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 يطانيات شيآ

 

  يرشد سلمان: نوشته
  )يرانيا(وش يروشنك دار: ترجمه

  
  
  
  

   
  شگفتار مترجميپ
   

 
  دينوـــــد و مشييند رمز عشق مگويگو

   كنندير مي است كه تقريتيمشكل حكا
 )حافظ(

 
  زي عزيخواننده 

 
 يقد علَم كرده بود كه تالش فراوان برامشكالت چنان   كوهيد، وليان رسي به پايطاني شيه هايآ قسمت اول كتاب يسرانجام ترجمه 

  . و همراه با انتشاِر جلد دوم جبران شودي حاضر در چاپ بعديد كه كمبودهاين اميبه ا. حاصل ماند ي آن بي  ت چاپ و عرضهيفيبهبود ك
   

 در يدم، ولي ديمقدمه نم  به نگارشيازيدا ن قرار گرفته، ابتي مورد نقد و بررسين الملليات گوناگون بينشر  درين كتاب به قدر كافياز آنجا كه ا
. دميسنده انجام گرفته الزم ديان نوي بي هايزه كاريكوشش در حفظ سبك نگارش و ر  كه باي برگردان فارس ي را درباره يان كار ذكر نكاتيپا

ادداشت ين رو ياز ا.  بردي نمييرش راه به جاآثا گريسنده و دي از نوين اندك شناختياما صحبت از سبك و فُرم، بدون گفتگو از محتوا و همچن
  .  رسانمي به نظر ميادآورير را منباب يز
   

شرم  ،شب مهي نيبچه ها يده، رمان هاي در انگلستان اقامت گزي سالگ۱۴ا آمده، از سن يبه دن ي در بمبئ۱۹۴۷ در سال يسلمان رشد
 و مجموعه يونيزيلم تلوي دو فيوي، سناركاراگوآي به نيسفر: لبخند جگوار ،). را برنده شدهين رمان خارجي بهتريزه يكه در فرانسه جا(

 زبانان را برنده شده و يسي انگليانجمن ادب ال ويت بلك ِمموريزنيز، جمي بوكر پرايز ادبير در آورده، جواي تحري را به رشته موسيگرداستان 
.) ده انديبرگردان زي نيرا به فارس شرم و مه شبي نيبچه ها يه رمان هااز جمل (.گشته است زبان ترجمه و منتشر ۲۰آثارش تاكنون به 

تنام شركت يه جنگ ويان عليوست و در تظاهرات دانشجويچپ پ ج بود به جنبِشي دانشگاه كمبري كه دانشجوي، هنگام۱۹۶۸ در سال يرشد
ان ين حال در پايبا ا . را در او زنده كرديشگي، عشق به هنرپلندن) آوانگارد(شرو ي پيتئاتر در تماشاخانه ها يدر همان سال ها، تماشا. جست
ن مسلمان بود، يسي از قديكي  ين رمان كه درباره يا. رمانش را آغاز كرد نير شد و نگارش اولي سردبيغاتيك آژانس كوچك تبليالتش در يتحص
وس نشد و پس از پنج سال در ياو مأ اما. ن قرار نگرفتيقدز مورد پسند منتي نموسيگرن اثرش، مجموعه داستان يافت و دومين ق انتشاريتوف

 كه پس از انتشار، صفحات مطبوعات انگلستان را به خود يرمان تكان دهنده ا. كرد را منتشر مه شبي نيبچه ها ، رمان۱۹۸۱سال 
ن خاطر كه در آن خانم يز به اي نيمان رشدن رياز قضا ا.  شوديت مي حكاي استقالل هند است كه از زبان مسلمان جوان يداد و قصه  اختصاص

ست كه در سال يرت آور نيح.  در هندوستان شديفراوان  هند انتقاد كرده است، باعث جنجالي لقب داده و از فساد دولت كنونوهيب ا ريگاند
خ يت و تاريافسانه، واقع  كهيبا سبك مشر  كند، در رماني ميابي ارزي از عدالت طلبي ناشيارهايرا با مع سنده كه همچنان جهانيز نوي ن۱۹۸۳

. اد كرده استي ي تنكه آهنيباكره ر بوتو با لقب ينظيانتقاد گرفت و از ب  معاصر پاكستان را بهياسي سيت هايزد، شخصي آميرا در هم م
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 رمان يل كننده يتكم  ويرشد نگارش ين سنگ بنايرا آخر يطاني شيه هايآ ن رمانيمنتقد .ز در پاكستان ممنوع شدين رمان نيانتشار ا
س يمز جويك به جي، او را همطَراز و نزدمه شبي نيبچه ها رمان ن پس از انتشاري كه منتقديسلمان رشد.  دانندي سه گانه اش ميها
 شرم رمان.  آمداي كه همراه با استقالل هند به دنيم، هند نسليهند كودك. ف كرده امي هند را توصمه شبي نيبچه هادر : "دي گويافتند، مي

اما پس از نَقل . ختنديمسلمانان از آزار هندوها گر  ازياريز چون بسيآن ها ن.  كه پدر و مادرم در آن پناه گرفتنديپاكستان است، كشور يدرباره 
. ن كشور آمدميا م كه به ساله بود۱۴. مهاجرتم به انگلستان: م را بازگو كنمي از داستان زندگيگريبخش د آنچه تا آن زمان گذشته بود خواستم

 تازه با ارزش ييايدن. افتمي يگري ديايد، اما بعدها دني كشي انتظارم را ميپرست ر و نژادينجا سرما، تحقيدر ا. ن خود واكنده بودميب و از سرزميغر
ك سو آن همه ياز . ف كنميوصرونِد مهاجرت را ت  خواستميم. ه گرفته استين تجربه ماياز ا يطاني شيه هايآ متفاوت، و طرح كتاب يها

   ."ان كنمي نو را بيافت ارزش هايگر كشف و دريد ي و رنج و تحمل و از سوي و واكندگيشكستگ
 

 شود و دو ي مانش منفجر مياي برفراز دربستان يجامبوجت ربوده شده .  شوديبا سقوط دو مرد از آسمان آغاز م يطاني شيه هايآ رمان
ن چمچا نام دارند و حرفه شان يفرشته و صلد لين دو جبرئيا.  كنندين سقوط مي زنده و سالم بر زمييزه آسااز مسافران به طرز معج تن

ِاِوِرست پا  ي كه بر قله يا زنيخ، ي ي كُن، ملكه ي الي هند است كه در جستجوي مذهبيلم هاي ف ي  پرآوازه يل ستاره يجبرئ.  استيشگيهنرپ
دار پدرش ير صدا، از ديير لهجه و تغيي كودكان و استاد تغيونيزيتلو يلم هاي و فييوي راديگر نقش هاين، بازيدو صل.  كندينهاده به لندن سفر م

  . گرددي، باز م" و اعتداليانه رويكشور م"زش، ي به انگلستان عزيدر بمبئ
   
 فرشته ي به مرديگري و ديطانيبه موجود ش يكيابند و ي ين مي نماديتي مرموز ماهين سقوط از آسمان همراه با استحاله ايپرسناژ ح ن دويا

  . شونديل ميدرخشد، تبد ي گرد سرش مي نوراني هاله ايكيآسا كه در تار
 

ت يگر آن دو شخصيد يدگاهي از دي كند، ولير مي آن درگي و چگونگيي چرايشه ين، خواننده را در انديو صلد ليك جبرئي سمبول ياستحاله 
  .ان دارديوندند جري پيگر ميكديز به ي اسرارآمي كه به نحويي پرتحرك در قالب قصه هاين ماجراهاانشاي رمانند كه مي اصليها
 
ن پندارها ي تريطانيگر به شي ديديم از ديابي ين افكار ميآنچه را بهتر ابد وي ير شكل مييز تغيهمه چ.  تز فراوان استين كتاب تز و آنتيدر ا
 است يغمبر ارائه دهد، كتابيه پي عليمدارك سال ۲۳ ن باشد و مانند كتابي ضد ديز آن كه رمانش ايپ يطاني شيه هايآ . شوديل ميتبد

وانه در ي ديايدن ني ا يده يچيع و پيرات سريي با تغي هماهنگيا تالش براي كه در اثر غربت ي استحاله ا.ريي استحاله و تغي چگونگ يدرباره 
ن همه يسي ها و قدينجا اشباح، نازيدر ا. نبر ادين را از يا. پر از تضاد است "ي پدِر ال يبه گفته  ما كه يايدن. ونددي پيانسان ها به وقوع م

 ين وحشيا  ازييايدن.  ِكشديان راه انتظارت را مي، جهنم در پاي رسي به اوج مي از خوشبختيگوشه ا  كه دري كنند و در حالي ميهمزمان زندگ
 برخورد  يتماشاخانه  يطاني شيها هيآ رمان. ر نكرده استين تصوين چنيا را اين دني ايا كنون تضادها تيسنده ايچ نويو ه." تر وجود ندارد

  .اهياه سياه ها، سيدند و سيد سپيدها، سپيكه در آن سپ ي مانوييايدن. ر و شر استيك و بد و كارزار خين
 

ز ير درآمده، ِاسِپنِسر ني تحر يرشته  ق بهي غران يا الهام از افسانه  نام دارد بماهوند گذرد و يم هيجاهل  به ناميبخش دوم كتاب كه در شهر
   .بود دهي نامماهوندشرور بودند،  يق را كه معتقدانش مردماني عهد عتي از بت هايكي

 
ثرب ي  بهيطاني شياه هي آي گذارد، پس از ماجرايان ميان جهان را بنين ادي از بزرگتريكي  شود ويامبر مين بخش، ماهونِد سوداگر كه پيدر ا

  . برديده شد، پناه مينه ناميكه بعدها مد
 
ند و در يار انساني بسي خصلت هايامبران دارايپ ن وياطيان، فرشتگان، شين كتاب خدايدر ا. ت داردي گذرد عمومي كه بر ماهوند مييماجرا اما
  . ماننديعاجر م ك و بديان نيص ميشتر اوقات در تشخيب

 
كه در سال   در ِمصري نام دهيا رشديآ. ل نام دارديه ابوسميخ شهر جاهليمثالً ش. ز استيسؤال برانگ زي رمان نيت هايگر شخصيانتخاب نام د

 ي شد را وام گرفته است؟ آنچه نام ِده را تداعيمرتفع تر بازساز ين هاير آب رفت و معابد آن بعداً در زمي هنگام ساختمان سد اسوان به ز۱۹۶۰
  . كه از ماسه ساخته شده و آب دشمن آن استيه است، شهريشهر جاهل ودن بي كند ماسه ايم
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ان ي را بياتيطان از زبان او ابيا شيگو. دي گشايزبانش را به سخن م روي داند كدام ني كند كه نميل، مِلك مقرب اقرار مين بخش جبرئيدر آخر ا

طان يطان است و شيخدا همان ش  اندازد كهيال مين خيد، خواننده را به اي تواند در قالب فرشته سخن بگويطان ميكه ش نياما ا. كرده است
  .گر فرشته استي ديميو ن طاني از او شيمي است كه نين كه خدا موجوديا ايخداست و 

 
فلكند، تظاهرات جنگ  ، كشتار كودكان در آسام،)هند(د در بوپال يون كاربايوني  ير، فاجعه ي اخ يمهم دهه  عيگر رمان، وقاي در بخش ديرشد

 و ينيش پنج قلوها و شش قلوها، جنجال زاغه نشي نوظهور افزايده يمخدر، پد تنام، خطر مواديكا در وي امري نظاميه مداخله يدان گراونر عليم
س انگلستان و ي پلير انسانيض و غيرفتار پرتبع ن همه در كناري كند و اير ميز تصويه آمي كنايرا همراه با طنز... موقت در لندن و يخانه ها
ز ما ي عصر شگفت انگ ياسطوره  يطاني شيه هايآ  كنند به طور قاچاق وارد شده، از رمانيتصور م ن، كهي مهاجرت با صلدين اداره يمأمور
اشته باشند ت را در دست دي كوشند موقعي كه ميت و شعور كسانيميصم زانير سؤال رفته و مي بشر به ز ينده ي كه در آن آيعصر.  سازديرا م

  .است ديمورد ترد
 

 در اواخر كتاب است كه هيبازگشت به جاهل باشد بخش يم) ماهوند(دهنده تر از بخش دوم كتاب  ن تكاني خوانندگان متدياحتماالً آنچه برا
 نهند يغمبر را برخود ميهمسران پ  و رونق كار، نامي ها به خاطر جلب مشترينجا روسپيدر ا.  كنديم مي خانه را ترسيروسپ كي از ييصحنه ها

با  گانه است وي بي به كليالت مذهبي با تماي به گفتن ندارد كه رشديازين.  رسانديبرابر م  خانه را به چندين ترفند پرآوازه درآمد روسپيو ا
  .دست زده است ر ناخودآگاه مردان و زنان و روح زمانهياندن ضمي روانشناسانه به نمايدقت و موشكاف

 
س ها به يدر پانو  درك مفهوم الزم بودهي را تا آنجا كه براي و هنديولي فرانسه، اسپانيشده و واژه ها  ترجمهيسياب كه از متن انگلن كتيدر ا
  .انه است را تا حد ممكن مراعات كرده اميعام  و گاهيرات سبك و فُرم نگارش كه گاه ادبيي برگردانده و امور تغيفارس
 

، ي مدرن خوانده اند و برخياي دن يگر آن را حماسه ي ديكرده اند، بعض سهيمقا ك شبيهزار و  ن رمان را باين اي از منتقديتاكنون، بعض
ده، يچين رمان را در هم پيات اي كه حياهو و جنجالياما صرف نظر از ه  دانند،يا ماركز مي را همطراز گارسي رشدييسم جادويرئال سبك

  .است ستمي ماندگار قرن بي از آثار ادبيكي يطاني شيه هايآ داد كه نده نشان خواهديآ
 
 
   

  يرانيروشنك ا
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  فصل اول
   

  ل فرشتهيجبرئ
   
   
   
۱  
   
   
   

 كه يا: " خواندين ميد و به آواز بلند چني غلطي كران آسمان چرخ زنان فرو مي بي در پهنه [Gibreel Farishta]ل فرشته يجبرئ
تا، تا، . اموزي، ابتدا رمز پرواز را بيني زم ينه ي كه خواستار فرود بر سيا. ، هوي، هوچيهوچ. ا باشري، نخست مرگ را پذيگري ديخواهان تولد

 آه و ناله دل معشوقه را به ي توان بينم، چطور مياصالً بگو بب... يسته باشيشتر گري شود كه پي دوباره باز ميلبانت آن گاه به لبخند. اتاكاتون
ك به آن، هنوز ي نزديا در زمانين روز سال نو و يد اولي زمستان، شاي از روزهايكيدر  ..."يگري ديخواهان تولددست آورد، هان؟ بابا، تو كه 

آن دو بدون استفاده از چتر نجات . ن سقوط كردندي از آسمان به زميزي، بالغ و زنده، به نحو شگفت انگيده نزده بود كه دو مرد، دو مرد واقعيسپ
  .ن پرتاب شدندي مانش به زمياي دري كناره ييست و نه هزار پاي سحر از ارتفاع بي ابر دمدمه هاي و آسمان ب صافي بال در هوايا حتي
   
 خواند كه ناگهان عربده ي گفت و همچنان آواز مين مير نور ماه عاج گون چنيل در زيجبرئ..." با تو هستم. را باشيم مرگ را پذي گويبه تو م"
: خزده معلق ماندندي يده يستال در شب سپيو واژه ها چون بلور كر!" مرده شورت را ببرند. ن آواز خواندتيتو هم با ا: " شب را شكافتيكي تاريا
گر بس كن و گوش من را از يپس حاال د.  شديت پخش مي خوش صدا از لب هاي و نوار خواننده هاي زدينما هم تو فقط لب ميتازه در س"

  ."ت خالص كني جهنميدن صدايشن
   

 پاها را يا كرال، لختي پروانه ي رفت، شناي زد، شنا مي سرود و پشتك و وارو مي البداهه غزل مي خواند، في كه خارج ميستيل، سولياما جبرئ
 كه آرام آرام يده اي كران سپي ب ينه ي گشود و در پس زميگر دست و پارا مي ديد و زماني چرخي درفضا مي كرد و چون توپينه جمع مي سيرو
 جاذبه يروي شد و با پرواز خود نيستاد و سپس به پهلو دراز مي اي داد، كج ميچ و تاب مير فرشتگان پي تصاويوه ي آورد، بدنش را به شير برمس

، [Salad baba]صلد بابا به چشم  " : زد و گفتي پرتمسخر غلتي آن صدايد، در آن دم شاد و سبكبار به سوي طلبي ميرا به هم آورد
ر ي كه ظاهراً سخت گي مخاطب، مرد.]م. س استي به مفهوم چكمه لي چمچا در زمان هندوستان[Chumch." زيعزچامچ  ي دار لطفيليخ

 كتش را انداخته، يب دكمه هاي به تن داشت و با نظم و ترتي خاكسترياو كت و شلوار.  كرديا سقوط مي دري كناره يبود كه با سر به سو
ر ي اخ يدن جمله ي شمرد، از شنيب نمي را بر سرش چندان غريسياه و گرد مدل انگلي كه باز ماندن كاله سيدست ها صاف كنار بدن، در حال

 كه از كوتاه كردن نام ها نفرت يي آدم ها يافه ي به خود گرفت، قي ناراضيافه اي كه در كوتاه كردن نامش به كار برده بود، قيوه ايل و شيجبرئ
خود لندن است ها، . "ديو مخاطبش باز چهره در هم كش" [Spoono]. سپونو يه: "اد زديل فريجبرئ.  داننديم ژست و ادا يدارند و آن را نوع

باألخره .  برسرشان نازل شدهيي نخواهند برد كه چه باليستاده اند هرگز پين اي زمين روييآن حرامزاده ها كه پا! ميلندن جان باش كه آمد
  !" بار، بومينه؟ چه ورود! ك باره از وسط هوا داراامي. داوندا انتقام خيا رعد و برق يشهاب بوده 

   
 از يي جزيي كه گويهانيختن ستارگان، آغاز كي همراه با فرو ر[big bang] ي شمسي منظومه يش انفجاريدايپكران، ي بيدر فضا

 آن ي درست بااليار ناگهاني و بسي اخطار قبلي، ب۴۲۰ -ي ا- آ ي، پرواز شماره [Bostan]بستان جامبوجِت ... پژواك نطفه بستن زمان بود
ل قبالً نام شهر را مشخص كرده و آن را يم كه جبرئيد بگوياما با. ل، منفجر شديا آلفاوي، بابل ي و فاسد، ماهاگونيدبرفيبا و سفيشهر بزرگ و ز
 يه فضايد زودرس ماه ژانويده رنگ خورشير پر كه انوايهنگام. ن بهتر است من دخالت نكنميبنابرا. ده استيت ناميتخت واليخود لندن، پا
 ِاِوِرست وار ي هاي كه از بلندييد شد و آسمان از جسدهاي رادار ناپديژه از صفحه هاي گرفت، عالمت ويا را فرا ميمالي هي هايگردآلود بلند

  .ره گشتي كردند، تيا سقوط مي رنگ دريري شيدگي پري شدند و به سويفاجعه به فضا پرتاب م
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   كه هستم؟من

   
  ست؟ينجا به جز من كيا
   

ن يصلد يل پشتك زن و آقايشه، جبرئيو دو مرد، دو هنرپ.  دهدي كه حاصل خود را بر باد مياهيام پر از تخمك گيچون ن. مه شديما دو نيهواپ
ن يي كه باال، و پاي حالختند، دري كهنه و شكسته فرو ريگاري، چون خُرده توتون سي شق و رق و تُرشرو[Saladin Chamcha] يچمچا

 يوئيدي وي هاي، بازي خروجي چرخ دار بار، مخزن، قابلمه و كارت هايزهايك، ميوفوني استري هاي واژگون، گوشي هايو پشت سرشان، صندل
گار در فضا ژن را اني، پتو و ماسك اكسي كاغذي نواردار، فنجان هاي شده بود، كاله هايداريف مخصوص از فروشگاه فرودگاه خريكه با تخف

ن كه همراه كودكانشان ي گفتم همسران مهاجري بهتر بود م-  شديده مين ديان مسافرين مهاجر هم در ميز از آنجا كه چنديخته بودند و نيآو
م ي عالياز، حتير تا پي و طرح سؤاالت خاص از سي مهاجرت با موشكاف يفه شناس و ظاهرالصالح اداره ين وظي و مأمور- كردنديسفر م
ده و ين كشير ذره بيا شده و دمار از روزگارشان در آورده بودند و آن وقت تازه وضع كودكان را به زي شوهرانشان را جوي آالت تناسليصه مشخ
 آنان  شد،يده ميان مسافران دين مهاجر هم در مي بله، از آنجا كه چند- افتاده بودندي ظاهراً منطقيديا نباشند، به تردين كه حاللزاده باشند يدر ا

 يت، خاطره هاي معنوي بازمانده ها.ز در پرواز بودنديهوده و شگفت انگي مانده بود، تكه و پاره، به همان گونه بيما باقيز همراه با آنچه از هواپين
ده، ي تجاوز دي خصوصيم هاي فسخ شده، حري مادري خزندگان به كنار افتاده، زبان هاي چون پوست كهنه ييت هايده و منقطع، شخصيبر
هن، ي مي غرنده ي، واژه هاي تهياد رفته ي گمشده، مفهوم از ي خاموش و عشق هاي چون جرقه هاييزه هاير، آمي ترجمه ناپذيفه هايلط
اشاره به افسانه [ مباالت ي بيكاني از نوك باز پلييج از انفجار، چون بسته هاين گيل و صلدين هنگامه جبرئيدر ا. ختي ريملك، خانه، فرو ميما
 دادند كه يح مين گونه توضيا آمدن نوزادن را اي مادران به دني غربيدر اكثر كشورها.  شدي والدت به كودكان گفته مي چگونگي كه درباره يا
 يعيا آمدن طبي به دنيوه ين كه به شين پرتاب شدند و صلديي به پا].م.  آوردندي خواهند از آسمان نوزاد مي كه فرزند ميني والديكان ها برايپل

 كه ي رفت، در حاليرجه مين با دماغ شيصلد.  داد، به خشم آمده بودي تن نمين وضع عاديل به اين كه جبرئي آمد، از اينوزادان با سر فرود م
 .ديچي پيش را به دور آن ميد و دست و پاي كشي را در آغوش مي خاليد و فضاي جنبيار، مدام مي اختي ب يجانزده ي هيشه يفرشته، آن هنرپ

 آرام ].م.  مانشيايه از دريكنا.  دهديز معنا مين ني كه آستManche ي فرانسوي واژه ي تحت اللفظ يترجمه [ يسي انگلنيآستن، ييآن پا
  . شدندي ميدار آن تناسخ گاه آبيد و ابرها مانع دي كشيخزده انتظار ميو 
   

:  گذاشتيزبانشان حرمت مي كرده بود و ناخودآگاه به كشور ميسين انگل، به زباي هنديمي قدي از آوازهايكيل دوباره شروع به خواندن يجبرئ
ابرها ."  مانده استين همه قلبم همچنان هندي با اي، ولي سرم كاله سرخ روسي است، رويسي اند، شلوارم هم انگلي من ژاپنيكفش ها... يآ"

 كه به ي متراكم و عمودي از ابرهاينام دسته ا[مبوس يومولونك و كومولوس يد رمز و راز تكه ابرهايشا. دندي جهيشان ميحباب وار به سو
ن خاطر كه آواز يا به ايستاده بودند، يده ايان سپي رعدصولت بود كه چكش وار در مي، آن ابرها].م. ندي آيا تپه در مياَشكال گوناگون، گنبد، برج، 

ما سبب شده بود كه ي از انفجار هواپي ناشيد هم منگيو شا.)  مخالفت ِشكِوه وي در تكاپويگري سخت مشغول خواندن بود و ديكي( خواندند يم
ن يان و در عي پاين سقوط بين و فرشته چمچا كه به ايل صلدي جبرئيعنياما علت هر چه بود، آن دو مرد، . شندينديبه آنچه در انتظارشان بود ن

  .شان آغاز شده بود آگاه نگشتنديسي كه دگرديطان وار محكوم بود، از لحظه اي شيان فرشته يحال رو به پا
   

  ؟يسيدگرد
   

 خود يون قرن ما بود و به نوبه يت خود را مدي كه موجوديدنيان فضا، در آن دشت نرم و ناديآن باال، در م. ي و اهللا بختكياما نه اتفاق. بله جانم
ن ين و گذراتري شد، در آن ناامن تريالء سرنگون مب خيد و قدرت به سراشيي گراي مياره به خُردي ساخت، آنجا كه سين قرن را ممكن ميا

شه ي در هر حال، آن باال، دو هنرپ-  شوديزها ممكن مي چيلي، خي كنيا را به هوا پرتاب مي اشي چرا كه وقت- وهم آلود و مسخ كنندهيمنطقه 
ات تازه يات و خصوصيفيط بود كه سبب شد كيح مي اندازه ين فشار بيا :  كرديد مي المارك را روسفي آنچنان دگرگون شدند كه آقاياني هذي
  .ابندي بيا
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ست و يز آسان نينش ني اسرار آفري است؟ افشاين سادگينش به هميد كار آفريگمان كرده ا. ديست؟ صبر داشته باشي؟ منظور چياتيچه خصوص
 ين كه تازگياما ا.  كننديت كه به سرعت سقوط مره پوسي؟ تنها دو مرد تيني بي ميز تازه ايخوب نگاهشان كن، چ. از دارديبه فرصت مناسب ن

  ش رفته بودند؟يد پي خورشيكين است كه تا نزديمگر جز ا. ش از حد خودشاني باال رفته بودند، بيادي حتماً زييد با خود بگوي شا.ندارد
   
  :ديگوش كن. ستينطور نيا. نه
   

آنچه .  بلند شروع به خواندن كردي با صدايدرهم رفته بود، به قصد تالفل فرشته سخت ي ناهنجار جبرئيدن صداين چمچا كه از شني صلديآقا
 در سال [James Thomson]مز تامسون يج به نام ي بود كه شاعريمي قديز ترانه ايد ني شنيفرشته در آسمان آن شب شگرف م

ان ي، از ميبه فرمان اله: " كردي ميي نغمه سرا شده بوديد و آبينگو از سرما سرخ و سفي كه چون لبان چييچمچا با لب ها.  سروده بود۱۷۴۸
 را بلندتر و ي شبه قاره اي و قلب دست نخورده ي، كاله روسي كفش ژاپنيهرچه فرشته وحشتزده همان ترانه ." لگون به پاااخاستي نيايدر

  ."و فرشتگان آاااواز خواندند. " شدين نميف صلدي خواند، حريبلندتر م
   

 ممكن ي آوازخواني مسابقه يا ادامه يچ گونه گفتگو و ين هيدند، بنابراي شنيگر را نميكدي يچ وجه صدايگر به هيو دن بود كه آن ديت ايواقع
د گفت ي باين حال در كمال شگفتيبا ا.  كردي كردند كه غرش هوا در اطرافشان، گوش را كر مين سقوط مي زمي به سويبا چنان سرعت. نبود

  .ندكه آن دو به مسابقه ادامه داد
   

همچنان كه .  كرديد ميشان را به انجماد تهدي سرد زمستان قلب هاي افتادند و هواين با سرعت هرچه تمام تر چرخ زنان فرو ميل و صلديجبرئ
ها و بدن ابند و از باران، دست ها و پاي را دريقي شعر و موسيند و معجزه ي به در آيانيالت هذي نمانده بود كه از تخيزي زد و چيخ ميمژگانشان 

ر پا به ي كه از زي از آن بودند، آگاه شوند و وحشت از سرنوشت سهمناكييز با آن مخلوط و جزي كودكان كه خود ني قطعه قطعه شده يها
  . فرو رفتند و سرما تا مغز استخوانشان نفوذ كرديميان قطعه ابر عظي آورد روح و ذهنشان را درنوردد، كه ناگهان به ميشان هجوم ميسو

   
د كه با يل فرشته را دي و شق و رق و همچنان سر و ته، جبرئيچمچا، موقر، رسم.  دراز و كانال مانند افتاده بودنديان قطعه ابرين دو ظاهراً مآ
همانجا كه . ايبه طرف من ن: "اد بزندي خواست فريم.  كندي ِمه آلود تونل به طرفش شنا ميوارهاي دي از آن سويراهن بنفش گل و بته ايپ

 كه ي بر زبان آوردن كالمين رو به جاياز ا. ديجان در درونش زبانه كشي چون هيزيآغاز چ.  شودي مانع ميزي احساس كرد چيول."  بمانيهست
. دنديگر را سر و ته در آغوش كشيكديدند و يش شنا كرد تا سرانجام به هم رسياو را از خود براند، بازوانش را گشود و فرشته همچنان به سو

. دي كشانيافت مي يب راه مين عجاي كه به سرزميچ و تاب خوران تا اعماق حفره ايشان آن دو را چون توأمان پي تصادم جسم هايروين
ان را به گاو، زنان را ي كرد و خدايز را مسخ مي كه دم به دم همه چيدي جدي كردند، تكه ابرهاي ها تالش ميدي از سپيي رهايهمچنان كه برا
وند خورده بودند بر سر و يگر پيكدي كه به ي نامتجانسيموجودات ابر.  گرفت ساخت، آنان را فرايردان را به گرگ مبدل مبه عنكبوت و م

 بالدار، مردان سم دار اسب يخته بود، گربه هاي گوشت آلود آوي چون زنان كه از ساقه هاييم با پستان هاي عظيگل ها.  آمدنديشان فرود ميرو
 كه اكنون يگري شود و با آن انسان ديافته، مسخ مي ي ابريتيفيز كين توهم گشت كه جسم او ني دچار ايهوشيك به بي نزدينما، و چمچا در حال

  . خورديوند مي كرد، پيك خود لمس ميش را با گردن دراز و باريان دوپا گرفته و دو پايسرش را م
   

كر با يل نبود، چرا كه ناگهان چشمش به پيچ وجه قادر به تخين لحظه به ه ها نداشت و در آيالبافيل خين قبي اي براي فرصتيگرياما آن د
 يني الماس بر بي كه قطعه ايي سبز و طالي دوزي برودري ملبس به ساريزن.  گشتيدار مي گرداب ابرها پدي افتاده بود كه از ورايشكوه زن

 پرنده يچه ي قالي حركت بر رويزن نرم و ب. ر به كار برده بودكساتويش كه پشت سرش بسته بود في منظم نگه داشتن موهاينصب كرده و برا
ن كه راه ي مثل ا[Rekha Merchant]مرچنت  ركا: " كرد و گفتيل سالميجبرئ. دي وزي نشسته بود و باد سخت بر چهره اش ميا

 از پرتاب ي ناشيل را به خاطر ضربه يرئد بتوان جبياما شا. ان شودي مرده بيست خطاب به زني باي كه نميجمله ا." ديبهشت را گم كرده ا
  .ديش بخشي و وضع پا در هوايشدگ

   
  "؟ي زنيبا هوا حرف م " :ديده بود با تعجب پرسيش را چسبيچمچا كه پاها
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  "؟يني بيش را نمي بخارايچه ي؟ قاليني بيمگر او را نم: "اد زديل فريجبرئ
   

 عقلت را از دست يد هم داريشا. دگان تو وجود دارمي ديمن تنها برا.  انتظار نداشته باشو، از اوينه، نه جب: " زن در گوشش زمزمه كرديو صدا
 كه برازنده ات يي توانم تو را به نام هاين اكنون ميبنابرا. زميصداقت همزاد مرگ است عز.  گه سگ، عشق منيي گوي، خوب چه مي دهيم

  ."است بخوانم
   

  "ا نه؟ي يني بيسپونو، او را م: "اد زديل دوباره فري جبرئي داد ول قهرآلود خود ادامهي به زمزمه ي ابريركا
   

ن كار را يست اي بايتو نم: "حت كرديشروع به نص. ل تنها با او روبرو بوديجبرئ.  دادي ميد و نه پاسخي شنيد، نه مي دي ميزين چمچا نه چيصلد
  ." نبوديعمل درست. ن گناه استيا. ي كرديم
   

 كه مرا ترك ين تو بوديا. ي زني جا مي و خودت را آدم اخالقيش گرفته ايباز هم دست پ. ي من موعظه كني براي تواني مبله حاال. ديركا خند
 مهتاب لذت ي اين تو بوديا.  جوديش را مي گوش هاي پرده يي كرد كه گوي ميادآوريد و يچي پيش مي در گوش هاي ركا طوريصدا. يكرد
  . دمياه ديا را سي عشق چون كوران دنيمن رانده  و ي من كه پشت ابر پنهان شديها
   

  ."فقط برو. ييست به من بگوي؟ نه الزم ني خواهيچه م: "ديل ترسيجبرئ
   

 ي كردياما تو بعدها تالف.  بردميبه خاطر تو بود كه دور از تو به سر م. ميايدارت بي جرأت نداشتم به ديزي از ترس آبروريمار بودي كه بيهنگام
.  حرامزادهيخ مالقات كردي و به جز آن با زن ي بود كه پشتش پنهان شديت مثل همان ابريبهانه ها. ي تا مرا ترك كنيانه قرار دادو آن را به

، يرا تو مرا به آنجا فرستاديز. جهنم.  باشديت جهنميدوارم زندگيل من، امي كنم جبرئين ميترا نفر. حاال كه مرده ام بخشش را فراموش كرده ام
ت خوش يرجه دوزخيش.  هالوي گرديس مجسم، و اكنون هم به همانجا باز مي ابلي، اي است كه از آن آمده اييجهنم جا.  بر تو بادي ابدنينفر

ص دهد و يان تشخيك واژه را از آن مياو فقط توانست . يري خشن و صفيزبان.  دانستي كه او نمي به زبانياتين ركا و پس از آن ابينفر. بگذرد
  .آل الت:  نداشتيز اعتماديآن نتازه به 

   
  .د و هر دو از ته ابرها خارج شدنديچمچا را سخت چسب

   
ك تر شد و چشمانشان يد و كف پرآب نزديسقف ابر به باال جه.  كردين را زمزمه ميگي سهمي ترانه ايياحساس شتاب كه گو. و آن وقت شتاب

د بر چمچا يد و پرتو خورشيرون جهي زد، از لبانش بير فضا، در اعماق وجودش پر پر مل دي جبرئي كه هنگام شناينعره، همان نعره ا. را گشود
  :اد زديل فري بلند خطاب به جبرئيد، با صدايتاب
   
  ."آواز هم بخوان: " آن كه خود علتش را بداند، فرمان دوم را صادر كرديو بعد ب." ن حاال پروازت را شروع كنيهم. پرواز كن"
   
   شوند؟يند؟ چگونه متولد مي آينه به جهان م نو چگويزهايچ
   

  د؟ي آيوند به وجود ميا پيب، يا نو از كدام تركيتازه 
   

ن ناچار يوتيا گي مرگ ي الهه ي بقا و دفع خطرهاي دهد؟ و براي ادامه مي خود دارد چگونه به زندگي كه در هستي ِافراط و خطريو با همه 
   رازآلود خود را به اسارت دهد؟يو كدام بخش از هستاست به كدام سازش و معامله تن دردهد 

   
  شه با سقوط همراه است؟يا تولد هميآ
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   پرواز است؟يا انسان توانايا فرشتگان بال دارند؟ آيآ
   

 يه م در پنجيخته و رام نشدني چنان لجام گسييروي كرد، قلبش را ني مانش سقوط مياي دري ماورايان ابرهاين چمچا از مي صلدي آقايوقت
ن احساس ين را لمس كردند، نسبت به اي زميگر سختيش بار دي كه پاهاي هنگاميول. زدي گري كرد الجرم مرگ از او ميفشرد كه احساس م

 شد نسبت داد و تصادف، محض و خوش ي ميما ناشي ادارك كه از انفجار هواپيروي نيرت آورش را به آشفتگيد كرد و ناموجه بودن گذار حيترد
 بوده، ي زندگين گذار او را موفق گردانده اراده ي نداشت، آنچه در ايدياگرچه در آن حال ترد. ل و خودش دانستيا علت زنده ماندن جبرئ رياقبال

مه موفق در ي ني كه با تالشيز ويت رقت انگيست با شخصيل ني كه همان ابتدا اعالم كرده بود ماياراده ا. ي و تقلبي خالص، نه ساختگياراده ا
م شد، انگار كه يو او ناخودآگاه تسل.  داشته باشد، بلكه مصصم بود با عبور از كنار آن به مقصود برسديگران ساخته شده بود كاري ديد صدايتقل

چرا كه آن احساس در مركز .  گفت بله، درست است، ادامه بدهي خطاب به اراده اش مي خوديدر آن ب.  جدا از ذهن و جسم خود بوديناظر
 بسته او را ياگرچه آن اراده چون مشت. از شده، به اطراف پرتو افكنده و خونش را به آهن و گوشت و پوستش را به پوالد بدل كرده بودبدنش آغ

 وجودش را به يو سرانجام تمام.  نمودي نرم ميرت آورين حال به طرز حيرش در عي و فشار تحمل ناپذي كه سختيطور. ان گرفته بوديدر م
 آن چون يروين نمود، نيقيش ي خوي بر سلطه ي شد و وقتي خواست مستولي كه بر دهان، انگشتان و هركجا كه مي به طور تصرف در آورد،

  .ديامواج از بدنش ساطع گرد
   

  .آواز بخوان. ل فرشته چنگ زد و همان بود كه فرمان داد پرواز كنيو بر جبرئ
   

 داد، ناگهان ي هرچه تمامتر بازوان خود را چون بال تكان ميرويو سپس با سرعت و نده بود و او كه نخست آهسته يچمچا فرشته را محكم چسب
اما . ده بودي دانست و هرگز نشنيچ نمي بود كه او هي شبح ركا مرچنت به زبان و آهنگي خواند چون ترانه ي كه ميشروع به خواندن كرد و آواز

 بوده و بال ي گفت آن غزل آسمانيل هرگز انكار نكرده مكرر مي رد كند، جبرئيمنطقل يد وقوع معجزه را با دالي كوشي مياپيمادام كه چمچا پ
 يا در لحظه ي شدند و يده و اگر او بال نزده بود، حتماً هر دو هنگام تصادم با امواج سنگ مين معجزه را ممكن گردانيزدن توأم با ترانه خواندن ا

دن را آغاز كرد، سرعتشان رفته ي كه او پرياما هنگام.  گشتندي ميده بود متالشيشكم طبل سفت و كش ا كه چون پوستيتماس با سطح در
 كاغذ در آب ين كه سرانجام هر دو چون تكه هاي شد، تا اي خواند سقوط آرامتر مي زد و بلندتر ميشتر بال ميل بيرفته كاسته شد و هر چه جبرئ

  .شناور شدند
   

ا يل و چمچا را كه آب به كنار دري بعد جبرئي كه پس از سقوط زنده مانده بودند و اندكيند، تنها دو نفرما بوديآن دو تنها بازماندگان انفجار هواپ
 كرد كه آن ها ياد ميوانه وارش سوگند ي دي هاييشان گويراهن بنفش به تن داشت، در پريآن كه حراف تر بود و پ. افتنديكشانده بود، همانجا 

، چنان به سرش يسياه مدل انگليس و سي كه كاله خيگرياما د.  آرام آرام آن ها را به ساحل رسانده بود آب راه رفته بودند و امواجيبر رو
  !"يعجب شانس! پروردگارا. ميما فقط شانس آورد: " گفتي كرد و مي دوستش را انكار ميده بود كه انگار جادو شده، گفته هايچسب

   
ن كه قادرم در آِن واحد در همه ي خودم و اي هايي تواناياگرچه حاال بهتر است درباره .  دانميمت را يز ناظر بوده ام، واقعياما من كه بر همه چ
  .م شدين اراده تسلين نكته اكتفا كنم كه چمچا اراده كرد زنده بماند و فرشته به اي نكنم و تنها به ذكر اييجا حاضر باشم، ادعا

   
   بود؟يمعجزه كار ك

   
  ن؟ياطيا شين بود  فرشتگايآواِز فرشته ساخته 

   
  من ِكه هستم؟

   
  .ن آهنگ ها را آماده داردي كه بهتريم، همان كسينطور بگويد ايبگذار
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: ن بودين كالمش اي گشود، اولييايدگانش را بسان ستارگان دريده از برف بود، دي مانش كه پوشياي ساحل دريل فرشته به روي كه جبرئيهنگام
  ."آقا فرشته، تولد تو هم مبارك.  سپونو، تولدت مباركم،يمن و تو دوباره متولد شده ا"
   

هوده ي نوزادان است، بي كرد، اخالطش را تف كرد، چشمانش را گشود و همانطور كه برازنده ين كلمات سرفه ايدن اين چمچا با شنيو اما صلد
  .ستن را آغاز كرديگر
   
   
   
۲  
   
   
   

ل او به يعالقه و تما. افتي ي بس جذاب ميم تناسخ را موضوعي هند بود، از قدينمايخ سي تارين ستاره يل كه به مدت پانزده سال بزرگتريجبرئ
اگرچه سرانجام به نحو .  گشتي را به بستر مرگ افكنده بود باز مي كه وي خطرناكيماريش از بي پيشه دار بود كه به دوره ين مبحث چنان ريا

كروب شبح وار سبب مرگش خواهد شد و تمام ي پنداشتند آخر آن ميموز بود كه مد و مريش چنان شديماريب. افتي نجات ييمعجزه آسا
 ي رو به بهبود گذاشت، به جاي كردند كه وقتي مينيش بيست پي بايد هم همان افراد ميالبته شا. ش را خود به خود فسخ خواهند كرديقراردادها

ن چنان وداع يشي گذشته و عادات پي مانده، با زندگيش باقي تولد چهل سالگك هفته بهي كه تنها يروز خواهد شد و در حاليكروب ها خودش پيم
  . نكرده بودينيش بين را پيچ كس اين است كه هياما موضوع ا. د شده استي ناپدييكباره به طرز معجزه آسايز يخواهد گفت كه انگار همه چ

   
 خودش را يماريش از بيمدت ها پ.  بودنديلمبرداري فيوي دار استود چرخيم صندلي تي بردند، چهار تن اعضايبتش پي كه به غين افرادياول

 چهار ورزشكار فرز و زبر و زرنگ مورد يله ي به وسيلم برداريگر في ديك صحنه به صحنه يورما از ي دابل-م دي عظيويعادت داده بود در استود
هوده هدر يش را بي كند ناچار است انرژي ميلم مختلف بازيه فازدي كه در آن واحد در يرا كسي حمل شود، زي مخصوصي صندلياعتمادش بر رو

 از ي بازيل را برايل شده بود، جبرئيره و نقطه تشكيل، داي رمز كه از خطوط مايده يچيستم پي سي از نوعيروي با پيم صندليمردان ت. ندهد
.  كردي مي تداعيل دادن پدرش را در بمبئي ناهار تحو كردند كهي عمل مي بردند و چنان با دقت و وقت شناسيگر مي د ي به صحنه يصحنه ا

 به - م گفتيشتر خواهي آن بعداً بي و درباره -  گذشته بوديان دوندگان مشهور حامل ناهار در شهر بمبئيش كه در ميستم رمز را از كودكين سيا
 شد و در آنجا ي رانده مي بعد ي صحنه يتمام به سود و با سرعت ي پريش مي صندليل فوراً روي جبرئيلم برداريان هر فيپس از پا. اد داشتي

: مش گفتي وفادار تيك بار به اعضايل يجبرئ.  دادنديو به دستش ميش، قسمت مربوط به خودش را در سناريد آرايض لباس و تجديپس از تعو
  !" دو تا توقف داشته باشديكي پرنده است كه وسط راه ي صندلي مسابقه ي مثل شركت در نوعي ناطق بمبئيلم هايستاره شدن در ف"
   

 كه ي به طور  آرامتر از سر گرفت،يتميكروب ها باعثش شده بودند، كارش را دوباره با ري كه انگار اشباح مي مرموزيماري از آن بيپس از بهبود
 كه زرق يبتيغ.  مانديكت خال سايان صحنه هاي چرخ دار در ميبش زد و صندليك روز غين كه يتا ا.  كردي ميلم بازيهمزمان فقط در هفت ف

بت ي كه از غيينماي سيان برنامه هاي به مجريي پاسخگوي برايم صندليمردان ت.  ساختيش برمال ميش از پي صحنه ها را بيو برق ساختگ
. يه قربان، چه انتقادن.  شهرت داشتنديشه به وقت شناسيآقا فرشته هم. مار هستنديحتماً ب:  كردندي ميفرشته به خشم آمده بودند، بهانه تراش

ب شدن يان شگرد غين قربانين اعتراض ها آخر باعث شد اوليو هم. ن حقشان استيا.  شوندي مزاج مي وقت ها دمدميهنرمندان بزرگ بعض
دار  چرخ ين بود كه صندليندازد و چنيرونشان بيو بي از دِر استود[ekdumjaldi] يِاكدوم جالد اخراج شوند و يكي يكيفرشته باشند و 

  . ماند و خاك طرد بر آن نشستي با آن درختان نخل رنگ خورده اش باقي پالژ مصنوعيرو
   

ه آسمانخراش ها ي بقي نمانده و از نُه تاين گلف باقي زميشتر روين روزها نه سوراخ بي هرچند ا-نكتون استيل كجا بود؟ كلوپ گلف وليجبرئ
 يمي بدن شهر قدي قبر بر تكه پاره هاي سنگ هايم آن ها را به مثابه ييد بهتر باشد بگويا شايده اند يي رويي هرزه و غول آسايچون علف ها

 ي را ميي آن طرفتر موهاي زنند و كمي قرار داده اند مدام خطا ميريم گين مراتب تصمي كه در باالتريين آدم هاي بله، در آنجا مهمتر-نهاده اند
در . لم قابل درك بوديه كنندگان في تهيالبته نگران. زدي ري شود و با وزش باد فرو ميان كنده من بزرگي ايد كه از فرط اضطراب از كله هاينيب
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 ي خانه دار كه دفاع از آن ها را جهاد خود مي و خانم هايخي مبتذل تاريال هاي شد، در دوران سريننده روز به روز كمتر ميآن زمان كه ب
.  كردي جلب مي بود و صد در صد مشتريت آن حتمي شد موفقي نوشته ميلمي عنوان في باال نامشيشه بود كه وقتيك هنرپيدانستند، هنوز 

ن بود كه يمسأله ا. م شده باشديا از آن بغل جين و ييا رو به پاي كرد كه رو به باال رفته ي نميفرق.  نبودياما بدبختانه صاحب آن نام قابل دسترس
  .بش زده بودي غيچ شك و شُبهه اي هيطرف ب

   
م الجثه ِگرد آمده و در ساحل جسد ي عظي هاين شكار ماهي و متخصصيس، مردان قورباغه ايكلت سواران، پلي شهر، موتورسياز همه جا

 خاموش شروع شد و ي سنگ قبر ستاره ي برايه متنين كه سرانجام صحبت تهيتا ا. افتنديل را جستجو كردند، اما هرچه جستند كمتر يجبرئ
ا پخته همراه با ي لوبيغاتين بمب تبليا، آخري موريليمپل بيو راما، خانم پي سترون استودي از هفت صحنه يكيدر . اد دي ميشنهاديهركس پ

 كه لباس ي در حال-الشي خي آورد، بيت است كه دمار از روزگارت در ميناميك تكه ديست، ي مكش مرگ ما نين از آن مادموازل هاي ا- هيادو
ر ماكت ي برهنه خواهد شد، زي انداخت كه به زوديال مين خي خود را پوشانده بود و همه را به ايرده بود و رو معبد را به تن كيرقاصه ها

  يد صحنه ي فهميستاده بود و وقتي كه به جماع مشغول بودند، ا[Chandela]چاندال  دوران [Tantric]ك يترنتا يرهاي پنييمقوا
 كاغذ در برگ ي كه به جايگار هندي سيوعن[ يديبخت ي بدريگارهاين ضبط صدا و برق كه سه نخواهد شد، در برابر كاركنايلم تهي فياصل

مپل، در يپ.  كردينه اش را خالي بغض و ك ع،يش از تودي دادند، پيل مينندگان صحنه را تشكي كردند و تنها بي دود م].م.  شوديده ميچيتوتون پ
ا، عجب يخدا: " عار داشته استيد وانمود كند از بازيش بود، كوشي شخصي به كارهايدگي مترصد رسي احمقانه اي صحنه با نگراني كه منشيحال

ن فكر بودم كه چطور يمدام در ا.  مردمي ميداشتم از ناراحت. واه واه. مي كني عاشقانه را بازيك صحنه ي امروز بنا بود يعني.  آورده ام منيشانس
ش را ين حال پايدر ا!" دهي دهانش ري دهد كه انگار سوسك توي تعفن مينفسش آنقدر بو. دشبا آن دهان گشا. ارو بروميك آن ي توانم نزديم

ننده هامون ي شانس آورد كه بيليارو خين يا: "خته بود به صدا درآمديش آوي مچ پايرهاي كه به زنجي كوچكين كوفت و زنگ هايمحكم به زم
ده ي آب نكشيل فحش هايمپل آنقدر باال گرفت و سي پيين هنگام كار تك گويدر ا."  دادندي را هم به او نميك جذامي شنوند، و اال نقش ينم

ار واژه يان خود با حرارت بسيشان نشسته و مين بار راست سرجاي اولي برايگارينندگان سي شد كه بيراه چنان از دهانش جاري بدو بيو حرف ها
 كند و مداد ي تفنگ را آب مي دزدان كه با سوگند خود لوله يوا رسي ملكه [Phoolan Devi] يفوالن دومپل را با كالم ي پيها

  . كردنديسه ميد، مقاي نمايك مبدل ميك چشم به هم زدن به الستيروزنامه نگاران را در 
   

ور افكنده  كه قرار بود ديلمي تكه ف- آشغال در اتاق مونتاژ بدل گشتيان از صحنه خارج شد و بالفاصله به تكه ايمپل گرين بود كه پيو چن
 بد دهان فرشته ياما هرچه باشد از بو. ش شدي اشك هاينه يرون افتاد و آي از نافش بي شد، قطعه الماس بدلي از صحنه خارج مي و وقت-شود
 رغم ي عل،ياه پركالغي سي و موي عقابينيهمراه با ب. دي دمي از اخرا و گوگرد به اطراف ميل چون ابرينفس بد جبرئ.  به گزاف نگفته بوديزيچ

 است يفقط كاف.  ندارديافتنش كاري گفتند يد شد، مي ناپديچنان كه وقت. يد تا بهشتي بخشي ميشتر دوزخي بي ظاهريش، به وينام آسمان
ن كه ي ايل برايا بود، جبرئي موريليمپل پيدشدنش كه دردناكتر از خروج پيك هفته پس از ناپديو . ميش كنيدايم تا پياندازي را به كار بيزيدماغ ت
نما پا به ي سي از صحنه يوضع چنان بود كه پندار.  فروگذار نكرديچ كوششيوند دهد، از هي كه قرن ها معطر بود پي را با ناميطاني شيآن بو

  . دهنديص مي زود تشخيلي بد را خينما، مردم بوي، نه چون سين جهان گذاشته و متأسفانه در زندگيا
   
س در آپارتمان ي را پليي معماين نوشته يا." ميابي يگر مي ديخته، در پرواز تولديا آويمان در ابرها و رؤياشه هي كه ري آسماني هايما هست"

ماالبار  ي تپه ي ِاِوِرست كه روين طبقه در آسمانخراش هايآخر. افته بودي ساختمان قرار داشت ين طبقه يل فرشته كه در باالتريجبرئ
[Malabar]و ين درايمارك سو ياز : د دارندي كه از دو طرف ديي از آن آپارتمان هايكي. ساخته شده شهر ين نقطه ي، در بلندتر

[Marine Drive]نت ياسكاندال پوگر ي دي ماند و از سويز مينه ري، كه هرشب هنگام به س[Scandal Point]دا شدن يپ. اي و در
 به [Blitz]تز يبلمثالً . جاد سر و صدا ادامه دهندي درشت و ايترهاي چاپ ت درازتر به پركردن صفحات وي بود تا روزنامه ها زمانينوشته بهانه ا

 يليد ي روزنامه يسنده ي كه زنبور پركار، نوي مقاله چاپ كرده بود، در حال" بردين پناه مير زميفرشته به ز" خوفناك با عنوان يوه ايش
[the Daily]ا يگو.  چاپ كرده بودندين اقامتگاه افسانه اي از اي فراواني عكس هايهمگح داده بود و ي از زندان را ترجيل فراريتر جبرئي، ت

رنامه گرفته ي تقديد، از رضا پهلَويون تخت جمشيت در دكوراسيون آپارتمان را انجام داده بودند، به خاطر موفقي كه دكوراسي فرانسويدكوراتورها
ون دالر خرج كرده يليك ميجاد كنند، ي را در درون آپارتمان بلندش اي بدوير چادي خواست دكوراتورها فضايدر هر حال، فرشته كه م. بودند
ل چادرش را يجبرئ: "اد زدنديتر درشت فريگر روزنامه ها با تيبار د. بت فرشته برمال شدي بود كه با غيگريب ديزرق و برق آپارتمان هم فر. بود

در آن .  دانستيچ كس نميه. م شده استي جيا از كدام گوشه و كنارين و ييا رو به پاي، اما باألخره روشن نبود كه رو به باال رفته " كنديجمع م
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 ين خبرها نميزترياما بانو ركا مرچنت كه از ر. ده بودي نشنين گوش ها هم خبر قابل اعتماديزتري تي ها و زمزمه ها حتيكالنشهر زبان دراز
 را تماشا [Doordarshan]دارشان ردوون يزي تلوي داد و مدام برنامه هايوش مو را گي خواند، تمام اخبار راديه بود ميگذشت، هرچه نشر

ن رو دست دو دختر و يافتند و از همي يگران در نميد كه دي دي ميامين نوشته پياو در ا. ر كردي فرشته را از ظن خود تعبي نوشته   كرد،يم
  . ِاِوِرست قرار داشت رفتنديالهاير ساختمان و پشت بام منزلش كه دي به سوي هواخوري برايپسرش را گرفت و همگ

   
تصور .  او بود و هم دوستشيه ين بانو هم همسايدر واقع ا. ن او سكونت داشتيي پايل بود و در آپارتمان طبقه يجبرئ يه يبانو مرچنت همسا

ه ي خود را با اشاره و كنايش شهر ستون هاي اند كجي جنجاليالبته پرواضح است كه مجله ها. ميفزاي بيگري داشته باشد كالم دي كنم لزومينم
  م؟ين بانو را مخدوش كنياصالً چرا حاال شهرت و اعتبار ا. ميد به سطح آن ها نزول كني ما كه نباي كردند وليعه پر ميو شا

   
. نبود [Kurla]كرال  ياز محله  معمارسي ِاِوِرست كه از آن خانه هايالهاي آخر ساختمان ويول. و اما او كه بود؟ ثروتمند؟ پرواضح است

شگاه فرش و ياما او استقالل خودش را داشت و كاروبار فروشگاه و نما. نگ بوديري شد و شوهرش در كار بولي ميزده ساليس.  بله جانم-مزدوج
 خواند و ي م"كيآنت"ا قه اش ري عتياي و اش"ميگل"ش را ياو فرش ها.  سكه بوديليخ [Colaba]كُالبا  ممتاز يقه اش در محله ي عتياياش
 سخت و رنگ و روغن زده، نادر ساكنان خانه يوه يبا به شيز. با هم بودي ز گر،يبله د.  تلفظ كندي فرانسوين واژه ها را با لهجه يد اي كوشيم
ت يت كه شخص ِده را ترك گفته و شهرت داشيرانه ي سخت و فقي پوست بدنش نشانگر آن بود كه مدت ها قبل زندگيچگونگ. ي آسمانيها
 ييباي كه به ظرافت و زي فرانسويار گرانبهايستال بسي كرينوع [Lalique crystalك يستال الليكر يوان هايمدام از ل.  دارديرومندين

 دانست چه ي بود كه ميزن .ختي آويم [Chola Natraj]كوالناتراج  ي شرمانه رويد و كالهش را بي نوشيمشروب م ].م. شهرت دارد
 ينوع[squashاسكواش  بود با ثروت فراوان كه ضمناً يهمسرش موش.  تواند با شتاب تمام آن را به دست آورديو چگونه م خواهد يم
 يل فرشته را در روزنامه ها خوانده سپس خود نامه اي جبرئيركامرچنت نوشته .  كردي مي خوب باز].م.  با توپ نرم و راكت مخصوصيباز

ده ي كه خود برگزيتا به سرنوشت) شتر راه نبوديك طبقه بي( بهشت روانه شد، ي آسانسور را فشار داد و به سويكمه نوشت، بچه ها را ِگرد آورد، د
  .وندديبود بپ

   
."  جسورانه بزنمي اكنون وقت آن است كه دست به كاريول. نده مرا وادار به ازدواج كردي از آيش ترس و نگرانين سال پيچند: "در نامه نوشته بود

ده بود كه روزنامه ي خط كشيظيرش را با چنان غيام را قرمز كرده زي تختش قرار داشت و دور پيام فرشته را چاپ كرده بود روي كه پيمه اروزنا
 و "دين پريي عاشق پايبارويز":  گذرند و نگذشتندي نمين خبري صفت از چني روسپي پرواضح است كه روزنامه ها خوب،. پاره شده بود

  ." دلشكستهيباين پرش زيآخر"
   

 كه يا. "شنهاد كرده بودي شناخت، پرش را پي خوفناك استعاره را نميروين ل كهي دچار بود و جبرئ"گري ديتولد" يماريد او هم به بيشا
 از دوستان يكيست و يز يد، در ِاِوِرست مي نوشيك مي اللي بود كه شامپاني آسماني ايو او هست..." ، نخستيگريد يخواهان تولد

 توانست يز ميركا ن  بود،ييرويل را چنان نيو اگر جبرئ. ده بودي پر كش].م. ونان باستاني ي اشاره به كوه اسطوره اOlympian [ش ييايلمپا
  .رديا گيشه در رؤياند و ريبال و پر برو

   
نجا يداشتم ا: "ن شهادت داديان چنيطاب به جهان به كار بندد خيخود ظرافت  آن كه در كالميدربان مجتمع ِاِوِرست، ب. روز نشدين همه او پيبا ا
دم يبه باال نگاه كردم، د. كامالً خُرد شده بود جمجمه اش. برگشتم، جسد دختر بزرگه بود.  صدا آمديكباره دامبي رفتم كه يراه م اطي حيتو
با . من بخورد ك بود بهيستاده بودم نزديه ا شد كرد؟ آنجا كيچه م. بود و بعد نوبت دختر كوچكه شد پسرش. نيي افتد پايگر دارد مي ديكي

ش مثل يسار. گم پرت شدهيدم بيبعد دوباره به باال نگاه كردم و د . كرديمدختر كوچكه آرام ناله . دست دهانم را گرفتم و به سمتشان آمدم
  ." شديم ر داشت پرتآخ. نميم را بستم كه بدنش را نبيمن چشم ها. ش باز شده بودي خورد و موهايم بادبادك در هوا تاب

   
 اكنون بهتر است مطلب را يول. ل را مقصر شمردنديعه سازان جبرئيو شا ك زنده نماندنديچ ين پرت شدند و هييركا و فرزندانش از ِاِوِرست به پا

  .ميده نجا خاتمهيبه هم
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افتند آن يد تا مردم دريمدت ها طول كش. ده بودين بار ديبلكه چند ك بار،يل ركا را پس از مرگ، نه تنها يد كه جبرئي فراموش نكنيراست
  .از خواب رفتن واهمه داشت مرموز و ناشناخته را شكست داده بود و يماريل كه بيل ستاره، جبرئيجبرئ. مار بودهيب بزرگمرد تا چه حد

   
نجا و ي كه اييده و خوفناك و غول آسايربر نقوش رنگ پ. رنگ باختند  خورد، رفته رفتهير چهره اش كه همه جا به چشم ميبت، تصاويبعد از غ

پوسته پوسته شدند و ورآمدند و چشمان   حالتي تنبل و بيستند، اندك اندك پلك هاي نگري كه به مردمان مييبود و تمثال ها آنجا احتكار شده
سرانجام پلك ها ورآمدند و . ند دادي مژگانش آن را قاچ ميز و برگشته ي تيخنجرها  نمودند كهيمردمك ها چون دو ماه م. شدند گشادتر
ع و ي رنگ و رو ضايل بي جبرئييم مقوايعظ يكره هاي، پي بمبئيينماي سيخارج از كاخ ها.  ذوق زدنديده تويرنگ خورده اش ورقلنب چشمان

 جلد يرش رويتصو .ستاده بودندي بازو، چروك خورده با گردن شكسته همچنان ايل، بي حايها خته از چهارچوبيكج و معوج شدند و سست، آو
ر از صفحات يسرانجام تصاو.  حالت شديدگانش رخت بربست و نگاهش پوك و بيد  ازيفروغ زندگ.  چون مرگ رنگ باختيينماي سيمجله ها

 ي ها باقي در روزنامه فروشيپاك و ته ير هفتگي تصاوو جامعه ،شهرت جلد براق مجالت پرزرق و برق يد شدند و رويناپد  محو ويچاپ
نما ي سي نقره اي پرده ي رويحت. ز را به گردن جوهر انداختنديكردند و دست آخر همه چ ن چاپ را جوابي كه ناشران مسؤوليبه طور. دندمان
د كه هر بار ي كشييكار به جا. زد و رنگ باخت د و تاوليي گرايدگي سر پرستندگانش به پوسي باشد، باالي رفت ابدي كه تصور ميچهره ا هم
 يپروژكتور از كارافتاده باق لم آنقدر در مقابل المپي افتاد و سرانجام في از كار ميدستگاه به نحو مرموز  گذشت،يرابر پروژكتور مر از بيتصو

 شود كه ي گفته مي به ستاره ايدر ستاره شناس[سوپرانو  كه يستاره ا. نابود گشت د آن سوخت و همراه با هرچه خاطره بوديماند كه سلولوئ
 رود كه ستاره در آن يتصور م . شوديابد و سرانجام به نور مطلق بدل مي يش مي افزايارتفاع آن به نحو قابل مالحظه ا وز نور وظرف چند ر

 شد كه جسمش را به ي شد و نور].م.  گردديده هرگز به حالت اول باز نمين پديا اني دهد و در پايش را از دست ميكر خويحال قسمت اعظم پ
  .لبانش ساطع گشت انيز مد و اي كشينابود

   
نما بر فراز ي سي ساختگي غول آسا در شب هاين كه آن چهره ينه ا مگر. ه به آنيار شبي بسيزيك چيا يك خدا بود و يآنچه گذشت، مرگ 

بودند آن  معتقد يليخ ن انسان و خدا بود؟ اگرچهيش مابي كه هستيد، موجودي درخشي مي آسمانيش چون موجوديخو انييارادتمندان و فدا
 شمار ي بيدن به الهه هاي خود را به تجسم بخشيشگير هنرپي نظيشتر دوران بيب ليرا جبرئياست تا به انسان، ز كيشتر به آسمان نزديموجود ب

شركت  شد ي ساخته م"ياله"ف به ومعر  كه به سبك مردم پسندييلم هاير در في خلل ناپذيده و با اعتقادي هند گذرانيشبه قاره  سانيو قد
 يان و معتقدات مختلف ميان ادي مين انگاشته شود، از مرزهاي و توهي حرمتيآن كه ب يش چنان بود كه بيينمايت سي شخصيجادو. جسته بود
 ي ها].م.  شوديشنا گفته مي هند به دوستان كرري در اساط[gopis يگُپان يشنا در مي در نقش كري به رنگ آبي با چهره ايو. گذشت

 و ير درخت ساختگيبه ز ا در آرامش كامل نشستهيد و ي رقصين داشتند، فلوت به دست مي سنگي كه پستان هاييگاوها همراه به يبارويز
در بحر تفكر فرو رفته، در رنج  ]. نام بودا[Gautamaوتاما گبود، نقش   دستش را رو به آسمان گرفتهي كه كف هاي، در حاليي بودايفكسن

ربال يي اكبر وك يمثالً در داستان كالس  رفت وي نمي دوريز جاي آمد نيل اگر به ندرت از آسمان فرود ميجبرئ.  كردي بشر غور ميها
، در نقش ].م.  تا گجرات گسترش داديج بنگال و از جنوب شرقيافغانستان تا خل  مغول را ازي كه امپراتور)۱۵۵۶ -۱۶۰۵(اشاره به اكبر شاه [

ت ي كه تا امروز نسبت جمعيكشور ون مؤمن، آن هم دريليش از پانزده سال بود كه او در برابر صدها ميب. لش ظاهر شدير محيمغول بزرگ و وز
هوادارانش   ازياري بسين بود كه برايو چن.  را عرضه كرده بوديتعالي بار ين چهره يآشناتر ن ويرتريك است، دلپذيانش كمتر از سه به يآن به 
   .ان رفته بودي كرد از مي مفاي كه اييگر و نقش هايان بازيمرز م

   
  ل خود چگونه بود؟ين بودند اما جبرئيخوب، هوادارانش چن

   
 جالل ي بيزيست، به نحو اعجاب انگي زيان مردم مي در ميعي طبياندازه   كه بهي روزمره هنگاميت و زندگيد اذعان داشت كه در عالم واقعيبا

 يش اندكينيب. دي بخشيچهره اش م ار خسته و از حال رفته بهي بسيخته اش گاه حالتيو آيپلك ها.  آمدي به نظر ميستاره ا ريو شكوه و غ
 ي درخت[jack treeجك  درخت يده ي تازه رسيوه هاي گوشش چون مينرمه ها  ويدرشت و لبان برجسته و گوشت آلودش نشان سست

مجموعاً .  قواره بودي دراز و ب].م.  دارديي نقاط هند مصرف غذايار بزرگ است و در برخيبس  آنيوه يه به درخت نان و بزرگتر از آن كه ميشب
اما به رغم ظاهر .  خوردي مهلكش به چشم ميماريراً در آن آثار بي كه اخيشهوان  كامالًيز، چهره اي و كفرآمير روحانيار غي بود بسيچهره ا
. خته بودي آمييالت خدايالطا يض و وقار و خالصه همه ي با تقدس، كمال، فيري ناپذيين چهره به نحو جدايو سست عنصرش هم يشهوان
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 ي براي، حتيشه ايهنرپ  هريد هم برايشا (يشه اين هنرپي چنيد كه برايدر هر حال، موافق هست . مردم كه حساب و كتاب ندارديقه يسل
 [Vishnuشنو يو چون ييژه خداين، به وي زميان بر روي خدايو تجل  ظهوريدن درباره يشي، مدام اند) اويگران برايش از دي بيچمچا، ول

 و) اي راما يقهرمان حماسه ( چون راما يشنو در وجود قهرمانانيو. دي آيآن به شمار م ن هندو كه حافظ جهان و نظميان دين خداي از مهمتريكي
ن هم يا: گري ديتولد .گفت آور نبود متفاوت، چندان شيها أتي ها و هي با آن همه تجل]. كرده استيتجل) تايلسوف باگ ها و اكيف(شنا يكر
  . استييالت خدايگر از الطاي ديكي
   

ل يل فرشته را پس از تولد اسماعيجبرئ. رديز صورت بگيا نين دنين در اينو يات هايآخر ممكن است تناسخ و ح. شهين كه، اما باز، نه هميا ايو 
 شد يده مي نام[Pune of Rajneesh]نش ي ون راجيپم ي كه قد انگلستاني مستعمره [Poona]پونا او در  .نام نهادند نينجم الد

هم   از شهرهاين روزها حتيا. [Pune, Vadodara, Mumbai] ي مومبا، وادادرا،ونيپ( قرار داشت ي امپراتوريدر ته مانده  و
 ين، ستاره يل نجم الديكت داشت، اسماعم شري ابراهيقربان  كه در مراسمياو را چون كودك.)  نهندي مي تئاتري گذرند و بر آن ها نام هاينم
   .د نداشتي كه بعدها برگزي از آن نام آسمانيكم ن، نام نهاده بودند كه دستيد
   

 شد در گذشته و ي مينده ناشي كه از وحشت آيير قهقهراينان آن در سيسرنش ان افتاد ويمارباي بستان به چنگ هواپيماي هواپيمدت ها بعد، وقت
بود كه انتخاب آن نام مستعار به خاطر  ن چمچا درد دل كرده و از جمله گفتهي صلديل براي خوردند، جبرئيغوطه مخاطرات آن  يايدر

 ي كنيفكر م.  خود خودمين سپونو، ماموي مي چيمام. "ش مرده بوديمادرش سال ها پ. بوده است اد اوي از مادر و زنده نگه داشتن يقدرشناس
. ن و خوشخو بودميري شيليچون كه خ  خواندياو مرا فرشته م.  او بودمي اختصاصيا شروع كرد؟ من فرشته  ريانات فرشته بازيجر نياول ا
  ."شنو بودم  آزار و حرفي بي من در بچگيد باورت نشود، وليشا
   

 كه بعدها به يانيم پايان تي در مپدرش. ن مهاجرتش بودين اوليا. كرد  پدر و مادر، مهاجرتي، آن شهر بي به بمبئياما او در پونا نماند و در كودك
كار شد و   مشغول به  شدند،يده مي نام[dabbawalla]دِبه واال  كه در آنجا يناهار بمبئ ني حامليعنيدند، يم چرخ دار الهام بخشيت

  . آغاز كردي همانجا شاگرديزده سالگيز در سيل فرشته نياسماع
   
ست، حقه ي نگري درخشان مي كه چمچا را با چشمانيد و در حاليفروغلط  گذشتهي راپسودي، در نغمه ها۴۲۰ - ي آ- ل گروگان، مسافر آيبرئج
ن خانه ها و ادارات، همه و يب زرد، راه  يل و نقطه ي سرخ، خط مايره ياه، داي سيب شكسته يصل. ش بازگفتيستم رمز دوندگان را براي سيها

 ليشتر از صد هزار ظرف ناهار را تحوي ساخت هر روز بيبه واال را قادر مهزار د  كه دويبيستم عجيآن س. همه به سرعت از ذهنش گذشت
  . ما بودي آن عالمت ها زبان سريول. بدهند

   
و يوالتر مات از يلمينما كه قبالً في دادند و چراغ سيراهروها پاس م انيان تفنگ به دست ميمارباي زد، هواپيبستان برفراز لندن چرخ

[Walter Matthau]هاون  يگلدو ن ي غمگي[Goldie Hawn]ش درآمده ير بود، به نماي و چشمگي كه حضورش آسماني، زن
ن نوجوان الغراندام، فرشته يا ن،يل نجم الدير از آن اسماعين تصوي گشت و پررنگ ترير مي گروگان ها تصوياز نوستالژ ييه هاياكنون سا بود، 
او به .  گذشتيت ميان جمعي از مي جوان به چاالكيدبه واال. دي دوي شهر ميسو  آنش بود كه ناهار به دست بهي مامان با كاله مدل گاندي
 قطار ي سرت باشد و وقتي رويدراز چوب يني سي، چهل ظرف كوچك ناهار روي فكرش را بكن سپونو، مجسم كن، س.خو گرفته بود طين شرايا

ون يبا كام ار،يرد يابان ها، تا آنجا كه نفست بگيدن در خي و بعد دويشواده بيا پي سوار يدار قه فرصتيك دقي رسد، فقط يستگاه مي به ايمحل
د به موقع برسند و در موسم يدبه ها با. ك، دو، ناهار، ناهاري ك، دو،يگر از همه طرف، ي ديزهايها، اتوبوس ها، موتورها و دوچرخه ها و چ

و از آن گذشته . ل گرفتهي سيابان هايخ  ازيكيا فرورفتن تا كمر در آب در يدن در كنار خط آهن، يقطار از كار افتاده، دو  كهي، هنگاميبارندگ
.  هم بودنديافته اي منظم و سازمان ي، دسته ها[Salad baba]ساالدبابا بله . كردند ي ميل شده بود كه از دبه ها دزدي تشكيدستجات
 نبود كه از يم و دزديز با خبر بوديهمه چ ما همه جا حاضر و از. مي آمدي ما از پسشان برميول. زيم عزيچه بگو.  استيگرسنه ا  شهريآخر بمبئ

  .مي كرديم و خودمان از خود محافظت ميس كمك نگرفتياز پل ما هرگز. برابر چشم و گوش ما ِقِسر در برود
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ل ي اسماعيتند و مادر وقت گشي بازم[Santacruz]سانتاكروز  محقرشان در كنار فرودگاه يهنگام شب پدر و پسر خسته و كوفته به كلبه 
افتد،  ين كه چشمش به او مي گفت همي شود، مي جت در حال حركت روشن ميماهايسرخ و زرد هواپ كرش از انوار سبز ويد كه پي ديرا م

 موقع قادر بود ظاهراً او از همان. ل بوديوجود جبرئ  دريرعادي غيزي چين نشانه ين اوليو ا. ر شده استي تعبيش به خوبياهاي رؤيانگار همه 
ه ن عالقي اين بزرگ، به ظاهر براي پدرش، نجم الد. برده باشد، برآورده كنديي آن بوي آن كه از چگونگيرا، ب  مردمين خواست هايمحرمانه تر

 از نوازش يبي نصني پدر كمتري كه پاهاي در حال  داد،ي پسرش را مالش ميمثالً او هرشب پاها. ل نبودي قايتي زن به تنها پسرشان چندان اهمي
  .ن است كه شكرگزار باشديب مانده اي نصين بركت بي كه از اي كس يفه يآخر وجود پسر بركت است و وظ.  گرفتينم
   
ش را اجابت كند و زنده نگاهش يل هم در آنجا نبود كه دعايجبرئ. كباره تمام شديز يرش گرفت و همه چياتوبوس ز. ن درگذشتيمه نجم الدينع

آن .  دفن كردندير كار اضافي در كار باشد، غم و غصه را در سكوت زيا قراريبلكه چنان كه رسم . چ از غم نگفتندي پدر و نه پسر ه نهيول. دارد
ن قراردادها را يك هر ماه تازه تري كند و كدام ي سرحمل مي ناهار را روين دبه يشتريك بين كه كدام يا: ر شدندي ناگفته درگيدو در مسابقه ا

د كه از ي دين گره رگ ها را ميل نجم الدي كه اسماعيشب ها هنگام.  بزرگتر استيشتر نشانگر عشقي كار بيي دود، گويعتر ميا سري و  بندديم
مت يد به هر قين بود كه اكنون بايافت و چني ي را نسبت به خود درمين ويريرون زده، خشم و رنجش دي پدر بيقه هاير پوست گردن و شقيز

 ي درون يزه ي بردن به انگيپسر جوان پس از پ. افتي ي كه مرده بود باز مي خود را در قلب زني شد و مكان غصب شده يوز مريشده بر پسر پ
مقدم ا ي يالتي ساده به مقام مسؤول تشك يك دونده ي كرد و از ي ترقي آتش پدر همچنان شعله ور بود، به زوديد، وليپدر از رقابت دست كش
[muqaddam]يانجمن حامالن ناهار بمبئا يت صنف دوندگان ناهار ين به عضويد، آقا نجم الدي رسيل كه به نوزده سالگيجبرئ. دي رس 

 Babasaheb]بابا صاحب مهاتر .  او را در حال راه رفتن از پا در آورده بودي قلبيحمله . ست ساله بود كه پدر را از دست داديدرآمد و ب
Mhatre]،م يتيل ياما فقط اسماع." دي تا مرگ دوياز زندگ. ن حرامزادهين نجم الديچاره ايب. د تا مرديآنقدر دو"ر كل صنف گفته بود ي دب

ده بود تا از يچنان دو. ان دو جهان عبور كندي ميده بود تا از مرزهايسرانجام پدر آن راه دراز را آن گونه به سرعت دو.  دانستيت را ميواقع
ن ترك يبله، مهاجر.  اثبات كنديش را به ويشه عظمت عشق خوي هميابد و براي بازوان همسرش راه انيپوست و گوشت خود كنده شده به م

  . دهنديح ميار را ترجين ديا
   

ز ي بود دهشت انگي مرديو . بازار قرار داشتي هزار توي باالي به رنگ سبز در طبقه ي رنگش، پشت دري آبيوارهايدفتر باباصاحب مهاتر با د
ر يي آن كه تغي داد بي امكان ميز بود كه به وي ِسحرآمييروي ني آمد و داراي بودا كه از قدرتمندان شهر به حساب ميجسمه هاو فربه، بسان م

د ي ارزي را كه سرش به تنش مي نشست، هرجا كه الزم بود حاضر باشد و هركسي كه در آرامش و سكون كامل در اتاقش ميمكان دهد، در حال
 غصه يليخ: "م را به حضور احضار كرديتيد، باباصاحب جوان ي مرز دويمه به آن سويدار نعي ديل براي كه پدر اسماعي روزيفردا. مالقات كند

گر بس يخوب د: "باباصاحب مهاتر گفت. ، حالم خوب است[Babaji] يباباجمتشكرم : ن دوخته آمدي به زميپاسخ با نگاه" ، ها؟ي خوريم
 آخر چطور، چرا؟ ي، وليد باباجيببخش." تمام. قبالً به خانم خبر داده ام. اما ندارد... "ياما آخر باباج."  كردياه خوياز امروز در منزل من زندگ. است

  ."گفتم كه، تمام"
   

ابان ها ينده در خيدن بدون آي را از دويل فرشته نگفت چرا باباصاحب ناگهان به حال او رحم كرده و برآن شده بود تا وي هرگز به جبرئيكس
 كه در كنار بدن گوشت آلود باباصاحب چون يبه طور.  الغر اندام بوديخانم مهاتر زن. دي به ذهنش رسي فكري پس از چنديول. ت دهدنجا
.  چاق و گنده باشدينيب زميست از فرط عشق چون سي بايان داشت كه مي غلي چنان در وي در عوض عشق مادريول. دي رسي به نظر ميمداد

. يت. يركل بزرگ بي اعتراض دبيده صداي گذاشت و شب ها جوان نورسيد، زن با دست خودش آبنبات در دهانش ميرس يبابا كه به منزل م
خت و قبل از رفتن، ي ريسر صبحانه قاشق، قاشق مالت به دهان مهاتر م. اورميد كه ولم كن زن، بگذار خودم لباسم را در بي شنيرا م. ا. اس
. ن بار شركت كنديدن ايل بود او هم در كشيافت كه باباصاحب ماين جوان دري دو فرزند نداشتند و نجم الدآن. دي كشيش برس ميش را برايموها

ن ين مالت صاحب مرده را به اي صاحب به التماس افتاده بود كه آخر ايگم با مرد جوان چون كودكان رفتار نكرده و وقتين بود كه بي شگفت ايول
آن وقت باباصاحب از جا در ." ديايم تا مردانه بار بيد او را مثل بچه لوس كنيما نبا. ؟ مرد گنده استيني بير نممگ: "پسر بده، در جواب گفته بود

، تو پدر و معشوق من و يز مني تو همه چيول: "هير گريو خانم مهاتر زده بود ز"  زن؟ي آورين بالها را سر من در ميپس آخر چرا ا: "رفته بود
  ." خواهمي را نميگر زندگياگر تو را از خودم برنجانم د. يرخوار مني طفل شتو سرور و. يفرزند من

   
  .رفته و مالت را فرو داده بوديت را پذسو بابا صاحب مهاتر شك
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  رنگ خود بايم در دفتر آبيتي جوان ي دلداري كرد، و براي فراوانش پنهان مياهوي و هيان فحاشيت را مين خصوصي مهربان بود كه اي مرديو
ن جهان ي از اييگر به جايل را متقاعد كند كه قرار است پدر و مادرش باردي خواست اسماعيباباصاحب م.  كردي تناسخ گفتگو مي از فلسفه يو

د كه ن مهاتر بويبله، ا. افته باشندي ييل آمده و از بازگشت مجدد رهاي ناييض نهايزكارانه زبسته باشند كه به فين كه چنان پرهيمگر ا. بازگردند
 در ي احضار ارواح بود و زمانيفته ين نبود، باباصاحب شي مجدد را در ذهن فرشته كاشته بود، و موضوع تنها اي بازگشت و تولدهاياين قضايا

 ياتر تئي ژست ها و اخم و اداهاي اكنون با چاشني چرخاندند وليوان ميا لي زدند و يز مي ميه ي كرد كه به پايمقام آماتور ارواح را ظاهر م
  ."ن بود كه ولش كردميك بود از ترس جان از ماتحتم در برود، ايك بار نزدي يول: " گفتيل ميمناسب خطاب به اسماع

   
 كرد به حركت درآمده بود، روح ي مي از هر جهت همكاريكي از ارواح نيكي يله يوان به وسيك بار ليف كردن كه يو بعدها بنا كرده بود تعر
وان كه تا آن وقت چون موش يو ل" ا خدا وجود دارد؟يآ: "دميپرس. مي بزرگ را با او مطرح نمايك باره به سرم زد سؤاليد كه مزبور چنان مهربان بو

خوب من هم گفتم اگر به آن جواب . پوف، تمام شد.  نبودين تكانيگر كوچكتريد. ستاديز ايك باره وسط ميد، ي دويز مي مين سو به آن سوياز ا
ابتدا آرام آرام . ريت را بگيگوش ها. دن كرديوان شروع به لرزيل! و ناگهان بررروم" طان وجود دارد؟يا شيآ: " پاسخ بدهيكين يه ا، الاقل بي دهينم

 و! گرومب. ن افتاديي پايك وريد و يز باال پري مياز رو!  بر منيوا. دين كه پريتا ا.  باشديزي، چيعتر شد، انگار كه ژله ايعتر و سريبود و بعد سر
 من همانجا حساب كار خودم را كردم و در دل گفتم مهاتر، بهتر است ي نكن، ولي خواهي باور كن، مي خواهيم. ك تكه شديشكست و هزار و 

  .ي دخالت نكني آوري كه از آن سر در نميدر كار
   
گهگاه .  معتقد بوديعي ماوراء الطبيهانش از مرگ مادرش به وجود جي پي جوان گذاشت، چرا كه حتي بر ذهن شنونده يقير عميت تأثين حكايا

 آن ياي برجسته و ساكنان و اشي شد، جهان معلوم و مكان هاي بعدازظهر كه هوا چسبناك ميژه در گرمايست، به وي نگريكه به اطراف خود م
ر سطح كشدار هوا ادامه يز در زي چ انداختند كه همهين فكر مي شدند و او را به ايان فضا بلند مي كه داغ كرده باشند در ميخي يچون كوه ها

آن وقت چشمانش را . دگان او پنهان بوديز از ديت همه چينه دهم واقع... ، درخت ها ويينماي سيل ها، سگ ها، اعالن هايآدم ها، اتومب: ابدي يم
ن و ياطيعتقاد به خداوند، فرشتگان و شاو با ا.  افتاد، اگرچه احساس آن هرگز تركش نكرده بودي اوهام فرو مي گشود و پرده ي بست و باز ميم

 در يل نقصي كرد به دليت داشتند و تصور مي برق واقعيرهايا تي ها يش مثل كاريت و جن چنان بزرگ شده و مأنوس بود كه برايعفر
 فروشد كه ي م سبزرنگ به اويشه هاي با شينكيد كه عي دي را ميينك ساز جادويال عيدر عالم خ. دهيچشمانش است كه تاكنون روح ند

  . افتي متراكم و كور كننده خواهد يان هواي را از مي افسانه ايايدار دني ديي كند و از آن پس چشمانش تواناي چشمش را برطرف ميوبيمع
  

 ي به دور متي داشت كه شرح و بسط مادر گاه از واقعيتيچه اهم. ده بوديغمبر شني پي درباره ياري بسين، قصه هايمه نجم الدياو از مادرش نع
 اوقات افكار ين وجود، بعضيبا ا"  شود كه نخواهد با او گفتگو كند؟يدا مي پيكجا فرشته ا! يعجب مرد: " گفتيل به خود مياسماع. افتاد
ده وضع  اراي، بيداريان خواب و بيده بود، غفلتاً در عالم مي منزل مهاتر دراز كشي تخت سفري رويمثالً وقت. افتي يز به ذهنش راه ميكفرآم
 يوه زن ثروتمنديجه كه بي خدي امور تجارت ير در اداره يم و فقيتيغمبر ي كه پيدوران.  كرديسه ميغمبر مقاي پي از زندگي خودش را با دورانيكنون

د كه ي دي م رفت، خودش رايهمچنان كه به خواب م.  به دست آورده و سرانجام او را به عقد ازدواج خود در آورده بوديريت چشمگيبود موفق
.  خندديهانه مين و سفي كشد، شرمگين ميي تا چانه پاي ساختگيش را با وقاري كه سربند ساريده از گل سرخ نشسته و در حالي پوشي تختيرو

ا  صورتش كنار بزند تا چهره اش ري خواهد پارچه را از رويش دراز كرده ميدر همان حال شوهر تازه اش، باباصاحب مهاتر دست محبت به سو
ن طبع هرزه ياز خجالت داغ شده بود و از آن پس از ا. دارش كرديكباره بي ازدواج با باباصاحب، يايرؤ. نديش نهاده بود ببي پاي كه روينه ايدر آ

 . پرورد نگران و مشوش بودي را مي وحشتناكياهاياش كه چنان رؤ
   

 ياز به توجه خاصير بخش ها نيش از ساي از وجودش كه بين بخشا چوي خود بود و يگر سرجاي ديزهايش مثل چيمان مذهبين حال ايبا ا
 را بر عهده ي مراقبت از وييرويست و نيا تنها نين دنين اعتقاد پسر جوان كه در اي را به منزل برد، به اي كه باباصاحب مهاتر ويهنگام. نداشت

ا ي آن كه به اعتراض ي رنگ دعوتش كرد و بيصاحب به دفتر آبش كه بابايك سالگيست و ين صبح تولد بيبنابرا. د نهاده شدييدارد مهر تأ
  .ك باره از منزل اخراجش كرد، چندان متعجب نشدي نهد، يش وقعيتقاضا

   
  ."، اخراجي نداريگر طلبيت را پرداخته و دي ژتون هايفرض كن صندوقدار بها. يتو اخراج: "د كردي بشاش تاكيمهاتر با چهره ا
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  ." عموجانيول"
   
  ."ريان بگخفق"
   

 يو راما وقت مالقاتي دابلي ديلمساز مشهور، آقاي في افسانه ايويش از استوديش را داد و گفت براي زندگيه ين هديو آن وقت باباصاحب بزرگتر
قبالً با او  من است و يميراما از دوستان صم.  كهيمتوجه هست.  حفظ ظاهر استين فقط برايا: " گرفته است و افزوديينمايش سيك آزماي يبرا

 يافه هاين قيش چشمم دور شو، از ايگر برو و از پيحاال د. گر با خودت استي و بعدش دي كني ميك نقش كوچك بازيابتدا . صحبت كرده ام
  ."ستيچ برازنده نير كه هيعاجزانه هم به خودت نگ

   
  ."اما آخر عموجان"
   
ش ي پيقه يپنج دق!  همجنس باز بشويشه يك هنرپيو  برو .گريد برو د.  حمل كند سرشيد مادام العمر ناهار روي تو كه نباييباي به زيجوان"

  ."اخراجت كردم
   
  ..." عمويول"
   
  ."ين قدر خوش شانسيخدا را شكر كن كه ا. حرفم تمام شد"
   

ز ي در آن مقام نيد ولي رسيگ كرد تا به ستاري سراسر زد و خورد كارآموزيلم هاي كوچك في چهار سال در نقش هايول. ل فرشته شديو او جبرئ
 يه ين صنعت كه مطلقاً بر پايش در ايفقدان آشكار جاه طلب.  كندينيش بينده را پي تواند آي ميي ماند كه گوي شتاب باقيچنان خونسرد و ب

 است كه ين كه احمقي اايا مغرور است، ي كردند احمق يگران تصور ميد. دي بخشيگانه مي بي چهره اي گردد، به وي مي و نفع پرستيخودخواه
  . دي را نبوسيچ زني بر آب و علف گذشت، لبان هيو در طول آن چهارسال كه چون صحار. دچار غرور شده

   
 يگر هم به او روي كند كه دختر هزار سال دي شود و به خاطرش خطور نمي مييباروي كه عاشق زينما در نقش بازنده، احمقي سيبر پرده 

 عاشقانه  يچ صحنه ي آن كه در هي شد، بي ظاهر ميا دزد ناشي ده، نوكر و يوانه ير، ديشاوند فقي بذله گو، خويموخوش نشان نخواهد داد، ع
 عاشقانه و ي هرگز نگاه هايدند، ولي خنديشش مي دادند و به ريا آزارش مي زدند و يده ميا كشيلم به او تُِك پا يزن ها در ف.  شركت كنديا
خارج . لم ضبط نشديد في هرگز بر سلولوئيين صحنه هايچن. دندي رقصي خواندند و دورش نميش آواز نميدوختند، برا ي نميشان را بر ويينمايس

د زن ها را برهنه مجسم ي كوشيو مدام م. ستي زيو مي استوديكي در نزديباً خالي دو اتاقه و تقريش در آپارتماني فردي در زندگ نما،ي سياز حرفه 
ز خوان و خود يل كرد و رفته رفته همه چي خواست ذهنش را از موضوع عشق و هوس منحرف كند، شروع به تحصيا كه مسرانجام، از آنج. كند

 گوناگون يوه هايان روم بود كه به شي خدايتر خداي ژوپJupiter [تر يژوپ، ورود ي حلول و دگرگوني و روميوناني ياسطوره ها. آموخته شد
وس خداوند نور و روز ي باران بود و در مقام لوستيدر قالب الپسوس، چون زئوس خدا.  داشتي ميژه ارزانيو ي شد و در هر قالب نعمتيظاهر م

 كه به كل يگر، پسري دين و حلول او به قالب هاي بر زم].م.  شديده مي نامايتاليوش، در مقام پدر آسمان و هنگام برداشت محصول انگور ياين
 انسان ها يو.  بوديياي دري آواز و پرس پريوس خدايرس جادوگر، دختر هليونان سير ي در اساطCirce [رس يس و يمبدل شد، زن عنكبوت

سه او را وادار كرد آن ها را يره اش، همراهان او را به خوك مبدل كرد، اما اديسه در جزيهنگام اقامت اد.  كردير و خوك مبدل ميرا به گرگ، ش
 در يانگذار تئوسوفي، بن)۱۸۴۷-۱۹۳۳( بزانت ي آنAnnie Besant [زانت ي بيآن يز جمله تئوسوفز، اي همه چ،].م. به حالت اول بازگرداند

 هلنا ير مكتب تئوسوفيتحت تأث۱۸۸۹- ۹۱ يبزانت در سال ها.  و از رهبران استقالل هند بودين رفُرم اجتماعياو از مبارز. انگلستان متولد شد
شتر عمرش را در هندوستان ي بيو. رفته استين هندو الهام پذين مكتب از ديا. ديين گراير االصل قرار گرفت و به آن دكتي روسيبالواتسك

ت است، بر عهده ي انساني كرد ناجي را كه تصور مJiddu Krishnamurt شنامورتيدو كريجر مذهب، مراقبت از ييد و پس از تغيگذران
 united field theory [دان متحد ي ميه ينظر و ].م.  كردياره گذي پا۱۹۰۷ست ها را در سال ي تئوسوفي بزانت جامعه يآن. گرفت

 يه يبر اساس نظر. ابديم يان ذرات هسته تعمي ميروهايك و ني تيه ي الكترومانيروهايت به ني نسبي كلي بود تا تئوريه كوششين نظريا
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ن نقطه نظر را يدان متحد كوشش دارد همي ميه يظرن.  شوديت مي زمان مجدداً تثب- فضاير شكل چهار بعدييدان جاذبه در قالب تغيت، مينسب
 بر [ يطاني شيه هايآ ي و ماجرا].م.  شديه گذارين پاي انشتيله ي به وس۱۹۴۵ه در سال ين نظريا. م دهدي ذكر شده تعميروهاير نيبه سا
ه را ين دو آيد و اي دويطان در كالم وحي، ش.).. راي الت و عزيديا ديآ(ستم يات نوزدهم و بي نجم، پس از آيق، در سوره ي غراني افسانه يمبنا
ل بعثت ي در اوا].م.) روديد به شفاعت آنان ميماران بلند پروازند و اميا بوتين ها كلنك ها يا( كرد يغمبر جاريل بر زبان پيل جبرئي رغم ميعل
شان پروانه ها به دهان دختران يت هاي در حكاسم روزنامه ها كهيزش به مكه و سورآليت آمياست حرم محمد پس از مراجعت موفقيامبر و سيپ

ات كامل در يي خود را با جزي گذشته ي هاي كه زندگي شدند و پسران جواني چهره متولد مي كه بيعده شوند و كودكانيدند تا بلي پريجوان م
.  كردي پر مييزهايل ذهن خودش را با چه چيبرئ داند جيم! گر خداي گرانبها بود، دي كه پر از سنگ هايي طاليدند، مثالً در دژي ديا ميعالم رؤ

 ي دانست چگونه مي بكر و دست نخورده كه نميزيچ.  پر شده استيزي توانست منكر شود كه وجودش از چيش نمي خوابي بي در شب هايول
دار ي داد بيح مين رو ترجياز ا. داد ين و جذاب، شكنجه اش ميريت شي نهايا حضور زنان بيدر عالم رؤ. ز عشق بوديآن چ. تواند به كارش ببرد

 بس يتي را كه از ظرفيزيله احساس غم انگين وسي بديو. ن كنديش را در ذهن تمري از معلومات عموميبماند و با فشار آوردن به خود، بخش
  .  كرديش را نثارش كند، از خود دور مين تا عشق خوي زميچ كس بر رويافتن هي عشق و نيم برايعظ

   
نه به ير، افسانه ها و شجره ها كه سي از اساطي مجموعه اpurana [پورانا  كاربرد ياز وقت. رورو شديز زي همه چيني ديلم هايبا شروع ف

 يه يت اولي پردازد كه عبارتند از خلقيطبق سنت، هر پورانا، به پنج موضوع م. خ و منشاء آن اختالف نظر وجود داردينه نَقل شده و در تاريس
 يخ سلسله هاي و تاريي طالين، دوره هايسيان و قدي خداي رسد، شجره ي به ظهور مي دوره اي هاي نابوديه كه در پي ثانونات، خلقتيكا

 آوازها، رقص ها، ي معمول گشت و فرمول گنجاندن مخلوط عاديلمسازي ها در ف].م.  باشنديشاهان، پوراناها با مهابهاراتا و كتب قانون مرتبط م
 يو راما برنامه ي دابل– ي كه ديهنگام. ان فرصت ستاره شدن به دست آوردندي خدايد، همه يت رسيره در آن به موفقيغ بذله گو و يعموها

 يوا و پرواتيگانش پسر ش.  باشديل مي به شكل سر في سرين هندو كه دارايان دي از خدا[Ganeshگانش  براساس داستان يلمي فيه يته
ك از ستارگان بنام يچ يد، هي را تدارك د].م.  برنديا تجارت از او نام ميا كار يش ها و ياين خاطر در آغاز ني موانع است و به هميبرطرف كننده 

  بابايكامپاتلم يرفت و فيل بالفاصله پذي جبرئيول. ل ظاهر شوندي في پنهان شده در كله يلم با چهره يآن زمان حاضر نشدند در تمام طول ف
 پهنش به يل با خرطوم دراز وگوش هاي فيافه يتش با قي بزرگ مبدل كرد، هرچند موفقياره او را به ستاره اكبيز بود كه يت آميچنان موفق
 دراز و يش دمي را بر دارد و به جايليزان فيم و آويل سر، به او اجازه دادند آن ماسك ضخي فيلم در نقش خداي در ِشش فيپس از باز. دست آمد

 هنگ يونيزي مبتذل تلويال هايشتر به سري پرحادثه كه بيلم هايال فيك سريمون نما در ينقش هانومان، شاه مزد تا در ياويپرپشم به خود ب
انا حدود يراما.  باشدي دوم مهابهاراتا ميمجموعه .  هند استي بزرگ حماسي از دو مجموعه يكيانا يراما[انا يراما شباهت داشت تا به يكنگ
لم ها چنان با ي فين ِسريا. ، ظاهر شود].م. ت استي ب۲۴۰۰۰ شامل يت سرود شده و در فُرم كنونيانسكرالد به زبان سي سال قبل از م۳۰۰
 يمون به خود مي جستند، دم مي كه دختران صومعه در آن شركت مي آنچناني هاي شهر در پارتيگول هايت روبرو شد كه از آن پس ژيموفق
  .ختنديآو
   

.  محافظش دو چندان ساخته بودي را به فرشته يمان ويت اي شگفت موفق يده يل نبود و پديز جلودار جبرئيچ چيگر هيان هانومان، ديپس از پا
  . هم داشتيگرير اَسفناك دياگرچه تأث

   
  ).زمي آب بريچاره را روي بي ركاين كه پته يست جز اي نيانگار چاره ا( 
   

  شهرتش چنان بود كه چنديجاذبه . ند، سخت مورد توجه زن ها قرار گرفته بودل بكين ماسك فيگزي را جاين كه دم مصنوعيش از ايل پيجبرئ
 سرش برندارد و او به خاطر احترام به شان آن رب النوع ي ماسك گانش را از روي جوان درخواست كرده بودند هنگام عشق بازيتن از خانم ها

 خواست ين رو مي دانست و از ايت را نميفيت و كيافته بود هنوز تفاوت كميورش ار پريت بسياما در آن دوران او كه با معصوم. ر بار نرفته بوديز
او نه تنها به .  بردياد مين كه تركش كنند نامشان را از يزمان از دست رفته را جبران كند و تعداد همخوابگانش چنان فراوان شد كه گاه قبل از ا

 يو. ب و نقص باشدي عي بيستي شود بايان ظاهر مي كه در نقش خدايرا مرديز. موختز آي را نين شكل زنباره شد، بلكه هنر پنهان كاريبدتر
 جوان را ي اش، باباصاحب مهاتر كه ده سال قبل دبه وااليميس قدي كرده بود كه رئيش را پرده پوشي هاي ها و هرزه گردييچنان ماهرانه رسوا

 ي كه در بستر مرگ خفته بود، از او خواست كه براي فرستاده بود، هنگام است،ب زدن و شهوات ينما كه آغشته به اوهام پول به جيبه جهان س
 كردم حرفم ي كه گفتم برو همجنس باز بشو هرگز تصور نميآن وقت. ل آقايگر بس است اسماعيبه خدا د: "ش هم كه شده ازدواج كندياثبات مرد
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ل دست يجبرئ."  دارد آقاي هم حديزي از آن ها واجب است، اما هرچيودرست است كه گفته اند احترام بزرگترها و حرف شن. يري بگيرا جد
منتظر چه . " آلوده نشود و هر وقت به دختر مناسب بربخورد حتماً با او ازدواج خواهد كردين ننگيش را باال گرفت و سوگند خورد كه به چنيها

 كه ي ترك گفت به طوريي معماي را با لبخنديل وي جبرئيآورد ولو با سرفه خون باال " ؟ي؟ كي؟ گرتا گاربو؟ گرسگلي آسماني؟ الهه يهست
  .ا رفتي آن كه خاطرش آسوده شود از دنيرمرد بيپ
   

و . شه نابود گرددي هميك بود برايق به خوابرود كه نزدي چنان عمين استعداد ويل را گرفتار كرده بود موجب شد باالتريگردباد سكس كه جبرئ
مار ي بيتا وقت. افته بودي نيقي كه هرگز در عرصه اش توفيفي مانع، آن موهبت نادر و ظريق و بي، عمي عشق واقعآن استعداد عاشق شدن بود،

د، به يچي پي جادوگران در درونش مي شد و چون چاقوياق به عشق را كه درگذشته دچارش مي از اشتيش ناشيشد چنان مشغول بود كه تشو
 هرگز شكنجه اش نداده بودند و يياي زنان رؤيي رفت، گوي راحت فرو ميك به خوابيمناستيهر شِب پرژان ياكنون در پا.  فراموش كرده بوديكل
  . مشوش نگشته بودي دلدادگيا در آرزوي
   

 يم داند چطور مدام ِقِسر در يخدا م. ده انديشه همه تو را بخشين است كه هميمشكل تو ا: "دار شد گفتيان ابرها پدين كه از ميركا مرچنت هم
ركا .  بحث نبوديجا." ي شناخته نشدي كه مرتكب شديتو هرگز مسؤول اعمال.  دانستير كار نمي ترا تقصي كسي كشتياگر آدم هم م. يرفت
 با خودت يي داند چه مرض هاي و خدا مين شهر آمديي كه از پاي آدمي، اي از خودت متشكريلي است، نه؟ خيموهبت خداوند: "اد زديفر

  ."يآورد
   
ن ي گفت، با درك اي تركشان ميوقت. ي كني مينند و آنان چون ظرفند و تو خودت را در آن جاري كرد زنان چنيل تصور مين روزها جبرئ آيول

 شمردند و هزار و ين خاطر كه تركشان گفته، مقصر نمين بود كه زن ها او را به ايت ايبله واقع.  كردندين است، گذشت ميعتش ايكه حكم طب
  ؟ در تمام آن سال ها،ي؟ دل چند زن را شكسته اين شده ايد، چند بار عامل سقط جنيان ابرها پرسيركا از م. دندي بخشيرا مش ي فكريك بي

 ين فساد را در او به بار مينتريرين و شيقتريش آنان عمي چرا كه بخشا ز گشته بود،ي آن ني قرباني شد، وليهرچند از سخاوت زن ها بهره مند م
  . شدي مرتكب نمين تصور كه كار خالفيپرورش ا. آورد

   
 يشه اش تجارت بود قالي و از آنجا كه پيگيش شد و به خاطر همسايد، وارد زندگي ِاِوِرست را خريالهاي وي باالي او آپارتمان طبقه يوقت: ركا

تنبرِگ سوئد شركت كرده بود و در نگ در گوي سازندگان بولبريك كنفرانس جهانيهمسرش در .  نشان بدهديقه اش را به وي عتيايها و اش
 ي چوبي، نرده ها[Jaisalmer] سلمار يج مشبك ي با سنگ هايآپارتمان. ل را به آپارتمانش دعوت كرده بودياب او بود كه جبرئيغ

ده  مبدل شد موجيدستگاه تول با گنبد دوران مغول كه به وان حمام مجهز به [chhatri] يچهارتر و [Keralan]كراالن  يقصرها
 شود و يگر خارج مي با فشار از مخزن مخصوص وارد وان شده از طرف ديسميق مكاني آب مدام با فشار از طرwhirlpool bath [. بود

 سرد سنگ را يه داده و رگه هاي تكي مرمريوارهايخت به دي ريش مي براي فرانسوي كه شامپاني ركا در حال]. آوردياحساس موج را به وجود م
ل در يجبرئ."  نوشندي نمي الكيان كه نوشابه هايخدا: " را به لب برد به طعنه گفتيل شامپانين كه جبرئيهم.  كردياحساس مبر پشت خود 

ن ي نوشم، چون به محض اي مي، من فقط ظاهراً شامپاني دانيم: ادش مانده بود تكرار كردي آقاخان به ي از مصاحبه هايكيجواب آنچه را كه از 
 فرزندانش همراه خدمتكار ي كرد، اما وقتيان بازوانش لبانش را لمس ميد كه در مي نكشياز آن پس طول.  شوديل مي به آب تبدكه به لبانم برسد

 كرد و يل در سالن نشسته بود و اسرار تجارت فرش را برمال ميد با جبرئيش كرد، لباس پوشيد آراي تجدين شكليدند، به بهترياز مدرسه رس
ل گول بروشورش را نخورد كه در آن ين كه بهتر است جبرئي است و ايشم مصنوعي، همان ابر"يشم هنريابر" يقيحقمعترف بود كه مفهوم 

 شود، در يه مي بره تهين است كه پشم آن از گلوي ايل لطافت قالينوشته بودند دل.  شرح داده شدهيري به نحو دلپذي قالي پشم نوعيه يطرز ته
  . توان كرديگر، چه ميغات است ديتبل. ستين كه آن پشم چندان مرغوب يحال

   
 يايهمانان شوهرش كه از دنين مواقع در حضور مي كرد و در نامناسبتريخ تولدش را فراموش ميشه تاريهم. ل نه عاشقش بود و نه وفاداريجبرئ
 ساكت يگران فرق داشت و چون موشيا د ركا بيول.  شديده ميشه بخشين همه مثل هميو با ا.  شتافتيدارش مينگ آمده بودند به دي بر-بول

اد زنان ي كرد، فرينش مي خواند، نفريز بدتر از آن مي آورد، او را حرامزاده و هزار چي كرد، پدرش را در ميت ميوانه وار شكايد. دي بخشياو را نم
 را ناكرده يچ كاريركا ه.  داديرگز نداشت، نسبت م را كه هي كشاند و به او گناه زنا با خواهري گاه كار را به ِافراط مي انداخت و حتيرونش ميب

 يهرچه باداباد، م. دي بخشيان باز هم او را مي در پاي ماند، ولينما مي سي است و به پرده ي سطحي زد كه آدمي گذاشت، به او اتهام مينم



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

19 of 289 

به خصوص در آن وضع كه زن . ا مرچنت را نداشت ركييش اپرايز توان مقاومت در مقابل بخشايل نياما جبرئ.  بلوزش را باز كنديگذاشت دكمه 
.  كرد، وفادار نبودي زننده اش را مردانه تحمل مي گرفت و گفته هايده ميل وجودش را ناينگ، همان كه جبرئي بر- به شوهرش، شاه بول

 آمد ي مدام نزد ركا باز م كرد، يدن فراموش مي گذاشت و به محض شني نمي بر ويرين تأثيگر كوچكتريش زنان دي كه بخشاين در حاليبنابرا
  .ابدي ي دانست، دلداري كه تنها او مي مألوفيوه يش را بشنود و سپس به شيتا دشنام ها

   
  . نداشتيمار شد كه با مرگ فاصله ايك مرتبه چنان بيآن وقت 

   
 كمورون يدماغه رزدوخورد در  پيبنا بود صحنه ا.  بوديلمي در فيا مشغول بازي آسي، باال[Kanya Kumari] يا كوماريكاندر 

[Cape Comorin]دند و ي غلطيسه دسته موج از غرب و شرق و جنوب م. ه شوديخته اند، تهيگر درآميكديانوس با ي سه اقيي، آنجا كه گو
 ين زمان بندين دكور، در بهتريدر ا.  خوردنديگر برميكدي زدند، به يشه ها ضربه ميس هنرپي خي كه دست هايي آمد و درست در جايش ميپ

رها به گردن ي تقصيابتدا همه . گر برنخاستي دين افتاد، ولي خشمگيان آب هاين شد و به ميل خورد و درجا نقش زمي جبرئي به چانه يمشت
اوستاس به شدت اعتراض .  كرد و مشت را زده بود افتادي مي كه بدل بازيي غول آسايسي انگل[Eustace Brown]اوستاس براون 

 كرده بود؟ مگر ي بازي مذهبيلم هاي از فياري در بس[N. T. Rama Rao] رامارائو -ي ت-اناو همان نبود كه مقابل جناب مگر . كرد
ن كه رامارائو محكم يا هرگز از اين حال ظاهر را حفظ كند؟ آيازارد و در عيرمرد را نين هنر را به حد كمال نرسانده بود كه ضمن زدوخورد پيا

 شد راحت او را با ي كه ميرمردي شد، آن هم پياه و كبود ميرمرد سي پيان اوستاس از مشت هايشه در پايرده بود؟ هم كيتي زد شكايمشت م
 به خودش يخوب پس چطور كس.  نشد و پرخاش نكرده بوديك بار هم عصبانيك بار، بله ي ي حتي چپ كرد، وليك لقمه ينان تست خورد و 

ك راست به زندانش ياط يس محض احتين همه اخراجش كردند و پلير را از پا در آورده است؟ با ايفناناپذل ي داد فكر كند كه او جبرئياجازه م
  .فرستاد

   
ن مناسبت فرا خوانده شده بود، ستاره ي، كه به هميي هوايروي جت نيماين كه هواپيپس از ا. ل در اثر خوردن مشت از حال نرفته بودي جبرئيول

 يان مرگ و زندگي هوش ميل همچنان بي نشان نداد و جبرئيزيباً چيش ها تقريد، انواع و اقسام آزماي رساني بمبئيج كنديمارستان بريرا به ب
 يسرانجام سخنگو. ده بودي چهار و دو دهم هم رسيزان كشنده ي بود به ميعي كه طبيشگي زد و فشار خونش از پانزده هميدست و پا م

واقعاً : "ستاده بود، خطاب به روزنامه نگاران سراسر كشور گفتي ايج كنديپت و پهن ساختمان برد و ي سفي پله هاي رويمارستان در حاليب
  ." توان گفت كار خدا استيم.  استيزيب و اسرارآمي عجيماريب
   

 شد از يدفع مر پوستش ي كه زي كرده بود، چنان كه رفته رفته جان خود را همراه با خوني داخليزي خونريل روشنيچ دلي هيل فرشته بيجبرئ
ش خون ينيل از چشم و گوش و بي آمد هر دم چون سي زد و به نظر ميرون ميلش بيد كه خون از مقعد و احلي رسييكار به جا.  داديدست م

ود  موجي انعقاد خون را كه در عالم پزشكي داروهايه ي كردند و كليق مي هفت روز ادامه داشت و مدام خون تزريزيخونر. فوران خواهد كرد
 به دنبال داشت، پزشكان كم كم يه اي حاشيق كرده بودند و اگرچه مداوا اندك بهبودي تزريظ شده را به وي مرگ موش غلياست، از جمله نوع
  .از او دست شستند

   
در اخبار ساعت  شد و يده مي شنييوي راديستگاه هاي ايش از همه ياخبار مربوط به وضع مزاج. ل حاضر بودي هندوستان كنار تخت جبرئيهمه 

س ناچار شد آن ها را با گاز ير بود كه پلي آمد چنان كثيابان واردن ِگرد مي كه در خيجماعت.  گرفتي مورد بحث قرار ميون مليزيبه ساعت تلو
ر يخانم نخست وز. دز بوي كردند مسخره آمي ميه و زاري كه گريون عزادارانيليم مي نياگرچه استفاده از گاز اشك آور برا. اشك آور پراكنده كند

ملّت . دارش شتافت و پسرش كه خلبان بود، در اتاق فرشته نشسته و دست او را در دست گرفته بودي مالقات خود را به هم زد و به ديقرارها
 مردم چه يه ي بقي داد، برايفر مين كي در جسمش حلول كرده بود را چني كه روح الهين فرديل، مشهورتريرا اگر خداوند جبرئيمناك بود، زيب

ل يار چقدر بود؟ در مساجد و معابد كشور خي هندوستان با آن دي شتافت، فاصله يار مردگان ميل به دي در نظر گرفته بود؟ اگر جبرئيمجازات
  . خودشانينده، براي آي رو به مرگ، بلكه برايشه ي هنرپي و سالمتي زندگي شتافتند، نه تنها برايم مردم به دعا ميعظ

   
 كه ي نفرستاد؟ هنگامي خوش طعم خانگيا غذاهاي ننوشت، تلفن نزد، گل يل نرفت؟ هرگز نامه ايمارستان به مالقات جبرئي در بيچه كس

 يش از همه كس دوست مي كردند، آن كه او را بي مي سالمتيش آرزوي فرستادند و برايا نوشته مي كارت ي شرمي از عاشقان با بياريبس
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ركا مرچنت قلبش را درون آهن محبوس كرده حركات . نگش باز هم سوء ظن نبردي بر-فرو رفت، اما شوهر بولش در خود يش از پيداشت، ب
ك بار ي ي هرگز حتيول.  گرفتي كرد و به وقت لزوم نقش كدبانو را مي و با شوهر درد دل ميبا فرزندانش باز.  دادي را انجام ميروزمره زندگ

  .ردران خود را برمال نكي روح ويهم سرما
   
  .افتي او بهبود يول
   

مارستان و روزنامه نگاران ي كه كاركنان بيبه طور.  رخ داديع و ناگهاني مرموز بود و به همان اندازه سريماري كه مانند خود بي ايآن هم بهبود
 يول.  برپا شديراسم آتش باز اعالم كردند و در شمال و جنوب كشور ميل عموميك روز را تعطي. ن فقط كار خداستيو دوستان معتقد بودند ا

مانش را از دست داده ياو ا. زي شگفت انگيرييآن هم تغ. ر كرده استيي آشكار شد كه تغيافت، به زوديل فرشته سالمت خود را باز ي جبرئيوقت
  .بود

   
 از چنگال مرگ جشن  خود رايي خواست رهاي كه ميميان جماعت عظيس از ميمارستان مرخص شد، با اسكورت مخصوص پلي كه از بيروز
ك ين كار هفت ساعت و پنجاه و يا. زديرد، عبور كرده سوار مرسدس بنزش شد و به شوفر گفت همه شان را قال بگذارد و از دستشان بگريبگ
 آن يارج شد و بل خيمقابل تاج هتل از اتومب. د بكندي دانست چه بايش را كرده و ميل فكرهاي راننده جبرئيان مانورهايد و در پايقه طول كشيدق

ش انباشته بود ي كه روي ممنوعي غذاهاينيز بوفه از سنگيم.  بزرگ آن رفتي ناهارخوريك راست به سويندازد، ي بيكه به چپ و راست نگاه
ورك ي ي گرفته تا ژامبون دود[Wiltshire]ر يلتشايوس خوك ي از سوس  ها،ي آن خوراكيل بشقابش را از همه يد و جبرئي ناليم

[York] ي نوشته بودند و پا"يماني ايالت بيالطا" ي كه نام آن را در منويفتكيكن كه معلوم نبود مال كجاست، همراه با بي بيو قطعه ها 
 آوردند، با شتاب تمام شروع ي سر برميستاده بود و عكاسان از هر گوشه و كناريان سالن اي كه در ميسپس در حال.  پر كرد"ير مذهبيغ"خوك 

  .  زديرون مي دهانش بيكن از گوشه ي بيزهاي انباشت كه خُرده ريع در دهان مي گوشت خوك مرده را چنان سريتكه ها. به خوردن كرد
   

 ين خدمتگزار را كه خون از تنش ميا اهللا، اي.  خوانديه خداوند را ميه به ثاني آمد، دم به دم و ثانين كه به هوش ميمار بود، به محض اي بيوقت
 كوچك يك اشاره ي بكن، فقط يا اهللا، اشاره اي. ن وضع ترك نكني، مرا در اي كه تا به حال از من محافظت كرده ايي خدايا. ارنگذتنها رود 

ن ياز، اين هنگام ني مهربان، در اي خداوند بخشنده يا. ابمي را بيمارين بيز شدن با ايتا بدانم لطفت هنوز شامل حال من است، تا توان گالو
 يد، اما چندي به او توان تحمل درد را بخشين فكر تا مدتي شود و ايد كه انگار مجازات ميآن وقت به فكرش رس. ز، با من باشاين نيسخت تر

ا ي يا تو انتقاميرم؟ آيد بمي را نكشته ام چرا بايمن كه كس. ا بس استيامده درخواست كرد، خداي بر زبان نيبا واژه ها. ن شدينگذشت كه خشمگ
ن خشمش شد يگزي جايزي وحشت انگييك روزش را كفاف داد و روز بعد برطرف شد، خالء و تنهايه نسبت به خدا گرفته بود،  كي؟ خشميعشق
فقط وجود . ي خواهم كه وجود داشته باشيا اهللا، از تو مي. ش احساس حماقت كرده و خطاب به خالء به التماس افتاديش از هر زمان در زندگيو ب

 احساس كردن وجود ي برايزين كه چيگر به ايد ديد كه فهمي رسيسرانجام روز. چي به او دست نداد، مطلقاً هيحساسچ اي هيول. داشته باش
 خواست به خودش ثابت يو از آنجا كه م. ش آغاز شدير جهت داد و بهبوديي تغيماري بود كه بيگرگونيدر همان روز د.  ندارديازيداشته باشد ن
  .ختي ريستاده، گوشت خوك از سر و صورتش فرو مين هتل شهر اي مشهورتريال در ناهارخور وجود ندارد، حاييكند كه خدا

   
 ي زد و پوستش روشني ميديش چنان روشن بود كه به سفيي طاليرنگ موها.  كرديش ميد كه تماشاي را دينگاهش را از بشقاب برگرفت و زن

  . را گرداندد و سرش يش خنديزن به رو. خ كوهستان ها را داشتيت يو شفاف
   

ن يمسأله ا. ؟ مجازات ناگهان وجود ندارديستيمگر متوجه ن: "اد زدي فر خت،ي ريرون مي دهانش بيس از گوشه هاي سوسي كه تكه هايدر حال
  ."است

   
  ."ن استيمسأله ا. ديافته اي را بازيشما زندگ. ديشما زنده هست: "ستاد و گفتيش ايزن باز آمد، روبرو

   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

21 of 289 

، كوهنورد فاتح ِاِوِرست، بلوند، [Alleluia Cone]ا كُن ياله لو. ن كه رو گرداند و دور شد، عاشقش شدميبه محض ا: فتل به ركا گيجبرئ
و من نتوانستم ." يافته اين است كه آن را بازي هميبرا. ر بدهييت را تغي تمام زندگيي گوياگر راست م: "ن بوديدعوتش ا. خي ي و ملكه يهودي

  .مقاومت كنم
   

 ي، از چنگال مرگ مي شويمارستان مرخص مياز ب.  كلّه ات استي توياتيچه چرند. تو هم با آن تناسخ آشغالت: " متملق گفتيبا لحنركا 
 در كار ييانگار جادو.  شودي و درست در همان لحظه زنك حاضر ميك كار خالف بكنيد ي بايفور. وانهيپسرك د.  زندي و به سرت ميزيگر

  " ببخشمت؟ي خواهي؟ باز ميخوب حاال چ. بويتصور نكن تو را نشناخته ام ج. مي گويمآن بلونده را . باشد
   

  .گر به آن بازنگشتير افكنده بود، آپارتمانش را ترك گفت و دين نشسته سر به زي زمي كه ركا رويست و در حالي نياجياحت. گفت نه
   

 زمان، پشت يسه روز در ماورا. ما كشور را ترك گفتي با هواپيقات كرد، ال را ماليل با دهان پر از گوشت نجس ويسه روز پس از آن كه جبرئ
 آنچه امكان دارد ممكن و  ت دارد،يجه گرفتند كه جهان واقعي سرانجام نتيول. خته بودي در آويره ي كه به دستگ"ديلطفاً مزاحم نشو"عالمت 

د به يل استراحت كرد و كوشيبا رفتن او جبرئ. تيرند، عشق در سالن ترانز گذي كه ميي هاي كوتاه، كشتيمالقات. ر ممكنيآنچه امكان ندارد غ
ش ادامه يينماين مفهوم نبود كه به كار سيمان به اياز دست دادن ا.  بازگردانديش را به حال عاديم گرفت زندگيدعوتش گوش فرا ندهد و تصم

 در ي قرارداد باز- آلودي را مي بود كه نام وين جنجالين دومي و ا- ژامبون خوردنش به بار آورده بودي كه عكس هاي رغم جنجاليعل. ندهد
  .لم را امضا كرد و كارش را از سر گرفتيچند ف

   
 به مقصد ۴۲۰ -ي آ-  آيماين به هواپيل نجم الديشو به نام اسماعي ريمسافر. او رفته بود.  ماندي چرخ دار خاليك روز صبح صندليو آن وقت 

ن يل فرشته به صلديمدت ها بعد جبرئ. ده بودندي بلكه بوستان نام  بهشت، نه گلستان،ي از باغ هايكي را با الهام از ۷۴۷ يمايهواپ. لندن سوار شد
مارستان يك بار در بي. ن كار را دو بار انجام داده امياما ا. مه جان شده اميمه راه رفته و ني تا نيني بيمن را كه م. يريد بمينخست با: "چمچا گفت

ستاده ام، يت، در خود لندن مقابلت اينجا در والي كه ايز، منيدوست عز و حاال سپونو، . دي آي درست در ميما و جمع كه بزنيوم در هواپو بار د
  "ست المصب؟ين خوب نيو سپونو ا.  نوياتي نو با حيافته، مردي تازه ياتي هستم با حيمرد

   
  چرا هندوستان را ترك كرد؟

   
تش ي واقعي ناممكن كه برايزي و ثبات چي با هم بودنشان و سختيانه يد و وحشي و آن حالت تشدي به خاطر تازگ.به خاطر آن زن و دعوتش

  . كرديپافشار
   
  .اي از جنس رؤيفري شبانه، كيمكافات. ن رو كه پس از خوردن گوشت خوك مكافات شروع شديد هم از ايو شا 
   
   
   
۳  
   
   
   

له ي ها كنار پنجره نشسته بود، با كمك حيگاريرسي كه در قسمت غيساله ا ك اندام چهليبرخاست، مرد بارما به مقصد لندن به هوا ي هواپيوقت
 شد، ي مار كنده ميكهنه   شهر زادگاهش كه چون پوستين تماشايدن دو انگشت هر دست و گرداندن دو شستش، حيچيپ  در هميي جادوي

، با ي تلخ و اَشرافييباي زي با نوعيچهره ا. خاطر بر چهره اش نقش بست ي آسودگي آزاد گذاشت كه نشانه هاي چند خود را طوريلحظه ا
برگشته و ابروان  نيي كه به نفرت آمده باشد به سمت پا[turbot] يوربوتت ي آن چون ماهي برجسته كه گوشه هايلبان  گشاد ويدهان
 -ن چهره را با دقت تمام ساخته بودين چمچا اي صلديآقا .ستيگرن يا مير گوش به زنگ به دني تحقي كه با نوعي چشماني بااليك كمانيبار
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 به ي شمرد و به راستي خود ميمايس  آن راي و حاال چند سال بود كه به سادگ- خواست بشوديگرفته بود تا درست آنطور كه م  وقتيچند سال
  كه حروف صدادار راييصدا.  آمديما جور در ميود كه با سز ساخته بي نيي خودش صداياز آن گذشته، برا.  بوده استياد نداشت قبالً چه شكلي

به . ز به همراه داشتيق آمي تشوين رو تضاديكرد و از ا يده ادا ميده بري و بري صدا را به تندي و بالعكس، حروف بي حاليباً بي و تقريبا سست
قاً با دوران ي چمچا از زادگاهش دقي اضافه كنم كه زمان دورديو با. ( گرفتيم بعد از پانزده سال صورت ن باري اوليشهر زادگاهش كه برا

ش ي برسر صداييبدبختانه انگار بال.  دگرگون شده بوديب و نگران كننده اي، وضع به طور غر) كردي ميل فرشته برابري جبرئينماي سيستارگ
 خرافاتش را ين بازمانده يگر مسافران آخريد كه دين امي و اي شرمساريچمچا با اندك. د نبوديد و بايگر آنطور كه شايآمده بود و خود چهره هم د

 به اندامش افتاده بود به خاطر آورد كه يفي خفي كه از وحشت لرزه يده باشند، انگشتان دست را راحت گذاشت و چشمانش را بست و در حاليند
 كرد، يج فارس پرواز مي خلي صحاري برفراز ماسه هاماي كه هواپيدر حال. ن سفر به شرق آغاز شده بودي قبل حيش چند هفته يمشكل صدا
 كه بند انگشتانش را اندوهناك به يشه اي پوست شيمرد. ب به سراغش آمده بودي عجيگانه ايا بي حال به خواب رفته و در عالم رؤيسست و ب

 برداشت يچمچا سنگ. ندان پوستش رها شود خواست تا از زين كمك مي كوفت و به التماس از صلدي كه سراسر بدنش را پوشانده بود مييغشا
 يد تكه هاي چمچا كوشيرون زد و وقتيگانه بي بدن مرد بين از سطح تَرك خورده ي خونيبالفاصله شبكه ا. شه كرديو شروع به شكستن ش

ن هنگام يدر ا.  شدي مشه كندهي گوشت بدنش همراه شين تكه هايآخر. اد زدن كردي شكسته را از بدنش جدا كند، مرد شروع به فريشه يش
؟ و يدنيد آقا؟ نوشيل داري ميزيچ: دي خفته خم شد و پرسي چمچايله اش، روي قوم و قبي رحمانه ي بيهمان نوازي از مهمانداران با ميكي

ش ي بمبئيميقد ياو دوباره با همان لهجه . افتي دگرگون يحير قابل توضي آمد لحن كالم خود را به وضع غيرون مين كه از عالم خواب بيصلد
ا ي يه؟ مشروب الكيها؟ منظورتان چ. آج: "از خود دور كرده بود، به سخن آمد و گفت) شيآن هم از مدت ها پ( و كوشش يكه با آن همه سع

: " ديرا شنانتكار خود ي خيگر صداي اند، بار دي مشروبات مجان يد آقا، همه يل داريد كه هرچه مينان بخشي مهماندار به او اطميو وقت" نوشابه؟
  ."  سودا بدهيسكيك ويفقط . ي بيخوب باشه ب

   
چگونه . ش نشستي صندلي كند راست روي شام التفاتي و پسته يسكي آن كه به ويدار شده، بيكباره تكان خورده، كامالً بي ناغافل بود يليخ

ش ين به بعد به موهاين بود كه از ايا مفهومش ايود؟ آ حروف صدادار و واژه ها سر در آورده بيز در اداير مسخره آميين تغيگذشته در قالب ا
 از آن فواره بزند؟ ي كرد تا خلط لزج و خاكسترين مي گرفت و محكم فيان شست و انگشت سبابه مي را مينين كه بيا ايد ي ماليل ميروغن نارگ

 افتاد كه ين فكر ميد قبالً به ايد؟ باي كشيتظارش را م انيطانير شيگر كدام تحقيوست؟ دي پي مي حرفه ايل هواداران پروپا قرص كشتيا به خيآ
عت ين سفر با طبيا.  توانست باشدي نميير قهقراي جز سيزي چين بازگشتيچن. ن همه سال اشتباه محض استيبازگشت به زادگاهش پس از ا

  .  آوردي جز فاجعه به بار نميزيخ بود و از همان ابتدا مثل روز روشن بود كه چيه تاريام عليانكار زمان و ق.  نداشتيهمخوان
   

ن حرف ي بالفاصله افزود، اما مفهوم ايول. ستمي قلبش احساس كرد با خود گفت، انگار امروز خودم نيه ي را در ناحيفي كه تپش خفيهنگام
 كه در يلمي ف- فرزندان بهشت[ les acteurs ne sontلم ي بزرگ در فيشه يك، آن هنرپيهر چه باشد به قول فردر. ستيروشن ن

 du:  گفتي كه م].م. لم استي داستان فيت هاي از شخصيكيك لومر يفردرLes Enfants [ ].زمان جنگ دوم ساخته شد
Paradis pas des gens ]ي برهنه مين كه ناگهان به جمجمه ي ماسك، تا اي ماسك رو].م. ستندي نيشگان مردمان عاديهنرپ 

  . يرس
   

ن يي شروع به باال پايي هوايما در چاه هايتان هشدار داد كه هوا متالطم خواهد بود و هواپي كاپيصدا.  شدچراغ اخطار بستن كمربندها روشن
مش را محكم در بغل ي عظيستوري ترانزيوي كه در قطر سوار شده بود رادي شد و كارگر مهاجريده ميك طرف دير پا در يصحرا به ز. رفتن كرد

ش كوك كرد و يسي انگلين لهجه يزتريش را با تكبرآميرگر كمربندش را نبسته است، به خود آمد و صداد كه كايچمچا د.  آورديگرفته باال م
ن به موقع به دستش داده بود سرش را ي كه صلديان دو استفراغ داخل پاكتي مرد در ميول. و به كمربند اشاره كرد" ؟...چرا. نمينگاه كن بب: "گفت

رم كه خواهم مرد و اگر هم نخواهد ي چه صاحب؟ اگر اهللا بخواهد من بميبرا: "را باال انداخت و جواب دادش ي تكان داده شانه هايبه عالمت منف
  :  رفت در دل ناسزا گفتيش فرو مي كه درون صندلين چمچا در حاليصلد"  خورد؟ياط به چه درد ميپس احت.  مانميرم، حتماً زنده ميبم
   

 و مرا نزد ياندازيت را به درونم بي چنگك هاي توانيگر نميد. ختميش از چنگالت گريمن مدت ها پ. برو به جهنم. هندوستان به درك واصل شو
  .يخودت بكشان
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م، هم رخ داده ي كنيف مينجا تعري كه در ايعين وقايا.  كردند، هم بود و هم نبودي را آغاز ميمي قدي همانطور كه قصه ها- نبوديكي بود، يكي
  .د هم نهي شاد ويپس شا. و هم رخ نداده

   
 گشت و تازه از اتوبوس ياو از مدرسه به منزل باز م. دا كرديابانشان پي را در خيف پولي، كينت بمبئي اسكاندال پوي ده ساله از محله يپسر

د و از سر و نيده بنشي شورت پوشي عرق كرده و چسبناك پسرهايان ازدحام و فشار بدن هايدر اتوبوس مجبور بود در م. اده شده بوديمدرسه پ
زان بود، از آن سفر دور يگانگان گري آرنج و عرق بدن بي آن روزها هم از خشونت، ضربه هايش زنگ بزند، و از آنجا كه حتيشان گوش هايصدا

  .جه افتاده بودي به سرگيو دراز و پردست انداز، اندك
   
جانزده با سرعت تمام ين رفت و هيجه اش از بين افتاده بود، سرگيش بر زمياه افتاد كه كنار پاي سيف پول چرمي چشمش به كين همه وقتيباا

 شد در بازار ي كه مي، پوليه، بلكه پول واقعيآن هم نه فقط روپ. د كه پر از اسكناس استي فراوان ديد، باز كرد و با شاديف را قاپيخم شد و ك
 كه ينگ كه از خود لندن، از آن كشور افسانه ايپوند استرل! گ بودنيف پر از پوند استرليبله، ك.  عوض كردين المللي بي هاياه و صرافيس
 به دور و ي، نگاهي قطور اسكناس خارجيدن آن دسته يج از ديگ. اه دوردست قرار داشت، آمده بودي سي آب هاي گفتند و آن سويتش ميوال

 چون نفس ين كمانيرنگ.  بهشت او را در بر گرفت ازين كماني رنگييك آن گويده است، و ي او را نديبرش انداخت تا مطمئن بشود كس
 يف به سوي كه درون كيانگشتانش در حال. دي رسيان ميستاده بود به پاي كه او اي برآورده شده كه درست در نقطه اييا دعايفرشتگان و 

  .دندي لرزي رفتند، ميش مي اسكناس پياندوخته 
   
. ر نظر داشته استي كرد و تمام حركاتش را زيش را مي جاسوسيكه پدرش در سراسر دوران كودكن باالتر به نظرش آمده بود يدر سن." نميبده بب"

 كرد كه ناگهان يش چنان نرم و سبك حركت ميكر غول آسايكل، ثروتمند و صاحب مقام بود، با آن پي درشت هيز چمچاواال كه مرديچنگ
 صالح يهنگام شب ناگهان مالفه را از رو. ن كار عادت داشتياو به ا. رد كي را خراب مي دماغ هر كاريد و مثل موي رسيپشت پسرك سر م

 يشه از او برمي و كود كه همييايمي گند مواد شي رغم بويبه عالوه عل.  كرديل شرم آورش را در مشت سرخش برمال ميد و احلي كشين ميالد
 يليك مايك صد و ي پول را از ي بود، بوييايمي و كود شيكشاورزعات ي ها و ماي اسپريدكننده ين تولين بزرگتريرا پدر صالح الديخاست، ز
، از كنار در باغ ي جنبش ملي زنده، نور هاديح، آن افسانه يز چمچا، آن مرد بشردوست، زن دوست و اهل الس و تفريچنگ.  كردياستشمام م
 يزيابان چيد از خينه جانم، تو نبا: "حت كنان گفتينص. قاپد ناكام پسرش بيان دست هايف پول باد كرده را از ميده بود تا كيرون پريخانه اش ب

  ."فتر استيف است و در هر صورت پول از آن هم كثين كثيزم. يبردار
   
 كرم كتاب يچارد برتون كه رفته رفته طعمه ي ري ترجمه  عربيشب ها يز چمچاواال، كنار رمان ده جلدي چوب ساج چنگي كتابخانه يرو
انگار .  اجنه بودين، و مأواي دلخواه صالح الدي از چراغ جادوي كه نمونه ايقلي از مس و برنج صيچراغ. قرار داشت جادو ي شد، چراغيم

 مضر را ياي كه هزاران جلد از آن اشيه كتاب داشت، به طوري عليقي عميش داوريز پيدر واقع چنگ. ده شودي به آن كشي كرد تا دستيالتماس م
گران، ي داد ديد، نه اجازه مي كشيدر مورد چراغ جادو هم نه خودش به آن دست م. رشان كندي و خوانده نشدن تحقيي اعتنايده بود تا با بيخر
آن وقت هر قدر دلت .  دهم مال خودت باشديك روز مي: " داد كهينان ميبه پسر اطم. شقدم بشوند و به آن دست بكشندي پسرش، پيحت

ن ين تصور را در آقا صالح الدي چراغ جادو ايوعده ."  در حال حاضر مال من استيول. دي آين چه به سرت ميخواست به آن دست بكش و بب
ست بكند صبر ي باي كه ميد و تنها كاري عمل خواهد پوشيش جامه ي قلبين آرزوهايده، ژرفتريان رسي مشكالتش به پايخت كه روزي انگيبرم

ز يآن وقت ناگهان چنگ.  پدرشي او نه براياما برا. ن كمان كارگر شدي رنگيجادوش آمده و يف پول پي كين كه واقعه يتا ا. است و انتظار
تنها راه .  را لگدمال خواهد كردي وي آمال و آرزوهاين واقعه پسر را مجاب كرد كه پدر سرانجام همه يا. د و قلك طال را ربوديچمچا سر رس

  .ديل نمايشتن حايان آن مرد بزرگ و خويانوس ها را ميزد و اقي خواست بگريود مد و از آن لحظه با تمام وجين بود كه خانه را ترك گويچاره ا
   

نگ ي فرح بخش پوند استرلير كه پر از وعده هايت سردسي آن والي را به سويافت سرنوشت ويزده ساله بود كه درين چمچاواال سيصالح الد
س ي با پلي خاك آلود و عاميش تحمل خود را نسبت به بمبئيش از پي رو بني كشاند و از اي اسكناس جادو به آن اشاره داشت ميبود و بسته 

 آوازه خوان يدند، و فاحشه هاي خوابيابان مي خي كه گوشه يي خانمان هاينما، بي چون نصف النهار، عشاق سيابان هايده، خي شورت پوشيها
 ي از دست م دند،ي رقصي هوس مي حاال در معابد كسل كننده يا بودند ولن پالما در كارانتاكييابان گرانت كه ابتدا رقاصه گان آي خيو پرآوازه 

 آن ي زد و دلش براي شهر حالش را به هم مي اندازه ي بي و ازدحام و فراواني و شلوغي محلي، قطارهاي پارچه بافيگر كارخانه هايد. داد
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 ي مورد عالقه اش حاويشعر كودكانه .  بردي در تب و تاب به سر م، توازن و اعتدال لك زده بود و شب و روزيانه رويت مياها، واليت رؤيوال
 ي كه دوست مي ايو باز. هي طن- قس طن- يجي ك- طنيجي چم ك- قسطنيجي ك- ي كيجي ك- قسيجيك. گانه بودي بيعالقه به شهر

 ييمانترا ي، پنداريو تك زبان كرد يد پشتش را به بچه ها مي رسي نوبت به او مي مادربزرگ بود كه وقتي رد پاي بازيداشت، نوع
mantra]  ن واژه يان معتقدند كه اين اديروان ايپ.  شودي دعا محسوب ميي هند و بوداين هاييت مقدس كه در آيا بيالب، واژه يك سيتكرار

 و -  او اني د- ال او ان. د آوريش را بر زبان مياهاي شهر رؤيي كند، حروف جادويرا زمزمه م ].م.  باشندي ميا روحاني ي خواص عرفانيها دارا
 ال او - حرف به حرف. دي خزي ذهنش ساكت و آرام به سمت لندن ميه ين زاوي تري رفتند، در پنهانينه كش ميش سيمادام كه دوستان به سو

  .  لندن- او اني د- ان
   

دان ي ميكين كه او به نزديش از اي ها پن چمچا مبدل شود، از مدتين چمچا به صلدي كه سبب شد صالح الديد تحوليم ديچنان كه بعداً خواه
ر ي پي آن گوش فرا دهد در بمبئيرهاي برسد و به غرش ش.] شهر لندنيدان هاين مي از مشهورتريكي [Trafalgar Squareترافالگار 

روز شود و يد انگلستان پ كرين دعا مي كرد، صالح الدي ميم هند بازيه تيورن عليوم برايكت انگلستان در استاديم كري كه تيهنگام. آغاز شد
ك از يچ يد و هيان رسي به پاي مساويجه ي با نتي بازيول. (ابديسته بي شايز نظمي را شكست دهند تا همه چيان محلي مبتديابداع كنندگان باز

  .) ماندينحل باقيناچار اله مستعمره به يا استعمارگر عليه مقلد و ي عليننده ي آفريعنين ي صالح الديم ها برنده نشدند و البته مشكل اصليت
   

 اسكاندال ي سنگ هاي مراقب باشد رو[Kasturba]كاستوربا  آن كه ننه اش ي توانست بيده بود كه مي رسي به سنيزده سالگيدر س
 ستون ها، بود و باع، نمك سود و فرسوده ي وسيقدم زنان از خانه شان كه ساختمان)  نبوديكي بود، يكيباز هم (ك روز، ي كند و ينت بازيپو

 غروب ها كه نور ي پدر بود و بعضي غرور و شاديه يرون آمد و باغ را كه ماي بنا شده بود بي كوچكش به سبك پارسيوان هايكركره ها و ا
ان و نه ز بود چرا كه نه پدرش، نه باغبي حل نشده، اسرار آميين باغ مانند معمايا(د، ي رسيان به نظر مي پايد، بي تابي ميد به طرز خاصيخورش

موس يستا ي رم يروزيد از قوم پي كه به تقلي اصليپشت سر گذاشت، از دروازه )  دانستياهان و درختانش را نمي از گياريچ كس نام بسيه
ابان را پشت سر گذاشت، يز خيم ساخته شده بود عبور كرد، توحش جنون آمي عظيبه نحو احمقانه ا [Septimius Severus]سوروس 

. گو گام نهادي كوچك پر از مياه براق و حوضچه هاي سي پهن سنگ هاين آمد و سرانجام بر گستره ييا ساخته بودند پاينار در كه كيوارياز د
ن در يصالح الد. ستاده بودندي اي حركت در افق آبي كردند و مردان چتر به دست ساكت و بي ميراهن پوش خنده و شادي پيحيدختركان مس

نگاهشان به هم گره خورد و مرد با انگشت .  از حوضچه ها خم شده بوديكي يد كه رويپوش را د [dhoti] يهوت ي مردياهي سنگ سيگود
 يموجود: به راندي غري پسر را به سوي سنگيشوراز حوضچه ها. سبابه او را فراخواند و بعد همان انگشت را به نشان سكوت به لب برد

د مرد او را بغل ين رسين كه صالح الديهم. ش آمدي پيشتش حلقه شد و چون قالب طعمه اانگ. د عاج بودينكش شاي بود كه قاب عياستخوان
.  را لمس كندي و استخواني گوشتيش راند تا عضوير و استخواني پيان پاهايزد، با دست دهانش را محكم گرفت و دست جوان او را با زور م

و آن وقت مرد .  برآورديرمرد را از ناچاري پيز را فرا نگرفته بود، خواسته يو ستن كه هرگز جنگ يصالح الد.  خورديچ و تاب ميش در باد پيهوت
  . پشتش را كرد و دور شد و او را آزاد گذاشتيبه به سادگيغر

   
ش مثل روز روشن يبرا. چ كس سخن نگفتيان آن روز با هينت نرفت و از جري اسكاندال پوين هرگز به سمت سنگ هاياز آن پس صالح الد

 هر  ز بود،يبه نظر او هرچه نفرت انگ .ر از خودش بوده استي خواهد شد و پدرش احتماالً خواهد گفت تقصيه مادرش دچار بحران نوراستنبود ك
ث يبه نهفته بود و حاال از چنگال آن اسكلت خبي مرد غري داشت، در آغوش استخواني وا مييآنچه در شهر زادگاهش او را به خشم و ناسزا گو

ن رو فكرش را متمركز كرد و هم خود را در ياز ا. ردي داد بميح ميوِالّا ترج. زد و جانش را به درببرديز بگري نيست از بمبئي بايته بود، مافي ييرها
 ي تواند بدون كمك چراغ جادويدن به كار برد تا به خودش بقبوالند كه مي در اوقات غذا خوردن، مستراح رفتن و خوابي كه بود، حتيهر حالت

، بلكه خود لندن را ين نه بمبئييرون پرواز كرده و ناگهان آن پاي اتاق خوابش به بيد از پنجره يخواب د.  عمل بپوشاندين معجزه جامه يدر به اپ
ش  شود و تاليد ارتفاعش رفته رفته كمتر مي كرد، دي آن كالنشهر پرواز مي همانطور كه بااليول. گ بن، ستون نلسون، لرد زتورنيب. ندي بيم

ن كه نعره ي شد تا اي رفت و سقوطش هر دم تندتر ميش مين پي زميچ به سوي اراده مارپيب. هوده بوديفراوان و دست و پا زدنش وسط هوا ب
 بر ي روانه شد و مانند بمب[Threadneedle Street] دل يابان تردنيخن، ينگ لي سنت پل، پودي شهر، محله يكشان با سر به سو
  . تخيشهر لندن فرو ر

   
*  
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ل به انگلستان ي تحصي ادامه ين برايشنهاد كرد كه صالح الديد و پدر ناگهان پي عمل پوشي كه آن خواست ناممكن سرانجام جامه يهنگام

ندان اسب گر، اما ديخوب واضح است د.  كرديشنهاد را نمين پي وِالّا ا  خواهد شر مرا بكند و مرا از سر وا كند،يحتماً م: ديشيبرود، با خود اند
 هشدار داد ي كرد و در عوض شروع به دادن پند و اندرز كرد و به ويستن خوددارين چمچاواال از گريمادرش، نسر.  شمارندي را كه نميشكشيپ

 گريف وان همدين گذشته داخل آب كثياز ا.  كنندي روند خودشان را با كاغذ پاك ميتوالت كه م.  هايف نشوي كثي هايسيمثل آن انگل: "كه
 رغم عشق ين خاطر عليبه هم.  كوشد او را از سفر بازداردي توان مين ثابت كرد مادرش با همه ي ناروا به صالح الدين افتراهايا."  رونديهم م

  ."ن حرف ها چرند استي است و ايانگلستان تمدن بزرگ. ر ممكن استيد غي زني كه ميين حرف هايا: "و عالقه اش پاسخ داد
   

ن به ي صالح الدي بدرقه يستاد و براي دروازه ايروزير طاق پيبعداً با چشمان خشك ز.  زد و به بحث ادامه ندادي عصبيبخندمادر طبق عادت ل
 عشق يركننده ي سيحه يخت كه پسر از راين، تنها فرزندش آوي گل به گردن صالح الديامد و در عوض آنقدر حلقه يفرودگاه سانتاكروز ن

  .جه شدي دچار سرگيمادر
    

.  داشتيك چوب نقره اي باري، تكه ها[tinka]ن كا يت مانند يين زنان بود و استخوان هاين و شكننده ترين چمچاواال كوچك اندام ترينسر
ش ي هاينقش سار.  داديب نشان ميب و غري عجيدن لباس هاي در پوشيش ذوق و شوقي ظاهري به جبران كمبود جلوه ين نوجوانياز سن

 Opآپ آرت چ يچ پيجه آور و پيا نقش سرگي شده، ي دوزي درشت برودري هاي با لوزييمويشم زرد ليابر:  و زننده بود جلفير و حتيچشم گ
Art] دن فُرم يبخش.  شوديژه داده ميت وي، اهمي، بالقوه و نسبيستم كه در آن به حركت در اشكال واقعي قرن بي هنري از مكتب هايكي
 تازه ين ارزشين مكتب سطوح رنگيدر ا.  قرار گرفتي مورد بررس۱۹۶۰دو گروه از هنرمندان در سال  به اشكال گوناگون حركت توسط يبصر

ك زده كه ي ماتيم لبيا نقش عظيو ] .دين بخشي نويي در هنر غناييل فضاي به كار رفت و به تخي سه بعدين اصل در ساخت هايافت و اي
 كوركننده را با ين آن نقش هايرا نسريدند زي بخشي ترس آور را بر او ميقه ين سليان اياو اما آشن. ده باشديد پارچه را بوسي سفينه ي زمييگو

ن به يو همچن. ف، مردد و خوش آهنگ بودي خاست، ظري ناهماهنگ برميان آن پارچه هاي كه از ميي كرد و صداي به تن ميكي و نيسادگ
 . كردي كه هر هفته در منزل برگزار ميي هايخاطر مهمان

   
ر بود از يره و دلگي تي خانوادگيع مقبره هاي و وسي خالي منزل را كه همواره چون سردابه هاين از زمان ازدواجش هر جمعه شب تاالرهاينسر
ستد و در آن حال باوقار و ي اصرار داشت در نقش دربان كنار در باين هنگام كودكيصالح الد.  كردي پرتاللو و دوستان زودرنج پر مي هايروشن
جمعه ها .  كردندي خطابش ميدند و كوچولو و ماماني كشي بر سرش ميز دستي گفت و آنان نيهمانان آراسته به جواهر خوش آمد مي به ميجد

 يالن پخش ميو سي را كه از رادي محبوب غربين آهنگ هاي برپا كرده، آخرينوازندگان و خوانندگان و رقاصان ولوله ا. اهو بوديخانه پر از ه
ر ي را با شمشي سر دشمنان عروسكيمه شب بازي رنگ شده سوار بر اسب خي گلي خشن، راجايمه شب بازيك خي كردند و در ي مشد، اجرا

 غم ي كبوتروار كه در آن فضايزن. دي خرامياط در خانه مين با احتي هفته، نسري روزهايه ين حال در بقيبا ا. دي برين و لعنت ميا نفري و يچوب
ز آن سبك راه ي داشت ني مادر قدم برمي پايمناك بود و پسرش كه جايه دار بي از برهم زدن آن سكوت سايي رفت، گوي مز نوك پا راهيانگ

  .دار كنديد بي كشيد در خفا انتظار مي را كه شايتيا عفريت جن ي گام هايرفتن را فرا گرفت، نكند صدا
   
*  
   

 به غرب ۸ - ي س- ي دو كالس ديماي مادر سوار بر هواپي گل و هشدارهايلقه هان جوان با حي كه صالح الديدر آن زمان پنج سال از روز
. ش قرار داشتير پاي به زييباي و زين مادري مجاور و سرزميز چمچاواال در صندليانگلستان در مقابل، پدرش چنگ.  گذشتيسفر كرده بود م

  .دي بگري توانست به آسانين نميز مانند نسرينده نين آيصلد
   

 ِخي مريسفرنامه مف و ي ازيه هايپاكتاب :  كرديارات را نَقل ميان سي را خوانده بود كه سفر ميلي تخي علميما كتاب داستان هايدر هواپ
و آن وقت .  كندي را حمل م"دگانيبرگز"د كه ي دي مادر مينه ي را سف۸ - ي س-يال ديدر عالم خ. [Ray Bradbury] ي برادبرير

 يد مثل مي علم اصالح نژاد توليري انجامد با به كارگي كه نسل ها به طول مير قابل تصور، در سفري غير مسافتدگان خدا و انسان ديآن برگز
 پدر ينه يد سفينجا متوجه شد كه بايدر ا. رنديشه بگي ريي طالير آفتابي شجاع و نو زيياي بازماندگانشان در دنيد روزيد كه شاين اميكنند، به ا
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گر ي نهاد و بار دير را به كناري اخيدها و گله هايزده ساله تردين سيصالح الد. چه باشد آن بزرگ مرد، ابو، پدر، آنجا بودرا هر يباشد نه مادر، ز
 فكرت شروع به رشد نكرده بود پدر فوق يدر هر حال تا وقت.  داشتي دوست ميلي خيليچرا كه پدرش را خ.  پدر شديغرق پرستش كودكانه 

 كنم يمن او را متهم م. ولش كن حاال. يگر دوستش نداري كه دي كردي تصور مي شدين كه با او وارد بحث ميمحض ااما به .  بوديالعاده ا
 رحم پرنده نبود ينه ي پدر، در واقع سفينه يبله، سف... مان بوديه به از دست دادن ايوست شبي من است، چنان كه آنچه به وقوع پيكه وجود متعال

  .ختن بودنديد در انتظار فروريي اسپرماتازوين شباهت داشت كه مسافرانش چون مشتيهن آيليشتر به احليبلكه بب
   

ان احساسات تلخش با خود يسال ها بعد، چمچا در م. ي ساعتت را سر و ته ببند تا وقت لندن را بداني در بمبئ- يم اختالف زمانيپنج ساعت و ن
  .كنم يپدرم، من او را به پشت و رو كردن زمان متهم م: گفت

   
نه چندان : اي يرير قابل اندازه گي غي شدن، فاصله ايسي بودن به انگلياز هند: اي. م هزار مثل كالغي پرواز كردند؟ پنج و نيآن ها تا چه مسافت

 كه ي ايرا دهاتيشه اندك است، زيان شهرها همي ميفاصله . گر فرود آمدندي دي بزرگ برخاستند و بر كالنشهري چرا كه آن ها از شهر دور،
  .ديماي پي را ميبتريره تر، و مهي تر، تي تهي كند، فضاي مي كوچك طيل را تا شهريصد ما

   
د و شست يچيند، دو انگشت دو دستش را در هم پي كه مراقب بود پسر آن را نبيدر حال: ما چه كرديز چمچاواال هنگام بلند شدن هواپيو اما چنگ

  .ش را دور هم گردانديها
   

 مستقر شدند، ].م. ختندي آويم كه در آن گناهكاران را به دار مي در لندن قديمحل[ برن يتام درخت ي محل قدي در چند قدميل در هتيوقت
چ شك و ي هيتش جاي در دست داشت كه در هوياهي سيف چرميك. و دستش را دراز كرد." ن مال تو استير، ايبگ: "ز به پسرش گفتيچنگ

  .ريبگ. يشده اگر مرد يحاال د.  نبوديشبهه ا
   
 در ين در سراسر زندگيز چمچاواال بود و صالح الدي كوچك چنگي از دام هايكي آن ي اسكناس هايف شده، با همه يف توقي پس دادن كيول
 يگريدز كوچك يا چير كرافت ي پنيا قوطيك بسته شكالت يه كند، ي خواست او را تنبي هر گاه پدرش مياز اوان كودك. ن دام ها افتاده بوديا

ك تكه يهر بار .  خريا: " گفتي زد و با خشم و تشر مي او را بغل م  آمد،يش مي گرفتنش پين براين كه صالح الدي آورد و هميه ميش هديبرا
  "، هان؟ياندازي است تا خودت را به هچل بيج كافيهو

   
 خودت يحاال كه برا: " پدر گفتيرفت ولي سن رشد بود پذدن بهيه را كه نشان رسين هدي را گرفت و ايشكشيف پين كيز صالح الديدر لندن ن

  ."ي پردازين مدت صورت حساب ها را تو مير، در ايرت را به گردن بگيت پدر پيم مسؤولي در لندن هستي، تا وقتي شده ايمرد
   

ن چمچاواال در ي زمستان بود و صالح الد.ر نخواهد كرديي شباهت به ساعت تغي، بين كه آن را سر و ته نگه داري كه ولو ايسال. ۱۹۶۱ يه يژانو
ن يش ناگهان به نفري طالينه يآخر گنج. دي لرزي وجودش را فرا گرفته بود برخود مي كه سراپاياو از وحشت.  نه از سرمايد، ولي لرزياتاق هتل م

  .جادوگر مبدل شده بود
   

قاً يز دقيرا منظور چنگيز. كابوس خرج و دخل و حساب و كتاب مبدل شد در لندن به سر برد به ي شبانه روزي كه تا رفتن به مدرسه يدو هفته ا
ك ي الزم، مثل يمت لباس هاين ناچار شد قيب نكرد و صالح الديك بار دست به جي بود كه گفته بود و در تمام طول آن مدت يزيهمان چ

ز ي جداشو را كه چنگيمه آهاري نيقه هاي با وسنوان هد مارك ي و سفيراهن راه راه آبي هشت دكمه و هفت دست پي آبي فاستونيباران
 كرد انگار كارد ين احساس ميقه آنقدر شق بود كه صالح الدي. قه اش عادت كند، خودش بپردازدي ي كرد هر روز بپوشد تا به دكمه يوادارش م

 پرداخت صورتحساب ي برايكه پول كاف خرج كند ياز آن گذشته ناچار بود طور.  كشنديب آدم تازه سبز شده اش مير سي را درست زيكند
 سنت يجهنم اهاللم ي فيحت. لميك في يحت. نما بروندين رو چنان مشوش بود كه از پدرش نخواست به سياز ا.  بمانديزها باقير چيهتل و سا

 كه از يزيها بعد تنها چ هم نخوردند و سال ينيك وعده خوراك چي يحت. ن كه در رستوران غذا بخورنديا ايدند، و ي را هم ندني ي نيتر
. نگ و پنسيليپوند، ش.  پول خُرد بودي آورد، اسكناس و سكه هاياد ميز به ي ان عز– او – يان، د– او – ورودش به ال ين دو هفته ينخست

 كه انسان ستين گفته چيد منظورش از اي بود كه از آن مرد بزرگ پرس[Chanakya]لسوف ي شاه فايچاناكن مانند شاگرد يوضع صالح الد
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 كه جشن يان جماعتي و آن را پر آب كرده از مي داري را برميد كه كوزه اي كند باشد و نباشد و پاسخ شني مي كه زندگي تواند در جهانيم
د جشن ان كار قادر نبويشاگرد در پا. را در آن صورت مجازاتت مرگ خواهد بوديزد، زين نري آب بر زمي كه قطره اي كني حمل ميگرفته اند طور

  .ان مردم گذشته بودي از مي كرد بود و چون كوري سر حمل مي كه به روي حواسش متوجه كوزه ايرا همه يف كند زيو سرور آن روز را توص
   

جام ون انيزي تلوي جز تماشايچ كاري داد و هي نشان نميز التفاتيدن ني به خوردن و نوشيار آرام بود و ظاهراً حتيز چمچا بسيدر آن روزها چنگ
 the]نت استون ها يفل ي برنامه يژه وقتي نمود، به ويون دوخته بود شاد ميزي اتاق نشسته، چشم به تلويماً گوشه ين كه داي داد و از اينم

Flintstones]فتن د با روزه گرين كوشيصالح الد."  اندازدين مياد نسري مرا به ي بيلما بين ويآخر ا: "به پسرش گفته بود.  آمدي پرده مي رو
 گرفت از هتل ي شدت مي درد گرسنگي تر از او بلوغش را اثبات كند، اما هرگز نتوانست آن را به آخر برساند و وقتي طوالنيهمراه پدر و در مدت

خته در پشت ي، آوي روغنيجوجه ها.  رفتي فروخت مي مي حاضري سرخ شده يك كه جوجه يمت نزدي ارزان قي شد و به دكه يخارج م
ل نبود كاركنان يچون ما.  هتل شد، احساس شرم كردي جوجه به دست وارد سالن وروديوقت. دندي چرخيشان ميخ هاي سيسته رون، آهيتريو

د، با ي رسيكلش به مشام مي سرخ شده از تمام هي گند جوجه ي كه بوي هشت دكمه چپاند و در حالينند، به ناچار داخل فاستونيهتل آن را بب
 ي ها، خشميوه زنان و آسانسورچي بيره ير نگاه خي هشت دكمه زيبا جوجه .  سرخ سوار آسانسور شد و باال رفتيه  باد كرده و چهريباران
 پرستش پدر ي كه احساس كودكانه يخشم.  سوخت، در درونش متولد شدينه اش ميش از ربع قرن همچنان در سير كه با گذشت بي ناپذيآشت

 به  يي از خدا، هر گونه خدايازي ني بي كوشش را براي ساخت كه منتهاي مرديد و از وي كشيه نابود در وجودش بيرا همراه با احساسات مذهب
ك ي مبدل شدن به يعني توانست باشد، يل شدن به آنچه پدرش هرگز نبود و نميل تبدي اش، تماي كه به خواست درونيكوشش. كار بست

د و در توالت ها فقط كاغذ گذاشته باشند و يايح از آب دربيه آنچه مادرش گفته بود صحاگرچ. يسيك انگليبله .  زديار، دامن مي تمام عيسيانگل
ان درختان لخت ي عمر در مي شستشو در دسترس باشد و اگرچه مفهومش گذراندن مابقي برايبعد از ورزش تنها آب ولرم و چرك و صابون

شه با ين كه تا آن زمان همي زمستان صالح الديدر شب ها.  زنندي م چنگي نور كدر و آبكيدانه به اندك ساعت هاي باشد كه نوميزمستان
نه ي سي بر رويان به تحمل سنگي نمود كه به دستور خداي مي اسطوره ايت هاي از شخصيكي از پشم چون ير كوهيد، زي خوابيمالفه م

 زدند و اسرارشان يشخند ميدن لهجه اش نيبا شن ها، ين كه همكالسيولو ا.  شدي ميسيدر عوض انگل.  نداشتي اشكاليول. محكوم شده باشد
در آن هنگام بود كه دست به عمل زد و .  كرديمش پابرجا ميش در تصميش از پين كنار گذاشتن ها او را بي دادند، چرا كه ايرا به او بروز نم

ب داد و ين كه همه را فريتا ا. ي دلقكيا ماسك هايده ي مردمان رنگ پريماسك ها:  شناختندياروها مين يدا كرد كه اي را پييماسك ها
 يق و اغوا ميل ها را تشوي حساس كه گوري انسانيوه ين به شيصالح الد."از خودمان است"رفتند و تصور كردند كه يان خود پذيسرانجام او را م

  .ب داديها را فر و نوازش موز در دهانش بچپاننند، آن يرند، و همراه با نرمي در گروهشان بپذيكند تا او را چون عضو
   
؟ خودت يديحاال د: "ن صورتحساب را پرداخت، پدرش گفتي كرد و آخريافته بود خالين كمان ي رنگي در انتهاي را كه روزيفين كه كيبعد از ا( 

ش ياز پ. انست است كه پدرها هرگز نخواهند ديزين چي؟ اي چه جور مرديول." ك مرد ساخته امي، من از تو ي كارها بر آمدي همه ياز عهده 
  .)ر استي ديليگر خي فهمند كه دي مي دانند و زمانينم
   

ره ي نشسته بود به آن خي صندليد و همانطور كه روي در بشقابش دي دودي ماهي هنگام صبحانه نوعيتازه مدرسه را شروع كرده بود كه روز
 يهمه را از دهانش در آورد ول. ز بودي ريغ هايپر از ت. به دهان برد از آن را يسرانجام لقمه ا. د شروع كندي باي ماهي دانست از كجاينم. ماند

 از آن ها نگفت بگذار نشانت يكي يحت.  كردنديش ميش تماشاي هايد و همشاگردي كشيدر سكوت رنج م.  هم همانطور بودي بعديلقمه 
آن آخرها بدنش . زديز برخيان كار از پشت ميجازه نداشت تا پاا.  را خوردي ماهيد تا همه يقه طول كشينود دق. د خوردينطور باي را ايبدهم، ماه

 ي اي دوديانگلستان ماه.  گرفته استيد كه درس مهمين فكر به ذهنش رسيآن وقت ا. ستي گري توانست حتماً ميبه لرزه درآمده بود و اگر م
د كه آدم لجباز و يجه رسين نتيبه ا.  آن را چگونه بخورد آموخت كهي هرگز به او نميغ و استخوان فراوان داشت و كسي خاص و تيبود كه مزه ا

ن گام در راه فتح ينخست. تش بودين موفقي اولي دوديخوردن ماه." ديني بيحاال م.  دهميبه همه شان نشان م: " است و قسم خورديكله خر
  .انگلستان

   
  . خاك فتح انگلستان را آغاز كرديام فاتح با خوردن مشتيليند وي گويم 
   
*  
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 يتيوالك يلش به ين مدت تحول و تبديدر ا.  در انگلستان بوديدر انتظار آغاز دانشگاه. پنج سال بعد مدرسه را ترك گفته به خانه بازگشت

[Vilayeti]ز ي كند، نسبت به همه چيت مين چه خوب شكايبب: " گفتي گذاشت و مين در برابر پدر سر به سرش مينسر. ان بودي رو به پا
. فتند و سر از بدنمان جدا سازنديست هنگام خواب از آن باال بيد ني شل شده اند و بعي سقفيد بادبزن هاي گويم.  داردي بزرگ و اساسيانتقادها

 باال سست و خطرناك شده اند و ي طبقه يبالكن ها. مي پزيم، نمي آن كه سرخ كني خوراك ها را بيچرا بعض. غذاها همه چاق كننده اند
ده يبه عق.  اندازه رشد كرده اندياه ها و درختان باغ بيگ. مي پردازي آن نميم و به نگهداري توجهي خواهد بداند چرا به خانه بيم. رنگشان ورآمده

د و آنقدر درد و مرض ي آي نزاكت است و او از آن ها خوشش نمي اندازه خشن و بيمان هم بيلم هايو تازه ف. مي هستي او ما مردمان جنگلي
 ما از انگلستان يصالو كوچولو.  بار آورده اند شوهر جانيگريواقعاً او را طور د.  منيخدا. ر را بخوردي كند آب شيه آدم جرأت نماد است كيز

  ."  كند و آقا شده استين قدر خوب صحبت ميبرگشته و ا
   

 يدرختان.  زدندير درختان پرسه ميگاه ز.  رفتيا فرو مي كردند كه در دريد را تماشا مي داشتند و خورشي چمن ها گام برميان غروب رويدر پا
ش همچنان ي نام خانوادگيد، ولي نامين ميس حاال خودش را صلدي از مد انگليرويكه به پ(ن يصالح الد. شويا چون مردان ريبت مار و يبه ه

درخت :  از آن ها را فرا گرفته بودياري، نام بس) آن را كوتاه كرديك كارگزار تئاتر به خاطر مصالح تجارتي بعد، ين كه مدتيچمچاواال بود، تا ا
ز ي كه چنگييش، درخت گردوي درخت زندگيا دستم نزن پاي يي موييچهو كوچك ي جنگل و چنار، بوته هايان، جاكاراندا، شعله يجك، بان

م ي مالي هاي شوخيكرده بودند و براشان را گم ي درخت تولد دست و پايپدر و پسر پا. ده بودندييبه دست خود روز تولد پسرش كاشته بود، رو
 گم يزي بود و چي بهترين كه نام درختان را بداند، جاير بود كه باغ قبل از ايز درگين تصور غم انگين با ايصلد. افتندي ي نمين پاسخ مناسبينسر

 آن نگاه چنان يچرا كه تلخ. ر بنگرد تواند در چشمان پسيگر نميافت كه ديز چمچا دريو چنگ. ابدي توانست بازش يشده بود كه او هرگز نم
شان تصور كرده ي هجده ساله كه گاه در دوران دراز دوري از كنار درخت گردويوقت.  شدي بدل ميخي قلبش به تكه يي كرد كه گويدلسردش م

 يعني. ه دادي ارايرد و جد سيري تصوي است گذشت و آغاز سخن كرد، واژه ها نامناسب از كار درآمد و از ويبود روح تنها پسرش در آن جار
  .ر گرددي اجتناب ناپذيل شدنش به چنان مرديد سرانجام تبدي ترسي خواست باشد و مي كه هرگز نمير آن گونه مرديدرست تصو

   
ن ي جز ايساسرد، به ناچار خانواده اش هم احياد بگير خانواده اش را ين به خارج رفته كه تحقي ايبه پسرت بگو اگر برا: "دين غريخطاب به نسر

ا سرنوشت من ي؟ آ[a grand panjandrum] بزرگ يپانجاندارم ها از آن  ست؟ي كند كيمگر فكر م. كه او را خوار بشمارد ندارد
  "بم شود؟يب نصيب و غري عجيش موجودين است كه پسرم را از دست بدهم و به جايا
   

  ."ن تو امويز، من هرچه هستم مديپدر عز: "رمرد پاسخ دادين به پياما صلد
   
زم يعز. هوده بودي وساطت بين براي نسريده خاطر بودند و تالش هايهر دو در سرتاسر تابستان كماكان رنج.  بودي خانوادگين گفتگوين آخريا

 اش كاستوربا  ننهيحت.  كنديآغوش بكشد و آشت   دهد تو را در ي كشد اما غرورش اجازه نميچاره مدام رنج ميب. يد از پدرت معذرت بخواهيتو با
نجا است يمشكل ا: "ن گفتيكاستوربا به نسر.  داد، نه پسري نه پدر به سازش تن ميول. ر وساطت كردندي پي [Vallabh]واالبه و شوهرش 

  ."ن هم استيبابا و پسر جنسشان ع.  استيكيعت هر دوشان يكه طب
   

 جمعه شب ها را كماكان برگزار خواهد ي هاي جسارت اعالم كرد مهمانيعن با نوي كه جنگ با پاكستان آغاز شد، نسري هنگام در ماه سپتامبر،
 در يز برقيچنگ."  پردازندي نمي هم دارند و فقط به دشمنيم هنوز هندوها و مسلمان ها، توان دوستين كه نشان بدهي ايبرا: "ح داديكرد و توض

م نصب كنند كه در ساعات ي ضخي پنجره ها پرده هايفت بر همه  كرد و در عوض به خدمتكاران گيد و از مباحثه خودداريچشمان همسرش د
 يسي كت انگليو.  ظاهر شديش دربانيمين بار در نقش قدي آخرين چمچاواال برايآن شب صلد.  شهر از آن استفاده كنندي اجباريخاموش

شان نشسته ي زمان بر سر و رويگرد نقره ا كه يميهمانان قدي همان م-دنديهمانان رسي كه ميد و هنگامي شب را پوشي هايهمانيمخصوص م
ش را تبرك يم ها، با جواني قدي براي گذشته را توأم با احساس دلتنگي همان نوازش ها و بوسه ها- با گذشته نداشتندين تفاوتي جز ايبود ول
: و گفته بوديراد. تن هراس جنگ بودندهمه در تالش پنهان داش. ميچه بگو. ينيچه پسر نازن. د چقدر بزرگ شدهيني گفتند ببيآن ها م. كردند

  .خته به خشونت بوديا نوازششان آميد و ي لرزي ميدند دستشان اندكي كشين دست مي صلدي به موهايو وقت" . وجود داردييخطر حمالت هوا"
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ن چمچاواال كه ينسر. ان شدندگر پنهي دير تختخواب ها، قفسه ها و جاهاي پناهگاه در زيهمانان در جستجويروقت بلند شد و مير دي آژيصدا
افتاده ي ني كرد اتفاق خاصي كه وانمود ميافت و در حالي گوناگون تنها ي هايز مملو از خوراكي به تن داشت خود را كنار مي طرح روزنامه ايسار

 استخوان ينطور بود كه وقتي ا. دوباره ببخشدينانيهمانان اطميز به ميد با حضور خود در كنار مي به دهان گذاشت و كوشي ماهياست، قطعه ا
 با يك در گوشه و كناريهمانان هر يم. چ كس آنجا نبود تا به دادش برسدي ه ر كرد،يش گي كه سرانجام سبب مرگش شد در گلوي ايماه

ن ينسر. ه بودش را گم كرديز دست و پاي متفرعن نيس برگشته ين از انگلي صلد ،ي دودين فاتح ماهي صلديحت. چشمان بسته قوز كرده بودند
همانان كه گوسفندوار ي كه رفع خطر را اعالم كرد، ميري مجدد آژي با صدايو وقت. د و مرديچي نفس زنان بر خود پ ن افتاد،يچمچا به زم
 ي لي پيكالا ي مرگ يافت، مالئكه يان ي جري كه در بمبئيعاتيبه نَقل شا. افتندي مرده يان اتاق ناهارخوريزبان خود را در ميبازگشتند، م

  . شه از دست رفته بودي همي برايليچ دلي هين بيدر واقع نسر. ، او را ربوده بود[khali- pili khalaas]كاالس 
   
*  
   

 پسرش كه در خارج درس خوانده بود، نگذشته بود يوه ي به شي در غلبه بر استخوان ماهين چمچاواال در اثر ناتوانيك سال از مرگ نسريهنوز 
افت كرد كه ي دري نامه ايسين در كالج انگليصلد. گر ازدواج كردي داده باشد، بار ديا هشداري بر زبان آورده، ي كه قبالً كلمه ا آنيز بيكه چنگ

 برد، به او ي به كار ميشه در نامه نگاريز همي كه در شُرِف منسوخ شدن بود و چنگي، سبكيشگي از آب و تاب هميپدرش با سبك نگارش عار
ز يدش ني جديافت مادرخوانده ين دري كه صلديهنگام." را آنچه از دست رفته بود باز آمدهي كن زيشاد: "نوشته بود. د شاد باشدفرمان داده بو

افت يان پدرها و پسرها ي بود كه تنها ميخشونت نامه به گونه ا. ن به پدر نوشتي ظالمانه و خشمگيكباره به سرش زد و نامه اين نام دارد، ينسر
. ن جنبه تفاوت دارد كه امكان مشت زدن و آرواره خُرد كردن در پس آن پنهان استي گذرد از ايان مادران و دختران ميا آنچه م شود و بيم

ر، مادرجنده و ي، رذل، حقي اوباش، نكبت، سانسورچيمي قدي كوتاه كه از چهار خط ناسزاهاينامه ا.  در پاسخ نوشتيز بالفاصله نامه ايچنگ
ن امر سركار يج ايمسؤول نتا: "ان آمده بود كهيو در پا."  شوديشه باطل اعالم مي همي براي روابط خانوادگيه يلطفاً كل: "دل شده بويدغل تشك

  ."دي هستيعال
   

 ي قبليز و طردكننده يدآمي تهديش از نامه يافت كرد كه تحمل آن براي دري از بخشودگي حاكيگري دين نامه ي صلد ك سال سكوت،يپس از 
انسان . ن استيري شيلي خ- آه- كرد كهي را تجربه خواهي لحظاتي پدر شديپسرجان، وقت: "ز چمچاواال درد دل كرده بود كهيچنگ. تر بودناگوار

 توانم با صراحت ي م-زي آن موجود عزيچ هشداري هي كند و ناگهان، بي نشاند و نوازش ميش مي زانوين را روي نازنياز فرط عالقه بچه 
را مگر يز.  روديان ميدار شده بود از مي كه پديرد، اما بالفاصله، به همان سرعتيك آن خشم انسان را فرا بگيد يشا.  كنديس ميخم؟ آدم را يبگو

  ." نداردين عمل خود آگاهيست؟ او كه از ايم كه كودك مقصر ني فهميما بزرگساالن نم
   

ان ياو قبل از پا.  ظاهراً بزرگ منشانه را حفظ كنديد سكوتيده بود كوشيك كودك شاشو سخت رنجي خود با يسه ين كه از مقايصلد
ز ي كوتاه به چنگيادداشتين رو در ياز ا. غاز نشده بود  آي قانوني هايريرا در آن هنگام هنوز سخت گي گرفته بود، زيسيالتش پاسپورت انگليتحص

بهتر است : "افت كرديز چمچا را با پست اكسپرس دريسخ چنگپا. دي برآيشگي كار هنرپيخبر داد قصد دارد در لندن اقامت كند و به جستجو
، ين همه از ما گرفته ايتو كه ا. ر داده استيي تغيطان به جلدت رفته و افكارت را به كليبه نظر من ش. يار بشوي تمام عيگولويك ژي يكبارگي

 ي همه ي خواهيا ميآ ؟ يستيون ني ذهن و روح خودت مدا بهيزت و ي مادر عزيا به كشورت، به خاطره ي؟ آيون باشي مديزي چي كنيتصور نم
 اعمال ننگ ي تماشاي كه براييبه هاي غريره ير نگاه خي را زيي و زنان مو طالي پرنور بگذرانير چراغ هاي زييت را به ِقر دادن و خودآرايزندگ

 يم. ي هستي جهنميطانيا شي، [ghoul, hoosh]غول، هوش ك ي، بلكه يستي؟ تو پسر من نيريآلودت پول داده اند، در آغوش بگ
  "نم جواب دوستانم را چه بدهم؟يبگو بب! شه بشوديخواهد هنرپ

   
ال به ارث بردن ي، خيافته ايحاال كه جن ملعون خودت را : "ش بود افزوده بودي از كج خلقير را كه حاكيز زيادداشت رقت انگير امضا يو در ز

  ."چراغ جادو را فراموش كن
   
*  
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 كه يمرد: " نوشتيم.  كردي ميادآوري را ين و جن زدگياطي شي نوشت و مسأله ي پسرش نامه ميز چمچاواال گاه به گاه براين پس چنگاز آ
پسرم من روح تو : " نوشتي مي احساساتيا با لحنيو ." طانندين آثار شي بهتريواناتين حي شود و چني دو پا ميل به دروغيبا خود صادق نباشد تبد

 به خانه بازگرد و يپس هر وقت از شرش خالص شد. طان تنها در جسمت حلول كرده استي و سالم در درخت گردو نگه داشته ام و شحيرا صح
  ."ابي كند، بازيت را كه در باغ رشد ميروح ابد

   
 شد، ي بازشناخته مي به آسان از اعتماد بود ويخط پدرش كه در گذشته آراسته و حاك. ر كرده بوديين سال ها تغيدستخط نامه ها در طول ا

ش جذب ماوراء يش از پيد كه پدرش بين شنيامد و صلدي نيگر نامه ايسرانجام د. ده بوديي گراي و پاكيش تر شده و به سادگي آرايكتر و بيبار
ن قادر بودند ياطيش كه هر آن يياين خاطر كه از دنيد به ايشا. ده استي عزلت گزيافته كه گوشه ين كشش چنان شدت يعه شده و ايالطب

  .ابندي ي نمين مكان امني مؤمنيياين دنيرا در چنيزد، زيند بگريپسرش را بربا
   

ن ي مسلمان بودند و صالح الدي بمبئي حال اهاليم و بي ماليوه ينش به شيوالد. ن گشته بوديش صلدي سبب تشوي رغم دوري پدر عليدگرگون
 يگر جذبه ايهرچند اكنون د(ن كه پدر، آن رب النوع كفر آلود ين رو قبول اياز ا. دي ديه خدا ميشتر شبي بيز را از هر الهي پدرش چنگيدر كودك
  .ش سخت ناگوار بودي خداي پسر بي برا  كند،ي زند و رو به مكه كمر خم مين مي زانو به زميرين سن پي، در ا.)نداشت

   
:  افزودي برد مي كه پدرش به كار ميانش مؤثر باشد با همان زبان جن و پري خواست بي كه ميو در حال." ر آن جادوگر استيتقص: "با خود گفت

  ."ر نكردهييطان شده ام و جن در جسمم حلول كرده است؟ من كه دستخطم تغير شين منم كه اسيا اي دو، آين شماره ينسر"
   
گران پروسرپرو يباز يا گروه تئاتر خود ساخته، همراه بيشه ين چمچا، هنرپيسال ها گذشت و سپس صلد. امدي نيگر نامه ايد

[Prospero Players]رج برنارد شاو، نقش دكتر هندونريلي ميبانو يشنامه ي بازگشت تا در نماي به بمبئيرو.  را باز كندي اثر ج 
ش به دور انداخته ي پ را كه مدت هايوه سخن گفتن و آن لهجه اي آن ش  خارج از تئاتر،ي داد، وليق مي نقشش تطبيازهايش را با نيصحنه صدا

 يافت قسمت هاي دري كرد و به زوديانت ميش به او خيصدا. دي جهيرون ميدهانش بگر از ي صدا باردي آن حروف صدادار و ب ر داده بود،ييو تغ
  . از آن ندارنديز دست كميگر بدنش نيد
   
*  
   

 يول. ن موجود استيزتري، كافر و نفرت انگيعيرطبي غين شخصي چنيريبه تعب.  كنديفا مي را اي خواهد خود را از نو بسازد، نقش خالقيآن كه م
 آدم ها از يچرا كه بعض.  دهدي كه در استقبال خطر از خود نشان ميل قهرمانانه ايدر تالش و تما. ابندي ي در او ميگر جاذبه اي ديه اياز زاو

 يأتي توانند به هي آموزند و مين آن را ميشتر مهاجريب: دي كني بررسياسي و سيدگاه اجتماعيا آن را از ديند و ي آيرون نمي زنده بياستحاله 
مان را يخود واقع. مي را كه به ما داده اند برطرف سازيي نارواين كه اثرات نسبت هايم تا اي كني كه از خود مينيف دروغيتوص. نديگر در آيد

د يشا. اورديمان بي به او ايازمند است كه كسيش نيروزي اثبات پيد، برا كني كه خود را خلق ميمرد. يتيل امنيم، آن هم به دالي كنيپنهان م
اگر . دياورياد بي را به [Tinkerbell]زنك بند زن  يد و قصه يياين بيين كه چند چوب خط پايا اي آورد و ي خدا را در ميد بازهم اداييبگو

  . گرين است ديانسان هم: ديي بگويد به سادگيا شايو . ندي آيمان به وجود ني نكنند، پريشان را به هم نكوبند و شاديكودكان دست ها
   

  .عشق: ديبله درست حدس زده ا. ز هستي نيگريمان به دياورند، بلكه محتاج ايمان بياز دارد كه به او اينه تنها ن
   

 Pamela]س يپمال الول بستند، با يمشان روبان ي كه زن ها هنوز به موهاي، دوران۶۰ يان دهه يم روز مانده به پاين چمچا پنج و نيصلد
Lovelace] يار درخشان مي درخشان، بسيدگانين را با ديستاده بود و صلديست ايشگان تروتسكي مملو از هنرپيان سالنياو در م. آشنا شد 

انه بازگشت تا خواب چشمان، ناچار به خ.  را ترك گفتيهماني ميگرين او را با لبخندش تمام شب در انحصار گرفت و او با مرد ديصلد. ستينگر
.  كنديم مي تسليلي ميش را با بينه هايانگلستان گنج. ن دو سال تمام به دنبال پمال بوديصلد. نديف پمال را ببي كمر و پوست لطيكيلبخند، بار

ر و ساختن يي تغي كه برايحمات زيافت كه زن امانتدار سرنوشتش گشته و اگر رام نشود، همه ي شگفتزده بود درييباين همه شكياو كه خود از ا
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ستگاه اتوبوس يمه شب ها در اي كه نيچه ايدند، قاليچيد پمال در هم پي سفيچه ي قالين كه روين رو همياز ا. خود كرده بر باد خواهد رفت
  ." باور كن. يش بوده امن همانم كه در انتظار. ن اجازه را بدهيبه من ا: " خورد، به التماس افتادين به چشم مي لباس صلديش رويكرك ها

   
ده بدهد با او ازدواج كرد، اما ير عقيين كه پمال تغين قبل از ايصلد.  اجازه داد و گفت كه باورش كرده استي قبليچ مقدمه ي هي بيناگهان شب

:  گفتيم. لش بهتر بشود كرد تا حاي خود قفل مين بود در اتاق خواب را به رويپمال هر وقت غمگ. اموخت چگونه افكارش را بخوانديهرگز ن
ل ي مشتركشان كه اواي زندگي بسته ياو بر درها. دي نامين او را صدف ميصلد." ندي مرا در آن حالت ببيدوست ندارم كس.  ندارديبه تو ارتباط"

ن ياز صلدين." از كندوستت دارم، در را ب: "دي كوبي گذشت مشت مي مجلل مي كوچك و سرانجام در عمارتين، بعداً در خانه اير زميك زيدر 
ره كننده نهفته بود، در ي را كه در آن لبخند خي ايديد بود كه هرگز ناامي دوباره به دست آورد، چنان شدينانين خاطر كه در خود اطميشتر به ايب
 از ي ناشي هاي بده فاش كرد پدر و مادرش هر دو غرق دريو وقت.  شوديدن ندارد پنهان ميد پمال چرا هرگاه توان درخشي فهمينم. افتين

 كه او را دختر ييصدا. ش تنها ماندي صدايپمال تازه بالغ شده بود كه با آهنگ اَشراف. ر شده بودي ديليگر خي كرده اند، ديباخت در قمار خودكش
ن را نداده ي زحمت ا به خوديپدر و مادرش حت.  كس و گمگشته بودي بيحال كه او موجود. اندي نمايد به او حسادت كرد مي كه باي، زنييطال

چ اعتماد به نفس نداشت و هر ين رو او هيپس واضح بود كه چقدر دوستش داشتند، و از ا. با باشنديدن دخترشان به سن رشد شكيبودند كه تا رس
 ي خود مي را بر روك بار دري ي زد و گاه هفته ايشه لبخند مين سبب هميم و هراس بود، و به هميد آكنده از بي گذرانين جهان مي كه در ايدم

  . خوردن نداردي است كه فندق برايمونيا مي محتوا و ي بيك تكه آشغال، الشه اي كرد يد و احساس مي لرزيبست و م
   

ا يش يكروموزوم ها. ش دچار نقص استيد كه كروموزوم هاين فهمي بعد از ده سال صلدي دانست وليپمال خود را مقصر م. آن ها بچه دار نشدند
ش زنده ي بخت بود كه به شكل فعلياريك به ارث برده بود و ظاهراً به ين نقص را به طور ژنتياو ا.  آوردياد نميا كوتاه، درست به يند دراز بود

ان پزشك ك؟ يا از مادر؟ از كدام ين نقص را از پدر به ارث برده بود ياما ا. امده بودي از كار در نيب و ناقص الخلقه ايب و غريمانده و موجود عج
  . د حرف زديهرچه باشد پشت سر مردگان نبا. ك را مقصر شمردين كدام ي توان حدس زد كه صالح الدي مي نداشتند و به سادگيجواب

   
  . ساختندي ها زن و شوهر با هم نميتازگ

   
  . د اما نه همان دميشين موضوع اندياو بعدها به ا

   
م، و يگر دور شده بوديد هم رفته رفته از همديم، شاين خاطر كه فرزند نداشتيد به ايشا. بود ما به دست انداز افتاده يبعدها با خود گفت، زندگ

 گرفت و با چشمان بسته يده مي فروخورده را نديزه هاي گرداند و آن همه خراش و ستي خشونت بار رو ميدر آن دوران از آن تقال... د هميشا
  . ديد تا لبخند پمال باز آي كشيانتظار م

   
ال، به ي هر دوشان مجسم كند و با باور آن خي درخشان را براينده ايد تا آيز شمرد و كوشي را جاين قلب درخشان شادين لبخند، اياعتقاد به ااو 

البته كه شانس آورده ام، بحث . من شانس آورده ام. ديشي اندي مين زني داشتن چنيهنگام سفر به هندوستان به خوش شانس. ت بخشديآن واقع
افت، چشم انداز ي ي سال ها كه در برابرش امتداد ميه يو چه خوش بود آن راه پرسا. ا هستمي دنين حرامزاده يمن خوش شانس تر. نداردهم 

  .م پماليب و مالي در حضور نجيريعمر و پ
   

 ينيز با ي، وقتيدن به بمبئي از رسك بود كه چهل و هشت ساعت بعديز نزدي و ناچيت ساختگين واقعين كرده و به باور اياو چنان به خودش تلق
 حال ي بيبله، قبل از شروع عشق باز. ن بود كه از هوش رفتي كه بر سرش نازل شد ايين باليد، اولي خوابيم [Zeeny Vakil]ل يوك

شم چپ آن را در د چنان متضاد بودند كه انگار از چشم راست حركت جهان را به سمت چپ و از چي رسي كه به مغزش مييام هايآخر پ. افتاد
  .دي ديدن به سمت راست ميحال لغز

   
*  
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 هوا وارد رخت يرش بي زي و صداييونر، با بازوان اپرايلي ميش بانويان نماي كرد، شب اول، در پاي كه با او عشق بازين زن هندي نخستينيز
ش يبه جان خودت، من در تمام طول نما. ه استوس كنندين همه سال مايا..."سال ها. ن همه سال نگذشته بوديكن مخصوص شد، انگار كه ا

رد؟ ياد بگيك نت را ينم توانسته خواندن ي گفتم بگذار ببي دلم ميتو. گريتر سلرز دين پيع. ي را بخوان بر منيوامنتظر بودم كه تو آهنگ 
ست؟ در يگر چين دي ايول. گري بود دياما خُل باز. زجاني بامزه بود عزيلي؟ خي آورديس را در مي الويد با راكت اسكواش اداي آيادت مي

نكند با ما . ي ها باشي و با ما محليدها خالص كنين سفي خودت را از دست اي توانيبه درك، گوش كن، م.  وجود ندارديشنامه كه آوازينما
  "؟يبودن را فراموش كرده ا

   
 كه در يسي طرح مشهور انگل[Quantكُوانت ش را مدل يوهاك داشت و مي مانند چوب باريكري آورد كه پي به خاطر مي را در نوجوانينياو ز

ك بار محض خنده به ي.  پرواي شرور و بيدختر.  شديب كوتاه كرده بود و لبخندش در جهت مخالف موها كج ميار ].م.  معروف شد۶۰ يدهه 
ده بود و كوكاكوال يگار كشيته و سرفته و آنقدر نشس [Falkland Road]ابان فالكلند يخ ي بدنام، از آن كافه ها[adda] يآداك ي

 در كافه "كار آزاد"آخر .  خواهند كرديد كرده بودند كه چهره اش را كاردي چرخاندند تهدي كه كافه را مييده بود كه سرانجام پااندازهاينوش
 يوانگيد هم ديشا. ا كافه را ترك گفت پرويره اش را از آن ها بر نگرفت و بي رساند، نگاه خيگارش را به آخر مي كه سي در حالينيز. قدغن بود

 شهر كار ي خانمان هاي بيد و براي ديض مي مريج كنديمارستان بريان رسانده، در بي به پايالت پزشكي تحصي و چند سالگيحاال در س. بود
 گفتند يم. رفته بود [Bhopal]بوپال  كند، به يه ها را نابود مي گفتند چشمان و ريدا كه مي ناپيدن ابريدن خبر رسيبه محض شن.  كرديم

ش ي شد پي اصالت نوشته بود را مي محدود كننده ي اسطوره ي كه درباره يز بود و شهرت كتابي ني منتقد هنرينيز.  ها استييكايكار امر
 را يخيتبر تار معي اخالق التفاتيده بود نوعيك بود كه او كوشي جز همان زندان فولكلوريزين اصالت مورد بحث چي مگر ايول.  كردينيب

اما .  كه اندازه اش مناسب باشدي قرض گرفتن بود؟ آن هم قرض كردن هر لباسي بر مبناين كه سراسر فرهنگ مليمگر نه ا. ن آن سازديگزيجا
 چمچا ك نسخه از آن را بهي يوقت.  كتابش انتخاب كرده بودي را برا" خوبيتنها هند" عنوان ينيز. شتر به خاطر عنوانش بوديشهرت كتاب ب

ن طرز فكر ي بودن وجود دارد؟ ايق خوب و درست هنديك طريچرا تنها .  مرده استي خوب هندين است كه تنها هنديمنظور ا: " داد گفتيم
  ." هي بدتر از بقيم، بعضي هستي بدي هاي هنديدر واقع ما همگ. ستي هندو نييادگراي جز همان بنيزيچ
   
ن كه به رخت كن آمد، در يپنج ساعت بعد از ا.  مثل چوب خشك نداشتيگر بدنيشان دي بلند پريبا موها امروز ينيز. نك شكفته بوديش اييبايز

  ." ا نهي گفته است يده كه راست مياو هرگز نفهم: " گفتينيدار شد زي بيوقت. ن از حال رفته بوديرختخواب بودند و صلد
   
دن ي رسي خواهد براي مينيد زيشي انديگاه م." ميري گيآقا ما تو را پس م. رداداست" گفت يم.  ساختي خود پروژه اين برايل از صلدي وكينيز

زاد كه ي آدميگوشت قربان [long porkخوك درازش ن ي كرد و صلدي مياو مانند آدمخواران عشق باز. به مقصود، او را زنده زنده ببلعد
ل به ي و تماياه خواريان گي كه ارتباط مي دانيم: "دياز او پرس. بود] .م. ي نزياز اصطالحات آدمخواران پل.  خورنديآدمخواران هنگام جشن م

 وقت ها ِافراط يبعض: "ن ادامه داديصلد.  دادي خورد، با سر پاسخ منفي ناهار مي كه ران برهنه اش را به جاينيز"  محرز شده است؟يآدمخوار
زن به باال نگاه كرد و لبخند ."  آوردي به وجود ميالت آدم خواريتخ شود كه ي در خون مي خاصييايميوشياهان سبب ترشح مواد بيدر مصرف گ
ن را يا.  و عرفان جزو فرهنگمان استيم و صلح طلبياه خوار هستي گيما ملّت. از آن حرف ها است: "با گفتي، خوش آشام زينيز. كجش را زد

  ." داننديهمه م
   

 گرم و شگفت ينه اش را لمس كرد اشك هاي كه سين بارياول.  استيني چيگار زن ظرفاط رفتار كند كه انيدر مقابل او ناچار بود چنان با احت
 كنند، ي شام آماده مي كه برايده بود كه چگونه بدن مادرش را چون مرغياو د. ش از چشمانش فواره زدير گاومي به رنگ و غلظت شيزيانگ
ن مرگ پستان ياو شاهد مرگ مادرش بود و وحشت تكرار ا. ش رفته بودين پو باز هم سرطا.  راستينه ي چپ و بعد سينه ياول س. ده بودنديبر
  . ستي گرير مياو فرزند نداشت اما از چشمانش ش.  باكي بينيهراس پنهان ز. ل كرده بودي ممنوعه تبديش را به منطقه ايها
   

ك سرباز يتو مثل . مي گوي؟ حاال بهت مي چه هستين دايتو م: "اد برد و شروع كرد به سركوفت زدني، اشك ها را از ين عشق بازيپس از اول
ست، ي ني كني هم كه خودت فكر مي و تازه به آن خوبيچي پي دورت ميت را مثل پرچمي آنچنانيلهجه . ي شده ايسيپاك انگل. ي هستيفرار
  ." است، بابايل مصنوعيك سبي لقد، مثل ي ميگاه
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  .ن بود كه زبانش را نگه داشتيا. ان كندي دانست چگونه آن را بي نميول..."  مني افتاده است، صدايبياتفاق عح: "دي خواست بگويم
   

 يد كي كنيست فكر ميد و معلوم ني گردين همه سال برمي مثل تو بعد از اييآدم ها: "ديد خُرناسه كشي بوسي كه شانه اش را ميزن در حال
 يراست: "ن گفتيصلد. لبخندش از لبخند پمال هم درخشانتر بود." مي نداريخوبم كه ما نسبت به شماها نظر يخوب، بچه جان بگذار بگو. ديهست

  ."يت را از دست نداده ايناكاي تو لبخند بينيز
   
 يش فراموش شده بود و باز هم حروف صدادار كه آشكارا او را لو مي كه مدت ها پيردنداني خميغاتي تبليآگه گر از كجا آمده بود؟ ين ديا. ناكايب

  .دي آيت مي كه از پشت سر پياهيآن س. ه ات باشيمراقب سا. مچا مراقب باشچ. دادند
   

 George]راندا يجرج مست به نام يلمساز جوان ماركسيك في.  كه دو تن از دوستان دنبالش بودند به تئاتر آمديش در حاليشب دوم نما
Miranda]رلكه اش تكان يقه ي كوتاهش را باال زده، جلين هاي آستو دي كشي نهنگ صولت كه هنگام راه رفتن پاها را لخ لخ مي، مردپ 

، شاعر و روزنامه نگار [Bhupen Gandhi] يبوپن گانددوم . ده بودنديش موم كشيز نظاميل شگفت انگي خورد و به نوك سبيتكان م
زودباش : " گفتينيز. كودكانه داشت يتي داد، معصوميركانه اش را سر مي زي خنده ي چهره اش تا وقتيد شده وليش زود سفيبود كه موها
  ."  ماندين مثل كاهو ميصلد.  ها شرم ندارنديياين آسيا: "دي همراهانش چرخيبه سو." ميم شهر را نشانت بدهي خواهيساالد بابا، م

   
لدا يكر گفت نامش يود و م در آورده بيش را به رنگ صورتيموها. نجا آمده بوديون به ايزيك گزارشگر تلويش يچند روز پ: "راندا گفتيجرج م

[Kereeda]بوديغه ايدم چه صينفهم.  است  ".  
   
 يبي داند شما به چه موجودات عجياو نم.  كندي نميا زندگين دنيگوش كن، جرج آنقدر صاف و ساده است كه انگار در ا: "دي حرفش را برينيز

است، به وزن  [Khalida]دا يخلبه او گفتم اسمت .  دارديز اندازه اي، آخ هر چ[Miss Singh]نگ يزه سيدوشآن . دي شويل ميتبد
 مثل شماها، اصالً ييپ هايت. نام خودش را.  توانست آن را تلفظ كندياما باز هم نم.  پخت و پز استيله ي وسيكه نوع [Dalda]دلدا 

. كباره با چشمان ِگرد و شاد نگاه كرديه است و  تند رفتيليدر دم احساس كرد خ"  ها حرف زدم، مگر نه؟ين محليباز هم مثل ا. ديفرهنگ ندار
 نداشتم جان شما، فقط يمنظور: "ن من من كرديو جرج شرمگ." ن قدر به او تحكم نكنيا. نتيبس كن ز: " آرامش گفتي با صدايبوپن گاند

  ." بوديشوخ
   

ا يم و ي شويركار ميا تعميدر استرال. مي رويما به همه جا م. ي دانيخودت كه م.  استيا پر از هندي دنينيز: " زد و جوابش را داديچمچا پوزخند
، ي، غربيهند جنوب.  هند استي گفت و هرجا برويستف كلمب راست ميد هم كريشا. مي گذارين جا مي اميخچال ابدين كه سرمان را در يا

م غرور داشته ي كه در رها شدن از مرزها داري اوهين شيم و اي دهي بزرگ نشان مي كه ما در كارهاين همه تهوريد نسبت به ايتو با. يشمال
 ينيز"  چه بود؟ي كه نوشته اياسم آن كتاب. يپس بهتر است به ما عادت كن. ميستي مثل تو نيي هاينجا است كه ما هندياما مشكل ا. يباش

ن كه مثل ي ايك عمر تالش برايز بعد ا. ديگوش بده.  ساالد منين حرف هايد به ايگوش كن: " او انداخت و گفتير بازويبازوانش را ز
چمچا ."  در وجودش زنده استيزيك چي. د هستي شود هنوز هم اميمعلوم م.  بشوديك مرتبه هوس كرده هنديدپوست ها باشد حاال يسف

  .ختي ريز را در هم ميهندوستان همه چ.  كندي درهم و برهم در درونش رشد ميزي شود و چياحساس كرد سرخ م
   
 يتو اسم خودت را م. واهللايتو را به خدا چمچا، واقعاً كه ا: " رفت افزوديد و بوسه اش مثل كارد در پوستش فرو مي بوسيكه او را م ي در حالينيز

  "م؟ي نخندي چاپلوس و آن وقت از ما توقع داري آقايگذار
   
*  
   

 ي هاي عقب آن اعالتر از صندلي هايروكش صندل خدمتكار ساخته شده و ي فرهنگي كه براينينت، ماشي زيل قراضه ي، اتومبهندوستاندر 
 ي نظمياد رفته، حضور محض و بيهندوستان با آن عظمت از . ردي گيان ميت او را تنگ در مي جمعيجلو بود، احساس كرد شب مانند حلقه 

زه يز هند كه نيز زنان شگفت انگ ايكي آمازون، چون يه به اهاليشب [hirja] ييرجايه. دي طلبي مير شده اش او را به هم آورديكهن و تحق
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 گذشت، چمچا به چشمان ي كه از مقابلشان ميهنگام. ست داديك اي سه سر در دست داشت برخاست و با حركت امپراتوروار دستش به ترافيا
ز، سر يآشغال، خُرده ر. ديپوس يوارها ميد شده بود، بر دي ناپديزي كه به طور اسرارآميشه ايل فرشته، هنرپير جبرئيتصو. ره مانديآن زن مردنما خ

 ي از چشم اندازهاييپاناما، جز "-ب تريو از آن هم عج."  بخشديت مي به مردان عمل رضا- يچيق: " چونيغاتيا تبلي گار ويغات سيو صدا، تبل
  ." هندوستان استيبايز
   
 را ي نه؟ آخر تو كه بمبئيگم شده ا": ل را پارك كردي اتومبينيز. ز را داشتيپ تي استري سبز كاباره هايت نئون هايفي شب ك"م؟ي رويكجا م"
نت مثل يسكونت در اسكاندال پو. ستي ني كودكياي جز رؤيزي تو چي برايبمبئ. هر چند كه هرگز شهرت نبوده. شهر خودت. ي شناسينم

ا يآ. صوص خدمتكاران استك قسمت مخي وجود ندارد، تنها [bustee,sirree] يري سو يباستدر آنجا كه .  ماه استي در كره يزندگ
 مردند؟ ي مي زا گرسنگيه ها در اعتصابات پارچه بافيا همساياندازند؟ آي آمدند تا دعوا راه بي سراغتان نم[Shiv Sena]وِسنا يش يآدم ها

؟ يدي دكا راي سندي از اعضايكي كه ينداخت؟ چند ساله بودي چه؟ مقابل خانه تان تظاهرات به راه ن[Data Samant]داتا سمانت 
 نبود، ي آنجا بمبئيزم، ولي؟ ببخش عزي چند سال داشتي، قطار سوار شديل و راننده حركت كنين كه با اتومبي اي به جاين مرتبه وقتياول
  ".ب بودين عجايا سرزمي [Peristan]ستان يپر

   
  "؟يو تو خودت آن وقت ها كجا بود": ن گفتيصلد

   
  ".دممن هم همانجا بو": و او با خشم پاسخ داد

   
 در دست ].م.  استي آزاريبن آن يك است و اصل نخستين بودا نزدي كه به دي هنديها شي از كيكينام [ن يمعبد چ. پس كوچه ها

 پر از يار روزنامه ايك روزنامه فروش سي. زديشان نريده بودند كه رنگ رويچي پيكي پالستيسه هاين را در كيسي قدير بود و مجسمه هايتعم
ا يگو. زش شروع به صحبت كردي آمي زمزمه يوه ي به شيبوپن گاند.  راه آهنيفاجعه : ش گذاشته بوديز را به نمايت انگ وحشيعكس ها
 ي ساحل با اهاليكينزدو در )  پرت شده بودي پليقطار از رو( ساحل رودخانه شنا كرده ي كه زنده مانده بودند پس از تصادف به سويمسافران

 خفه شده بودند و آن وقت ير آب هل داده و آنقدر نگه داشته بودند تا همگي مسافران بخت برگشته را به زيدستجمع روبرو شده بودند كه يده
  .ده بودنديشان را دزديلباس ها

   
  ." داندي و عقب مانده مي كه ما را وحشي؟ كسي زني او مين حرف ها را جلويچرا ا. دهانت را ببند: "دي داد كشينيز
   

ز يشنا كه همه چيد كري و سفي صورتيدر آنجا چشمان لعاب.  سوزانده شوديكيشنا، در آن نزدي فروخت تا در معبد كري ميدلصن  چوبيفروشگاه
   ."اد استيش از اندازه زي بيدني ديزهاين است كه چيقتش ايحق. "دي رسيز به فروش ميند ني بيو همه جا را م

   
*  
   

ا گردانندگان تجارت هوس و ي [dada] هادادانما هنگام تماس با ي در رابطه با كار س رفتند كه جرجيشلوغ [dhaba] يدهابا به يهمگ
 كوكاكوال ينيز.  زده به جان هم افتادنديدند و جرج و بوپن ميره نوشي نشستند و رم تيوميني آلوميزيپشت م.  كرديلذت به آن رفت و آمد م

 كنند و عمر ي بدنام رفت و آمد ميدو مرد همسر آزار كه به كافه ها.  پولي و بهر دوشان مشروب خورند: " كردييد و از دوستانش بدگوينوش
 ين است، آدم به اجناس خارجيين قدر پاي اي سطح محصوالت محليوقت.  جهت نبود كه تو را انتخاب كردم شكرميب.  دهنديشان را هدر ميلعنت

  ." شوديعالقمند م
   

كا از يست؟ امري ما چيكا برايامر: " كرديك ميدئولوژير اي بلند تفسي راه آهن را با صدايكنون فاجعه  به بوپال رفته بود و اينيجرج قبالً با ز
نم، اما آن قدرت يم آن را ببي توانيما نم. داي ناپيقدرت. ن شكل آنيست، بلكه سمبل قدرت است، قدرت در خالصتري نيك مكان واقعيدگاه ما يد

:  كرديسه ميا مقاي را با اسب ترو[Union Carbide]د يون كاربايونيو در ادامه، شركت ." ستيم ن هيزيراه گر.  آورديپدرمان را در م
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اد ي و آن وقت فر". بود كه در انتظار شب پنهان شده بودنديه درست مثل چهل دزديقض. مين مملكت دعوت كرديما خودمان حرامزاده ها را به ا"
  "را؟. و گي رجيآقا م؟ يداشت را يك. مي بابا نداشتي ما كه عليول": ديكش

   
 دوستش چنان داد سخن داد كه ي گفته هاي خورد، در ادامه ي ِتلوِتلو مي كه كميك مرتبه به پاخاست و در حالي ين لحظه بوپن گانديدر ا

ر قلمداد كرده خودمان را  ها را مقصيشه خارجيما هم.  باشدي تواند دخالت خارجياز نظر من مسأله نم: "گفت. طان به جلدش رفته بوديانگار ش
ز به آسام ي من همه چيده ي خواهم جرج، اما به عقيمعذرت م. يگري ديا جهنم دره يا پاكستان يكاست يا كار كار امريشه يهم. مي بخشيم

 سان ي كه براينب، چون سربازاي كودكان كه با نظم و ترتي جسدهايعكس ها."  گناهي بيكشتار آدم ها. د از آسام شروع كرديبا.  گردديبرم
ده يگر را با چاقو بري دي سنگ پرتاب كرده، گردن برخيبه برخ. آن ها را آنقدر كتك زده بودند تا مرده بودند. ده شده بوديرفتن آماده شوند چ

  . تنها ترس و وحشت قادر بود هند را به نظم آوردييگو. چمچا آن صفوف مرگ را به خاطر آورد. بودند
   

م و اگر تك تكمان گناه كشتار كودكان را به گردن ي در مورد آسام گناهكاريما همگ":  وقفه سخن گفتي تمام بيقه يقست و نه ديبوپن ب
   خم شده بود،ي شد و بدنش به وضع خطرناكيش بلندتر ميد و صداي نوشي صحبت كنان شتابان رم م".ميم خود را متمدن بنامي توانيم نميرينگ

در اواسط . د و او را مست خطاب نكردي ساكت كردنش نكوشي نكرد، برايش حركتيچ كس به سوي فرو رفته بود، هن كه سالن در سكوتياما با ا
  .ره شديوانش خين نشست و به ليسنگ..." م كهي كنير زدن و فساد روزانه، ما فكر ميكور كردن، ت "يجمله 

   
ل ي درك شود، در آنجا مساياسيدگاه سيد از ديآسام با": اد زديفر. ت دور سالن به مخالفت برخاسي از گوشه هايكي از ين هنگام جوانيدر ا

 را به قصد ي دختر بچه ايل مردين به چه دليح اي از توضيمشكالت مال":  برآمديي به پاسخ گويگري و مرد د". كردي چنان حكم مياقتصاد
، آدم [salah]صَالح  يده اي نكشيلوم است هرگز گرسنگ، معيشي اندين مياگر چن":  پاسخ داديگري و باز هم د". زند، قاصر استيكشت م

. السش را محكم فشردياهو باال گرفت و چمچا گيه" . كندي را در انسان زنده ميواني حي چگونه خوي دانند مشكالت اقتصاديك نمي رمانتيها
 زد، رفته رفته هوا به ي، آرنج ها سقلمه مديي سايشانه ها به شانه اش م.  زدي چشم مي طال تويبرق دندان ها.  شديظتر مي غلييهوا گو

حالت خوب ": رونش برديجرج مِچ دستش را گرفت و كشان كشان ب.  ناهمساز آغاز شده بودينه اش آن تپش هاي شد و در سيغلظت سرب م
 كه من دارم يبيعادت غر. ياماندگرم و و: "گفت. ه ها را از شب پر كرد و آرام گرفتي تكان داد، رين سريصلد" .است؟ چهره است سبز شده بود

 يبهتر بود قبالً به فكرش م.  خورديشتر اوقات تعادلم به هم ميب.  دهميش كنترل اعصابم را از دست ميان نماين است كه معموالً بعد از پايا
 ي نگاهش ميرگيخ. و سختروز ي درخشنده، پيحالت.  شديده مي ديش از همدردي بيزي چشم به صورتش داشت و در چشمانش چينيز." افتادم
  ".ده بوديگر وقتش رسيد. رت شدي دستگييزهايك چيباألخره ": گفت

   
ست و سرانجام مواد مدافع ي نيز ابديچ چياما ه.  كنديدا ميت پي نسبت به آن مصوني شود، ده ساليد مبتال مييفوي كه به تيد، كسيشيچمچا اند

 يت هندوستان را مي توان تحمل واقعي را كه به ويرفت كه خونش مواد مصون كننده ايذ پيت را مين واقعيد ايبا.  شوديد ميدر خون ناپد
  .  شودي مي است كه از روح ناشي ايمارين بيرم و تپش قلب، ا. از دست داده است د، يبخش

   
  .ده بودينك ساعت خواب فرا رسيا
   
 يدورها مي قاچاق به دست در كوريسكي گردنشان، وي كه با مدال هاييشه هتل، فقط هتل، با عرب هايهم.  او را به خانه اش دعوت نكردينيز

د ي سفيفه يزن قد.  چشمانش نهادي تخت دراز شد و ساعدش را بر روي باز رويقه يش را بكند، با كراوات شل و ي آن كه كفش هايب. خرامند
   ".ميما امشب الِك تو را شكست. ت افتادي براياقم امشب چه اتفيبگذار بگو": ديش خم شد و چانه اش را بوسيد، به رويهتل را پوش

   
ن يا.  ترجمه شدهيسي كه به زبان انگلي ايهند. ن استيآنچه داخل الك بود هم. خوب پس درست نگاه كن": ن برخاست و نشستيخشمگ

 ياهويار كرده بود، در هي كه اختيدوم گرفتار زبان ".نميمن هم.  كنندي كنم، مردم با ادب نگاهم مي صحبت ميروزها هر وقت به زبان هندوستان
 ي به عقب برمي گاميده اي كه از سر گذراني خطري، با مشاهده ينه عبور كرديان آي از ميوقت. گر بازنگرديد: دي شني شوم را ميهند، اخطار

  .د قطعه قطعه ات كندينه شايآ. يدار
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 وارد شد ي توان به باريدر چند كشور م. نسبت به بوپن احساس غرور كردم امشب چقدر ي دانينم":  آمد گفتي كه به رختخواب مي در حالينيز
  ". دهميح مي را ترجيكين يمن ا. تمدنت مال خودت، چاپلوس جان. ن همه احترامي و با اين قدر گرم و جدي را آغاز كرد؟ اين بحثيو چن

   
 يكاباداز آن گذشته راه و رسم هفت آجر و . ديايدنم بيبر به د خي سر زده و بيمن خوش ندارم كس. دست از سرم بردار": به التماس افتاد
[kabaddi]نكاح  دانم مراسم ي نم  توانم نماز بخوانم،ي را فراموش كرده ام، نم[nikah]افته ي كه پرورش ين شهري چگونه است و در ا

ط ين محيا. ستيه خانه است و خانه نيرا شبي كند، زير مجه دچايست و مرا به سرگي من نينجا خانه يا.  كنميام، اگر تنها بمانم راهم را گم م
  ". اندازدي لرزاند و سرم را به دوران ميدلم را م

   
 ي او چون گرداب بود، پر".ي توانيتو م. وانهيبدبخت د. ر بده و مثل سابق بشوييخودت را تغ. ك احمقي. يستيش ني بيتو احمق": اد زديزن فر

 توانست ي بود و او نمي از آن برجايه اينك تنها ساين خود مرده بود و اياما ا. ابديمش را بازياغوا كند تا خود قد خواست او را ي كه مي اييايدر
  .ال داشت از آن استفاده كنديف بغلش بود و او خيت بازگشت به لندن در كيبل. شبح باشد

   
*  
   

تو آنقدر ": دي خُرناسه كشيني ز"؟يتو هرگز ازدواج نكرد" :ن گفتي صلدده بودند،يگر دراز كشيكدي خواب كنار ي كه بي صبح، هنگاميك هاينرد
 ي كرد مالفه را به كناري كه پشتش را خم مي در حال".اهمي؟ من سيني بيمگر نم. يز را فراموش كرده اي كه همه چينجا دور بوده اياز ا

م كند، روزنامه ها كه يدزدان دره ها را ترك گفت تا خود را تسل ي، ملكه يفوالن دو كه يهنگام ":ان سازدي وافرش را نماييبايانداخت تا ز
 و يساده، معمول "يليده و او را خي كشيش ساخته بودند به نابودي افسانه اييباي زي را كه درباره يش را چاپ كرده بودند اسطوره ايعكس ها
ن يانتظار نداشته باش چن.  كنميفكر نم" :ن گفتي صلد". ندارديفيره در شمال هندوستان تعريپوست ت. ف كردنديتوص" يت خاصيبدون جذاب

  ". را باور كنميزيچ
   

  "! خواهد؟ من كار داشتمي ازدواج ميك. يل نشده ايك احمق كامل تبدي شود هنوز به يمعلوم م. ستيبد ن": ديزن خند
   

 نگياتن پنج طبقه در ي در خانه ا"د؟ي كني ميچطور زندگنم، تو و خانمت يخُب حاال بگو بب": نه تنها ازدواج كرده، بلكه ثروتمند هم شده بود
و اكتفا يدئو و دستگاه استريشه به وي دزدها مثل همين دسته يرا آخري كرد، زيت نميراً در آنجا احساس امنياما اخ. [Notting Hill]ل يه

ند ممكن ي ربايز ميوانات را نيتكاران حي كه جنايي در جايزندگ. كم كم احساس كرده بود. ز ربوده بودندي نگهبان را نين لوينكرده و سگ ش
  م،ي، روزگار قديكيخ به دوران كهن، عصر تاري پمال تاريبرا(م ياو گفته بود در روزگار قد. م محل استيك رسم قدين يپمال گفته بود ا. ستين

 ي ثروتمندان را ميفقرا سگ ها.  رفتنديفروش موانات ربوده شده خوب به ي، ح) شديم مي انگلستان، عصر مدرن و زمان حال تقسيامپراتور
وبلو ابان پورتيخ ي دادند تا نام خود را فراموش كنند و آن وقت مجدداً آن ها را در مغازه هايم ميدند و آنقدر آن ها را تعليدزد

[Portobello Road]كرد، ي را بازگو ميخ محليتار ي نبود و وقتياما پمال مورخ خوب.  فروختنديچاره شان مين و بي به صاحبان اندوهگ 
 و اسباب يد هر چه زودتر آنجا را بفروشي من، بايخدا": ل گفتي وكينيز. ش اعتماد كردياد به گفته هاي شد زي شد، نميات ميياگرچه وارد جز

  " .ي كنيكش
   
د به يكوش. يي وفايابتذال و ب. شه دوانده امير كه دوست دارم يمن در زن.  و وقار غزالييباي، به زينيبه ظرافت چ. سيزنم پمال الول: ادش آمدي

  .شد و از كارش گفتينديآن ن
   

 مدال به گردن در اتاق ي از عرب هايكيد كه سرانجام ي كشييغ هاي شود، چنان جين مي تاميقين از چه طريد درآمد صلديل شني وكيني زيوقت
 است و از چانه اش قطره يش از چهره اش جارير گاوميه به شي شبيعيو ما تخت نشسته يد كه رويبا را دي زيزن. ند چه خبر استيرا زد تا بب

  !دي داري اما عجب شانس– يه. د آقايببخش.  كرد بالفاصله در را بست و رفتي مي كه از چمچا عذرخواهيعرب در حال. زدي ريقطره فرو م
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 كرده يت را قاطيم هاي سي حساب[Angarz]انگراز ت  شركيآن حرامزاده ها.  بدبختينيب زمي سيا": ك خنده گفتيان شلي در مينيز
  ".اند
   

  "چرا از آن استفاده نكنم؟.  مختلف دارميد لهجه هاي در تقلياديمن استعداد ز": با غرور گفت. حاال شغلش هم باعث تمسخر بود
   

تان باز هم سر يل مصنوعيسب! شهي هنرپي آقا كنم؟چرا از آن استفاده ن": د كردي داد لهجه اش را تقليش را در هوا تكان مي كه پاهايزن در حال
  ".خورد

   
  اي خدايوا
   

  چه ام شد؟
   

  چه كنم؟
   

  .كمك
   

غ ي كچاپ شما در تبليد بطريد بداني خواستياگر م.  گفتنديك صدا ميبه او مرد هزار و . ن كار را داشتيت ايآخر او با استعداد بود و قابل
غات انبارها يدر تبل. ن حالل مشكالتتان بوديد، صلديافتي ير را نميپس با طعم سي چيده آل بسته ي ايدا كند، اگر صي چطور صحبت ميونيزيتلو

. دي بخشيا مي گويخ زده، زباني يا پخته و نخود فرنگيا به لوبي كرد، و ي مي مشهور را بازيت هاي گفت، نقش شخصياز زبان فرش ها سخن م
ك يك بار در ي. كا استيس جمهور امريا رئي و يليسي، سيني كردند روس، چي كه شنوندگان باور م مهارتش چنان بودييوي راديدر برنامه ها

چ ي كرد كه هي مستعار مختلف بازي با نام هاي و هفت نقش را طوري و هفت صدا نوشته شده بود، هر سي سي كه براييوي راديشنامه ينما
 ييوي، بر امواج راد[Mimi Mamoulian]ان ي مامولي ميمنث خود،  مؤين با همتايصلد. تش را بفهمديكس نتوانست رمز موفق

: اني مامولي مي مي به دست آورده بودند كه به گفته ييوي رادي برنامه هاياهوي از بازار پرهيآن ها چنان سهم برزگ.  كرديانگلستان حكومت م
 همه ياو قادر بود با صدا. ز بودي اعجاب انگي مي كار ميپهنه ." د نبريون انحصارات ناميسي، از كمي در اطراف ما، ولو به شوخيبهتر است كس"

 [Mae West] وست يمت فرشته آسا گرفته تا ي ضبط شده را، از ژوليد و هر پرده از صداهايا سخن بگوي دني هر گوشه ين اهالي سني
ك پا سازمان ملل متحد يما دو تا با هم . ير وقت تو آزاد بوده. مي ازدواج كنيك زمانيد يما با: "ك بار گوشزد كردي ي ميم. د كنديز تقليفتنه انگ

  ."ميهست
   

  ."رمي ها موضع بگيهودي بارآورده اند كه نسبت به ي و مرا طوري هستيهوديتو : "ن اشاره كرديصلد
   

  !"ستي كامل نيچ موجوديه. يني بيم. يخودت هم كه ختنه شده ا.  باشميهوديخُب : "شانه باال انداخت
   
ل ينت وكي، زيدر بمبئ.  شباهت نبودين بيشلير مي تايغاتي تنگ و فشرده داشت، چنان كه به پوستر تبليش فرهاي كوتاه قد بود و موهاي ميم

  .رون رانديگر را از ذهنش بيد و زنان ديازه كشيخم
   

 دهند كه چهره ات را ين پول را مي ايما تا وقتا. يد كنيشان را تقلي دهند كه صداين همه پول ميآن ها به تو ا. ن همه پوليا": دي خنديداشت م
ت كج است؟ چشمانت لوچ است؟ آخر يني چرا؟ بي دانيچ ميه.  كنندي شود اما آن ها چهره ات را پنهان ميت مشهور مي صداينطوريا. نندينب

  ". مغز، كاهو در كله ات كاشته انديز؟ واقعاً كه به جاي رسد عزي به نظرت نميزيچرا؟ چ
   

 يجاذبه . ك بودندي تاريي آن دو ستاره هاييگو.  ناقصي اما افسانه ا  در نوع خود افسانه بودند،ي ميهر چند كه او و م.  درست است ،ديشياند
 صدا، بدن يه ي ارايانگار كه برا.  بودندي اما آن ها همچنان نامرئ  كرد،ي تازه را جذب ميشان چنان بود كه قراردادهاي هايي توانايحوزه 
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ن رو ي از ا  كرد باشد،ي كه اراده ميگريا هر زن ديا، مونرو و يا المپي و يچليو ونوس بوتي قادر بود در رادي ميم.  دادندين را از دست مشايها
هم اكنون سه زن جوان عاشق . ك ضرابخانه ارزش داشتي يك صدا بود و به اندازه ياو تنها .  داديش نمي به وضع ظاهريتين اهميكوچكتر

از مفرط ي است كه از نيك رفتار عصبين يا":  كردين باشد اعتراف مي آن كه شرمگيد و بي خرين گذشته مدام ملك مياز ا. ش بودنددلخسته ا
 كه باال رفتن ي خاصيديرد و ناامي گي سرچشمه مي ارمن– يهودي قوم يخي تاريب هاي شود كه خود از فراز و نشي ميشه دواندن ناشيبه ر

د امالك ي كنم خريه ميبه همه توص. ار آرام بخش استيدارا بودن امالك بس. د بر علت شدهيم هم مزيپ كوچك گلويو پلسن به همراه آورده 
ك برج زنگ در ي، [Normandy] ينرماند در ي دهقانيك خانه ي، [Norfolk]نوفولك ن در يك اسقف نشي او ".ش كننديرا آزما
صدال جلنگ . همه شان اقامت گاه ارواحند":  گفتيم. ار داشتي در اخت[Bohemia]ا يبوهم در ساحل يني و زم[Tuscan] يتوسكان

 را يني وجود ندارد كه زميكس.  شوديدا مين خانه ها پيد در اي فرش، ارواح زنان با لباس خواب، هر چه بخواهيخون رو يجلنگ، زوزه، لكه 
  ". و صاف و ساده از دست بدهديريبدون درگ

   
 الاقل يول. د شبح شده باشميشا. ده بود اندوه وجودش را فرا گرفتيل دراز كشينت وكي كه كنار زي به جز من و در حالچ كسيد، هيشيچمچا اند

  .ك شبح پولداريبله آقا، .  كندي مي و ملموس زندگي مادياي كه در دنيه ايه، اما سايك ساي. ت، پول و همسريما، موفقيت هواپيك بلي با يشبح
   
 ي و نمي كنيد نميب را تقليب و غري عجي و صداهاي كه ساكت هستيگاه": ن تاب خورده بود نوازش كردي گوش صلديرو را كه يي موهاينيز

 يم.  دهدي را نشان ميبي عج  كنند، چهره ات خالءيت ميگران تماشاي كه دي كني فراموش مي، وقتي بزرگ جلوه بدهي تا خودت را مرديكوش
. ي برگرديشترت بزنم تا به زندگيا ني گوشَت ي خواهد بخوابانم تويآنقدر كه دلم م. ردي گي لجم ميلي خ و منيك لوح بكر و خالي، مثل يدان

 كه ناچار يستاره ا. ستي آن ها نيون رنگيزي كه رنگ چهره اش مناسب تلوي بزرگيستاره . يچقدر تو احمق. ردي گين حال غمم هم مياما در ع
. شنامه راهش بدهندي باشد تا در نماي هم راض[babu]ببو  كردن نقش يسفر كند و تازه به باز ها ي به كشور محلياست با آن شركت عوض

شه يك اندين يبه خدا سوگند ا. ي دوستشان داريي گوي و مي ماني آورند و تو همچنان در آن مملكت مي خواهند به سرت مي مييآن ها هر بال
: د و محكم تكان داديش را چسبيمتر با صورت مرد فاصله داشت شانه هايوعش چند سانت ممنينه هاي كه سي و در حال". برده وار است چمچاي
  ".هنت برگردي، ترا به خدا به مي خودت گذاشته اي كه به رويا هر اسميساالد بابا، "
   

 از يبرنامه ا.  شروع شديعاد يك برنامه يز با يهمه چ. ان برديش از مي مفهوم پول را براين چنان پولساز بود كه به زوديت بزرگ صلديموفق
 Sesameابان سسم يخ كه از جنگ ستارگانلم ي فيوالهاي، با شركت هييش موجودات فضاينماون كودكان به نام يزيتلو

Street] انشان انواع و اقسام يگر كه در مي موجودات كرات دي درباره يال كمديك سري.  رسندي سر م].م.  كودكانيونيزيال تلويسر
 يگران سنگي از بازيكيرا يانشان بود زي هم در مي كانيخي مريحت.  شديده مياه ديوان تا گي تا خُل و چل و از حيز ناز و مامان، ا"يخيمر"

ون يگ ماليپن سنگ ينام ا. افتي يات مي بعد حي هفته ي برنامه ي شد و به موقع براي بود كه مواد خام خود به خود استخراج مييفضا
[Pygamalien]كاكتوس بد بو شباهت ي ادب و آروق زن كه به نوعي بيه كننده موجب شده بود كه موجودي تهينز عقب مانده  بود و ط 

 يبه عالوه سه خواننده .  نام داشتيياي استراليلداين موجود ماتيا. ز در برنامه شركت كنديان زمان آمده بود ني صحرا در پاياره يداشت و از س
 زهره كه ياره ي از سي گفتند، گروهي ميي فضايك ساخته شده بودند و به آن ها ذرت هاي از الستيضحك به شكل سوت كه به طرز مييفضا

ر ي خواندند، و زي مييل شده بود و خود را ملّت فضاي تشك[soul-brothers]برادران سل  مترو و يس هاياز موجودات جهنده، شعار نو
 Crab]كراب نبوال  به نام ي كود كه از جنابي سوسك رو[Bugsy] يباگز  برنامه بود،ي كه مكان اصليي فضاينه ي در سفيتخت

Nebula]دوست داشت، يني سوپر با هوش كه خوراك چيوالي، صدف ه"مغز" ي آمد و از دست پدرش فرار كرده بود، و در ته حوض ماهي م 
 Francis]كن يس بيفرانس ي از تابلوهايكيش بود كه به ين نقش نمايزتري، وحشت انگيدلي رينفر بعد. در برنامه شركت داشتند

Bacon]ِور ي ويگورنيس يداي كور كه واله و شيك دست دندان ته غالفي.  شباهت داشت[Sigourney Weaver]شه بودي هنرپ .
 دلشان  كردند ويش ميز آراي اعجاب انگيشان را به طرزيدند و موهاي پوشيك مي شي، لباس هاييم و مامان فضايش، ماكسي نمايستاره ها

ا ير لباس يي كردند و همراه با تغي ميان بازي مامولي مين چمچا و مينقش آن دو را صلد.  بشونديونيزي تلويلك زده بود كه، كه چه؟ ستاره 
ن تا  سرشاي داد و روير رنگ ميير تغيشان از بنفش تا قرمز سيك برنامه موهايگاه در . ييآن هم چه موها.  دادندير مييشان را تغيموها صدا

ر پا، بازو، دماغ، گوش يي دادند و با هر تغير مييز تغي خود را نيآن ها چهره و دست و پا.  شديده ميا از ته تراشيستاد ي ايخ ميمتر سيشصت سانت
.  بوديوتريپر كاميق برنامه گشت، كاربرد تصاوياما آنچه موجب توف. دي رسي به گوش ميني پروتئي افسانه اي نو از آن حلقوم هايو چشم لهجه ا
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ز يشگان نيهنرپ. ين كهكشاني بيوهايا استوديگر و ي كرات دي، چشم اندازهايي فضاينه يسف:  بودي ساختگيطيشه نشانگر محيدكور صحنه هم
. بانندكرشان بچسي به چهره و پي اضافي مصنوعي گذراندند تا اعضايم مي چهار ساعت را در اتاق گريآن ها به ناچار روز.  بودنديظاهراً ساختگ

ك شبه ره صد ساله ي، يهاني كي اسپاگتي و ملكه ي كهكشانير كشتي و مامان، قهرمان شكست ناپذيي فضاي بوي، بليخيم مرين رو ماكسياز ا
ا صادر ينون و تمام ديزي اوروو كا،يست به امري بايبرنامه م: از همان آغاز معلوم بود. ان تماشاگران به راه انداختندي در ميجانيرفتند و شور و ه

  .شود
   

.  گرفتيز نسبت به آن باال مي نياسي سيافت، نكوهش هاي ي گسترش مييشو موجودات فضانندگان ي بيره يرفته رفته همچنان كه دا
 يدلير( دارد يي جاي صراحت ب"شو" ي جنسي خواندند و معتقد بودند كه صحنه هاياده از حد وحشتناك ميمحافظه كاران در حمالتشان آن را ز

 آن يشه ايدگاه كليكال به ديمنتقدان راد. ب استيب و غري عجياديك كالم زيو در )  شديد نعوظ ميشي انديور ميزه وياده به دوشي وقت زهر
 يبه چمچا فشار م. ر مثبت استي زند و فاقد تصاويبند دامن ميب و غري لزوماً عحيين تصور كه موجودات فضاي گفتند به اي گرفتند و ميراد ميا

پس از بازگشت در لندن ":  گفتينين به زيصلد. رندي كار سبب شد او را هدف بگيز ادامه ي كند و سرانجام ني در آن خودداريند كه از بازآورد
  ". استيحي تفريك برنامه ي. ستي كه نيلي تمثين شو لعنتيآخر ا. مشكل خواهم داشت

   
ك بپوشانند و ي دهند كه چهره ات را با الستي ورود به صحنه را ميبه تو اجازه  ي كه؟ از آن گذشته، آن ها تنها وقتيح برايتفر":  گفتينيز

   ". كننديواقعاً كه هنر م. س سرخ سرت بگذارنديكاله گ
   

 رنگ و از انگلستان يرين پوست شي، با ايپ هستين است كه تو واقعاً خوش تيصلد جان، موضوع ا": دار شدند زن گفتي بيصبح روز بعد، وقت
د ي جديآن ها به چهره ها. اريم ي گوي ميجد. يريش را بگي جاي توانيد شده است تو ميل به همه كلك زده و ناپديحاال كه جبرئ. ي ابرگشته

 ي آن ها بيآخر چهره ات مانند صورت ها. ي و فرشته موفقتر باش[Bachchan]باچان  از ي توانيتو م. ش كنينجا بمان و آزمايا. ازمندندين
  ".ستيتناسب ن

   
 آن ين رو كمبودهايدار بود و از اي ناپاينان بخشي گرفت، به طرز اطمي را كه به خود ميتي در هر دوران، هر شخصي گفت در جوانينيبه ز
ده بود ي رسيياما حاال به جا. ل كنديگر تبدين دين را به صلدي و هر صلدي بعدين لحظه يگزي توانست هر لحظه را جايرا او مي نداشت زيتياهم
نه تنها با زنم، بلكه .  حاال ازدواج كرده اميست، ولين اعتراف آسان نيا":  شدي امكانات سفت و سخت مي نمود و رگ هاي دردآور ميه دگرگونك

 و ش از هفتاد سال دارديپدرم ب.  در تئاتري بازينه برا.  برگشته اميل به بمبئيك دلي در واقع من تنها به "يميقد" ي بازهم لهجه ".يبا زندگ
  ".د به سراغ كوه برودين محمد است كه بايپس ا. امديش نيدن نماياما او به د.  دست ندهدين فرصتيممكن بود بعدها چن

   
ش را به هم يدست ها" .ي نكن بدون من برويسع. ي كني ميشوخ. ز چمچاوااليچنگ":  گفتينيز. ز چمچاواال، مالك چراغ جادويپدرم چنگ

 آن از يمعمار. د بودي فرهنگ تقليفرهنگ بمبئ. ن معروفيپدرش، آن گوشه نش" .ش چقدر رشد كردهي و ناخن هانم موهاي خواهم ببيم": كوفت
 كه قهرمانان مرد ي كرد، به طوريد مي را تقلك عشقي داستان وهفت مرد با شكوه  آن مدام ينماي شده بود، سيآسمانخراش الگوبردار

 ي مختلف به مردم حمله مي دزدان و آدم كشان هند كه در دسته ها[Dacoit ي هاتيداكوئ  را از چنگيك بار دهيلم ها الاقل ي فيهمه 
. لميل فيآن هم در اوا.  مردنديشان از سرطان خون ميينمايك بار در طول عمر سي رهاندند و قهرمانان زن بدون استثنا ي خونخوار م].م. كردند

 الس وگاس در ي كه به سبك رذل هايونريلي مي هنديايز به رؤي چنگييدايناپ. بودند خو كرده ي وارداتيز به زندگين شهر ني ايونرهايليم
 يني شد و زيا در عكس خالصه نمين رؤي هر چه باشد ايول.  زدي كنند دامن مي مي برند و از مردم دوري آسمانخراش به سر مين طبقه يآخر
آن هم چه .  كنديند باور نمي نبيتا كس.  آورديش خوش نباشد، شكلك در ماگر حال": ن هشدار داديصلد. ندي خواست او را با چشم خود ببيم

ن را در يانگار ا.  شودياد من با او حرفم ميد تو را فاسد خطاب كند و به احتمال زيالبته شا. ار فروتن استياز آن گذشته، بس! ييشكلك ها
  ".طالعمان رقم زده اند

   
 يگريك دي دانست كدام ياما نم.  كردين بود آنچه در شهر زادگاهش طلب ميا. ش بوديود بخشان چمچا را به هندوستان كشانده بيآنچه صلد

  .ا پدرشي بخشد، او يرا م
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*  
   

 يقلعه " كه به آن ين دوم در مجتمعيدش نسري پنج روز با همسر جديهفته ا: ز چمچاواالي چنگي آقاي كنوني شگفت آور زندگينكته ها
 كرد، اما دو روز آخر هفته را بدون ي ميزندگ [Pali Hill]ل ي هيپالشه پسند ي هنرپي داشت، در محله يبلند يوارهاي گفتند و دي م"سرخ

ن همسر ي گذشته، در كنار اولي گمشده ياي كهولت خود را در دنين روزهايد تا اي گذرانينت ميشان در اسكاندال پويمي قديهمسرش در خانه 
 يده بر صندلي لمينيز.  گذاردي نميمي قديش را در خانه ي گفتند همسر دوم پاين است كه ميلب اجا. ن احساس كندياز دست رفته اش نسر

 يو وقت." ش را در آن خانه بگذاردين دوم اجازه ندارد پايد هم نسريشا: " پسرش فرستاده بود گفتيز براي كه چنگينيموزيعقب مرسدس ل
د و ي كشين سوتي تحسي انداخت از رويل ميره رنگ اتومبي تيشه هاي به شيكه نگاه ين به چشم انداز داخل مرسدس اضافه شد، در حاليصلد
  ."ينيعجب ماش: "گفت

   
 و عدم پرداخت ياتي ماليز را كه به كالهبرداري كود چنگي چمچاواال، امپراتورييايمي شركت كود شي دفاتر تجاريون دولتيسيك كميقرار بود 

  ."ي هستين هم فرصت كه بفهمم تو واقعاً چه جور آدميا: "گفت.  جالب نبوديني زين موضوع براياما ا كند، يگمرك واردات متهم شده بود بررس
   

ش از يه هاي رييگو.  كندين احساس كرد جزر و مد شتابان گذشته او را غرق ميصلد.  در برابرشان گشوده شدينت چون بادبانياسكاندال پو
.  كنديع مي زنده ها را ضايزندگ. تپش قلب بازگشته بود. ستميبا خود گفت، امروز انگار خودم ن.  شودي نمك سود آن انباشته ميه يبازگشت سا

  .ميستيچ كداممان خودمان نيه
   
 فرسوده را يروزي شد و تاق پيستم كنترل از راه دور از داخل منزل باز و بسته مي باغ نصب كرده بودند كه با سين به ورودي آهنين روزها دريا

 يين كه چشمش به درخت گردويهم.  كه زمان در آن گم گشته بود باز آمدين به مكاني ِورر باز شد و صلديدر آرام با صدا.  كرديم ممهر و مو
ات پنهان شد و به ي واقعي طرفين خاطر در پس بيبه هم. ش به لرزه در آمدي است، دست هاي در آن جاري كرد روح ويافتاد كه پدرش ادعا م

 است كه مهلتش يمه اي شود، درخت گردو مانند بي كودك بزرگ ميوقت.  استيه گذاري سرماير، درخت زادروز گونه ايشمدر ك: " گفتينيز
 رسد، با قطع يجوان كه به سن بلوغ م.  كرديا آغاز زندگي ي توان آن را فروخت و درآمدش را صرف عروسيدرخت ارزش دارد و م. ده باشديرس

  " ند است، نه؟ين فراغت از احساسات سوزناك خوش آيا.  بخشدي مياري خود يوران بزرگسال است، به ديدرخت كه نشان كودك
   

خدمتكار كهن سال و .  ساكت بوديني شد باال رفتند، زي مي منتهي كه به در اصلي كه از شش پله ايهنگام. ستادي عمارت ايل كنار ورودياتومب
. دش او را بازشناختي پرپشت سفيدن موهايشت به استقبال آمد و چمچا ناگهان با د به تن دايد دكمه فلزي سفي كه لباس نوكريخونسرد
 خدا، يا: "سرانجام گفت.  كردي مييم ها بر امور منزل فرمانرواي مستخدم بود كه قدين همان واالبه يا.  آوردياد مياه به ين موها را سياگرچه ا
رمرد آن دو را به يپ." دياوريدم شما مرا بجا ني ترسير شده ام بابا، كه مين قدر پيا: "خند زد لبيواالبه به دشوار. ديرمرد را بوسيو پ." يواالبه

ح داد كه در يواالبه توض.  استيد عمدي تردير خانه بييافت كه ِافراط در عدم تغين دري كرد و صلدييستال عمارت راهنماي مملو از كريراهروها
ر ييز بدون تغين خانم همه چيجه از روز مرگ نسريدر نت.  ماندي ميادگار او باقيانه به صورت ن خيز صاحب سوگند خورد ايگم چنگي مرگ بيپ

 ي كار درسدن، همه در جاين هاي بالري و مجسمه هاي جنگي گاوهايشه اي سرخ شيكره هاي ها، مبل ها و اثاث، ظرف ها و پينقاش.  بوديباق
شه ي كه مثل همينيز.  شده بودييايشده در سبد آشغال، انگار خانه هم مرده و موم مچاله يزها، كاغذهاي ميهمان مجالت رو. خود بودند

 كه واالبه دِر ين لحظه، هنگاميو درست در ا"  ارواح است، مگر نه؟يا، مثل خانه يخدا. ش كرده اندييايموم: " آورد گفتي ها را به زبان ميناگفتن
  .ديرش را دن روح مادي كرد، صلدي رنگ را باز ميبزرِگ سالن آب

   
 با آن ي روزنامه اي لعنتيآن سار. خودش بود. آنجا: "ك راهرو اشاره كرديبا انگشت به ته تار. ديش چرخي به سوينيد و زي كشياد بلنديفر
رواز نباشد ف كه قادر به پي ضعيش را مانند پرنده اي اكنون واالبه بازوهايول..."  كه، كهيده بود، روزي درشت، همان كه آن روز پوشيترهايت

 ي بازي سنگيننه ام كاستوربا كه با من در حوضچه . ديدين زن من بود كه ديا. ادتان هست؟ زن مني. ن كاستوربا بودين بابا، ايبب.  داديتكان م
 يوقت. ديون نشيخواهش دارم بابا، خشمگ: "نك قاب عاج داشتي كه عي مردي گودي تنها رفتم آنجا و توين كه بزرگ شدم و روزي كرد، تا ايم
 يد؟ مادرتان آنقدر خانم دست و دلبازيستيشما كه مخالف ن. شان را به كاستوربا دادنديز صاحب چند دست از لباس هايا رفت، چنگيگم از دنيب

است معلوم .  خدا واالبهيمحض رضا: "چمچا كه تعادلش را به دست آورده بود احساس حماقت كرد." دندي بخشيلشان را ميبودند، خودشان وسا
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د يببخش: " داد پسر ارباب را سرزنش كندي به او اجازه ميميك نوكر قديان ي بيحق آزاد. ستاديواالبه مثل سابق شق ا." ستميكه من مخالف ن
  ."دييد كفر بگويبابا، اما شما نبا

   
كاستوربا وارد شد و از چمچا به ." ردي ميانگار از ترس دارد م. زدي ري مين چه عرقيبب: " تئاتر است زمزمه كردي صحنه ي چنان كه روينيز

 از سالن يز با معذرت خواهياورد، كاستوربا نيواالبه رفت تا آبجو و تامزآب ب.  زدي همچنان در فضا موج مي خطاكاري استقبال كرد اما نوعيگرم
ن يهمچ. ن خراب شده استي مالك ايار خرامد كه پنديكاستوربا چنان م.  صورت داده انديك كارين ها يا: " بالفاصله گفتينيخارج شد كه ز
شتر وقت ها يآن ها ب: " باشديد منطقيچمچا كوش." م كاسه استير ني زي بندم كاسه ايشرط م. رمرد هم وحشتزده بوديپ. ردي گيسرش را باال م

 ينجا خانه ي كنند ايحساس م خورند و ايهمان ها غذا مي خوابند و در ظروف مخصوص مي ميد در اتاق خواب اصلينجا تنها هستند و شايدر ا
  .ه مادرش استي كهنه چقدر شبيد، ننه كاستوربا در آن ساريشياما با خود اند." خودشان است

   
  ." ي دهيز نمي زنده را از مادر از دست رفته ات تمي كه ننه يآنقدر دور از ما مانده ا: " پدرش از پشت سر گفتيكه صدا

   
 كه مال ييايتاليز چمچاواال آن كت و شلوار ايچنگ. ندي كهنه چروك خورده بود ببيبيرش را كه چون سن پدي اندوهگيد تا چهره ين چرخيصلد

 آمد در يرا از دست داده بود، به نظر م ].م.  كارتونيلم هايپرسناژ ف[پلونو  و شكم ي پاپايحاال كه بازوها. ش بود به تن داشتيزمان چاق
 يستاده بود و پسرش را مياو در قاب در ا. ستي داند چي گردد اما درست نمي ميزي كه به دنبال چ شده بوديمثل مرد.  كنديش شنا ميلباس ها

 ي گذشته مي غول آسايمايف از سي ضعي زمان چنان چهره اش را پژمرده بود كه چون تظاهري و لبانش تاب خورده و جادوينيب. ستينگر
ش يك پايرمرد است و يك پينك فقط يافسونش باطل شده و ا. ستيچ كس نيدن هگر قادر به ترسانيد كه پدرش دي فهميچمچا تازه م. نمود

 واكس ي كوتاه است و از آنجا كه كفش هايز چمچاواال به طرز محافظه كارانه اي چنگيد كه موهاي دي مي با دلخوريني كه زيدر حال. لب گور
گار به ين هنگام ننه كاستوربا سيدر ا. ش هم درست باشدي شست پاينچيازده اي رفت داستان ناخن ي آكسفورد به پا داشت احتمال نميزده و بند

 يش از پشت باز و بسته مي مخمل آبيه ي كه رويلدي چسترفي كاناپه يدست وارد شد، از كنار هر سه شان، پدر، پسر و معشوقه گذشت، به سو
  .ش نشستيونما ري سيك كننده، مانند ستاره هاي تحريادش با ژستي رغم سن زيشد رفت و عل

   
ل كه چشمانش از ي وكينيز.  سابق نشستيز از برابر پسرش عبور كرد و كنار ننه يل نشده بود كه چنگي كاستوربا تكميهنوز ورود تكان دهنده 

ز چرخ دار يبا مر كه يو در قاب در واالبه، نوكر پ." ز، انگار هوا پس استيدهانت را ببند عز: "ر گوش چمچا زمزمه كردي زد زي برق ميين رسوايا
  . ندارديتي كند و زن هم شكايش را پشت زن او حلقه مي كرد كه بازويش را تماشا ميمي احساس ارباب قدي بي وارد شده بود با چهره ايدنينوش

   
خُب پدر جان،  ":دي خودش را شنيچمچا صدا.  كنندي رفتار ميرند و رسمي گي شود، فرزندان خودشان را مي پدران رو ميطان صفتي شيغالباً وقت

  " ن خانم خوب هستند؟يحال زن پدر چطور است؟ نسر
   
:  سرد به پسرش گفتيو بعد با لحن."  گذردي بد ميلي كند، وِالّا خي رفتار نمينطوريانشاء اهللا با شما كه هست ا: " گفتينيرمرد خطاب به زيپ
گر يد دي؟ شايستي چه ببخشدت؟ تو كه پسرش نيبرا. نديخواهد تو را بب ي ندارد و نميلين روزها از زن من خوشت آمده؟ او كه نسبت به تمايا"

  ." ي پسر من هم نباشيحت
   

 ي كه در جنگ با خود بازنده ميچمچا در حال. ر قابل تحمل استين غياما ا. د دعوا كنميمن نبا. ريبز پ. نگاهش كن. امده ام با او نزاع كنميمن ن
ن ين چه به روز ايبب.  فساد خودتين هم گواهيد تجارتخانه ات فاسد است، اي گوي دولت م  مادرم؟ي خانه در: "اد زديك فري دراماتيشد، با لحن

ستاده بود و يمقابل پدرش ا." يضيتو مر. يشان را به زهر آلوده اي؟ زندگيچقدر پول داده ا. يده اين ها را خريواالبه و كاستوربا، ا. يدو تا آورده ا
  . سوختياز خشم م

   
 ما يد و درباره يد و حاال برگشته ايد و رفته ايد؟ شما گذاشته اي دانيد، اما آخر شما چه ميبابا ببخش: " كردياني مستخدم ناگهان پادرميه واالب

 درست است كه او به ما: "واالبه ادامه داد.  به جهنم چشم دوخته بودييگو. زدي ريش فرو مير پاين زين احساس كرد زميصلد." دي كنيقضاوت م
  .دي مقاومت ننه را محكمتر چسبي بيز چمچا شانه يچنگ." ديني بين كه مي اي دهد و هم براي كارمان مي دهد، هم برايپول م
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  " ؟ي زنت چقدر گرفته ايد؟ بابت جندگيچقدر؟ واالبه شما دو تا سر چقدر معامله كرده ا: "اد زديچمچا فر

   
 ي مادرت حرف هاي و در خانه يبرگشته ا. س درس خوانده، اما كله اش هنوز پوك استي انگلمثالً. يوانه ايعجب د: "ر گفتيكاستوربا با تحق

  ." مي دارين راه روحش را زنده نگه ميهر سه نفرمان و از ا. مياما ما دوستش داشت... يد آنقدرها هم دوستش نداشتي شايول. ي زنيگنده گنده م
   

  ." عمل پرستش. است [pooja]جا پوك ين ي شود گفت ايم: " آرام واالبه گفتيصدا
   

  ."يي پررويليواقعاً كه خ. ين معبد آمده ايمان به ايو اما تو، تو بدون ا: " نوكرش گفتيز چمچا به همان آراميچنگ
   

ن قدر يچرا ا": ند، ادامه داديرمرد بنشي كاناپه كنار پي دسته ي رفت روي كه ميو در حال." ول كن صلد: "انت كرديل هم خينت وكيو آخر سر، ز
  ."شان را بدهنديب كارهاي دانند چطور ترتين ها خودشان ميا. يستي؟ خودت هم چندان عابد و زاهد ني زنيجوش م

   
 از ما رودست يرد، وليش را بگيز، آمده تا انتقام جوانين آمده تا به ما اتهام بزند عزيا: " زديني زيز به زانويچنگ. ن باز و بسته شديدهان صلد
  ."رمي پذي ميي گذارم او مرا محكوم كند، اما تو هر چه بگويمن نم.  كنيتو داور. مي بدهيا به او فرصتيحاال ب. ج ماندهي گخورده و

   
 تواند ينم.  زنميمن حرف نم. ديجه هم رسيم را گم كنم، و به نتي خواست تعادل مرا به هم بزند كه دست و پايم. ري پيحرامزاده، حرامزاده 

  ..." سرخ كرده هم بوديك جوجه ي.  بود كه داخلش پوند بوديف پوليك كي: "ن چمچا گفتيصلد. يريجب تحقع. مجبورم كند
   
*  
   

 يزين كه او را به چيبه ا. دين كمان، و به تبعيدن قلك رنگي فرزندش، به دزديبه جاسوس. زي كرد؟ به همه چيز متهم ميپسر، پدر را به چه چ
ر و يم ناپذي ترمي هايي، به جدا"جواب دوست و آشنا را چه بدهم"، به " آورميمن تو را مرد بار م"به . اشد توانست نبيل كرده بود كه ميتبد

ز به چراغ يش از هر چيب. ز همسر سابقين حال پرستش كفرآميد و در عيز، به تن دادن به پرستش اهللا با زن جدين آمي توهيش هايبخشا
جن حاضر . مالش بده، پوف. تيت، زن، ثروت، قدرت، موقعي به دستش آمده بود، جذابي به آسانزيهمه چ. ست بودني اي مجيسم، به اجييجادو

  . رش زده بودي بود كه قول چراغ جادو را داده و بعد زياو پدر. ي مجياج. يت را بگو، به چشم آقا، فوريآرزو.  شوديم
   
*  
   

ز پس از لحظه يچنگ.  سرخ و خجلتزده سكوت كردين چمچا با چهره ايتا صلد حركت ماندند ي، واالبه و كاستوربا آنقدر ساكت و بينيز، زيچنگ
 گذشته را در دل ي لغزش هاينه ين پسر هنوز كيك ربع قرن گذشته و اي. تأسف آور است. ن همه سالين همه خشونت بعد از ايا: " گفتيا

 تو يايرمرد و دريپمن .  نماندهي از من باقيزيگر چي د م؟من چه هست. ي شانه ات حمل كني رويد مرا مثل طوطيگر نبايپسرجان تو د. دارد
  ."ستمي تو نيح چگونگيگر توضيمن د. قبول كن جانم. ستمين
   

  ." من بفرستيببر و بفروش و پولش را نقد برا. خ ببرين درخت را از بيا: "دي چهل ساله را از پنجره دين چمچا درخت گردويصلد
   

رد گرفت و واالبه و ي پذي را مي كه دسته گلي بلند شد و آن دست را چون رقاصه اينيرا دراز كرد و زچمچاواال برخاست و دست راستش 
 ينيدن بطالن افسون را گوشزد كرده بود، چمچاواال به زي كه در سكوت گذشته بود، فرا رسي ساعتييگو. كاستوربا فوراً به خدمتكار مبدل شدند

  ."دينيد ببي كنم دوست داشته باشي كه گمان م دارميزي كتابتان، من چيدرباره : "گفت
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. ن كوفتي بر زميش را با كج خلقير كرده است، پاي ِگل گي احساس كرد انگار توين پس از لحظه ايهر دو به اتفاق اتاق را ترك كردند و صلد
  ."گر بچه نشوي بس است د ؟يقهر كرده ا: " سرش را چرخاند و گفتينيز
   

 از حمزه يي است كه صحنه هاي افسانه اي دارد، شامل چند قطعه پارچه ينت جاياواال كه در عمارت اسكاندال پو چمچيون آثار هنريكلكس
البته معلوم .  دهد، متعلق به قرن شانزدهم استي حمزه را نشان مي قهرماني قطعات مجموعه كه زندگانيه يكل.  شدهي آن نقاشينامه بر رو

د و ي سر رسيدان جنگ احد افتاده بود، هند مكي جسدش در ميغمبر باشد كه وقتي پي معروف، عموي ن مجموعه همان حمزهيست قهرمان اين
د چند ينيبب. ن خاطر دوست دارم كه قهرمان اجازه دارد شكست بخوردي ها را به اين نقاشيمن ا: " گفتينيز چمچاواال به زيچنگ. جگرش را خورد

 سنت يوندي و پي سرشت التقاطيل درباره ي وكيني زيه يد نظريي در تأييايها همچنان گواه گو ينقاش."  دهنديبار او را از مشكالت نجات م
ان ي در جريت فردين رو هوين پرده ها ِگرد آورده بودند، از اي اي كار بر روي نقاط هندوستان برايحكام مغول نقاشان را از همه .  هند بوديهنر

ك يي موزايدست.  هند بودينش نقاشي اغراق آفرين رفته بود و حاصل كار بي كرد از بي مي مو نقاشن قلمي چند سر كه با چنديجاد ابر هنرمنديا
 مربوط به هر صحنه، پشت يقصه ها. دي آفري ميني را به سبك چيگر آدم ها و دست سوم آسمان ابري دي، دست  كردي ميكف تاالر را نقاش

 نشست و ي آن پشت مي دادند و نقالي پشت هم نشان ميينمايلم سي گرفتند و مانند في باال مم پرده ها رايدر روزگار قد. پرده ها نوشته شده بود
 و [Kannada]كان نادا  سبك ي هاي با نقاشيرانياتور ايني مي حمزه نامه يدر پرده ها.  خواندي بلند مي ها را با صداي قهرمانيقصه 

ژه يد كه به سنتر اواخر دوران مغول، كه نشان ويدي دي را مي و اسالميهند ي كه فلسفه هايب شده بود، به طوريرك [Keralan] كراالن
  .دندي رسي آن دوران بود مي
   

 كه عمود، از سر تا شكم شقه شده بود، در حال افتادن، يمرد.  زدندير ميش تيشاني شكنجه گر به پي گرفتار بود و انسان هاي در چاهيغول
: ش گفتيسي انگلين دوباره بر خود مسلط شد و بلند با صدايصلد.  بوديخته همه جا جاريخون ر فشرد و يرش را همچنان در مشت ميشمش

  ."ن عشق بربروار به دردي، اي گرين وحشيا"
   

 فرهنگ يدولت ما ب”: ره شده بوديرمرد خيدگان پي خود به ديز به نوبه ي جست و زن ني را مينينگاهش فقط ز. ز چمچاواال اعتنا نكرديچنگ
 يد پرده ها را در محل مناسبيد؟ آن ها باي دانستيه، ميهد. ه كرده اميون را به دولت هدين كلكسين است؟ من تمام اير از ايغ. نماست جا
آن وقت هر ماه از .  ندارنديليچ تماي كنند، هياما آن ها قبول نم.  پوساندي دارد پرده ها را ميآخر كهنگ.  بسازنديش ساختماني كنند، براينگهدار

كا دارد يزم، و امريراث است عزين ميا.  فروشمي من نميول.  شوديم باورتان نمياگر بگو! ييشنهادهايآن هم چه پ.  رسديشنهاد ميم پيكا برايرام
ما . [Chandela]چاندال  ي برنزي، مجسمه ها[Ravi Varma] وارم يراو ي هاينقاش. ردي گي آن را از ما ميخُرده خُرده همه 

 [Nandi] يناند يآخرش هم گاوها. مي زنيشان زانو مي پاي كنند و ما جلويف پولشان را پرتاب ميم، مگر نه؟ آن ها كيش فرويخودمان را م
نجا از يدر ا."  استيد كه هند امروز كشور مستقلي دانيشما م. دي دانين ها را مي اياما شما همه .  آورندي تگزاس در ميما سر از چراگاه ها

 ينه برا. ميري گي باألخره دالرها را هم ميك روزي: "ادامه داد. د، سخنش هنوز تمام نشده بودي كشي همچنان انتظار ميني زيستاد وليگفتار ا
 ي كه پشت واژه هايمفهوم.  كرديان ميو سرانجام آنچه را كه ته دلش بود ب." چ شدنيچ شدن، كمتر از هي، هي لذت فاحشگيپول، بلكه برا

 ين سرنوشتيا. يك جفت كفش خالي ماند؟ ي مي از او باقيرد چي مي ميآدم وقت: " گفتينيز چمچاواال به زيچنگ. ودپنهان ب" چ شدنيكمتر از ه"
 ي را ندارم كه دنباله ي آورد كه وجود ندارند و من كسي را در مييد آدم هاياو تقل. ن متظاهريا. شهين هنرپيا. م به ارمغان آوردهياست كه او برا

 را ينيو بعد لبخندزنان دست ز." او مرا از اخالف محروم كرده است. ن انتقامش استيا. ل بدهميه را كه ساخته ام به او تحورد و آنچيكارم را بگ
 را ي حاضريتو هنوز همان جوجه . ز را به او گفته اميهمه چ: "ن گفتيل به صلديكنار اتومب. عت كرديل پسرش مشاينوازش كرد و او را تا اتومب

  ."ميدين به توافق رسيسر ا.  گذارمي او ميحاال قضاوت را به عهده . ي كنيبا خودت حمل م
   
  .دي او نهاد و لباش را بوسيش رفت، دستش را بر گونه ي زد پيرمرد كه كت و شلوار گشادش به تنش زار مي پيل به سوينت وكيز
   
*  
   

 گذاشت ي كه در هتل مييغام هايدار و پاسخ به پيمچا از دن چيانت كرد، صلدي پدرش به او خي هاي هرزگينت در خانه ين كه زيپس از ا
چمچا پس از .  شديك ميش نزديسيده و وقت بازگشت به خانه انگليان رسي و سفر گروه تئاتر به پاونريلي ميبانوش ينما.  كرديخوددار
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 يقي به موسي گذرانند با گوشين ماه عسل را م كه معلوم بود دورايداخل آسانسور زن و شوهر جوان. ك راست به اتاقش رفتي آخر شب يهمانيم
 كه يزن جوان در حال" م؟ي آيبه ها مي وقت ها به نظرت مثل غري هنوز بعض نم،ي، بگو ببيراست: "ر گوش زن زمزمه كرديمرد ز.  دادنديگوش م

 يبه مي مرا غريهنوز گاه. بهيغر: "رار كردمرد تك.  را برداشتيو گوش." يي گوي شنوم چه مينم: " تكان داد و گفتي زد سريبا عالقه لبخند م
ش ي را مجدداً به گوش هايو گوش."  دوبار شدهيكي. آره: " مرد نهاد و گفتي شانه استخوانيزن همچنان لبخندزنان گونه اش را بر رو" ؟ينيب

ن ي زميه داده و رويشتش را به در اتاق تكد كه پي را دينيچمچا از آسانسور خارج شد و ز.  را گرفتيقيتم موسيشان ريگر بدن هاينهاد و بار د
  .نشسته بود

   
*  
   

  "؟ي كنيچرا مثل بچه ها رفتار م. خجالت دارد: "خت و گفتي خودش ري براي فراواني سودايسكيداخل اتاق و
   

. نگيه، بلكه پوند استرليپآنهم نه رو.  اسكناس بوديادي كوچك چوب و مقدار زيداخل آن قطعه . ده بودي از پدرش رسيآن روز بعدازظهر بسته ا
 يبا شرارت.  كردي مي، سر او تالف دا شده بودينت پي زي، حاال كه سر و كله ي بدويچمچا پر از احساس.  توان گفت خاكستر درخت گردو بوديم

  ." مانم؟ من زن دارميشت مي پي كني دوستت دارم؟ فكر مي كنيال ميخ: " گفتيعمد
   
  ." خواستمين را مي خودت اي برايليبه دل. ير من بمان خواستم به خاطينم: "نت گفتيز
   

 شود و ي به زنش مظنون مي شوهريدر متن اصل.  زدي شرم دور مي مسأله ي از آثار سارتر رفته بود كه رويكي يش هنديچند روز قبل به نما
 ي گردد تا جاسوسي چند ساعت بعد باز ميرود، ول ي ميك سفر تجارتيد به ي گويبه زن م. ندازدير بيانت گين خي دهد كه زن را حي ميبيترت

 يب. ستاده استي پشت سرش اي كند كسي احساس ميرد ولير نظر بگي، داخل خانه را زيد دِر ورودي زند تا از سوراخ كليزنش را بكند و زانو م
ن زده، زن يمرد زانو بر زم: ن پردهيا. خته است نگاه پر نفرتش را به او دوي ناگهانيستاده و با واكنشيا. زنش است.  چرخديزد ميآن كه برخ

 كه يا طرح اصلي به مفهوم الگو ي اصطالح روانشناس[Archtype.  سارتر استي كهن گونهن دوخته است، ييستاده كه نگاهش را به پايا
ستاده است و از ي پشتش ايد كسي، شوهر زانو زده نفهمي در برگردان هندي ول]. از آن استيا نسخه بردارينده آن و يگر نماي دينمونه ها

د تا اشك زن ياد كشياهو به راه انداخت و آنقدر داد و فريآن وقت ه.  برخاست تا با زن روبرو شودي آمد، از جاي همسر به شگفتيحضور ناگهان
  . كردنديد و با هم آشتيدرآمد و بعد او را در آغوش كش

   
.  ما استيات ملي از خصوصيكين يهرچند، ا.  شوديآن هم تو كه شرم سرت نم. بكشمد خجالت ي بايي گويم: "نت گفتي به زيچمچا به تلخ

  ."ز قاصرندي شرم نيده ين رو از درك اي ندارند و از اي درك تراژدي الزم را براي ها ظرافت اخالقيبه گمان من هند
   
من . مي بگويزيست چيگر الزم نيد. ار خوبيبس ": داشت گفتيش را باال نگه مي كه دست هايش را تمام كرد و در حاليسكيل وينت وكيز

معلوم شد در .  كردمياما اشتباه م. ي كشي فقط نفس ميعني. ي كردم هنوز زنده هستيفكر م. ن چمچاي صلدي روم، آقايم شدم و دارم ميتسل
  ."ين مدت مرده بوديتمام ا

   
ل ي وسايهمه . ك كندياد خودش را به تو نزدي زينگذار كس. گري دي ك نكتهي: " اشك آلود از در خارج شوديريش از آن كه با چشمان شيو پ

  ."  زنندي و آن وقت حرامزاده ها به قلبت خنجر مي گذاريت را كنار ميدفاع
   

بود كه  يين جاييآن پا. ك پهلو شد و در آسمان دور زديما اوج گرفت، يهواپ. زدي وجود نداشت كه او را به ماندن برانگيزيگر چيو بعد از آن د
دند با ي كوشياستمداران ميس. ك مركز شهر را كامال فلج كرده بوديد ترافيطرح جد.  پوشاندي همسر مرده اش را به خدمتكار ميپدرش لباس ها

 يوارهاي ديرو. شرفت كننديعتر پيند تا سريمايارت بپياده به قصد زي پين سر تا آن سر كشور را پاي، از ا[padyatra] پاترا يپادانجام 
  ."به آسام: " از جاها نوشته بودنديو در بعض. دي پاترا كنيبه جهنم پاد: استمداران، تنها راه موجودياندرز به س: شهر نوشته بودند
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 Bachchan, Durga]خوت   دورگاوباچان رامارائو، –يت–آر، ان–يج–ام. است شده بودندي سيشه ها هم قاطيگر هنرپيحاال د
Khote]چشمانش را بست و نفس ۴۲۰ن چمچا در پرواز يصلد.  باشد سرخيجبهه ست ي بايشگان مي هنرپيانجمن ها كردند كه ي گله م 

 يش باز ميسي خود انگليعني، يش خود به خود به حالت مطمئن قبلياحساس كرد صدا. ش جا افتاده بودين حركت در گلوي حيزيچ. دي كشيراحت
  .گردد

   
  .دين ديان مسافريش را در مياهاين بود كه زن رؤيش آمد، اي چمچا پي آقايپرواز بران ي كه در اي اضطراب آورين واقعه ياول
   
   
   
۴  
   
   
   

 يماي هواپي هايان صندلي از مي افتاد كه با خونسرديچمچا به زن ن كه نگاهي هميول.  داشتيت نبود و قد كوتاهيا زن به آن جذابيدر رؤ
 يريبه الهام تصو ختهي آميياي آشفته فرو رفته و در رؤيل به خوابينت وكيپس از رفتن ز. ردشب قبل را به خاطر آو  گذشت، كابوسي مبستان

. ده شودي ماند كه از دوردست شني ميانوسيزمزمه وار كه ژرفا و آهنگش به اق  چنان نرم ويي و صدايي كانادايست با لهجه ي تروريزن: ده بوديد
 را در آغوش يما نوزاد به خواب رفته ايهواپ زن. ستيشتر مانند بمب بود تا تروري بود كه بآنقدر مواد منفجره به خودش نصب كرده ايزن رؤ
 ياير رؤيتأث.  شديده مي رنگش دي قهوه اي از موهايچنان تنگ در آغوش گرفته بود كه تنها دسته ا بچه را چنان ماهرانه قنداق كرده و. داشت

ت همراه با ساعت مخصوص است و كم يناميك دسته ديست، بلكه يند بچه نيب ي زن مشب قبل چنان بود كه چمچا گمان برد آنچه در بغل
 خواست از خودش دور ي بود كه ميخرافات ياوه هاين درست از آن يا. بكشد، اما به خود آمد و در دل به مالمت خود پرداخت اديمانده بود فر

عضو  او.  را دنبال كندي شاد و مطمئني لندن شده بود تا زندگيرا بسته و راه كتش يدكمه ها ده كهيز و كت و شلوار پوشي بود تمياو مرد. كند
  .ات بودي واقعيايدن
   

دونالد - آ -يفنس ي شرت هايگران كه تين بازيا.  كردي سفر ميي، به تنهارويگران پروسپيباز ي گروه تئاتريگر اعضاين جدا از ديصلد
[Fancy-a-Donald] ام ينات رقاصه گان يوه ي ش خود را بهيده، گردن هايپوش[Natyam] ي هاي دادند و در ساريحركت م 

 يهمانداران را كه رفتاريدند و مي نوشي را مييمايمت هواپي ارزان قي دو پالس بودند و مدام شامپانين درجه ي در كاب  مضحك شده بودند،يبنارس
 هستند و ي نازليگران آدم هاي شد بدانند كه بازيهمانداران باعث مي بودن ميهرچند هند.  كردنديش گرفته بودند عاجز ميز در پياهانت آم
ده يگران رنگ پري بازيزن بچه به بغل از آن سو.  شودي محسوب مي عادي است كه در تئاتر امريسته اي همان رفتار ناشاين ادامه يخالصه ا

ك ين كه ين چمچا اي مثل صلدي آدميبرا. ح هستندا ارواي يري گرمسيا سراب هاي دود ي آن ها مشتيي كرد كه گوي مينگاه مخصوص
س ي به روزنامه اش انداخت كه در آن پلينگاه. شديندي توانست به آن بي بودن را خوار بشمارد آنقدر دردناك بود كه نميسي، انگليسيانگل

س يپل. نش را خُرد كرده بودندي دورب را شكسته وي خبرنگاريبازو.  كردي متوقف ميكي پالستي گلوله هايله يتظاهرات راه آهن را به وس
 يچمچا به خواب رفت و شهر قصه ها."  عمدا مضروب نشده استيگريچ شخص دينَه خبرنگار و نَه ه: " چاپ كرده بود"يه اياطالع"

در آن سفر ن بار ي دوميدگانش را گشود، براي دي بعد، وقتياندك.  در ذهنش رنگ باختير عمدي غيگمگشته، درختان قطع شده و ضربه ها
 يول. ن به چشم داشتي رنگيشه هاي با شيمتينك ارزان قيش گذاشته و عير.  رفت از كنارش گذشتي كه به توالت ميمرد. كه خورديخوفناك 

ل ي زنده، سوپراستار گمشده، جبرئي همان افسانه ۴۲۰ - ي آ-  پرواز آين درجه دوين مسافر ناشناس كابيا. هر طور بود چمچا او را بازشناخت
  .فرشته بود

   
 كه در يگريب ديب و غريد تا به آدم عجينما چشم پوشيگر بزرگ سيدن بازيسرش را گرداند و از د. سؤال خطاب به او بود" د؟يديخوب خواب"

ون كه  به رنگ سبز نئي شرتي و تينك دسته فلزيس بال، عيز بود با كاله بي شگفت انگييكايك امرين يا. ره شودي نشسته بود خيي پهلويصندل
دش محو كرده بود ي دين فرد را از حوزه يچمچا ا.  رفتندي خوردند و درهم ميچ و تاب مي درخشان پيي طالينه اش دو اژدهاي سرتاسر سيرو

  .ده بوديان رسيگر خلوتش به پايچد، اما حاال دي بپيي تنهايله يتا خودش را در پ
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، در [Eugene Dumsday]ين دامزديوجي: " كرد گفتيدراز م چمچا ي كه دست بزرگ سرخش را به سويمرد اژدها در حال

  ."يحيخانم شما و پاسداران مس.  حاضرميخدمتگزار
   

  "د؟ي هستي نظام،سركار: " جنباند و گفتيچمچا خواب آلود سر
   
منظور پاسدار قادر متعال . ها." در ارتش پاسداران قادر متعال. خاكسار آقا. ادهيك سرباز پي.  هستمي شود گفت كه نظاميبله آقا، م! هاه! هاه"

ن آفات و يارت كنم تا با بدتريمن خادم علم هستم آقا، و باعث افتخار من بوده است كه ملّت بزرگ شما را ز. "يخوب چرا زودتر نگفت. است
  ." كه ذهن مردم را اشغال كرده مبارزه كنم آقاياهكاريس
   
  ."ستميمتوجه منظورتان ن"
   

از لحن ." مي گوين را مي چارلز داروي تكامل، بدعت آقايه ينظر. سميني است آقا، دارويمون بازيمنظورم م: "ن آوردييش را پاي صدايدامزد
 ,Beelzebub]آسمودئوس لزبوب، ي مانند بي سم داريواليش مترادف با نام هر هين و فلكزده براين اندوهگيدا بود كه نام دارويش پيصدا

Asmodeus] ن و ين داروي ايمن به هموطنانتان درباره : " درد دل كرديدامزد. زدي انگيه همان نسبت نفرتش را برمس است و بيا خود ابلي
  كالبي روتاردر يروز تفاهم جهان يهماني در مين تازگيهم.  اميد شخصيش هشدار دادم، آن هم با كمك پنجاه و هفت اساليكتاب ها

. مي گويكا را ميجوانان امر. ن جوان ها گم شده اندينم اي بيش حرف زدم، آقا من ميان ها داشتم و از كشور خودم و جوين و كراال سخنرانيكوچ
 قبل از ازدواج يم آقا، به روابط جنسي، رك و پوست كنده بگوي برند، و حتيشان به مواد مخدر پناه ميديأس و ناامينم كه در ي بيمن آن ها را م

مون است، حتما مثل آن ها ي كردم كه جدم مياگر من هم باور م. م آقاي گويال هم به شما من حرف را در آنجا زدم و حايمن ا.  آورنديرو م
  ." شدميوس ميافسرده و مأ

   
زن بچه .  كردندي شد و چراغ ها را كم نور مي آغاز ميينمايلم سيش فينما. رون چشم دوخته بوديل فرشته آن طرف نشسته و از پنجره به بيجبرئ

: ديد پرسي بگويزيد چي كرد بايچمچا كه احساس م.  خواست بچه را ساكت نگه دارديد ميشا.  رفتين مييود و باال و پابه بغل همچنان سرپا ب
  "چطور واكنش نشان دادند؟"
   

 ي بنا نم خوبيوِالّا آن آدم ها.  زنمي است كه مين تنها حدسيا. دا كرده بودنديبه نظرم بلندگوها اشكال پ: "ه اش مردد ماند و آخر گفتيهمسا
  ." كردند حرف من تمام شدهيحتما فكر م. كردند با هم صحبت كردن

   
 واكنش يول.  كنديدا مي طرفدار پي علم با خدا، به راحتي دشمنيده ي ا ن دوآتشه،ي كرد در آن كشور مؤمنيگمان م. ن شدي شرمگيچمچا اندك

 آن كه ي گناهش، بي و بيشي گاومينما، با صداي سي در نور كم سويدامزد. ن تصوراتش را نقش بر آب كرده بودي كوشي كلوپ روتارياعضا
ه ي ادوين كه واسكودوگاما در جستجوي و باشكوه كوشيعيپس از گشت و گذار در اطراف بندرگاه طب.  كند به نَقل داستان ادامه داديبداند چه م
بچه ها گفته .  برخورد كرده بودي مستر اوكيطان پر از آهاي بچه شي اخ مبهم شرق و غرب را آغاز كرده بود، با عدهيافته و سراسر تاريبه آن راه 

مت، ين قياك، باالترين ترياك خواست؟ بهتريكا، بس آنكل سم، شما تري مستر امريش خواست، صاحب؟ هي مستر بس، شما حشيها: "بودند
  "ن؟يي؟ كوكاياوك

   
 را را مسؤول يقه آهاري مفلوك يقه ين، آن عتي داروياگر دامزد. ن بوديم دارو از انتقاين واقعه حتما ناشيا. ر خندهي اراده زد زين بيصلد

هش ي بشناسد كه مشتاقانه بر علي همان اخالقينده ي نمايتي دانست، چه بهتر كه شخص خودش را در سراسر گيكا ميفرهنگ مواد مخدر امر
 باشد، خارج هم باشد، اما نفهمد ييكايآدم امر.  بوديسرنوشت تلخ. ه بودره شديز به او خيخ آمي دردناك و توبي با نگاهيدامزد.  كرديمبارزه م

  . استي ِمهرين قدر مورد بيچرا ا
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ن يا ايآ.  دردمند شروع به چرت زدن كرد و چمچا را با افكارش تنها گذاشتي قهر كرده و با حالتين، دامزديار صلدي اختي بيپس از خنده 
ا از ي شد، ي به دنبال انتخاب اسب نابود ميعياس تكامل بود كه سرانجام به طور طبي پست مقيد از نمونه ها دادنيما نشان مي كه در هواپيلميف

ن يي تا ابد در آن ها باال و پا[Shelley Long, Chevy Chase]س ي چيو ِچو النگ يشلب كه يب و غري عجيلم هايآن دسته ف
ن ي كابي رفت كه چراغ هايچمچا داشت به خواب م... ر جهنم بوديمثل تصو. ديشي انداد به آني شد زيدند؟ آنقدر سهمناك بود كه نمي پريم

اد زنان يد كه فريرا چهار نفر تفنگ به دست را دي ز  جا به جا شد،يونيزي اخبار تلوينما با تصور تماشايلم را متوقف كردند و وهم سي ف روشن شد،
  .دندي دويما مي هواپيدر راهروها

   
*  
   

را پس از يخت رها كردند، زي ري صحرا در اطرافش فرو مي كه امواج ماسه ايازده روز در باند فرودگاهي ربوده شده را صد و يماياپمسافران هو
آن ها نه در .  دانست با مسافران چه كنديچ كس نميما كردند، هيماربا خلبان را وادار به فرود آوردن هواپيك زن هواپين كه سه مرد و يا

 ساخته شده و يوخ كه به طرز مضحكي از شيكي مورد عالقه ي واحه يكي صحرا در نزدي  در گوشهيني، بلكه در قطعه زميالمللن ي بيفرودگاه
ن فرودگاه ساخته ي به اي دسترسي هم برايك شاهراه شش باندياكنون .  فرود آمده بودند ك جامبوجت بود،ي فرود آمدن يدرست به اندازه 

 كم سرعت خود، گشت زنان در آن يل هاين بود كه با اتومبيحشان ايتفر. دندي پسنديار مي همسر آن را بسيان و ببودند كه زنان و مردان جو
 يون هاي زره پوش، كامين هاينجا فرود آمده بود، شاهراه از ماشيدر ا ۴۲۰ ياگرچه از وقت. د بزننديگر را ديكدي برهوت، از پنجره يگستره 
 -  خواهد نشودي خواهد توفان بشود مي م- زدنديما چانه مير هواپياستمداران بر سر تقدي سيوقت.  دار انباشته بودرقي بين هايموزي و ليژاندارمر
ما و حول ي هواپيبي وا بدهند، سكون غريا به كلي كنند ين بر سر مواضع خود پافشاريمت جان مسافريا به قي كه دودل مانده بودند كه آيدر حال

  . نگذشت كه سراب ها آغاز شديزيچو حوش آن را فرا گرفت و 
   

 كردند كه انگار به ي رفتار مين حال عصبي سرحال و در عيان طوريمارباي هواپي شد، گروه چهار گانه يف ميابتدا ماجراها مدام پشت هم رد
ن ين بدتريا: د گفت چمچا با خو  شد،ي به اطراف پخش ميدند و وحشت چون لكه اي كشيغ مي كودكان جيوقت. ان برق متصل بودنديجر

سه . ز را در دست گرفتندياما آن ها به سرعت كنترل همه چ.  آورندي به سرمان مييست چه باليدا كند معلوم نينطور ادامه پياگر ا. لحظات است
 دنباله يتاره هاحاال كه ستاره هم شده بودند، اگرچه س. شه ها نداشتندي از هنرپيما، كه دست كمي خوش سي بدون ماسك، همگ ك زن،يمرد و 

 نام [Tavleen]تاوالن نگ و زن ينگ، من سينگ، بوتا سيدارا س:  هم داشتندي مستعار صحنه ايبه عالوه نام ها.  كردندي كه افول ميدار
 ي با لهجه اي تاواالن مانند زن رؤي مستعار نداشت، ولي نام هاي برايال خواب آلود چمچا فرصتي خييگو.  نام و نشان بودي بييايزن رؤ. داشت
ن نشست، ي آل زمزم بر زميما در واحه ين كه هواپيپس از ا. زش بودي موكد كه وجه تمايها"او" نرم، با آن يلهجه ا.  گفتي سخن مييكانادا
ان خوش ن مرديدند، مسلم شد كه ايي پايندگان را مي كه با مار كُبرا روبرو شوند رباييز، مثل رسواهاي وسواس آمين كه با توجهي مسافريبرا
ما ظاهر ي باز هواپي كرد مرتب در قاب درهايسك و مرگ كه وادارشان مي و ماجرا، ري عشق به آماتوربازيگونه ا.  داشتنديما وضع خاصيس

و  كرد ي ها شركت نمين خُل بازيزن در ا.  نشان بدهنديان درختان نخل واحه پنهان بودند، خوديد مي تردي كه بيراندازان حرفه ايشوند و به ت
ن فرد گروه ين در مقام خطرناكتري خود حساس نبود و همييباياو نسبت به ز.  جستي ميظاهراً با كف نفس از سرزنش هم قطارانش دور

آن . اورندي را تاب بيزي و خودپسند بودند كه بتوانند كشتار و خونريش از آن نازك نارنجيافت كه مردان جوان بين چمچا دريصلد.  داديقرارش م
 كار ياما تاواالن برا. ون ظاهر شونديزين بود كه بر صفحات تلويشتر اي بييمارباي را بكشند و قصدشان از هواپي كسيتوانستند به راحت يها نم

ون يزينما و تلوي كه در سيانيمارباي خواهند مثل هواپيآن ها م. ستندين مردها بلد ني گفت ايبا خود م.  كرديچشمانش زن را دنبال م. آمده بود
اما زن به .  خورندي هستند كه دم خود را مييآن ها كرم ها.  آورندي ناقص را در ميري تصويمون ادايده اند رفتار كنند، و در واقع مثل ميد

 نشست و با آن نگاه درون گرا مسافران ي گشتند، او ساكت مين طرف و آن طرف مينگ، خرامان اي كه دارا، بوتا و سيمادام... اوضاع وارد است
  . كردي مرعوب مرا
   

، عدالت، ياسيان سي زنداني، آزاديني انجام مناسك دي كشورشان، آزادياستقالل برا.  در كار نبودي خواستند؟ خواست تازه ايآن ها چه م
 ي ميمدرد شدند، با آن ها هيد به قتل مين كه مدام تهدي از مسافران به رغم اياريبس.  شاني پول نقد و سفر امن به كشور انتخابيمقدار
دادها را تحت اراده يرات رويي خواهند تغي مستاصلتر از خودت كه مي با آدم هاي تواني مي، به آساني كني ميستم زندگي در قرن بيوقت. كردند

  .يابي بيش در آورند احساس مشتركي خوي
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زنان و كودكان و . رندير نظر بگي را زيشتريتوانستند تعداد ب يرا نمي ز  مسافران را به جز پنجاه نفر آزاد كردند،يان پس از فرود، همه يماربايهواپ
ن احساس كرد به يش مخالفت كردند و صلديرو بود كه با آزادين چمچا تنها عضو گروه پروسپينطور كه معلوم شد، صلديا. ك ها را آزاد كردنديس

گر ين كه از شر همكارانش خالص شده و ديباشد، از ان يا خشمگين كه از آزاد نشدنش دلخور ي ايبه جا.  دهديمنطق منحرف اوضاع تن م
  .ن آشغال ها خالص شدميد و با خود گفت خدا را شكر كه از دست اي كشيشان را تحمل كند نفس راحتي هايست الت بازيناچار ن

   
ن فكر را تحمل كند، از جا ينست ا توايال رها كردنش را ندارند و نميان خيمارباي برده بود هواپي، عالم خلقت گرا كه تازه پين دامزدياوج

اد و گفتن يك شروع به داد و فريستري هي خورد، با حالتي در گردباد تكان تکان مي كه با آن قد درازش چون آسمانخراشيبرخاست و در حال
نجا يگه، هميخُب د. ديسي تب آلود زبانش را در آورد و كف ها را لي شد و با وضعي دهانش كف جاريآخر سر از گوشه . كلمات نامربوط كرد

 داد و در ينطور ادامه ميو هم... ني تونين مين فكر، چطور فكر كردياز كجا ا. گه بسه مرده شور برده ها، گفتم بسهيد. ن گانگسترهايتمومش كن
ش آمد، ي كدام، تاوالن، پ از آن ها، خُب معلوم استيكين كه ي بافت تا اي آمد به هم مي زد و هرچه به دهانش ميش دست و پا ميداريكابوس ب

 دهانش را با تفنگ بستند ي تف كار، وقتياز آن هم بدتر، چون كه دامزد.  را شكستيك ضربه فك دامزديقنداق تفنگش را چرخاند و با 
 يز بي، نيدن دامزي اوجيعنين چمچا افتاد و بالفاصله مالك سابق آن، ي صلدي پايش بود، نوك زبانش هم كنده شد و رويدن لبهايسيمشغول ل
  .شه از هوش رفتيان بازوان هنرپيزبان در م

   
. ندگان را مجاب كنديغش رباي تبليله يم وسيسرانجام مبِلغ موفق شد با تسل. ش را به دست آوردي با از دست دادن زبانش آزادين دامزدي اوجيول

ن بود كه به جمع خارج يا. دياي به سرش بيگري ديا بالي رد ويا بگيممكن بود قانقار.  مواظبت كننديك آدم زخمي خواستند از يآن ها نم
هوده ي پرداخت و مرتب سؤاالت بيت مي اهمي و بييل جزين چمچا به مساين ساعات حادثه، ذهن صلديدر نخست. وستيما پيشوندگان از هواپ

ما كنند؟ به ي وارد هواپي همه سالح را قاچاقني است؟ آن ها چطور توانستند ايك است؟ چه نوع تفنگين تفنگ ها اتوماتيا ايآ.  كرديمطرح م
  ك كنند زنده ي آدم اگر شليكجاها

گر تنها ي رفت، تصور كرد دي دامزديوقت...  كننديك احساس ميچقدر مرگ را نزد. هر چهار نفرشان. ده اندي ترسيليآن ها حتما خ" ماند؟ يم
 خلقت گرا نشست و ادامه داد، ي دامزدينم؟ در جاينجا بنشي توانم اي مار،يد ي گفت ببخشي كه ميك شد و در حالي نزدي مرديشده است، ول

  .نما بودي سيل فرشته ستاره يمرد، جبرئ. اج داردينطور مواقع آدم به همزبان احتيا
   
*  
   

 ي به مرزهاياك به سر به نحو خطرنيماربا عمامه اي كه در طول آن سه جوان هواپين گذشت، روزي زمي كه بر روين روز متشنجيپس از اول
 پدر و ي بيا، خداوندا، االن كماندوهايا خدايو . ديريد ما را بگييايد حرامزاده ها، بيياي زدند، بياد مي شدند و در برهوت شب فريك مي نزديوانگيد

 گروگان ها چشمانشان را ي ق بازماندهين دقايدر ا.  خواهر جنده راي هايسي مادر جنده را، و آن انگلي هاييكاي فرستند، آن امريمادرشان را م
ز به ين روز، همه چي بله پس از اول-  كرديش گرفتار وحشت ميش از پيان آن ها را بيمارباي ضعف هواپين نشانه هاي خواندند، ايبسته دعا م

.  گذاشتي باند ميرا رو آورد و آن ين بستان غذا و نوشابه مي مسافري برايلي دوبار، اتومبيروز.  شدي مي عادي نفهمي درآمد كه بفهميحالت
ن ي گذشته از اي ول ر نظر داشتند، كارتن ها را به داخل حمل كنند،يما آن ها را زيت هواپيان در امنيمارباي كه هواپين ناچار بودند در حاليمسافر

ا چنان شرم يادها رفته ي از ين حادثه به كلي انگار ا  نبود،يچ خبريو از كار افتاده بود و هيراد.  خارج نداشتندياي با دنيگريداد روزانه، تماس ديرو
و گروگان ها با خشم در ." مين حرامزاده ها ما را ول كرده اند تا بپوسيا: "اد زدينگ فريمن س. آور است كه آن را از پرونده ها خارج كرده اند

  ."گه ها!  هايچوئ! رجاهايه: "دش گفتندييتأ
   
نشان كه ي تريعصب. دندي چشمشان دين هنگام بود كه سوسو زدن اشباح را از گوشه يه بود و در اديچي ِگرِدشان پييگرما و سكوت مانند شوال 

 را ي گفت اسكلتيم. د از خواب جستي كشياد مي كه از وحشت فري صبح، در حالي كوتاه مجعد بود، دمدمه هايلي خي با موهايش بزي ريجوان
خته بودند يدند كه از آسمان آوي دي را ميني رنگيگر گروگان ها كره هايد.  گذردي صحرا مي ماسه ايان تپه هايده است كه سوار بر شتر از ميد

ك روز ين كه يانه فرو رفته بودند، تا اير گراي تقديماربا در اندوهيسه مرد هواپ. دندي شني غول آسا را مي بر هم خوردن بال هاين كه صدايا ايو 
ل فرشته يجبرئ. دي رسين ميما به گوش مسافرينشان از ته هواپي خشمگيدر طول گفتگو صداها. د فراخوانيل جلسه ايتاوالن آن ها را به تشك
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 ياما هنگام بازگشت، افسردگ“ .يزين چيك همچيا ي از ما را بكشند يكيماتوم صادر كنند، يد التيد باي گويدارد به آن ها م: "به چمچا گفت
.  خواننديگر رجز نميد. ن ها دل و جرأتشان را از دست داده انديا: "ل زمزمه كرديجبرئ. ودخته بود و تاوالن همراهشان نبينگاهشان با شرم آم

  ." استيمه شب بازي خيقصه . چي مانده؟ هي ما چي بي تاوالن بيحاال برا
   

  :و اما زن چه كرد
   

 موقتش ي وارد نخواهد كرد، از انزواياده اش خللم هرگز در اريا تسليش ثابت كند كه تصور شكست يمارباين كه به اسرا و همكاران هواپي ايبرا
دن ي پوشياما به جا. ستادي دهد در برابرشان اي را نشان ميمنيل اي كه كاربرد وسايهمانداريرون آمد و مانند ميك بي يل درجه يدر سالن ككت

 را كه تنها پوششش بود از تن در يگشاداه ي سيره، ناگهان جالبه يلنگ مخصوص باد كردن و سوت و غي نجات و در دست گرفتن شيقه يجل
ت ها را ينامي نمود و دي مي اضافينه هاينارنجك ها چون س. نندي بدنش را ببي زرادخانه يستاد تا همگيآورد و لخت مادرزاد در مقابلشان ا

ش شروع به يانوسي اقيبا آن ته صداد و يبعد لباسش را پوش. ش چسبانده بودي ران هايده بود با اسكاچ رويدرست همانطور كه چمچا در خواب د
 پرسد ما در راه هدف چگونه يخ از ما ميتار.  شودي مطرح مي گذارد، چند سؤال اساسي وجود مي بزرگ پا به عرصه ي هدفيوقت: "صحبت كرد

رو مصلحت زمانه اند و سرانجام وا يم سازشكار و اهل معامله، از آن ها كه پي هستين كه افراديا ايم ير، مطلق گرا و قدرتمنديا سازش ناپذيم؟ آيا
  . افتي روزها ادامه يگذشت زمان در توال. ه داده بوديبدنش پاسخ او را به بق"  دهند؟يم
   

دار يل به مباحثه با زن را بين چمچا مي از فاصله ها بود، در صلدين حال حاكي كه دوستانه و در عيطيط بسته و گرم و خفقان آور اسارت، محيمح
 كه انعطاف ي كند، در حاليت مي حكايكه عدم انعطاف از شكنندگ.  گاه جنون است و گاه استبداديريد انعطاف ناپذي خواست بگويم.  كرديم
ب يل فرشته در جيجبرئ.  روزها فرو رفتي حالي همچنان لب فروبست و در بي پرورد، ولي كه قدرت و دوام را مي است انساني صفتيريپذ

ار در برابر ينما با كوشش بسي سين مدت چمچا متوجه شده بود كه ستاره يدر ا. افتي را ي دامزديس هايتنو دسي مقابلش دفترچه يصندل
 ي خواند و در حالي بلند و بعد كم كم از حفظ مي را به صداي دامزدين خطوط دفترچه ي سنگين كه با پلك هاي كند و از ايخواب مقاومت م

ز در تالش يدر واقع علما ن:  در دفترچه نوشته بوديو اما دامزد.  كردي نمي دارد، تعجبيرا باز نگه م رود، به زور آن ها يكه چشمانش به هم م
 و ي قويروهايزم، جاذبه و نيه تي واحد وجود دارد و الكترومانييرويش به اتحاد و نيثابت كنند كه گرا! اثبات وجود خدا هستند و فقط مانده اند

م داشت كه ي برتر را خواهي وجوديعنيده، ين اي شود؟ كهن تريآن وقت چه م.  از آن هستندييا گوشه هاي جنبه ها يد همگيك جديزيف فيضع
 يرو و خداي جان ني بيدان هاين مي از ايكيان ي ميد، اگر ناچار بشوي گوي، دوستمان دارد ميني بيم... "كنترل خلقت را كامال در دست دارد

د ين امواج كلي از ايكيا از ي. ان برق دعا بخواندي جري تواند براي است نه؟ آدم نمي كرد؟ نكته جالبياه، چه خوي را انتخاب كنيكي يزنده و واقع
 ين حرف ها همه اش مزخرف است، حالم را به هم ميا: "ك دم بست و ناگهان گشوديچشمانش را ."  ندارديده ايفا. بهشت را درخواست كند

  ."زند
   

 داد، اما به چهره اش ي نمي بهتري بويش، كسي و تشويزير و دار عرق ريهرچه بود در آن گ. ل عادت كردي جبرئيروز دوم چمچا به نفس بدبو
 پوستش را فرا ي شد و تمامي پخش مي چربي كه دور چشمش بسته بود، چون لكه هاي خوابي از بي كبود ناشيطوق ها.  اعتنا ماندي شد بينم
  .ديكسره خوابين گذاشت و از حال رفت و چهار شبانه روز ي صلدي شانه ي سرش را رو.ديسرانجام مقاومتش به انتها رس.  گرفتيم
   

 داشت، او يش بزي و ري موشيافه اي كه ق[Jalandari] يجلندر به اسم ي از گروگان ها، مرديكيد كه چمچا به كمك يدار شد دي بيوقت
 وحشتزده ي تمام ادرار كرد و با نگاهيقه يازده دقيبه توالت رفت، . تما خوابانده اسي وسط هواپي خالي هاي صندلي سريرا بلند كرده و رو
ا آنطور كه بعداً معلوم شد با يد كه با خواب، يش را شنيدو شب بعد چمچا باز صدا.  گفتي نميش چمچا نشست، اما كلمه ايبازگشت و مجدداً پ

  .ا در افتاده بوديرؤ
   

 است كه هشت Feng] [Xixabangmaفنگ  كسابنگمايسا ين كوه بلند دنيد هم":  گفتيده ميده جويد كه جويش را شنيچمچا صدا
ك، ي يشماره : " كردين كه از اول شروع ميا اي." ، هشت صفر هفتاد متر [Annapurna]آناپورنا ينهم. زده متر ارتفاع دارديصفر س

جونگا  چن كان. ازدهي، هشتاد و شش ۲ -، هشت هشت چهار هشت، دو، كا[Chomolungma]مولونگما وچ
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[Kanchenjunga]نانگا پاربات ، ماناسلو، يريدائوالگ، ماكالو. ، هشتاد و پنج نود و هشت[Makalu, Dhaulagiri, 
Manaslu,Nanga Parbat]ست و شش متري هشت هزار و صد و ب".  

   
اد ي چندان زيكه از گوسفند بزرگترند، ول تا خوابت ببرد؟ درست است ي شماري بلندتر از هشت هزار متر را مي كوه هايدار: "ديچمچا پرس

  ." ستندين
   

 ين كه به خواب نروم آن ها را مي ايبرعكس، برا: "مش را گرفت و گفتين انداخت، تصمييل فرشته خشمناك نگاهش كرد، سرش را پايجبرئ
  ." شمارم

   
ل آنچه را كه پس از خوردن آن ياز دارد، و جبرئيان نآدم به همزب.  برديل فرشته از خواب پيجبرئ ي ن چمچا به واهمهين بود كه صلديو چن

اها حضور داشت، اما يشه در رؤيفرشته خود هم. ا از همان شب آغاز شديرؤ. ان نگذاشته بوديچ كس در مي نجس بر او گذشته بود با هيگوشت ها
ل مِلك يمن جبرئ. مي هستيكيل ياب من و جبرئدر خو. ستين حرف ها ني كردن و ايسپونو، نقش باز. ل مِلك مقربيأت هم نامش، جبرئيدر ه

  .مقربم و او من است
   

 خواهد از خنده يآدم م.  دهديآدم را قلقلك م. به به: "ن به وجد آمده بودي صلديدن نام كوتاه شده يل از شنينت وكيل هم مثل زيسپونو، جبرئ
."  خودماني اختصاصيفه ين هم لطيا . [Sally Spoon]سپون  يسل يخُب باشد آقا. ي شده ايسي انگليپس حاال چمچا. غش كند

ن از همه شان نفرت داشت، يصلد. سپون، سپونو، چامچ خودم.  كرده استي را كفري شد كسي بود كه متوجه نمييل فرشته از آن آدم هايجبرئ
  . شد كردي نميدن كاريهر چند جز نفرت ورز

   
 نداشت كه در خواب به يتعجب. افتي مزه يز و بيل را رقت انگين اعترافات جبرئي صورت صلددر هر. د هم نهي شا ن لقب ها بود،يد به خاطر ايشا

اما .  مبتذل آن بودينين خواب فقط خود بزرگ بي ايژگيو. دياي ممكن است به سر آدم بييا هر باليهرچه باشد در عالم رؤ. جلد فرشته برود
 كه ييا درست از همانجاي روم، رؤين است كه هر وقت به خواب ميونو، موضوع اسپ: "ملتسمانه گفت. ختي ريل داشت از ترس عرق ميجبرئ

ن كه آن كه يا اي  ا،ي.  كنندي روم خاموشش ميرون مي از اتاق بيدئو كه وقتيك ويمثل . همان خواب در همانجا.  شوديتمام شده بود شروع م
به سرم : "گفت. ره نگاهش كرديچمچا خ." ز رايهمه چ. نجا رايما را، ا. ندي بيخود پدر نامردش خواب م. ن استير ايدار است اوست و كابوس بدپيب

  "ست؟ي نيوانگيد. دنشان راي داند، چه برسد به خواب دي نميزده نه؟ خواب رفتن فرشته ها را كس
   
  ."ي زنيوانه ها حرف ميمثل د. آره"
   

  " به سرم آمده؟يواقعاً چ: "ناله كنان گفت
   
*  
   

ما را ي كاركنان هواپيده يپ رنگ پري اكيان و حتيمارباي گروگان ها، هواپيگر همه ي شد و حاال دي ماند، پرحرفتر ميار مديشتر بيهر چه ب
 ي عزاداران در گوشه يافه يز و براق كه اكنون با قي كردند و پرسنل تميز رفتار مي كه در گذشته اهانت آميهمان مهمانداران.  كرديسرگرم م

ل شده بودند كه از تناسخ يز جبرئيات شگفت انگي جذب نظري از دست داده بودند، همگي راميمي دايمشان به بازيل قديو تماما كز كرده يهواپ
 يگر براي گفت اكنون دي كرد و به همه ميسه مي در رحم مادر مقايد زندگياو اقامتشان را در فرودگاه كوچك آل زمزم با تجد.  گفتيسخن م

 خواستند با طناب به ي از گروگان ها ميارين كه بسيده ظاهراً شادش كرده بود، گو اين ايا.  زنندي تازه گام مير راه تولدن جهان مرده اند و ديا
 سرانجام ينين خوش بيگر خواهد بود و اي ديشان زادروزييح داد كه روز رهايده توضي پريگري دي صندلي ببندندش و آن وقت رويصندل

م، از ي شويك روز متولد مي در يآن روز نخست است و چون همگ! قت داردي حقيول. ب استيعج: "اد زديل فريئجبر. شنوندگانش را ساكت كرد
 داند، حتما پنجاه يد؟ خدا مي گذاري شوند اسمش را چه ميك مادر متولد مي پنجاه بچه از يم بود، وقتيمان همسن خواهيآن روز تا آخر زندگ

  ."قلو
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برخاستن ققنوس از خاكستر، : ختي آمي گرفت و در هم مير سپر مي از تصورات را به زياري بود كه بسيژه ال آشفته واي جبرئيتناسخ برا

تر كه ير شكل ژوپييشنو و تغين ها همراه با بازگشت وي اي نوزاد، همه ي مرگش به بدن كودكي الما در لحظه ييح، حلول روح دااليز مسيرستاخ
 مختلف، گاه در قالب سوسك ها، گاه در كسوت ي هايگر و البته تداوم انسان در زندگي ديزهايبود و چأت گاو درآمده يشنو به هيد ويبه تقل
چمچا به خود زحمت اعتراض . را باشي، نخست مرگ را پذيگري دي كه خواهان تولديا. چ بازگشتني در جهت سعادت هي دورانيريس. شاهان

وسته و حلول در ياز از مرگ به وقوع پي ني آورد، تناسخ بيش مي هاييل در تك گوي كه جبرئييشتر مثال هايد در بي توانست بگوينداد، وِالّا م
چ وجه ي داد، به هي شاهانه تكان ميي كه بازوها را چون بال هايل گرم صحبت، در حاليجبرئ. رفته بودي صورت پذيگري تازه از طرق ديقالب ها

  “د؟يست، متوجه حرفم هستين ممكن نيد و جز ايايا بيان برود تا نو به دنيز مد ايكهنه با: " آورديده شدن حرفش را تاب نميبر
   

 نهاد ي چمچا ميان سر به شانه ي داد و گري تعادلش را از دست مي هالك از خستگيفرشته . دي كشيه مي دور و دراز به گرين نطق هايگاه ا
و . خُب بسه، راحت باش. دي بوسي كرد و فرق سرش را مي را نوازش م صورتش- بردين مي كراهت ها را از بي بعضي اسارت طوالن-نيو صلد
ن ي نَقل قول كرد، صلد[Gramsci] يگرامشر ي كه فرشته از شاه بلوط پين باريهفتم.  شدي بر چمچا غالب مي حوصلگيز خشم و بيگاه ن

  . كندي در جسمت حلول ميياي رؤي و آن فرشته يري مي ميتو دار. د، پرحرفي آين بال دارد سر خودت ميد همياد زد شاي فريبا سرخوردگ
   
*  
   

" نجا هستم؟ي من چرا اي بداني خواهيم؟ ميت بگويب برايز واقعاً عجيك چي ي خواهيم: "ك روز باز شروع به درد دل كرديل بعد از صد و يجبرئ
ز پنج دهم روز را با او گذرانده ي هم رفته سه ممي من روو. مير زندگي تنها عشق بدپيبرا. سيبله رئ. ك زنيبه خاطر : "و هر طور بود ادامه داد

  .زيوانه شده ام سپونو، چامچ عزي كند كه واقعاً به سرم زده است؟ من دين خودش ثابت نميا. ام
   

ن همان است كه ين است كه اين و ژرف ترين بهترياز دارد تا بفهمد كه اي نيآدم به چه مدت زمان. م رايت شرح بدهم آن سه روز و نيو چطور برا
 ي خواهي باور بكن، مي خواهيم. اري مادرجنده يدم، انگار هوا پر از جرقه شد، پر از آن جرقه هاي او را بوسيبه جان خودت وقت.  خواستهيم

. ن بوديعا بهتر قطيكين يا. ده بودمي هتل ها بوسين هلو پوست كنده ها توياما من قبالً هم از ا.  ساكن فرش استيسته ياو گفت الكتر. نكن
  ."ر، مجبور شدم از درد بپرم عقبي پي بيكيخود خودش بود و آن شوك الكتر

   
  . ان كندي نبود كه آن لحظه را بيواژه ا. خشيزن كوه . افتي ي نمي آن زن كلمه اي ِابراز چگونگيبرا
   

 يد تا به حال با كسيشا. " نداشتيده ايفا." ي فهميو نمت: "دي بخشيخته بود و او به آن معنيش ري تكه پاره كنار پاييش گوي كه زندگيلحظه ا
او كوه . يما شوي و سوار هواپيز دست بكشي كه به خاطرش از هم چيكس. ير پا بگذاريا را زي دني كه به خاطرش حاضر باشيبرخورد نكرده ا

 آدم ي كنيفكر م. صاف تا نوك كوه باال رفته. ك پا راي و ست و نه هزار و صد و چهليد هم بيست و نه هزار و دو پا، شايب. موده بوديِاِوِرست را پ
  " شود؟ي سوار جامبوجت نمين زنيك همچي يبرا
   

د ي كوشيشتر مين بي كرد، صلديشتر تالش مي كوهنورد بكُن ايلو آلهزش نسبت به ي وسواس آميح عالقه ي توضيل فرشته برايهرچه جبرئ
ن يعشق آتش. چ كس نبوديگر هي دي آمد و بعد از مدتي به سراغش ميني زيه ي ابتدا سا. شدي موفق نميخاطرات پمال را مجسم كند، ول

شاد باش : " كوفتين حالت با دست به پشتش مي توجه به اي كشاند، اما فرشته بي ميت خشم و سرخوردگيل داشت چمچا را به نهايجبرئ
   ." نماندهيزيگر چيسپونو، د

   
*  
   

 بلند اعالم كرد، صبر ي رفت، او را با انگشت نشان داد و با صدايش بزي، آن گروگان كوچك اندام ري جلندريدر روز صد و دهم تاواالن به سو
بعد صاف در چشمان .  استين قربانيامده و حاال وقت اولي ني جوابيم، وليماتوم فرستاده اين التيتا به حال چند. دهيان رسيو تحمل ما به پا
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 پرواز يما دستور داد برايآن وقت به كاركنان هواپ." مي كشيمرتد، خائن حرامزاده، اول تو را م: "در كردست و حكم مرگش را صاي نگريجلندر
 ياد ميمرد فر. ما راندي در باز هواپي را به سويبا نوك تفنگش جلندر. ر شوديرون غافلگي از بيرباران جلندريل نبود بعد از تيرا مايآماده شوند، ز
ده بود كه او ي را برگزين رو جلندريتاوالن از ا." ده استيش را چياو موها.  دارديزي تيچشم ها: "ل به چمچا گفتيئجبر.  كرديزد و التماس م

 بدون حق فرجام يتيمحكوم.  شدهيچي قيسردارچ.  شديمانش شناخته ميانت به اي كه خيعمل.  كرده بوديچيش را قيعمامه را برداشته و موها
  .خواستن

   
چ يه. دي كشي در ميش را گرفته و او را به سويتاوالن موها.  شدي كه بر باسن شلوارش افتاده بود داشت پخش ميود و لكه ا زانو زده بيجلندر

تاواالن وادارش كرد بچرخد و . مرد پشت به در زانو زده بود.  جاندار رو گردانده بودندين تابلوينگ از ايدارا، باتو، من س.  خورديكس تكان نم
  .تاوالن در را بست.  باند فرودگاه افتاديمرد خم شد و جسدش رو.  كرديردنش خال به پشت گيريت
   

گر يد.  فرستند سراغمانيم كماندوها را ميد؟ هر جا بروي آي به سرمان مييحاال چه بال: "اد زدين فرد گروه فري ترين و عصبينگ، جوانتريمن س
  ."دهييگاومان زا

   
  ."ديمانند خورش. مي رويما چون ستارگان به عرض م. از استين امتيشهادت باالتر: "زن آرام گفت

   
*  
   

 آلپ، فرانسه، يكوه ها. دي درخشيان شب مي برف در مي دگرگون كننده ير قاليد آن زيروح سپ. زمستان اروپا.  خود را به برف سپرديماسه جا
اه مدل ي و انتظار كاله سيان دودلين چمچا مي صلديقاآ.  كردندي مييد كه برفراز مرغزارها خودنماي سپيسواحل انگلستان و صخره ها

 يام هايپ.  دادنديما را نشان ميصفحات رادار هواپ.  كردي بستان را كشف م۴۲۰ -ي آ-ا دوباره پرواز آيدن. ش را به سرش گذاشته بوديسيانگل
 غول يياي دريان برفراز سواحل انگلستان چون پرنده بست.  آن ها اجازه نخواستنديد؟ ولي خواهي فرود مياجازه . دي رسي به گوش مييويراد
  .دي رفت تا سرانجام به صفر رسين ميي سوخت باال و پايد و عقربه ي چرخي مييآسا

   
ا ي سوخت ين درباره ي خشمگيگر زمزمه هايد.  كردنديماربا با تاوالن جدال نمين بار سه هواپيا.  مسافران تعجب آور بودي برايريآغاز درگ

آن وقت من .  گفتنديز سخن نميگر نيكديدشان را باخته باشند، با ي همه امييد و چنان كه گوي رسير، به گوش نمي پي بي كنيچه كار م يدار
ز آن دو ي ستيچ دخالتي هيت به دور افتاده بودند، بي از واقعيبيد به زن حمله كرد و گروگان ها كه به طرز غري تركينگ كه از خشم داشت ميس

ن افتادند و تاوالن كاردش را در يآن دو بر زم. ر استي و حكم تقدي زندگيع روزمره و عادي از وقاي مرگ چنان تماشا كردند كه پنداريرا تا پا
 كه زن به پاخاست، چرت همه يو بعد، درست در لحظه ا. ش دامن زدي ظاهريتي اهمي آن بر بيو كوتاه. ن، تمام شديهم. نگ فرو برديشكم س

راهنش، آن پستان ير پي زي كه سوزن نارنجك هايمياو س. ست و تاوالن تا آخر خط خواهد رفتي بردار نيه شوخيدند كه قضيمپاره شد و فه
  .ختيما فرو ري هواپيوارهايد و ناگهان ديم را كشي او سيدند وليش دويبوتا و دارا به سو. وست در دست گرفتي پي مرگ آور را به هم ميها
   

  .تولد. نه، مرگ نه
   

   دومفصل 
   

  ماهوند
   
   
   
۱  
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 ياي رؤير نقش هاين در مسي سنگي كه با پلك هاي شود، هنگاميم مير است تسليزناپذي دهد و به آنچه وقوعش ستيل تن در ميآنجا كه جبرئ
 يطان ميمادر او را ش. طاني ش: خوانديگر مي دي را به نامياما مادر اكنون و.  گذردي لغزد، در آن عوالم از كنار مادر مهربانش ميش ميفرشتگ
 شكافد، يمادر با دست هوا را م.  شروريبچه .  كرده استيرا ظروف ناهار كاركنان ادارات را كه قرار است به شهر حمل شوند دستكارينامد، ز

ان ي را جابجا كرده و حاال مشترستند قرار داده و آن هاياهخوار ني كه گيي مسلمانان را در قسمت ناهار هندوهاي شَرف خوراك گوشتين پست بيا
 كوچك من، هر چه باشد پسر بچه، يرد، فرشته ي گيل را در آغوش ميش جبرئي رغم سرزنش هاياما عل. طان كوچولويش. به خون ما تشنه اند

ن فرو ي شود و ايبزرگ م كند، يشتر رشد مي رود، بيهر چه ژرفتر م.  رودين فرو مي سنگي كند و به خوابياز كنار مادر عبور م. پسر بچه است
او چون .  كف زدنيصدا. واه واه. يم الجثه شده اي وزد، بابا نگاه كن چقدر عظيم مي مادر از دور مانند نسيصدا. دي نمايشدن چون پرواز م

طان كه از يش. ندي بياب من، روز ازل را در خوي نخستيايدر رؤ. د حلقه كرده استيستاده و بازوانش را به دور خورشي بال، پا بر آفاق اي بيغول
 ي قرار داشت چنگ زد ولي اورنگ الهي درخت ِسدر كه در منتهايعني بارگاه، ين نقطه ين فرو افتادن از آسمان به باالتري رانده شد حيبارگاه اله

 يعنين، يي پايبنده اش را از طبقه يات نرم و فريطان ابي ادامه داد، چرا كه شياما او نابود نشد و به زندگ. ن پرتاب شدييدستش خطا كرد و به پا
 يالت، منات، عزل داده بود، بله، با هر سه شان، يد تشكي پلياو با دخترانش گروه.  دانستي مينيري شيو چه ترانه ها.  خوانديجهنم م

[Lat,Manat,Uzza]چه ي داني نم. زننديشخند ميل نيشان به جبرئي خندند و از پس دست هاي كه همراه پدر مي مادري، دختران ب 
 سوداگر داستان يش از قصه ياما پ.  كوه استي كه باال[businessman] يسوداگر تو و آن يبرا.  خندنديباز م. ميده ايت دي برايخواب
م او را يشوهرش حضرت ابراه.  سازدي آشكار مي زمزم را بر هاجر مصرينجا است و چشمه يل مِلك مقرب ايجبرئ. ميگر را بازگو كني ديها

 زمزم را با [Jurhum]جرهوم  يبعدها، وقت . مانديترك گفته و هاجر كه با فرزندش در صحرا تنها مانده با خوردن آب خنك چشمه زنده م
 سرخ، پدر كودك مو يد و زمزم را به آن مرد، مطلِب چادرهاي آيل باز مي شود، جبرئيد مي ناپدي كند و چشمه تا مدتي طال پر ميگل و غزال ها

  .دي آيدارد م: بله، سوداگر . دهدي خود پدر شد و فرزندش همان سوداگر بود، نشان مي كه بعدها به نوبه ي انقره
   

ند، خواب ي بي شود كه خواب ميده است، آگاه مي شود كه خوابيا فرو رود آگاه مي آن كه در عالم رؤي رود، بيل به خواب مي كه جبرئيگاه هنگام
مغزم .  خوب، خدا، اهللا، من پدرم درآمدهي خدايا، اي زند خداياد ميمه فري شود و سراسيگاه ناگهان دچار هراس ما و آن يآگاه شدنش را از رؤ

ن يد، همين بار مِلك مقرب را دي نخستي برايز وقتيو اما سوداگر ن.  آورمي در ميمون بازين ميوانه شده ام، خُل و ِچل، عيپاك د. خراب است
 كه بر آن ي ها، تخته سنگي در بلنديتخته سنگ. ر افكندي به زي خواست خود را از تخته سنگيوانه شده و مي دتصور كرد: احساس را داشت

ل يجبرئ: دي گويموالنا م.  سخن گفتيه كرد و درخت با ويا درخت ِسدر تكي يغمبر كه به درخت ِسدرة المنتهياشاره به معراج پ[درخت ِسدر 
  .اي بام دني به بلنديتخته سنگ. ده بوديي روي كم رشد].م. ييم توي مريسيمم عي من سق-ييعشقم و ِسدرم تو

   
 كه به پشت سر و ين كه شهري با ايده ولي رسيامروز به چهل و چهار سالگ. تولدت مبارك.  رود تا به غار برسدياز كوه حرا باال م: دي آيدارد م

 يبه مناسبت روز تولدش لباس تازه ا.  رودينان تك و تنها از كوه باال م جشن و سرور است، همچياهويش گسترده پر از ازدحام و هير پايز
گر چه سوداگر ين ديا. ( است زاهدمنشي مردين تختش همچنان تاشده مانده اند، چرا كه وييز و مرتب پاي تازه اش تميلباس ها. دهينپوش
  ) است؟يبيب و غريعج

   
  ست؟ يمان چي مقابل اينقطه : سؤال

   
  .مان استي اي خود گونه ايماني ايب. ش از اندازه قاطع، بسته و مسلم استي بيماني ايچرا كه ب. ستي نيماني ايجواب ب. نه
   

  .شك
   
.  قرار گرفته اند[homosap]شمند يانسان اندان اهللا خدا و ي راه ميمه ياما فرشتگان چگونه اند؟ آنان كه در ن.  انسان استيره ين خميا
 پنهان شدند و با جسارت از ير اورنگ الهي برخالف خواست خدا غرولندكنان زيآن ها روز. ل گرفتار شك گشته اند؟ بلهز تا به حايا فرشتگان نيآ

البته . يمي، آن ضد پرسش قديآزاد.  توان استدالل كرد كهيا نميا درست است كه، آيآ: پرسششان ضد پرسش بود. دنديآنچه ممنوع بود پرس
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شما : شان داد كهيابتدا دلخوش.  مخصوص به خود دارد، فرشتگان را آرام كرديوه اي و در كاربرد اصول آن شت ماهر استيريخداوند كه در مد
ان ي، پاي مجيكباره اَجيو . رهي معمول و غي حرف هايه يد بود، و بقي لعنت انسان خواه-شي بخشاين و راهگشاي زمي من بر رويابزار اراده 

 است آنان را به شكل ابزار و آالت در يكاف.  شوندي آرام ميفرشتگان به آسان.  به كارهايدگي دور سرها و رس بهي نورانيبازهم هاله ها. اعتراض
 شهادت چشمان خود را ي كنند و حتيز شك مي هستند كه به همه چي پرطاقت تريوانه هايانسان ها د.  تا آهنگت را چون چنگ بنوازنديآور
 روند بر پشت چشمان بسته شان ين به خواب مي سنگي كه با پلك هاي گذرد، و آنچه را كه هنگامين مو آنچه در پشت چشمانشا. رندي پذينم

   .م نشدني تن ندادن، تسليعني موافقت نكردن، يعنياراده كردن .  ندارنديفرشته ها، خُب آن ها چندان اراده ا...  كندينفوذ م
   
  . شوديل مي مانع جبرئطان است كهين شيا.  استيطانين گفته ها شيا.  دانميم
   

  من؟
   

 فكور است و ي قد متوسط و ظاهريدارا. كي پهن، باسن باري، شانه هاي عقابيني، بد بلنيشانيپ. د باشديظاهرش چنان است كه با: سوداگر
 يكي ي است و و]. م.نچ استي ا۲۷هر ال حدود .  طوليميواحد قد:  [ell هر تكه اش چهارالي بر تن دارد كه درازاي دو تكه و عاديلسانيط

ش يش نسبت به پاهايگام ها. زه وار استيچشمانش درشت و مژگانش بلند ودوش.  را ردا وار بر شانه افكنده استيگريده و ديچيرا به دور بدن پ
 واكنش نشان  متحرك به سرعت گام بردارند،ي آموزند چگونه چون هدف هايمان ميتي.  سبك پا استي مرديد، اما وي نماي اندازه بلند ميب

از .  است سالميمرد.  رودي سنگ ها با دست و پا باال ميد و از روي آيغ و درخت حنا مي تيان بوته هاياز م. اط كن، زبانت را نگه داريدهند، احت
به كوه و صحرا گذاشته، ده و سر يز بري باشد واله كه ازهمه چيبيد سوداگر عجين بايم، ايگر بگويك بار ديو بله، . ستي نرم شكم نيآن رباخوارها

  . ماند كه تنها باشدي كوه ميك ماه در باالي رود و گاه تا ياز كوه حرا باال م
   

نجا به آن نام ياما در ا.  دهدي ميمعن"  سپاس استيسته يآن كه شا"ح تلفظ شود ياگر صح. افتهير ييا تغي است كه در رؤيياي رؤينام: نامش
ك از آن آگاه است، در يو اگرچه ن.  داده انديه به وي است كه در جاهليگرينام د"  رودين ميير باال و پاي پيآن كه از حرا. "خوانده نخواهد شد

 ها براو نهاده اند ي را كه فرنگي ايطانينجا او نه ماهومت نام دارد و نه مائوهامرد، بلكه برچسب شيدر ا. ز خوانده نخواهد شدينجا به آن نام نيا
ر و از سر اهانت بر آنان نهاده بودند، با ي تحقيگران ازروي را كه ديي برآن شدند تا نام هاياهان همگي محافظه كاران و سگ ها،يو. رفته استيپذ

 دارد، ماهوند يامبري پيزه يد و انگيماي پيز كه كوه مين ما نين رو گوشه نشياز هم. رو مبدل كردندين راه نام را به نيغرور به كار برند و از ا
  . ترساندندي كودكان را از آن مي كه در قرون وسطينام. طانيماهوند مترادف با ش. اهد شدده خوينام
   
  . درخشدي درآفتاب ميش سراب شهرير پاي رود و زيماهونِد سوداگر كه ازكوه گرمش درحجاز باال م. ن همان مرد استيا
   
*  
   

وار و يدورتا دور د: زي شگفت انگي است با چشم اندازيشهر. صحرا است يزش هايامد خيش پيبناها. ه سراسر از شن و ماسه ساخته شدهيجاهل
 ي بي دور افتاده را كه جوهريد صحراي سفير شكل ماسه هايي تغيله ي است به دست ساكنانش كه حي آن معجزه ايچهار دروازه دارد و تمام

. ش را از همان ماسه ها ساخته اندي خويافته ي تار و پود ثبات نويراگيمي است آموخته و با كي شكليانت و بير، خيي، تغيداري و مظهر ناپايثبات
گر، به ي ديريا به تعبيشه بودند و ي ري صحرا بي كه چون ماسه هاين خود، هنگاميه نشي باديا چهار نسل از گذشته ين مردمان تنها سه يا

   .افته بودند كه سفر خود منزلگاه است، فاصله داشتنديفراست در
   

 مهاجر سفر يبرا.  دهندياز به آن تن مي شمارند كه از سر ني مييآنان سفر را بال. ستندي سفر نينان، دلبسته يه نشياما، برخالف بادمهاجران 
  .دن استي رسيله يوس

   
 يده، با اراده ي مهم كاروانرو سكونت گزي راه هايزهوش بودند، در محل تالقي تيه كه سوداگراني گذشت كه مردمان جاهلي نميرين رو دياز ا 

چ و خم ي پرپي آن سنگفرش كوچه هايده ي و كوبيرومند شهرياكنون شن و ماسه در خدمت تجار ن.  ساخته بودنديش از ماسه ها وحدتيخو



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

55 of 289 

وار ي دراز و شكاف وار ديزد و پنجره هاي خي پرداخت شن و ماسه برمي گداخته ي آتش از كوره يي طاليشب هنگام شعله ها. ه استيجاهل
اما من .  كنندي نرم حركت ميسيلي سي چرخ هاي ها به رويه گاري جاهليو در كوچه ها. ده استيشه پوشي قصر تجار ازشي بلند و ماسه ايها

.  رسدي كف آلود كه عربده كشان سر مي بلند از آب هايواريد، دي آي صحرا مي كنم كه از آن سويم را مجسم مي عظيزابيگاه از سر شرارت خ
 متفرعن ي ماسه اين قصر هايا كه اي از جزر و مد دري شوند، موجي كه غرق مي شكنند و بازواني كه در هم مييق هايع، پر از قاي مايفاجعه ا
 كه در كوزه يهنگام. ه استيآب دشمن جاهل. ستي نينجا موجي اما در ا. كه سر منشاشان است مبدل خواهد كردييچ، به همان دانه هايرا به ه

را در هر كجا جارى شود شهر يز.)  رفتارمى كنندين به سختين شهر با متخلفيقوان( از آن عقوبت دارد يزش قطره اي شود، ري حمل مي گليها
ه از ابزارهاى نفرت ين آب جاهليحامل. دار مى شود و خانه ها كج مى شوند و تاب مى خورنديد، در راه ها سوراخ پديرا به طرز خطرناكى مى فرسا

ه هرگز باران نمى بارد و يدر جاهل. ى قرارشان داد، هرگز بخشوده نمى شوندين افرادى مطرودند كه چون نمى توان مورد بى اعتناآنا. ز شهرنديانگ
شان در جستجوى آب به سفرى دور و يشه هاياط شهر تنها چند درخت نخل به چشم مى خورد كه ريدر ح. ستيسى آن فواره نيليدر باغ هاى س

زمزم در .  زمزم استي پرآوازه يكى از آن ها چشمه يو . ن مى كندينى تاميرزميآب شهر را چشمه ها و نهرهاى ز. ه اندنى رفتير زميدراز و ز
ن حامل آب يكى از مطرودي، [beheshti]بهشتى ك ينجا كنار زمزم يا. اه قرار داردي سنگ سيقلب شهر مدور ماسه اى و جنب خانه 

  .وى خالد نام دارد.  را باال مى كشدع خطرناك زندگى بخشيستاده و آن مايا
   

  . استكوسهله شان يه شهر سوداگران و نام قبيجاهل
   

ن ين روز، روز تولدش، به دشوارتريوى در ا. اد مى نهدين هاى جهان را بنين ديكى از مهمتريغمبر شد، ين شهر ماهوند، سوداگرى كه پيدر ا
  ا موشى؟يتو چه هستى؟ مردى : ى در گوشش زمزمه مى كنديصدا. بحران گرفتار شده

   
  .ميده ايرا شن ز آنيشتر نيم، چرا كه پيما آن صدا را مى شناس

   
*  
   

ل يم به اتفاق هاجر و اسماعيدر روزگاران کهن، حضرت ابراه. گر بر پا کرده استي ديه مراسمي رود، جاهليمادام که ماهوند از کوه حرا باال م
م ي خداوند است؟ ابراهين اراده يا ايد آيهاجر پرس.  آب و علف، رها کرديابان بين بينجا، در اي هاجر را در اميابراه. ن دره آمده بوديفرزندش به ا
ر قرار يه ناپذيه اعمال توجي توجيله ي امر خدا را وسيانسان از همان باد. حرامزاده. و آن گاه هاجر را به حال خود رها کرد و رفت. يپاسخ داد آر

. مياما بهتر است از موضوع دور نشو. ست كه زن ها به من پناه آورده انديپس شگفت آور ن. ز استي خدا اسرار آميارهاند كي گويم.  دادهيم
م او را تك و تنها ين كه ابراهيپس از ا. ن بروميپس حتما مرا به حال خود رها نخواهد كرد تا از ب: هاجر جادوگر نبود و به خداوند اعتماد داشت

هاجر مشوش و . و آن گاه از دو تپه باال رفت، نخست از صفا و سپس از مروه. نه اش خشك شدندير داد تا هر دو سيه كودكش شرها كرد، آنقدر ب
 ظاهر شد و آب زمزم را نشان داد يل بر وين كه ناگهان جبرئيد، تا ايچ نديند اما هي ببيزاديا آدميد چادر، شتر يد تا شاي دويان دو تپه ميد ميناام

درواقع زائران . رند؟ نهين است كه باز آمدن هاجر را جشن بگي ايا براي حاال چرا زائران ِگرد آمده اند؟ آيول. ود كه هاجر زنده ماندن بيو چن
ند تا مراسم ي آيه به نام آن شوهر و زن دوست ِگرد هم ميمردمان جاهل. رندي گيب دره كرده است جشن ميم نصي را كه ورود ابراهيافتخار

  .دن و مصرف كردننديختن و پاشيازمند ريز نيش از هر چي بي به جا آورند، ولش راياين
   

 و ينين چيبلسام، دارچ.  زندي در قضا موج م[Arabia Odorifera] فرا يا اودوريآراب ي عربيعطر ها. حه استيه پر از رايامروز جاهل
.  زننديم پرسه ميد ابراهي روز عيان بازار مكاره ي نوشند و در مي نخل ها را ميزائران شراب خرما. [myrrh]ِمر ، بخورات مخصوص و يعرب
 يمرد. دي دراز و سفي بلندقامت در پوششيمرد.  كنديز مي را از مسروران جشن متماي است كه ابروان گره خورده اش ويان آن ها مرديدر م

 ييبايش كوتاه كرده و موزون، با زي استخواني چهره يده ي پوست كشيكيشش را تا نزدير. ك سر و گردن از ماهوند بلندتر استيباً يكه تقر
 ميكرنجا او يدر ا. افته استير ييز تغي شود، اگرچه آن نين نام سرانجام در خواب برمال ميست؟ اينامش چ.  داردي قدرت گام برميشكننده 
 ي حكومتيس شورايمبل، رئيابوس. باستيزه و همسر هند درنده خو و ي نام دارد و از اَشراف جاهل[Karim Abu Simbel]مبل يابوس

ن ين سرزمين زن ايباتري فراوان، بازرس كاروان ها و شوهر زي شهر، صاحب شترهاي حسابش مالك معابد سود آور دروازه هايشهر، با ثروت ب
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ك نام، همان ي.  شوديك ميز نزدينمبل ين وجود بحران به ابوسين توانگر را به تزلزل در آورد؟ با اي چني تواند مسلمات مردي ميزيچه چ. است
  .ماهوند. ماهوند. ماهوند. د، مثل خوره به جانش افتادهي حدس زده ايكه به درست

   
. ده انديو را آراسته چي خوشياه سنا و چوب هايه، برگ گيع و معطر انواع ادوي وسينجا در چادرهايا.  دارديه چه شكوه و جاللي جاهليبازار مكاره 

بازرگانان . دي گشايت راه ميان جمعيمبل ازميابوس.  پول به رقابت برخاسته انديسه هاي زوار و كيني بياره فروشندگان عطر بران بازار مكيدر ا
 ينبط و ].م. ح استي مسيسي در وجود عي اله-ي كه معتقد به وحدت انساني مذهبي فرقه ا[Monophysiteت يسيمونوف، يهودي

Nabataen] ستند و رسم ازدواج خواهران با ي زيه و عربستان مي سوريح در حواليالد مسي كه قبل از مي غربياي آسيمي از اقوام قديكي
در .  كردندي ميداري زدند و خريار ميره عي خي كردند و با دندان هاي طال و نقره را وزن مي سكه ها].م. برادران در مذهب آنان معمول بود

ا ينوب از ييپرده ها.  رواج داردي خورد و قمار و رقص و باده نوشيت بصره به چشم م و اسلحه و غالينيشم چي، ابرينجا كتان مصريا
Nubia]ا يآئه ت و ي، آناتول].م.  گفته انديوپيان آن را اتيوناني كه ين ِمصر و سودان كنونيقا مابي افري در شمال شرقي باستانيني سرزم

Aethiop]عطرها . ار دارندي كوسه مناطق مختلف بازار را در اختيله يچهار تبار قب.  آورده اند فروشي را برا].م. ونان باستاني از شمال ي بخش
رها ي گرانبها و شمشي ها مسؤول سنگ هايگروه مو نقره ا.  شودياه عرضه مي سي سرخ و پارچه و چرم در چادر هايه جات در چادر هايو ادو

 خالدار است كه ين شترهايا مالكياز آن تبار چهارم . ونيش و افيما و حش، رقص شكم، شراب خري تاس باز- حاتياز قسمت تفرياست و امت
 پول در دست چپ يسه هايزائران دورتادور نشسته، ك.  كشدي رقص شكم سر مي از چادرهايكيمبل به يابوس. ز در دست دارنديتجارت برده را ن
ن كه دست يرا به مجرد اي دارند، زين چشم از انگشتان زائران برنمزاي كنند و و رقاصه گان عرق ري به دست راست منتقل ميگرفته گاه سكه ا

  . اندازدي چادر را مي كشد و پرده يبزرگمرد چهره درهم م.  رسديز به انتها ميرد، رقص نيان پذيبه دست شدن سكه ها پا
   

 متحد المركز، به ير خانه ها درحلقه هايت و ساره اسياه مركز داي سنگ سيخانه . ره ساخته شده استيره در دايه به شكل مدور و دايشهر جاهل
 و ي شعاعي از كوچه هايكياز . ن حلقه قرار داردي تريا درونيره ين دايمبل در نخستيقصر ابوس. رون بنا شده انديب مقام و ثروت رو به بيترت
ر كردن، يرجي زائران به جيدن به پول هايو رس ي جلب مشتري خود برايان پرشمار كه به نوبه يش گوي كند و از كنار پير شهر عبور ميبادگ

 از يكي.  گذرديوان و مار به جسمشان حلول كرده است، مي پرنده، حي كنند كه جن هاين وانمود ميا فش فش مشغولند و چنيدن يبغبغو كش
؟ ي دشمنت را نابود كني خواهيجان؟ مز ي عزي را به دست آوري دل دختري خواهيم: ردي گيراه را بر او م. اورده استيخ را بجا نيجادوگران ش

زد، ي آوي انسان ها است از دست مي را كه دام زندگيزد و طنابي خيو برم. ش كني مرا آزمايك بار گره هاي.  كنميت درست ميا من خودم برايب
  . خزدي مي ماسه ها به گوشه ايرو افتد و دزدانه و من من كنان بر ين مييدانه پايش نوميند و بازوي بي مخاطبش را مياما همان دم چهره 

   
 يبرخ.  افشاننديشان مي خوانند و زائران سكه بر پاي رسا ميستاده، اشعارشان را به صداي جعبه ها ايشاعران رو. همه جا همهمه و فشار آرنج

 در ياشعار. ندي سرايده مي قصيبعض. ند را از آهنگ گام شتر الهام گرفته ايالبين وزن چهار سي خوانند و در افسانه ها آمده است كه ايرجز م
 رسد و پس از آن اشعار هفت تن از ي شعر فرا ميگر زمان مسابقه ي دو روز ديكي. ي صحرا و شكار خر وحشيوصف دلبران خودسر، ماجراها

ات ياگران كه ابيمبل به خنيوساب.  شوندي روز بزرگشان آماده ميشاعران برا. زندي آوياه مي سنگ سي خانه ي خانه هايوارهايبرندگان را بر د
ه ي همسايله يه قبي عليله اي، قبيگريه دي از سران عليكي چون زاج كبود كه ييده هايقص.  زندي خوانند لبخند ميز ميطنت آمي و شييهجا

ش و الغر اندام با انگشتان زهوي تيجوان. ابدي ي از شاعران را در كنار خود ميكيند، ي گوي كه حاضران بر او درود ميو هنگام. سفارش داده بود
ن يچرا چن: " كنديمبل محترمانه رفتار مين حال نسبت به ابوسيه را دارد و با اين زبان جاهليزتري كه هول انگيس جوانيپرشور و حركت، هجونو

عجب آوازه : "دي گويشناك ميد زند و انيش را ميمبل لبخند كج عاديابوس." ديشان را افشان كني گفتم موهايد ميخ؟ اگر كم مو نبوديد شينگران
 نرم و يبا لحن." ميم آن ها را بكشيمراقب باش چون ممكن است ناچار بشو. زنديت بريري شين كه دندان هاي، آن هم قبل از اي، چه شهرتيا

ش يكه دست و پا آن يجوان ب.  در خود دارديديز تهدي نين سبكي اي قدرتش چنان است كه حتيد، اما گستره ي گويسبك و طنزگونه سخن م
خ آرام يش." رون جهدي درد تا خون گرم بيقتر ميد و عمي رويش ميرومندتر به جاي نيكي، يهر دندان را كه بكش: "دي گويرا گم كند در پاسخ م

 پرده يبكارياز فر نام است نام نهد، ين است كه بر آنچه بيكار شاعر ا: " اندازديجوان شانه باال م" ؟ي خون را دوست داريمزه : " جنبانديسر م
ده اند خون ياتش دري كه ابييان باشد و اگر از جايند، آغازگر مباحثه باشد، به جهان شكل بخشد و مانع از به خواب رفتن جهانيبردارد، جانب برگز

  . نام دارد[Baal]بعل ز است و ي اشعار هجوآمينده ياو سرا." ه خواهد كردي شود، شاعر از آن تغذيجار
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.  روديدار بازار مكاره مي از زنان بزرگ شهر است كه به ديكيحتما .  گذردي از كنارشان مي هشت غالم آناتولي بر شانه يده دارتخت روان پر
 يحرف. ابمينجا بي بردم ترا ايگمان م: " كنديزمزمه م.  كشديرد و او را كنار مي گيش را ميان راه، بازوي دور كردن بعل از ميمبل به بهانه يابوس
 ي است كه شكار تصور مي رفتارش به گونه اي كند، ولي را جستجو مين اوست كه مرديا. دي آي ميخ به شگفتيو بعل از مهارت ش." و دارمبا ت

  . رانديگاه شهر مين جاي مقدستري را به سوي فشارد و وي بعل را محكمتر ميمبل بازويابوس.  را به دام افكنده استيكند او شكارچ
   
 موزون فراتر از يمهارت در تهمت زدن و سرودن افتراها.  شناسميمن حدود خود را م. يت ادبيك مأموري.  دارميتيت مأموريراب: "دي گويخ ميش

  "؟يتوجه دار.  من استييتوانا
   

خوب  "."ديك هنرمند به خدمت حكومت در آيست يح نيصح."ان استي شرافت در ميمسأله . ستدي اياما بعل، بعل مغرور و خودپسند صافتر م
ه با ين مردگان در جاهلييراً آياخ" ؟ي شرافتمندانه انجام داده ايا عملي چطور؟ آي دهيار آدمكشان قرار مي خودت را در اختيبله، البته، اما وقت
.  زننديشان چنگ مينه هايه كشان بر سي كوبند و موي خود مي بر سر و رويرد، عزاداران حرفه اي مي مي كسيوقت.  شوديشدت تمام اجرا م

ن افراد خانواده اش يكترياگر مرد را كشته باشند، نزد. ردي گذارند تا بمي قبر ميده اند بر روي زانوانش را بري را كه پين است كه شتريرسم بر ا
اسم جشن و سرور  مري براين است كه پس از آن شعريرسم بر ا. رنديابند و انتقام خون را با خون بگي كنند كه سرانجام قاتل را بياد ميسوگند 

 بر آنند كه يند و همگي سراي كشتار مي ترانه هاين زندگي تامي از شاعران براياريبس.  داردي استعداد شاعرييخوانده شود، اما كمتر انتقامجو
م ي مال مانع از آن است كه سرزنشياكنون غرور حرفه ا. دي سرايش خون ميات را در ستاين ابيش رس و مباحثه جو بهتريبعل، شاعر پ

و كنار ." ن باشديد چنيشا: " دهدي ادامه مينيشمي ابريمبل با لحنيابوس."  استي فرهنگيك مسأله ين يا: "دي گويم. رديمبل را به دل بگيابوس
  "؟ميستيك بانو ني به گردنت ندارم؟ مگر ما هر دو در خدمت يا من حق كوچكي بعل، اقرار كن، آيول: " كندياه زمزمه مي سنگ سيرودخانه 

   
 برده باشد، شاعر را يي آن كه ظاهراً بويخ بيش. زدي ري فرو مي دارد و چون پوسته اي پرد و اعتماد به نفسش ترك برمي بعل ميرنگ از چهره 

  . كشديبا خود به درون خانه م
   

 به دره يآدم وقت. ده استي چرخيطه من نقي حول ايرين هنگام شكل گي زمين است، چرا كه كُره ين دره ناف زميه معتقدند كه ايمردمان جاهل
د را كه يم و سپي عظيبان، سنگين ساير اي چهار ستون قرار داشت و زيد كه بر روي را ديياقوت درخشان و غول آساي. افتي يد معجزه ايرس

ن يا. ن متصل كندين را بر زم بنا كرد تا آيياير رؤين تصوي محكم بر ِگرد اييوارهايآدم د. دي درخشيش مي خوير روح با نور درونيچون تصو
و رفته .  كرديل خانه را بازسازيم، به دنبال كمك فرشته و زنده ماندن هاجر و اسماعيكبار ابراهي. د بنا شدياما خانه بارها تجد. ن خانه بودياول

صدو يدر زمان ماهوند، س.  آغاز شدياه كرد و آن گاه دوران بت پرستيره و سرانجام سي شمار زوار در طول قرون سنگ را تي بيرفته تماس ها
  . در اطراف سنگ خدا ِگرد آمده بودنديشصت بت سنگ

   
 يشهر [Hitت يه اهل يت هايل كه آمال كيم هابي عظيكره يپ: نجا هستنديد؟ پسرانش اكنون ايشي انديد چه مي دين بت ها را مياگر آدم ا

ن يو همچن.  ماهينده يل چوپان، هالل فزايهاب.  كندي مييوار خزانه خودنماي دياال فرستاده بودند، بر ب].م.  رود فراتي بر كرانه هايباستان
  . دارديز هوادارانيل آهنگر و رامشگر نيهاب. ره و غضب آلودش، هالل رو به زوال ماه استيا نگاه خيل خطرناك يقاب
   

رب النوع  [Dionysusسوس  يونيد كه شارا ي نبطي كرهينند و پي بيخ و شاعر را قدم زنان مي نگرند و شين مييل به پايل و قابيهاب
. د استي خورشي خدا[Manaf]مناف ن هم ي صبح و نكروه بدشگون، و اياستراحت ستاره . ه بودي اول].م. ونان باستانير يشراب در اساط
ن يا... ن كمان در دست داردي رنگن كهي را بب[Quzeh]قوزه .  زندي در قالب عقاب بال بر هم مييكر، خداينجا نصر غول پينگاه كن، در ا

ز، اگرچه اغواگر مسافرانند، ي ني سنگين الهه هايا. امده اندي فرو نشاندن عطش نا مقدش زائران ِگرد نيل سنگ ها براين سيان پرشمار، ايخدا
  . اندي جهانين بازار مكاره يندگان ايز نمايبتان ن. خود چون زائران از نقاط مختلف جهان آمده اند

   
ن يد، به شما خواهند گفت كه ايه بپرسياگر از مردم جاهل).  خدايعنياهللا .  اهللا ساده استيمفهوم واژه ( هست كه اهللا نام دارد يينجا خداير اد
  . خاصير در عصر بت هاي عام و فراگييخدا. ستير دارد، اما چندان محبوب ني فراگي اقتداريكي
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گر قرار يكديمحراب ها در كنار . دندين بت ها بودند رسيه كه محبوبتري جاهليه محراب سه الهه خت بي ريمبل و بعل كه اكنون عرق ميابوس
ره و پرابهام، كه چهره گردانده و ي تي بشاش دارد، به ماناييماي كه سييباي عشق و زي، الهه يم كردند، به عزيآن ها به بت ها تعظ. داشت

و سرانجام بلند . ر استيا خود تقديچرا كه حاكم بر سرنوشت، .  كندي ميانگشتانش وارسان يمانا ماسه ها را م. اهدافش رمز آلود است
ز او را ضد ي نامش نيحت. رب النوع.  نامنديشتر ال الت ميان الت و بي نام نهادند و جاهل[Lato]و تالان يوناني مادر كه ينشان، الهه يباالتر

 ين پرتاپ مي است، خود را بر زمي ناگهانيني از تسكي كه چهره اش حاكيبعل در حال. ادرمطلقالت، ق. دي نماين حال برابر با آن مياهللا و در ع
  . مانديستاده ميمبل همچنان اي افتد و ابوسيدر برابر الهه به صورت م. كند

   
درآمد . (ار داردي شهر در اختيب جنوي الت را در دروازه ي همسرش هند، معبد پرآوازه ي خانواده - ميا روشنتر بگوي -مبليخ ابوسي شيخانواده 

ن بعل ي دهد، بنابرايل ميخ را تشكيازات اساس ثروت شين امتيو ا) ز متعلق به آنان استي در شمال ني و معبد عزي شرقيمعبد مانات در دروازه 
بعل كه ! ن بوديظورش فقط اپس من. ن الهه متصور خاص و عام استيمان شاعر به اي كه ايدر حال. ز خادم الت استيخ ني داند كه شيخوب م

 نگرد اما ي ميالهه با شفقت بر و.  كندي مي محافظش را شكرگزاري ماند و الهه ين مي زمي لرزد و همچنان رويافته بر خود مين يتازه تسك
  . مرتكب شدهيبعل اشتباه بزرگ.  توان اعتماد كرديز نمي الهه گان نيبه چهره 

   
 ي زند، غلت مي شود و نعره مير ميافته غافلگيال كه نجات ين خي زند و بعل در اي شاعر ميه هاي كل بهي كند و لگديخ ناگهان حمله ميش

 آهسته ييو با صدا." يفسقل: "دي گويخ مي رسد و شي به گوش مي خُرد شدن دنده ايصدا.  كنديمبل همچنان لگدزنان دنبالش ميخورد و ابوس
 كه نسبت ي ارباب معبد الت فقط به خاطر شهوت نوجوانيال كرده ايخ. يدا، تو كه تخم ندارجاِكِش پرسر و ص: " دهدي خوش ادامه ميو لحن

ست، ي نياه خالي سنگ سيخانه . دي گريمبل مي ابوسيبعل كنار پا. ي مداوم و كاريو باز هم لگد و لگدها"  كند؟ي با تو رفاقت ميبه الهه دار
رد و سرش را بلند ي گي شاعر جوان را مي زند، موي؟ ناگهان شكنجه گر بعل چمباتمه مخ وساطت كندي جرأت دارد با وجود خشم شياما چه كس

 كند، ي كه نسبت به وضع خود احساس ميزيو بعل از فرط ترحم نفرت انگ." بعل، منظورم از بانو الهه نبود: " كندي كند و در گوشش زمزمه ميم
. چاره بعليب. ش داردي در پي بزرگيد كه هنوز كارهاي گويا وداع مي با دنيه و هنگامش نمانديان زندگي به پايزي داند چيرا مي كشد، زيزوزه م
 ي كه به مثابه ي كند، به جوان نعوظ كامل دست داده، نعوظي تازه ميمبل نفسيابوس."  گهيشتر ترسو: " كنديخ گوشش را لمس مي شيلب ها
  . كندي مييز وحشتش خودنماي طعنه آمينمونه 

   
  . خارج شديو جوان شگفتزده به دنبال و." بلند شو: " افتاده بود برخاست، و به بعل فرمان داديوثي كه به ديخيشا يمبل، يابوس

   
 شود، يك ميمبل به آن نزديابوس.  كوتاه قرار دارديوارهاي با دياه، در باغي سنگ سي خانه ي در شمال غربيل و مادرش هاجِر ِمصريقبر اسماع

 يو برا. سلمان.  دارديبيب و غري كه نام عجيراني ايكاره يخالد، حامل آب، همراه آن ب .ستاده اندي چند مرد در باغ ا. كنديده توقف مي نرسيول
اه سوخته كه ي شاخ و دم سيآن غول ب. آن كه ماهوند آزاد كرده بود. بالل برده.  هم حضور داشتين گروه پس مانده ها، نفر سوميل ايتكم
ن ها يا. نيآشغال ها را بب: " دي گويمبل ميابوس.  باغ كنار هم نشسته بودنديواره ي ديمفت خورها هر سه رو. مد آيكلش خوب ميش به هيصدا

ن نوچه ها را يخ، ايش: "ش را پنهان كندي تواند ناباوري هراسش نميبعل با همه ." ن ها و رهبرشان رايا. اورين ها را به شعر در بيا. ريرا هدف بگ
گانه ماهوند معابد شما را ورشكست خواهد ي ي؟ كه خدايال كرده ايچه خ.  مادر مرده را؟ اصالً فكرش را هم نكنيهان دلقك ي؟ ايي گويم

مبل يابوس.  خنددي مير لبيك زيستري هيبا حالت." ر ممكن استي برنده شود؟ غيكي، و آن وقت آن يكيصد و شصت تا در برابر يكرد؟ س
ن و برده يانقالب حامالن آب، مهاجر: " كندي تواند از خنده خود دارياما بعل نم."  اشعارت نگه داريا برات ريناسزاها: "دي گويهمچنان آرام م

برو . د هم بترسديآدم با. بله درست است: "دي گوي نگرد و پاسخ ميمبل با دقت به شاعر خندان ميابوس."  ترسانديخ واقعاً كه آدم را مي شيوا... ها
ن كار هدر دادن استعداد كوچك ياما ا: "دي گوي شود و با ناله ميبعل خم م." ن اشعار شاهكارت باشنديو انتظار دارم ا كنم، يخواهش م. شعر بگو
  . زده استياديند كه حرف زي بيو م..." من است

   
  ."ي نداريگري ديچاره . م بكني گوي ميهر كار: "ن استيمبل اي ابوسين گفته يآخر

   
*  
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

59 of 289 

 يوانش را پر از شراب مي مالند، ليل ميزند، روغن نارگي ريش كه ميبه موها.  رسنديشان ميه و زنان حرم به كارهاخ در اتاق خواب لم داديش
خُب معلوم . ندي بيحتما هند باز او را م. ن پسرهيد از ماهوند بترسم؟ ايچرا با.  گفتيپسره راست م.  نهنديكنند و در بشقابش خوراك زبان م

 كند و آنچه را يش از حد مدارا مي برده است كه بيز پيخ است و خود نين ضعف شيا.  كندي بخواهد ميند هر كاره. ستيدست او كه ن. است
ان باشد، ياط كند و او در جري كه زنش احتيچرا نداشته باشد؟ تا وقت.  هر چه باشد هنوز هم مثل من اشتها دارديول.  آورديش نميند به روي بيم

 است که با يل کافيک دلين ي آورد و همي داند تاب نميدر برابر آنچه نم. به آن معتاد است. اكش استيدانش تر. داندد بي دارد؟ او بايچه اشكال
 است ي خندد و مانند دشمنش مرديخ آسان نمي شيول. پسره حق داشت بخندد.  مفت خورشيماهوند با آن نوچه ها. ماهوند دشمن باشد

د چند خدا وجود دارد و يش پرسيرون معبد الت آقايب:  آوردياد ميکل را به ي درشت هيبالل، آن برده .  رودي پا راه مي پنجه يمحتاط که رو
ن خواباندند ي زميآن ها او را در بازار رو.  کفر گفتن هم مرگ استيبالل کفر گفت و جزا." يکي: "نش پاسخ دادي بلند و آهنگيبالل با آن صدا

.  سنگ اول اضافه کردندي رويگريسنگ د." يکي: "و باز تکرار کرد." يکي" " چند خدا وجود دارد؟يتگف: "نه اش قرار دادندي سي رويو سنگ
  . به مالکش پرداخت و او را آزاد کردي گزافيماهوند بها." يکي، يکي، يکي"
   
به . يکي، يکي، يکي آن يترسم؟ برا ي چه از ماهوند ميبرا. ستيپرداختن به آن ها اتالف وقت ن. ستيد، حق با پسره نيشي انديمبل ميابوس. نه

ن همه يبا ا.  شوديم ميدم و ذهنم به دو، سه، پانزده تکه تقسيشه دچار تردي که من هميآن هم هنگام.  هولناکشييخاطر آن وحدت گرا
 چون فاقد يدارد، ول ني شورا تفاوتين لحاظ با اعضاي ما ثروتمند و موفق است و از اي همه ياو هم به اندازه .  کنميدگاهش را درک ميد

دگان سوداگر محروم ي برگزيم بودنش او را از ورود به جرگه يتيماهوند که . ميت دعوتش نکرده اي عضوي است، برايارتباطات مناسب خانوادگ
اما کوهنورد . جاه طلب و تک رو.  بود جاه طلبيرباز آدمياو از د.  کند که کاله سرش رفته و از حق خود محروم شده استيکرده، احساس م

 يهرچند او نم.  دارديالي دانم چه خيم. دميآهان حاال فهم... ، مالقات کنديد در آنجا با فرشته ايشا... ن کهيمگر ا.  رسديتنها هرگز به قله نم
م و با  شوي کنم، برخود مسلط ميازات را حساب مي خورم، فرصت ها و امتي شوم، تاب ميمن چه هستم؟ خم م. تواند وضع مرا درک کند

خانواده اش . خ و آتشي. مي هستيما جفت خوب.  کنمي متهم نمين است که هند را به زناکاري هميبرا. زمي ستير در راه بقا مي و تدبيحسابگر
  کارش با اويوقت.  نداشته استيتيوند ما اهمي هرگز در پيهمخوابگ. سش باشديبگذار با هجونو.  و مقدس استير سرخ افسانه ايهم محافظ ش

  .ر استيقلم تواناتر از شمش: د، دروغ بزرگي گوي رود با خود مي که به خواب ميه در حاليخ جاهليش.  آورميتمام شد دمار از روزگارش در م
   
*  
   

ا است، ير حمل و نَقل کاال امنتر از دي کردند صحرا برايم تصور ميدر روزگار قد.  ماسه بر آب رونق گرفته بوديروزيه اساسا بر اثر پيشهر جاهل
ن بود که کاروانسراها يچن. ر نبوديده ها امکان پذيل پدين قبي اينيش بي، پي شد و در آن دوران ماقبل هواشناسيا دستخوش توفان ميرا دريز
ان، ي ديگاه به مد و آن ي رسيثرب مي يه و واحه يق ظفر به صبا و از آنجا به جاهليا، از طري نقاط دنيکاالها از همه . د آمدند و رونق گرفتنديپد

ن ي بي به سوي شرق و شمال شرقيجاده :  شديه آغاز ميز از جاهليگر ني ديراه ها.  شدي و سپس بندر عقبه و ِمصر حمل ميسکونتگاه موس
 يد، اما کشتآن روزها پربرکت بودن. دي ورزي صبا عشق ميمان به ملکه ي سليرا، آنجا که روزياپترا و بالمي بزرگ پارس و ين و امپراتوريالنهر
. قتر استيم محکمترند و کارکنانشان ماهرتر و ابزارآالتشان دقي قدي هايد، از کشتيماي پيره را مي اطراف شبه جزي که امروز آب هاييها

 يمين رقابت قديروها در ايسرانجام تعادل ن. يياي دري هاي و کشتيي صحراي هايکشت.  سپارندي ها مي خود را به کشتي شتر جايکاروان ها
 يراني است که شهر را از ويزيارت تنها چيشد زي انديمبل ميگاه ابوس.  توانند چاره کنندي نميه مشوشند وليحکام جاهل. به هم خورده است

 خواهد زوار تازه را به شهر ماسه ي کند، چراکه ميگانه جستجو ميان بي خدايکره هاي پيافته ي يشورا گوشه و کنار جهان را برا.  دارديبازم
از .  کندياه رقابت مي سنگ سي ساخته شده که محراب آن با خانه يدر شهر صبا، معبد بزرگ. ستنديب ني رقيز بين کار ني در ايجذب کند، ول

  . شوديه روزبه روز کاسته مي جاهلي که از شرکت کنندگان بازار مکاره ي دارد، در حاليارين رو سفر به جنوب طالبان بسيا
   

ل شده و به ي تبديخته اند، شهر به مرکز هرزگي در آمير مذهبي غي هاي را با چاشنيه انجام مراسم مذهبيل، حکام جاهلمبيشنهاد ابوسيبه پ
له ي از قبيد که گروهي کشييک بار کار به جاي. ش شهرت داردي تند و پرصدايقيع و موسي زشت و شنيخاطر قمارخانه ها، فاحشه خانه ها، آوازها

 يزي خواستند و چهار تن از آن ها که پول ناچياه بودند، باطمع فراوان از مسافران خسته باج مي سنگ سي خانه ي ها کوسه که دروازه باني
ن بود که زوار مدام يا. ن پرتاب کردند و هر دو در اثر سقوط از پله ها درگذشتنديي دروازه به پاين دو مسافر را از بلنديبشان شده بود، خشمگينص

 ي ميند و از بستگانشان اخاذي رباين روزها غالباً زنان زائر را ميا.  گشتنديگر باز نميه آمده بودند ديک بار به جاهلي که يسان شدند و کيکمتر م
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مبل در يند ابوسي گويم.  کنندي زنند و قانون خود را اعمال مي در شهر گشت مکوسه مختلف جوانان يدسته ها.  فروشنديا آنان را ميکنند و 
 که يواژه ا. يکي، يکي، يکي: امش را به آن آوردهي است که ماهوند پيياين دنيا.  دهدي کند و آن ها را سازمان ميسته ها مالقات مخفا با سرد

  .دي نمايه خطرناک ميدر برابر کثرت حاکم بر جاهل
   
ش را ي کند و کف دست هاي دورشان ميحرکتبا . رندي گي شوند و کار خود را از سر ميک ميند و زنان حرم فوراً نزدي نشيزد و مي خيخ برميش

 يش مي برايش کوچکيآزما.  کاهن ماهوند بفرستي را به خانه يقاصد: " دهديمبل دستور ميابوس. دي آي به درون ميخواجه ا.  کوبديبه هم م
  ."ک نفريسه نفر به :  عادالنهيمسابقه ا. ميگذار

   
*  
   

. دي نمايب مين وسواس شستشو بس غرين شهر ماسه ايدر ا.  کنندي زمزم شستشو ميچشمه د ماهوند دريحامل آب، مهاجر و برده، هر سه مر
 .شلپ، شلپ. ز استيس چه شگفت انگي خشک، دست و پا و سرخيبا آن باالتنه . پاها تا زانو، ساعدها تا آرنج، سر تا گردن. وضو، مدام وضو

هدف . ر فروبردن و باز دور تسلسل آب و دعا را از نو آغاز کردني فراگيرا در آن ماسه هابه زانو افتادن و بازوها، پاها و سر . شستن و دعا خواندن
. رفته انديه قدرت مطلق ماسه و شن را پذيرا مردم جاهليانت است، زي خيعشقشان به آب خود گونه ا.  قلم بعل آسان استين ها براي ايريگ

ن شده يصحرا با آن عج.  بندديد و منافذ پوستشان را مي افزاير موها و مژگانشان م کند، بر قطيشان خانه ميان انگشتان دست و پايماسه م
ن ها مردمان يا. نشانين ترين شهروند گرفته تا مسکياز باالتر. انين است راه جاهليا. ديي خود بشوي صحرا، ما را در خشکي ماسه هايا: است

  .افته انديانشان راه يسند و عاشقان آب به ميليس
   

 داشت، فقط ياگر افکار ماهوند ارزش: " زنديبعل با تمسخر طعنه م.  کردي توان بازيبا بالل نم.  چرخدي امن در اطرافشان ميز فاصله ابعل ا
و ."  کنديم که بعل توانا به ما حمله ميمفتخر: "دي گوي شود و لبخند زنان ميسلمان مانع بالل م."  کردندي نميروي مثل شما از او پييآشغال ها

 يش مي شود، مشوش به سويک ميند که نزدي بي ماهوند را مين حمزه عمويکر سنگي پيخالد، حامل آب، آشفته است و وقت. ردي گيالل آرام مب
. ستيش ها پرشُکوه نين ستاي ايت به اندازه ياگرچه واقع. ر شهر استي شير و شکارچي گين کُشتي هنوز معروفتريحمزه در شصت سالگ. دود

 يين خبرهايدن چنيچي آنقدر پول دارد که از پير نجاتش داده اند، ولي از چنگال شيدر نبرد شکست خورده و دوستان با خوش اقبالحمزه بارها 
 برند وخالد را دنبال ياد ميبالل و سلمان بعل را از .  بخشدي اعتبار مي رزمين افسانه هايز به چني سنش نيادياز آن گذشته ز.  کنديريجلوگ

   .ر سه جوان دستپاچه انده.  کننديم
   

 آورد؟ ي به سرش مييآن حرامزاده چه بال. اما چند ساعت است که رفته:  شوديو خالد نگران م. د ماهوند هنوز به منزل بازنگشتهي گويحمزه م
. ستيمبل ني سي وهين شيا: گر سلمان از همه آرامتر استي زنند؟ بار دي انگشتانش گذاشته اند؟ شالقش مي دهد؟ چوب اليشکنجه اش م
او از . مان دارميامبر ايد چه باشد، چه نباشد، من به پي گوينش مي آهنگيو بالل وفادار با صدا. ديمطمئن باش. م کاسه استير ني زيحتما کاسه ا

هرچه باشد . ته باشدمان داشيد به خدا ايآخر بالل، چندبار به تو گفته باشم خوب است؟ آدم با:  کندي سرزنش ميحمزه به نرم. دي آيپا در نم
ف است؟ يامبر ضعيد پييد بگوي خواهيم: " پرسديستد و مي اي حمزه مي ترکد رو در رويت ميش و عصبانيخالد که از تشو. امبر انسان استيپ

 از ير اگر دايحت... ي ترسينگذار بفهمد م: "دي گوي کوبد و مي حامل آب ميقه يحمزه به کنار شق..." ديش هستيدرست است که شما عمو
  ".د بفهمدياو نبا. ي کني ميوحشت قالب ته

   
 ي کشد و با صداي، چرا؟ حمزه خود را عقب مي، چيک.  زننديفوراً ِگردش حلقه م.  رسد، هر چهار نفر مشغول شستشو هستنديماهوند که سر م

ره و تار ي تيزي امروز انگار چي، ولي روشن بودي آمديهروقت از حرا م.  ندارديده ايگر فايبرادرزاده، انگار د: "دي گويش مي سربازيدو رگه 
  ."است

   
.  در کار استيمبل، حتما کلکي؟ ابوسيک: " زندياد ميخالد فر."  کرده انديشنهاديبه من پ: " زنديند و لبخند مي نشيوار مي دي لبه يماهوند رو

" ؟يشنهاديچه جور پ: " پرسدي ميسلمان پارس."  است که رد کردهخُب معلوم. امبر درس ندهيبه پ: " دهديبالل وفادار اندرز م." آن را قبول نکن
  ."  خواهد بدانديدا شد که ميک نفر پيباألخره : " زنديماهوند باز لبخند م
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حمزه احساس ."  التفات از اهللا تقاضا کرده استيمبل اندکيابوس. ک دانه شني يبه کوچک.  استي کوچکيمسأله : " کنديدوباره آغاز سخن م

 در يچ نفعيچ، هيه: " زندياد ميحامل آب فر.  دست و پنجه نرم کرده استيوي با دييد، گوي آي دارد از پا در ميکند ماهوند از شدت خستگ يم
  . کنديحمزه ساکتش م." ستيکار ن

   
صد و شصت بت معبد ي از س که سه تا، فقط سه تا-ق را به کار بردي تصدي او واژه - ق کنديابد و تصدي بيقي بزرگ ما در دلش طرياگر خدا"

  ..." پرستشنديسته يشا
   

 يامبر گوش فرا مين به پيمؤمن: "دي نماين ميماهوندخشمگ!" ا اهللاي: " کنندي ميدان با او همراهيگر مريو د"  اهللايال اله ال: " کشدياد ميبالل فر
  . کشندي ماسه ها مي شوند و پاها را رويهمه ساکت م" دهند؟

   
 ما را به ي کند که مانع نخواهد شد و حتيدر مقابل، ضمانت م... ز بشماردي و منات را جايست که اهللا، پرستش الت، عزن ايدر ثواب او ا"

  ."شنهادشين بود پيا. نندي گزيه برمي جاهليت در شوراين نشان که مرا به عضوي شناسد، به ايت ميرسم
   

، حتما خواهد گفت يياي فرود بيامين پي و سپس با چني کوه حرا بروي به باالاگر تو. ک دام استين يبه نظر من ا: "دي گوي ميسلمان پارس
." د که تو را شارالتان و کذاب خطاب کندي آي به دستش ميام را به تو الهام کرده؟ آن وقت بهانه ايل درست همان پيچگونه است که جبرئ

 که يبلکه به گونه ا. ستي نيک آموخته ام، منظورم به حالت عادي سلمان، من گوش دادن را ني دانيم: " دهدي ميماهوند با سر پاسخ منف
 کنم او از درون قلبم يشتر اوقات احساس ميب.  گذردي داند در دل من چه مي ميي شود، گويل ظاهر مي جبرئياغلب وقت.  همراه دارديپرسش

  ." روحمياز درون ژرفا.  کنديظهور م
   

م چه ين شعار را رها کني گذرد؟ حال اگر اي چقدر مي اهللا را به ما آموختي که تو ال الياز وقت.  استيرگين که دام ديا اي: " کنديسلمان اصرار م
 يچ کس ما را جدي شمارند و هيگر ما را خطرناک نميمردم د.  جلوه خواهد دادي الابالي شود و ما را افرادين سبب ضعف ما ميم بود؟ ايخواه
  ".ردي گينم
   

 ما را ي که کسي نبرده ايمگر پ. ي نکرده اينجا زندگي در ايد تو به قدر کافيشا: "دي گوي مي خندد و با مهربانيآمده مماهوند را که به وجد 
مگر تو اشعار .  از آن ها هم مسافرنديمي شوند، که نيش از پنجاه نفر جمع نميچ گاه بي من هي هايرد؟ هنگام سخن راني گي نميجد

  :  خوانَدي؟ و از برمي خواني کوبد نمي شهر مياوارهي را که بعل بر ديزيهجوآم
   
  .امبر، لطفاً گوش فرا دهيپ
   

  ت،ييوحدت گرا
   

  يکي، يکي، يکيآن 
   

  د ي آيه را خوش نميجاهل
   

  .پس آن را نزد فرستنده اش پس فرست
   

  "م؟ي خطرناکيي گوي کنند، آن وقت تو ميآن ها همه جا ما را مسخره م
   

  ."مبلي؟ آن هم بعد از گفتگو با ابوسي کرد، حاال چرا مشوشي آن ها قبالً نگرانت نميدگاه هايد: "دي گويم نگران يحمزه با چهره ا
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  ". مردم آسانتر بشوديمان آوردن براي کنم که ايد کاريشم باي انديگاه م: " جنبانديماهوند سر م

   
د ي دانيشما همه م: "دي گوياد ميماهوند باز با فر.  شونديپا و آن پا من ي کنند و اي رد و بدل مينگاه. ردي گيدان را در برمي مشوش مريسکوت
."  دارنديآن ها دست بر نم.  کننديانشان را رها نمين مردم خدايا. ن موفق نبوده اميين آيد که در جلب مردم به اي دانيم.  داده استيچه رو

 ي نماز خواندن به زانو ميرد و براي گي زمزم، وضو ميگر چشمه ي دي گوشه  دريي شود و به تنهاي بلند از آنان دور ميزد و باگام هاي خيبرم
  .افتد

   
 يکيخدا . ديآن ها خواهند شن.  شونديدن مي فرو رفته اند، اما سرانجام قادر به ديکيمردم در تار: "دي گوين مي گرفته و غمگيبالل با صدا

  . لرزنديدانش بر خود مي ماهوند آشفته است و مر. کندي مالل را احساس م حمزه هم آنيحت. ردي گياندوه هر چهار تن را فرا م." است
   

گر را ِگرد ي نهد و دست دي بالل مي را بر شانه ي که دستيدر حال. دي آيشان مي کند و به سويم ميزد، تعظي خيبرم.  رسديان مينماز به پا
 يامبر را شامل نشده، به تلخيخالد که لطف پ." مبل جالب توجه استيبوسشنهاد ايپ. ديهمه تان به من گوش کن: "دي گوي کند ميش حلقه ميعمو

خالد، مگر تو : "دي گوي به حامل آب ميحمزه به نرم.  نگرندي ميدان وحشتزده به ويمر." شنهاد اغوا کننده استين پيا: " برديسخنش را م
 ي انساني منظور من اشاره به ضعف هاياندم و تو به غلط فرض کردامبر را انسان خوي؟ من پيفتي با من دربي خواستين حاال مي که همينبود
  "ده که با تو دست و پنجه نرم کنم؟يحاال چه؟ نوبت من رس. است

   
ن يمنظور ا: " بِکشاندينيل دي کوشد بحث را به مسايو م."  ماندي نميديگر اميم ديزيگر بستيکدياگر با : "دي گوي صلح دادن ميماهوند برا

 ي، در مقامياس الهي مقيانه ي خواهد آن ها در ميمبل فقط ميابوس. ستي الت هم با اهللا برابر نيحت.  آن سه را با خود برابر بداندست که اهللاين
  ."رفته شوندي ما پذينتر از خداييپا
   

  ."نياطي چون شيمقام: " کندي تواند خودداريبالل نم
   

  ."  استيخ مرد زرنگيش. ت فرشتگان استيوقعمنظور م. نه: "ن استيشه نکته بي مثل هميسلمان فارس
   

 خواهد يمبل ميابوس. ميرفته اين انسان و خدا پذي مابيما وجود آنان را بسان موجودات. ليطان و جبرئيش. ن و فرشتگانياطيش: "دي گويماهوند م
  ." استيه کافي جذب مردم جاهلين کار برايد اي گويم. مييفزاي بيز به موجودات آسمانيما آن سه را ن

   
ن کار يمنظور از ا: " جنباندي گفته نشده و سلمان سر ميزيد چي گويماهوند م"  خواهند کرد؟يباألخره معبد را از مجسمه خال: " پرسديسلمان م

؟ الت، منا و يي گويامبر، چه ميپ: "دي گويستن دارد ميو خالد که حال گر."  تواند چهار تا باشديخدا نم: "دي افزايبالل م." خراب کردن توست
  " جادوگر؟يل و آن عجوزه هاير، آن حواصي پيم؟ آن هم آن درناهايگر قرار است الهه داشته باشيحاال د! ترا به خدا. آن ها مؤنثند. يعز

   
هره  دهد آن چي مي را دلداري زخميدان جنگ دوستي که در ميحمزه چون سرباز. دياه کشيغمبر خطوط سي پي بر چهره ياندوه، تقال و خستگ

  ."يل بپرسي و از جبرئيبهتر است به کوه بازگرد. م، برادرزادهي بکنين مورد کمکيم در اي توانيما نم: "ردي گيان دو دست ميرا م
   
*  
   

را يد، ز کنين است، مدام حرکت مي دوربي به جايوقت. ننده رايدگاه بي کند، و گاه ديار مين را اختيدگاه دوربيند، گاه دي بيآن که خواب م: ليجبرئ
د ي آيا ناگهان فرود مي نگرد و يشگان مي کوچک هنرپيکره هايل نشسته، به پين رو بر فراز جرثقياز ا.  برندير ثابت حوصله اش را سر ميتصاو

 بعل و ايرد، يلم بگيک فيصد و شصت درجه پانوراميد سي چرخد تا با ديستد و آرام بر پاشنه مي ايان آن ها مي است، ميي که نامريو در حال
اما .  دارديخ پرده برميرد و از اسراز اتاق خواب شي گي کم در دست مين را همراه با استديا دوربي دهد و يمبل را در حال راه رفتن نشان ميابوس
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. ستي شباهت ني بيينماي سيش هاي پردازد که خود از دور به نمايه مي جاهلي کند و به تماشاي کوه حرا جا خوش مينان بااليغالباً مانند لژنش
 ي ها و بحران هايي وفاي جدال ها، بي کند و از تماشاين ميشگان را سبک و سنگي هنرپينما اعمال و رفتارهايگر دوستداران سياو هم مثل د

د يبا. چه شدند يي کذايست آن آوازهاياز آن گذشته، معلوم ن! ستي نيلم کافيت کامل في موفقي انگار تعداد زن ها براي ول. بردي لذت مياخالق
حات آن ي تفري از چادرهايکي دادند که در يا مي موريليم پل بيک نقش مجسمه وار به پيمثالً .  کردنديشتر کار مي بازار مکاره بي صحنه يرو
  . مشهور را بلرزاند و ِقر بدهدينه هايس
   

ن ينجا اي در ايعني؟ من؟ يک.  لرزديند دلش از اضطراب ميب يو آن که خواب م. ل بپرسيبرو از جبرئ: دي گويآن وقت ناگهان حمزه به ماهوند م
شه با انگشتش مرا نشان ين هنرپي کنم، آن وقت ايلم تماشا مينجا نشسته ام و دارم فينم داشته باشم؟ من اي آستيد جواب ها را تويمنم که با

لم را نشان يسته که راه حل مشکل مطرح شده در ف خوا"يمذهب" يلم هاير في پي بي تا حاال از تماشاچي است؟ کين چه وضعيا.  دهديم
لم ي في و ستاره يگر اصليست، بلکه بازي ساده نيک تماشاچيل يگر جبرئيحاال د.  کندي رود و مدام شکل عوض ميش ميا پي رؤيبدهد؟ ول

 کند، بلکه در ي نميل را بازيرئنجا هم فقط رل جبيدر ا.  گرفتين حال ميار را در عي بسيش که نقش پرسناژهايميبا همان ضعف قد. است
ن نقش دوگانه خوب يز باشد تا اي تميد حسابين قسمت بايمونتاژ ا. دي آي شود و به موقع از کوه باال ميز ظاهر ميامبر و ماهوند نينقش سوداگر، پ

 سخن يگريت ديا تصور واقعي، ي خاليک ناچار است با فضاي بشوند و هر يلم برداريک صحنه في توانند در يهر دو با هم نم. دياياز کار در ب
لطفاً . نگ متي تراوليشرفته يا دستگاه پي و چسب اسکاچ و يچي به قيعني اعتماد کند، ي است به تکنولوژيش خالي خلق آنچه جايد و برايبگو
  .هاه، هاه.  پرنده اشتباه نشوديچه يبا قال

   
.  لرزدي از ترس به خود مين بشر فانيا نه؟ مِلک مقرب در برابر ايبه سرش زده . ، از آن سوداگر وحشت دارديگريدر واقع از د:  فهمديحاال م

 از يکين يا.  شوديرش ميبانگي رسد، گري رود و دارد نوبتش مي که آدم به صحنه مين باري ست که نخستيي از همان واهمه هايدرست، ول
 يبا همه .  شوميا مثل نعش منجمد ميد ي آي کنم، زبانم بند مي ميزيور کند حتما آبريآدم همه اش فکر م. نما استي سي زنده يافسانه ها
اگرچه . ين باشي کند که بهتري تواند کارياو م.  بردياما موج نبوغ کارگردان چنان توانا است که تو را همراه م. يق باشي الي خواهيوجودت م
 شود يند، سبب مي بي که در خواب ميل، هراس از خودش به گونه اي جبرئي واهمه...  کار او هميياي از عهده بربي که اگر نتواني دانيخوب م

  . کندينه حبس ميبله، خودش است و مِلک مقرب نفسش را درس. دي آيد، اما او دارد ميدن ماهوند را متوقف نمايتقال کند که رس
   

 حفظ کرده يزي و نه چي دانينه داستان را م. يد آنجا باشيبا که ني صحنه، در حالي جهت هلَت داده اند روي بيني بي که در آن مييايمثل رؤ
 که به سر آن ييا مثل بالي.  به او دست داده بودين احساسيک همچي.  کنندي است و همه دارند به صحنه نگاه مياما سالن پر از تماشاچ. يا

 صحنه آمد، متوجه شد ين که روياما هم.  شودي مر ظاهري شکسپيشنامه ياه پوست در نماياو در نقش زن س. دپوست آمدي سفيشه يهنرپ
ن يل چنيجبرئ. ي وايباز هم ا. اه نكردهيش را سيادش افتاد كه دست هاينك را بردارد ي تا آمد عيول. ي وايا. نکش را هنوز به چشم دارديع

شه يک هنرپيو آن وقت من فقط . اب کنمد و شرک انتخيان توحين خاطر که من ميبه ا. دي آي مکاشفه نزد من ميماهوند برا.  داشتياحساس
   ! کمکيکمک آها. ميار، که به تو چه بگوي دانم يآخر من فالن فالن شده چه م. ندي بي احمقم که دارد کابوس مي
   
*  
   

د و ي سپياگر از شن و ماسه هيدر آنجا د. يک را پشت سر بگذاري تنگ و تاريد دره هاي باي کنيه به مقصد کوه حرا حرکت مي از جاهليوقت
 نور آفتاب را يياه و سخت است که گوي سي خورد، بلکه شني به چشم نمي مانده اثري برجايياي دري مرجان هاياي قرن ها از بقايپاک که ط

د و ي سپين درخت ها را با گل هايآخر. ي روياز ستون فقراتش باال م. ن کرده استي بر فراز سرت کميلي تخيکوه حرا چون موجود.  مکديم
 ي تر ميمتر و صخره ايج عظي که به تدريي، سنگ هاي رويان سنگ ها باال مياز م. ي گذاري رنگ پشت سر ميريم و شي ضخيرگ هاب

ه يجاهل. ي رسيآن وقت به قله م.  رنگندي آبيه يمارمولک ها مانند سا.  بندنديد مي غول آسا راه بر خورشييوارهايشوند، و سرانجام چون د
سقفش آنقدر بلند . ي رسي مي و به غاريي آين مييرو به صحرا تا حدود پانصد پا پا. ت گسترده استيش رويهوت پ بريپشت سرت و صحرا

 صحرا ي کبوترهاي، صداي روياز کوه که باال م. د رنگ استي سفي معجزه آسايده از آن شن هايو کفَش پوش. ستادي توان در آن اياست که م
 ي رسي به غار ميوقت.  زنند ماهوند، ماهوندياد مي دهند، فريسنگ ها که به زبان خودت سالمت م. نند خواي که تو را به نام مي شنويرا م

   .ي روي و به خواب مي کشي، دراز ميخسته ا
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*  
   

که در  يدر حال.  نامدي است که آن را گوش فرادادن ميست، همان حالتي که خواب نيخواب.  رودي فرو مي به خواب متفاوتيبعد از رفع خستگ
 کرد ين را تماشا مييد و پاي پلکيل که آن باال مي شود و اکنون جبرئي زاده ميزي چي کند، پنداري ميدگي شکم احساس درد و کشيه يناح

 شکم يدگيمن همان کش. غمبر استيد که مِلک مقرب درون پي آين لحظات به نظر ميمن که هستم؟ در ا. ج شده استي کند گياحساس م
ده و يگر، دراز كشي كه ماهوند، خود دي رسم، در حاليل فرشته، فرا ميمن، جبرئ.  افتديرون مي که از ناف آن که به خواب رفته بياهستم، فرشته 

 يگريک از ما دي شود گفت کدام ي درخشان از جنس نور به نافش بسته شده و نمي بنديله يناف من به وس.  دهديدر عالم خلسه گوش فرا م
  .مي شوي ميما در کنار بند ناف در دو جهت جار. ندي بيرا در خواب م

   
ل ي جبرئيول. از استين که پر از نيش را، و ايدهايترد:  کنديز احساس ميش را نيديل عالوه بر قدرت و تمرکز شگرف ماهوند، نوميامروز جبرئ

م، اما يبه آن ها معجزها نشان داد:  پرسدياهوند مم.  دهدين حال پرسش است، گوش مياو به گوش فرادادن که در ع... هنوز متن را حفظ نشده
دند ي و آن ها دينه ام را باز کرديتو س. مي مردمان شهر بوديما هر دو در معرض تماشا. ي من آمديدند که به سويآن ها تو را د. اوردنديمان نيا

 را ي سنگي همچنان بت هايدند، ولين منظره را دي ا از آنانياريبس. ينه ام جا دادي و سپس آنرا درون سيچگونه قلبم را در آب زمزم شست
 آن شهر مقدس پرواز کردم، مگر در ي من بااليت المقدس بردي و مرا همراه خود پروازکنان به بيو شب هنگام که آمد.  کننديپرستش م

 آن ها بازهم به ي نماند، ولي باق در معجزهيديگر ترديف نکردم تا دياتش توصيي جزيبازگشت آن سفر را درست همانطور که بود، با همه 
، و اهللا ي رساندي مرا تا بارگاه الهيشان آسان شود؟ وقتيمگر من تا کنون هرچه از دستم برآمده انجام نداده ام تا راه بر ا. پرستش الت شتافتند

ن بس ي مؤمنين بار بر شانه ي او گفت ا روبرو شدم وين واجب شمرد، هنگام بازگشت با موسي روزانه را بر مؤمنين چهل بار دعاي سنگيفه يوظ
 خود را يگر تقاضاياد است و بهتر است بار دين تعداد دعا زي گفت اي همچنان ميمن چهار بار نزد خداوند بازگشتم و موس. ن خواهد بوديسنگ

ن که باز به التماس ياز ا. گر بازنگشتمي واجب روزانه را به پنج بار کاهش داد، و من دين بازگشت، خداوند تعداد نمازهايدر چهارم. تکرار کنم
 ي را مي پرستند و عزي دهد و آن ها هنوز منات را ميت ميخدا در رحمتش به عوض چهل بار، به پنج بار نماز روزانه رضا. فتم شرم داشتميب

  م؟يشان چه بگوي توانم بکنم؟ به ايگر چه ميد. خواهند
   

امکان دارد آن :  پرسديم. ز استياضطراب ماهوند وحشت انگ.  از من نپرسين هر که دوست دارتو را به جا.  نداد و ساکت مانديل پاسخيجبرئ
.  کنديا آنان دختران خداوندند؟ و خود را سرزنش مي؟ آي داريا تو خواهرانيل، آيا از تبار فرشتگانند؟ جبرئيآ... يها فرشته باشند؟ الت، منات، عز

انت يت شورا بخودم خيدن به عضوي رسيد برايا بايآ.  قدرت گرفتار شده اميايا به رؤين ضعف است؟ يا ايآ.  مغرورميمن مرد. ن غروريآه از ا
د ي داند؟ شايا او ميآ. خ اعتماد ندارمي به صداقت شي من است؟ من حتي از خودخواهي و ناشي از معنيا عارين کار ِخردمندانه است يا ايکنم؟ آ

ز منافع ي من ني براياما از طرف.  گذاردي خراب کردن من باز ميشنهاد دست او را براين پيقبول ا. است يفم و او قويمن ضع.  او هم ندانديحت
 ير است که برايا اهللا آنقدر انعطاف ناپذي به قدر سه فرشته ارزش ندارد؟ آيعني مردمان جهان، ين شهر و همه يروح مردمان ا.  در برداردياديز

ا يا ساده، بخشنده يا فروتن، پرشُکوه يد مغرور باشد يا خداوند بايآ.  دانميچ نميست؟ من هيگر نيته درفتن سه فرشينجات بشر حاضر به پذ
   است؟ و من؟يو چه مفهوم! طالب؟

   
*  
   

 داند در يم پاسخ ها را مي کني برد که آن که تصور مين رنج ميل فرشته اغلب از اي، جبرئيداريمه راه بازگشت به بيا در نيمه راه خواب، يدر ن
. رو نشان نداد... ازياز داشتم، ني به او ني مردم، وقتي داشتم ميهمان که وقت.  شوديدا نميهرگز سر و کلّه اش پ. نه.  شودياها ظاهر نمين رؤيا

  .ب استيچم، غاي پيهر وقت به نام او از درد و رنج به خود م. زها است و اهللا انور خداي چيآنکه مرکز همه 
   

ل در نقش دو گانه يامبر در عالم خلسه، خروج، بند نور و جبرئيپ: ن صحنه استي گردد، اي دارد و آنچه مدام باز ميود را دور نگه مقادر متعال خ
 قرار دارند چنان ين که خارج از جهان ماديره شده، و هر دو از اين به باال خييو از آن پا.  نگردين ميين حال باال نشسته به پايدر ع. اش

د من ي گويابد و با خود مي ي او خود را ناتوان ميغمبر، در برابر بزرگيل در حضور پيو جبرئ.  اند که کم مانده عقلشان را از دست بدهندوحشتزده
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ن آب به يز چون حامليفرشتگان ن. هرگز ترست را نشان نده:  حمزهيصدا.  خراب کنمير بهتر است ساکت بمانم وِالّا ممکن است بد جوري پيب
غمبر چه خواهد ياگر مقرب خدا از هول صحنه دست و پا شکسته حرف بزند، پ. ن جلوه کنديد آسوده و متيمِلک مقرب با. ازمندنديدرز نن انيا

  گفت؟
   

 گردنش ي شود، رگ هايک مرتبه سخت و سفت ميبدن ماهوند که همچنان در عالم خلسه است : ن صورتيبه ا. و آن وقت ناگهان مکاشفه
. ح دادي ها توضين سادگيست که بتوان به اي نيزيچ.  صرع نداردي به حمله يچ شباهتين هيا. نه. ردي گي و شکمش را با دست م زنديرون ميب

 که دارد از ي کند؟ در همان حال فرشته ايظ ميل کرده، سبب ِگرد آمدن ابرها شده، هوا را چون شربت غلي صرع روز را به شب تبديکدام حمله 
خته ي متصل باشد، در فضا آويي طالي که به نخيم مانند بادبادکي گفتيبهتر بود م. زان استي کند باال سر مرد دردمند آوي ميوحشت قالب ته

ل بار يز شده و جبرئي گالويزي توان با چياو با همه .  شودي و حاال معجزه از شکم او، من، از شکم ما شروع ميدگيبازهم کش. يدگيکش. است
رو که از درون ماهوند برآمده به يو آن ن.  کنديآن را باز و بسته م.  آورديبه فکم زور م. نجا استياکنون ا.  کنديس مگر آن قدرت را احسايد

  .دي آيرون مي رسد و صدا بي من مي صوتيتارها
   
ست، ي من نين صداي اما ا.ستم، هرگز هم نخواهم بودي نييمن سخنران سطح باال.  را بلد نبوده امين کلماتيمن هرگز چن. ستي من نيصدا. نه

  .ک صدا استيفقط 
   
 ياو دارد مرا م.  آوردياد ميل به يجبرئ. آهان، درست است.  شوديره ميد و به آن خي آي به نظرش ميريتصو.  شوديدگان ماهوند کامالً باز ميد
ان دندان يم، از ميد، از دهانم، از گلوي آيرون ميد بن وجويبا ا. ميچه بگو.  دانمي؟ نمي؟ کيچ.  جنباننديم را مي جنبند، لب هايم ميلب ها. نديب

   .مي گويآن کلمات را م: ميها
   

  .اريست ي ها نين آساني خدا بودن به ايپستچ
   

  .ستين صحنه نياما، اما، اما، خدا در ا
   

  . که بودمي داند من پستچيخدا خودش م
   
*  
   

 دروازه ي صبرتر است، به سويخالد، حامل آب، که مطابق معمول از همه ب.  هستند زمزم چشم به راهشياران ماهوند کنار چشمه يه يدر جاهل
 خاک ها چمباتمه زده، با ي عادت دارد و تويير به تنهاي پي سربازهايحمزه، مثل همه . دنش باشدي دود تا در آنجا از دور مراقب رسي شهر مي

مردم همه .  استيو امروز شهر خال.  شوديش نميداي هفته ها پي و حتي متماديگاه روزها. ستي در کار نيعجله ا.  کندي ميزه ها بازيسنگر
 حمزه و يزه هاي سنگريق است که فقط صدايسکوت آنقدر عم.  شعرا حاضر باشندي بزرگ بازار مکاره رفته اند تا در مسابقه يبه چادرها

  .  شنوندي را مي دونده اي پاياآن وقت صد.  رسديک جفت کبوتر که از کوه حرا آمده اند به گوش مي يبغبغو
   

ن رفتار خارج از ياز ا.  برخاسته انديحاال همگ. دي آيامبر بازگشته، اما به زمزم نميپ.  رسدي گرفته سر ميده و چهره ايخالد است که با نفس بر
ست؟ اما ي نيامي امروز پيعني:  پرسنديدند، از حمزه مي کشي انتظار مي سنگي نخل و ستون هايآن ها که کنار شاخه ها. قاعده بر آشفته اند

 با من يول.  شودي است که کالم نازل ميامبر مثل مواقعيظاهر پ.  کنم باشديفکر م. چرا: " جنباندي زند، سر ميخالد که هنوز نفس نفس م
  ." بازار مکاره رفتي نگفت و به سويسخن

   
 ين شهر همراهي او را تا مناطق ثروتمند نش- ست نفر جمع شده اندينون حدود ب تا ک- داني بحث جلو افتاد و مري از ادامه يري جلوگيحمزه برا

  . کشديدن به بازار مکاره را ميانگار فقط حمزه انتظار رس. زکارانه استي پرهي از نفرتيحالت چهره شان حاک.  کننديم
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آن ها پر .  کندي انجام آن مهم استوار ميده و عزم خود را براستايدگان بسته ايبا د. ابندي ي خالدار، ماهوند را مين شترهاي مالکيرون چادرهايب
  . شودي دهد و پس از چند لحظه وارد چادر شاعران مي او پاسخ نميش و پرسشند، ولياز تشو

   
*  
   

دگان يهوند با دن که ماي هميول.  دهنديز نشان مي استهزاآميروان بخت برگشته اش واکنشيغمبر نامحبوب و پيدن پيدرون چادر، جماعت با رس
ا به يش بلغزد ي آنکه پايش محکم است و بيد، اما گام هاي گشايچشم نم.  شوديدن قطع مي هو کردن و معو کشيد، صداهاي آيش ميبسته پ

حان ان، مدايغزل سرا. ردي گيان نور قرار مي رود و همچنان با چشمان بسته در مي رسد، از چند پله باال مي بخورد به صحنه ميا کسي يزيچ
 به ماهوند خوابگرد ي نگرانيخته با اندکي آمي از سرگرمي ناشي با حالت-نجا استيالبته بعل هم ا - زيا هجوآمي يندگان اشعار داستانيقصاص، سرا

ز ش، ايک صحنه و نگارش گفته هايدن به نزدي رسين براي کنند و کاتبي خود جا باز ميت پراکنده اند و برايان جمعيروانش ميپ.  نگرنديم
  .ندي جوي ميشيگر پيکدي
   

 ي ِمصري طاليه زده و در کنار همسرش هند با گردن بندهاين در کنار صحنه نشسته و بر چند بالش تکيشمي ابريچه ايمبل بزرگ بر قاليابوس
زد و با ادب ي خيبرممبل يابوس.  رسديش مياهش تا نوک پاي سيم رخش مشهور است و موهاي نيونانيفُرم .  کنديشه جلوه ميپرشُکوهتر از هم

 که در چادر ي است و بر جماعتين ابزار احترام رسميا."  کاهنيغمبر، اي پي ماهوند، ايخوش آمد: "دي گويار خطاب به ماهوند ميو نزاکت بس
 يش مي پيمه راضيتزده و ن کنند و آنان شگفي عبورشان راه باز مي زنند، بلکه برايغمبر را کنار نميروان پيگر پيد.  گذاردير ميِگرد آمده اند تأث

  . نديآ
   

اما من .  از آنان باشميکي کنم که ي ِگرد آمده اند و من ادعا نميارينجا شاعران بسيدر ا: "دي گويد، شمرده و واضح ميده بگشاي آنکه ديماهوند ب
  ."ن شاعران استي اي باالتر از همه ياتم از آن وجوديامبرم و ابيپ
   

ارو را ساکت ين يا. نجا آمده انديح به اي تفريز مانند زوار در پيان نين در معابد است و جاهلي ديجا.  شوديز مي صبر جماعت دارد لبريکاسه 
و در ." ش را بشنوديد گفته هايا باي دنيت با تو سخن گفته، همه ياگر واقعاً خدا: "دي آيگر به زبان ميمبل بار دياما ابوس! ديندازيرونش بيب! ديکن

  . شودي سکوت کامل برقرار مچادر بزرگ فوراً
   

  . کنندين شروع به نگارش ميو کاتب." ستاره: "دي گوي رعدآسا ميماهوند با صدا
   
  ! مهربانيبه نام خداوند بخشنده "
   

  . دارديش او را به سخن گفتن وا نميال شخصي رود و اميز نميراهه ني کند، به بيهمراهت خطاب نم: ن، هنگام طلوع آفتابيدر کنار پرو
   
  . آموختهي کران است آن را به ويآن که قدرتش ب:  است که بر او نازل شدهين وحيا
   

ش الهام يکتر از طول دو کمان، و آنچه را كه نازل شد به خدمتگزار خويکتر شد، نزديستاد، آن گاه نزديروها در افق افراشته اي نيساالر همه 
  .کرد

   
 به يده است شبهه ايد که نسبت به آنچه ديا شما جسارت آن را داريپس آ. دل خدمتگزار پاک بودد افتاد، ي که چشمانش به آنچه که ديهنگام

  د؟يدل راه ده
   

ده بر نگرفتم و نگاهم يده بود، دي که آن درخت پوشيهنگام. دمي باغ آرامش قرار دارد ديکيز اورا کنار درخت ِسدر که در انتها، در نزديمن ن
  ."دمي خداوند را دين نشانه هاي از واالتريمنحرف نشد و برخ
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  : خوانَديز ميگر را نيت دي دو بيديا ترديچ درنگ ي هيو سپس ب

   
ماهوند . ستدي ايه صاف ميخ جاهليزد و شي خين مصراع، هند برميدن نخستيپس از شن" د؟يده ايشين است اندي و منا که سوميا به الت و عزيآ"

  ."ند و شفاعتشان واجب استيندگان متعالآنان پر: " کنديدگان خاموش قرائت ميبا د
   

 افکند، ين ميرد و درون چادر بزرگ طني گي از پرسش الهه ال الت باال مي حاکيادهايعه، فرياد، هورا، شاياهو، فريمادام که سر و صدا و ه
 که ي نهد ودر حاليگوش م يمبل دو شصت خود را بر الله هايخ ابوسيش:  شوندي روبرو ميج تازه اي مهيجماعت شگفتزده با صحنه 

همسرش هند .  نهدين مياط بر زمي را با احتيشاني افتد و پيو سپس به زانو م." اهللا اکبر: " کندي رسا تکرار ميدهد با صدايانگشتانش را تکان م
  . کندي ميرويز بالفاصله ازاو پين
   

 حاضران در يهمه .  نگردي همه در آن اجتماع کرده اند، با وحشت مستاده و اکنون کهيع کنار در باز چادر اين وقايخالد، حامل آب، در طول ا
 آن يپندار. ردي گيخ آغاز شده و موج وار همه جا را فرا مين حرکت از هند و شيا.  زننديف زانو ميف به رديرون از آن رديچادر و زنان و مردان ب

غمبر چشم بسته که سه الهه ي مردم داخل و خارج چادر در برابر پي که همه نيتا ا.  پرتاب شدندياچه اي بودند که به درون درييزه هايدو سنگ ر
 دود و اشک ي شهر ماسه ميد، به درون قلب خالي گريار مي اختيحامل آب که ب.  شهر را مقدس شمرده به زانو افتاده باسن ها را نداردي حامي
   .د خطرناک با آن مخلوط استي اسي کند که انگار نوعيزد، چنان آن را سوراخ مي رين ميش که بر زميها
   

  . خوردي از رطوبت به چشم نمي ماند و بر پلک چشمان باز شده اش اثري حرکت ميماهوند ب
   
*  
   

 ستاندن ي دارد برايه را وا مي اول جاهليرد که بانوي گي صورت مييمانان، در شهر قتل هاي ايرانساز سوداگر در چادر بي ويروزيشب پ در آن
  .ان دراز در انتظار بمانديولناک سال هيانتقام

   
 را ي غرشين انداخته بود که صداييش را پاي اندوهناک سر خاکستريروزيان طلوع و غروب آن پي رفت و ميغمبر تنها به خانه مي پيحمزه عمو

 ي برق فسفر.ش بجهديد شهر به رو بلنيک بود از برج و باروي سرخ رنگ و غول آسا افتار که نزديريد و تا سرش را بلند کرد چشمش به شيشن
 دمد و با آب يرون مين را بي زمي منزوي دماغش وحشت مکان هاياز پره ها. زدي آمي صحرا در هم ميپوست سرخش با درخشش ماسه ها

 رنگ شب به يبن نور آيان آخري از م. بلعديان را مي زند، سپاهي که سپاه جسارت کرده به قلب صحرا مي پراکند، و هنگاميدهانش طاعون م
 يه هايم شما گري هايجوان. کور حرامزادهير مانتيپ: " سازدي مرگ آماده مي کشد و از آنجا که سالح ندارد، خود را براي ميوان نعره ايطرف ح

   . جوان بودمي جوانتر بودم، وقتيوقت."  کردمي خفه ميبزرگ را دست خال
   

د يکور ناپديمانت.  نگرديبه اطراف م.  رسدي قهقهه به گوش ميز صداي شهر نيرج و بارود از بيشا. د و از دوري آي خنده مياز پشت سر صدا
ش ها ين درويحاال که ا. رندي گيان مي گردند، او را در ميده اند و خندان از بازار مکاره باز ميان که لباس بالماسکه پوشي از جاهليشده و گروه

ش يز در پي وحشت انگي فهمد که شبينند، مگر نه؟ حمزه مي بيد مي جدي کنند، خداهاي نگاه م کهيالت ما را قبول دارند، به هر گوشه و کنار
 که چهل و چهار سال تمام در جنگ و صلح خدمتش را کرده يبه نوکر الغر. ردي گيش را مير جنگي گردد و سراغ شمشيبه خانه باز م. دارد

شه گفته ام بهتر است آن حرامزاده ها را يهم. نفرت دارم که حق را به دشمنانم بدهمن يا، از ايز در دنيش از هر چيب: "دي گويغرولند کنان م
 يامده، وليرون نيش بيد از جلد چرمين برادرزاده اش گروي که به دير از روزيشمش." ن استين راه حل همي آن بدمصب ها بهتريبرا. ميبکُش

  ."د همچنان انتظار بکشديصلح با.  گرددير آزادانه در شهر ميش: " کنديامشب به نوکرش اقرار م
   

ان ي چاق و روغن زده کار خود را به پايران با بدن هاي گيکُشت. ه پر از لباس مبدل و جنون استيم، جاهليوال ابراهين شب فستين آخريدر ا
 ي شعرا را گرفته اند و فاحشه هاياان آوازه خوان جياکنون روسپ. خته استياه آوي سنگ سي خانه يوارهاي به ديرسانده اند و هفت شعر انتخاب
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 رنگ نوک يي طاليزنان خود فروش با ماسک ها.  سپاردي شبانه رخت به نوع روزانه اش مي روغن زده مشغول کارند و کُشتيرقاصه با بدن ها
ان ي در مشت جاهلطال، همه جا برق طالست،.  شودي ها منعکس مي رقصند و رنگ طال در چشمان درخشان مشتري خوانند و ميپرندگان م
 پر از طال و کنار يابان هايان خيحمزه دلتنگ از م.  ملتهب شهر شبيوارهاي مشتعل و در ديشان، در منقل هايهمانان لذت جويسودجو و م

 و يي طاليش و عشرت مستانه را از پشت درهاي عيصدا.  گذرديبش اند مي کردن جيب برها مشغول خاليهوش افتاده و جي که بيزوار
 يد، نمي جوي آنچه را ميول.  دهدي کشنده آزارش مي شنود و آوازها و قهقهه ها و جرنگ جرنگ سکه ها چون ناسزاهاي خانه ها ميشنده درخ

  . کشدير را مي کند و انتظار ظهور شيب ميه ها را تعقي شود و دزدانه ساي طال دور مي و عشرت نورانياز شادمان. ستينجا نيا. نه. ابدي
   

. ابدي ي شهر مي خارجيوارهايک دي تاري از گوشه هايکي کشد، در ي دانست انتظارش را مي از ساعت ها جستجو، آنچه را که مسرانجام پس
ش يه به مردان دارد و صداي شبي رنگ است و چهره ايکور آبيچشمان مانت.  سه رجهيکور سرخ، با دندان هايده بود، مانتيا دي که در رؤيوانيح

ن پرتاب ي زهرآگيرهايچ است و با دمش تيچ پيش مانند در بازکن پي دود، ناخن هاي باد مياو به تند.  مانديمپت و فلوت م از ترويزه ايبه آم
.  رسديدن کارد و بهم خوردن دو فلز بگوش مي کشيصدا. ش استي در پيانگار مشاجره ا. ار دوست دارديکور گوشت انسان را بسيمانت.  کنديم

با .  دردي کشد، غرشش سکوت را ميام مير از نير شمشيحمزه اکنون چون ش. به آن ها حمله کرده اند. ندي بيالل را محمزه، خالد، سلمان و ب
  . حمله کنندگان را پوشانده و شناختنشان امکان ندارديماسک چهره .  روديش مي شصت ساله اش در توان دارند پي که پاهاي شتابيهمه 

   
أت ي آکنده از خشم مردان و زنان را در هي رود، حمزه با دليله راه مي جاهلي پر از هرزگيابان هاي در خ کهيهنگام. شب، شب ماسک ها است

 دم سر ي که به جاييده است و مارهاي د].م. ي بزرگ افسانه ايپرنده [رخ  و ييقاي، سمندر، گراز افرير دال افسانه ايعقاب، شغال، اسب، ش
ن ين شهر را در اياطيان و شياجنه و حور. دار گشته اندي از پس کوچه ها در برابرش پديروف به ابوالهول آشور بالدار معي دارند، و گاوهايگريد

.  جستي را که مييد، همان هاي باي سرخ را ميک است که ماسک هاين مکان تارينک در اي ايول. شب اوهام تب آلود و شهوت قبضه کرده اند
  . روديال سرنوشت مو به استقب. ر صولت رايماسک مردان ش

   
*  
   

 ي نه تنها مست، بلکه از خود بياز آنجا که عادت به الکل نداشتند، به زود. دن کردندي خانمانسوز شروع به نوشيد ماهوند در چنگال غميسه مر
 ي داد، رجز خواني را تاب مک آبشي که خين و آن وقت خالد، حامل آب، در حالي به عابري رفته، بنا کردند به متلک پرانيدانيخود شدند و به م

 يرانيف را پاک خواهد کرد و آن را تا مرز وي کثيه يآب جاهل. ران کندي تواند شهر را وي که در دست دارد مي گفت با سالحيم. آغاز کرد
آن ها کردند و پس از ب يرصولت شروع به تعقين هنگام بود که مردان شيدر ا.  تازه بنا شوديد پاک، شهري سفيشستشو خواهد داد تا از ماسه 

  .رشان انداختندي گي، در گوشه اي طوالني گرديپ
  .ديره شده بودند که حمزه سر رسي مرگ سرخ خي را از سرشان پرانده بود و به ماسک هايوحشت مست

   
دو تن از حمله کنندگان فرار را . ابدي يان مي پايري شود، درگيحمزه که وارد گود م.  کندي شهر پرواز ميز، باالين ستي اين تماشايل حيجبرئ... 

ست و ي ني شده اند، اما زخم هاشان چندان کاريبالل، خالد و سلمان زخم.  بندندين نقش ميگر مرده بر زمي دهند و دو تن ديح ميبر قرار ترج
گر کارمان يد. رادران هندب: " آورديگران آن ها را بجا ميحمزه قبل از د. ر جسدها پنهان استي است که پشت ماسک شيمتر از آن خبريوخ

  ."ساخته است
   

  .ندي گريوار شهر نشسته مي ديه يروان ماهوند در سايپ.  کننديکور و آن ها که با آب ترور مين مانتيقاتل
   
*  
   

همسر .  رودي نزد او نميول.  همسرشيخانه .  زندي منزل قدم مياط اندرونيدر ح. نک چشمانش باز استيا: امبر سوداگريغمبر، پيم به پيبرگرد
 امور يش ماهوند را استخدام کرده بود تا اداره ي ماند تا به آن زن ثروتمند که مدت ها پيشتر به مادر مين روزها بيحدود هفتاد سال دارد و ا

 زن يبرا.  عاشق هم شدنديپس از چند. ش جذب کردي بود که زن را به سويزين چيت نخستيريرد، مهارت در مديش را بر عهده بگيکاروان ها
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ا از او واهمه يمردان .  شود، چندان ساده نبودي با زن ها چون کاال رفتار ميانش مؤنثند ولي که خدايت در شهريداشتن هوش سرشار و موفق
د که زن  نشان داي آن جوان نه تنها واهمه نداشت، بلکه از خود ثباتيول.  به توجهشان ندارديازي است که ني کردند چنان قويال ميا خيداشتند، 
 کرد ي که تصور ميهنگام. شگو و دوست رايمادر، خواهر، معشوقه، پ. افتي ي خود چند زن را در او ميز به نوبه يم نيتيجوان . از داشتيبه آن ن

ل است و يرئن جبيا. ستي ذهن تو نيده يين مِلک مقرب است و زايا: "مان آورد و به او گفتي شد ايوانه شده، همسرش به آنچه بر او ظاهر ميد
  ."يامبر خداونديتو پ

   
 رود و ياط راه ميدر ح. اج دارد قدم بزندياحت.  نگردي مي مشبک سنگيدار همسرش را ندارد و همسر او را از پشت پنجره ينک توان ديماهوند ا
 آورد که همراه ياد مي را بي که همسرش زماني کند، در حاليره رسم مي و داي، ذوزنقه، لوزيضي، بي هندسيش ناخودآگاه نقش هايگام ها

 يده ميم نامي که مري از زنيسي به نام عيغمبريپ.  گفتيده بود باز ميان راه شني مي را که در واحه هايي گشت و قصه هايکاروان از سفر بازم
 يش به وجود ميدور و فاصله جو درنگاه ي چند لحظه برقيقصه ها برا. ا آمده بودي، در صحرا به دنير درخت نخلي آنکه پدر داشته باشد، زيشد ب

 کرد ي ماند و استدالل ميدار مياگر الزم بود تمام شب را ب.  دادي که در مباحثه نشان ميشور:  آوردياد ميجانش را به يه.  شديآورد و محو م
در .  کردنديان صحرا رها ميا من شهر طال بوده که مردمانش نوزادان دختر ري در ايم بهتر از وضع کنوني قديني در روزگار چادر نشيکه زندگ

 که سقوط حکم فرماست و ين مکاني دارد، نه در اي گفت خداوند در صحرا جايم.  کردندي ميدگيمان هم رسيتين يرتري به فقيم حتيل قديقبا
  .يد به حساب ها برسير وقت است و فردا بايمن که با تو موافقم عشق من، اما د:  گفتيزن م

   
 خواست دختران نوزاد يم ها مي دارد؟ قديبيمگر چه ع. ده استي گفته شني الت، منات و عزيست و هر چه ماهوند درباره ان خبرها ايزن در جر

 مشبک يوار سنگين به دي دهد و سنگي تکان مين سؤال سري بعد از ايرد؟ ولير بال و پر نگيه را نجات دهد، حاال چرا دختران اهللا را زيجاهل
 چون هزار تو ي آبستره اي شش پر و بعد در نقش هاي االضالع، ستاره ي، متوازي در اشکال شش ضلعي شوهرنييآن پا.  دهديه ميتک
  . ساده را ندارديافتن خطي توان ي نام، پنداريدر اشکال ب.  زندي، گام م)رنتيالب(
   

  . نگرد، او رفته استياط مي مجدداً به حين وجود، چند لحظه بعد، وقتيبا ا
   
*  
   
 شود و يک ميرون پنجره آفتاب به سمت الراس نزديب.  شوديدار ميده با سردرد بي که هرگز ندين، در اتاقيشمي ابريان مالفه هايدر مغمبر يپ
ترانه همان است که زنان .  خوانَدي اما آهسته و نرم مي قوييو با صدا. ه داده استيوار تکي ديدياه و کالهدار به سفي سيده در شنلي پوشيکريپ

  : خوانندي روند طبل زنان مي مردان به جنگ ميه وقتيجاهل
   

   مي فشاريش، و ما شما را در آغوش ميبه پ
   
   مي فشاريم، مي فشاريم
   

   مي فشاريش، و ما شما را در آغوش ميبه پ
   

  مي گسترانيتان مير پاي نرم زي هايو قال
   

  ميي گويعقب گرد، و ما ترکتان م
   

   ميرز ويگر عشق نميعقب گرد، و ما د
   

   . در بستر انسيحت
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" به من حمله کرده بودند؟: " زنديهند را صدا م.  خامه گون برهنه استير مالفه هايند که زي بيند و مي نشيزد، مي خيبرم.  هند استيصدا

 کوبد تا خدمتکاران يو دست ها را به هم م" حمله؟: " آورديش را در مي زند، بعد اداي مخصوص مي چرخد و از آن لبخندهايش ميهند به سو
اه و ين سيشمي ابري کنند تا ردايماهوند را کمک م.  شوندي کوتاه خارج مي کنند و با گام هاي آورند و بعد جمع ميچاپلوسانه م. اورنديصبحانه ب

ن ييزن سرش را پا" ده اند؟ي بر سرم کوبيزيچ. سرم: " پرسديماهوند باز م.  گرداندي برميزي را بپوشد و هند نگاهش را با ژست مبالغه آمييطال
 خودت ي شود با پايمگر نم. ي هستيامبر بزدليامبر، عجب پيامبر، پيآه پ: "دي گوي باوقار به استهزا مييستاده، درنقش بانويانداخته، کنار پنجره ا
 ي تن نمين بازي ماهوند به ايول" .ي دانم از من نفرت داريم. ستي ممکن نيزين چيالبته که چن. نه. ؟ به خواست خودتيبه اتاق من آمده باش

ابان يشب داشتم در خيد: " شودي اندازد و نرم ميو بعد شانه باال م" ؟يمگر خُل شده ا: " خندديو هند باز م" د؟ي کرده ايمرا زندان: " پرسديم. دهد
هوش تو خورد و يم به بدن بيردم؟ پا خواستم جشن را تماشا کنم، و آن وقت به چه برخوي زدم، ماسک بر چهره داشتم و مي شهر قدم ميها
  ."حاال تشکر کن.  تخت روان فرستادم و تو را به منزل آوردميخدمه را پ. يابان افتاده بوديمثل مست ها کنار خ.  بروميک بود سکندرينزد

   
  ."متشکرم"
   
.  کنندي مياده رويمردم ز. شب چگونه بودير د شهيديخودت که د. ي مانديد تا حاال زنده نمي کنم تو را نشناخته بودند، وِالّا شايفکر م"

  ." خودم هنوز به خانه برنگشته انديبرادرها
   
ره گشته و يده خي که تصور کرده بود روحشان را نجات بخشيبه مردمان.  پروا و مشوشش را در آن شهر فاسدينک به خاطر آورد گرِدِش بيا

ن آمده، تا يي که از کوه حرا پاي آن روز طوالني خستگ.ر بالدار را تماشا کرده بودي ش ويطان، اسب افسانه اي شيمرغ، ماسک هاي سيتمثال ها
همه . ده منقلبش کرده بودي کشيشاني اورا به پر- دان رايد مريو سپس خشم و ترد. ع را در چادر شعرا تحمل کرده بودياده رفته و فشار وقايشهر پ

  ."هوش شدميمن ب: "اد آورديز را به يچ
   

: دي گوي کند و به زمزمه مي ماهوند را نوازش مينه يند و با انگشتش از شکاف ردا سي نشي تخت مي او رويش رويد، پي آيکتر ميهند نزد
  "؟يمگر تو سست و ناتوان شده ا.  ضعف است ماهوندين نشانه يا. يهوشيب"
   

ک از ما دوستان تو يچ يخ هستم و هيوند، من همسر شچ مگو ماهيه: " نهديش ميد انگشت نوازشگر را بر لب هايش از آنکه پاسخ گويو پ
 يخوب م.  شناسميمن او را بهتر م. ف النفس استي ضعي که او مردي است، در حالي کنند شوهرم آدم زرنگيال ميه مردم خيدر جاهل. ميستين

 يم.  و مناتيبدند، معابد الت، عز من حافظ معايخانواده . ستي آورد، چون به صالحش ني خودش نمي به رويداند من معشوق دارم، ول
 را با دست خود به دهانش ي خواهد قطعه اي کند و مي هندوانه تعارف مياز طرف." د تو اندي آن ها را مسجد بنامم؟ آن ها فرشتگان جديخواه

آثار خشم را در چهره ."  بعل جوان بودن معشوق منيآخر: " دهديزن ادامه م.  خوردي برد و مي شود و قطعه را خود به دهان مينهد، اما او مانع م
چ يمبل، هينه او و نه ابوس.  ندارديتياما آن جوان اهم. دهيچي تو پيده ام که به پر و پايبله، شن: " دهديت ادامه ميند و با رضاي بي ماهوند مي
  ." توانمي من ميول.  توانند با تو برابر باشنديک نمي
   

 ي کنند، کاروان هايرامون شهر چادرها را جمع ميپ.  گرددي پنجره باز ميو به سو." يبه زود: " دهدي پاسخ مهند." د بروميبا: "دي گويماهوند م
 يباز به طرف ماهوند برم. افته استيان يکارناوال پا.  عبور از صحرا به راه افتاده انديقافله ها و ارابه ها برا.  شوندي رفتن مي شتر آماده يطوالن
  .گردد

   
  ." ي کرديد آن کار را ميتو نبا.  خواهمي تو را نميمن ناتوان. ز هستمي مقابلت نين حال نقطه ي در عيمن با تو برابرم، ول: "ند کيتکرار م

   
  ." کنديد نمي در آمد معابدتان را تهديگر خطريد... دي برياما منفعتش را شما م: "دي گوي ميماهوند به تلخ
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، من هم ياگر تو هوادار اله: " آورديش مي شود و چهره اش را جلو صورت ماهوند پيک مينزد." يستي نانگار متوجه: "دي گوي ميهند به نرم
. ر استي و فراگيشگي، هميادي تو بنيت او با خدايضد.  نداردي کند اعتقادي تو که الهه ها را مقدس قلمداد ميطرفدار ال التم و او به خدا

ال . دي بخشايکند و مي مي برتر است که بنده نوازي تو وجوديخدا! يآن هم چه متارکه ا. رديان بگيا تواند با متارکه پيان من و تو نميجنگ م
 ياو ال الت را خوب م. برو از بعل بپرس. همانطور که من با تو برابرم.  داندي ندارد دختر او باشد، او خود را با اهللا برابر ميلين تمايالت کمتر

  ."د شناسيشناسد، همانطور که مرا م
   

  ."ر قولش بزندي خواهد زيخ ميپس ش: "دي گويماهوند م
   

 ي داني است اما تو ميفيآدم ضع. گفتم که. د اطراف و جوانب را بسنجديبا.  داندي داند؟ خودش هم هنوز نمي چه ميکس: "دي گويهند به طعنه م
 يجنگ تا پا.  خواهم بجنگميم.  خواهمياشد، چون که من نم تواند برقرار بي ما صلح نميان اهللا و سه الهه يم. مي گويقت را ميکه من حق

  "؟يو اما تو چه هست. نميمن ا. مرگ
   

  ."  زنديد و کنار مي شويآب ماسه را م.  و من آبيتو ماسه ا: "دي گويماهوند م
   

  ." دور و برت را نگاه کن.  کنديو صحرا آب را هم جذب م: " دهديجواب م
   
ر ي پي دهند که حمزه ي جسارتشان به هند اطالع مي رسانند و با ته مانده يخ مي خود را به قصر شيمردان زخم از رفتنش نگذشته که يزيچ

  . کوه حرا به راه افتاده استيگر آهسته به سوياو بار د. افتيچ کجا ي توان هيامبر را نميگر پي ديول. برادرانش را کشته است
   
*  
   

 کند، به که؟ يالتماس م! ن هم شد لقبيا.  فرشته به قتل برساندين لقب لعنتيادرش را به خاطر ا خواست مي شد دلش ميل خسته که ميجبرئ
م يامبران، تعليگر شستن قلب پيد.  که سه رج دندان دارند خالص بشودييرهاي و شي ماسه اي قصرهايياين شهر رؤي چه؟ که از دست ايبرا

ک ي يدلش برا.  تو، ختم شدي ني شود؟ فين مکاشفات و الهامات تمام مي ايس ِکپ.  استي هفت پشتش کافيقرائت و دادن قول بهشت برا
اگر من خدا . نطور استينما هم هميدر س. ن ها استي مشکالت نوع بشر مربوط به ايهمه .  مادرجندهياهاين رؤيا. ا لک زدهي رؤياه بيخواب س

ن بگذارم و يک شب راحت سرم را زمي توانستم ي که من باشم، مي مفلوکيده د حرامزاي گرفتم و آن وقت شاي را از مردم ميالبافيبودم قدرت خ
گر ي شود و ديه اش کم رنگ مي زند تا قسمت بنفش شبکي دارد و آنقدر مزه نميه خواب چشمانش را به زور باز نگه مي مبارزه عليبرا. بخوابم

.  کوه استيمنظور باال.  آورديب سر در مين عجاي افتد و از سرزمي ماما هرچه باشد انسان است و باألخره به سوراخ خرگوش. ندي بي نميزيج
او مرا به اندازه .  انداممي من، بلکه در همه ين بار نه در فک ها و صداياما ا. دار استيازش پديگر خواست و ني شود و بار ديدا ميسوداگر دارد پ

ون ستاره يک ملي است که انگار يبدمصب آنقدر قو.  استير نکردن جاذبه اش باويروين.  کشدي خود مي کند و به سوي خودش کوچک مي
 يچند و مي پيد و نرمش در هم مي سفيهر دو برهنه اند و در آن غار با ماسه ها.  کننديغمبر دست و پنجه نرم ميل و پيو بعد جبرئ... است
ن منم که يانگار ا.  کندينم ميم را بسنجد، سبک و سنگتي خواهد وضعي ميپندار.  شودي اطرافشان مانند نور در فضا پخش ميشن ها. غلطند

  . دهميدارم امتحان پس م
   

د ي کند، و بگذارين طرف و آن طرف پرتاب مي کند، او را به ايل دست و پنجه نرم مي کوه حرا با جبرئي قله يي در پانصد پايماهوند در غار
او . ده امين ندين خشمگي را چنيهرگز کس. م خوردهيشم رفته و مشتش به تخم هازبانش در گو.  نمانده که دست نبرده باشدييگر جايم، ديبگو
د ياگرچه شا.  دانديده است و دستکم چهار برابر من ميبدنش در برابر من سالمت و ورز. ميج ندارم به او بگويمت شده بداند و من هيد به هر قيبا

م و ي زنيم و غلت مي پرينطور به هم ميهم. ستي ني است، پس چاره اي بهتريه م، اما واضح است که شنونديدن آموخته باشيهردو از راه شن
ن بوته ي از ايکي ي را رويامکان ندارد بتوان فرشته ا. ل شده، اما پوست من مثل پوست نوزادان صاف استي زخم و زياو کم. مي اندازيچنگ م

ن ها يت ها و هرچه از اياجنه، عفر.  هم داردين گذشته تماشاچياز ا. اش کرددش و له و لَورده ي کوبيا به سنگير انداخت، ي بد مصب خار گيها
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البته .  شونديده ميخوارند ديه مرغ ماهيدر آسمان هم سه موجود بالدار که شب. ندي پاي را مي سنگ ها نشسته اند و کُشتيد رويکه فكر کن
  . کنديماهوند تمام م. هنديا زن هم شبي فتد، چون به قويم و نور چگونه بي دارد از کدام طرف نگاه کنيبستگ

   
اراده اش وجود مرا .  خواستين را ميخودش ا. خکوب کردين ميفرشته ماهوند را بر زم.  گرفتندينکه ساعت ها، بلکه هم هفته ها کُشتيبعد از ا

چون که درست .  بازنده باشدين نبرديد در چن توانين که مِلک مقرب نميبه خاطر ا. ن نگهش دارمي زمي داد که رويرو ميفرا گرفته و آنقدر ن
. ش را زديمي قديستن و آن وقت حقه ي گرينش زدم بنا کرد از شادين که زمين به محض ايبنابرا.  خورندين شکست مياطيفقط ش. ستين

  . کنمي مي دارم قيپندار. زديش فرو بريد و بر سراپايايگر در بيدهان مرا به زور باز کرد تا صدا، همان صدا بارد
   
*  
   

ن ي اي رود ولي دهد، فرو ميشه بعد از مکاشفه دست مي که همي به خوابيغمبر هالک از خستگيل مِلک مقرب، ماهوند پي با جبرئيپس از کُشت
 سنگ يروگر موجودات بالدار يد. ستيچ کس در اطرافش نيد، هي آيابان افراشته به هوش مي در آن بيوقت. دي آيشه سر حال ميبار زودتر از هم

انش آن را يطان بود و با بيآن ش: "دي گوي مي خالي بلند خطاب به فضايبه صدا.  پردي است که از جا ميت خبر به حدياهم. ها قوز نکرده اند
ل بر او يبت جبرئيله به کار زده و در هيطان حيش. ده استين است آنچه هنگام گوش فرا دادن شنيا ."طان بوديآن دفعه ش." "ونددي پيقت ميبه حق

 يطاني مقابل و شي نبودند، بلکه نقطه يات واقعي که در چادر شعرا خوانده بود، آيي که از بر کرده بود، همان هاياتين خاطر آيبه ا. ظاهر شده
 يآدم را خفه م گند گوگردشان ي را که بوياتي گردد تا بطالن آن آيبا شتاب هر چه تمامتر به شهر باز م. يطاني، بلکه شيينه خدا. ات بودنديآ

 که ييون هاي، آن هم از آن کلکسيمي قديون سنت هاي دو کلکسيکيد فقط در ي نوشته پاک شوند و شاي ابد از همه يکند، اعالم کند، تا برا
ن ي دوربيه ي زاونيد و از باالتري پلکيل که آن باالها مي جبرئيول.  در انکارشان بکوشندين جزمي بمانند و مفسريستند، باقيچندان قابل اعتماد ن

هردو دفعه خودم بودم : ن کهيا.  دهدينجا کار دست آدم مي کوچک که در ايليز خيک چيفقط .  داندي را ميست، راز کوچکي نگريبه صحنه م
ات يت، ابي ضد بت وي دوم در رد آن ها، بيات سري و هم ابيات اوليات، هم ابي ابيهر دو سلسله . بابا، بار اول من بودم، بار دوم هم خودم بودم

  . شديق باز و بسته ميم دهانم از چه طري دانيو ما م. ات خوب، همه شانيبد و اب
   

  ." ن زدي زميخودش بود که مرا در کُشت. شک ندارم. ن بار فرشته بوديطان بود، اما ايبار اول کار ش: "دي گوير لب ميه زيماهوند شتابان در راه جاهل
   
*  
   

سوان يده و گيد پوشيند به نشان عزا رخت سفي گويم.  کنند تا خشم هند را هشدار بدهندي کوه حرا متوقفش ميکيدان در دره، در نزديمر
و اکنون به روح . ش را پاک کندي پايده شود و جايا در گرد و خاک به دنبالش کشياهش را باز کرده تا مانند توفان دور و برش موج بزند و يس

مبل هنوز به خواست زنش يع است که ابوسياما شا. ز پنهان شده استيخته اند و حمزه ني از شهر گريها همگآن . افتهيمجسم انقالب شباهت 
ماهوند به رغم اندرز ...  ماهوند و سه اهللا استيه ين کردن قضيم نشده و مشغول سبک و سنگيد شست، تسليد خون را با خون باي گويکه م

ت به يجمع.  کننديز با وجود ترس و وحشتشان او را بدنبال ميروان نيپ.  رودياه مي سنگ سي خانه  گردد و صاف بهيه باز ميروانش به جاهليپ
  . کنديوسشان نمي شوند و ماهوند مايحات به دور و برشان جمع ميل تفرين قبي از ايکيا يدن دست و پا و يا بري تازه ييد رسوايام
   

 از يقيات از متن حقين آيا. طان در گوشش زمزمه کرده استي کند که شي را اعالم مياتيستد و بطالن آي اي سه الهه ميدر برابر مجسمه ها
  .ردي گيشان را مي جايات تازه اي شوند و آيقرآن حذف م

   
   است؟يمين چگونه تقسي آورد و شما پسر؟ ايا او دختر ميآ: " کنديماهوند قرائت م

   
  ". داردي نمي به آنان ارزانيچ مقامياهللا ه. شما و پدرانتان. دياده يا دي هستند که شما در عالم رؤيين ها نام هايا
   

  . دارند تا به او پرتاب کنندي بر نميند و سنگي آيچنان ماتشان برده که به خود نم. ندي گوير خانه را ترک ميو جماعت متح
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*  
   

ره؟ يا تيانتقام که؟ روشن است .  انتقامينوع.  کشديظارش را م انتيمجازات.  گرددي به خانه باز ميطاني شيه هايغمبر پس از انکار آيماهوند پ
 مشبک ي سنگيغمبر که هفتاد سال دارد کنار پنجره يهمسر پ. ردي گي گناهان را ميبان بي که معموالً گريا بدجنس؟ انتقاميخوش جنس است 

  . وداع گفته استيه داده و با زندگيوار تکيراست نشسته، پشتش را به د
   

ش گرفته، يگرد قاتل در پي پيه برايخ جاهلي که شياستي به نظر هند س.دي گويچ نمي بندد و هفته ها هي خود ميرق ماتم در را به روماهوند غ
 در ي مردم و زندگيه ي از بقييد به جدايروان آن بايمبل فرمان داده که پيابوس.  است"ميتسل"د ين جدينام د.  روديش مي اندازه کند پيب

 برقرار ي که حکومت نظامياز آن گذشته، رفت و آمدشان در هنگام شب، مانند مواقع. ن شهر تن در دهندي زاغه نشين محله يفالکت بارتر
 کنند، يبه زنانشان در فروشگاه ها تف م.  را از حد گذرانده انديگر مردم هم بدرفتاري دياز سو. ز ندارنديحق کارکردن ن. است، ممنوع اعالم شده

 کنند تا ي دهند و شب هنگام به اتاقشان آتش پرتاب مي کند، آزارشان ميتشان ميانه کنترل و حمايخ مخفي جوان که شيک ها از تُريدسته ا
ن روز به روز افزوده ي شود که بر تعداد مؤمنيخ سبب مي تاري آشناي از تضادهايکين حال يبا ا.  خبر در آتش بسوزنديخفته گان از همه جا ب

  . کنديعتر و بهتر رشد مي سريي و وضع خاک بدتر باشد، به نحو معجزه آسايط جويه هرچه شرا کياهيگردد، مانند گ
   

حمزه .  دهديه اند مسکن ميل به تَرک جاهلي که ما"م شدگانيتسل"ثرب به آن دسته از ي:  کنندي ميشنهاديثرب در شمال پي ي واحه ياهال
 زبانت يهند تا وقت. به حرفم گوش کن. ، برادرزادهينجا به آخر برسانيامت را در اي پي توانيتو هرگز نم: " جز رفتن ندارنديمعتقد است که چاره ا

  ".مي بگويزي خودم چيد، تخم هايدن، ببخشينخواستم از بر.  شودي نميرون نکشد راضيرا از حلقومت ب
   

اما . ه آماده سازندي ترک جاهلي روند تا خود را براي مني کند و مؤمنيماهوند که در ماتمکده اش با خاطرات گذشته ها تنها مانده بود قبول م
امبر، من به تو يپ: "دي گوي مي دستپاچگيبا اندک. ش را بشنوديغمبر با چشمان گود رفته منتظر است تا حرف هايپ.  مانديخالد، حامل آب، باز م

م يسپس گفت. يست، و تو سازش کرديماهوند اهل سازش نم ي گفتيابتدا م. مي کردي که ما تصور مي تو ِخردمندتر از آن بوديشک کردم، ول
د را يم اعمال آن موجود پلي تا بتوانيطان را نزد ما آورديتو خود ش. ي ما به ارمغان آوردي را برايقت ژرفتري تو حقيماهوند به ما نارو زده، ول

  ." گذشت ببخشي آنچه در ذهنم ميمرا برا. يديخشمان ما غنا بيتو به ا. دي آيم چگونه به دست حق از پا در مينيم و ببيمشاهده کن
   

 يمن کار خارق العاده ا: " زندي در کالمش موج مي و بدگمانيتلخ." بله: " شوديد که از پنجره به درون آمده دور مي خورشيماهوند از اشعه 
  ."نطور بوده استيشه همي من هميکارها. طانيقت ژرف تر، آوردن شيحق. کردم

   
*  
   

 نخلستان و آب، آب يگاه خنکي را به مقصد جايآن ها شهر خشک.  شونديه دور مي کند که از جاهلين را تماشا مي کوه حرا مؤمني باالل ازيجبرئ
ن سال ين روز از نخستيامروز اول.  گذرنديد مي خورشيان امپراتوري بردارند، از مياديز زي آنکه چي کوچک بيند و در دسته هاي گويو آب ترک م

 از روزها يکيدر . ونددي پي ميرد و زمان نو در انتظارشان به هستي ميم پشت سرشان مي روند، زمان قديش ميمادام که پ. ن استيزمان نو
  :دي سراي به رسم وداع ميده ايچد، بعل قصي پيه ميم شدگان که در جاهليز تسليخبر گر.  شوديد ميز ناپديماهوند ن

   
  ميتسلامروزه 

   
  ؟ شوديچگونه استنباط م

   
    پر از وحشتيچون مفهوم
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  .زدي گري که ميچون مفهوم
   

 سرد دنباله يستاره ها. ابدي ي کوه حرا تنها مياکنون غالباً خود را باال. ن شانس ها ندارديل از اي جبرئيده است، ولي خود رسيماهوند به واحه 
 زنند، به چشمش چنگ يند و دور و برش بال مي آين شب فرود م از فراز آسماي دهند و سه موجود بالدار، الت، منات، عزيش ميدار شستشو

 آنان ي کند، ولي حفظ خود بلند ميدست ها را برا.  کوبنديشان را چون شالق بر بدنش ميرند و موها و بال هاي گي اندازد، گازش ميم
در دفاع از خود . ندي آي کند به سراغش ميموش م خواهد استراحت کند و فکر محافظت را فرايرند و هر بار که مي ناپذي خستگيانيانتقامجو
  .عتر و زرنگترند و بال دارندي آن ها سري کند، وليتالش م

   
  .ست تنها با خواست و اراده دورشان کنديا قادر ني ندارد که بتوان باطلش کرد و در عالم رؤيطانياو ش

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  فصل سوم
   
   ان- او-ي د-  ان- او- ِال

   
   
   
۱  
   
   
   
با آن .  بود و هشتاد و هشت سال داشت[Rosa Diamond]موند يرزا دانامش .  چهيعني دانم روح يد، من ميشيرزن در سكوت انديپ

از ب.  كرديا و ماه كامل را تماشا ميست و دري نگريرون مي نمك سود اتاق خوابش به بي اش، چشمانش را تنگ كرده از پنجره يدماغ منقار
ن يا. ستي خورد ني كه تكان ميدي سفيا مالفه ي ترسناك ياز آن صداها. ستيز ني دانم روح چه چيد، از آن گذشته ميشي تكان داد و انديسر

متر قد، پشت يرزن با صد و هشتاد سانتيآن وقت پ. شبح كار ناتمام است. نيهم. ست؟ كار ناتمامياما شبح واقعاً چ. ها همه اش حرف مفت است
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 را به دور ي رنگ بافتنيد و شال آبيك لب ورچين ظاهر تراژيت از اين داد و با رضايي لبش را پاي كوتاه مردانه، گوشه هاي قوز و موهاي و بصاف
د ييايبه التماس گفت، ب. اد گذشته ها دعا كنديافتن ي بازي هم گذاشت تا براي خوابش را لحظه ايد و چشمان بيچيش سفت پي استخوانيشانه ها

  [Willie-the-Conk]. كُنكه يليوا، ي نورمن، تو بي هايكشت
   

. ش را تخته پوش كرده انديالهايبدار سمت وي كه راه شين تكه از ساحل و پالژ اختصاصيا. ر آب بودين ها زي ايش همه ينهصد سال پ
 عكس، ي خالي، قاب هاينتي زي هايو پر از صندلشان از شكل افتاده است يق هايشان پوسته پوسته شده و انبار قايوارهاي كه رنگ دييالهايو

 جوان بودند و ي كه روزي دخترانين زده، كتاب هايشم نفتالي ابريرهاي روبان زده، لباس زيت با دسته نامه هاييسكوي بيمي قديجعبه ها
 ي تمبر و همه ي آلبوم ها،].م.  با توپ در كاناداي بازي نوع[Lacrosse لُكراس ي كردند، چوب هايس ميصفحات آن را از اشك خ

 كه يل عقب نشسته بود، به طوريك ماير كرده و حدود يي ساحل تغيخط مرز.  گمشدهي خاطره ها و زمان هاينه ي گنجيصندوقچه ها
تب نوبه را در بت انواع و اقسام ي كه مصيباتالق. ن قصر نرمن، در انزوا، به دور از آب رها شده و اكنون اطرافش را باتالق فرا گرفته استينخست

او، همان .  كندي بردند، نازل ميست، ملك خود به سر مي كه همچنان در اسمش چياثر سرما و رطوبت و ِگل و شل به مالكان طاعونزده ا
ه لش كردي كه زمان به سنگ تبديياي درييواليا چون هيانت كرده و يق به آن خي عتيافت كه جزري ي مي اي ماهيايرزن، قصر را مانند بقايپ

 كه هوا صاف و بدر تمام بود، ييدر شب ها.  عبور كرده بودنديسين زن انگلي ايان خانه ي نرمن از مي هايش، كشتينه قرن پ! نهصد سال. باشد
  . نشستيرزن به انتظار اشباح درخشان ميپ
   
، تكرار راحتش يرين سن پيدر ا. ا تماشا كرد ها ري توان ورود كشتي است كه مين مكانينان داد كه پشت پنجره بهتريز به خود اطمين بار نيا
ابد، در ي بير و ابدير ناپذيي شد خود را جامد، تغي سبب م"ن جايبهتر "و" كار ناتمام" شناخت، مانند ي كه خوب مي كرد و تكرار كلماتيم

ده است كه موج بزرگ ي قبل از سپيهايد، در آن سي آي بدر تمام برميوقت.  آورده استيب است و فراموشي دانست پر از عي كه خوب ميحال
 بله، من در -  گذرنديق واژگون مي و چند قايان موج شكن چوبيند، از مي آي مي كشتينه يستاده بر سيبادبان ها، برق پاروها، و خود فاتح ا

 يش از دِر وروديچندگوش دماغ فلز فاتح با آن كاله - دن اشباح را داشته امي ديروين استعداد را، نيشه هم ايده ام و هميزها دي چيلي خيزندگ
 خاطره ها و ين خانه ي است كه درون ايفي كند، مانند پژواك ضعي عبور ميمي قدي و كاناپه هايك خوريان ظروف كي گذرد و از ميخانه م
  . شوديچد و بعد چون گور ساكت مي پيآمال م

  
 تنها بودم كه ي در گذشته، كودك- ف كندينطور لفظ قلم تعرشه هماي، دوست داشت هم[Battle Hill]ل يبتل ه كودك بودم، در يوقت
 كشته ي بور ساكسون كه در عنفوان جوانيزه، پسرهاي، گرز، ني جنگي هايكشت. افتميان جنگ يب باشد، خود را ميم غري آن كه برايكباره، بي
. دن اشباحي ديروين استعداد، نيشه اي، همبله. ام كه دهانش پر از ماسه شديلي و و[Harold Arroweye] يهارولد اروِو شدند، يم

ن كننده يي تعي از نشانه هايكيرزن به ي پي به نظرش آمده بود، برا[Hastings]نگز يستيه جنگ ي رزا كه صحنه ي در بچگيداستان روز
نان خاطر قسم بخورد يبا اطم توانست يچ كس، از جمله خودش، نميگر هيف كرده بود كه دياگرچه آنقدر آن را تعر. ل شده بودي وجودش تبدي

 Les. شوديشان تنگ مي دلم برايلي وقت ها خي گفت، بعضيبا خود م.  رزا همچنان مشغول بوديده يم ديذهن تعل. ا نهيت داشته يكه واقع
beaux jours ]ردهي عزيآن روزها   ]باي زيروزهارخاطره اش را بستيبار د. ز مد، ير كنار آب د دوباره گشود، دي وقتيول. گر چشمان پ

 . خوردي تكان ميزيد چي شود كرد، ديبله، انكار نم
   
 كه باال تنه اش به ي بدون لرزش، در حاليبا پاها."  تواند او باشدينم "-."ر ممكن استيغ "- !" استيباور نكردن: " بلند گفتيجانزده با صدايه

   پر از، نه ماسه،يل فرشته با دهانيخزده، جبرئيدر ساحل سرد و  مان وقت، در ه. ش رفتي كاله، مانتو و عصاي خورد، به جستجويوار ميمبل و د
  .بلكه برف، به هوش آمد

   
  !ييپوتو

   
ك گفت و شروع كرد به ي تولد چمچا را تبر-مي همانطور كه قبالً گفت-بعد.  راندي خلط او را به جلو ميادي زيپندار. ديل تف كرد و از جا پريجبرئ

ست يخود ني ب  خدا،يار، اي: " بلند گفتي كرد با صداين پا و آن پا مي كه ايآن وقت در حال. راهن بنفششيس پي خين هايتكاندن برف از آست
  ."خ سرد استين بدمصب ها دلشان مثل يا
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 - بوديي استوايد چون هر چه باشد مر-ان برديه را از مي اوليافتن آن همه برف دور و برش بدگماني نگذشت كه شوق و ذوق يزين همه چيبا ا

 ي كرد، پنداريق همراهش كه دمر افتاده بود پرتاب مي برف بود كه به طرف رفيگلوله . س بنا كرد ورجه ورجه رفتنين و خيكل سنگيو با آن ه
 يده ميد سحر در آسمان ين نشانه هاينخست.  خواندي را پرصدا و كشدار م[Jingle Bells]نگل بلز يج  سمس،ي است و آواز كريآدم برف

  .دي رقصي صبح مي، ستاره [Lucifer]فر يلوسن ساحل دنج يشد و در ا
   

  ...ن رفته بودي بد نفسش از بي بويد اضافه كنم كه به علت نامعلومينجا بايدر ا
   

بلند : "ادكنان گفتين فرند، همچناي بير را مي از سقوط اخي اختالل ناشياني هذير، كه خواننده احتماالً در رفتارش نشانه هايل شكست ناپذيجبرئ
ادش ي هولناك سقوط را به يا كرد تا خاطره يپشت به در." نجا چه خبر استيم اينيم ببيبلند شو برو! د بدرخشي پاشو و مثل خورش ،يشو مامان

داشت، حتما آن را همانجا ار ي در اختيرقي توانست و بي نو بود اگر ميزهاي چيشه تشنه يل كه هميجبرئ. نده آماده شوديع آي وقاياورد و براين
سپونو، د بجنب : "به التماس افتاد. ش بخواندي خويافته ين نو يدپوش را سرزمين سفين سرزميكه ا"  داندي چه ميكس" كرد تا به نام ينصب م

د خم شد، اما جرأت نكرد ن كه دراز به دراز افتاده بويكل صلدي هيبه سو. ن گفته بالفاصله به خودش آمديو با ا."  بدمصبيبابا، مگر مرده ا
  ."ريم نمين همه راه آمده اي جون، حاال كه اير چامچيحاال نم: "به اصرار گفت. لمسش كند

   
خ ي از يتمام بدنش را پوسته ا.  زديخ مي صورتش ي سقوط روي از شك و ضربه ي ناشيست و اشك هاي گري مين نمرده بود وليصلد

ن بودن حرارت بدن يي كه از پاي كشنده اياريمه هشيدر حالت ن. شتر شباهت داشتيش به كابوس بوضع. شه صاف بوديپوشانده بود كه چون ش
خ ي يرون خواهد زد، و ور آمدن پوستش همراه با ورقه هايخ بي ي كه از ترك هايدن خونيدن و دي تركي شد، وحشت كابوس آساي ميناش

، آن وقت، بعد آب، ي زديت بال مي تو با بازوهاين است كه وقتيا ما واقعاً، منظورم ايآ. ن گذشته، پر از سؤال بودياز ا. دهنش را فرا گرفته بود
ن يم؟ نه، ايانوس رد بشويم از كف اقيش را بلند كرد كه ما بتواني چارلتون هستون چوب دستيعنينما بود؟ ي واقعاً مثل سيي بگوي خواهي ميعني

ا يان دري كردند و چنان از مي همراهييايان درير آب پريد از زين كه شايا اي، پس چطور بود؟ نطور نبودي اگر ايول. ر ممكن استي غ  شود،يكه نم
 يياي پرسش ها چون رؤي همه   چشمانش را گشود،ي وقتيول... ديا نه؟ من باي ين بود؟ آريت ايواقع. ميا شبح هستي ي ماهيم كه پنداريگذشت
 يد و بعد چون پره ي جنبي دم هر سؤال در ذهنش مييان كند، گوي ها را در ذهنش ب آني توانست به خوبي كه نمي نمود، به طوريمحو م

 بود با لكه ي خونيآسمان رنگ نارنج. د باشدي كه نبايرنگ.  استيگريد به رنگ ديبعد نگاهش به آسمان افتاد و د.  شديد مي ناپدييايردريز
 به  رون،ي گرفت كه از آسمان به بيجه ميداشت نت.  ماندنديگ ها همانطور باق رنيسخت مژه زد، ول.  بودي جوهري سبز و برف به رنگ آبيها

  د،يشا.  دگرگون فرو افتادهيا حالتين يا سرزمي تباه و ي، قصبه اي ساختگير انگلستان، منطقه ايد هم غيگر، نه انگلستان، شاي دييد، جاي پليمكان
چون تو هنوز . نه هنوز.  تواند جهنم باشدينان داد، نمي كرد به خودش اطميد مي باز تهديهوشيدر آن حال كه ب.  نه نه،. د جهنميخالصه كرد، شا

  . يري مي مياما دار. ينمرده ا
   

  .تيسالن ترانز: خوب پس
   

  .  شوديما منفجر ميك هواپير فشار مانند يد شد كه به نظرش آمد زيدن كرد، ارتعاش آنقدر شديشروع به لرز
   

ش را دوباره ير پاين زير بود زمي ناگزيحت. ز را از نو بسازدي ماند، ناچار بود همه چي برد و اگر زنده مي در خالء به سر م.چ نبوديگر هيو بعد د
 مرگ، با يكل بلند و استخواني ه :ر روبرو بوديرا با اجتناب ناپذيز. ل باشدين مساي نداشت نگران اي حاال لزوميول.  بردارديكشف كند تا بتواند گام

 يتونينگتن سبز زي ولين هايه داده، پوتي تكي دسته نقره ايمرگ كه به عصا.  داديم آن را تكان مياه كه نسي سيي لبه پهن و ردايريه حصكال
  . به پا داشت

   
انزده جيد، انگار هي لرزي مي نفهمي بود كه بفهمي زنيصدا. ميعالمت هم زده ا.  استين ملك خصوصي؟ اي كنينجا چه كار ميا: "ديمرگ پرس

  . بود
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ف و ي اعتراض، حركات ضعيو برا.  خواهد ببوسدم و نفسم را ببرديد، ميشي در سكوت وحشتزده اند-ش خم شديچند لحظه بعد مرگ به رو
  . كرديهوده ايب
   

 را شي دندان هاين بار كيآخر.  دهدي مي گندي نفسش عجب بويول.  استيزنده بودنش حتم: "ل گفتي به جبرئ ،يمرگ خطاب به كس
  "مسواك زده؟

   
*  
   

 ين افتادن شوخيد؟ مگر از آسمان به زمي داشتيچه انتظار.  همان قدر مرموز تلخ و بدبو شده بوديلي، به دليگرين و نفس ديري شيكينفس 
ن يده اند و چنت كري باال عنايروهايدند كه ني فهمين ها ميد هر دوشان زودتر از اي زند؟ باي به آدم نميچ صدمه اي كردند هياست؟ فكر م

 ي گري الابالي و تا حدوديگوشي توأم با بازي كه كله معلق شده اند رفتاريي، نسبت به مگس ها.) كنميالبته دارم از خودم صحبت م (ييروهاين
سه يقابل مقا را با خودم يرفانيا غي و يت فانيچ شخصي سقوط هيم در مورد مسأله يد بگوي بوده؟ بايد سقوط آن ها طوالني كنيفكر م. دارند
د ي گفتم بايداشتم م.  بلنديرجه اير فشار شيز... ، از انوار بهشت به آتش دوزخيد از ابرها به خاكستر، از سوراخ بخارييممكن است بگو.  دانمينم

و . ستي ني گزافيان كه آدم زنده بماند بهي اي برا در هر صورت،. ر انسبيانتخاب غ. ستندي ني تصادفي را داشت كه همگيي هايسيانتظار دگرد
  .آن هم در سن آن دو تا نه فقط زنده ماندن، بلكه دوباره زاده شدن، نو شدن، 

   
   در آن ها به وجود آمده؟يراتييم چه تغيد بگويچه؟ با

   
  . نفس بد بو–نفس خوش بو 

   
  .  درخشديف مي رنگ و ضعيي طاليده بود، هاله استايا و طلوع ايل فرشته كه همچنان پشت به دريموند آمد كه به دور سر جبرئيو به نظر رزا دا

   
  .ش مانده بوديسش كه هنوز سرجاير كاله خي چمچا، زيقه هاي شقي رويو آن دو برآمدگ

   
  .و، و، و

   
*  
   

 گشت، رزا ي شراب، شوقزَده مي سوس خدايونيان برف ها چون ديل فرشته افتاد كه مي جبرئيب و مسخره يكل غري چشمش به هيوقت
 نمك سود به او افتاد، با آن نگاه كم ي غبار گرفته يشه هاي شيچشمش كه از پنجره، از ورا. فتادي اسمش را ببر، فرشته ها ن اد،يوند به ميدا
ن يرا در آن شكل محو، تجسم ژرفتريفتد، زيد مبادا از كار بيرش احساس كرد قلبش چنان سخت و دردناك به تپش درآمده كه ترسي پيسو
. ن رفتييزه ها پايب سنگري هرگز وجود نداشته اند و به شتاب از شييرزا فاتحان نرمن را چنان فراموش كرد كه گو. افته بوديرا ش ي قلبيآرزو
  .ن بوديبهانه اش ا. نش سرزنش كندي ورود به زميب را براي عجيبه ين غري خواست ايم. ش از اندازه بوديرش بي پي پاهاي كه برايشتاب

   
الت آخر هفته ي گذراندن تعطي مردم براي شد، و تابستان ها وقتي داشت، سنگدل مي كه عاشقانه دوست مين تكه ساحليع از امعموالً در دفا

 –ح بدهد و امر كند ي شد تا توضي خودش، بر سرشان نازل مي افتاد، ناگهان چون گرگ گرسنه، به گفته يا مين خط مد دريگذارشان به باالتر
 ي و به خانه باز م– است ين پالژ بدمصب خصوصيا. ريرون گاو احمق پي زود باش برو ب– و اگر پررو بشوند –د كه يني بيم. ن باغ من استيا

ون ي لوسيشه هايكت و شي كريكي پالستي، چوب هاي شطرنجي پتوهاي آب را روياورد و با سنگدليلنگ دراز سبزرنگ را بيگشت تا ش
وسته ي كرد و پيس ميس و جگرشان را خي سوسيچ هاي كوفت و ساندويكودكانشان را در هم م ي ماسه اياو برج ها. ضدآفتابشان باز كند

خانواده اش .  شناختندشيدر سراسر ِده م. از آن ها بود... د؟ي شويناراحت كه نم.  خواهم باغچه ام را آب بدهمي م :ن به لب داشتيريلبخند ش
رون انداخته و گفته يده، موضوع را مطرح كرده بودند، همه را بي به خود جرأت بخشيوقت. دران بروي پيش كنند به خانه يموفق نشده بودند راض
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اما حاال تك و تنها مانده .  نگذاشته بودي كسي برايك پنيبه عالوه همه را از ارث محروم كرده، . ك نشونديگر هرگز به در خانه اش نزديبود د
 آن سال يكه در همه  [Dora Shufflebotham]دورا شافل بوتام  يحت.  زدي نمك نفر به او سري آمد و يبود و هفته پشت هفته م

 است كه ي شگفتيه ين همه مايبا ا. امرزدشيخدا ب. ا رفتيدورا سپتامبر گذشته از دن.  گرفتيش را انجام داده بود هم سراغش را نميها كارها
 بدش را ي كند، ولياد ميدرست است كه وزوز ز. آن هم با آن پله ها. رسد يش مي كارهاين سن و سال چطور به همه ير، در اي پين قزل آاليا

  . كنديوانه مي را دي هر كسييآن همه تنها. ، خوبش را هم بگويگفت
   

 ن كه سقوط كرده و تازهي صلدين وارسيرزا چند كلمه به نشان سرزنش بر زبان آورد و در ح. يبش شد و نه بدزبانيلنگ نصيل نه آب شياما جبرئ
 يش را با دست نگه داشت و بعد با شرميني بي، پره ها)ش را از سر بر نداشته بوديسيو تا آن وقت هنوز كاله مدل انگل(به گوگرد آغشته شده بود 

 در .هوا سرد است. دياوريش شما ب بهتر است دوستتان را به منزل ب ب. ز بود، تته ِپته كنان به منزل دعوتشان كرديافتنش شگفت انگيكه باز
را يش را سرخ كرده بود، ممنون بود، زي هوا كه گونه هاياز سرد.  را روشن كندير كتريد، از راه تخته كوب به خانه آمد تا زي كوبي كه پا ميحال

  . كردي شرم را در چهره اش پنهان ميسرخ
   
*  
   

 رو به رو نشده، با يدي و پلينگار هرگز با سرخوردگ كه ايصورت.  گناه بودي پاك و بيي به طور استثناين چمچا در جواني صلديحالت چهره 
 به دردش خورده بود و در واقع همسرش پمال يلين چهره در روابطش با زن ها خيا.  كف دست شاهزادگان بودي و صافي كه به نرميپوست
چقدر ِگرد است، به صورت : " گفتيتزده مشگف. ن حالت چهره اش بودي هم  گرفتار شدن به دام عشق او آورده بود،ي كه برايلين دليس اوليالول

  " . استيكيمثل توپ الست: " دادي گرفت ادامه مين مي صلدير چانه يش را زي كه دست هايو در حال."  ماندي عشق ميفرشته 
   

  ."رش استخوان استيز. من استخوان هم دارم: " خورديو به او برم
   

  ."همه دارند. ي دارييك جاي: " داديت ميپمال رضا
   

ن احساس بود كه كم يف ايشتر به خاطر تخفي است و اسباب صورت ندارد، و بيياي دريه ستاره ين فكر بود كه شبي گرفتار ايپس از آن تا مدت
 و پر ي طوالني پس از خوابين وقتيبنابرا. نك به سرشت دومش مبدل شده بودي كه ايرفتار. ز و محدود را پرورش داده بوديكم آن رفتار تكبرآم

 ينيري با شيخي شناور يد كه از كنار توده ي دي ميياي دري شد، او را به صورت پريل مربوط مي وكينيشتر به زير كه بي تحمل ناپذياهاياز رؤ
 زند، اما ي زند، صدا ميش مي كند و بعد صدايد ِابراز تأسف مياي نزدش بي تواند در خشكين كه نمي خواند و از ايش آواز مي برايدردناك

م، ي گفتيهمانطور كه م...  شوديانه مبدل مي فاتحانه و انتقامجوي كند و آوازش به ترانه ايخ محبوسش مي رسد، در قلب كوه يكش كه مينزد
 يمي قديست، همان چهره ي و الك الكل خورده قرار داشت نگريي و طالي به رنگ آبي كه در قابينه ايدار شد و به آين چمچا بي صلديوقت

 به شكل دو يش دو برآمدگيقه هاي شقيدر آن حال مشاهده كرد كه رو.  بودي جديليمسأله خ. گر به او زل زده استيد كه بار ديفرشته آسا را د
  .جگاهش ضربه خورده بودير به گيحتما در خالل حوادث اخ. ده استييده رنگ رويورم پر

   
 هستم يك مرد واقعينه گفت من يبه آ. ت خود را به خاطر آورديد تا هويست، كوشي نگريافته اش ميريي تغينه به چهره ي كه در آيچمچا در حال

، منطق، يوقت، انضباط شخص: ت دارديم اهميزها براي چي هستم كه بعضيمن مرد.  كرده اميزينده ام را طرح ري است و آيكه گذشته ام واقع
 زن دار يمن مرد. ، و ذهني، امكان تعالييبايده آل زيا. يمير بغل قديف است، بدون توسل به خدا، آن چوب زيل و شري آنچه اصيجستجو
 ين خانه وجود خارجين پالژ و اي ايا در فراسويكه دن: يكين يمثل ا.  گذاشتين مناجات، افكار منحرف راحتش نمي رغم اياما عل. هستم

ن يو ا.  شديد از نو ساخته ميز بايهمه چ.  شديرتاب من، به درون ابرها پيي آن به پاي كرد، از لبه ينداشت و اگر محتاط نبود و عجوالنه رفتار م
ان ي داد كه نمرده است و در اثر انفجار، در مي زد و به همسر عاشقش اطالع مين حاال به خانه اش تلفن ميد، هميد و شاياگر چنانچه با: يكي
 يصدا: يا سوميو .  داشت با نام او آشنا نبودي را برمي گوش كهي داد، حتما كسين كار عاقالنه را انجام مين و هوا تكه تكه نشده است، اگر ايزم
 شد، بلكه ي نمي سقوط ناشي ذهنش نبود و از صدمه يده يي زا  شد،يك مي دور كه رفته رفته نزديي زد، صداي كه در گوشش زنگ مييپا
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 مادربزرگ، چشمان ينجا هستم در خانه يمن ا.  او ان، لندنيال او ان، د.  شديكتر مي شوم بود كه رفته رفته نزديدن سرنوشتيهشدار رس
  .  درازشي بزرگش، دندان هايدرشتش و دست ها

   
 يآن وقت تعادلت باز م. ريبرش دار و شماره را بگ. د، نگاه كن، آنجا استيشيان اندياندرزگو.  شديده ميك تلفن ديز كنار تختخوابش ي ميرو

ن االن يش فكر كن، هميبه اندوه و عزادار"و بعد، ."  ارزش تو را ندارند ستند،يآن ها مثل تو ن ": آمدي به ذهنش مينين چني اياوه هايو بعد . گردد
  ."تلفن بزن

   
.  نه شماره را گرفت ا نزند؟يتلفن بزند . د شده بوديرودار ناپديش هم در آن گيدر اتاق ساعت نبود و ساعت مچ... ي دانست چه ساعتينم. شب بود

  . دي شني را از گوشي مرديبا زنگ چهارم صدا
   

  "چه خبر است؟ " :ن حال آشنا بوديصدا، خواب آلود، مبهم و در ع
   

  ." شماره را اشتباه گرفته ام. دي كنم ببخشيد، خواهش ميببخش: "ن چمچا گفتيصلد
   

سنده از ذهنش ي، نام نو...، اثريسيان انگلك داستياز . ده بودي دياد آورد كه در بمبئي را به ي دراميشنامه يره شده بود نمايهمانطور كه به تلفن خ
 در متن -ولش كن بدمصب را [Sommerset Maugham]سامرست موام . ؟ نه، نه[Tennyson] سون يتن. ختي گريم

  زندهي گردد، و چون شبحيبت باز مي كردند مرده است، پس از سال ها غيش تصور مي كه از مدت ها پيسنده نداشت، مردي كه اكنون نوياصل
 يم.  نگردي از پنجره ها كه باز مانده بود به داخل ميكي رود و از ي سابقش مي در نهان به خانه يابتدا شب.  زندي سابقش سر ميبه پاتوق ها

 همچنان در يمدت.  افتاده استي بچه ايز اسباب بازي پنجره ني لبه يار كرده و روي اختيوه شده، شوهر تازه ايال كه بين خيند زنش به ايب
شه ي هميا حضورش با خبر شود، براي از آمدن ي آن كه كسي دارد و بي را برميسرانجام اسباب باز.  جنگدي ماند و با احساساتش مي ميكيتار

شوهر .  كرد مرده است ازدواج كردهي كه تصور مين دوست شوهريزن با بهتر.  داستان تفاوت دارديو اما برگردان هند. دي گويآنجا را ترك م
 يش كه كنار هم نشسته اند، به ذهنش خطور نميميدن همسر و دوست قدي شود و با دي را داشته باشد از در وارد ميراتيي آن كه انتظار تغياول ب

ز ي حاال كه او بازگشته است، همه چي كند، ولي ميده است سپاسگزاري زن رسين كه به كارهاي اياز دوستش برا. كند كه آن دو ازدواج كرده اند
.  داردي از خدمتكاران پرده از ماجرا برميكيند و سرانجام يت را به او بگوي دانند چطور واقعيد نميزن و شوهر جد.  گرددي برميال عادبه ح

ن مدت يز مسلما در اي كند كه او نين خبر اعالم ميدن اي بوده، با شنيش به خاطر دچار شدن به فراموشيبت طوالنيشوهر اول كه ظاهراً غ
 گذشته اش باز آمده، حوادث ي زندگي متأسفانه حاال كه خاطره ي ازدواج كرده است، وليگري دور از خانواده به سر برده با زن د كهيطوالن

 ي آورد، حتيز را به خاطر نميچ چيابند، اگرچه هيدش را بي رود تا تقاضا كند همسر جديس ميمرد نزد پل. بت را فراموش كرده استيدوران غ
  .وجود زن را يت ساده يواقع

   
  . افتديپرده م

   
 ي كه مي تخت افتاد و در حالي ناشناس دمر رويد و قرمز به تن داشت، تنها در اتاق خوابي نامانوس راه راه سفيژاماي كه پين چمچا در حاليصلد
 كوفت كه پارچه ي توردوزيالشش را چنان محكم به روبيش در بالش خفه شد و مشت هايو صدا."  ها را ببرنديمرده شور هند: "ديست غريگر
به . ن فقدان ظرافتيا. بدمصب ها. ي و عوام پسندي ذوقين بيا. به درك جهنم: "رس جر خوردي هرودز بوئنوس آي مغازه ي پنجاه ساله ي

  ." شانيقگي سلين بيا. حرامزاده. حرامزاده. جهنم
   

  .ش وارد شديري دستگيس براين لحظه بود كه پليدرست در ا
   
*  
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 نهصد ساله يايشناك به دريستاده و انديرزنانه اش اي پي خوابي بي شبانه يگر كنار پنجره يموند بار ديبعد از دعوت آن دو به منزلش، رزا داشب 
ز هم ين چيبهتر. ده بوديسه آب جوش در رختخواب گذاشته بودندش، همچنان خوابي با چند كي داد، از وقتي گند ميآن كه بو. ره شده بوديخ
 شوهر يل در اتاق مطالعه يچمچا در اتاق مهمان بود و جبرئ.  باال جا داده بوديبه هر دو در طبقه .  آورديش را باز ميروين. ن بوديش هميبرا

 و ي پرنده شناسيان كتاب هايدر م. دي شني باال ميش را از طبقه ي گام هايست، صداي نگريا ميمرحومش، و همانطور كه به دشت درخشان در
 ي به سر دسته يا سنگي ي فلزي سرد كه از اتصال چند مهره ي اسلحه ينوع [bola هابوالموند، ي دايصوص پرندگان مرحوم هنرسوت مخ

 Los]ا يلوس آالموس استانس يي هواي گاو و عكس هاي شالق ها ،].م.  شودي بندند ساخته مي آن را به هم مي طناب كه انتهايكوچك
Alamos estancia] در آن اتاق، چقدر ي مردي گام هايصدا.  زدين دوردست گرفته بود، در اتاق قدم ميش از آن سرزمي پ، كه مدت ها 

 كه يش، رزا در حالير قدم هاين، زييو آن پا.  رفتين ميين كه خواب را از سرش بپراند، در طول اتاق باال و پاي ايفرشته برا. نان بخش بودياطم
ن مار يه اسم خطرناكتريش شبينام خانوادگ. نيزمزمه كرد مارت. اورده بوديش به زبان نيواند كه از مدت ها پ خيست، او را به نامي نگريبه سقف م

  . بورا دوالكروزيو. يمار سم. كشورش بود
   

، باز هم؟ و ديشياند.  آوردي مردگان را باز مي بردن آن نام ممنوع، چون افسونييگو.  كردنديد كه در پالژ حركت مي را دييو آن وقت شكل ها
چ ي هي نرمن كه سربلند و بي هايرا بر خالف كشتيد، زين بار ترسيافت و ايه يهنگام بازگشت پالژ را پر از سا. اورديش را بين اپرايرفت دورب
پ و واق يبيز، پي خفه و وحشت انگيي فرستادند و با صداهاي لعنت مير لبي شدند و زيك ميه ها دزدانه نزدين ساي كردند، اي عبور ميپنهان كار

 ماندند كه دست و پا ي مييبه خرچنگ ها. دي جنبيشان چون غول مي رفتند و دست و پايبه ظاهر انگار سر نداشتند، دوال راه م.  كردنديواق م
د يد.  بودنديليخ.  دادي راه تخته پوش پالژ صدا مينشان روي سنگيدند و چكمه هاي دويز ميز رياز آن كنار ر. رون آورده باشنديرا از پوسته ب

مش را يتصم. اورديگر تاب ني شده بود و دي در حال چرخاندن قَمه اش نقاشيك چشمي ييايوارش دزد دري دي رسند كه رويق ميدارند به انبار قا
شان را كف د حقيبا. لنگ سبز دراز بوديش همان شي انتخابياسلحه .  برداردين رفت تا باالپوشييو به سرعت پا.  دهميمن اجازه نم. گرفت

  ."رونيد بييايد بيرون، هر كه هستيد بيياينم، بي بيدارم همه تان را م: " رسا گفتييد، با صداي كه رسيبه دِر ورود.  گذاشتيدستشان م
   

ز را ي رنگشان همه چي آب-دي سفيهفت نورافكن با نورها. از شدت وحشت دستپاچه شد. نور كوركننده بود. د را روشن كردنديآن ها هفت خورش
ج رفت و يسرش گ.  كردنديدند و وزوز مي چرخي كوچك تر، فانوس و چراغ قوه، چون پروانه ميغرق نور كرده بودند و در اطرافشان چراغ ها

د، مگر ين چراغ ها را خاموش كنيا: د متمركز باشد، شروع كردي كوشي كه ميدر حال. ان گذشته و حال را از دست داديص ميك آن توان تشخي
و نوك ." مي گوياوه ميدارم : "و با نفرت به خودش آمد. ندي آيد به سراغمان مينطور ادامه بدهي اعالم كرده اند؟ اگر هميد خاموشين داينم

  . دا شدندي نور هويره كننده ي خيس در حلقه ي در كار باشد، افراد پلي افسونيدر آن لحظه، پندار. دي كوبيش را به پادريعصا
   

ق ي با قايرقانونيادتان هست، قبالً به طور غي. ده استي را در پالژ دياسگاه تلفن زده و گزارش داده كه فرد مشكوك به پيمعلوم شد كس
. فورم پوش شروع به گشت زدن در ساحل كننديوني بوده تا پنجاه و هفت پاسبان يك تلفن فرد ناشناس كافي شدند، و همان ي وارد ميريگيماه
ل يبكس ها يست بورن ينگز، ايستي چون هي دوردستي ها از مكان هاي دادند، بعضي تكان ميكيوانه وار در تاريشان را دي چراغ قوه هايهمگ

[Bexhill] تون يِبراأت از يك هي يآمده بودند، حت[Bighton] ن يا. جان شكار شركت كنندي و هي خواستند در خوشيهمه م. ده بوديرس
در .  دادنديجان زده دم تكان ميدند و هي كشيا را بو مي دري هواي كرد كه همگي ميراهزده سگ همي پنجاه و هفت نفره را سيگشت ساحل

 ي وروديعني منزل، ي كه كنار پنج خروجي و به دور از گروه مردان و سگ ها، به پنج پاسبانيرون دِر وروديموند، همانجا، بي كه رزا دايحال
 كه لباس ي و سه مرد-  وجدان بخواهد فرار كندي چون ممكن بود آن پست ب-دادند ي مي همكف و در آشپزخانه نگهباني، پنجره هاياصل
جرأت . ستاده بوديم اي آن ها بازرس جوان اليجلوتر از همه . ره شده بودي داشتند، خي معموليي به سر و چهره هاي عادي به تن و كاله هايعاد

. دي رسيرتر و سرخ چهره به نظر ميد و نسبت به چهل سال سنش پي مالي را م كرد و دماغشين پا و آن پا مينداشت به چشمان زن بنگرد و ا
. ش دستور صادر كنديرزن براي گذاشت پيد مي نبايست؟ وليش چين وقت شب فرانك، معنيا.  بازرس كوفتينه يش را به سيرزا نوك عصا

  :ستاد و چانه اش را تو داديصاف ا. حركتش بودندن ي مهاجرت كه از دور مراقب كوچكتريآن هم با كارمندان اداره .  شديامشب نم
   
د منزل شما را ي با-ميق كني الزم است تحق- مي كني تصور م-  به ما داده اندي اطالعاتيعني - شدهيي صحبت ها- ي خواهم خانم ديمعذرت م"

  ." اجازه اش هم صادر شده-مي كنيبازرس
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 پاسبان پا ي داشتند، بدن راست كردند و مثل سگ هاي عاديافه هاي كه قيگام سه مرد درست در آن هنيول." زيچرند نگو عز: "رزا شروع كرد
 از ي در چرخاند و همگي ذوقزَده نگاهش را به سويد و سومي نالي به نرميدوم.  در آورد كه ظاهراً از ذوقش بوديرعادي غيي صداياول. ورداشتند

 ي دكمه -ژامه اش را نگه داشتهيك دست پيستاده بود و با ين چمچا در آنجا ايصلد. ندموند گذشتند و وارد راهرو روشن خانه شديكنار رزا دا
  . دي ماليش را ميگر چشم هاي و با دست د-  تختخواب پرت كرده بود كنده شده بودي خودش را رويژامه وقتيپ
   

ر چانه اش گرفت تا نشان بدهد يرم دعا خواندن زش را به فُي كرد دست هاي، آن كه ناله م."نگويب: " آورد گفتي فس فس در مي كه صدايمرد
  ." د خانميببخش: " داد، از كنارش گذشت و گفتيموند را هل مي كه با شانه اش رزا داي در حاليو سوم. ش مستجاب شده استيدعا

   
رزا . دي شنيش را نميد و گفته هاي ديمن چمچا را نيگر صلديد. من رانديس رزا را به اتاق نشي پليل آمده باشد، موج كاله خودهاي سيبعد پندار
 ي قاچاقيريگيق ماهي كه با قاييمن از آن ها.  شدهي زد حتما اشتباهياد مي در عوض فر-دي بگويزي انفجار بستان چيد او درباره يهرگز نشن

، و آن وقت شما ييلوم است آقا، از سه هزار پامع: س ها بنا كردند به پوزخند زدنيپل. ايمن نه اهل اوگاندا هستم، نه اهل كن. ستمي شوند نيوارد م
 بنا كردند به ي به زوديول. ن حق شماستيا. ديد ساكت بماني توانيد ميو همانطور پوزخندزنان اضافه كردند، اگر بخواه. ديتا ساحل شنا كرد

د حرفم را باور يبا.  شديس خندان مانع مي پل.دي شنين را نمي رزا اعتراض صلديول. ميشان را گرفته اي از آن خوب هايكيانگار . قهقهه زدن
 همراه ندارد، از شدت خنده اشك از ييچ مدرك شناسايدند پاسپورت و هي دي وقتيول.  اقامت هم دارمياجازه .  هستميسيد، من انگليكن

. س شدي خي هم از اشك شادس مهاجرت آمده بودنديل به تن داشتند و از سروي كه لباس سوي مرداني تهي چهره هايحت.  شديچشمشان جار
 يد هم پريشا. ب كتتان افتاده و گم شده انديد از جي شديد پرت مي داشتيحتما وقت. دييست بگويالزم ن. آن وقت باز پوزخندزنان گفتند، البته

 يفورم پوش چه به روز بازوهايوني ينند بازوهاي توانست ببيدر آن ازدحام خندان مردان و سگ ها رزا نم. بتان را زده اندي در آب جيياي دريها
 يا زوزه ياد چمچا بوده يده فري كه شنييتازه مطمئن نبود صدا. ش چه كردندين ها با قلم پايا مشت ها با شكمش و پوتي آوردند و يچمچا م
د؟ چرا متوجه ي كنين نگاه نمويزيچ كدامتان تلويمگر ه: "دانه بلند شدي نوميادين بار با فري آخريد كه برايش را شنياما سرانجام صدا. سگ ها

  ."[Maxim Alien]ن ي يم اليماكس. م هستمي من ماكس ستند؟ين
   

  ."قورباغه ام [Kermit]ت يِكرممن هم . ديبله، البته كه هست: "ده گفتيپاسبان چشم ورقلنب
   

او ." ن شماره تلفن منزلم در لندن استيا: "ن بودي در كار است، اي معلوم شد اشتباه بزرگي وقتياورد، حتين چمچا هرگز به زبان نيآنچه صلد
 كند كه آنچه به يم ضمانت ميسيدپوست و انگليبا، سفيم همسر زي سيدر آن سو: " كردند نگفتيرش مي كه دستگييغفلت كرد و به پاسبان ها

  .به درك. نه جانم نگفت." قت دارديشما گفته ام حق
   

 به تن ي عادي كه لباس هاياما سه مرد." نمينگاه كن بب. ميقه صبر كن فرانك اليك دقي: "موند خودش را جمع و جور كرد و گفتيرزا دا
د ي گرديخانم، اگر دنبال مدرك م: " لرزان به چمچا اشاره كرده، گفتندي فس فس، ناله و چشم گرداندن با انگشتيداشتند باز با همان برنامه 

  ." دي كنيدا نمين پي بهتر از ايزيچ
     

دار شده ين كابوس بيزتريد كه در هول انگيقه اش برد و فهميدست به شق [Popeye] يپاپ آ انگشت ير جهت اشاره ن چمچا ديصلد
ز بودند كه راحت ي رو به رشد كه آنقدر تي بزيدو شاخ تازه، شاخ ها. ده بودييش دو شاخ رويقه هايرا بر شقي شد، زي كه تازه آغاز ميكابوس. است

  .  كردنديشكم پاره م
   
*  

  
ل فرشته كه نور يجبرئ.  دادي رويگري ديرمنتظره ي غي تازه اش ببرد، واقعه ي زندگين چمچا را به سوين كه لشگر پاسبان ها صلديقبل از ا

 ي رنگ و شلوار سوارينگ قهوه اي كه كت اسموكيده بود، در حالي قانون را شنين اجراي مأمورياني هذي خنده هايده و صدايره كننده را ديخ
 داد، در ين مي نفتالي بوي كه كمين آمد و در حاليي پايموند انتخاب كرده بود به تن داشت، به طبقه ي داي هنريان لباس هاي را كه از ميتنگ

ستاده بود كه ناگهان يهمانطور ساكت ا.  كردين را تماشا ميي پاي طبقه يدادهاي بر زبان آورد رويزي آن كه چيستاده، بي اول ايپاگرد طبقه 
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 رفت، چشمش به او يس مياه رنگ پليل سي اتومبي برهنه به سويده بود و با پاهايژامه را چسبي دستبند زده كه همچنان پيا با دست هاچمچ
 ."  شدهين ها بگو چيل، تو را به خدا به ايجبرئ: "اد زديافتاد و فر

   
  " ؟يگر از شناگران آسماني ديكياشند؟ شان كه بيو ا: "دنديل چرخي جبرئياق به سوي با اشتي و پاپ آيفس فس، ناله ا

   
 به چمچا دستبند زده، او را تحت الحفظ قرار داده يدستورش وقت. را در آن لحظه نورافكن ها خاموش شدنديد، زي لب ها ماسي كلمات رويول

نگ به ي كه كت اسموكي مرديو رنگ از سييف و طالي خفيد، همه مشاهده كردند كه نوري هفت خورشيو بعد از خاموش. بودند صادر شده بود
 يم هرگز به آن نور اشاره نكرد و اگر كسيبازرس ال. دي تابيل، مي در پشت سر جبرئيدر واقع ْآن نور نرم و درخشان از نقطه ا.  تابديتن دارد م

  .تان گرفتهيستم؟ حتما شوخي قرن ب، آن هم در اواخري نورانيهاله .  كردي را انكار ميده اين پديدن چنيد، حتما دي پرسي آن مياز او درباره 
   

ات ييز را با جزيل كردند كه همه چيس كه در آنجا بودند احساس تماي افراد پليهمه "  خواهند؟يان چه ميآقا: "ديل پرسي جبرئيدر هر حال، وقت
 جنباندند تا آخر سر موفق شد ي ها بعد سر متا هفته. ن كه مسخره استيا.  اما نه انگار كه او، كه او،. كامل شرح بدهند و اسرارشان را فاش كنند

 رذل ناقال را يموند بوده و آن دو به اتفاق، چمچاي خانم دايميآن مرد دوست قد.  داشته استيل منطقيبه خود بقبوالنند آنچه انجام داده اند دال
 فرشته يا آقايش از آن مزاحم رزا ي نداشت كه بيليلد.  به منزل آورده بودنديافته بودند و بنابر مالحظات انسانيكنار ساحل در حال غرق شدن 

ب لباس يب و غرينگ و، خُب عجيبا آن كت اسموك. افتي توان ي محترمانه تر از او نمي را با ظاهري مثل فرشته كه كسيآن هم مرد. بشوند
  .ستيت نيدن كه جنايپوش

   
  ."ل، كمكيجبرئ: "ن چمچا گفتيصلد

   
د تا او ي نكوشي باال مراجعت كرد و كسي جنباند و به طبقه يبعد سر. ردي توانست نگاهش را برگيند افتاده بود و نممويل به رزا داياما چشم جبرئ

  . را بازدارد
   

 از پس ي نورانيچ هاله ي كند و هيد كه از بالكن كوچك اتاق خواب رزا نگاهش مي خائن را ديل فرشته يد، جرئيس رسيل پليچمچا كه به اتومب
  .ستيدا ني حرامزاده پ آنيكله 

   
   
   
۲  
   
   
   

دون  به نام ين، مردي آرژانتين نقره اي دور و فراموش شده، در سرزميدر آن زمان ها.  نبوديكي بود، يكي... م الزماني قديكن ماء كن ف
م، و زنش رزا از  زن ها كي دانست و درباره ياد مي پرندگان زيست كه درباره ي زيم [Don Enrique Diamond]موند يكه دايانر

 ياياستانس ي بزرگ سنگي كرد، به دروازه ي ميورا اسب سوارينيك روز همانطور كه سي.  دانستيار مي دانست و از عشق بسيچ نميمردان ه
[estancia] ردار به سر داشتي اسب نشسته بود و كالهي رويك وري. ديموند رسيدايش ميد كه شتابان به سوي را ديناگهان شترمرغ.  پ 

آخر شترمرغ .  زدي دانست به كار مي را كه ميخت و در هر حال هر حقه اي گري از مرگ مييد كه گوي دويشترمرغ چنان به سرعت م. ديدو
ل و قال ي به هوا رفت و قي پشت سر شترمرغ، گرد و خاكيدر اندك فاصله ا.  توان شكارش كردي نميرك كه به سادگي است زيوانيح

. ديچي پرنده پيد و به دور پايان گرد و خاك فرا رسي از مييد، بوالي او رسيي شش پاي شترمرغ به فاصله يو وقت. ديان به گوش رسيشكارچ
او .  رزا برنگرفتياده شد، هرگز نگاه از چهره ي كشتن پرنده از اسب پي كه برايد و مردي رنگ رزا درغلطيان خاكستري ماديش پايشترمرغ پ

كبار به شترمرغ بنگرد، انجام داد و ي آن كه ين همه را بيد و تا دسته در گردن پرنده فرو برد و اي غالف كمربندش كش را ازي قبضه نقره ايكارد
  .ن دوالكروز بودينامش مارت. ستي نگريموند ميدگان رزا دايره در دين زردرنگ پهناور زانو زده بود، همچنان خي كه بر زميدر حال
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رزن يدگان پي شكار دي مانست، وقتيا ميدر آن لحظه كه به رؤ.  آمدي ميل فرشته غالباً از رفتار خود به شگفتير شدن چمچا، جبرئيپس از دستگ

به . ار او را در دست گرفته استي عنان اختيگري شخص ديازهايگر به او تعلق ندارد و ني شده بود، احساس كرده بود كه اراده اش ديسيانگل
ع را يد تا موفق شد وقاي طول كشيدار بماند، چند روزي االمكان بين كه حتيم به اين تصمير، و همچني اخيدادهايز رويخاطر سرشت شگفت انگ

 يش به زندگيرا جهان كابوس هايد خود را نجات بخشد، زيافت كه بايو تنها در آن هنگام در. وند دهدي گذشت پي كه پشت چشمانش مييايبا دن
  .ده بوديا را به چشم ديا، كه بام دنيق او، اله لوياز طر. ابديگر بي دي توانست با او تولدي، هرگز نم كرد و اگر مراقب نبوديش نفوذ ميداريب
   

از داشت، فروگذار ي كه سخت به آن نيا از كمك به چمچا، در حالي نكرده و ي تماس با الي برايچ كوششيد هنوز هي دين كه ميخودش از ا
 ين از آن اتفاقاتي كه ايدر حال.  كردين مشوشش نميك جفت شاخ قشنگ و تازه بر سر صلديدن يي روگر،ي دياما از سو. كرده است، منزجر بود

د، ير پرسي اخيشامدهاي پير نظرش را درباره ي پي از بانوي برد و وقتي حالت خلسه به سر ميل در نوعيجبرئ.  كرديد نگرانش ميعتا بايبود كه طب
 شاخ دار يمثالً ظهور مردان با كاله خودها. ده استيزها كه با چشم خود نديست و چه چيز تازه نيچ چيهر آسمان ي زد و گفت زيبيرزا لبخند غر

در طول روز، .  نو نبود و هر برگ چمن تا به حال صدها هزاربار لگدكوب شده بودي قصه هاي براييجا.  مانند انگلستاني باستانيدر كشور
 پرحجم و يل خوراك هاي جبرئيگر اصرار داشت براي در مواقع دي زد، ولي مغشوش مي ها افتاد و حرفي مييساعت ها به پرت و پالگو

 شوق ين، و همواره نوعي مختلف و سنگيظ و سوپ هاي غلي گرم با سس هايظ، خوراك هايواس با كرم غليك ري، كين بپزد، شپردزپايسنگ
 يد به ِده مي خريهمراهش برا.  كرده استي راضيرمنتظره و ژرفي طور غل او را بهي حضور جبرئييگو.  شديده مير در چهره اش ديف ناپذيتوص

ال رفتن يل خي گذشت و جبرئي مياپيروزها پ.  داديش را آمرانه تكان مي كرد و عصاي رزا اعتنا نميول.  شدنديره ميرفت و مردم به آن دو خ
  .نداشت

   
.  بردي همچنان در آن خانه به سر ميول" نجا چه كار دارم؟يمن بدمصب ا. رافتاده است كه نسلشان وياز آن انواع. ي لعنتيسيانگل: "با خود گفت

 يك كلمه اش را هم نميل ي خواند كه جبرئي ميياي را به زبان اسپانيمي قديدر آن حال زن مدام آواز. دا بسته شده بودي ناپييرهايچرا كه با زنج
جوان را به غار  [Merlin]ن يمرلش يير كه با آواز جادوي پي [Morgan Le Fay]مرگان لوفه ق بود؟ مانند ين طريجادو از ا. ديفهم
 انداخت، در ي كه شانه باال مي ماند و در حالي كرد و او از رفتن باز مي رفت، رزا شروع به خواندن مي در ميل به سويد؟ جبرئيستال كشانيكر

در هر . ش ماندهينجا چه براين در ايبب. به جان خودت. شكوه رنگ باخته. اردن دياج به همنشيرزن احتيچرا نمانم؟ هرچه باشد پ: " گفتيدل م
  ." مانميگر ميفقط دو روز د. رمي قوت بگياز دارم تا كميحال من به استراحت ن

   
 ي هنري گچي متنهير ني بود كه زي خاصي قبضه نقره اياز جمله چاقو.  نشستندي بود مينات نقره ايي كه پر از تزييرايعصرها در اتاق پذ

ل دو ي نواخت، جبرئي ساعت پدربزرگ شش ضربه ميده بودند و وقتيره مانده بود، كوبين خييوار به پاي دي گوشه ي قفسه يموند، كه از بااليدا
بش ن كه ادي اي كرد، پدربزرگ براي شروع مينيش بين جمله قابل پيشه با اي هميول.  كرديخت و رزا شروع به صحبت مي ري ميالس شريگ

 كرد ولو يد شروع مي نبود بگويكي بود، و يكي آن كه يبعد ب.  وقت شناس باشديادياو دوست ندارد ز. دي آير ميقه ديرا نشان بدهد، چهار دق
 اراده اش يدانه ي نوميره ين ذخيآخر.  شودي كرد كه صرف گفتن مي وافرش را مشاهده ميل انرژيا دروغ، جبرئي گفت ين كه تماما راست ميا
 پر از ي كه چون انباني خامين ماده ي برد كه ايل پي آورم، و جبرئياد مي كه به يرزا گفت، تنها دوران شاد.  كردي در نَقل داستان مصرف مرا

. ودم كرده بيست، خودش از خود ترسي نگرينه مي كه تك و تنها در اتاقش در آي بود كه مانند مواقعيا پرتره ايخاطره بود، در واقع قلب رزا 
ن خانه رنگ و رو رفته كه در آن ي داد، نه ايح مي داشت و ترجيشتر دوست مي بود كه رزا بي گذشته مفرين نقره ايل دانست كه سرزميجبرئ

 از آن يا در گوشه اي و - شدي خورد و كبود مي در ميره ي انداخت، بدنش به دستگيز قهوه را مي م-  خوردين طرف و آن طرف ميمرتب به ا
  . شوديز كوچك مي زد، همه چياد مي شد و فري ميت، اشكش جار نشسيم
   

.  كردين سفر مي به آرژانتي بود، با كشتينيمه آرژانتي ن– يسيمه انگليكه اهل لوس آالموس، كه ني به اتفاق همسرش دون انر۱۹۳۵در سال 
د ي، بلكه باي ببري به وسعتش پي توانيا با نگاه كردن نمتنه. است [pampa]پامپا ن ي ا :انوس اشاره كرد و گفتيكه با انگشت به اقيدون انر

 ينت مينقش زم.  كامال ساكت استي، ولي قسمت ها باد مانند مشت قويدر بعض. ر، روز پشت روزيي و عدم تغيكسانين يا. يدر آن سفر كن
نادا ك ي، نه يزيك تبري، نه [ombu]اُم بوئه ك ينه . ن است كه درخت ندارديلش ايدل.  رسدي به گوشت نميين صدايكند، اما كمتر

[nada] .زا چون .  تواندي زهر برگ مي را بكشد، ولي تواند كسيباد نم. سم مهلك است. ي اوبوئه باشيد مراقب برگ هاي، بايو راستر
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 با يِهنر. دكان است كوي كه انگار افسانه ي زني از آن حرف ميطور. ني زهرآگي ساكت، برگ هايبادها. يواقعاً كه ِهنر. كودكان كف زد
  !ستي ها هم نين بدينه بابا، به ا: ش گفتي روشن، بدن نرم، چشمان درشت و فكورش با تشويموها

   
ر دختر چهل يك پي را داد كه از يشنهاد ازدواج كرد و او تنها پاسخي پيهنر.  آسمان وارد شدي انتهاي و بير گنبد آبين پهناور، زيرزا به آن سرزم
 توانست بكند؟ با خود گفت، ي پهناور چه ميدر آن فضا: ش مطرح شدي برايد سؤال بزرگترين رسي به آرژانتي وقتيول.  رفتيساله انتظار م

 Jorge]نگتون يورك بابيه مان دكتر يل گفت همسايرزا به جبرئ. ست، بلكه تازه بودن استيا بد بودن نيمشكل من خوب بودن 
Bobington]دام برا. آمدي، هرگز از من خوشش نمز يرآمي تحقي كرد و با لحنيف مي را تعري جنوبيكايم امري مقي هايسيم داستان انگلي م

ابند؟ و ي در انگلستان شما كميين آدم هايد، چنيآن وقت از رزا پرس. ك مشت جاسوس و راهزن و چپاولگري.  گفت همه شان كالهبردارنديم
د تا آنچه را يابي بيعتري وسيد افق هاي چون تابوت، آنقدر تنگ است كه بايره ين در آن جزتايشماها جا. ورايني كنم سيخودش جواب داد فكر نم

  .ديد بروز دهيكه در درونتان پنهان كرده ا
   
لطافت و عشق در . چاره كسل كننده اش، هرگز پر نخواهد كردي چنان كه معلوم شد بيتيظرف. دن بودي عشق ورزيت شگرفش برايموند ظرفيدا

ن ياو بهتر.  نوك درازيو پرنده  [screamer]مر ياسكرباز باتالق . ره كرده بودي پرندگان ذخي شد، برايافت ميله مانند كر ژيآن پ
. ده بوديست، گذراني نگرين مخصوص مي كه درون دوربيزار در حاليان ني و ميمحل [laguna] يهاالگونا، ييق پارويش را سوار بر قايروزها

 پرنده يش را دور دهانش گرفته و شروع به در آوردن صداي دست هاين غذاخوري كردند، داخل كابيرس سفر ميئنوس آك بار كه با قطار به بوي
؟ ين قدر دوست بداري مرا اي تواني خواست بپرسد چرا نميم. پال كرده بود، و رزا از شرم سرخ شده بوديبس تريا اي مورد عالقه اش، واندوري
 دانست كه خاص ي ميزي شور و شهوت را از غراي شمرد، وليسته مي خوب و شاي او را زنيامد، چرا كه هنري نن پرسش هرگز به زبانشي ايول

رون از يعادت داشت شب ها ب. اق را در وجود خود خاموش كندي شور و اشتيد تا ترانه هاي خانه شد و كوشيمويسيرزا ژنرال. گر بودي دينژادها
 آمد و ي، به لرزه در مي درخشان و جارييباير نفوذ آن زيدر آن حال، و گاه ز. ده، كهكشان دور را تماشا كنديمنزل در پامپا قدم بزند و دراز كش

  .ن حالت به وجد بوديكتري ستارگان نزديقين موسي رزا ايبرا.  كردي ناشناس را زمزمه ميد و آهنگي لرزي وافر و ژرف ميش با حظيسراپا
   

 كند كه در آن هر روز پنجاه نفر ي گمشده وارد مياي تند و او را به آن دني رزا چون تار، ِگردش ميها كرد قصه يل فرشته احساس ميجبرئ
 و مغرور، چون يار وحشيبس.  پست و نوكرصفت بودند، نهيفكر نكن.  ما[gaucho] يهاگوچو بودند يچه مردان.  آمدندي ناهار ميبرا
 گرفت، ي گفت كه از فرط گرما پامپا را فرا مي مي شان، از مهي خوابي بي شب هايدر درازا. از عكسشان معلوم است. وانات گوشتخوار بودنديح

 نمود كه چهار نعل از ي مي اسطوره اي آمدند و هر سوار از دور چون موجودي به نظر مييره هاي كه چند تك درخت در آن مانند جزيبه طور
 كه يني دي بيگوشو. ده بودي گفت كه كنار آتش اردوگاه شني را مييش قصه هايرزا برا. د مانيا ميپامپا به شبح در.  كنديانوس عبور ميسطح اق

 مادرش مرده بود، هفت شب تمام از روحش درخواست كرده بود بازگردد، و شب هشتم يوقت. ش گفته بودي كرد، آن ها را برايبهشت را انكار م
جه يش دهد، و نتي شتافت تا دلدارين فرزند دلبندش ميده بود، فوراً به باليرا اگر آن را شنيزده، ي او را نشنياعالم كرده بود كه حتما مادرش تقاضا

 يد و موهاي سفي، با لباس ها[Peron]ِپرون  انداخت كه مردمان ييل را به دام شرح روزهايو بعد جبرئ. ان كار استي گرفت كه مرگ پايم
دند تا يراه آهن كش [Anglos]انگلوس ها ف كرد كه چگونه يش تعريردند، و برا كيرونشان مي آمدند و مزدوران بيروغن خورده شان م

از آن : "د به داستان دوستش كلودتي رسينطور ساخته شد و آن وقت ميسدها هم هم.  خودشان برسانندياهايبتوانند خدمات الزم را به استانس
زن و شوهر ." وس كرده بودينگ را هم ماي هرلي از آدم هايمي و ننجر درآمدهيك مهندس با اسم گري ين دل بود كه به همسري سنگيزن ها

نجر همراه يگر. ون در راهند تا سد را منفجر كننديدند كه انقالبي شني كرد رفتند و پس از چندي كه شوهر در آن كار ميجوان به محل سد
 چطور شد؟ چند ساعت بعد خدمتكار ي دانيو آن وقت م. شتكارگران به محل سد رفت تا از آن محافظت كند و كلودت را با خدمتكاران تنها گذا

شوهرتان كجا هستند "و . يتان انقالبيك كاپي  گر چه؟يد. ك خانه استي يآمده دم در، به بزرگ [hombre]اومبره ك يورا، ينيس. بدو آمد
. ي دانينم. رون خانه گذاشتي آن وقت چند محافظ را ب و ."ردي گيستند، انقالب آن را بر عهده ميشان در فكر محافظت از شما نيخانم؟ حاال كه ا

تان، و كلودت اصرار كرد مراسم ختمشان مشترك انجام شود و ي در آن كارزار هر دو مرد كشته شدند، هم شوهر و هم كاپيول. زها بودياز آن چ
 Trop. خطرناك استيم كه او زنين واقعه دانستياز ابعد .  كردي هر دو عزاداريگر درون قبر گذاشتند و برايكديد كه در كنار يدو تابوت را د

fatale, trop jolly fatale. ]ل در داستان يجبرئ ].م. در متن به زبان فرانسه است. با خطرناكي زيليخ.  خطرناكيليخ
 كند و ي نگاهش ميرچشميزد ي دي افتاد، مي اگر چشمش به زن مين لحظاتيدر چن. دي شني رزا را مي آرزوهايقيبا، موسي كلودت زيباورنكردن
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د ي گرفت و آن احساس ناپديآن وقت رزا نگاهش را برم.  خواست از آنجا خارج شودي ميزي چيپندار.  كردي كشش احساس ميگرد نافش نوع
  . بودي فشار عصبين حالت از عوارض جنبيد هم ايشا.  شديم
   

ف كرد چگونه يش تعري پاسخ دادن براي او ناگهان كر شد و به جايده است، وليد دده بويي را كه بر سر چمچا روييا شاخ هايد، آي از رزا پرسيشب
 ي كردند نزدش مي كه در مسابقه شركت ميي نشسته و گاوهايا آغل گاوها در لوس آالموس مي، [galpon]گالپون  كنار يه اي چهارپايرو

، كه نامزد [Aurora del Sol]اورورا ِدل سل  به نام ي دخترك روز بعدازظهر،ي.  نهادنديش مي شاخدارشان را بر زانويآمدند و سرها
 كردم گاوها سرشان را يفكر م: دند زمزمه كنان گفتي خنديانه ميظاهراً خطاب به دوستانش كه موذ.  بر زبان آوردين دالكروز بود، متلكيمارت

از آن . زمي عزيش كني آزماي توانينطور است ميحاال كه ا: ب داد جوايد و با مهربانيش چرخي گذارند، كه رزا به سوي باكره ها مي زانويفقط رو
اها آمده ي دري الغر شد كه از آن سويادي بلند قد و زيادي آن زن زين دختر پرون، دشمن خوني تريا و خواستني استانسين رقاصه يبه بعد، بهتر

  .بود
   

ن يمارت. يه او هستينا شبيتو ع: "موند گفتي كردند، رزا دايا را تماشا مي درستاده بودند وي شبانه اش پهلو به پهلو ايهمانطور كه كنار پنجره 
موند ظاهراً ي رزا دايول. ديار نالي اختيد كه بيچيل پي آمد، درد چنان در ناف جبرئين كه اسم آن كابويهم." ي او هستيلنگه . مي گويدالكروز را م

  ."آنجا را نگاه كن: "اد زدي فريد و به شادي نشنيزيچ
   

د، ي دوي نمود، به سرعت از كنار خط آب مي ميعي كه ظاهراً طبيالت، شترمرغيلو و اردوگاه تعطيمه شب، در جهت برج مارتيآنجا، كنار ساحل ن
دگان يخت، و دي گري شد، انگار از خطر مي خورد و شتابان دور ميچ و تاب ميشتر مرغ پ.  كردي شست و محو ميش را مي پايچنان كه آب جا

  .د شدي شب ناپديكين كه در تاري كرد تا ايل شگفتزده آن را دنبال ميبرئج
   
*  
   
ش است، و از آنجا كه ياد آورده بود كه روز تولد هشتاد و نُه سالگيرزا به .  بخرنديك و شامپانيآن ها رفته بودند ك.  در ِده اتفاق افتاديداد بعديرو

راهنش ير پي را كه زيرند، رازيل كه اصرار داشت جشن بگيجبرئ. نفرستاده و تلفن نزده بودك ي كارت تبريخانواده اش را طرد كرده بود كس
تازه تا : "گفت. ده بودياه خري از بازار سينگ كه قبل از ترك بمبئيف دار پر از پوند استرلي كمربند مخصوص ك :پنهان كرده بود به رزا نشان داد

 رزا ي قصه هاين مدت چنان در بند جادويدر ا."  خواهم مهمانت كنميم. ميا برويب. ستمي نيگدستمن آدم تن.  دارميدلت بخواهد كارت اعتبار
 با خبر گرفتن از زنده بودنش شاد و شگفتزده خواهد ي دارد و زني اي خودش زندگي آورد براي گذشت و به خاطر نمير گشته بود كه روزها مياس
  . آورديد را همراه مي خري آمد و پاكت هايموند ميم داد در ده، پشت سر خانين پس از خريبنابرا. شد

   
گر آن چنگ كشنده را در شكم يد كه بار دي گذرانيستاده بود و وقت مي ايابانيل كنار خي كرد، جبرئي فروش درد دل مينيريبعداً كه رزا با ش

 يمي قديد و گاري شنيپ كالپي كليصدا.  افتاديغ برقر چراي تيش كند، پايه هاي وارد ري زد تا هواي كه نفس نفس مياحساس كرد و در حال
مردها . ده بودندي پر از مردان و زنان جوان بود كه در نگاه اول انگار لباس بالماسكه پوشيدرون گار. دي كشي آن را مييابويد كه ي را ديا

و . باً تا كمر باز بوديدشان از جلو تقري سفيراهن هايو پ.  داشتي نقره ايش دكمه هاي به پا كرده بودند كه كنار مچ هاي تنگ مشكيشلوارها
آن .  خوردي به چشم ميي و طالي، زمردي شاد، سرخ گليه رنگ هايه الي كه الي به تن داشتند، به طوريه دوزي گشاد و حاشيزن ها، دامن ها

ز يك چيد كه ي فهميل مياما جبرئ. اندي نمايقه مي سليره و زرق و برق آن را بيابان را تيشان خي خواندند و شادي آواز مي خارجيها به زبان
ك از ي كيجعبه .  خارج شدي فروشينيريآن وقت رزا از ش.  نشده بوديابان متوجه گاري در خيگريچ كس ديرا هيان است، زي در جريرعاديغ

شه ي، ما همي دانيم. ندي آي رقص ميآن ها برا: "به بانگ بلند گفت. خته بودي دست راستش آوي كه دور آن بسته بودند، از انگشت اشاره يروبان
  ." بود كه آن الشخور را كشتين همان شبيا: " بعد افزوديو اندك." در خونشان است. آن ها رقص را دوست دارند. مي رقص داشتيمهمان

   
 به ي الشخور داده بودند، در حال مستا كه به خاطر ظاهر مرده مانندش به او لقبي به نام ژوان ولي رقص بود كه در آن شخصين همان مهمانيا

ن، چرا از ي مارتيه.  جز دست و پنجه نرم كردن با او نماندين چاره اي مارتين كار ادامه داد كه براين كرد و آنقدر به اياورورا دل سل توه
 ي، در حاليكيرون و در تاريم بيجا برونيا از اين گفت بيمارت.  استي دختر خسته كننده ايليد؟ به نظر من كه خي آين خوشت مي با ايهمخوابگ
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شان را دور ي انداخت، دو مرد پونچوهاين ميه شان را بر زميخته بود سايست رقص آويان از درختان اطراف پين پري كه چون سرزمييكه چراغ ها
 اورورا دل سل يش پايده را برداشت و پن دالكروز كاله مريژوان كشته شد و مارت. ز شدنديدند و چرخ زنان گالويدند، كاردها را كشيچيبازو پ

  .  شوديد كه دور مين دياو كاله را برداشت و مارت. پرتاب كرد
   

 به دور ي نقره اي دستكش پوش گرفته و پارچه اي را در دستيگاري كه چوب سي چسبان، در حاليموند هشتاد و نه ساله در لباس نقره ايرزا دا
: ناگهان اعالم كرد.  گفتي خوب گذشته را مي روزهايد و قصه هاي نوشي مين و آب معدنيسه گوش ج سبز و يوانيده بود، از ليچيسرش پ

  ."ده اميك بار هم نرقصيشب تولدم است و .  خواهم برقصميمن م"
   
*  
   

 ي كه انبوهيتب. ر رختخواب افتاد ديرزن را از پا در آورد و روز بعد با اندك تبي سحر پيل تا دمدمه هاي فراوان آن شب و رقص رزا با جبرئيتقال
دند و ي رقصيموند فالمنكو مي داي آجر فرش پشت بام خانه يد كه روين دالكروز و اورورا دل سل را ديل مارتيجبرئ. از اوهام را با خود آورد

در : " كردندي مينده سخنراني آي په اون درباره ي عده ايستاده بودند و براي ايقي قاي خانه هايد روي سفيست ها با كت و شلوارهايپرون
ن يد اييايب.  كندي را هم دولت تصاحب ميسيخط آهن انگل.  شوديان مردم قسمت ميد و مي آين در مين ها از دست مالكين زميحكومت پرون ا

ن صحنه را يخته بود و ايا آون و هويان زميموند آن باال، مي داي هنري گچيم تنه ين." ميندازيرون بي را بيت خصوصين طرفداران مالكي ا راهزنها،
ن يا. ن استيآن كه شما را استثمار كرده هم. خودش است: "اد زديدپوش با انگشت به او اشاره كرد و فريان سفي از شورشيكي كرد كه يتماشا م

س را يا آپاندي معده ش امكان زخمي كه شعور منطقياما در همان لحظه ا. رديد بميد كه ترسيچيل پيدرد چنان در شكم جبرئ." دشمن شماست
درست همانطور كه آن .  رزا شده استي تواناي اراده يچه ير و بازين كه اسيا : قت را زمزمه كردي ذهنش حقي كرد، باقين ميسبك و سنگ
  .غمبر سخن گفته بوديز ماهوند پياز شگفت انگير تحت نفوذ نيل، ناگزيفرشته، جبرئ

   
ده از سم ام بونه و يده بري خورد و بريچ و تاب ميموند در چنگال تب در رختخواب پيرزا دا.  نماندهيزيگر چيد. ردي ميد كه رزا دارد ميفهم
 كند و يت مي همسر شما كفاي كامال برايي روستايد زندگي گفته بود شايدكتر به هنر.  گفتينگتون سخن ميه اش دكتر بابي همسايدشمن

نگتون يباب. ه كرده بوديرا به او هد [Amerigo Vespucci] يكو وسپوچيامر ي، سفرنامه فوس مبتال شده بوديپس از بهبود رزا كه به ت
 را به يرومندتر باشد، هرچه باشد قاره ايت ني تواند از واقعيال مياما خ.  مشهور بوديالپردازيسنده به خيم كه نويد بگويبا: " زد و گفتيلبخند

 كرد يل احساس مي رساند، و جبرئينش مي آرژانتياهايشتر به مصرف رؤيشتر و بيوتش را ب قي شد، ته مانده يفتر ميهرچه ضع!" نامش كردند
 ي بادي سازهايقيموس.  شدندي كنار تختش لم داده بود و اشباح ساعت به ساعت فراوانتر ميمكتي ني روي حاليبا ب. انگار نافش را آتش زده اند

 يرهايره كه همراه با امواج چون تيجز.  ساحل نمودار شدي بود كه آن سويد كوچكيسف يره يزتر از همه جزي كرد و شگفت انگيفضا را پر م
 گچ كه تا يديد، به سپيدرختان سپ. افتي يب انبوه درختان امتداد ميدش تا شي سفيد بود و ماسه هاي رفت، مثل برف سفين مييشناور باال و پا
  .د بوديشان چون كاغذ سپينوك برگ ها

   
ش يمكت اتاق خواب زن رو به مرگ لم داده بود، پلك هاي نيهمانطور كه رو. ديل به اوج رسي جبرئيحالي و بيره، سستيزدا شدن جيپس از پ

.  بوديگريبعد در اتاق خواب د.  ناممكن استي شود كه هر گونه حركتياد مي كرد وزن بدنش رفته رفته آنقدر زي افتاد و احساس مي هم ميرو
ن و يخطاب به مرد سنگ.  بسته شده بودي داشت و كمربندش با قالب نقره اي نقره اي مچ ها دكمه هايد كه روده بوياه پوشيشلوار تنگ س

 سراغش را گرفته و ي دانست كي خوب ميول" كه؟يد دون انريشما به دنبال من فرستاد: " بود گفتي گچيم تنه يه ني كه چهره اش شبينرم
  .  زنديد دور گردنش باال مي شرم از تور سفيد سرخي دي وقتي داشت، حتي زن بر نميچشم از چهره 

   
 رزا يو برا." ت من هستندين مردم تحت مسؤوليا: "گفته بود. ن دالكروز دخالت كنندي مارتيه ي در قضيموند نگذاشته بود مقامات رسمي دايهنر
ش را كرده بود تا به دالكروز قاتل نشان بدهد كه يسع ي شواهد منتهاي رغم همه يو عل. ان استي شرافت در ميح داده بود كه مسأله يتوض

ن الشخور را كشته بود ين كه مارتيكه، پس از اي دون انريول. ده بوديا برگزي استانسيم پولوي تيتانيمثالً او را به كاپ.  اعتماد دارديهنوز به و
 امور رفته رفته يرازه ي داد و در لوس آالموس شي نشان نميز عالقه اي به پرندگان ني شد و حتيزود خسته و كسل م.  نبوديگر آن مرد قبليد
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 يوقت. رونشان نكردي بيدپوش بازگشتند و كسيمردان سف.  نگذشت كه كامال آشكار شديزي چيابتدا چندان مشهود نبود، ول.  گسستياز هم م
  . كردنديل انحطاط ملك تلقيا آن را تمثي ها در استانسيليفوس گرفت، خيموند تيرزا دا

   
 يستاده بود و دونا رزا دورتر، از شرم سرخ ميكه در اتاق كار مزرعه دار اي كنم؟ پابرهنه مقابل دون انرينجا چه ميد من ايشيل وحشتزده انديجبرئ
 - دي فهميل حرفش را مي جبرئي گفت، ولي نميسي به انگل-  اعتماد دارميلي گفت، من به تو خي داشت مي هنر-  استيگري كس دينجايا. شد

 ي لوس آالموس مانع از رفتن من ميت هايمسؤول... ن اطراف بكند و تو همراهشي در ايك گرِدشي دوران نقاهتش يقرار است همسرم برا"
به هم كوفتن . كهيباعث افتخار من است دون انر. رون آمديگانه از آن بي اما دهانش باز شد و كلمات ب م؟يحاال نوبت من است، چه بگو." شود

  .پاها، چرخش، خروج يپاشنه 
   

نه اش نهفته يم قرن در سيش از ني كه بيقصه ا. ش كرده بوديت داستان هايش شروع به تجسم شاه بيموند در ضعف هشتاد و نُه سالگيرزا دا
آن .  كرديگر حركت مي دياي به استانسيياياو از استانس [Hispano- Suiza] يزاييسپانو سويهل سوار بر اسب پشت سر يو جبرئ. بود

 كه به سبك قلعه يبي عجيگذشتند و به سكونتگاه ها [cordillera]لرا يكرداز كنار  [arayana]انا يآرا با درختان يشه ايان بيها از م
كه هفت  [Cadwallader Evans]كدواالدر اوانز  ي آقاين هايدند و از زمي هندوستان ساخته شده بود رسي اسكاتلند و قصرهايها

مك  يو بعد به قلمرو. فه نبودنديك شب مجبور به انجام وظي يش از هفته اين شاد بودند كه هر كدام بيزنان از ا.  كردنددنيزن شاد داشت د
خته بود كه در مركز ي سرخ آويرقيش بياي بود و به چوب درفش استانسي آلمانيده هايدند كه عاشق ايمعروف رس [MacSween]ن ييسو

 يره ين بار جزي اولي گردنه، رزا برايكين، هنگام عبور از نزديي مك سويايدر استانس.  كردي ميي خودنمادي سفيره اي شكسته در دايبيآن صل
ن يآن وقت خدمتكار و شوفر را همانجا گذاشت و از مارت. ق به آنجا برونديك و صرف ناهار با قايك ني پيد و اصرار كرد برايد سرنوشت را ديسف

ش يد بگستراند و گوشت و شراب را براي سفي سرخ را بر ماسه هايره پارو بزند و در آنجا سفره يو تا جزد يايدالكروز خواست كه همراهش ب
  .نديبچ

   
 يدي سفي سرخ كه رويدش بر سفره ياه و بلوز سپين كه رزا دوال شد و با دامن سيهم.  آبنوسياهي خون و به سي برف، به سرخيديبه سپ

 با ي كه در دستيواني، شراب سرخ را در ل)د به تن داشتياه و سفي سيكه او هم لباس(ن دالكروز يارتد، ميماسه ها پهن شده بود، دراز كش
ك ي -ك شديصحنه تار.  افتاديك اتفاقي بدمصب - دين كه دست رزا را گرفت و بوسيخت و سپس شگفت زده، هميد گرفته بود ريدستكش سف

 يو وقت.  شدياقشان له مي اشتينير سنگيدند و گوشت سرد، ساالد و پاته زي غلطيآن م يده، در پهناي سرخ دراز كشي پارچه يلحظه هر دو رو
 غذا بود، و يرا لباسشان پر از لكه هاي را از شوفر و خدمتكار پنهان كرد، زيزي توان چي دانستند كه نميزا بازگشتند، مييسپانو سوي هيبه سو
 كرد، دور يم ميستاده تعظيو او ا.  گفت، نهيد و با حركت كوچك سرش مي كشيقب من خود را عيگر زن، نه ظالمانه، بلكه غمگي ديلحظه ا

 خورد، دو يچ و تاب مي تختش پي مرگ روي كه رزا در آستانه يدر حال.  گذاشتيلت و ناهارش دست نخورده تنها مي شد و زن را با فضيم
 يش قادر نبود آنچه را كه مي زندگيت داستان هايو او در شاه ب. م نشديم شد، تسلي تسل- كردندير بودند جا عوض ميصحنه كه هر دو امكان پذ

  .ت باشد انتخاب كنديخواست واقع
   
*  
   

 بود يي رزا تنها صداي نفس هاي ماه بر آمده بود ول ." زنديرد اما من دارد به سرم مي مياو دارد م.  شوميوانه ميانگار دارم د: "ل با خود گفتيجبرئ
 در وقفه يحت.  نتوانستيزد، وليمكت برخيد از نيل كوشيجبرئ. ن و با خرخر همراه بوديهر دم و بازدمش سنگ: دي رسيش مكه در اتاق به گو

 گرفتند، همچنان ي جان مينه اش گذاشته بودند و صحنه ها، وقتي سي روي سنگيپندار.  نمودين مي اندازه سنگيان دو تجسم، بدنش بي ميها
 يب، و لحظه اين صلي كرد، مارتي نامش را زمزمه مياپي كردند و او پي مي در انبار كاه در لوس آالموس عشق بازي الحظه. درهم و برهم بودند

ت اقرار ي گناه آلود از واقعيا بازسازيص خاطره از آرزو ي كه تشخيبه طور.  كردي ميي اعتناي اورورا دل سل در وسط روز بيره ير نگاه خيبعد، ز
  . دانست چگونه با چشم باز با گذشته روبرو شوديموند نميز رزا داي هنگام مرگ نيرا حتي ز-ر نبوديشده امكان پذ

   
بعد دون . ص داديل نقش و نگار بالش و تورش را تشخي رزا از آن عبور كرد و جبرئي هنگام برخورد با چهره يي شد، گوينور ماه كه در اتاق جار

بعد به .  آمدنديستاده بودند و تا دلتان بخواهد زنده به نظر ميد كه در بالكن اي پرسرزنش را در وينگتون سخت گيكه و دوستش دكتر بابيانر
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ده بود ظهور اشباح به يو از آنجا كه فهم.  شوديدا، انگار با اشباح جابجا مي شوند، رزا محوتر و ناپينظرش آمد هرچه اشباح واضحتر و مشخصتر م
  .ش را فرا گرفتيش در آن دخالت دارد، دلهره و ترس از مرگ سراپايني دارد و دل درد و سنگيخودش بستگ

   
ن كار را يممان اي قدي كنم و من به خاطر احترام به دوستيا را دستكاري مرگ ژوان ژولي گواهياز من خواست: " گفتينگتون داشت ميدكتر باب 

به .  خورديد وجدانت است كه دارد ذره ذره از درون تو را مي و شايداده اك قاتل پناه ينم، تو به ي بيجه اش را دارم مياما درست نبود و نت. كردم
  ."فتد، آن زنت را هم با خودت ببري بين كه اتفاق بدتريش از ايبرگرد و پ. كهيوطنت برگرد انر

   
  ." رمي گيده مي من در وطنم هستم و اسم بردن از همسرم را هم ناديول: "موند گفتي دايِهنر

   
ن كه مثل ي كنند، مگر اي ها هر جا ساكن شوند، هرگز انگلستان را ترك نميسيانگل: "ن كه در نور ماه محو شود گفتين قبل از انگتويدكتر باب

  ."دنا رزا عاشق بشوند
   

راه رفتنش . ستديزد و بايمكت برخيل فرشته باألخره موفق شد خودش را وادار كند از ني بود، جبرئي از برابر ماه گذشت و حاال كه بالكن خاليابر
 جهات ي كرد، در همه يتا چشم كار م. دي هر طور بود خودش را به پنجره رسانيول. ش بسته اندير به پاي را با زنجي بود كه انگار سنگيطور

 ي به بلندييوته هاب. افتي ي از بوته تا افق امتداد ميانوسيا بود، اكنون اقي كه قبالً درييجا.  خورديم تكان مي خار در نسي غول آسايبوته ها
. ن بار است كه بوته ها دچار طاعون شده اندير، اوليدر پنجاه سال اخ: " كرديد كه در گوشش زمزمه مينگتون را شني دكتر بابيصدا. ك آدم بالغي

. اهش افشان استي سي دود و موهايم و مواج بوته، پابرهنه ميان درختان ضخيد كه از مي را ديآن وقت زن."  شوديد ميظاهراً گذشته تجد
ن يگر مارتيلش نمود، ديانت كرد و به قاتل تبديخت و به او خي هم رين كه با الشخور رويبعد از ا: " رزا از پشت سرش به وضوح گفتيصدا

ر را پنهان گي سراب ديسراب. ل اورورا دل سل را در بوته زار گم كرديجبرئ." ن از آن خطرناك ها استيا. كار خود دختره بود.  كردينگاهش نم
  . كرده بود

   
در اتاق . دور و برش را نگاه كرد. ن خوردين پرتابش كرد كه با پشت زمي بر زميبدنش را چرخاند و طور. دي پشتش را چسبيزياحساس كرد چ

ه زنده ماندن را از دست د بيد كه زن هر گونه اميل فهميجبرئ. ره شده بودي تخت نشسته و به او خيرزن صاف رويپ. موند نبودي به جز رزا دايكس
 يش با سوداگر روبرو شده بود، احساس جهل و ناتوانياهاي كه در رؤيو درست مثل آن وقت. ازمند استين مكاشفه اش به او ني آخريداده و برا

  .وستي پيگر ميكدي دو را به د كه ناف آني درخشان را ديل بنديو جبرئ.  دانست چگونه او را وادار به تجسم كندي كه رزا ظاهراً ميدر حال... كرد
   

حاال او را در آغوش . ديانش از راه رسي داد كه رزا سوار بر ماديستاده بود و به اسبش آب ميان اي پاي بيان بوته هاي در ميرياكنون كنار آبگ
 از تو يلي؟ آخر من خي دوست بدار مراي تواني كرد چطور ميرزا زمزمه م.  كردندي مي گشود و حاال عشق بازيش را ميگرفته موها و دكمه ها

  .  كرديبزرگترم، و او كلمات آرامبخش زمزمه م
   

ان بوته ي از ميد كه دست زنيده بود، ندين دراز كشي زمي با بدن گرم و لخت رويد و سوار بر اسب دور شد، وقتياكنون برخاست، لباسش را پوش
  ...ش را ربوديها به در آمد و كارد قبضه نقره ا

   
  .ن طرفياز ا. نه! نه! نه
   

 ي تواند بيگر نميد و گفت دياده شد دستپاچه نگاهش كرد، در آغوشش كشين كه پيده و به محض اير به او رسيانش كنار آبگيحاال رزا با ماد
 يدست رزا دسته .  كرد زن را پارهيد و بدنش را چنگ زد و او لباس هاياد كشين افتادند، زن فريهر دو تقال كنان بر زم. ش را تحمل كنديياعتنا

  .كارد را لمس كرد
   
  !نجاين طرف، اياز ا! هرگز، نه. نه! نه
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ر شد ي باز كنار آبگي سوار بر اسب وارد منطقه يو حاال نفر سوم.  كردنديگر را آرام نوازش ميكدي پرداخته، يف و عاشقانه به عشق بازياكنون لط
  -ب را نشانه رفتيد و قلب رقير كوچكش را كشيه هفت تكيدون انر. دنديو عاشق و معشوق خود را كنار كش

   
 ي روسپين هم براي، اين كه مرا ول كردي اين برايا.  ژوان استين برايا. ريبگ.  بردي در قلبش فرو مياپي را پي او احساس كرد اورورا خنجر-

   - اتيسي انگلياَشراف
   
  -.ك بار، دوبار، چند بار، كارد را فرو برديرزا .  برديا دسته در قلبش فرو من افكنده بود، كارد را تي كه بر زمي و او احساس كرد زن-
  .  كارد مرد مرده را برداشت و چند بار به زخم خون آلودش ضربه زديسي به هدف اصابت كرد، انگلير هنرين كه تي پس از ا-
   

  .هوش شديد و بي كشياد بلنديل فرين لحظه جبرئيدر ا
   

، باد جنوب [pampero]پامبرو . دي شني مي گفت كه او به سختي سخن مي تخت با خودش چنان به نرميرزن روي به هوش آمد، پيوقت
ن يچطور اورورا دل سل روز ختم مارت. آخر داستان. د هم قبل از آنيا شايش كردند، يدايآن وقت پ. ن خواباندي آمد و بوته ها را بر زميغرب

كه دست دنا ين كه دون انرير نشود، به شرط اي به جرم قتل دستگي داده شد كه كسيبيچطور ترت. ده بودموند تف كريدالكروز به صورت رزا دا
نو ي بورساليدپوش با كاله هايستگاه لوس آالموس سوار قطار شدند و مردان سفيچطور در ا. رد و به سرعت تمام به انگلستان بازگردنديرزا را بگ
كارد .  كنار دستش را باز كردي از ساك هايكيموند ي قطار شروع به حركت كرد، رزا دايچطور وقت. ابندينان يمستادند تا از رفتنشان اطيدر آنجا ا

  .ان آن نهفته بودي در مي كوچكيقبضه نقره ا
   
ن حد، بعد از يكوچك شدن تا ا: "مكث كرد." انيپا. جنگ.  نداديچ رويگر هيم درگذشت و دي كه به انگلستان بازگشتين زمستاني در اوليهنر"

  ." شودين عالم خُرد ميز در ايهمه چ. امده باشديا نين است كه آدم هرگز به دني پهناور، مثل اي در آن عرصه يزندگ
   

 تواند تا ي مي داد كه انگاريع رويسبك شدنش چنان سر.  شودي از دوشش برداشته ميل احساس كرد باريدار شد و جبرئي پديرييدر نور ماه تغ
. دي رسي ميبه نظر معمول.  لحاف قرار داشتيچشمانش بسته بود و بازوانش رو. ده بودي تخت خوابي حركت رويموند بيرزا دا. رودسقف باال ب

  . وجود ندارد كه مانع رفتنش بشوديزيگر چيافت ديل دريجبرئ
   

دا كرد و يموند تعلق داشت پي داي به هنريكه روزگار ينين سنگيگابارد.  قرص و محكم نبودنديليش هنوز خيپاها. ن رفتيياط از پله ها پايبا احت
 آن كه به پشت سرش بنگرد يكه را داخلش دوخته بود برداشت و بي خود نام دون انري كه همسرش با دست هاي خاكستريهمراه با كاله تربل

د تا يل آنقدر به دنبالش دويجبرئ. ژ انداختن كه شروع به راه رفتن كرد، باد كالهش را برد و آن را كنار پاليبه محض ا. رون رفتياز خانه ب
 شهر لندن از يكتاب كهنه .  دانانيلندن جغراف: بش داشتي جياو تمام شهر را تو. لندن جون، باش كه آمدم. ردش و سرش بگذارديتوانست بگ

  .آ تا زد
   

ا ياز بستر در. ت برآورده شدهيزم آرزويم عزي گوينم و م زي روم در خانه در مي مينطوريهم. ا نزنم؟ نهي كرد چه بكنم؟ تلفن بزنم يداشت فكر م
 -ن مضموني به هميزي چيم، ولي نگوينطوريد هم اي خب، حاال شا- تواند مرا از تو دور نگه دارديما هم نمي انفجار هواپيحت. تا بستر تو آمدم

  .، هوبر شماي بي بيال. است استين سيجاد تعجب بهتريبله، ا
   

ن حال آشنا يگانه و درعي آمد و به زبان بي شده بود ميك چشم نقاشي ييايوارش دزد دري ديق، كه روي قايمياز انبار قد. دي آواز شنيبعد صدا
 باز يليچ دلي هيق بيدر انبار قا. د، جوانتر بودي لرزيكمتر م.  تفاوت داشتيصدا هم آشنا بود، هر چند كم.  خوانديموند غالباً آن را ميرزا دا: بود

  . آواز رفتيل به سويجبرئ.  زدياد آن را به هم مبود و ب
   

او پالتو را ." اوريت را در بيپالتو"گفت . د، بدون كالهي سفيشمياه و بلوز ابري سيدامن و چكمه ها. ده بوديد لباس پوشي سفيره يرزا مثل روز جز
 ي زندگيزهايان خُرده ريزن در م.  روشن بود برق زد بسته كه از نور ماهين انبار پهن كرد و آستر سرخ و درخشانش در آن فضاي زميرو
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د و دستش را به ي بزرگ دراز كشي تاشو و چمدان هايزهايده، مي لب پري رنگ و رورفته، گلدان هايكت، آباژورهاي كري، چوب هايسيانگل
  . گرفتين جاي زميل در كنارش رويجبرئ.  او دراز كرديسو

   
  ." بزرگترميلي؟ آخر من از تو خيوست داشته باش مرا دي توانيچطور م: "زن زمزمه كرد

   
   
   
۳  
   
   
   

ش را پوشانده و ِفر خورده ي افتاد كه ران هايره ايم و تي ضخيدند و چشمش به موهاين كشييس شلوارش را پاي پليشه ي شيشن بي در استيوقت
 ي شاديد هم ادامه يدن كرد، شايك شروع به خنديسترين بار با حالت هياما ا. ن بار در آن شب ضربه خوردي دومين چمچا برايبود، صلد
ده كه بعداً معلوم شد ي همان چشم ورقلنب-  از آن هايكيب سرحال بودند و ي مهاجرت عجيسه مأمور اداره . ر گذاشته بوديانش بر او تأثيشكارچ

 يژامه يپ." نم تو را از چه ساخته انديبگذار بب. ي كن پكمغازه را باز: " گفته بودياد شاديده، با فرين كشيين را پاين است، شلوار صلدياسمش است
س گردن كلفت ين افتاده بود دو پلي زمي كه رويدر حال. ده بودندين كشيي كرد پاي چمچا كه اعتراض ميد و قرمز را به زور از پايراه راه سف

 صحبت و ي گذشت كه صدايسبان ها آنقدر خوش مبه پا.  آوردينه اش فشار مي محكم به سيگري پاسبان ديده و چكمه يبازوانش را چسب
 خورد، كه البته افسران ي پاسبان ها ميا ساق پايشن، رل و يش مدام به كف استيشاخ ها.  گذاشت اعتراض چمچا را بشونديخنده شان نم

 ين وجود، وقتيبا ا.  آوردياد مي  بود كه بهي اين حالت روحيدر مجموع در بدتر.  كردندي كرد و مشت حواله اش مي مي قانون را عصبانيمجر
ش يان دندان هاي ناباورانه اش كه از مير آن نهفته بود افتاد نتوانست از خنده يه اش را از تنش در آوردند و چشمش به آنچه زي عاريژامه يپ

  . كنديريخت جلوگيگر
   

 يك ميش بارين پشم نداشتند و پاهايير زانو تا پاي از زيند، ول نموديرومند مي ستبر و نيش نه تنها پرپشم، بلكه به وضع خارق العاده ايران ها
دن ين از ديصلد.  شديه به سم بز ختم ميدند كه به دو سم درخشان، شبي رسي مي اي گوشت و استخوانيباً بي و تقري قويشدند تا به مچ پاها

ن همان آلت خودش ي كه مشكل بود باور كند ايه بود، به طور راست شديار درازتر و به وضع شرم آورين عضو بسيا. كه خورده بوديآلتش هم 
 از ماها يكينكند "د اضافه كرد ي كشي ميگوشي كه آن را با بازيو در حال" ست؟يگر چين ديا" كرد، گفت ينواك، همان كه فس فس م. است

اد يد و فري نواك كوبيش كوفت و آرنجش را به دنده ن حرف دستش را به رانيدن اي مهاجرت با شنيجو برونو، افسر ناالن اداره " دلت را برده؟
." گهيآره د: "اد گفتي رشد كرده بود، خورد، با فرين، كه تازگينواك كه مشتش تصادفاً به تخم صلد." مي كند ما هم بزيال مينه بابا، گمانم خ: "زد
  ."نجور راست كردهيست ايد نخوي، پس بي، هيه: "دي كه از خنده اشك به چشم آورده بود، زوزه كشين در حالياست

   
.  افتادنديگر ميان بازوان همدياز خنده ضعف كرده، م." راست كرده... ميما هم بز: " كردندي كه تكرار مين حرف هر سه تا، در حاليدن ايبا شن

شتر به ي پاسبان هرچه بيه ن گذشته چكمياز ا.  مع بكشد-ش هم رفته باشد و مثل بز مع يد صداي ترسي مي بزند، ولي خواست حرفيچمچا م
 ي سابقه اين حالت بيآن ها چن.  كرديجش ميشتر گين وضع بيگران با ايبرخورد د.  كردي كلمات را مشكلتر مي آورد و اداينه اش فشار ميس

 ياين قضايو مبتذل ترن ي تريعه را مانند عاديطان ماوراء الطبين شيل او به اي استحاله و مسخ و تبديعني - كردير ميكه آدم را مات و متح
ن يچطور ممكن است؟ آخر در ا.  افتادين فكر مي نبود كه به اين باريا آخرين ياول." ستين انگلستان نيا: "با خود گفت.  كردندي ميممكن تلق

 گرفت كه يجه مينت باشد؟ رفته رفته داشت يدادها عملين گونه رويس بود كه داخلش وقوع ايشن پلي استي چه جايانه روين اعتدال و ميسرزم
م نسبت يت كه از قدينطور بود انكار ابدياما اگر ا.  بعد از مرگ استي زندگيما مرده است و هرچه بعداً اتفاق افتاده مربوط به نوعيدر انفجار هواپ
ن برزخ ي آن، در كجا بود؟ چرا ايديا پلي يكي، صرفنظر از ني متعاليان نشان وجودين مياما در ا.  نموديار احمقانه ميد، بسي ورزيبه آن اصرار م

ه بود كه هر پسربچه ي شبياني پريپاداش ها و قصه ها [Sussex]ساسكس ن قدر به يش بود، اي كه محل كنونيا هر جهنم دره ايا دوزخ ي
ده و دستخوش  شيمارستان بستري در بيماريت بي بستان نمرده است و اكنون در نهايد در فاجعه ي شناخت؟ به نظرش آمد كه شاي ميا

اد بردنش موفق يده بود و در از ي شني را كه از گوشي مرديروقت شب و صدايد، چون تلفن ديه را پسندين توجيا.  وهم آلود استيكابوس ها
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د يات توهم زده، ترديل نظرين قبيت درد سبب شد نسبت به ايز و محكم به دنده اش خورد و واقعي تيزيچ...  دادي جلوه مي معني شد، بينم
 مهاجرت و پنج پاسبان، يس حامل سه مأمور اداره ي پليشن دربسته ين استيا.  گذشت معطوف كرد، به زمان حاليتوجهش را به آنچه م. كند

  . وحشتيايدن.  او بوديايدر حال حاضر تنها دن
   

شماها همه : "دكنان افزودييو برونو تأ." وانيح: "فت زد، گي كه مرتب به او لگد مين در حالياست.  و مزاح به درآمده بودنديگران از شادينواك و د
م از نظافت يما دار: "و بعد نواك ادامه داد."  متمدن رفتار كندي شود انتظار داشت مثل آدم هايوان كه نمياز ح. ديك كرباسيتان سر و ته 
  ."ولدزنا. مي زني حرف ميالمصب شخص

   
ظاهراً .  و شرم وجودش را فرا گرفتيخته بود و تلخيشن ريد كه فراوان كف استي مانند را د نرم ساچمهياين كه آن اشيج شده بود تا ايچمچا گ

.  بسازديت شده ايده بود تا از خودش آدم وارد و تربين قدر زحمت كشيآن هم او كه ا! يريچه تحق.  شده بودي بدنش هم بزيعيحاال اعمال طب
گوجران  ير دوچرخه ي تعميا شاگرد مغازه هايو  [Sylhet]ل هت يسدهات ك آسمان جل اهل ي يد براي شاين تنزل فضاحت باريچن

 وقار ي كه در آن حالت بي كرد با لحن آمرانه ايسع!  بودي جدابافته اي هرچه باشد او تافته يچندان مهم نباشد، ول [Gujranwala]واال 
ز، يدوستان عز: "ديخته بود چندان آسان نبود، بگويش آن دوروبر ر سم وارش از هم باز و مدفوع نرمين افتاده، پاهاي زميكه دراز به دراز رو

  ."دي ببرير نشده به اشتباهتان پيبهتر است تا د. سروران من
   

 ياز من م: "ن گفتياست. و به اطرافش نگاه كرد"  بود؟ين صدا چي شده؟ ايچ: " كرد گفتي كه دستش را پشت گوشش حلقه مينواك در حال
 -  هه-  هه-مع: " گرفت داد زديش را دور دهانش مي كه دست هايو در حال."  بوديه چيم شبي گوياالن م: "داوطلبانه گفتجو برونو " ؟يپرس
د به سرش ي ترسي كه مييا بالي كنند، ين مي توانست بفهمد دارند توهين نمي كه صلديبه طور. ر خندهيآن وقت هر سه تاشان زدند ز." هه

 يشب ب. دن كرده بوديدوباره شروع به لرز.  آورده بود  شده كه ناغافل از پا درشي و خوفناكيطانير همان وضع شش هم دچاي صوتيآمده و تارها
  . بودياندازه سرد

   
 خورد ين قل مي زميشن روي كه همراه با حركت استيك مرتبه به موضوع مدفوع ساچمه اين كه ظاهراً رهبر آن گروه سه گانه بود، ياست

  ."ميز كنيمان را تميم كثافت كارين مملكت ما عادت داريدر ا: "ن اطالع داديبازگشت و به صلد
   

جو برونو ." پاكش كن. حاال درست شد: "نواك گفت. ن دوزانو شدي زميد تا روين برداشت و او را باال كشي صلدينه ي سيش را از رويپاسبان پا
شروع : " گفتي عادي بود برد و با صداي ساچمه اياي كه پر از اششني كف استيدست بزرگش را پس گردن چمچا گذاشت و سرش را به سو

  ." افتدين زودتر برق مي، زميهرچه زودتر شروع كن. كن
   
*  
   

 كه يم، در حاليگر بگويك طور ديد يا، بگذاري -  كردي مجوزش را اجرا مير بين مراسم تحقين و پست ترين آخري كه باالجبار اي هنگاميحت
 سه مأمور اداره يافت كه رفتار و نگاه هاين چمچا دري صلد-  شديرتر مي تر و تحمل ناپذيپس از آن نجات معجزه آسا، دوزخ اش، يط زندگيشرا
 ,Mack] ي جاكايمك ن كه همقطاراِن يافسر است. ه نبودنديگر شبيگر ابداً به همدياوالً آن ها د. ستيب نيل غريگر مثل آن اواي مهاجرت دي

Jocky] ي به شكل رلر كاستر داشت و معلوم شد لهجه اش اسكاتلنديكل و ستبر از آب درآمد كه دماغي درشت هيد، مرد كردنيش ميصدا 
  ."دي آي خوشم ميلي خي بازي نه؟ من از تماشايشه اي هنرپيحاال درست شد، گفت ": كرد، گفتينوا همچنان ناله مي بي كه چمچايدر حال. است

   
 بود كه آدم را به ي استخوانيده و به شكل زاهدمنشيار رنگ پري بسي چهره ايز اكنون داراياو ن. ك كردير را تح- ميك يعني - نواكين گفته يا
 ي ستاره ينواك اكنون شروع به صحبت درباره . ش بوديق دروني عمي انداخت و اخمش نشانگر شكنجه ي مي قرون وسطيل هاياد شماي

 يما ميار خوش سين بسي توأم با مسابقه كرده بود، و افسر برونو كه ناگهان به نظر صلدياان شوهي مورد عالقه اش و مجريونيزي تلويال هايسر
ن ي برونو، جوانتر-  داشتيريره اش تضاد چشمگي تيش بلوندش با موهايش را ژل مخصوص زده، فرقش را از وسط باز كرده بود و ريآمد و موها

 يمه تمامي نين حرف هر سه را به بازگفتن جوك هايا. ن استيح من هميها چه؟ تفر دختري هرزه گفت، پس تماشايفرد گروه سه گانه، با حالت
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س ها را ي گرفته و پليس مآبانه ايند، هر سه ژست رئي جوي پنج پاسبان خواستند به آن ها تاسي وقتيول.  داشتي خاصيه يخت كه كنايبرانگ
  ."شان را هم بلند كنندين كه صدايده بشوند، نه ايد دي فقط با كوچكيبچه ها: "ن اندرزشان داد كهي استيآقا. شان نشاندنديسرجا

   
چهار .  تر خواهد كرديش را طوالني بدبختي دانست اشتباهي كرد، چون مي مي شد، به زور از استفراغ خوددارين هنگام چمچا داشت خفه ميدر ا

 خوردند و پاسبان ها كه ين طرف و آن طرف قل ميه ا گشت كه بي شكنجه آورش مي رفت و دنبال ساچمه هايشن راه ميدست و پا كف است
دن ين دشنام دادن و كشي گشتند، شروع كردند به صلدي مهاجرت ميخ افسر اداره ي از توبي ناشي كردن سرخوردگي خاليبه دنبال بهانه برا

ه و ي مهاجرت شروع به تجزيان اداره د از افسري با جسارت به تقليبعد همگ. ت كنندي و احساس شكست او را تقوي كفلش تا ناراحتيموها
 ين حالشان را گرفته بود و نمي استي از آنجا كه تكبر جاكيول. ره كردندي و غيران حرفه اي گيگران دارت، كشتيشگان، بازي هنرپيايل مزايتحل

 Tottenham]هات سپر  م تاتنهاميازات تيرند، بر سر امتيشان را به خود بگي باالدست هايديتوانستند حالت روشنفكرانه و تجر
Hotspur] يدنه كه ين كنايورپول با اي هواداران ل- دعوا و مرافعه شان باال گرفتيورپول امروزيرومند ليم ني و ت۱۹۶۰ يل دهه ياوا 

 ماند و همانطور كه موسوم به گل بود، سرشتش ي مي لوكس بود و به دسر خامه ايكنيباز [Danny Blanchflower]بالنش فالور 
ورپول مفت خورند و يده بودند كه هواداران لياد كشيز در پاسخ فريآن ها ن. را به خشم آورده بودند [Spur]سپر زنانه بود، هواداران ز ين

 يفوتبال را م [hooligan] ي هاگانيهول ي پاسبان ها شگردهايالبته همه .  توانست با دست بسته كلكشان را بكندي سپر ميدارودسته 
 مختلف شمال و جنوب كشور، تماشاگران را يوم هايكنان داشتند، در استادي كه پشت به بازي شنبه، در حالي از روزهاياري بسدانستند، چون در

ره را نشان بدهند، كار ي و غ"كندن كلك"و " جر دادن"ق ي خواستند به همكاران مخالفشان مفهوم دقي كه مير نظر گرفته بودند و هنگاميز
  . ن چشم دوختنديكل صلديدند و به هيگر چشم غره رفتند و آن وقت چرخيكدين به يمگدو جناح خش. باال گرفت

   
. ل بودي دخيد، در آن تا اندازه اي كشيد اذعان داشت كه چمچا هم كه مانند خوك زوزه مي گرفت و بايس مدام باال ميشن پلي داخل استياهويه

 يجان مي كردند و با وجود هيسه بوكس استفاده ميد و از او به عنوان ك كوفتني مختلف بدنش مشت مي جوان به قسمت هايپاسبان ها
، ي جاكي كمتر بشود و وقتيدگي و ضرب دي نرمتر و گوشت آلودتر بدنش محدود كنند تا خطر شكستگيشان را به قسمت هايدند ضربه هايكوش

د ين جوان ها هم باياورند، چون هر چه باشد ايدشان ن خويم گرفتند به روي مشغولند تصميشان به چه كارير دست هايدند زيم و جو ديك
  . حشان را بكننديتفر

   
 موقر ي صحبت كنند و اكنون با چهره هاينتريل سنگين، برونو و نواك را واداشت از مساين همه صحبت از تماشا و نظارت، استياز آن گذشته، ا

ست، بلكه دقت و يتماشا ن"منظور فقط  . كردندين دوره و زمانه صحبت مياس در ي پليروهايان نيش دقت مي ِخردمند از لزوم افزايو صداها
 ي آزاديبها: "و ادعا كرد كه. يت بود، نه بازيد مراقب جمعين گفت باياست.  خوردي به درد ميلي جوان خي پاسبان هايتجربه ." نظارت است
  ." استينظارت ابد

   
  ."اوه.. يوا.. آخ: "اد زديفر كند يدن حرفش خودداري توانست از بريچمچا كه نم

   
*  
   

اه سقوط و ي سيايشن ماري دانست چند وقت است كه در آن استيگر نميد. ن را فرا گرفتيب انفصال صلديك حالت غري كه گذشت، يچند
ده بود يچيپ كه در گوشش ي مكرريهرچند صدا. شان را حدس بزنديي توانست حول و حوش مقصد نهايچ وجه نمي كنند و به هير سفر ميتحق

 كردند، ي كه حواله اش ميياكنون مشت ها.  ان، لندن- او- ي ان، د-  او-ال.  مادر بزرگ بودي پاهايالي خيانگار صدا.  شديدم به دم بلندتر م
الش  هم حي بزين پشكل هاي آخريحت. ز نبوديب مسخ شده اش خوف انگي غريگر منظره ياز آن گذشته د.  نموديمانند نوازش معشوق نرم م

ش را به دست آورد يد شود و آزاديد كه بلكه سرانجام كامال محو و ناپدين امي كوچكش خم شده بود و به اياي در دني حاليبا ب.  زديرا به هم نم
  . كرديخود را هرچه خُردتر م

   
. ر داده بوديين را تغي از سرزنش استيناشز ي قهرآمي مهاجرت و پاسبان ها را متحد كرده، فضايگر كارمندان اداره يصحبت از فنون نظارت، بار د

ش دستگاه يراجع به لزوم افزا.  شدي از دستگاه تلفن خارج ميد كه پنداري شنيانش را مي دوردست شكارچيشن صداي كف استيچمچا، حشره 
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شان تضاد كامل ي قبليفته ها كه با گي كردند و بعد در حالي صحبت ميوتريد اطالعات كامپي عمده و فوايدادهايدئو در مراسم و روي ويها
چون .  قبل از مسابقات بزرگ سخن گفتنديس در شبهاي پلي خوراك اسب هايسه ي تر در كي بهتر و غنيختن مخلوط هايد ريداشت، از فوا

و آن : " شدنديك مي تحري گريشتر به خشونت و وحشي شد، بي گرفتند و راه تظاهركنندگان پر از تاپاله مي اسب ها شكم روش ميكه وقت
  "م، مگر نه؟ي شوي وارد معركه ميوقت ما راست راست

   
ن پرت و پالها توجه نكرد يگر به اي امروز و مانتوها و خنجرها عاجز مانده بود، دي و مسابقه يونيزي تلويال هايان سري ميافتن راهيچمچا كه از 

  . د گوش فرا داديچي پي سرش مي كه تويي پاهايو به صدا
   

  .ش افتاديآن وقت دوزار
   
  !"ديوتر بپرسياز كامپ"
   

 - سين پليجوانتر.  مهاجرت و پنج پاسبان ساكت شدندي بلند گفت، سه مأمور اداره ي موجود بدبو بلند شد و نشست و آن جمله را به صدايوقت
  ."ميد باز خدمتش برسي خواهد؟ انگار بايگر چه مين ديا: " گفت-م تاتنهام بوديكه اتفاقا طرفدار ت

   
 عدالت يمن عضو انجمن ها. ن چمچاي، صلدينام حرفه ا. ن چمچاواال استياسم من صالح الد: "ده گفتيده جوي جويموجود بزآن 
  ." ديوتر بپرسيلطفاً از كامپ. ن استيلم اي ثبت اتومبيشماره . ك هستميل كلوپ و كلوپ گريشگان، اتومبيهنرپ

   
 ين بزيتو ع.  به خودت بكنيك نگاهي: "ز مردد بودي لحن او نيول" ؟يره بمالي شيه خواي ميسر ك: "ورپول گفتيم لي از هواداران تيكي

  ."يسيك انگلي يآن هم برا.  استيگر چه جور اسمين دي؟ اي چيصل چ. بدبخت
   

 يلي؟ خيا چپس آن ه: " كرد گفتي مهاجرت اشاره مي كه با سر به مأموران اداره يزد، و در حالي خشم در خود برانگيچمچا توانست اندك
  ."ندي آيانگلوساكسون به نظر نم

   
 چند ياورند، اما سرانجام مأمور نواك صورت اسكلتي دمار از روزگارش دربين فضولي اي به او حمله كنند و برايك بود همگيك لحظه نزدي يبرا
 يتل هايهمانجا كه ب. جي بري و؟يدي مادر جنده، فهم ،[Weybridge]جم ي بريومن اهل : " صورتش خواباند و تكرار كرديده تويكش

  ." كردندي ميالمصب زندگ
   

 ي فوري مهاجرت و پنج پاسبان جلسه يستاد و سه مأمور اداره ياه ايشن سيم بعد استيقه و نيسه دق." ميق كنيبهتر است تحق: "ن گفتياست
كسان و برابر ي ترس و انقباضشان آن ها را يپندار. ه شده انديگر شبيدشان هر هشت نفر به همديد در حالت جديل دادند و چمچا ديتشك
س، كه بالفاصله او را ي پلي سراسريوتري كامپي نامش با پرونده هاي و مقابله يد تلفن به پاسگاه مركزي نگذشت كه فهميزيو چ. ده بوديگردان
  . قرار داده استيشتريمعرض خطر بده، بلكه او را در ي كرده بود، نه تنها وضعش را بهبود نبخشييس شناسايك انگلي ي درجه يتبعه 

   
رزنه يمگر پ.  ندارديده ايفا: "جواب آمد." ميدا كرديهوش افتاده بود در ساحل پي كه بيم او را در حالييم بگوي توانيم: "شنهاد كردي از آن ها پيكي

 خُل وضع بود يرين كه آن پيا اي. ال رفت از حيرين درگي به ما حمله كرد و حيريم موقع دستگيي گويپس م" ادت رفته؟ي مفت خور يكيو آن 
 بهش يك نگاهي بدبخت هم، يكين ي زد، و اي بود، اصالً حرف نميارو، اسمش چي يكيو آن .  شديرمان نمي دستگيزيش چيو از حرف ها

د منصف ييايم؟ نه، بيم بكني توانستيما چه م.  خودش غش كرديك مرتبه رفت برايه؟ آن وقت ير ما چي ماند، تقصيطان مين شيد، عيندازيب
م ي بهش برسند و هم بتوانيتا هم درست و حساب. مشياوري زندان بين مركز پزشكين كه به ايم؟ جز ايم بكني توانستيس، چه ميد جناب رئيباش

ك نفر، يه ست؟ هشت نفر بينظرتان چ... " مي كني وجود دارد كه فكر ميليدال"آن هم با همان روش . ميش كنييمش و بازجويريتحت نظر بگ
همانطور كه . ميم قصه را بعداً درست كني توانيما م. نگاه كن.  كننديش مي قاراشمي المصب وضع ما را كميارو دوميه و آن ي يريهان؟ فقط پ

  .ميگفتم بهتر است اول ناكارش كن
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 در يديش را مدت مدي كه انگار استخوان ها بوديوضعش طور. دار شديمارستان بي تخت بي آمد، روينه اش مي كه اخالط از سيچمچا در حال
ش سر در آورده ي مكان فعلي آن كه از چگونگيز سرفه تمام شد، بيقه بعد كه كريم دقيشروع به سرفه كرد و نوزده و ن. خچال گذاشته بودندي

نان بخش به لب ي اطمي كه لبخندين مهربان زي خواب سربرآورد، چهره ي دوباره از ژرفنايوقت. مارگونه فرو رفتي سبك و بيباشد، به خواب
." ي كوچولو كرده اينه پهلويك سيفقط .  شودي خوب ميحالت به زود: " زد گفتي كه نرم به شانه اش ميزن در حال. ستي نگريداشت به او م

 يص قضاوت نمچ وقت از ظاهر اشخايمن ه: " كرد و افزوديست، معرفيوتراپيزي، ف [Hyacinth Phillipsپس يلينت فياسيهخودش را 
  ."ستين كه درست نيكنم جانم، ا

   
ش را كند و ورزشكارانه به يدش را گره زد و كفش هايفورم سفيوني.  را كنار دهانش قرار داديي كوچك مقوايبعد او را به پهلو چرخاند و جعبه 

ب پشت ي غري اطراف تخت تا فضايده هاان پري خواهد سوار بر او از مي اسب است و مي چمچا نشست كه انگاري رويد و طوري تخت پريرو
، تند و چابك بنا ي اضافيني مقدمه چيو ب." قهي دقي دوبار، هر بار سيروز. دستور دكتر است: "حا گفتيتوض.  داند چگونه بود بتازديآن كه خدا م

  . ش سبك و كامال خبره بوديمشت ها. ني بدن صلديانيكرد مشت و مال دادن قسمت م
   
 زن تقال ير تنه يز.  توانست تحمل كندي را نميكين ياه خالص شده بود، ايشن سيس در استي پلي كه تازه از دست كتك هانواين بي صلديول
 را به يگري ديز سرفه ياد كرين تالش و فري ايول"  زنم را خبر نكرده؟يد بروم، چرا كسيد، بگذاريولم كن: "اد زديفر.  كوفتي كرد و مشت ميم

االن . ي كني وقت مرا تلف ميدار: "نت سرزنشش كندياسيست هيوتراپيزيد و باعث شد فيقه به طول انجاميو سه دهم دقهمراه آورد كه هفده 
ن ي تخت صلديهمانطور رو."  هاي كني ها نمين بدِقِلقيگر از ايد.  كه هنوز شروع نكرده اميد كارم با شش راستت تمام شده باشد، در صورتيبا

ن شكست خورده دست از يصلد.  رفتين مييه باشد، باال و پايان نه ثاني كه منتظر زنگ پايينش مانند سواركار رودئومانده بود و همراه با بد
ر اذعان كرد كه حالش ينت كه تمام شد ناگزياسيرون بفرستد و كار هي ورم كرده اش بيد و گذشت زن اخالط سبز را از شش هايتالش كش

 يد چه زود سرپا مي ديخواه: "مه پر از اخالط بود برداشت و قبراق گفتيكوچك را كه اكنون تا ن ينت جعبه ياسيه.  بهتر شده استيليخ
  . دور تخت را فراموش كرديدن پرده هاي معذرت خواست و رفت و كشيو بعد با دستپاچگ." يستيا
   

د و مسخ شده اش همانطور ياد كه وضع جد نشان ديع بدني سريك بررسي." نم اوضاع چطور استيده كه ببيوقتش رس: "ن با خود گفتيصلد
 يگانه يد و بي جديژامه يپ. ان گرفته باشدين خواب پاي داشته كه با آن كابوس حيديمچه اميافت ته دلش نيحالش گرفته شد و در. مانده

د، ي ديمارستان ميو ناشناس بوار و سقف آن بخش مرموز ين دفعه سبز ساده بود و با رنگ پرده ها و هرچه از دي تنش كرده بودند كه ايگريد
 در ي مرديصدا. ز بودنديز همانطور تي سرش ني شدند و شاخ هايز ختم ميشان برانگي پريش هنوز به آن سم هايپاها.  آمديجور در م

ن زجر چ كس مثل مي، هيوا: " شديش مي زد كه دل آدم ري مييصدا چنان ضجه ها.  دردناك بازداشتيش او را از آن فهرست برداريكينزد
  !" دهينكش

   
، خُرناس يواني حي داد، صداهايص مي را تشخياري بسي رفته رفته صداهايول. ق كنديد تحقيو كوش" ست؟يگر كين ديا: "چمچا با خود گفت

 يه يغ و گري زن و جي آه و ناله يگريبعد از سمت د. نايا مرغ مي ي مخصوص و مقلد طوطي صدايمون ها، و حتي مي نر، پچ پچه يگاوها
 ي بعد، چمچا صدايقه يد و حدود پانزده دقي زن نه تنها قطع نشد، بلكه شدت آن به دو برابر رسيغ بچه، صداي پس از درآمدن جي آمد ولينوزاد

ود،  نميان مي پاي كه بيقه، در زماني دقي گرفت و در فواصل پانزده تا سيان نميمان زن پايوست و باز درد زاي پيد كه به اوليفرزند دوم را شن
  . شدندي فاتح از رحمش خارج مي، چون سپاهي باورنكردنيد به تعدادي جديبچه ها

   
ه ي، مانند ادوي غنيحه هاي جنگل و مزرعه، همراه رايبوها.  دهدي گند ميز بويا اسمش هرچه بود، نيوم، يش به او اطالع داد كه سناتورينيب

زها ي چيف بعضيده كه تكليوقتش رس.  داردي اندازه ايزيفكر كرد هرچ. لپر و زعفرانن، قرنفل، گيهل، دارچ.  كه در كره سرخ كرده باشنديجات
 يساعت. ن افتاديدش ابداً عادت نداشت، بالفاصله بر زمي جدي از آنجا كه به پاهايزد، وليد برخيخت و كوشين آوييش را پايپاها. را روشن كنم

 كه به زحمت يسرانجام در حال. ز در اطراف آن راه رفتن آموختيتخت و افت و خ ين مشكل را برطرف كرد و با گرفتن لبه يد تا ايطول كش
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اشاره به [س يآل داستان ي مهاجرت، چون گربه ين، مأمور اداره ي استي رساند، كه چهره ي بعدي كرد، خود را به پرده يتعادلش را حفظ م
 يرويز به سرعت از آن پي بدنش نيه ي سمت چپ نمودار شد و بقيان دو پرده ي، م].م. س كارولييب اثر لوين عجايس در سرزمي آليقصه 
  . كرد

   
  "حالتان چطور است؟: "ديض پرسي عرين با لبخندياست

   
دكتر : "مت گفتين با مالياست" نجا را ترك كنم؟ي توانم اي مي توانم به توالت بروم؟ كي مينم؟ كي توانم دكتر را ببي ميك: "چمچا تندتند گفت

 يسنده اين با امتنان نويآن وقت است."  تواند برودين كه حالش خوب شد ميبه محض ا.  آورديتان لگن ميپس برايليپرستار ف. دي آي ميبه زود
 قابل قبولتر يليداستان را خ. ديه را گرفتي ريماريارو بين يد ايلطف كرد: " را حل كرده باشد گفتيك مشكل قلقلك آور فنيكه پرسناژ داستانش 

چمچا كلمه ." متشكرم. مي آوريهر هشت تامان خوب به خاطر م. ديهوش شديم واقعاً بيتان كرديداي پيد كه وقتيمار بوده ايراً آنقدر بظاه.  كنديم
. ن گوشت بره سرد بودهيش كه كردند عيدايپ. او هم در رختخوابش مرده. مونديره، خانم دايآن خانم پ. گريك مطلب دي: "ن افزودياست. افتي نيا

  ." رد نشدهيالبته هنوز امكان خرابكار. بش زدهي آقا هم غيكي و آن
   

 طرح ي كنم خودتان را برايشنهاد مين شهروند، پيجه، جناب صلديدر نت: "ن چمچا خارج شود گفتي نويشه از زندگي همين كه برايش از ايو پ
 ي به نظر نمي بزرگ شاهد قابل اعتماديوچولو و سم ها كين شاخ هاي با اي كنم، ولينطور صحبت ميد ايببخش. ديندازيت به دردسر نيشكا

ل شده يپس تبديلينت فياسيست ها، هيوتراپيزي بازگشود، شكنجه گرش به پرستار، فين چمچا چشمانش را بست و وقتيصلد." ريروز شما بخ. دييآ
  ."ت بكنمي توانم براينم چه كار مي تا ببنت،ياسي، فقط به من بگو، به هي جانم؟ هرچه كه دوست داري راه بروي خواهيم: "ديپرس. بود

   
*  
   
  ".سس س ت"
   

  :دار كردين را بي آمد صلدي ميك بازار هندي از ييس كه گوي سلي مرموز، صدايشب در نور سبزرنگ چراغ آن مؤسسه 
   
  ." دار شويب [Beelzebub]لزبوب يبسس س ت، "
   

را مگر ياما نتوانست، ز. ر مالفه پنهان كندي خواست سرش را زي آمد كه چمچا ميمرممكن به نظر يستاده بود چنان غي كه در مقابلش ايموجود
  ."يستي؟ تو تنها نيني بيم. بله: "؟ موجود گفت...خودش هم

   
 شب اغلب ينگهبان ها: "حا گفتيتوض.  مانديف دندان مي با سه ردي وحشيك انسان كامل بود، حال آن كه سرش به سر پلنگيبدنش بدن 

  ."مي زنيگر حرف مي روند، آن وقت ما با همديند و به خواب م زنيچرت م
   

ه مجزا ي حلقه وار محافظت و از بقي پرده ايله ي دانست كه هر تخت به وسيگر مي چمچا د- از تخت هايكي از ييدرست در همان لحظه صدا
با  [manticore]كور يمانت گفت يدش ما آنطور كه خوي يو مرد پلنگ." دهيچ كس مثل من زجر نكشيه... يوا: " ضجه زد- شوديم

  ."ن است كه كورش كرده اندي كه با او كرده اند ايتنها كار. يزا ناله اين ليامان از ا: "دي غريكالفگ
   

  " چه كار كرده؟يك: "ج شده بود گفتيچمچا كه گ
   

  "ا نه؟ي ي تحملش كني توانين است كه تو ميموضوع ا: "كور ادامه داديمانت
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 ير را به گردن چه كسي فهمم تقصينم: " و چگونه؟ گفتياما ك. ن مسخ استي مسؤول اي گفت كسيارو مين يظاهراً ا. ج بودي گن هنوزيصلد
  " توان انداخت؟يم
   

ه يجريسوداگران ن.  شدهيشتر كرگدن آبي را خوابانده اند كه االن بيآنجا زن: " دندان قروچه رفت و گفتيكور با سه رج دندانش با سرخوردگيمانت
ما ي خواستند هواپيالت آمده بودند و فقط مي تعطي هستند كه برايك دسته سنگالي.  ستبر در آورده اندي همه شان دم هايگري در قسمت ديا

انواع و اقسام .  آورمي در ميادي پول زيمن خودم االن سال ها است كه مانكن هستم و در بمبئ.  لغزنده شدنديل به مارهايعوض كنند و تبد
ن چمچا يصلد. هير گريك مرتبه زد زي" خت استخدام كند؟ين ري حاضر است مرا با ايگر كي حاال ديول.  دهميش ميراهن را نمايت و شلوار و پك

  ."جرأت داشته باش.  شه، مطمئن باشيز درست ميب نداره جانم، همه چيع: " گفتيخود به خود محض دلدار
   

 يما م. مين وضع را تحمل كنيم ايستي از ماها حاضر نين است كه بعضيموضوع ا: " خشم آلود گفتيموجود خودش را جمع و جور كرد و با لحن
 ير ميي از بدنم دارد تغي كنم قسمت تازه ايهر شب احساس م. مينجا فرار كنيلمان كنند از اي بدتر تبدييزهاين كه آن ها به چيم قبل از ايخواه
 ي قويي آبنبات نعنايك قوطيو ." دين ها بخوري، چند تا از ايد؟ راستيمتوجه منظورم هست... د هاي ببخش... كنمي مدام باد ول ميمثالً تازگ. كند

  ." از نگهبان ها رشوه داده ام تا چند تا بسته بخَرديكيبه .  نفستان خوب استيبرا: "به چمچا داد
   
 يريف كنند و ما به تصويزها را توصين قدرت را دارند كه چي آن ها ا.ني كنند، فقط هميف ميآن ها ما را توص: " موقر زمزمه كردي با لحنيگريد

  ."مي دهي سازند تن در ميكه آن ها از ما م
   

 كلمات در دهانش يول..." افتاده بودي نين اتفاقينجا هستم و هرگز چنيمن سال ها است ساكن ا. باور كردنش مشكل است: "چمچا مباحثه كرد
ن ين سال؟ چطور ممكن است؟ نكند خبرچيچند: " ديپرس.  نگردي اعتماد به او مي تنگ شده و بي كه با چشم هاديكور را ديرا مانتيد، زيماس
  ."يدم، حتما جاسوسيآره، فهم. يهست

   
 ابن يسيا عي خواهم بروم، يح، ميا حضرت مسي. د بروميبگذار: "دي نالي مي زنيصدا. دي از دوردست به گوش رسي بلندين هنگام ناله يدر ا
ن تو آورد و به شتاب به ي دور تخت صلديار هرزه سرش را از پرده ي بسي با ظاهريگرگ." ح خداي مسي خدا، ايا. د بروميد بروم، بگذاريم، بايمر
  ." يشه ايباز هم همان است، برتا ش. دي آي مينگهبان به زود: "كور گفتيمانت

   
ت ين كابوس چمچا را به واقعي دانست بدترينم." شه شدهيل به شيپوستش تبد: "دادح ي صبرانه توضيكور بيمانت" ؟يشه ايش: "ن شروع كرديصلد

  ."  تواند تا توالت برودي نميگر حتيحاال د. ن حرامزاده ها آن را شكستنديآن وقت ا: " كنديمبدل م
   

  ." اون تخت بدمصبيزن، تو را به خدا برو تو: " شب سبزرنگ فس فس كنان گفتي از آن سويگري ديصدا
   

ند ي بيآنچه را كه م.  دانديخودش هم نم: "كور شانه باال انداختيمانت" ا نه؟يبا ما هست : " خواست بدانديم. دي كشيكور را ميگرگ دست مانت
  ."ن استيمشكلش ا.  تواند باور كندينم
   

  .دند، پا به فرار گذاشتندي شدند شنيك مي نگهبانان را كه نزدي چكمه هاين كه صدايهم
   
*  
   
 يت متضاد تلقين دو وضعي نداشت ايگر لزومي ديپندار. دار شد و باز به خواب رفتيا پمال نبود و چمچا شگفتزده بي از دكتر يز بعد، نشانرو

خواب ... جاد كننديان حواس اي پاي توهم بي آمدند تا نوعيرون ميگر بيكدي شدند و از ي ميگر جاريكدي بودند كه در ييشوند، بلكه حالت ها
ن او را انتخاب كرده بود تا يس بود، دولت مجسم، و صلدياو بدن انگل.  كندي مياحضرت با مالطفت عشقبازيد كه دارد با عليد، دي را دملكه

  .شياو معشوقه اش بود، ماهتاب لذت ها. همراهش باشد
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ه يتو هم با بق: "ر گوشش گفتي تمام شد ز كارش كهيول. ل و قال تن در دادي قي كند و مشتش بزند و او بينت سر وقت آمد تا سوارياسيه

 يت سريو او با رضا."  من هم هستمياگر تو باش: "دي خود را شنيصدا. ك استي بزرگ شريز در توطئه يد كه او نين فهميو صلد" ؟يهمدست
ست را يوتراپيزيرومند في نيلف و كوچك ويار لطي بسي از مشت هايكين فكر افتاد كه ي كند و به اي پرش مييچمچا احساس كرد گرما. جنباند

  ."م را گم كرده اميم، عصايعصا: " از طرف مرد كور بلند شديين لحظه صدايكه درست در هم. رديدر دست گ
   
ش يعصا را برداشت و به دست صاحبش داد و پ.  مرد كور رفتيد و شتابان به سوين پريي چمچا پايو از رو." نوايبدبخت ب: "نت گفتياسيه

  "باشد؟ خب؟. نمتي بيامشب م: "و گفتن برگشت يصلد
   

  ."نميض ها را ببيد كارم را انجام بدهم، مري چمچا، باي هستم آقايمن زن پركار: "ز گفتي او تند و تيشتر بماند، ولي خواست زن بيدلش م
   

.  خطور كرد كه حتما مسخ ادامه داردن فكر به ذهنشيد لبخند زد و اي مدين بار پس از مدتي اوليد و براين به پشت دراز كشي رفت، صلديوقت
 يه يابد، همساي را بيده ايچين افكار پيب چنين كه فرصت تعقيقبل از ا. دار شده بودياه پوست بيك زن سيكش نسبت به يآخر احساسات رمانت

  :ار گوش فرا دادي اختيكور باز شروع به صحبت كرد و چمچا ب
   
 يي، جاي خالي برد كه مرد دارد با فضاين پيصلد."  دانميتان را ميدگي و فهميهستم و قدر مهربانمن متوجه شما بوده ام، متوجه شما بوده و "

 ي بتوانم تالفيد روزيشا.  را فراموش كنميستم كه مهرباني نيمن آدم: " كنديستاده، صحبت ميست هنوز ايوتراپيزي كرد فيكه حتما تصور م
ش يك مدت پيز يدوست عز. ستيگر آنجا نيد كه او ديامد بگويچمچا دلش ن..." اد خواهم داشتي د كه آن را با امتنان بهي اكنون بدانيكنم، ول
 وقت ي؟ بعضيد، اندكياوريدوار باشم كه شما هم مرا به خاطر بي توانم اميم: "ن گوش فرا داد تا سرانجام مرد كور از فضا سؤال كردياندوهگ. رفت
ر باز شروع شد و مرد كه با ي تحمل ناپذيك مرد و آخر، پس از وقفه اين يكباره و سنگين  نشستي خشك، صدايبعد سكوت شد، خنده ا" ها؟

  ."دهيچ كس مثل من زجر نكشيه... يوا: " زد بانگ زديخودش حرف م
   

. ج تايم در جستجوي هستييما دلقك ها. مي شويانت سرشتمان روبرو مي با خيدن به اوج است، ولي رسي تالش برايد همه يشيچمچا اند
  . استيم جارياه در رگ هاي سيعيگرم بودم، و حاال ما.  من سبكتر و خوشبخت تر بودميك وقتي.  تلخ او را فرا گرفتيحس

   
  . روديكور گفت كه با آن ها است و تا آخر خط ميآن شب به گرگ و مانت. به درك.  نبوديهنوز از پمال خبر

   
*  
   

ن فرار يا. ن را كامال از اخالط پاك كرده بودي صلديه هايپس ريلينت فياسي خانم هي مشت هاگريد. وستيفرار بزرگ چند شب بعد به وقوع پ
 detenusكور ي را كه مانتييوم، بلكه آن هايافته بود و نه تنها ساكنان سناتوريار خوب سازمان ياس بزرگ از آب درآمد كه بسي در مقيعمل
 يز در برمي بردند را نيوم به سر مي سناتوريكي، در نزدي بازداشتگاه مركزيله هايد و پشت مي ناميم ].م. در متن به زبان فرانسه است. يزندان[

ختند و ينت آمد و به اتفاق از آن بخش كابوس ها گرياسي بزرگ فرار نبود، همانطور كنار تختش منتظر ماند تا هيچمچا كه از استانژها. گرفت
 يه هاي سايدر آن شب نوران. وستندي پيت شب سرد و مهتابي نگهبانان سابقشان بودند، به شفاف كهيپس از عبور از كنار مردان دست و پا بسته ا

. ا سنگيمه آجر ي موارد ني در بعضيا حشره و حتياه، يمه گيمردان و زنان ن: دي را دير قابل تصوريختند و چمچا موجودات غي گري مياريبس
 مرز مجتمع ي صدا به سويوالها به شتاب و بيه.  گردن زرافهي به درازيي با گردن هاي زنان دماغ شاخ كرگدن داشتند وي بودند كه به جايمردان

 يه را ميده بودند، انتظار بقي كه از حصار جوي بزرگيز دندان در آنجا، كنار سوراخ هاير مسخ شدگان تيكور و سايمانت.  رفتنديبازداشتگاه مركز
نت ياسين چمچا و هيصلد. ك به راه خود رفتنديز هر ي نيچ شرمي هي بيد، ولي اميه، اگرچه برون آمدند و آزاداني بيدند و آن وقت همگيكش
 ي پاهاينت گفت شرق و آن وقت صداياسيه.  كرديپ كالپ صدا مياده رو كلي آسفالت پين روي صلديدند و سم هاي دويپس كنار هم ميليف

دند كه به ي دوي مييابان هايآن ها به سمت شرق، شرق، شرق و در خ.  بردانيد، از ميچي پيش مي را كه در گوش هايگري ديخودش، آن صدا
  . شدي ميشهر لندن منته
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۴  
   
   
   

 كه پمال بعداً يطيد، و در شراي كه پمال چمچا خبر مرگ شوهرش را در انفجار بستان شني، همان شب[Jumpy Joshi] ي جاشيجامپ
 قبر درآمد، و آن ي شب از ورايمه هاين، كه در ني كالجش، صلديميق قدي رفيدن صداين رو شنياز ا. د، با او همبستر شدي نام"اتفاق محض"

 و پمال به كمك ين كه جامپيآن هم كمتر از دو ساعت بعد از ا.  گرفته اميد، عوضي كنم ببخشيد، خواهش ميببخش: شش كلمه كوتاه را ادا كرد
اه ضدنور به چشم داشت به ي كه ماسك سيپمال خواب آلود در حال. دند، در تنگنا قرارش دادوان دوپشته را انجام داده بوي عمل حيسكيدو بطر و

  .  نداشتيكه در نوع خود اشكال." اشتباه بود، نگران نباش: "ديم گرفت بگويو او تصم"  بود؟يك: "دي زد و پرسيش غلتيسو
   

 بنا يشگي تخت نشست و طبق عادت هميهمانطور برهنه راست رو. ش بكشد به دويي را به تنهاي بار نگرانياما از آن به بعد ناچار بود همه 
  . كردين كار راحتش ميا. دنيكرد شست دست راستش را مك

   
 ي داشت و چهره يجان عصبي و هي آشفتگيم براي عظيتي و ظرفيمي سيزهايه به رخت آوي شبيي كوچك اندام بود كه شانه هاي مرديجامپ

انگشتان منقبضش آنقدر .  دادندي بود، از ِسر درونش خبر مي و فرفريش كه هنوز كامال مشكيزش، موهايه و ر گودرفتيده، چشم هايرنگ پر
د كه انگار ي بخشي به او ميستاد و ظاهري ايخ ميش مدام سيده بود و موهاي فايدن بيگر شانه زدن و برس كشين موها را به هم زده بود كه ديا

 يادينانه، توأم با سكسكه و زي شرم آلود، خودكم بي خنده ين موها، به عالوه يا. ر كرده و عجله داشته استيددار شده و ين االن از خواب بيهم
 ين بار با او آشنا مي نخستي كه براي كسانيا ترقه مبدل كرده بود كه همه، حتي ين لقب جامپيد بود به ايش را كه جمشيجانزده اش، اسم اصليه

د با خود گفت ي مكي تب آلود شستش را مي كه با حالتيو در حال. نيفكر كرد، بله، همه به جز پمال، زن صلد.  بردنديشدند، خود به خود به كار م
ن دوره و ي، آن هم در اي اييعجب اتفاق اپرا.  در آبيبازگشت از گور. ده بودياز چمچا رنج. د گفت همسريانگار با. ا خدا كمكم كنيوه؟ يب

  . بشوديمان غلط ناشي كه از ايمثل كار.  آمديسته ميبه نظر ناشاب بود كه يآنقدر غر. زمانه
   

پمال او را به اتاق . ن نشسته استين و سنگيد، متي آن كه بگريده بود بي پمال رفته بود و ديده بود با عجله به خانه ين كه خبر را شنيبه محض ا
 ي گل سرخ در كنار پوسترهاي آبرنگ باغچه هايوارها تابلوهاي دي رو. بود برديلش به آشغال جمع كني از تمايمطالعه اش، كه وضع آن حاك

 ].م.  استييايدر متن به زبان اسپان. ستياليحزب سوس[ Partido Socialistaرش نوشته شده بود ي كه زي افراشته ايمشت ها
 صدا و ي ها، روزنامه يگاريرسيان زيز م راهش را اي جامپيوقت.  خوردي به چشم مييقايك دسته ماسك افريخته بود و عكس دوستان و يآو

 به من خبر دادند، فكر ين است كه وقتي تعجب آور ايمسأله : " احساس گفتي بيي جست، پمال با صداي ميستيني فميلي تخ-ي علميرمان ها
 فشرد و يش را ميه بغض گلو كيجامپ." جاد خواهد كرد و شانه باال انداختمي من اي در زندگي كوچكيليكردم هر چه باشد مرگ او سوراخ خ

 رنگ و رو و ي بي شكلش، با آن چهره ياه بي سي كه آن پالتويش را بلند كرد و بال زد، در حاليستاد، بازوهاي تركاند، ايخاطره ها دلش را م
پمال گفت از .  افتاديسكي وي خالي هايآن وقت چشمش به بطر. ر افتاده باشديع و روز گي ماند كه ناغافل در نور شني ميوحشتزده به خفاش

 كنارش يجامپ. ن كار ادامه داده استيتم دار، با پشتكار ورزشكاران دو استقامت، به ايدن كرده و تا حاال، آرام و ريش شروع به نوشيچند ساعت پ
  .  به دستش داد رايو بطر." لت استيهر طور م: "پمال گفت.  كنديشنهاد كرد نقش راهنما را بازي تخت تاشو و كوتاهش نشست و پيرو
   

ر دست به دست هم داده، درون ين راز اخي و اي زدگيد و سردرد مي مكي شستش را مي لب بطري تخت نشسته و به جايحاال كه صاف رو
زد يم گرفت برخيد و تصمي آيگر اشك به چشمش مي احساس كرد بار دي، جامپ) عادت داشت، نه به رازيآخر او نه به م( كوفتند يجمجه اش م

 ي به بام داشت و از پنجره هاي بود كه پنجره ايانبار بزرگ. دي نامي م"نگاهيكم" باال را ين طبقه يصلد. بنا كرد از پله ها باال رفتن.  بزنديقدمو 
. ند مانده بودي برجاي طوالني بود كه از سال هايين نارون هاين و آخريي كاج، شري خورد كه پر از درخت هايگرش پارك محله به چشم ميد

مارگونه را در ين افكار بيسرش را تكان داد تا ا.  بوديد هم مرگ درختان هشداريشا. د، اول نوبت نارون ها بود، حاال نوبت ما استيشي انديجامپ
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ش شراب و ي كه رويزينطور لب مي در كالجشان هميك پارتيك بار هم در ي. ز چوب ماهون دوستش نشستين وقت شب كنار بزند و لب ميا
 يش چون سپرهايده و شال پربنفش انداخته بود و پلك هاي پوشي توردوزي مشكينيدختر لباس م.  نشسته بوديخته بود كنار دختر الغري رآبجو
 و مبتذل بر ي معموليش را به او كرد و جمله اياما آخر رو.  سالم كنديد كه به دختره حتي دي آنقدر جربزه در خود نميجامپ.  زدي برق مينقره ا

ن گفتگو مرده ياه زده بود، حركت دهد گفت ايك سيش را، كه ماتي آن كه لب هايش انداخت و بيز به سراپايرآمي تحقيدختره نگاه. ن آوردزبا
 آن كه به خودش يو دختر ب"  ادبند؟ين قدر بين شهر چرا اي اينم دخترهايبگو بب: "ار گفته بودي اختي برآشفته و بي؟ و جامپيدياست، فهم

 يپاچول گند يبو. ديقه بعد چمچا رسيچند دق. ش مثل تو انديشتر پسرهاي كردن بدهد، بالفاصله جواب داده بود چون بزحمت فكر
patchouli]ن ين المصب ها از مشرق زمي بود كه اير مجسميتصو.  به تن داشتيدي سفي داد و كورتايم ].ي هند شرقي نعناي نوع
حاضر بود هر چه آن .  شدي با خود گفت حرامزاده خجالت سرش نمي جاشيم بازآمد و جامپي قديتلخ. قه بعد دختره با او رفتيداشتند، و پنج دق

هر .  مفت خوريشنادهايند، هاراكري بي شود و كف شما را هم مي ميل به روتختي كه تبديكت:  دهند بشوديش پول مي خواهند و بااليها م
ن است و يت ايواقع.  آمدنديراستش دخترها طرفت نم. دي جمشيت روبرو بشويهتر است با واقعب. نجا انگار به خودش آمديدر ا.  اندازه دارديزيچ
  .د هم نهيد مرده باشد و شاينطور باشد و ادامه داد شايد ايخُب شا.  وا داديكم. ستيه اش جز حسادت نيبق
   

پر از . شه بوديك هنرپيكاتور اتاق يكار: ز آمدير غم انگن خاطي و به همي مصنوعي خواب به گونه ايون اتاق چمچا به نظر آن فضول بيدكوراس
زه ي روزنامه ها، جايده يش گرفته بودند، برين نماي كه حيي قاب شده، عكس هايش، برنامه هاي نماي همكاران، تراكت هاي شده  ر امضايتصاو

ء يك شي هر سطح يرو. ن اتاقيك ماسك بود اي. كماس. ي از زندگيدي بود، تقلييلويك اتاق كي. شگاني متعدد خاطرات هنرپيها، جلدها
 ].م فرانسهي پانتومي شوخ و سنتي از پرسناژهايكي[رو ي يپ كوچك يانو، مجسمه ي به شكل پيي هايگارير سيز:  خوردينوظهور به چشم م
 يبرنز ].م.  عشقيفرشته [وس ار كه ينما، در نور چراغي سيوارها، پوسترهاي ديده بود، و همه جا، روي كتاب سرك كشيكه از پس قفسه 

ن ي ها ايرسم تئاتر. دي كشين به عشق نعره مياز صلدي و سقف اتاق، ني موكت قرمز خوني به شكل قلب، از آن سوينه ايدر دست داشت، در آ
ا دست يت يجلب رضا.  سرشار استيشگان از عشق ساختگي هنرپي روزمره يزندگ.  كننديزم خطاب مي بوسند و عزيگر را مياست كه هم د

 در وجود چمچا خانه دارد كه به هر ياسيد ي فهميجامپ. ستي كند چندان دشوار ني پژواك آنچه جستجو ميله يك ماسك، به وسي يكم دلدار
ز ي محبت آميك كلمه يد تا ياي دربي را بپوشد و به هر شكلي بزند، هر لباس مزخرفياو حاضر است دست به هر كار:  داردشي وا ميكار

  . كرديت نميش كفاي پمال با آن مالحت و زرنگيحت. چارهيت بيغزم. چ وجه در مورد زن ناموفق نبودي كه به هيني آن هم صلد.بشنود
   

 شانه اش گذاشته ي دوم، پمال سرش را رويسكيان ويك پاينزد.  زنش از دست داده استيت خود را برايز آرام آرام كفاين نيصلد: معلوم بود كه
 ي مي شود، چه نفس راحتي نميري كنم منجر به درگيده مي هستم كه هر بار اظهار عقين كه با كسي از اي دانينم: "ته بود زده گفيبود و ِم
كت، ي كريباز.  شوديباورت نم.  بودي سلطنتيعاشق خانواده : " منتظر ماند و او باز گفتيجامپ."  كه طرفدار فرشته ها استيكس. كشم
چشمانش را بست و دستش ." دي ديت پشت آن را نمي واقعي كردي ميهر كار. ك كارت پستال بوديش يه براشين كشور هميا. ن، ملكهيمجلس

و ...  كه به آن معتقد بوديانگلستان.  مقدس استيني كه فاتح سرزميمرد. ن بوديواقعاً هم صالح الد: "او گفت.  نهادي دست جامپيرا تصادفاً رو
 يايتاني از آن؟ من خود بريبخش: " كاغذ و آشغال ها دراز شدي مجله ها، گلوله هايد و روي را كنار كشپمال خودش." ي از آن بوديتو هم بخش

 ي جامپيدستش را به سو." قتاً وجود دارميواقعاً و حق... ت دارم، ج ج، مني آخر من واقعيول. مه، عقل معاش و مني قي گرم، پايآبجو. ر بودميبدپ
  . شده بود. بله" ؟يمتوجه منظورم شد: "دي و پر سر و صدا بوسيرعادي غيد، لب بر لبش نهاد و او را با حالتيشدراز كرد و او را به طرف خود ك

   
 گفت يم. يدي شنيش را راجع به جنگ فالكلند ميد حرف هايبا: " رفت گفتيش ور ميد و با موهاي كشي كه خودش را كنار ميبعداً در حال

من يك مرتبه در اتاق نشيآن وقت .  چه خبر استيني بي مي روي رسد و مين به گوشَت ميي پا ازيي شب صدايپمال، فرض كن نصفه ها
 ي روم طبقه ي گفتم معلوم است، م ؟ي كنيتو چه م.  كند برگرد باالي در دست گرفته و امر ميري افتد كه هفت تي ميچشمت به مرد نكره ا

ش را مشت كرده و يد پمال دست هاي ديجامپ.  شود تحمل كردين را نميه اند و ان وارد خانه شديمهاجم. گرين است ديخُب مسأله هم. باال
ن يمثل ا. رينه خ. ، آن ها را درست به كار ببري آسان وامانده را به كار ببريل هاين تمثي ايگفتم اگر ناچار: "د شده اندي انگشتش سفيبندها

ه يقض. ر برسدي با هفت تيگري از آن ها خانه را غصب كرده، ديكي كه يدر حال ملك آن ها است و ياست كه دو نفر همزمان ادعا كنند خانه ا
نطور است يبله، ا: " زد گفتيش مي كه با دست به زانوي سر تكان داد و او در حالي جدي با حالتيجامپ." ت استين واقعين عيا.  استينطوريا

  ". بدهيسكيك قلپ وي حاال .نطور استيقتاً ايواقعاً و حق... ي، راستك]. مربا[Jamجم  يآقا
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 ين همه اداهاين خانم با ايا.  ام؟ دست بكش بابا- يح، كاست بونيا مسي با خود گفت يجامپ.  ضبط را فشردي خم شد و دكمه ي جامپياز رو
 يحساسات مصنوع كه ايآن وقت در حال. كابومي بوم چ .آهان شروع شد.  شدي سرش نميزي چيقيش هنوز از موسي حرفه ا-يز نژاديخشونت آم
 زد، چگونه ي قرن ها بانگ ميداوودشاه از ماورا.  و هفتم بوديمزمور صد و س. هير گري ساخته بود، زد زي را از چشمش جاريعي طبياشك ها

  .گانه خواندي بيني توان سرود خدا را در سرزميم
   

اد يم ين سرود را در مدرسه مجبور بوديا: "ده بود گفته داين نشسته با چشمان بسته سرش را به تخت تاشو تكي زمي كه رويپمال در حال
 يا: "ه داد و بنا كرد از حفظ خواندني توقف ضبط را فشرد، تكيدكمه ... ميستيم، اوه، اوه، گريكنار رود بابل، همانجا كه نشسته بود." ميريبگ

  ."ح ندهميم را ترجيم اورشلياورم، اگر در شادياد نياگر تو را به اد ببرد، يش را از يم، اگر فراموشت كنم، دست راستم را وادار تا مهارت هاياورشل
   

د و ي پريد كه ناگهان جامپي دير را مي صبحگاه و شبانگاه و خواندن مزاميآن سرودها. ديش را خواب دي مذهبيبعداً، به خواب كه رفت، مدرسه 
  ."المصب زنده است. مي گوين را ميصلد. او نمرده. م چه شدهيد به تو بگويبا.  ندارديده ايفا: "دار شود داد زدي داد تا بي كه تكانش ميدر حال

   
*  
   

 خورد، يانشان به چشم ميد در مي سفين تارهاي پرپشت و حنا زده اش كه نخستيش را درون موهايدار شد، دوزانو نشست، پنجه هايبالفاصله ب
 بنا كرد مشت يچ هشداري هيآن وقت ناگهان ب.  تمام شديخورد تا حرف جامپ يفرو برد و همانطور برهنه، دست در موها نشسته بود و جم نم

افه اش با روبدوشامبر ي كه قيجامپ.  صورتش خوابانديچند مشت هم تو.  زديرو مشت ميبا تمام ن. ي جامپينه، بازوها و شانه هايزدن به س
ان يمشت زدنش كه پا.  داديدنش را شل كرده بود و تن مب.  خورديشش نشسته بود و مشت مي پمال مضحك شده بود، همچنان پيتوردوز

  .هر دو سكوت كردند. شش نشستينفس زنان پ. ش شكسته استي احساس كرد بازويجامپ. س بوديگرفت، بدنش از عرق خ
   

."  كردم گم شدهيال ميخ: " بعد گفتيد و اندكياط جنبي با احتيجامپ. ديسي چپش را ليبه او پنجه زد و پا.  آمديسگش وارد شد، به نظر نگران م
. نام دارد [Glenn]ِگِلن فقط اسمش را عوض كرده اند و االن .  دزدها تماس گرفتند و من باج را پرداختميول: "ق كرديپمال با سر تصد

  ."را درست تلفظ كنم [Sher Khan]ِشر خان  توانم يمن كه نم.  هم نداردياشكال
   

  ."ي كه االن كردين كاريا: "شروع كرد. گفتگو كندل است ي احساس كرد ماي بعد جامپياندك
   
  ." خدايوا"
   
 را با "ياسير سيغ"ست ساله و ين بي، صلد۱۹۶۷در تابستان ." م باشدين كار زندگيد بهتريك بار كردم، كه شاي است كه من يمثل كار. نه"

 خواهم تو را به يت هم كه شده، ميك بار در تمام زندگي، ل افتادهي از دماغ فيآقا: "ك تظاهرات ضد جنگ برده بوديد همراه خودش به يتهد
 كرد، قرار ي ميتنام جانبداريكا در وي امريري از درگيد و چون دولت كارگرياي ب )ر وقتينخست وز(لسن يقرار بود هارولد و." اورميسطح خودم ب
 به ظاهر باهوش، ينم چگونه آدم هاي خواهم ببيم. مي آيم مي حس كنجكاوي ارضايبرا: "گفت. چمچا همراهش رفت.  برپا شوديبود تظاهرات

  ." كننديل مي ازدحام كننده تبديخودشان را به مشت
   

 يت مي و چمچا كه همراه جمعيجامپ. س شده بودندير تا مغز استخوان خيتظاهر كنندگان در ماركت اسكوئ. ديانوس باران باريك اقيآن روز 
 روس درست كرده بودند، يدو دانشجو كه خودشان را مثل قاتل ها. چمچا گفت لژ مخصوص. افتندي يار شهردي پله هايكيرفتند، خود را در نزد

ر بغلشان گوجه ي كفش زيره به چشم زده بودند و در جعبه هاينك تيده، عي بلند پوشي و پالتوهايآن ها شلوار مشك. ستاده بودنديكنارشان ا
ش ياه روي چسبانده بودند كه با حروف درشت سيديش كاغذ سفيس خورده بود و روياه خير س پنهان كرده بودند كه قبالً در جوهيي هايفرنگ

 ي آقاي كنم وقتيخواهش م. ديببخش: " زد و گفتي پاسباني از آن ها به شانه يكير، يدن نخست وزي مانده به رسيكم. نوشته بودند بمب
." ش را پرتاب كندين بكشد تا دوست من بتواند بمب هاييشه را پايد شي بخواهن درازش آمد، لطفاً ازشير خود ساخته در ماشيلسون، نخست وزيو

 يد گوجه فرنگي توانيم. ستيد، چون به ما مربوط نيد تخم مرغ پرتاب كني توانيم. مي گويحاال به شما م. ار خوب آقايهه هه، بس: "پاسبان گفت
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ن هم به ما مربوط يا. د بمبيشان نوشته ايد و روياه كرده اي و رنگشان را سدي كه در جعبه گذاشته اييمثل آن ها. ديشان پرتاب كنيهم به ا
 ياد آن روزهاي."  آورديرش دخلتان را ميستاده با هفت تينجا ايد، آن وقت همكارم كه ايشان پرتاب كني به طرف ايز سميك چي اگر يول. ستين

 يآن وقت ناگهان جامپ.  و چمچا از هم سوا شدنديت تكان خورد و جامپي جمعد،يل كه رسياتومب... ا هم جوان بوديآن روزها دن. ري به خيجوان
 ي وحشيدن و مثل آدم هاين پريي بنا كرد باال و پايكاپوت قُر شد و جامپ. دي كاپوت آن پريلسن باال رفت و روين هارولد ويموزيظاهر شد و از ل

  :دي پري مردم ميتم شعارهايبا ر
   
  .ني مياد هوشم، زنده بي بريم، مي جنگيم
   

ن يشتر به اي بيول" آمدند، يل ميژه بود و داشتند به طرف اتومبي وي اداره يت پر از آدم هاين خاطر كه جمعيبه ا. نييا پايب: دين داد كشيصلد
 بلندش يس و موهايختا مغز استخوانش . دي پريدن ادامه داد، باالتر و باالتر مي به پري جامپيول." المصب. ل كه باعث خجالتش شده بودميدل

. ني ميهو، هو، هوش.  عقب از ترس دوال شده بودندي صندليا رويلسن و مارسيو.  كهني آن سال هاي پرنده درون اسطوره يجام. آشفته بود
نستند او آن ها هرگز نتوا. د شديد و ناپديس و مهربان پري خي چهره هايايان دريد و با سر ميق كشي نفس عمي ممكن، جامپين لحظه يدر آخر
دوارم ملتفت شده ي زد و شروع كه كرد، گفت اميك هفته با من حرف نميشتر از ين بيصلد: "اد آوردي به يجامپ.  كثافتيخوك ها: رنديرا بگ
  ."ن كار را نكردندياما ا. ر بزنند داغانت كنندي توانستند راحت با تيس ها مي كه آن پليباش

   
. م بم. و. ي داري فهمم چه احساسيم كه مي خواستم بگويفقط م: "دي پمال دست كشي به بازوي جامپ. تخت نشسته بودندي هم رويهنوز پهلو

  ." الزم بودي آمد، وليبه نظر من ممكن م
   

  ."يي گوينطور است كه مي هميول. مرا ببخش.  منيخدا: "د گفتي چرخيش مي كه به سويزن در حال
   
*  
   

ست و يو پس از ب. ان فاجعه بوديتلفن مدام در اشغال خبرجو. رندي را بگييماي شركت هواپيره د تا موفق شدند شمايك ساعت طول كشيصبح 
ت شده بود تا به كار آدم ي تربي كه به طور حرفه اي زنيم صداي سي از آن سو- خودش بوديصدا. نجا تلفن كرديقه اصرار آخر او به ايپنج دق

با بود، يار شكيصدا اگرچه بس."  كنمي مي دردناك همدردين لحظه يد و با شما در ايدار ي فهمم چه احساسيم: " بحرانزَده برسد، گفتيها
 يما در سي هواپيحه دار كنم، ولي خواهم احساسات شما را جرينم. د ماداميببخش: " از آنچه پمال بر زبان آورده بود را باور نداشتيآشكارا كلمه ا

 خودش ي گرفت، دِر حمام را به رويه اش مي بود، و هر وقت گري آدم منضبطيدر مواقع عادسرانجام پمال چمچا كه ."  منفجر شدهييهزار پا
 يو آخر سر گوش." مي گويد چه مينيد ببيگوش كن. دين حرف ها نزنيگر از ايد. ديخانم ترا به خدا بس كن: "ديغ كشي جي كرد، داخل گوشيقفل م
، كه تا چشمش به حالت چهره و چشمان او افتاد، از ترس بدنش به لرزه درآمد و قهوه دي چرخي جاشي جامپيد، به سوي دستگاه تلفن كوبيرا رو

 صاحب مرده اش يهنوز زنده است ها؟ البد از آسمان با بال ها. يمارمولك عوض: "پمال بنا كرد به ناسزا گفتن. ختي آورد ريش مي را كه برايا
آن ها در آشپزخانه بودند ." اورد و به زنش تلفن بزنديش را در بي سوپرمنيه تا رخت كوفتن اتاقك تلفن رفتيكتريكراست به طرف نزديفرود آمده و 

 او مهلت يد، ولي بگويزيدهانش را باز كرد تا چ. خته بودي آويسي چپ پمال از نوار مغناطي كارد افتاد كه كنار بازوي چشمش به تعداديو جامپ
من را بگو .  پشت تلفنيصدا:  را باور كردميمن چقدر احمقم كه حرف تو عوض. ورت را گم كناورم گي به سرت بيين كه باليقبل از ا: " دادينم

  ."دميكه نفهم
   

منظورش . نيار كرده بود و اسمش را گذاشته بود شست في سيسكويل به ديشن زرد رنگش را تبدي استيني عقب مي هفتاد، جامپيل دهه يدر اوا
 يك هالوي"، بود، همان كه چمچا عادت داشت [Finn MacCool]ن مك كول يفرلند، ي ايه  و به خواب رفتيبزرگداشت غول افسانه ا

س درخواست كرده ي اوناسي، از طرف خانم جكيترانه اي مديش گرفته و تلفن كرده، با ته لهجه ي شوخين با جامپي صلديروز.  بخواندش"گريد
البته سفر خود و پنج . رديه بدهد و در مقابل ده هزار دالر بگي ارا[Skorpios]و ياسكورپ يره يش را در جزيقي خدمات موس"شست"بود كه 

 ي به سر آدم صاف و ساده ايين باليآوردن چن.  گرفتي انجام مي خصوصيماي هواپيله ي بود و به وسيز مجانيونان نينفر از همكارانش به 
 يوقت.  شديو آن وقت دچار بحران روح." م را بكنميد تا فكرهايك ساعت مهلت بدهي: "جواب داد. د بودي، از آن اعمال پلي جاشيچون جامپ
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ند و ي بيس شدن را مي قديد دوستش دارد دوره ي رد كرد، فهمياسيل سيس را به دالي دعوت خانم اوناسي بعد تلفن كرد و جامپين ساعتيصلد
 كنم به يخواهش م: " نگران پاسخ داده بوديو جامپ."  شونديس دلشكسته ميمطمئنا خانم اوناس: "آخر سر گفته بود. هوده استي با او بيشوخ

  ." پسندمي هم ميليشان را خيد من شخصاً ايراستش را بخواه. ستي نيچ وجه شخصيد مسأله به هييشان بگويا
   

گر را با يم همدي توانيو حاال م. ي طوالنيادي زيمدت. مي شناسي است كه مي طوالنيگر را مدتيكديد ما همه يشي رفت، پمال اندي جامپيوقت
  .ميخاطرات دو دهه آزار ده

   
*  
   

ن قدر سخت يد ايد انگار نبايشي اشتباه گرفتن صداها اندي راند، درباره ياد مي با سرعت ز۴. امي كهنه شان در جاده يج. آن روز بعدازظهر كه ام
  .ستيك ابداً درست نيدئولوژياه ادگي اقرار كرده بود كه از ديشه به شاديهر چند خودش هم.  بردياز سرعت لذت م. رميبگ
   

 جبران آن ي جهات صرف كوشش براياريش از بسيشتر اوقات زندگي داشت كه بييا آمده بود، صدايس به دني الوليپمال چمچا كه با نام خانوادگ
، ي خانگي هايبون سدل، پارت دار، صايرواني شي، خانه هاي، چوب هاكينگ تابستاني، پوديد، روسري توئيش از پارچه ي صدايپندار. شده بود

ن نگه دارد، به يي كرد آن را پاي مين كه مدام سعي بزرگ و ارتجاع درست شده بود و با ايسا، سگ هاي در كلي خانوادگيمكت هايراهبه ها، ن
ش ي زندگيبود تراژدجوانتر كه .  كنندي شبانه قرص نان به اطراف پرتاب مي بود كه در كلوپ هايده اي فراك پوشي بدمست هاي صدايبلند

 افتادند، در ي كه او با تمام وجود ازشان نفرت داشت، دنبالش مي شهري مردهاي مزرعه دار و بعضيش، جنتلمن هاين بود كه به خاطر صدايا
ك يا نزد خود را به آن هيزير جهان كه به طور غريي صلح و مدافعان تغيست، تظاهركنندگان برايط زي كه برخورد هواداران حفاظت محيحال

 كه يي شود طرفدار فرشتگان بود و مثل آدم هايچطور م. امدهي داد از او خوششان نيق همراه بود كه نشان مي عمي كرد، با سوء ظنياحساس م
ود  كه پمال را واداشته بيلي از داليكي.  رفتي آوردند و پمال دندان قروچه مي خاطرات گذشته هجوم م ل افتاده اند صحبت كرد؟ياز دماغ ف

 برده بود يدار شده و پيك روز از خواب بين بود كه ي سرنوشت به ازدواجش خاتمه دهد، اين بازي قبل از ا-ا و راستش را بگوي ب- رديم بگيتصم
 ي داد را دوست مي ميياي دريروي ني هاير و كشتيوركشاينگ ي گند پودي را كه بويي كذايچ وجه عاشق او نبود، بلكه آن صدايكه چمچا به ه

.  متضاد بوديك ازدواج هدف هاين يا.  خواست ساكنش باشديس، كه با تمام وجود مي انگليمي قدياي سرخ فام و پرتوان رؤياشت، آن صداد
  .ختي گري از آن ميگريده شده بود كه دي كشيزي آن چيك به سويهر 

   
ه خورده بود كه فرصت نكرده بود از همبستر شدن با كيهوده اش، آنقدر ي احمق با هشدار بيآن وقت نصف شب جامپ. چ كس زنده نماندهيه

ن همه خوش ي كه اين باري، آخري اعتماد جا بزنيست خودت را بي الزم ن-  كامال ارضا كننده- راستش را بگو- يقي به طري و عشق بازيجامپ
 ي از هتل هايكيبهتر بود چند روز در . ختي گرين شتاب ممكن مين با آخريبنابرا.  شدي روبرو ميادي زيزهايد با چي با-  بود؟ي كيگذراند
خُب باشد، به .  لوكسيمدارا به كمك زندگ.  آمدي به در مي لعنتين حالت جهنميا از ايد دنيمت خارج از شهر به خودش برسد، شايگران ق

، آن را مثل باد از كونت ي داريتراضاگر هم اع. بگذار كارم را بكنم. به درك.  دهميم را نشان مي دانم، دارم واكنش طبقاتيم: خودش اجازه داد
  .در كن

   
ره ظاهر شدند، رعد و برق زد و باران ي تيك مرتبه ابرهاي. ر كردييآن وقت وضع هوا تغ. ندن گذشتييل در ساعت از سويكصد مايبا سرعت 

 ي پر از واژه تنها مي و او را با دهان مرديهر كس دور و برش بود م. چ كس زنده نماندهيه.  پدال گاز نگه داشتيش را رويپا.  گرفتيديشد
ش را به يس بسازد و صداي كهن تجنيوناني توانست به يك كه ميپدرش، محقق آثار كالس. ش تف كندي نبود كه آن ها را به سويكس. گذاشت

 ياب بود و مي خلبان راه پدرش.  خوردي پدر غصه مينش بود، و مادرش كه در زمان جنگ براي كه ماترك و نفرييارث به او داده بود، صدا
 ي بمب افكن ها روشن ميي راهنمايش آن را برايماي هواپي كه تنها چراغ هايان شبي كم سرعت، در ميمايازده بار در آن هواپيست صد و يبا

ن شد كه يكند و چن آك در گوشش بازگشت، مادر قسم خورد كه هرگز او را ترك ن- با آن پژواك آكيوقت. كرد، از آلمان به انگلستان سفر كند
 ي پوكر شانس نميامد و درون قرض، چرا كه پدر در بازي كه هرگز از آن باز نيآرام افسردگ.  درون خالءياز آن به بعد هرجا به دنبالش رفت، حت

پمال هرگز . افتنديود را ن راه خي بلند كه هر دو آخريو سرانجام تا فراز ساختمان.  او قمار كرديد، با پول هاي كه پول خودش ته كشيآورد و وقت
آن وقت شروع كرد به رد كردن .  تواند ببخشدشانيد كه نمي توانست به آن ها بگويچ وقت نمين خاطر كه هيشتر به ايد، بيآن ها را نبخش
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 ييده هايرا واداشت از ار بدهد، آن يي توانست تغيش را نميمثالً حاضر نشد به كالج برود و از آنجا كه صدا. هرچه از آن ها در وجودش مانده بود
 يك هنديگذشته از آن، رفت و با .  گرفتي كرده بودند، قرار ميگفتگو كند كه مورد لعن و طعن پدر و مادرش، كه محافظه كارانه خودكش

 گرفته بود از مي تصمي مشترك را رها كند، و درست وقتي خواست زندگياده از حد به آن ها شباهت دارد، ميازدواج كرد و چون معلوم شد او ز
  . جسته بوديشيرنگ باز از او پيگر مرگ نيشوهرش جدا شود، بار د

   
 گرفت كه ناگهان به يند سبقت ميش را ببي گذاشت جلويش نميخ زده، كه ترشح آب چرخش هاي يشن حامل خوراك هايك استيداشت از 

شن افتاد ي استيدن گذاشت و پمال چشمش به چراغ هاي چرخي و بنادن كرد، از خط خارج شدي شروع به لغزيج.  افتاد و امي پرآبيبيان سراشيم
د و سرخورد كه از سر راه يلش خود به خود آنقدر چرخي اتومبيول." انيپا: "فكر كرد. ليعزرائ.  مرگ به او زل زده بودنديكه مثل چشمان الهه 

ه بودند، گذشته بود و پس از ي نقليله ي از وسي خالييا به طرز معجزه آسي جاده كه همگياز تمام عرض هر سمت خط كش. شن دور شدياست
گر رو به غرب ياكنون بار د.  برخورد كرده بودي رفت، به جدول بندي كمتر از آنچه انتظار ميي، با صدايگري ديچرخش صد و هشتاد درجه 

  . زدودي شد و توفان را ميدار ميد پديت خورشي واقعي ساده لوحانه يداشت و با زمان بند
   
*  
   

 كه ين لباسش، در آن ناهارخوريباتريآن شب پمال چمچا در ز.  كندي مي آورد را تالفي به سر آدم مي كه زندگييت زنده بودن، بالهايواقع
ستال، گوشت گوزن خورد و شراب ي پر از ظروف نقره و كريزين شده بود، پشت ميي تزي قرون وسطيش با چوب بلوط و درفش هايوارهايد

 كه خواهان يا.  نويبله آغاز. ن مرگ بود جشن گرفتين را كه توأم با نجات از فكي نويد و آغازينوش [Chateau Talbot]شاتوتالبو 
 شام خورد و ييار، به تنهاي ها و فروشندگان سييكاي امري هرزه ير نگاه هايز.  نمانده بوديزيخب، در هر حال چ... ، نخستيگري ديتولد

 يمي قديلم هايرد و في بگي طوالني هتل قرار داشت پناه برد تا حماميق خواب شاهزاده خانم ها، كه در برج سنگد و اول شب به اتايشراب نوش
رش ي شريرنظر عمويمثالً دوران بلوغش كه ز. ردي گي كرد گذشته از او فاصله مي با مرگ، احساس ميياروي رويدر پ. ون تماشا كنديزيرا در تلو
نز يهاپك ويمات به ي كرد كه زماني مي قرن هفدهم زندگي اربابيك خانه يعمو در . ذشته بودگ [Harry Higham]م يها يهر

[Matthew Hopkins] خوفناك يشاوندان دورشان بود، تعلق داشت و اسمش را حتما منباب كوششي از خويكياب، كه يا ژنرال جادوگري 
م را به خاطر آورد و خطاب به ي هاي فراموش كند، قاضيه بعداً به راحتن كي ايپمال برا. گذاشته بود [Gremlins]نز يكرملدر جهت مزاح 

 ي تندروي اسب هاير پاي ها زيليدان گراونر، كه خيپس از تظاهرات بزرگ م. تنام خودم را دارمي ويب زمزمه كرد، من هم قصه ي غايجامپ
 از ياريآن وقت بس. زه را آلت قتاله شناختنديدا شد و سنگريس پيخ قضاوت انگلي در تارييك مورد استثنايزه پرتاب كرده بودند، يس سنگريپل

كه از آن ( بود ين هريدان گراونر، همي ميزه هاي سنگريه ي در قضي اصليقاض.  اخراج كردندي و حتيزه زندانيجوانان را به جرم داشتن سنگر
و حاال، پمال .  شديش بود، مشكل تازه اي دست راستير صداي دختر جوان كه اسي با او برايشاوندي خويو رابطه .)  لقب گرفتيبه بعد اعدام

گر يمن د. يخداحافظ اعدام.  كردي خالص ميميطان قدين شيده بود، خودش را از شر ايچمچا كه در قصر موقتش در رختخواب گرم و نرم لم
  .ن شبح آماده شديرن آخي از ايي رهايز از خود راند و براياشباح پدر و مادرش را ن. ت ندارمي براياديوقت ز

   
نم كه ي خود ساخته بود؟ من همين كه زنيمگر نه ا. ت كرديون تماشا كرد و از وجود خودش احساس رضايزيلم درآكوال را در تلوياك نوشان فيكن

 كنم، ي كار ميآ - ي ا- ك هال، لندن اني بري، در محله يأت روابط اجتماعيدر دفتر ه. دي خودش سر كشياك ناپلئون را به سالمتيهستم و كن
 از ي منفي آرايم و همه ياه پوست را انتخاب كرده بودين سيتازه اول! يبه سالمت. مي گوين را ميخودم ا. أتم و در كارم رودست ندارميمعاون ه
 ي زندگ احزاب مختلف، پس از هجده سالي به رغم وساطت مجلس و اعضاييايك بازرگان آسيش ي پيهفته ! ديش كنيساطور. دها بوديآن سف

 يهفته ! يبه سالمت. ر پست كرده بودي را چهل و هشت ساعت دي اداريك ورقه ين بود كه پانزده سال قبل يجرمش ا. در انگلستان اخراج شد
راد ضرب و يبه ا.  خواهد كردي پرونده سازيه ايجري نيك زن پنجاه ساله ي يبرا [Brickhall]هال  كيبرس در دادگاه بخش ينده پليآ

ن يد؟ كار من ايني بي من است، مين كله يا! يبه سالمت. حال شدهي كه خودشان قبالً آنقدر كتكش زده اند كه بيمش كرده اند، در حالجرح مته
  .ك ال بكوبميوار دادگاه برين كله را به دياست كه ا

   
  .ن مرده و او زنده بوديصلد
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د و بلند دفاتر كار در ي ساختمان جديدرباره :  بزرگييزهايچ. نيم صلديبه تو بگو نوشتم كه بعداً ي مييزهايداشتم چ. دين هم نوشي ايبه سالمت
شان شده ي كاركنانش چنان از آن سكوت پريول.  آن را ساخته بودند كه كامال ضد صدا باشديطور.  مقابل مك دونالد-تي استريك هال هايبر

اسمش .  شناسمي كه مي اين پارسي و راجع به ا-  آمد، نه؟يآن خوشت م حتما از -  گذارندي مي عاديشان نوار صداهايبودند كه حاال برا
 كه هر دو صحبت ينجا است كه تنها زباني مشكلش ايول. ك مرد ترك شدهي كرده و عاشق ي در آلمان زندگيمدت.  است[Bapsy] يبپس

ش يطرف مرتب برا.  دانسته فراموش كردهياً هرچه مبي تقري شود و بپسي معشوقش روز به روز بهتر مي كه آلماني است، در حالي كنند آلمانيم
  ست؟ينظرت چ.  داندي چه كند، زبان خوب نم-رمي ميعشق م-  دهدي به زبان بچه ها جواب ميچاره بپسيسد و بي نوي شاعرانه مينامه ها
  ؟ يي گوين؟ چه مين موضوع مال ما است، نه صلديا. رمي ميعشق م

   
نگران نباش، .  كشديرزن ها را ميپ. ر نشدهيك قاتل وجود دارد كه هنوز دستگيت من، يمسؤول تحت يدر محله . ك موضوع كوچكيو 

  . مسن ترنديليانش از من خيقربان
   

  .ن ما تمام شدهيز بيهمه چ.  خواهم تركت كنميم: گري ديكيو 
   

انگار گفته . يدي كشياد ميك ساعت فري، ي شوي چاق مي گفتم دارياگر م.  شد گفتيچ نميبه تو ه.  توانستم با تو گفتگو كنميمن هرگز نم
م، يگران كه بوديان ديم. ت تنگ شده استي كمر شلوارت برايدي فهمي كه خودت ميدر حال.  دادير ميي تغيدي دينه مي من آنچه را كه در آي

 توانستم مركز وجودت را يمن م. دميخش بين بود كه تو را ميگناه من ا. ي نسبت به من داريدند چه نظري فهمي و آن ها ميدي بريحرف مرا م
  . راي خاليآن فضا. ي كردي محافظت مينان ساختگير با آن همه اطميآن پرسش هولناك را كه ناگز. نميبب
   

ا پرده ه.  كوفتين اتاق مي سنگيباز باران گرفته بود و قطراتش بر پنجره ها.  كرد و آن را در كنارش گذاشتيوانش را خاليل. نيخداحافظ صلد
  .د و چراغ را خاموش كرديرا كش

   
در رختخواب هرگز به من توجه : " گفت به خاطر آورديد به شوهرش مي را كه بايزين چي رفت، آخري به خواب ميده بود، وقتيهمانطور كه لم

خب، حاال . ي خواهيار مدم تو نه معشوقه، بلكه خدمتكيآخرش فهم.  نداشتيتيت اهمياز من هرگز براين. ن من هم لذت ببرميبه ا. ينداشت
  ." راحت بخوابيهمانجا كه هست

   
 يش بسته مين تمدن، درها به رويا. ان استيز رو به پايهمه چ: "گفت.  خواب را پر كرده بوديچهره اش فضا. دين را ديآن وقت در خواب صلد

  ."تا صبح. ميريم آن را جشن بگي تواني ميد تا وقتي با.شكوه جهان بود. يحيآدمخوار و مس. دين حال پليدرخشان و درع.  بوديفرهنگ جالب. شود
   
  .آن هم حاال. هوده استيد بيشي اندي دانست بازگفتن آنچه مياگرچه م. ز با او همداستان نبوديا ني در عالم رؤي پمال حتيول
   
*  
   

ت ي استريك هال هايان در بري صفي آقاي ، كافه[Shaandaar]شاندار رونش كرد، به ين كه پمال چمچا از خانه بي، بعد از اي جاشيجامپ
 كه داشت يكافه هنوز خلوت بود و به جز خانم چاق. ا نهي بوده است يوانگي كه كرده ديند كاري نشست تا خوب فكر كند ببيزيرفت و پشت م

، يك زن مسن لهستاني خوردند و ي چالو مي كه چايراهن دوزيد، دو كارگر عرب پي خري م[jalebi] يجالب و ي برقيك جعبه بسته ي
زن هر روز در گوشه .  شديده نمي در كافه ديگري ها بود، كس ديهودي و آبنبات در دست ينيريد و فروش شي كه هنوز خري دورانيبازمانده 

به آنجا ن ي اي كرد براي شد، اعالم مي خورد و به هر كس كه وارد كافه مير ميوان شيك لي و يك پوري، ي سبزي نشست و دو ساموساي ميا
."  باشدي دوم راضي درجه ين هاين بهتريد به اين روزها آدم باين كافه است، و اين جا هميد، بهتري آيرت نمي گوشت گيوقت: " د كهي آيم

نه يرگون نوك سيچند تكه ابر حر.  داد، نشستي برهنه نشان مينه هاي و چند سر را با سي افسانه اي كه زنيبي مهير نقاشي با قهوه اش زيجامپ
 يلي خيان كه هنوز سرش خلوت بود، احساس كرد جامپي صفيآقا.  بوديي، سبز نئون و طالي صورتي به رنگ هاينقاش.  پوشانديش را ميها

  .پكر است
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  "  ابر وجود ندارد؟ين مملكت به قدر كافي؟ مگر در اي من آوردي بدت را به كافه يچرا آب و هوا. يسالم حضرت جامپ"
   

ارت يلش را بعد از زي سبيش بيد كوچكش را به سر داشت و ريان طبق معمول شب كاله سفيصف.  سرخ شديشش آمد، جامپيپان ين كه صفيهم
ن حال ين و در عي داشت و از خداشناس تري كلفت و شكم برآمده اي ستبر بود كه بازوهايان مرديمحمد صف.  بستير مكه حنا مياخ
 عمو، يراست: "د گفتيزش رسيان كه به ميصف.  را داشتيمي قديشاوندي حكم خوي جاشيبرا. افتي توان ي بود كه مينين مؤمنيك تريرفناتيغ

  " ك تخته ام كم است؟يبه نظر تو من 
   

  "؟ياوري پول در بيتا حاال توانسته ا: "ديان پرسيصف
   
  ."نه عموجان"
   
  "؟ي صادرات؟ مشروب، دست فروش-؟ وارداتيتا حاال كار تجارت كرده ا"
   
  ." آورميز اعداد و ارقام سر در نممن ا"
   
  " خانواده ات كجا هستند؟ ياعضا"
   
  ."ل ندارم عمو، خودم تنها هستميمن فام"
   
  ." كنديين وضع راهنماي كه تو را در اي كنيت مدام از خداوند مسالت مييپس حتما در خلوت و تنها"
   
  ."ستميمن اهل دعا و مسالت ن.  عموي دانيتو كه بهتر م"
   
  ." ي كنيش از آن كه فكرش را مي بيحت. ي برو برگرد خليپس ب: "جه گرفتيان نتيفص
   

  ."نيواقعاً لطف دار. متشكرم عمو جان: "د و گفتي قهوه اش را نوشين جرعه ي آخريجامپ
   

دپوست و يب به مرد سفر گذاشته است و خطاي غمزده اش تأثي رغم چهره ي، علي كه در طنزش نهفته است، در جامپي دانست ِمهريان ميصف
جانسون  فيحن يآقا: " فراخ به تن داشت و تازه وارد شده بود گفتي زنده و شانه هاي چهارخانه به رنگهاي كه باراني ايياي آسيچشم آب

[Hanif Johnson] ش ان خوش و بي صفيباي زي زرنگ و بچه محل بود، با دخترهايليجانسون كه وك."  ما را حل كنينجا و معمايا ايب
 خورد، پول كه به يمشروب كه نم.  شودي است؟ من كه سرم نمين چه جور آدمي اي فهميتو م: "ان گفتيصف.  رفتي جامپيكرد و به سو

 ي هنرهاي چندرغاز حقوق در مركز ورزشي ماهيرد، براي گيچهل سالش شده و زن نم. شتر ندارديراهن بينظرش مثل مرض است و دو تا پ
 يمانين اي كه كمتري كند، در حاليقت رفتار ميران طريا پي ها يشي كند و مثل ري مين ها گذشته، با باد هوا زندگي ا دهد، و ازي درس ميرزم

  ."جه را بگويالت كالجش جمع بزن و نتين ها را با تحصي ايهمه . ستيم ني مستقيچ صراطي كه به هي برده، در حالي به رازيظاهراً پ. ندارد
   

! صدا؟ پس بگو: "ش را باز كردي دست هاي ساختگيرتيان با حيصف."  شنودي ميياو صداها: " زد و گفتي جامپيانه  به شيف جانسون مشتيحن
  "م كرده؟ي كه داخل كتش قايا از واكمن سونيصدا از كجا؟ از تلفن؟ از آسمان، 

   
 ي نوشته شده و عنوانش جوياتيش ابيت كه روك ورق كاغذ اسيزش ي مي باال رويطبقه . ي درونيصداها: " جواب دادي جديافه يف با قيحن

  ."خون است
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 يم: "اد زديد، فري پريف كه بالفاصله از وسط سالن به آن طرف ميد و خطاب به حني انداخت از جا پريش را مي كه فنجان خالي در حاليجامپ

. فندي ظريليد كه خيد، مراقبشان باشي محترمانه رفتار كنشانيبا ا. ميك شاعر داريانمان يان صاحب، ما در ميآره صف: "ف ادامه داديو حن." كشمت
..." ينطور هر آدميهم. ن است منظور شاعريا.  خون استيت چون جويانسان. ان آبي جريا به مثابه يابان رودخانه است و يند خي گويشان ميا

 زد و بازوانش را ي مي از غضب به سرخي جامپيچهره . ديز هشت نفره دويك مي دنبالش كرده بود به پشت ي كه جامپيد و در حاليحرفش را بر
 ير را مي رود تيي، گويچون آن مرد روم: "اتوك پاول كنجكاو گفته بود" ست؟ي ني خون جاريمان جويمگر در بدن ها: " داديچون بال تكان م

ملتمسانه به .  از خودم بسازميزيد از آن چيبا. ردا كين استعاره را احيد اي با خود گفته بود باي جاشيجامپ." نم كه از خون كف بر لب آوردهيب
  ."تو را به خدا بس كن. ن كارت مثل تجاوز استيا: "ف گفتيحن
   

 بود؟ ياسمش چ.  كه گربه داشتيا آن مرديمثل ژاندارك ... يند، ولي آيرون مي شنود، از بي كه آدم مييصداها: "صاحب كافه فكورانه گفت
  ." كه نه مشهور است، نه پولداريكين يا.  رسديا الاقل به ثروت مي شود، ي آدم معروف ميي صداهانيدن چني با شنيول. نگتونيتيو
   

  ."ميتسل. بس است: " زد گفتي اراده لبخند مي برد و بيش را باال مي كه بازوهاي در حاليجامپ
   

 انگار يل، جامپيف جانسون وكينطور حنيتا، و هميآناهشال و يش، ميان و خانم و دخترهاي صفي آقاي كوشش هاي رغم همه يتا سه روز بعد، عل
لم كه ي فيبه كلوپ جوانان، دفاتر تعاون. ش بوديشه دنبال كارهايمثل هم." ياست تا جامپ) خپل (يشتر دامپيب: " گفتيان ميصف. خودش نبود

 رفت، قدم ي همانطور كه به راهش ميفت، ول ريا گشت و گذار مي خاص، يا فروش روزنامه هايات ي پخش نشريابان ها برايعضو آن بود و خ
  . كردي مينيش سنگيها
   

  ." استي با تلفن صحبت كنند، خصوصي جاشيلطفاً آقا. يد جاشي جمشيآقا: " گفتيسيان و اَشراف انگلي اعيد لهجه يتا با تقليآناه
   

ن پسره دوست ي كه اييخانم، صدا: " زنش زمزمه كردر گوشيد افكند و زي تراوي مي جاشي كه از چهره ي اي به شاديم نگاهيان، نيپدرش صف
  ."ستي نيچ لحاظ درونيدارد بشنود از ه

   
*  
   

ن االن اختراع ي راه و رسمش همي كه پنداري ژرف و چنان تر و تازگير، مالطفتيان ناپذي پاي، با شوق و ذوقيپس از هفت شبانه روز عشقباز
ن درجه گذاشتند و برهنه ماندند و ي آخريهفت شبانه روز شوفاژ اتاق را رو. وستي وقوع پ بهيان پمال و جاشيرممكن ميز غيشده است، آن چ

 كرد، ي دست و پا رفتار ميشه با زن ها بيد كه هميجمش.  در جنوب، عاشق و معشوق مناطق حاره اندير و آفتابي گرمسيوانمود كردند در كشور
 به او دست نداده است و به ين احساس شگرفي را آموخت، چنيم دوچرخه سوارش كه سرانجايبه پمال گفت هرگز پس از تولد هجده سالگ

 ي پرپريش با دوچرخه يحتما سنجش عشق بزرگ زندگ. ز را خراب كرده باشديد مبادا همه چين كه واژه ها از دهانش خارج شدند، ترسيمحض ا
 كه تا به حال يزين چيباتريد و از او به خاطر زيش را بوسيپمال لب هارا يهوده بود، زي بي نگرانيول. ، ناسزا شمرده خواهد شدييدوران دانشجو

قتاً احساس ي حقين بار در زندگي نخستي برد هرچه بكند غلط نخواهد بود و براين مرحله بود كه پيدر ا.  گفته است تشكر كردي به زنيمرد
  . ن احساس را داشتيا هم هم و پمال چمچ  دوستش دارد،ي كه كسيك خانه، مثل آدميامن مثل . ت كرديامن
   

ك ير تخت يز: "پمال وحشتزده زمزمه كرد. شان پراندياي رؤي خواست دِر خانه را باز كند آن دو را از خواب بي كه مي كسين شب صدايدر هفتم
. رينه خ: " جواب داديجامپ." مي آيمن هم با تو م: "پمال گفت." آن را به من بده: "ده بود آهسته گفتي كه همانقدر ترسيجامپ."  استيچوب هاك

ن رفتند، يي در دست آهسته از پله ها پاي پمال را به تن داشتند، چوب هاكي توردوزي كه روبدوشامبرهايآخر سر هر دو در حال." چ وجهيبه ه
ر داشته ين مرده هفت تي ان فكر افتاده است كه اگريد به ايپمال د.  كردند كه چوب را به كار ببرنديك چندان احساس رشادت نميچ يهرچند ه

  .  چراغ را روشن كرديكس. دندين پله ها رسييآن دو به پا..."  بااليد طبقه يزود برگرد: "دي گوير كه مي با هفت تيباشد چه؟ مرد
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

107 of 289 

 يهمان حال، دِر وروددر . دندي باال دوين شتاب ممكن به طبقه ين انداختند و با آخري را بر زميدند، چوب هاكياد كشي همزمان فريپمال و جامپ
 را ي دِر وروديشه يش. رون آمدهيمه شب بي بعد از نيونيزي تلويلم هايا فيك راست از درون كابوس ي يستاده بود كه پنداري ايهمكف موجود

خ و يپا آغشته به گل، و سرا.) اندازديجان بود كه فراموش كرده بود كلون در را بيپمال چنان دستخوش شور و ه. (شكسته بود تا قفل را باز كند
 انسان و يده بود، بازوهاي مردانه كه از پشم بز پوشي غول آسا، باالتنه اي مانند بزييت پرمو، با ساق ها و سم هاي نهاي بود بيموجود. خون بود

ن كه ير ممكن هميود غآن موج. شش هم درآمده بوديده از چرك و كثافت و ته ري ماند و پوشي كه گذشته از دو شاخش، به سر انسان ميسر
  .ن شديتنها شد تعادلش را از دست داد و نقش زم

   
 يد و از ته دل ميچي پيان بازوان معشوقش به خود مين، خانم پمال چمچا در مينگاه صلدي در كميعني منزل، ين طبقه يآن باال، در باالتر

 چمچا يوه يم؟ من بي گوي چه مي شنويم.  زنده نماندهيكس. ابود شدهما نيشوهرم در انفجار هواپ. قت ندارديحق. نه: "دي كشياد ميست و فريگر
  ." كه شوهر المصبش مردهيزن. هستم

   
   
   
۵  
   
   
   

 خواهد او را ي كرد خدا مين بود كه گمان ميترسش از ا. گر دستخوش وحشت از خدا شدي به مقصد لندن، بار ديل فرشته، در قطاري جبرئيآقا
.  كردي او بود وحشت مي هم به جايگريهر كس د. دي كشين رو كارش رفته رفته به جنون مي مجازات كند و از امانشي از دست دادن ايبرا

.  روبرو نشسته بوديگريرا بدبختانه شخص دي ها نشسته بود و پشت به موتور قطار داشت، زيگاريرسي غيژه يك وي درجه يك كوپه يدر 
وحشت از . ن آستر قرمز فرو برد و ناگهان به هراس افتادي گابارديب هايش را ته جي و مشت هادين كشيي سرش پاي را رويلبيل كاله تريجبرئ

 مبدل ي واهين كه در حال جنون به آن فرشته يمان نداشت، ترس از ايگر نسبت به وجود آن اي كه دييروياختالل حواس، آن هم با دخالت ن
 ها و اشباح يسي معجزه ها، دگردي برايگريح دين وجود، چه توضيبا ا. شديندي آن ب بهي طوالنيافت كه قادر نبود مدتي يشود، چنان شدت م

 رفته و قانون ي كس-ب.  من عقلم را از دست داده ام-ست، الفياز دو حال خارج ن: "ديشيد و انديافت؟ در سكوت لرزي توان ير مي اخيروزها
  ."ز را عوض كرده استيهمه چ

   
ده، يي ساي صندليب بودند، به عالوه دسته هاي غاينان بخشي قطار، امور معجزه آسا به نحو اطميم و نرم كوپه  گريله يخوشبختانه اكنون در پ

 كوچك مدور قرمز و يعالمت ها.  شدي مقررات گوشزد مي بود و جابجا لزوم اجراينه خالي شانه اش از كار افتاده و قاب آي بااليچراغ مطالعه 
 يگريم دي شمرد، و عالي را قابل مجازات مير توقف اضطراري مورد از زنجي بي استفاده يك آگهي كردند، يع مات را ممنويد استعمال دخانيسف

 يوقت. ر مقررات دلش را شاد كرديت و اعالن سايز وجود چند عالمت ممنوعيموقع ورود به توالت ن.  داديمقدار مجاز باز كردن پنجره را نشان م
 آرام يل را تا اندازه ايد، وارد شد، تظاهرات قانون جبرئي بخشيد و به او اعتبار مي بري ميط ها را هالليكه ته بلمأمور كنترل با دستگاه كوچكش 

ان خاص آن ياقبال به او رو آورده و از چنگال مرگ و هذ.  كرديل منطقي داليه ي شروع به اراي بهتريه ي كه با روحيكرده بود، به طور
 كه قبل از ي تازه ايدش، زندگيم جدي قدي زندگيعني -مشي قدي زندگي توانست رشته هاي اش، ظاهراً ميهبود بيخته بود، و حاال در پيگر
 يرش دورتر ميش فرود و اسارت ناگزي گرگ و ميه يهرچه قطار او را از ناح. ردي را دوباره در دست گ-  كرده بوديزي خود طرح رين واقعه برايا

م ي آن شهر عظيي كرد كشش جادوي رفت، احساس ميش مي آور بود، پيشان شادينيش بيت پي كه قابلير آن خطوط آهن موازيبرد، و در مس
 گذشته داشت و به ي هاياد بردن سختيد امور و از ي كه در قبول تجدياستعداد.  گردديدوارش باز مين و اميري افتد و خصلت دي كارگر ميبر و

 كه چهره اش ي مقابل نشست، به طوري هاي از صندليكي يد و رويش پري صندلياز رو. مود نيگر رخ مي داد، بار دي ميينده مجال خودنمايآ
نامش را به بانگ بلند .  داشتي خواست در ذهنش جاي كه ميلندن.  داشتيتي چه اهميگر پنجره در كنارش نبود، ولياگرچه د. رو به لندن بود

  ".اياله لو: "آواز كرد
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، ].م. است" ش باد خداونديستا "يكه به معن Alleluia يا با واژه ياستناد به لفظ آله لو[ برادر اياله لو: "د كردييگر كوپه حرفش را تأيو مسافر د
  ."نيز و آمي عزيآقا)  پرستمياو را م(هوسانا 

   
*  
   

  . اهللايال دادم يمن از ته گلو جواب م، ال الهد يمثالً اگر شما گفته بود.  نام استيمان من كامال بيد اضافه كنم كه ايبا: "به ادامه داديمرد غر
   

 از يي همسفرش را به اشتباه انداخته و كوشش در افتتاح آشناي اليرعادي در تلفظ نام غي توجهير مكان در كوپه و بييل متوجه شد كه تغيجبرئ
جان من : " داد گفتيل ميه جبرئ آورد و بيرون ميلش بيف پوست كروكودي از كي كه كارتيمرد در حال.  شده استيندار تلقي دي آدميسو

 كُرات يقي من خداوند موسيده يبه عق.  هستم كه اكبرشاه به ارمغان آوردي ايمان جهانيرو ايشخصاً پ. هستم[John Maslama]مسلمه 
  ."است

   
ان پرآب و تاب كلمات گوش فرا ين جريند و به اين كه ساكت بنشيل جز ايستد و جبرئي اي ها از گفتار باز نمين زودي مسلمه به ايمعلوم بود آقا
به عالوه، فرشته . كل دار بود، بهتر بود مراقب رفتارش باشدي هيران حرفه اي گيارو مانند كشتيگر از آنجا كه ياز طرف د.  نداشتيدهد چاره ا

 در يش تراشي رينه يت در آن اواخر هر روز هنگام اصالح صوري كه تا همييهمان پرتو.  داديص مي را تشخيمان واقعي ايدر چشمانش پرتو
  . ده بوديچشمان خودش د

   
م كه به يد بگويبا.  پوستيك آدم قهوه اي يبه خصوص برا. من در كارم موفق بوده ام آقا: " داديش پز مي خوش آكسفورديمسلمه با لهجه 

ه ران خوك بود به ي كه شبي دستياي گويف وليبا حركت ضع." د كهيمتوجه هست. ن دوره و زمانهيآن هم در ا.  موفق بوده امي اييطور استثنا
 با يشمي، كراوات ابرييايتالي ايردار، كفش هاي زنجي راه راه دست دوز، ساعت طاليقه يكت و شلوار و جل: متش اشاره كردي گران قيلباس ها

ك لرد ي ي كه برازنده يي هان لباسيبر فراز ا. دش نصب شده بودي سفي كه به مچ هاي جواهر نشانيسنجاق مخصوص و تكمه سردست ها
 شد يده مين دي آتشير ابروان پرپشت و بلندش چشمانيز.  پرپشتش را صاف عقب زده بوديار بزرگ قرار داشت كه موهاي بسي بود، سريسيانگل

 گفت، ابتدا ثروتش را از راه يمنطور كه يا." ك استيار شيبس: " داد گفتي ميد پاسخيل كه بايجبرئ. ر گذاشته بوديل تأثيكه از همان ابتدا بر جبرئ
  .  به دست آورده بود"طان آشناي، آن شيقيموس" مانند يغاتي تبليساختن شعارها

   
 يحاال در سرتاسر شهر مغازه ها.  انداختي كرد و مردها را به وسوسه ميق ميك براق تشوير و ماتيد لباس زي كه زن ها را به خرييشعارها

 ياو هند.  كردي بود كه شاد و مغرورش ميقيك فروشگاه آالت موسي و موم گرم موفق يلك كلوپ شبانه به عالوه ما.  داشتيصفحه فروش
 يول." ستي نيما به قدر كافيگر هواپي شوند كه ديمردم چنان دسته دسته خارج م. ز آنجا نمانده آقايچ چيگر هي ديول: "ان بودياالصل و اصل گو

 ي مذهبي كنم كه نسبت به آوازهاياقرار م.  روم آقايسا ميكشنبه به كليمن هر . اوند متعال بودبه كمك خد: " زود موفق شده بوديلياو خ
  ." پردي خوانم كه سقف از جا مي دارم و آنقدر بلند مي خاصيس عالقه يانگل

   
دوار بود ساكت شود، اما يام. ك گفتيل به او تبريجبرئ. ديان رسين بچه به پايك دوجيك زن و ي وجود ي درباره ي با شرح كوتاهيوگرافين اتوبيا

 است يعيطب. ديي بگويزيست شما راجع به خودتان چي نياجياحت: " شروع كرديمي شاد و صميبا لحن.  خواست رازش را فاش كنديمسلمه تازه م
زنان چشمك زد و انگشتش را لبخند." نديا ببيكتوري و- ستبورني خط اي را رويتين شخصياگرچه آدم انتظار ندارد چن.  شناسميكه من شما را م

  ."ابداً.  بشوميش كسي گذارم و خوش ندارم مِخلّ آساي احترام مي خصوصي من به زندگيول: "ش نهادينيكنار ب
   

:  نرم تكان خوردي سر تكان داد و ابروانش مانند شاخك هاينيمرد به سنگ" من؟ من كه هستم؟: " اراده گفتيل چنان شگفتزده شد كه بيجبرئ
 شخص نسبت يوقت. ي اخالقي آدم هايآن هم برا.  است آقاي بديدوره و زمانه . زه داردي است كه جوابش جاين سؤالي من ايده يبه عقبله، "

 خود يمن به پرسش ها.  انگار خسته تان كردميول. ا بدي خوب است يك آدمي ببرد كه ي تواند پينان ندارد، چگونه ميبه اصل و جوهرش اطم
ل ي جبرئيرا همان آقايد، زي نداريديتتان تردين گذشته شما كه نسبت به هوياز ا: "ستينجا مسلمه به سقف نگريدر ا."  دهميممانم پاسخ يبا ا
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 از يهر دوازده فرزند و من و همسرم همگ. رمجازي غيدئويد اضافه كنم، وينما و متأسفانه باي سيستاره . دي هستي مشهور و افسانه ايفرشته 
  .ل را در دست گرفتيك مرتبه دست راست جبرئيو ." مي شما در نقش قهرمانان مقدس هستي چون و چرايو ب يميشگران قديستا

   
 شمارد، به كار يان را محترم مي خدايل دارم و همه ي وحدت وجود تمايه يشخصاً از آنجا كه به نظر: "ش ادامه دادي رعدآسايمسلمه با صدا
ك تنه سازمان ملل ي. دي ائتالف آسمان هستين كمانيآقا شما مثل رنگ. ديان اهتمام كرده ايقسام خداش انواع و ايرا به نمايز. شما عالقمندم

ن كه ي پراكند و با اي را ميوانگي بروبرگرد دي بيرفته رفته داشت بو." ميد به شما درود بگويبگذار. دينده ايخالصه شما آ. دير كرده ايان را دايخدا
. دي سنجي خودش را تا در مي مشوش فاصله يل نگران بود و با نگاه هاي خود خارج نشده بود، جبرئيژه يفكر و ِابراز طرز يهنوز از مرحله 
 فرشته، يبله آقا. ا عالمت رمز نخواهد بوديك كد ي جز يزيم، آن نام چي بخوانين باورم كه او را به هر ناميمن بر ا: " گفتيمسلمه داشت م

  ." كند ي مي را مخفي كه نام واقعيعالمت
   

" ست؟ي چيد آن نام واقعيد بپرسي خواهيحتما م: " او گفتي نكرد، به جايأس خود كوششيل همانطور ساكت ماند و مسلمه كه در پوشاندن يجبرئ
 است كه يش هم آنقدر ساختگيوگرافيحتما اتوب.  بردي پاره سنگ مياور عقلش به كلين يد اشتباه نكرده است و ايل فهميو آن وقت جبرئ

 يزاد وانمود مي كه پشت ماسك آدميي گذاشت قصه ها و داستان ها در حركت بودند، داستان هاين فكر افتاد كه به هر كجا پا ميبه ا. مانشيا
ك ي تاري حراف از كدام گوشه يرين زنجي داند ايدم كه خدا مي ترسيوانگيآنقدر از د. ر خودم استيتقص: "خودش را متهم كرد. كردند انسانند

  ."آورد و به سراغم آمدسر در 
   

ك خدا ينما و تجسم هزار و ي جاودان سي ستاره ي كنيادعا م! شارالتان، دروغگو، متظاهر! ي دانيتو نم: "اد زديد و فريناگهان مسلمه از جا پر
انم، و آن وقت زها را بدين چيا [Essequibo] بو ياسه ككا در ير بارتيچطور ممكن است كه من، پسر فق. ي داني و آن وقت نميهست
  !" تف بر تو! يل فرشته آن ها را نداند؟ قالبيجبرئ

   
 ي مياب بادي در امان ماندن از خطر بازوانش كه چون آسيل براي فضا را پر كرده بود و جبرئيباً همه ي مسلمه تقريل برخاست، وليجبرئ
ك مرتبه دهان مسلمه باز ماند، يآن وقت . ل شدي طرف متماكي به ي افكنده بودند، به سختي را به كناري خاكستريلبيدند و كاله تريچرخ
  .نچ كوچك شد و پس از چند لحظه منجمد به زانو افتاد و زانوانش دنگ صدا كردين اي چنديپندار

   
من : " گفتيم.  كردي بخشش ميوانه به التماس افتاده بود و تقاضاي گردد؟ اما مرد دي كاله من مين چه كار دارد؟ پييآن پا. ل ماتش برديجبرئ

 كه از يي گرم و طاليد كه نوريل دي شد و جبرئيقطار وارد تونل."  دست و پا را ببخشديخشم من ب. د آمدي نداشتم كه شما خواهيديهرگز ترد
  .دي دور سرش را دي نوراني در انعكاس هاله يشه يبعد در ش.  شد، احاطه شان كرده استي درست در پس سرش ساطع مينقطه ا

   
 نمود يحاال لحنش همان قدر عاجزانه م." ده شده امي دانستم كه برگزيم ميآقا من در تمام طول زندگ: " رفتيه داشت با بند كفشش ور ممسلم

 راستش را در آورد و بنا كرد لوله كردن يكفش پا."  دانستميكا، ميبچه هم كه بودم، در بارت: "دي رسيز به نظر ميد آميش تهديكه چند لحظه پ
ل شروع به شمارش يآن وقت جبرئ. ار بزرگ بودي و بسيش در نگاه اول عاديپا. جورابش را هم در آورد."  داده شده بوديعالمت: "گفت. شجوراب

او ."  آن نداشته امي در معنيديچ تردينطور است، و من هيم هم هميآن پا: "مسلمه با غرور گفت. باز شمرد، همان بود. كرد و شش انگشت شمرد
 شود يد معلوم ميشيل فرشته انديجبرئ.  استيهانيك موجود كي ي كرد انگشت ششم پايال مي خدا منصوب كرده بود، خياوريه سمت خود را ب

  .مان دارندي كنند به خدا ايو در درون مردم ادعا مين همه ديا.  لنگديش ميك پاين كره هم ي اي معنويزندگ
   

  ."مسلمه بلند شو.  بلند شويجان شش انگشت: " گفتي هنديلم هاين ژست فيبا بهتر.  گرفتيميل تصميقطار از تونل خارج شد و جبرئ
   

ما آدم . ن است آقاي خواهم بدانم ايآنچه م: "ده گفتيده جوي رفت، جوين انداخته بود و با انگشتانش ور ميي كه سرش را پايدر حال. ستاديمرد ا
  "د؟ي بازگشته ا چهيا رستگار؟ شما براينابود : مي شويها آخرش چطور م
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 خود قرار ي در جايده شود و مثبت و منفيد سنجيت ها بايواقع. غرض قضاوت است: "ش را كرد و سرانجام جواب داديل به سرعت فكرهايجبرئ
د ي بايقي دقي هايابيارز. خ گواه آن استيتار.  نداردي درخشاني است كه سابقه يهي علين مدعي شود، و اينجا نوع انسان محاكمه ميدر ا. رديگ

ن يا. تا آن زمان بهتر است حضور من برمال نشود. ز اعالم خواهد شديد همه چيوقتش كه رس.  صادر نشدهييدر حال حاضر هنوز رأ. انجام شود
  . از خودش خوشش آمده بود. كالهش را سرش گذاشت."  واجب استياتي و حيتيل امني به داليرازپوش

   
قبالً هم كه .  گزارمي احترام مي هستم كه به اسرار اشخاص و رازداريمن آدم. دي من حساب كنيرو: "اد ديمسلمه داشت با شدت سر تكان م

  ."گفته بودم
  

 يد، هنوز صداي دويد و همانطور كه به سمت ته قطار ميرون پري كرد از كوپه بيبش ميوانه تعقي مرد دي مذهبي كه آوازهايل در حاليجبرئ
 .  خواندي هندل را محيمس از ييدش بخش هايد جديظاهراً مر!" ايآله لو! ايآله لو: "دي شنيمسلمه را م

   
 يصندل. ن شده بودييبا تزي شاد و زي بود كه با طرحيكي درجه يب نكرد و خوشبختانه در ته قطار هم كوپه يل را تعقي جبرئيدر هر حال كس

 زد و كالهش را ي كه نفس نفس ميك پنجره نشست و در حاليل نزديرئجب. ده بودنديزها چي رنگ را چهارتا چهارتا دور مي راحت نارنجيها
هرچه .  شدي را درك كند، اما موفق نمي نورانير هاله يت انكارناپذي خواست هر طور شده واقعيم. ره مانديده بود به سمت لندن خين كشييپا

دن خانم يسررس.  گذاشتي نميا كن مجال تفكر باقيك آله لويدار نزديجان دي خُل وضع راحت شده بود و هيباشد تازه از شر آن جان مسلمه 
 شد انگلستان مانند يرون كه موجب مي پرنده اش نشسته بود و ظاهراً توفان برف بي بخاراي قاليرو. شانش كرديركا مرچنت كنار پنجره پر

د تركش يل احساس كرد اميش تكان داد و جبرئي به سويركا دست.  نداشتي بر ويريد، تأثيايده به نظر بيان رسي كه برنامه اش به پايونيزيتلو
  . كنديريد از لرزش بدنش جلوگيدگانش را بر هم نهاد و كوشي پرنده ديچه ي قاليمكافات رو. دي گويم
   
*  
   
 بلند يدر كوه ها. ستي دانم شبح چيمن م: "د گفتي درخشي پرستش مي كُن خطاب به كالس دختران نوجوان كه چهره شان از نور درونيال
ده و ينتر آنان كه تا قله رسيا ارواح مغرورتر و غمگيده اند و ي كه هرگز به قله نرسي افتد كه كوهنوردان را ارواح كوهنوردانيار اتفاق ميا، بسيماليه

  ." كنندي ميان رفته اند، همراهيهنگام بازگشت از م
   
 يفيدپوش، نور به رنگ زرد كثي و شهر سفي برفيره ي تين ابرهاي ماب. نشستي پارك مين و درختان بلند و برهنه ي زميرون برف بر رويب

 آورد، آن باال، در ياد مي به ي آنجا، اليول. ا فرو برودي گذاشت به عالم رؤي كرد و نميك و ِمه گرفته كه آدم را كسل مي بارينور. درآمده بود
ن مسطح، نور هم مسطح و ي زمينجا رويا.  شدين انداز مي طنيقيوس چون مي، نور چنان پاك و شفاف بود كه پنداريارتفاع هشت هزار متر

  . شديك مي تاريهوا به زود.  خواندي نمي پژمردند و پرنده اياهان مرداب مي كرد، گيز پرواز نميچ چينجا هيدر ا.  بودينيزم
   

د يشان ترديدر چهره ها" د، نه؟يح؟ ما را دست انداخته اخانم كُن، منظورتان روح است؟ رو: " دخترها كه بلند شده بود او را به خود آورديدست ها
ش ي مربوط به پوست معجزه آساي سؤال اصل : دانستيدند مي پرسي خواستند بپرسند و آخرش هم نمياو آنچه را واقعاً م. دي جنگيبا پرسش م

آله .  استيده است، باوركردنياه كن چقدر رنگ پر گفتند، نگيراست م: ده بوديجانزده شان را شني هيوارد كالس كه شده بود، زمزمه ها. بود
خانم چطور شما . خي ي، ملكه ي برفيزه ي، دوشيال.  پا برجا مانده بوديخزده اش در حرارت آفتاب، در ارتفاع هشت هزار متريا كن، كه حالت يلو

 يدبرفيِوِرست باال رفت، روزنامه ها آن ها را سفاز كوه ِا [Collingwood]نگ وود يكالروزمند يأت پي به اتفاق هيد؟ وقتيآفتاب سوخته نشد
 يش به جاي، موهايلبان گوشت آلودش نه سرخ، بلكه صورت.  نداشتيزنيح والت دي به قهرمانان ملي او شباهتيول. و هفت كوتوله لقب دادند

دگانش را ي برف، ديه با انعكاس نور به رو مقابلي خبر نبود، بلكه بنابر عادت براي و چشمانش درشت و نگاهش از همه جا بيخي، بلوند يمشك
شه ي كه مثل همي كه با هم بودند، در حاليميل در طول سه روز و نيجبرئ. ادش آمديل فرشته به ي از جبرئيك مرتبه خاطره اي.  كرديتنگ م

 يك زن شهوتيتو . نديواهد بگو خيز؟ بگذار هرچه دلشان مي، عزيخي گفته تو كوه يك: "رد، بانگ زده بودي خودش را بگي توانست جلوينم
ش را تكان ي را ادامه داده، دست هايآن وقت نوك انگشتانش را فوت كرده بود تا مثالً خنك بشوند و باز." ي داغيمثل كاچور. ي بي بيهست

  . حاال وقت كار استيآها. ل فرشته خودش را كنترل كرديجبرئ. ز رو دستمي داغه، آب بريلي، خيآ. داده بود
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 تخته يدم كه روي را ديخ ها جان سالم به در بردم، مردي ين كه از سقوط رويدرارتفاعات ِاِوِرست، پس از ا. بله ارواح: " محكم تكرار كردينبا لح
 به سرش ي شطرنجيچشمانش بسته و پارچه . ، نشسته بود].م. وگاي مخصوص نشستن در ي از فُرم هايكي[لوتوس  چهار زانو، به فُرم يسنگ

د روح يبش فوراً حدس زده بود كه باي و رفتار عجيمي قديدن لباس هاي از ديال.  خواندي را م پادمه همي مانميمي قديد و مانترابسته بو
. ديماي ارتفاع ِاِوِرست را بپيي خواست به تنهاي م۱۹۳۴ بود كه در سال ي ايوگيلسون يو.  باشد[Maurice Wilson]لسون يو سيمور

ك ي ممكن با يتا جا.  برسند كه كوه قادر به جدا كردنشان نباشدي ايگانگيذا نزده بود تا روح و جسمش به چنان  تمام لب به غيسه هفته 
لسون يك شد، وي نزدين كه اليهم.  برف ها شروع به باال رفتن كرده و هرگز بازنگشته بودي سبك باال رفته و پس از فرود به رويمايهواپ

 از گذرگاه ي زد و وقتينطور همراهش قدم مي آن روز از كنارش دور نشد و هميه ي تكان داد و بقي سر سالميچشمانش را باز كرد و به جا
ك لوژ ي ي به روي افتاد و به طرف باال سر خورد، پنداريب تندي شي برف هايك بار با شكم به روي.  ماندي مي گذشت، در فضا باقي ميسخت
ن رفتار خود را يل اياگرچه بعداً دل.  برخورده استيمي قديك آشناي به يي رفتار كرده بود، گويعاد كامال يال.  جاذبه سوار بوديروي ضد نيينامر
  .ده بوديفهم

   
 در ينيأت چين كه هيو از ا." نييد، چه رو به باال، چه پاي آين طرف ها نمياد اي زين روزها كسيا: "لسون همانطور به صحبت ادامه داده بوديو

 چشم از پارچه يال."  كردنديلمبرداري كوچولو آنقدر پررو بودند كه از بدنم فين زردهايا: "كرده بود سخت دلخور بود جسدش را كشف ۱۹۶۰سال 
لدز يك هال فيبر ي دخترانه ي دختران مدرسه ين ها را براي ايهمه .  داشتيلسون به سرش بسته بود برنمي كه ويدي زرد و سفي

[Brickhall Fields] كند كه آخر سر نتوانسته بود يشان سخنرانيش نامه نوشته، التماس كرده بودند براي آنقدر براها آن. ف كرديتعر 
ن يزش سنگيرغم ر يآپارتمانش آن طرف پارك بود و عل." ك استيخانه تان هم كه نزد. دييايد بيحتما با ":نوشته بودند. شان را رد كنديتقاضا

  . شديده مي د كالسي كرد، از پنجره يد را محدود ميبرف كه د
   

ات بعد از مرگش را شرح داده بود و يات صعود و كشفييلسون با صبر و حوصله جزيس وي كه روح موريدر حال: ن بوديآنچه به دخترها نگفته بود ا
افته بود كه يدر يده بود سخن گفته بود، اليراً در جنوب دي، كه اخ[yeti] ها يتيرمولد ي غيف و همواره يار ظري بسيريبعد، از مراسم جفت گ

ز بود، ي هول انگي آدم برفي كه خود نوعي ِاِوِرست صعود كند، كسي تا قله يي خواست به تنهاي كه مين انساني، اول۱۹۳۴ب يدن شبح مرد عجيد
 ياي رؤرا در همان لحظهي شده، زينده محسوب مي آييش گوي پيد به نوعي و شايكي و نزديشي اشاره و اعالم خوي نبوده، بلكه نوعياتفاق
  . مرگش بوديلسون فرشته يس ويد هم موري شا." همراهي صعود بيايرؤ"رممكِن يش زاده شده، انجاِم غيپنهان

   
 شوند و يدادها خجل مين گونه رويشتر كوهنوردان هنگام فرود آمدن از قله ها، از ايرا بي خواستم از ارواح صحبت كنم، زيم: " گفتيداشت م

 يت زندگيشه با واقعي هستم كه هميياگرچه از آن آدم ها.  كنمين را اقرار مي ارواح وجود دارند، ايول.  كننديف نميل داستان ها را تعرين قبيا
  ."ن استوار بوده استي زميم بر رويكرده و پاها

   
، به نام دكتر ي زن اهل بمبئكي برد و دكترش كه ي نابهنگام رنج مي قبل از صعود به ِاِوِرست از دردهايحت. شيپاها. گر خنده دار بودين ديا
 ي مسطح ميح بود، به او اطالع داده بود كه از كم شدن قوس پا كه اصطالحا كف پاي صري و آدمي، پزشك عموم[Mistry] يستريم
 ي نميستريدكتر م.  پاشنه و مسطح بدتر شده بودي بيدن كفش هايف بود و در اثر سال ها پوشيشه ضعيش هميقوس پا. ند در رنج استيگو

 مناسب البته يدن كفش هاي باال و پوشيدن به طبقه ي پا، برهنه دوين، انقباض انگشت هايتمر. ز كندي مداوا تجوي براياديتوانست دستورات ز
." ي شوي چالق مي وگرنه در چهل سالگي ادامه بدهي به زندگي تواني مياگر مواظب باش. ي جوانيتو به قدر كاف: "دكتر گفته بود. خوب بود

در كتاب قصه . دي نام"ض منيمر"ش به ِاِوِرست صعود كرده، او را يد كه با وجود سوزن سوزن شدن پاهاي شن-! باز شروع شد-لي جبرئيوقت
 يول. انوس را ترك گفته و به شكل انسان درآمده بودي داشت اقي كه دوست مي به خاطر مرديياي دريك پريان بامپر خوانده بود كه ي پريها
ن يبا ا.  رودي شكسته راه ميشه ي شي روييش چنان دردآور بود كه گوي رفت، گام هايده بود، راه ميي دم بر بدنش روي كه به جايي با پاهايوقت

ك مرد هم آن را ي به خاطر يحاضر. ير كردي آن كوه بدپين كار را برايتو ا: "ل گفتيجبرئ.  شديا دور مي رفت و از دريش ميحال همچنان پ
  "؟يانجام بده
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 بود و ين روزها درد همچنان باقياما ا.  داشتيش را از كوهنوردان همراهش پنهان مي درد پايز بود كه الي ِاِوِرست چنان شگفت انگيجاذبه 
. انت كردنديم به من خيپاها. ك ماجراجويان كار يفكر كرد، پا. رش شده بوديبانگين ضعف مادرزاد گريش بود كه اي گرفت و از بدشانسيشدت م

  .لسون افتادياد روح وي المصب، و به ي هاينين چيد، ايشياند.  بسته در ذهنش بودير پاهايتصو
   
و "  افتد؟ين روز نمي آن ها به اي مرده شور برده يچرا پاها.  آدم ها آسان استي بعضي برايزندگ: "سته بوديل فرشته گريان بازوان جبرئيم

  ."ي اندازه دوست داري را بيك مبارزه باشد، چون كوهنوردين يشه ايو هم تيد برايشا: "ده بوديش را بوسيشانيل پيجبرئ
   

 ي خواستند به رويم.  خواستندي را مي بود، آن ها داستان اصليگريز ديافت، در انتظار چي ين همه گفتگو از ارواح را كسل كننده ميكالس كه ا
   دارد؟ي به طول چند ساعت متمركز باشد چه احساسي آدم در لحظه اي زندگين كه همه يد اي دانيل بود ازشان بپرسد مي مايستند و اليقله با

 Sherpa]ِشرپا پمبا من و همراهم : " دهد؟ اما گفتي به آدم دست ميمود، چه حالي توان راه پي تنها در جهت نزول ميد وقتي دانيم
Pemba]ك يپمبا . ميم بروي توانيما هم م.  نكردهيرييهوا كه تغ. اندده يبه پمبا گفتم حتما جفت اول تا حاال به قله رس. مي، جفت دوم بود

در آن مرحله .  آمد و هرگز به عمرش تا قله صعود نكرده بوديأت به حساب مي هي از دلقك هايكي بود، چون او يبير عجييتغ.  شديمرتبه جد
 احمقانه و يهوس.  روميژن مي اكسيمن هم ب. كردم باشد دارد، فكر ين قصديدم پمبا چني دي وقتيژن باال بروم، وليال نداشتم بدون اكسيخ
ن يك ماشيك انسان، نه ي مثل ي آن كوه حرامزاده نشسته، ولي قله ي باشم كه روي خواست زنيك مرتبه دلم مي ي بود، وليرحرفه ايغ

 ين مييدم كه پاي لحظه بعد جفت اول را دچند.  من گوش ندادم و شروع كردم به باال رفتنيول. ن كار راي، نكن اي بي بيپمبا گفت ال. يتنفس
 خوردند كه متوجه نشدند ي غوطه مي خبر بودند و در عوالم متعاليچنان از خود ب. دميز را در چشمانشان ديآمدند و من آن حالت شگفت انگ

ت از او دم و يز به تبعي كرد و من نيفس م تنيتم درستيپمبا با ر. ديمراقب فرشته ها باش. ديبانگ زدند مواظب باش. ژن با خود ندارميدستگاه اكس
 پمبا ي از ته دل، و وقتيلبخند.  شود و لبخند زدمي كله ام برداشته مي از رويزيآن وقت احساس كردم چ. م كردميبازدم را با همان آهنگ تنظ

 ياو زن." وانه وار بودي دي از وجديشد، اما ناش ماند كه از شدت درد در آورده باي ميلبخندش به شكلك.  زنديدم او هم لبخند ميرو به من كرد د
 روح ي خارج شود و به معجزه يافته بود از جهان ماديق يخزده توفيم ي عظيدن خود از آن سنگ هاي و باال كشيد بدنيبود كه در اثر زحمت شد

 دارد كه ييهان صدايباور داشتم كه ك. باور داشتمز را يدر آن حال همه چ: " رفتند گفتي همراهش گام به گام باال ميبه دختران كه پندار. برسد
.  خدا بوديمايز سيم گسترده بود و آن نين پاييدم كه پايا را ديمالي هيكوه ها. بله، همه را. دي خدا را دي را پس زد و چهره ي توان پرده ايم

ن يد كه از آخري آيادم مي. مواظب ارتفاع باش. ي بي بيلرا از آن سو بانگ زد مواظب باش ايد كه نگرانش كرد، زي ديزي در چهره ام چييپمبا گو
: يعجب نور. ختي گريمان مير پاين از همه سو از زيم و زميدي كنم، و آن وقت رسي قله پرواز مي چنان باال رفتم كه انگار به سويش آمدگيپ

. ديچ كس در كالس نخنديه." ر به داخل پوستم نفوذ كندم را بكنم تا آن نوي خواستم لباس هايم.  عالم پاك شده، به نور مبدل گشته بوديهمه 
دند و نور ي رقصيدند و مي جهين كمان ها در آسمان ميرنگ.  شروع شديالير خيآن وقت تصاو. "دندي رقصيا برهنه ميآن ها همراهش بر بام دن

دم و شربا يمن فرشتگان را د.  كردندي نميم شوخدي كه در راه ديپس كوهنوردان. خت و فرشتگان بودندي ريد فرو ميكر خورشيچون آبشار از پ
ممكن . د بود، شك ندارميز سفيمردمك چشمان من ن.  نموديد ميمردمك چشمانش كامال سف. ميدر آن هنگام هر دو زانو زده بود. ديپمبا هم د

ز، مانند ي بلند و تييصدا. دمي شنيياگهان صدا نيم وليري كرد، آنجا بميل ميبود در همان حال كه از برف كور شده و وهم كوهستان عقلمان را زا
هوا به سرعت . مين رفتن كردييز به خود آمد و هر دو شروع به پاياد صدا زدم تا او نيچند بار پمبا را با فر. ر و آن صدا مرا به خود آوردي تيصدا

م و هر يهر طور بود خود را به محل مالقات رساند. ي سبك آن نور، آني به جاينيسنگ. ن بودياكنون هوا سنگ.  در راه بوديكوالك.  كردير مييتغ
م كه در تمام طول شب بارها آن را ي داشتيك ِاِوِرستيهر . ميدي چپييست و هفت هزار پايچهار نفر درون چادر كوچك كمپ، در ارتفاع ب

  گفتند.  نگاهم كردند كه انگار به سرم زده استيور آن ها طيول" ر در كرد؟ي تي آن صدا چه بود؟ كسيراست: "دميك بار از آن ها پرسي. ميموديپ
البته راست . مين كوه تفنگ نداريچ كدام از ما در اي كه هي داني، تو خودت ميو از آن گذشته، ال.  كندي مين كارين ارتفاع چني در ايكدام احمق

ن ين بود مهمتريا: "ديكباره حرفش را بري." تمام شد. ني هم.ر و پژواكشي تيصدا.  دنگ : دانمين را ميا. ده بودمي من صدا را شني گفتند، وليم
 معمول را ادا ي مزه يش آمد تا تشكرات بي، معلم كالس پيخانم بر.  رفتن شديش را برداشت و آماده ي دسته نقره ايعصا." ميداستان زندگ

 و سه سال سنش ده سال ي كه ناگهان از سيو در حالو ا" ؟ي بود الي چيپس صدا: " كردندي دخترها دست بردار نبودند و اصرار ميكند، ول
  ."لسون بوديس ويد روح بوريشا.  دانمينم: " نمود، شانه باال انداخت و گفتيرتر ميپ
   

  .رون رفتي داد، از كالس بيش را به عصا مينيو همانطور كه سنگ
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*  
   

وانه وار از يل فرشته ديجبرئ. ده بوديد پوشيان در مجلس ختم سراپا سف مانند عزادار-!ي فكسنين شهرهايار، نه از ايم ي گويخود لندن را م-شهر
ستد خودش را ين كه كامال بايش از ايد، پيا رسيكتوريستگاه ويقطار كه به ا. ست انشاء اهللايست؟ مال من كه ني كيد مجلس عزاداريخودش پرس

همانطور .  منتظر با استهزا نگاهش كردندي هايلندن.  رفتي سكندر هايچ خورد و به طرف چرخ دستيش پي كه پايبه طور. رون انداختياز در ب
وانگان يت چون ديان جمعيل از فرصت استفاده كرده از ميش نبود و جبرئيدايركا مرچنت پ. ده بوديده اش را چسبي افتاد، كاله چروكيكه داشت م

  .دگان همه به جز او پنهان بودينده اش نشسته بود و از د پريچه ي قاليصبورانه رو. دي ديت فروشي او را كنار بلي به زوديد، وليدو
   
 كرده ام يكار. دور و برت را نگاه كن. نمي خواهم سقوطت را ببيم: "فوراً جواب داد" ؟ي خواهي؟ از جان من چه مي خواهيچه م: "ار گفتي اختيب

  ."يوانه شده اي كنند ديال ميكه همه خ
   

ان به سر ي چون گدايده و كالهي پوشي گشاديدند كه پالتوي دي خُل وضع ميل را مرديجبرئ.  كردندي مي شدند و اطرافش را خاليمردم دور م
ست آدم بدبخت ها را مسخره يخوب ن. ز جانيس عزيو مادرش پاسخ داد ه."  زنديآن مرد دارد با خودش حرف م: " گفتي كودكيصدا. دارد
  .چه نشسته بود گذاشت برودي قاليد و ركا كه رويوست دوي پي كه به مترو مييه ها پليل فرشته به سويجبرئ. ديبه لندن خوش آمد. كند

   
 يغاتي تبلي صفحه ا۴۸ك پوستر ي بود كه درون ي اين بار عكس رنگيا. ديد، باز او را ديا رسيكتوري شمال خط وي با عجله به سكوي وقتيول
 داد، ينندگان پوستر اندرز ميركا به ب.  كرديغ مي تلفن را تبلين الملليط بستم خطوي سي واسطه ي كاربرد بيايوار قرار داشت و مزاي ديرو

گر مسافران نسبت به ي بار د-دياد كشي اراده فريب. ستي نيازيا چراغ جادو نيد، به جن ي جادو به هندوستان بفرستيچه يتان را در سفر قاليصدا
چه اش يش نشست و قالي ركا مرچنت روبرويد، وليده بود، داخلش جهيمترو تازه رس. ختي جهت جنوب گري و به سكو- عقلش مشكوك شدند

  .دِر پشت سرش با صدا بسته شد. ش لوله كردي زانويرا رو
   

 ي بي پله برقيرو. افتيخت و هر بار ركا مرچنت او را باز ي شهر لندن گرينيرزمي قطار زيله ي جهات به وسيل فرشته از همه يآن روز جبرئ
ش يد كه در زمان زندگي خودش را به او ماليستاد و از پشت طوري شلوغ تا فنل پارك كنارش ايگس و داخل آسانسورهاريان آكسفورد سيپا

 ي هواخوريل براي جبرئين پرتاب كرد و وقتيي درختان چنگال مانند به پايتن، اشباح فرزندانش را از باالياواخر خط مترو پل.  شمردي مييرسوا
 ين بي ايل از شكل واقعين كه جبرئيو با ا. ر افكندي از نوك سر در آن به زي تئاتريرو خارج شد، فوراً خود را با حالتكنار بانك انگلستان از مت

د، شهر شكل ي دويش مين هايرزميد كه همانطور كه در زين باور رسي دانست، كم كم به ايچ نمين شهر هين و بوقلمون صفت تريثبات تر
 كه ينيرزمي زياي از آن دنيچند بار به حال خفگ.  شدندي عوض مي مترو به طور كامال تصادفيستگاه هايا كه خطوط ي كرد، به طوريعوض م

 سرانجام بازگشته و به ي بيچ و خم، آن هزارتوي هر بار ناچار به آن جهنم پرپي برد، خارج شده بود، وليان مين فضا و زمان را به پايكاركرد قوان
 خارج شد كه يستگاهي از ايش تن در داد و به طور تصادفيوانگيروار دي به منطق تقديآخر سر، هالك از خستگ. ش ادامه داده بوديفرار رزم

ك ي يچيف و پرآشغال، كنار پي كثيابانير خي دلگي تفاوتيان بيدر م.  نمودي مي واهيهوده اش در آن جستجوي و بيستگاه سفر طوالنين ايآخر
 ناشناس كه هاله يش به پاركيني خوشبين پس مانده هايبا آخر.  شديك ميهوا تار. زان به راه افتاديو خون خارج شد و افتان يطرفه و پركام

آرام از . دي را ديكر زني شب زمستان به زانو افتاد كه پيد وارد شد و در انزواي بخشي شبح وار ميبتي تنگستن به آن هي المپ هايري اثيها
 مرگ و كشاندن او به ي دادن بوسه ي انتقامش باشد كه برايد ركا مرچنت الهه يفكر كرد با. د آميش ميان چمن برف پوش پارك به سويم
ن افتاده يد با بازو بر زميكتر رسي زن نزدي داد و وقتيت نميگر اهميد. قتر از آنجا كه روح زخم خورده اش را شكسته بود، آمده استي عمينيرزميز

  . به سر گذاشته باشديفي كثيلبي نامعلوم هنگام مرگ كاله تريلي ماند كه به دلي مي سوسك بزرگبه. زان بوديش از دو طرف آويبود و پالتو
   

ن كه از يب را در خود داشت و قبل از اي غري، وجد و رنجشي كه ناباورياد كوچكيفر. دياد متعجب زن را شني فري دور صداي از فاصله ايپندار
 شود، انتقامش يروز مي سرانجام بر او پي خواهد وقتيرا مي بماند، زيت باقيدن به امني در وهم رسيتافت كه ركا اجازه داده تا مديهوش برود، در

  . تر باشديدتر و پرمعنيشد
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ن است كه زنده مانده يمسأله ا: " كرد، افزوديدارشان بر زبان آورده بود، تكرار مين دي را كه در اولي كه كالميو در حال." يتو زنده ا: "زن گفت
  ."يا
   

  . به خواب رفتي در آن شب برفيمار الي بيلبخند بر لب كنار پاها
   
   
   
   
   

  فصل چهارم
   
  شهيعا

   
   
   
   
   
   
   

 همزاد ياهاي رؤياين بود که اکنون دني مالقات با رزا و ِرکا ايجه ي نت. شناسنديز مهاجرت کرده اند و شهر را بهتر از او مي نيالير خي تصاويحت
، به سبک ي اربابيعمارت:  شودين منظره در برابرش ظاهر ميمثالً االن ا. ديرس ي ملموس به نظر ميدارير زمان بيت متغي واقعفرشته اش مانند

، خانه [Barkers]کرز اربا او را به سرعت تمام از کنار فروشگاه بزرگ يرؤ. نگتون نام داردي فهمد کنزي از لندن که بعدها مي در بخشيهلند
 را شگاه بطالتينما در آنجا کتاب [Thackeray] يتاکروارها قرار دارد و ي ديش در فرو رفتگي که پنجره هاي رنگي کوچک خاکستري

ران در ي تالي آنکه هرگز خارج شوند و خانه ي شوند، بيفُرم پوش مدام به آن داخل ميوني که دختران بچه سال يدان و صومعه اينوشت، م
. ر سابق فرانسه درآمدي سفيافه ير داد، به قيش را تغي ها و اصول زندگيک بار بوقلمون صفت وفاداريهزارو ن که ي پس از اي، وقتيريروزگار پ
 ي چهارم نرده هايش تا طبقه ي دو نبش رساند که بالکن هاي هفت طبقه يك بلوک ساختمانين ها گذراند و به ي ايا او را از برابر همه يبله، رؤ

 ي پشت پنجره ي چهارم پرده هاي برد و در طبقه ي ساختمان باال ميرونيوار بيا به سرعت اورا از دي اکنون رؤ. سبز رنگ و کار شده داشتيآهن
شو و ينده، به امام ريف زرد رنگ باز است و به آيچشمانش در نور ضع. ندي نشيدار همانجا ميشه بي زند و سرانجام مثل هميمن را کنار مياتاق نش

  .تره شده اسيعمامه به سر خ
   

 چون مهاجر، پناهنده، ييمنظور واژه ها... ن روزها بر سر زبان ها افتاده اشتباه نشودي که اير کلماتي که بهتر است با سا- يديک تبعيست؟ ياو ک
 .St]سنت هلن  نه [Elba] است آلباد يتبع.  انقالب استيالير خيد تصويتبع.  باشُکوه استي بازگشتيايد رؤيتبع. ل استيساکت و مح
Helena] .است که به هوا پرتاب شده يد توپيتبع.  نگرديش را ميش روي افکند، پي که به عقب مي نگاهياز ورا: د همواره دو پهلو استيتبع 
 ي که امکان حرکتش صلب شده، به وضعيزيک عکس، عکس چي است در قالب يزي شود، ترجمان چيدر زمان منجمد م.  مانديو همانجا م

ن ي که زميد، لحظه اي است که در آن عکس ناچار است به حرکت در آيريز ناپذي گريخته در انتظار لحظه يوطنش آو مير ممکن بر بااليغ
   .هوا است. عکس است. اتاق انتظار است.  استي اجاره ايخانه اش آپارتمان. شدي انديزها مين چيامام به ا. ساکنش را طلب کند

   
 که يي تابلوهاي پررنگ تر، جاي هايل ها و لوزي رنگ باخته، آنقدر که مستطي دارد کميتونيز ز سبي کلفت کرم رنگ که راه هايواريکاغذ د

وارها کنار رفتند و ي دي سر و صدا از روير بين خانه که وارد شد، تصاويبه ا. ر استيامام دشمن تصو. ان استيش نمايخته بودند رويقبالً آنجا آو
 تاقچه چند کارت پستال يرو.  توانند بمانندير مي تصاوين وجود، بعضيبا ا. رنديامده قرار نگيح بر زبان نيباز اتاق خارج شدند تا بر سر راه آن تق

 که از فراز يکوه.  خوانَدي مدش ي که به لفظ ساده شده يهنيم.  دهنديهنش را نشان مي از مي مناظري قرارداديوه ايده است که به شيچ
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 سختش، آنجا که دراز يوار مقابل تخت سفري دي در اتاق خوابش، رويول. ک مسجدي تنومند، ي پس درختبا ازي زي دهي سر برآورده، نمايشهر
 که يزن.  ماندي ميوناني يم رخ مشهورش به مجسمه اي دارد و نيي استثناييروي که ني زنيپرتره .  نصب کرده استيل مقتدري کشد، شمايم

 اقتدارش يدرست مثل او که در قصرها.  دارديلش را نزد خود نگاه ميشما:  مقتدر استي قدش است، بله، دشمنش زنياهش به بلندي سيموها
شه يد؟ نامش عاي خواستيچه نام دارد؟ چه م.  استي او امپراتور. کنديا آن را درون گردنبندش پنهان مي فشارد و يعکس او را در دست م

  .نندي چي را ميگري قتل دي توطئه کيآن زن، هر . دش و در وطنش، يديره امام تبعين جزيدر ا. است
   

ز خارج است، فرنگستان، ملّت يآن چ. د داخل آپارتمان بخزديز پليد که مبادا آن چي کشي رنگ را تمام روز مييم طالي مخمل ضخيپرده ها
 ي که امام براي نادريت هاير موقعد.  برد و نه در آنجاينجا به سر ميت تلخ متمرکز شده که دارد در اين واقعي اي افکارش به رويهمه . بهيغر

 ماند و در يرش باشد، ورم دارد، مي زيزي چي به چشم که کتشان پندارينک آفتابيان هشت مرد جوان عي رود، مينگتون مي به کنزيهواخور
بار چون خاشاک به ن شهر نفرت ي از ايا ذره ايچ عامل ي شود که نکند هيره ميرد، به آن ها خي گيگر ميش را به همدي که دست هايحال

 رغم حرص و ي کرد، چرا که علير مين خاطر که پناهش داده بود تحقي ها بود و او را به ايدي که زباله دان گناه و پلين شهريا. نديچشمش بنش
ر ي که زيگري آن شهر دروزمندانه بهيد تا پي گوي را ترک ميد لعنتين تبعي ايوقت. ر منت نهاده بودي مردمانش، امام را زيآز، نخوت و شهوت پرست

 ندارد يچ اطالعي که به ناچار در طول انتظار اقامتگاهش بوده هي آن سدمي خواهد گفت درباره يکوه کارت پستال گسترده باز گردد، با سربلند
  . مانده استير همچنان پاک باقييچ گونه تغي هين رو آلوده نشده و بي برد و از ايو در جهل مطلق به سر م

   
ن يا. ستندي از آن دوستان ني که همگيين است که دور و برش پر از چشم و گوش است، آن هم چشم و گوش هايدن پرده ها ايگر کشيدل يدل

ل يدئو و وساي وي با لنز مخصوص، دستگاه هايين هاي دوربيابان در مکانيحتماً آن طرف خ. ستندي طرف ني رنگ بي نارنجيساختمان ها
ن و آپارتمان يي طبقات باال، پايآپارتمان ها. د از نظر دور داشتيز نباي را ني از نقاط پنهانيراندازي، خطر تيوانگه. رده انداستراق سمع را پنهان ک

نگتون قدم ي کنزي محله يابان هاي در خي نقره اي امام را نگهبانانش اشغال کرده اند و مدام در لباس زنانه، چادر به سر، با دهان بندهايکنار
 يمار خود را فردي شود بي که موجب مي اي روانيماريب[ا يپارانو ست و يديک تبعيهرچه باشد او . ش از حد مواظب باشنديناچارند ب. د زننيم

  .ش شرط زنده ماندنش شده استي پ].م. ب دشمنان بپنداردين حال تحت تعقيمهم و مشهور و در ع
   

 بوده و حاال اسمش ي است که قبالً آواز خوان معروفييکايک امرين يين نو آيا. ده استي شنينان مورد عالقه اش قصه ايي از نو آيکي از يتازگ
انا ي استراق سمع و احيش را برايب هاي که امام معموالً نايش گفته که در کلوپ شبانه ايبالل برا. شوديده مي نامکسيبالل ار داده و ييرا تغ

ن صحبت معلوم ي آشنا شده که خواننده بود و حدش ي محمود نام از اهالي فرستد، با جوانيون به آنجا ميسي هواداران اپوزي از بعضير پاکشيز
خته بوده به اسم رناتا و معشوق ي هم ري سرخ مو و درشت اندام روي با زنيا تازگيگو.  اندازه وحشت داردي بيزين محمود از چي شود که ايم
 يک هاين سادي از ايکيک، نه ي يبله، خود پانچاندام شماره . ران، بوده استي شاه اي ساواک، سازمان شکنجه يديس تبعين رناتا، رئي ايقبل

ک روز بعد ي.  چشم را دارند، بلکه خود آن حرامزاده شخصاً معشوقش بوده استيا آتش زدن پلک هاي پا يدن ناخن هايکوچک که استعداد کش
 ي کنيبا زنم جماع م. نوشته بود، باشد مادر سگ.  آمدي محمود نامه ايدند، بران که محمود و رناتا به آپارتمان تازه شان نَقل مکان کرياز ا
محمود و رناتا تقاضا . دتينم شماره تلفن جديا. ادم رفت بگمي سگ پدر يراست: دي دوم رسيروز بعد نامه .  بدهمي خواستم سالميفقط م. بکن

بدبختانه دو . دشان را اعالم نکرده بودي جدينشود و شرکت تلفن هنوز شماره  تلفن ثبت يدشان در دفتر راهنماي تلفن جديکرده بودند شماره 
خت و ي محمود در جا ري موهايهمه .  آمده بوديي کذايقا همان بود که در نامه يد، شماره تلفن دقي شرکت تلفن رسي نامه يروز بعد، وقت

نجا يترا به خدا از ا. ياديز جون، من دوستت دارم، اما تو از سر من هم زيعز: "ش افتاد، با التماس به رناتا گفتي بالش چشمش به موهاي رويوقت
ز باشد، حاال ي جنباند و گفت آن فاحشه هر قدر هم بدنش شهوت انگيد، سرين قصه را شنيامام که ا."  دوردستيلي دوردست، خيک جايبرو 

جه ياما نت.  کننديع مي خودشان را ضاينطوريآدم ها ا. بدتر است خودش گذاشته است که از جذام ي روينشان.  زندي به او دست نميگر کسيد
 در شركت يس ساواک ارتباطات مهمي بود که رئيلندن شهر.  گرفتيد مدام تحت مراقبت قرار مين بود که امام باين داستان اي اي واقعي

نجا هر يا. يعجب پناهگاه! يعجب شهر. ش گرفته بود در هونسلو بود و کار و باريس ساواک زمان شاه صاحب رستورانين رئيتلفنش داشت و ا
  .پرده ها را بِکش. رندي پذي را ميکس

   
 موج کوتاه يوينجا تفنگ و راديدر ا. ت امام استيهن تحت مالکي، تنها مين ساختمان اربابي ايدر حال حاضر، طبقات سوم تا پنجم آپارتمان ها

نجا يدر ا.  کنندي با چند تلفن صحبت مينند و به طور اضطراري نشيار پوش در آن ها م وجود دارد که جوانان زرنگ کت و شلوييو اتاق ها
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وار اتاق خواب ي دي است که روي شود همان تمثاليده مي که ديست و تنها زني ني و تخت نرد هم خبرياز ورق باز.  وجود ندارديمشروب الکل
 پندارد، دستگاه شوفاژ روز و شب تا يت خود ميا سالن ترانزيآن را اتاق انتظار  خواب يس بيهن، که قدين قائم مقام ميدر ا. ختهيرمرد آويپ

هن يم. د کرديد آن را تقلين رو باي خشک دش را فراموش کند، از اي تواند گرماي نميديتبع. ن درجه باز است و پنجره ها را محکم بسته انديآخر
ا، ي دنيآه، آن تکه خاک دوست داشتن.  کنديده باشند چکه مي که به آن کره ماليم گريز داغ است و چون چاپاتي ماهش نينده که حتيم و آيقد

 ي کند، مهتاب به درون مي اتاقش را باز مي شب ها پرده هايديتبع.  مؤنث داردينشان ناميري نور گرم و شيد مذکرند، وليآنجا که ماه و خورش
ده ين مرد شوم و ابرو درهم کشي بله، ا. کنديش را تنگ مي زند و چشم هايمژه م.  روديش فرو ميخ در تخم چشم هايش چون ميد و سرمايآ

  . گشاد به تن دارد امام استيو لباس دار استيکه همچنان ب
   

 يکاناپه ها:  شده انديداريک فروشگاه خريکجا از يهمه گرانند و با عجله، .  شونديد مبل ها زشت ميدر تبع.  است که روح ندارديد کشوريتبع
 کتاب در آن ي که به جايشه اي شي کتاب با درهاي پره دارند، قفسه هايمي قديوک دسوتوالدز مبل هاي بيل هاي براق مثل اتومبيانقره 

 يف مين هروقت امام به حمام تشريبنابرا.  شودير آشپزخانه را باز کند، آب دوش داغ مي شين که کسيد به محض ايدر تبع.  گذارنديپرونده م
 ي امام به توالت مي کنند و وقتيف خودداري کثيدن بشقاب هايا آب کشي ياد داشته باشند که از پر کردن کتريد به ين بايلتزم ميبرند، همه 
د يدر تبع.  خرنديرون غذا مي از بينک دودينگهبانان با ع.  شوديد هرگز غذا پخته نميدر تبع.  جهنديرون مير آب داغ دوش بيدان از زيروند، مر

  . اقرار به شکست استيين تالش هايچن: دي نمايانت ميشه دواندن خي ري برايشهر گونه تال
   

  . استيامام مرکز چرخ
   

وان را در دست راست گرفته و کف يل.  شوديوان آب وارد خلوتگاهش ميک ليپسرش خالد با .  شوديدر تمام شبانه روز حرکت از او منشعب م
ک يآب را قبالً از .  نوشد تا خود را پاک نگه دارديوان آب ميک ليقه ي نوشد، هر پنج دقي آب مياپيامام پ. ر آن نهاده استيدست چپش را ز

امام .  دارنديي آب است آشناي مشهور امام که درباره ي جوانان دور و برش با رساله يهمه . ه کرده اندي گذرانده تصفييکاي امرينيلتر ماشيف
."  نوشديس شراب ميامپراتور" دهد که يح ميتوض.  مزه اشي و لذت زاهدانه ي، سادگيزالل. ود شي آب به نوشنده منتقل ميمعتقد است پاک

. زندي آميد در ميبا و پلي بخششان را با آن بدن زي مختلف فساد مستيشراب ها. [Burgundies,clarets] کالرت اي يبورگاندشراب 
 دهد که جمجمه ي نشان ميتمثال اتاق خوابش را در حال.  محکوم شوديي رها ويد بخشودگيشه، بدون امي همي است تا او براين گناه کافيهم
 مزبور يرساله  . امام مرد آب استي نوشد، وليس خون ميره است امپراتوري به رنگ سرخ تيعيجمجمه پر از ما.  را در دست گرفتهي انساني

 تواند ي نميچ فرد متمدنيه.  استيآب حافظ زندگ.  داننديواجب مر ما حرمت آن را ين گرمسيست که مردمان سرزمي جهت نيب: "کند  يادعا م
 يماري زن از شدت بيد و آب بخواهد، هر قدر هم دست و پاياي بي نزد مادر بزرگياگر دختربچه ا.  کندي خودداري فرد تشنه اياز آوردن آب برا

ا آلوده اش يد يه آب کفر بگويد، هر کس عليد و آگاه باشيدانپس ب.  رودير آب ميزد و به سراغ شي خيآرتروز خشک شده باشد، بالفاصله برم
  ."ق کرده استيگرداند، روح خود را رق

   
ان يليدن رهبر اسماعي نوشي شامپاني که درباره يدر متن مصاحبه ا.  مرحوم آقاخان نشان داده استيامام بارها خشم خود را نسبت به خاطره 
 يل مين که به لبان من برسد به آب تبدي است، اما به محض اي ظاهراً شامپانيدنين نوشيا: " گفته بودانجام شده بود، آقاخان در پاسخ خبرنگار

هنگام آب .  محاکمه خواهند شدين افرادينده چنيد در حکومت آي گويخطاب به مردانش م. يمرتد، کافر، عوض! وي زند ديامام داد م." شود
 بر ي سترون آپارتمانيآنچه نخست در گرما:  هايدي تبعيه ي آتين است سرشت معجزه آسايا.  خواهد شديخواهد بود و خون چون شراب جار

 يول. ک روز باشدي ينکه تنها براي را در دل نپرورده است؟ ولو اي شاهياي رؤيچه کس. ل خواهد شدي تبديد، بعدها به سرنوشت ملّتي آيزبان م
خ ي کنترل حرکت تاريله ي تراود که وسي چون تارعنکبوت ميي از انگشتانش تارها کندياحساس م. ده استيک روز را ديش از يامام خواب ب
  .خواهد شد

   
  .خينه تار: نه
   

  .زتر استي او شگفت انگيايرؤ
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رون در خلوتگاهش ي که بي رساند که پاسداري زند و به اطالعش مي مقابل محراب زانو ميپسرش خالد، حامل آب، در برابر پدر چون زائر
 يو به قصد دش پخش ميام روز را با همان طول موج توافق شده، از راديبالل پشت دستگاه نشسته و پ.  نام داردي دهد، سلمان فارسي ميباننگه
  .کند

   
 ين به دو طرف صندلي سنگ خارا دارند، سنگي بزرگ پرگره اش را که رنگ سربيدست ها.  ماندي زنده ميبه سنگ. امام سکون مجسم است

 است ي الغر و استخوانيزيد، فکورانه از گردنش که به نحو شگفت انگي آي بزرگ ميادي آن بدن به نظر زيدش نهاده، سرش که براپشت بلن
او قدرت .  خنددي است و لبانش نمينگاه امام جد.  شوديده ميش به زحمت ديش فلفل نمکيست و از پس ريدا نيگردنش درست پ. ختهيآو

 بر زبان ي آنکه واژه اي رساند و بي خواهد به انجام مي آنچه ميچ عملي هي جنبد، بي ميچ جنبشي هيب.  برآمدهوجودش از عناصر. کامل است
  .خياو شعبده باز است و حقه اش تار. دي گويآورد سخن م

   
  . شگفتتر از آنيزيخ، چينه، نه تار

   
 امام را ي رسد که سرود مذهبي به گوش مييکاين امرييل نوآ باليصدا. دي شنوي مي مخفيوين معما را هم اکنون از طول موج راديح ايتوض

 ير فُرم مييآن وقت تغ.  رسدي دش به گوش ميياي کند و در کشور رؤي آماتور نفوذ ميش درون دستگاه فرستنده يصدا. بالل مؤذن.  خوانَديم
 که از فرط تکرار ييدشنام ها.  شوديس آغاز ميه امپراتور روزانه با دشنام بيبرنامه .  سازدي مي امام را بر زبان جاريدهد و سخنان رعدآسا

بعد بالل .  شودي برشمرده مي با مارمولک ها و چه و چه، همگي، رشوه، روابط جنسياتش، آدم کشيفهرست جنا. چون عبادت روزانه شده است
امام با .  خوانَديشه مي حکومت عايديه پليرش عل کند و آن ها را به شوي امام را خطاب به ملّتش قرائت ميام شبانه ي زنگ دار پييبا صدا
 ي ورايگريچرا که دشمن د." م کرديخ انقالب خواهيه تاريه استبداد، بلکه علينه تنها عل. م کرديما انقالب خواه: " کندي بالل اعالم ميصدا
 بخش که خالق و مالکش يخ مستيده شود، تاريد نوشيگر نبايخ همان شراب چون خون است که ديتار. خ استيشه وجود دارد، و آن خود تاريعا
 خداوند به يان گرفتن وحي دانش ها با پايرا همه يز. ستيش ني بيال باطليشرفت، علم و حقوق و دانش خيپ. طان بزرگيش. طان استيش

خ برمال ي که اسرار تاريگامم و هنيچي پيخ را در هم مي تاريما پرده : "بالل خطاب به شنوندگان شب گفت. ديل رسي تکميماهوند به مرحله 
 که قبل از ييصدا. ده بودي خوشش برگزيامام بالل را به خاطر صدا." ستاده استيم که در انوار شُکوهمندش در آنجا ايني بي شود، بهشت را ميم
. ده شودي که عادت دارد شنييا و نافذ است، صديش غنيصدا. ن ها رسانده بوديدارتري ِاِوِرست پرخريش را به قله ين، بارها آوازهايير آييتغ

 که يهمان سازنده ا.  روديه سازنده اش به کار مي غرب علي، اسلحه ييکاي اعتماد به نفس امريده، صدايم ديه شده و تعلي که خوب تغذييصدا
 کرد و اصرار ياعتراض مش ين گونه گفتگو از صدايکس نسبت به ايل بالل اياوا.  کندي ميباني پشتيس و استبداد ويش از امپراتوريرويبا ن

 که از يو امام با لحن. ستيست منصفانه نيالي امپري هايانکي تحت ستم برخاسته است و برابر دانستن او با يان ملّتيز از ميد که او نيداشت بگو
د آن ها را يبا.  داندي را م قدرت بزرگ شده، راه و رسم آني که در خانه ي آدميول.  گفت بالل، درد تو درد ما هم هستي نبود مي عاريمهربان
منظورم عادت به قدرت است، لحن کالم آن، حرکات آن . يشان بنشاني که موجب درد و رنجت شده از راه و روش خودشان سرجاين پوستيبا هم

لگد کوبت کنند، اگر قدرتمندان .  کنديت مي شوند سرايکش مي که نزدي کساني است بالل و به همه يماريک بين يا. گرانيو رفتار آن با د
  . کنديشان آلوده ات ميتماس کف پا

   
ما در ! کا، مرگ بر زمانيم ها، مرگ بر امريشه، مرگ بر تقويس عايمرگ بر استبداد امپراتور: "دي گوي ميکيبالل همچنان خطاب به تار

د، يد و کالم را بشنويکاغذها را پاره کن. دياد کنک کتاب اعتميد و تنها به يکتاب ها را بسوزان. مي طلبي زمان خداوند را ميب. ميتي ابديجستجو
در . ان رساندين گفته برنامه را به پايو با ا." نيآم. ر کرده استيامبر الهام شده و امام ما آن را تفسيل مالئکه به ماهوند پيق جبرئي که از طريکالم

  .عبده بازان ظاهر کردل مالئکه را چون شيگر فرستاد و جبرئي دياميهمان حال، امام در خلوتگاهش پ
   
*  
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. موندي داي مرحوم ِهنريهمان لباس ها. ي معمولي است با لباس هايمرد. ستيظاهرش مثل مالئکه ها ن: ندي بيخودش را در خواب م
ل ين جبرئيا. ردهد پف کيراهن سفيران و پيگي مدل ماهي که به زور بند شلوار به تنش بند شده، پلور پشميشلوار گشاد. يلبين و کاله تريگابارد

  . زندي ميديچشمان امام مانند ابر به سف. ستاده استي است، لرزان در خلوتگاه امام ايداريل بيه جبرئيا که کامالً شبيرؤ
   

  :دي گوي مي پوشاندن ترسش با کج خلقيل برايجبرئ
   
  ." تمام شده استگريد آن دوران دي دانيد؟ خودتان که مينيد حتماً مِلک مقرب را ببي داريچه اصرار"
   

چند و محکم ي پيل مي جبرئي شوند و به دور پاهاي دراز مي پرپشميچنده ي پير پا رشته هاياز فرش ز.  کشدي بندد و آه ميامام چشمانش را م
  . دارندينگهش م

   
  ."د بروميبگذار. ان گرفتهي و الهام پايوح. دي ندارياجيشما به من احت: " کنديد ميل تاکيجبرئ

   
 کند، هرچند يل را پر مي بالل گوش جبرئي حرکت است و صداي لبانش بيد، ولي آي جنباند و به سخن مي ميم سرش را به عالمت منفاما

  .يم ببريد مرا به اورشليد امشب شب موعود است و تو باي گويصدا م.  شوديده نمي ديفرستنده ا
   

ا را در ي دني کند، در حال سکون همه ي امام حرکت را اراده ميچرا که وقت. تاده اندسي بام کنار منبع آب اي شود و آن دو رويآپارتمان محو م
شش که در باد به حرکت در آمده حاال بلندتر شده است و اگر باد آن را مثل شال گردن به هوا نبرده بود، تا ير.  آوردياطراف خود به جنبش در م

د ي تواني مييانگار خودتان به تنها.  روديل طفره ميجبرئ. مرا ببر.  مانديفضا معلق مش درون يچشمانش قرمز است و صدا. دي رسيش مينوک پا
 ي زند و دوپنايراهنش را باال مي اندازد، دامن پي شانه اش ميشش را رويع است، ري سريزيک حرکت که به طرز شگفت انگياما امام با . ديبرو
 يل مي جبرئي شانه ي زند و روي مي پرد، چرخي شب به هوا مياهي کند، و در سي مدايده از پشم است هويوال پوشي شکلش را که مثل هيدوک
 شود و ي هوا بلند مي کند که رويل احساس ميجبرئ.  چسبدي ماند، او را مي خم شده مي که بلند شده و به چنگال هاييند و با ناخن هاينش
ش چون رشته يموها اکنون از همه جهت به اهتزاز در آمده و ابروها.  برديمان م شود همراه خود به آسي که هر دم بلندتر مييرمرد را با موهايپ

  . جنبديدر باد م
   

 مثل يزيچ. ا مکان باشديده ي تواند به مفهوم اي لغزنده است که ميم از آن واژه هاي از کدام طرف است؟ گذشته از آن، اورشليراست. مياورشل
  ." بابليسقوط آن فاحشه . سقوط آن فاحشه: " در گوشش گفتيبي غي آن صدام امام کجاست؟ياورشل. يا تعاليک هدف ي
   

 از آن ييل، تکه هاي زند و او، جبرئيرش را آتش کرده باشند قل مي که زيري شود و اکنون مثل پنيماه گرم م.  گذرندي شب شتابان ميدر فضا
 يگرما شدت م.  شوديدار ميشان پدير پاين زيزم.  زننديآسمان قل م آتش سرخ ي ماه که روي افتند، تکه هايند که گاه به گاه مي بيرا م
  .رديگ
   

شان ي کنند که قله هاي پرواز مييآن دو بر فراز کوه ها.  زند و نوک درختانش مسطح استي مينش به سرخي است پهناور که زميچشم انداز
 که عکسش را کارت يکوه.  رسند که مخروط کامل استيم يبعد به کوه بلند. نجا از گرما صاف شده اندي اي سنگ هايحت. مسطح است

 ييوي راديام هايهمان که پ. سيامپراتور قصر.  خوردي به چشم مين کوه، قصرييب پايش گسترده است و در شين پاييپستال کرده اند و شهر پا
  .و استي رادين انقالب آماتورهايا. دمار از روزگارش در آورده

   
 جان گرفته اند، ييابان ها که گوين شب گرم، خيدر ا. دي آينتر ميي پرنده است، پايچه ينان سوارش شده که انگار قالل همراه امام که چيجبرئ

 امام در فضا يجلو چشم ما؟ بابا آنجا چه خبر است؟ صدا. دي روي مي تپه اييدر برابر قصر گو.  رسنديس ميبه قصر امپراتور.  خزنديچون مار م
  ." خواهم عشق را نشانت بدهميم. نييابرو پ: " مانديمعلق م
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ستاده اند که ي مار آسا ايانبوه انسان ها چنان تنگ و فشرده در کوچه ها. ابان ها پر استيند خي بيل مي رسند جبرئيبه سطح بام ها که م
ابان ها و شاهراه يه ها به کوچه ها، خ برابر در حرکتند و از پس کوچيمردم آرام، با گام ها.  مبدل شدهيچي دل سخت و مارپيبشان به هستيترک
 يپتوس كاشته اند و تا دروازه ي اكاليل پهنا دارد و اطرافش را درختان غول آسايف اتومبي که به قدر دوازده رديابان اصلي رسند و در خيها م

. ل شده استيد چند سر تبدين موجود جدي اي سوزن انداختن ندارد و به عضو اصليابان جايخ.  بر پا استيميابد، اجتماع عظي يقصر امتداد م
در برابر دروازه .  دارنديس گام برمي قصر امپراتوري دروازه هاي و عبوس به سوي جديگران به دنبالشان با ظاهريهفتاد نفر پهلو به پهلو، و د
 يسوه ه بيب کوهپايمردم از ش.  کشندي م آماده انتظاريگر به زانو و درازکش، با سالح هايستاده و دو دي ايکيف، يگارد شخص ملکه در سه رد

ن يدر ا.  افتندين مي بر زميزد و همگي خيناگهان غرش سالح ها برم.  رسنديررس مي دارند و هر هفتاد نفر با هم به تي مسلح گام برميگاردها
 از يگريف ديباز هم رد.  شودي بلندتر م مردگاني زنند و تپه يگر قهقهه مي گذرند و تفنگ ها بار دي جسدها مي از رويهنگام هفتاد نفر بعد

د يبرو شه.  دهندي تظاهرات هل ميز کرده شان را به سويک خانه ها مادران چارقد به سر پسران عزي تاريدر کنار درها. دي آيه باال ميکوهپا
ن ي ايشروي تواند در برابر پيا نميدن در يچ استبدادي چقدر دوستم دارند؟ هيني بيم: "دي گوي ميبي غيصدا. ريبم. شو، هر چه الزم است بکن

  ."عشق آرام مقاومت کند
   

ح به نظرش ناقص و ين توضياگرچه ا." آن زن، ملکه مردم را به دامان تو رانده. نفرت است. ستين عشق نيا: "  دهديان جواب ميل گريجبرئ
  . دي آي ميسطح

   
 ين عادتم که ساعت ها را ميآن ها مرا به خاطر ا.  آورم و او فسادي برکت ممن. را من آب هستميآن ها دوستم دارند، ز: "دي گوي امام ميصدا

 ي کران را در نميگر مفهوم زمان بي بازند و دين را ميقي شوند، احساس عشق و يگردان مي که از خداوند روييانسان ها. شکنم دوست دارند
. ت هستمي پرورند، و من ابديت را مي ابديمردم سودا.  به حرکت ندارديازين که ي زمانيزمان ب. نده استي گذشته، حال و آي که ورايزمان. ابندي

 سرشت ياو زندان.  افتدي به وحشت ميري نگرد، و از فکر گذشت زمان و پينه ميهر روز درون آ. ستيچ نيک تاک ساعت هي که او جز تيدر حال
م کرد و ي ساعت ها را خُرد خواهيما همه .  مانَدي نمي باقيگر ساعتيبعد از انقالب، د.  زندير زمان دست و پا ميان زنجيش است و در ميخو

م شد و ي دوباره زاده خواهيما همگ.  را جشن نخواهد گرفتي زادروزيگر کسيبعد از انقالب، د. رة المعارف حذف خواهد شدي ساعت از دايواژه 
  ."م داشتير خواهير ناپذيي ثابت و تغيدگان قادر متعال سنيدر برابر د

   
 ي انتهايسکوت حکمفرما است و مار ب. ابندي يمردم به سالح ها دست م. ده استي بزرگ فرا رسين لحظه ييرا آن پاي شود، زياکنون ساکت م

شان ي مرگبار سالح هاي فشارند و صدايشان را مي رسد، گلوهايف گاردها مي به پا خاسته، به ردي توده هاي غول آساي، آن اژدهايصفوف انسان
  ."تمام شد: " كشدي سخت مي برند، امام آهيرا م

   
 ييناگهان از درون قصر خاموش صدا.  آن خاموش استي روند، چراغ هاي قصر ميده به سوي سنجي که مردم با همان گام هايهنگام
دن جغد، يهو کش چون ييصدا.  رسدي زوزه مي شود و کم کم به ژرفاي گوشخراش آغاز مي که نخست با ضجه اييزد، صداي خين برميسهمگ

ان آن ي ترکد و از مي قصر چون پوست تخم مرغ مييبعد گنبد طال.  کندي شهر را پر مياي زوايب که غرش آن همه ي چنان مهيتوأم با خشم
. ش امام استي رياه که طولش به اندزه ي سيش چون آبشاري ستبر و شبق گون دارد و موهاييبال ها.  زندي برق مي اسطوره اي شبحياهيس

  .رون جسته استيشه بي برد که آل الت از جلد عاي ميل پيجبرئ
   

  ."دشيبکُش: " دهديامام فرمان م
   

 مردم يصدا. دي گوي بزرگ مردم را پاسخ مي گشاده اش شادي گذارد و او با حرکت دست هاي قصر ميفاتي بالکن تشريل او را به رويجبرئ
مثل عروسک .  ندارديان هوا معلق مانده چاره ايل ميجبرئ. ردي گي اوج مياند و چون ترانه ا پوشي الهه را مي زوزه هايچنان بلند است که حت

 که همچنان ي شود و در حالي خورد، در فضا خم مي ميند، چرخي بيدنش را مي رود و الهه که رسي است که به جنگ مي ايمه شب بازيخ
ز به ي فرستد، او را ني به جنگ مينده ايشه نماي داند امام که مثل همي خوب مليجبرئ.  دارديز برميش خي توان به سوي زند، با همه يضجه م

  . کندي مي ساخته بود قرباني قصر تپه ايشان در برابر دروازه ي که جسدهاي مردميهمان سادگ
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 شوم، يف او نمي من حر.فميد، من ضعي گويبا خود م.  استيتش خودکشيست و مأموريش ني بي سربازي هدف آن روحاني داند که در اجرايم
رد و کارزار آغاز ي گيل رعد و برق را در دست ميجبرئ.  آورديل را به حرکت ميقدرت امام جبرئ. ف کرده استيز ضعين شکست الهه را ني ايول
 يبا خود م.  فرستديل مي شکم جبرئي دنباله دار را به سوي کند و الهه ستاره هايف پرتاب مي حري برق به پايزه هايمِلک مقرب ن.  شوديم

 چون دو رزمنده در .ليال الت و جبرئ:  زاده خواهند شديو در آسمان دو برج فلک. م مرديحتماً خواه. مي جنگيم به قصد مرگ ميد ما داريگو
  .هر دو سخت خسته اند.  جنگندي همچنان مي دارند، ولي گام برميده از اجساد به سختي پوشيدانيم
   

  . افتديالهه م
   

مالئکه .  مانَدي مي سرش برجاي شود و جسد بي کند، جمجمه اش خُرد مين سقوط ميد و با سر به زمي آي شب از پا در ميال الت، ملکه . بله
رد، ي گيل که با هراس چشم از او برميجبرئ.  افتدي باغ قصر مي از درهايکي مچاله کنار ي کنده شده، چون توده ايي سر با بال هاياه بي سي

ازه کنار دروازه باز کرده و مردم را که از آن يده، دهانش را به حال خمي قصر دراز ِکشيياط جلويوال در آمده و در حيبت هيند که به هي بيامام را م
  . بلعدي گذرند ميم
   

 زنند و ي زنگ متخت دشي ساعت ها در پايو اکنون همه .  مانده استيره از آن برجاي تيده و تنها لکه اي چمن ها ورچروکيجسد ال الت رو
 که يساعت.  کنديان زمان را اعالم ميابد و پاي يک ادامه مي هزار و يست و چهار، فروسوي بي دروازه، فراسوي وقفه، فراسوي زنگ بيضربه ها

  . امامي زماني آب بر شراب، ساعت آغاز بيروزي، ساعت پيديرون است، ساعت بازگشت تبعياس بياز مق
   
*  
   

 يل ميس تبدي امام با امپراتوري، به مبارزه ي اخطار قبليثرب، بيه و ي جاهليدادهاي رويري گي کند و پير مييبانه تغ شي که قصه هايهنگام
 يول.  در آمده استيش دوباره مثل سابق به حالت عادياهايان گرفته و رؤين شده پاين وضع نفريد اي افتد که شاين فکر ميل به ايشود، جبرئ

ر ي گردد و تصويافته بود آغاز ميان ي که پاي رود، درست از همان نقطه ايز چون گذشته، هر بار که به خواب ميزه نند داستان تاي بي ميوقت
حاال کار به .  دهدير تن مين وضع اجتناب ناپذيگر به اي بازد و بار ديدش رنگ مي شود، اميخودش چون تناسخ مِلک مقرب به صحنه وارد م

 داستان شروع ين که قسمت بعدي مکاشفات امام، از اير شده است و در پي شبانه اش تحمل ناپذي قهرمانيها از قصه يده که بعضي رسييجا
ان ببرد و موفق ي خواست از ميل مي که جبرئيرا سرانجام معلوم شده که الهه ايز.  شود، خوشحال استيلتر ميش طوياهاي شود و فهرست رؤيم

هن از دست ي از غم غربت و مين داستان هم به نوعيا. ز هستي عشق نيست، بلکه خدايانون و نفرت نفه، قي انتقام، قدرت، وظينشد، تنها خدا
: ميد از اول شروع کنييايب.  شودي است؟ االن شروع مين چه جور قصه ايا...  کند به گذشته بازگشته استياحساس م.  کرديت ميرفته حکا

  . کرديه پر از پروانه بود همسر خواب رفته اش را تماشا م کيش در اتاقيد اکبر روز تولد چهل سالگيرزا سعيم
   
*  
   

 که پر از پروانه مواظب همسر خفته اش بود که احساس کرد يندار، در اتاقيد اکبر زميرزا سعيش در آن روز سرنوشت، ميصبح روز تولد چهل سالگ
همان خواب به . ده و دهانش تلخ و بدمزه شده بودي دي نزده خواب بددهيهنوز سپ. دار شده بوديآن روز صبح زود ب.  شوديز ميقلبش از عشق لبر

چه را ي از نيشب قبل جمله ا. رکار بوديشه او تقصيوست و همي پي به وقوع مي که در آن فاجعه اييايرؤ. ده بوديا که به کرات ديدن دنيآخر رس
. نه اش گذاشته، به خواب رفته بودي سيو کتاب را همانطور رو." انسان: فتهايش از حد ادامه ي که بيزي آن نوع ناچي رحمانه يان بيپا: " خوانديم

 خواندن در ي را براين کتابين بود که چنيدار شده بود، از دست خودش خشمگي بال پروانه بيه روشن با صداي در اتاق خواب خنک و سايوقت
 يوان خانه ي ايد و آرام تويش را پوشي راحتيعت برخاست، کفش هابه سر. دار بوديدر هر صورت، االن کامالً ب. آخر شب انتخاب کرده است

 ين پشت سرش پرواز ميپروانه ها چون ملتزم.  بوديکيده بودند و خانه هنوز غرق در تاريکرکره ها را کش. عش شروع به قدم زدن کرديوس
باغ هنوز غرق در ِمه بود و ابر پروانه ها در آن .  را گره زدد و بندشيد آمد تو، کرکره را باال کشيرزا سعيم.  زدي آن دورها فلوت ميکس. کردند

.  کردي معجزه آسا روز و شب فضا را پر مي پروانه هايفوج ها. م شهرت داشتندي دور افتاده از قدين منطقه ي ايپروانه ها. دندي چرخيان ميم
 ي کهربا ميا انگشترهايره ي تي، جامه هاي زعفرانيرده ها سرخ، پي گل هاي که روير رنگ داشتند و هنگاميي که استعداد تغييپروانه ها
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 ي پروانه ها عادت داشتند، که آن را امريک آن مردم چنان به معجزه يندار و ِده نزدي زميدر خانه .  شديشان عوض مينشستند، رنگ بال ها
 ي محليافسانه . ش بازگشته بودنديروانه ها نوزده سال پن بود که پي آورد، اياد ميت همانطور که خدمتکار به ي واقعيول.  کردندي مي تلقييجز
ا احترام ي محبت ي در هند به نشانه "يج"پسوند [ ي جي بي مقدس که به بيزن.  آن محل بوده انديمي کرد که پروانه ها دوستان قديت ميحکا

 ي کند، وليل را خوب مي و زگي جنسيبرش ناتوانارت قي گفتند زيم.  شهرت داشت و حدود چهل و دو سال عمر کرده بود].م.  روديبه کار م
د ي افسانه ها ناپديايس در دنيز چون خود قدي مرده بود، پروانه ها ني جي بيش که بيست سال پياز صد و ب.  آن اکنون فراموش شده بوديجا

 يز خبر مي شگفت انگيداديک شدن روياز نزدن بازگشت ي آمد ايک سال بازگشتند، ابتدا به نظر مي بعد از صد و ي که وقتيشده بودند، به طور
 ي داد، ولي محصول مي به قدر کافينيب زمي سي، اوضاع همچنان خوب بود و بوته هاي جي بيد فوراً افزود که بعد از مرگ بيالبته با. دهد

ن رو بازگشت پروانه ها، ياز ا. دارند کم يزي کردند چي ها احساس ميلياد نداشتند، خي به يميس قدي از زمان قديزي چي کنوني هاياگرچه دهات
 بازگشتند و همان کمبود را يوست، مردم به حالت عادي به وقوع نپيداد خارق العاده ايچ روي با گذشت زمان هي وقتي را شاد کرد، ولياريدل بس

، نام ِده  پوريتليتدر مورد . لهام گرفته بودند ايين موجودات جادوي وار اي پريندار را از بال هاي زميستان، نام خانه ياحتماالً پر. احساس کردند
 پروانه ها ي پور و گله هايتلي ساکنان ت. شودي به عادت مدفون مي روند، به زودي به طور روزمره به کار مي نام ها وقتينطور بود، وليکه حتماً ا

 راندن ي برايندار مدت ها بود از هر گونه کوششي زمي  ها و خانوادهيدهات.  کردنديگر حرکت ميکديان ي متقابل در مي ناز و افاده يبا نوع
 پاندورا، از آن به يک دسته بال چون جن هاي شد، ي باز مي که اکنون هر گاه چمدانيشان دست شسته بودند، به طوريپروانه ها از خانه ها

ان ي مي گنجه ها و حتيستان و داخل همه ي پريهافون توالت ير در سيپروانه ها ز.  دادندير رنگ ميين پرواز تغي کردند و حيرون پرواز ميب
  .يافتي يت مي گونه هاي، پروانه ها را روي شديدار مي گرفتند و از خواب که بيصفحات کتاب ها جا م

   
وز تولد ن حال، صبح ريبا ا.  بود که به پروانه ها درست توجه نکرده بوديد هم چند ساليرزا سعيند و مي آي سرانجام به چشم نمي عاديزهايچ

 اتاق يفوراً به سو. دي آن لحظه نفسش را برييبايدند، زيده دم خانه را روشن کرد و پروانه ها درخشين انوار سپي که اوليش، هنگاميچهل سالگ
رون يشال که بي مي پاي پنجه هاي رويي جادوي پروانه ها.ر پشه بند خفته بودي در آن ز[Mishal]شال يمد که زنش ي دويخواب اندرون

 خواست پشه يدلش م.  شديده مي زن دي شانه يش روي نيرا جايافته بود، زيک پشه هم به داخل پشه بند راه يظاهراً . مانده بود نشسته بودند
 يول. دندي خاري شد، سخت ميدار مي بيحتماً وقت. شان محو بشوديش ها را ببوسد که سرخي نيبند را کنار بزند و داخل رختخواب زنش، آنقدر جا

د و چشمانش پشت يد سفي بود، پوشش سفييل به حناي مايش قهوه ايموها.  فُرم بدن خفته را تماشا کنديح داد پاکيه خودش مسلط شد و ترجب
 ازدواجشان يل واقعيدل.  دادنديل مي را تشکين رو جفت خوبياز ا.  بوديس بانک دولتيپدرش رئ.  بودنديشم خاکستري بسته چون ابريپلک ها

ن که فرزند نداشتند، به ي با گذشت زمان، با ايستين همزي اي شود، ولين ميرزا مجدداً تامي ميمي قدي ثروت رو به اتمام خانواده ن بود کهيا
رون راند و از يش بين آثار کابوس را از ذهن خويآخر.  کرديد را از احساس پر ميرزا سعيشال خفته مي ميتماشا.  عاشقانه مبدل شده بوديونديپ

 يند، چطور آخر مي آفريبا كمال مين صبح زي اي كه در لحظه هاييايا به آخر برسد؟ دنيآخر چطور ممكن است دن: "  استدالل کردتيسر رضا
  شود؟

   
ک کودک چهل يده ام و مثل ي رسيشال، من به چهل سالگيم:  خطاب به زنش در ذهن آماده کردي کوچکين افکار شاد، سخنراني ايدر ادامه 

 ي عشق تو غوطه خورده ام و حاال چون ماهيايقتر در دريشتر و عمين سال ها هر چه بي فهمم که در ايحاال م.  کنميت ميروزه احساس رضا
 فراتر رفته و به ين ازدواج از روابط جنسيا. از داشتين زن نيد و او چقدر به اي ورزيزن چه خالصانه به او عشق م."  گرم شناورمياين دريدر ا

شال جان، کنار يم: "خطاب به همسرش که همچنان خفته بود گفت.  نمودي محال مييده بود که جدايت رسيت و محرميميم از صيچنان درجه ا
ن از اتاق خواب ين پاورچيشال فوت کرد و پاورچي مي به سوي مانتال بشود و بوسه ايو به خودش اجازه داد سانت."  استير شدن سعادتيتو پ

 به باغ ها کرد که يد، نگاهي عمارت قرار داشت رسي بااليوان بزرگ قسمت مخصوص خودش که در طبقه يگر به اي بار ديوقت. رون آمديب
 که به يدرست در لحظه ا.  ابد بر هم زديد که آرامش خاطرش را براي را دي شدند و منظره ايدار مي پدياکنون با محو شدن ِمه صبحگاه

  . نموديش محال مي خورد که بهبوديافت، چنان ضربه اي ينان مي سرنوشت اطميان هاي خود در برابر زيريب ناپذيآس
   

 نشستند و او با دست راست آن ها را ي کف دستش ميپروانه ها رو. ش آورده بودي چمن ها چمباتمه زده، کف دست چپش را پي رويزن جوان
  . خوردي دادند صبحانه مي موافق نشان مي که روييزن آهسته و منظم از بال ها.  گذاشتي داشت و به دهان ميبرم

   
  . که بال پروانه ها در حال مرگ پس داده بودند رنگارنگ گشته بودييش از رنگهايلب ها، چانه و گونه ها
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رومند بر او غالب شد که ي چنان ني خورد، شهوتي ميطاني شي باغش صبحانه اي چمن هايد که رويد اختر زن جوان را ديرزا سعي ميوقت

وه يده و آن را به شي پوشي زرد زعفرانيزن جوان سار." ستميوان نيهر چه باشد من که ح. رممکن استيغ: "مد و با خود گفتبالفاصله شرمش آ
 ي رفت و پستان هاي که شل بود کنار مي شد، ساري خوردن پروانه ها خم مين که برايهم. خته بوديش آوي برهنگير منطقه به روي زنان فقي

 يکرتا حرکت کوچک ييرد و گوي بالکن را بگيد دستش را دراز کرد تا نرده يرزا سعيم.  شديان ميندار نماي زميه ريکوچکش در برابر نگاه خ
[kurta]ستيندار نگري زميرا فوراً سرش را بلند کرد و به چهره يدش توجه زن را جلب کرد، زي سف.  

   
ند مرد ي خواست ببي مييگو. بلکه چند لحظه منتظر ماند. زديبلند شد تا بگر نه همان دم نگاهش را برگرفت، و نه آنطور که مرد انتظار داشت يول
  . ا نهي بزند ي خواهد حرفيم
   

ن ين نکته ايبتريعج. د برنگرفتيرزا سعي ميبش ادامه داد و چشم از چهره ي غري او همچنان ساکت ماند، همانطور به خوردن صبحانه يو وقت
 گرفت، ياو نوک بالشان را م.  کف دست او و مرگ روان بودنديده دم به سويان سپير شوند، از مي سرازيفي قبود که ظاهراً پروانه ها چنان که از

ره اش را با جسارت گشود و يلبان ت. کبار دهانش را باز کردي.  خوردي برد و ميد و با نوک زبانش آن ها را به دهان مي کشيسرش را عقب م
ده ين منظره را ديافت که مرد اينان ي اطميوقت. زدي گري نمي زند، ولي مرگبار پرپر ميد که در آن حفره يد را يد و پروانه ايد لرزيرزا سعيم

ن که ناگهان چشمان زن ي ماندند تا اي باال باقيندار در طبقه ي در باغ و زميدن کرد و هر دو، زن دهاتياست، لبانش را بست و شروع به جو
  .ن افتادي چپ بر زمي خورد به پهلويچ و تاب مي پ که به شدتيسه شد و در حاليکالپ

   
 ي پله هايو در همان حال به سو." د، وضع خراب استيدار شوي، بي، منزل، آهايآها: " اد زدي فريرزا پس از چند لحظه هول و دستپاچگيم

 يمکان. آورده بودند[Warwickshire]ر يشا کيوار به اسم يبي غرين پله ها را از جايا. دي چوب ماهون کار انگلستان دويشاهانه 
 ي غمناک و بي در صومعه اين که عقلش را از دست بدهد، روزي، قبل از ايگري ديستم زماني که در آن، شارل اول در قرن هفدهم سيافسانه ا

ده ي ارواح سربري اشباح پاهايد و از روين پريين پله ها پايز بود، از همين فرد خانواده نيد که آخريرزا سعيو م. ن آمده بوديين پله ها پاينور از هم
  .ديعبور کرد و به طرف چمن ها دو

   
شال و يد، اگرچه ميد قبل از همه به او رسيرزا سعيم.  کردير بدن غلطان خود له ميدختر در حالت حمله تشنج گرفته بود و پروانه ها را ز

ان دندان يک تکه چوب مي دختر را گرفت و دهانش را به زور باز کرد و يچانه . دار شده بودند چندان دور نبودندياد او بيخدمتکاران که با فر
 در يول. رديد که زبانش را گاز بگي ترسين ميد از ايرزا سعي زد و ميرون ميده اش بيخون از دهان بر. ش گذاشت که بالفاصله خُردش کرديها

د مجبور بود يرزا سعيدستور داد دختر را به اتاق خواب خودش بردند و حاال مشال يم. آن لحظه حمله تمام شد و دختر آرام گرفت و به خواب رفت
 توان به آن نام يدار شد که نمي در درونش بين بار احساس چنان ژرف و غني دومي در همان رختخواب بنگرد و برايگري دي خفته يبايبه ز

 ي که در دلش مي خورد و از احساساتيافت حالش به هم مي يان مي که در ذهنش جريدين حال از افکار پليدر ع.  را داد"شهوت"خشونت بار 
 تکان يو زن سر" ؟ي شناسياو را م: "ديشال که آمد، پرسي م. آورديجان مي که نو بودنشان او را به هياحساسات تازه ا. افتي ي ميد تعاليجوش

د مثل يرزا سعيم."  بودهي غشياز کوچک.  فروشديون رو مي کامي سازد و در جاده ي ميوانات کوچک لعابيم است و حيتين دختر يا: "داد و گفت
 که ي شناخت، در حالي ها را مي از دهاتيخودش به زحمت مشت.  آمديگر به شگفتي ديک شدن به انسان هايشه از استعداد زنش در نزديهم
ه آنقدر ي گفتند، اگرچه به جز چند تن بقيش ميان را براشياهاي رؤيآن ها حت. شان باخبر بودي و در آمد بانکيانات خانوادگيشال از القاب، جريم
 که سحرگاه نسبت به يدي شديعالقه . نندي توانستند خواب ببيک بار نمي يش از ماهي را نداشتند و بين تجملير بودند که استطاعت چنيفق

تولدت : " گفتيه داد و به نرمي شوهر تکينه يبه سزن سرش را . شال حلقه کردي ميش را دور شانه يهمسرش احساس کرده بود باز آمد و بازو
  .زنش اسم دختر را به او گفت. شهيعا.  کردنديستاده دختر را تماشا ميگر ايکديد و آن دو در آغوش يش را بوسيد موهايرزا سعيو م." مبارک

   
*  
   

ره شده بود، شور و هوس يگر خي دي به جهانييو آشفته و حالت نگاهش که گييبايد، زيم به سن بلوغ رسيتيشه، دخترک ين که عايپس از ا
 و مبرا ي پندارد که به مردان عاديرا خود را باالتر از آن مي است، زي بهشتيع شد که در انتظار معشوقيخت و رفته رفته شاي را برانگياريبس
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ست و يش ني بيميتياوالً .  ندارديريگ آن همه سخت ي برايقت مجوزي کردند که در حقيخاطرخواهان رانده شده اش ِشکِوه م. ک شودينزد
 از يبعض.  گردان شوندي نشان بدهند، از او رويلي که ممکن بود تماي شود ارواح بهشتي صرع است که سبب ميطاني شيمارياً گرفتار بيثان

ن بهتر است يابد، بنابراي بيوهر تواند شياد است که هرگز نميشه آنقدر زيب عايش را گرفتند و به اشاره گفتند معايجوانان اوقات تلخ دست پ
اما .  داشتي شد که مشکالت کمتري مي از آن زنييباين زين گذشته، عادالنه تر آن بود که اياز ا. ش حرام نشودييبايرد تا الاقل زيمعشوق بگ

ش ي دفاعيله يوس.  ماندي باقشه همچنان دست نخوردهيل کنند، عاي خواستند او را به فاحشه تبدي پور که ميتلي جوانان تي رغم تالش هايعل
دند که يبعد مردم شن.  شدي مير تلقي از تحقيشه نشاني دوخت و همي چپ آن ها مي شانه ي باالي متمرکز و خشم آلود بود که به فضاينگاه
دن با او خطرناک يه و خوابافتند که مغزش تکان خوردينان ير دادند و اطمييده شان را نسبت به او تغيدن پروانه ها عادت کرده است و عقيبه بلع

 ي که ميواناتيغوله اش با حياز آن پس مردان شهوتناک ِده او را در ب. ابنديق او به بدن معشوقش راه ين از طرياطياست چون ممکن است ش
 نشست، يرابر آن م کلبه اش، درست در بيکي آمد و در نزدي هنوز مرتب مياما مرد جوان. ِب پردارش تنها گذاشتندي عجييم غذايساخت و رژ

چاتناپانتا  يعني، ييجوان که اهل ِده پهلو.  به محافظت نداشتيازيگر نيد، اگرچه دختر دي کشيک مي کشي که پنداريطور
[Chatnapanta]کرد که متوجه حضور يشه وانمود ميشه هميعا.  و در گذشته از نجس ها بود، اسالم آورده نام عثمان را برخود نهاده بود 

   . خوردي سرشان تکان مي درخت ِده بااليبرگ ها.  نداشتين انتظاريش از ايست و جوان هم بيعثمان ن
   

ش ي به قطر بي فراوانش در منطقه ايشه هاي که چون سلطان، با ريدرخت. افته بوديان گسترش يم بانيک درخت عظي يه ير ساي پور زيتليده ت
گر يکديز آن دو از يگر تميده بود که ديچيان درخت چنان درهم پين ِده و گسترش ِده در منک رشد درخت در درويا.  رانديل، فرمان ميک ماياز 

ر در يکارگران فق.  ساخته بودنديگر مرغداني ديل شده، شهرت داشتند و در بعضي عشاق تبديگاه هاي از مناطق درخت به مخفيبعض. ممکن نبود
 رفت و از ي کوچه به کار مي ستبر به جايچند شاخه .  بردندي انبوه آن به سر مي هاان برگي تنومند آن پناهگاه ساخته و مي شاخه هايايزوا
 بدل گشته بود ييش به بام کلبه هاين خم شده بود برگ هاي زمي که درخت به سوييآن جاها.  بچه ها تاب درست کرده بودندياف درخت برايال

 يش روي شد اعضايل مي ِده تشک[panchayat]ات يپانچا يوقت. خته بودندي پرندگان نساج از شاخه ها آوي چون النه ييکه گو
 مورچه يعنيان، يگر بانيساکنان د.  بنامند"درخت" ها عادت کرده بودند درخت را به نام ِده و ِده را تنها يدهات.  آمدندين شاخه ِگرد ميرومندترين

 ي روبرو ميي اعتناي بر باد رفته با بيمي قديدهاي تنها شاپرک ها چون ام ها مورد احترام بودند وير همشهريز مانند سايها، سنجاب ها و جغدها ن
  .شدند

   
 ياو در منتها.  گاو نر اخته اش به آنجا آمده بود"بوم بوم" و ين با لباس دلقکيين خاطر بود که عثمان نوآيبه هم. مردم ِده مسلمان بودند

مثالً اسم نجس ها را به .  گذشته اش پرمنفعت تر باشدير نام هاييد از تغي نهاده بود که شا بر خوديد نام مسلمانين امي داده، با ايراتيي تغيدينوم
 که از فرقه ي گفتند تماس کسيرا مي در چانتاپانتا او که فرزند خدا بود، اجازه نداشت از چاه آب بِکشد، زير داده بودند، وليي تغ"فرزندان خدا"

 گاوش را با کاغذ سرخ يشاخ ها.  آوردي نان در مي خانمان بود، از راه دلقکيم و بيتيشه ي که مانند عاعثمان.  کندياش طرد شده آب را آلوده م
 کرد و با همکارش، گاو اخته، يان دهات رفت و آمد ميگر جشن ها مي ها و دي کرد و هنگام عروسين ميي پوشاند و پشت دماغ آنرا تزيم

  . بودي نه و دو حرکت به مفهوم آريک حرکت به معني.  گفتيش پاسخ ميسر به پرسش هان بود که با حرکت ينقش گاو ا.  داديش مينما
   

  "م، مگر نه؟ي آمده ايبه ِده خوب: " گفتيمثالً عثمان م
   
  .گاو نر مخالف بود." بوم"
   
  "ستند؟ين مردم خوب نينگاه کن، مگر ا. مگر نه؟ چرا خوب است"
   
  ."بوم"
   
  "ر از گناهکاران است؟ن است که ِده پي؟ منظورت ايچ"
   
  ."بوم بوم"
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  " روند؟ي همه شان به جهنم ميعني! با پوره"
   
  ."بوم بوم"
   
  "ست؟ي نيديشان اميگر براي جان، دي باهايول"
   
د که ن ها چکار کننيا. زود باش بگو: "جانزده خم شد و گوشش را دِم دهان گاو گذاشتيعثمان ه.  دادي ميد رستگاريگاو نر نو." بوم بوم"

زند و عثمان به ي گرداند تا در آن پول بريت مي داشت و در برابر جمعين هنگام گاو کاله عثمان را از سرش برميدر ا" ده شود؟يگناهانشان بخش
  ." بوم، بوم: " دادي سرتکان ميشاد

   
 دختر همچنان ي کرد، ولي طلب ميک تن مهرباني جوان تنها از يرفته بودند، ولي پذين و گاوش بوم بوم را به گرميي پور عثمان نوآيتليمردم ت

ن بود که بتوانم ي ايراستش برا: " بوده استيکيل تاکتيشتر به داليشه اقرار کرده بود که اسالم آوردنش بيش عايعثمان پ.  نداشتيبه او توجه
ست يم آمده اعالم کرده بود که او ابداً مسلمان نن اعتراف به خشي دختر از ايول"  تواند بکند؟ي، آدم چه مي بيب.  آب خوردن بِکشمياز چاه قدر

 گفت چهره اش رنگ يهمانطور که سخن م.  مرد، به او مربوط نبودي مي گشت و از تشنگيو روحش در خطر است و اگرهم به چانتاپانتا بازم
ده بود ي بخشينيکه به جوان خوش بد بود يب سلب امين شدت غريو هم. افتي ي شدت ميل روشنيچ دلي هيش از عثمان، بيدي گرفت و نااميم

 گذشت، ي از كنارش ميي اعتناي گذشت و عثمان همچنان برجا نشسته بود و دختر با بي روزها ميول. شه چمباتمه بزندي منزل عايميتا در ِده قد
  . کرديغ مي دريک سالم خشک و خالي گرفت و از يدماغش را باال م

   
ن ِده که در تقاطع و ي افتادند و پس از چهار ساعت به اي چانتاپانتا به راه مي خاکيک بار در جاده ي ي پور هفته ايتلي تينيب زمي سي هايگار

ل ين دلي ايده شده بود، وليدان چانتاپانتا چي عمده فروشان در مينيب زمي سيوميني بلند آلوميلوهايس. دندي رسيون رو قرار داشت ميشاهراه کام
 کوچک ي که بقچه ي گرفت و در حالي را مينيب زمي سي هاي از گاريکي يستاد و جلوي اياو کنار جاده م. دشه به آنجا نبوي مداوم عايسفرها

 چانتاپانتا در يناکاري مي و عروسک هاي چوبي هاياسباب باز.  رفتي چسباند، تا بازار چانتاپانتا مي را که ساخته بود به خود ميي هاياسباب باز
 ي گاري، همراه با تکان هاينيب زمي سي هاي گونيشه را که رويستاده و عايان اين و گاوش در مرز درخت بان عثما.تمام منطقه شهرت داشتند

  . مبدل شدي افق به نقطه ايد با نگاه آنقدر بدرقه کردند تا در پهنه ي پرين مييباال پا
   

وارها ي ديرو.  رفتين کارگاه اسباب بازي بزرگتر، مالک[Sri Srinivas]واس ينيسر يسردند، دختر به دفتر کار يبه چانتاپانتا که رس
ن جمالت ي ايباال). ام. (دي بدهي راي پ- ي مؤدبانه تر، خواهشمندم به سيو آن طرفتر، با لحن. دي بدهيبه هند را:  نوشته بودندياسي سيشعارها

 بود درشت يمرد. واس داخل کارگاه بودي نيسر. تي صداقت وخالق: ن استيشعار ما ا. واسي ني سريکارگاه اسباب باز: با غرور اعالم شده بود
ش را تلخ نکرده ي خويد و فروش اسباب بازي خري پنجاه ساله که عمريمرد. دي درخشيد مي مو که مثل خورشي بيکل و ژله مانند، با سريه

 يد ميشنهاد کرده بود هر چه توليود که پ دختر خوشش آمده بي کنده کاري چوبي هايآنقدر از اسباب باز. ون او بوديشه درآمدش را مديعا. بود
 تازه اش را نشان بدهد، چهره اش در ي هايشه بقچه را باز کرد تا اسباب بازي عايش، وقتيشگي همي با وجود خوش خلقيول. اورديش بيکند برا

 خورد، درون بقچه يتکان منت شده اش ي که سر زي به سرداشت و گاو نري جوان که کاله دلقکين عروسک به شکل مرديدو دوج. هم رفت
ن مرد به والدتش ي اي دانيتو که خوب م: "اد زديده است فريشه مسلمان شدن عثمان را بخشيد عايواس که فهميني سريسر.  شديده ميد
ن ها را يه ا داند چه به سرت زده کير بدهد؟ خدا ميانش را تغي کند، خدايتش را عوض مي که او هوي حاضر است به همان آسانيک. انت کردهيخ

له ين وسيبد: خته بودي درون قاب آوي خوش خطيوار پشت سرش گواهي ديرو."  خواهمين عروسک ها را نمي من اي دخترم، وليدرست کرده ا
ن يخ زميون عبور کرده، متخصص تاري گراند کانيک از باالي ني شرکت سيماي هواپيله يواس، که به وسيني سري سري شود که آقاي ميگواه
 ي بي لبخند، با جاذبه ي و بي جدييبودا. نه نهادي سيش را رويواس چشمانش را بر هم گذاشت و بازوهاي نيسر. ن استي زمياره ي سيشناس

 ي عروسک ها را مجدداً بست و بيشه بقچه يو عا." طان استين پسره شيا: "ت گفتيما پرواز کرده اند، با قاطعي آنان که با هواپيچون و چرا
؟ ي کنيچرا با من جر و بحث نم. امان از دست تو: "اد زديدگانش را گشود و فريواس فوراً دينيسر.  رفتن شديد، آماده يحث برآآنکه درصدد ب

 خ - ؟ برو چند تا عروسک تي بکني خواهي؟ حاال چکار مين کار احمقانه را کردي؟ آخر چرا اياج دارين پول احتي دانم به اي نمي کنيفکر م
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م خانواده، ابداع شخص يا تنظي خ، - عروسک ت."  هستمي خرم، چون آدم دست و دل بازين نرخ ازت ميمن با بهتر. اشدرست کن، زود هم ب
ک يداخل .  شدي سرش ميت اجتماعي بود که مسؤولي الهام گرفته شده بود، اما عروسکي روسيمي قديواس، از عروسک هاي ني سريآقا

 ي که پسري قرار داشت که داخلش دختر[Amma]آما  پوش يعروسک باوقار سار خوش لباس و چکمه پوش، [Abba] يآباعروسک 
. زود زود درست کن: " شد، گفتيشه که خارج ميواس به عاي نيسر.  استيدو فرزند کاف: ن بوديام عروسک ها ايپ. در شکم داشت نهفته بود

رون يو از در ب." دي، نگران من نباشيواس جي نيسر: "فتد و لبخند زنان گيش چرخيشه به سويعا."  روندي خ خوب فروش م- تيعروسک ها
   .رفت

   
 چهل و هشت ساعت ي گشت، نوزده سال داشت، ولي پور باز ميتلي تي به سوينيب زمي سي هاياده از راه گاري پيم پايتيشه، دختر ي عايوقت

 ي که پوستش شادابي برف در آمده بود، در حاليديه سفکباره بيش يافته بود، چرا که موهاي دست ي به سنيد، به گونه ايبعد که به ِده رس
 از ي آمد لباسي بدنش ازدحام کرده بودند که به نظر مين که کامالً برهنه بود، انبوه شاپرک ها چنان به رويکودکان نوزاد را داشت و با ا

شه ي عايبت طوالنين که غيرا با اي کرد، زين ميوم تمر جاده با گاو اخته اش بوم بيکيعثمان دلقک در نزد.  عالم به تن داردين پارچه يفتريظر
ا يمرد جوان که نجس به دن. اوردي در بي او گذرانده بود، ناچار بود هر طور هست نانيمارش کرده و تمام شب گذشته را در جستجوي بياز نگران

عه و امور مقدس يه خورد و وحشت از ماوراء الطبکي چشمش به دختر افتاد يل نبود، وقتي قاي خدا احترامين سبب هرگز برايآمده و به هم
  .ک شودين همه دوست داشت نزدي که ايوجودش را فرا گرفت و نتوانست به دختر

   
 [Sarpanch Muhammad Din]ن يِسرپنج محمد ددار يبعد به د. دي وقفه خوابيک شبانه روز بيشه به کلبه اش رفت و يعا

ده، استراحت کرده يا بر او ظاهر شده و کنارش دراز کشيل مِلک مقرب در عالم رؤيعش رساند که جبرئ به اطالي عادي ِده رفت و با لحنيکدخدا
 بزرگ در يامر: "ست ادامه دادي نگريعه، به او مي بود تا امور ماوراء الطبينيب زميشتر به فکر سي که سرپنج که تا آن زمان بيو در حال. است

  ." خواهد شديز به ما ارزانيم خواسته خواهد شد، اما در عوض همه چيه که داراز هر آنچ. وستهيان ما به وقوع پيم
   

 برتر شده است يشه از آن موجودين که عايش قبول اي برا. دادي ميان را دلداري از درخت دلقک گريگريجه، همسر سرپنج، در بخش ديخد
ر و کم حافظه که در ِابراز محبت ي پيجه يخد.  شوديد به مردان حرام م ابي همبستر شود، آن زن براي با زنيرا چنانچه فرشته ايآسان نبود، ز

 کند يشه آنجا غروب ميآفتاب هم: " را تکرار کرديميک ضرب المثل قدي دهد، يد دلداريد و شاي توانست عثمان را چنانکه باي ذوق بود و نميب
  .ندي آي مي در پيشه پي بد هميخبرها."  ترسنديکه از پلنگ م

   
شال، همسر يگم مي را با بي طوالني بعد ساعت هايشه به عمارت بزرگ دعوت شد و روزهايد، عايچين که معجزه در ِده پيپس از ا ياندک
  . مِلک مقرب شده بودنديد موي همسر سپيفته يمادر و دختر فر. ديدارش آمده بود، گذرانيندار که مادرش به ديزم
   
*  
   

ست ي ني جنسياهاين از رؤيد؟ اي کنيآخر من دستم به او نخورده، چه فکر م: از ِابراز اعتراضش عاجز استند ي بيا، آن که خواب ميدر عالم رؤ
  .نجانب نبودهيدر هر صورت از ا.  گرفتهي الهاماتش را از کجا م- ن دختره اطالعاتي دانم اياصالً نم. جان شما

   
 ي درخت تمبر هندي کرد و از جاده خارج شد و به سويکباره احساس خستگي که  گشت،ي ِده بازمياده به سويدختر پ: ن بوديآنچه اتفاق افتاد ا

با همان پالتو و . د، در کنارش بودي ديل که داشت خواب مين که چشمانش را بست، جبرئيبه محض ا. ه اش استراحت کنديرسايرفت تا ز
 يه ي و بقي نورانيد هم هاله يد، شاي ديد بال ميشا. ندي بيد چه مي او نفهميدختر نگاهش کرد، ول. س عرق شده بوديکالهش از گرما خ

 بدنش در اثر يچنانکه پندار.  شده بودندي آهني لوله هاينيش به سنگيدست و پا. زدي توانست برخيده بود و نميبعد، آنجا لم. دي ديمخلفات را م
آن وقت .  دهديل را مي جبرئي جواب گفته ييگو.  داد سر تکاني جدي تماشا کردنش که تمام شد، با حالت. شدي خود به خود له مينيسنگ
زش را از ي پري کسيا خوابش برد و چنان مدهوش شد که پنداريل در عالم رؤي نازکش را باز کرد و برهنه در کنارش قرار گرفت و جبرئيساز

 دگرگون يبه کل. ستاده بوديش اي روبرويوانه اد و لباس پري سفيد، دختر با آن موهايدار دي دوباره خودش را در خواب بيوقت. ده بوديبرق کش
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ن دراز ي زميل را همانطور که رويبعد جبرئ.  گرفتي ميغاميد پي ناميل مي که جبرئي داد و از مکانيشده بود و همانطور مجذوبانه سر تکان م
  .  گذاشت و به ِده بازگشت تا ورودش را اعالم کنديده بود برجايکش

   
ن يست که در اياما با آن المصب چه کند؟ هر چند، او ن. ک زن دارميا يد، پس حاال در عالم رؤير جا بود که با خود بگودر خواب آنقدر حواسش س

  .گر هستنديکديشال اختر در عمارت بزرگ کنار يشه و ميعا. ردي گيم ميباره تصم
   
*  
   
ازدواجشان چنان ."  شودي شروع مي از چهل سالگيانگار زندگ: "فت گيزنش شگفتزده م. از و شهوت شديد از روز تولش به بعد پر از نيرزا سعيم

 شوهر، ياز جنسيش حرارت و نيدوار بود که افزايشال در دل اميم.  کردندي سه بار عوض مي گرفت که خدمتکاران ناچار مالفه ها را روزيتحرک
از . ندي خواهند بگوير دارد، حاال دکترها هر چه مين شدن تأث داشت که شوق و ذوق در آبستيرا اعتقاد محکميز. ش کمک کنديسرانجام به آبستن

 کرد ي رسم مي کاغذ شطرنجي حرارت بدنش را رويزان روزانه ي گذاشت و ميآن گذشته، سال ها بود صبح به صبح قبل از بلند شدن درجه م
 علم را با خود ين خاطر که وقتي به ايتا اندازه ا معکوس داده بود، يجه ين کارها نتي اي انگار همه يول. ش مشخص شودير تخمک گذاريتا س

 ي دوست نداشت به رحم مادري محترميچ نطفه ي داد و تازه به نظر او هيد حرارت به خرج نميد و شايگر آنطور که باي برد، ديبه رختخواب م
 خواست يرا نميز.  گفتي نميزيد چي اگرچه به سعاورد،ي کرد فرزند بيشال هنوز دعا ميم.  شده بود، وارد شوديزي برنامه ريکين مکانيکه چن

 زد، در دل يکه چشمانش را بسته، خود را به خواب ميشب ها در حال. ن که نتوانسته انتظارش را برآورد، دچار احساس شکست شوديشوهرش از ا
ن يبه هم. ن همان عالمت باشديد اي شاشال با خود گفتيد شدت گرفت مي شهوت سعي بدهد و وقتي خواست عالمتي خواند و از او ميخدا را م

 که اگر يرفت، در حالي برود، پذيم ها به اندروني آمدند مثل قديستان مي خواست هر وقت به پريب شوهر را که از او مي عجيخاطر هم تقاضا
 کردند و به مدرن بودن ي رفت و آمدماديندار و همسرش در شهر زيزم. ز برخورد کنديرآمي تحقين درخواست با حالتيدر شهر بودند، الزم بود با ا

 کردند تا در حال ي دادند و دوستانشان را دعوت مي مي آنچناني هاي کردند و پارتيون مي معاصر را کلکسيآن ها آثار هنر. شهرت داشتند
م يشو جان، اگر ما بتواني ميراست ":د گفتيرزا سعي مين وقتيبنابرا. گر ور بروندي کاناپه ها با همديدئو، روي وي سبک و جنسيلم هاي فيتماشا

 در عوض ي داد، وليد جوابش را با خنده ميبا."  شودي بامزه ميليم، خيم ها رفتار کنيم نديم و مثل قدي جور کنيمي قدين خانه يرفتارمان را با ا
او . ز استي شهوت انگي هاين باز از آيکين هم ي کرد ايال ميشال خي رفتار کرده بود که ميشوهرش طور." دي سعيهرچه تو بخواه: "گفت
گر يشال دي نشان بدهد و اگر ميآتش هوسش نسبت به زن چنان شعله ور شده که ممکن است هر لحظه بخو را به و: ه گفته بودي به کنايحت

 ي روزمره اش ميارهااز آن گذشته، مسلما حضور او مانع انجام ک. ن خواهند شدي عمارت باشد، خدمتکاران را از رفتار آن دو شرمگيقسمت ها
د پر از يرزا سعي مين گفته چنان استنباط کرد که شهر برايزن از ا." م کردي رفتار خواهيشه امروزيم، مثل هميشهر که برو"گر ياز طرف د. شد

ن هنگام بود ي ام گرفت به خواست شوهرش تن بدهد و دريتصم. شتر استي بيلي پور خيتلين رو احتمال آبستن شدنش در تي است و از ايسرگرم
 که از خشم ي در حاليشيخانم قر. از داشتيرون نرود، به هم صحبت ني بماند و از خانه بيرا اگر قرار بود در اندرونيکه از مادرش دعوت کرد، ز

رت با يدر کمال ح يول.  دست برداردي بازين اندرونياورد تا از اين بييطان پاي خواست هر طور شده دامادش را از خر شي م.د وارد شدي غريم
 ي امروزي، زنيس بانک دولتي، همسر رئيشيخانم قر. روبرو شد." دي نداشته باشي کنم کاريمادر جان خواهش م: " گفتيشال که ميالتماس م

 ين شوهره نمي، اما انگار اين بود که حاال بهتر شده باشيدم ايام. ي آوردي در مي اُمل بازيت هم گاهي و دختريشو جان تو در نوجوانيم: "بود
 اثبات ي برايلين که در آن مدت دلي پنداشت و با اي سبک مغز مي با دامادش نداشت و او را آدمي خوبيانه يه دار از اول ميهمسر سرما." گذارد

د يرزا سعي به سراغ ميرونيده گرفت و در باغ بيستان هم اصرار دخترش را نديدن به پريپس از رس.  فشرديافته بود، همچنان بر آن پا مين نظر نيا
ش يست که بشود در به رويد؟ دختر من از آن ها ني کني است که شماها مين چه جور زندگيا: "رفت و چنانکه عادتش بود، با آب و تاب گفت

پسرم، قفل ! خورد ين ثروت به چه درد ميست اي، معلوم ني ثروتت هم قفل کرده ايتو که در به رو. يح ببريد او را به گرِدش و تفريبا. قفل کرد
 چون يد ولي بگويزيد دهان گشود تا چيرزا سعيم." د کنيح عشقتان را تجدياو را با خودت ببر و در حال گرِدش و تفر. پول ها و زنت را باز کن

بال کرد و به اصرار  گرِدش رفتن و مسافرت را دنيده ي خود به وجد آمده بود، اي که از نطق غرايشيخانم قر. افت، لب فرو بستي نيپاسخ مناسب
 که خودش در يش قفل کني آنقدر در را به روي خواهينکند م. برو او را هم ببر. برو جانم، برو. ديد و برويتان را ببندي است چمدان هايکاف: "گفت
  ."شهي هميآن هم برا: " کرد، افزودي که با انگشت سبابه به آسمان اشاره ميو در حال" برود؟

   
  .ن باره فکر کندي کرد، قول داد در اياس گناه مد که احسيرزا سعيم
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  ." کند هملت استيال مين آدم شل و ول خي مرد؟ اي؟ منتظر چه هستي بکنيچه فکر: "اد زديروزمندانه فري مادر زن پيول
   

.  آمدي گاه به گاه به سراغش م از زنش خواسته بود چادر سر کند،ي احساس گناه و سرزنش را به همراه آورد که از وقتي مادر زن تا مدتيحمله 
 را شرح يندارين کتاب تاگور داستان زميدر ا.  تاگور را برداشت و شروع به خواندن کرد[Ghare- Baire]ر ييکار خود کتاب ي دلداريبرا
 يسوادش ي شود که در ماجراي دو آتشه دوست مي هاياسي از آن سيکي کند، اما زن با يق به ترک حجاب مي دهد که زنش را تشويم

[swadeshi]يدش به زودي تردينش داد، وليخواندن داستان موقتاً تسک.  دهنديندار را به کشتن مي دست دارد و در آخر داستان زم 
 مصروع، دختر پروانه ها را يشه ي خواست آزادتر باشد تا عاين که در واقع ميا ايصادقانه بود،   زنش آورده بودي که برايليا داليآ. بازگشت

د يرزا سعيت مينگاه مادرزن متهم کننده بود، اگرچه حضورش حسن ن!  آورد، با خود گفت آزادترياد مي را به يشيکه خانم قر يب کند؟ در حاليقتع
و رزن ِگرد يش مثل روز روشن بود که آن پيق کرده، هر چند برايشال را به دعوت از مادرش تشوين فکر افتاد که خودش ميبه ا.  کرديرا اثبات م

 ياگر نقشه ها.  کندي ها متهمش ميدنش را ندارد و به محض ورود با سوء ظن با او مواجه شده، به انواع دوز و کلک ها و زرنگيقلنبه چشم د
د ين داستان جديا: " کردي همچنان غرولند مي درونيآن صدا.  نداشتيده اي فايول.  کردم خانم را دعوت کندي داشتم که اصرار نميگريد

 يدن آن دختر دهاتي ديدر واقع دلت برا. ي آن دختره قرار داده ايست؟ تو همسرت را به جاي احساسات نسبت به خانم چيداري و بيژسکسولو
   ."و الس زدن با او لک زده

   
قت ي مادر زن حقيد ناسزاهاي به نظرش رسين بدبختي که در اي ارزش پنداشت، به طوريندار خود را کامالً بين بود که زمير احساس گناه ايتأث

 ي او را شل و ول خوانده بود و حاال که در کتابخانه اش نشسته و دور و برش کتاب ها درون قفسه ها خوراک کرم هايشيخانم قر. محض است
ب آن هم چه کتا.  هستميمن آدم شل و ول. نطور استيشل و ول، بله درست هم. افتي يت ميش واقعين گفته براي شد، ايشاد و سرزنده م

 -  ا-يج،  وسترمنيپرس آثار يه ي شد، به عالوه کليدا نميرشان پي هم نظي مليوهاي در آرشيت که حتي سانسکري خطي، نسخه هاييها
عمارت . ده بودندي در کتابخانه صف کش[Percy Westerman, G.A. Henty, Dornford Yates]تز يدورنفورد و  يهنت

 ير اجدادش در قاب هاي که تصوييدر راهرو. ن خانواده هفت نسل شل و ول وجود داشتي در اتا به حال هفت نسل دست به دست گشته بود،
نه يوجود آ. ره شدير خودش خي آن قرار داشت و به تصويد که در انتهاي رسينه ايخته بود، به ره افتاد تا به آيوارها آويزشت و پرزرق و برق به د

 ي را نشان مينه مردير درون آيتصو. خته خواهد شديوارها آوي چون اجدادش به ديز روزير او نيتصو کند که يادآوريد يرزا سعيالزم بود تا به م
ل يد به سبيرزا سعيم. دا نبوديده از گوشت بودند و استخوانشان پيز پوشيش ني آرنج هايحت. ز بودي تيداد که خطوط چهره و بدنش فاقد گوشه ها

 را جلب ي مثل من نظر کسيآدم: "اد زديفر. شل و ول. ، همه نرم و شل بودنديشاني، پينيها، بگونه . ستيف خود نگري ضعيکم پشت و چانه 
 که يمار عشق است، در حاليافت که حتماً عاشق شده و بي بلند سخن گفته است، دريش به صداي متوجه شد از فرط تشويو وقت"  کند؟يم

  .ستيمعشوقش همسر پرِمهرش ن
   
 ير ميين سرعت تغي که به ايآدم.  دهميب مي خودم را هم فريحت.  هستم منيبکاري و فريپس عجب آدم سطح: "د و با خود گفتي کشيآه

ستان قدم زد، و به ي پري در راهروهايمدت.  در شکم خود فروکنديي نبود که بتواند چاقويي از آن هايول." رديکند، بهتر است هر چه زودتر بم
  .ش شديدين نااميگزي جاي چون خوش خلقيزيه اش را باز گرداند و چيحگر روي ساختمان بار دي فضاي جادويزود

   
 يله يد به وسيرزا سعيش از مي نمود، هفت نسل پيب ميط هند غري از لطافت بود و در محي محکم و عاريي رغم نامش بنايستان که عليپر

ستان را از خانه ي پريامات مستعمره بود، سبک معمارپرون که مورد توجه مق.  ساخته شده بود[Perowne]پرون  به نام يسي انگليمعمار
 يب السطنه، براي نايهمانيقه پس از مالقات در ميارو را پنج دقين يد ايجد بزرگ سع. ت گرفته بودي به عاريسيک انگلي و نئوکالسيي روستايها
روت  يم مسلمان ها طرفدار سربازان يهد که همه  خواست بسازد استخدام کرده بود تا رسما نشان بدي که مي خانه اي طرح و نقشه يه يته

[Meerut]ستان به صورت ينک پريجه ايارات تام داده بود، در نتي اختيسيد به معمار انگليجد سع.  کنندي نميبانيستند و از شورش ها پشتي ن
چک ها از يپ. ان سر برافراشته بوديت تناور بان آمد، کنار درخيباً از مناطق حاره به حساب مين منطقه که تقري اينيب زميان مزارع سيش ميفعل
 گفتند نامش را هم ي ها ميبعض.  کردندي ميي پروانه ها در کشوها خودنمايدند و جسدهاي خزي رفتند، در آشپزخانه مارها ميش باال ميوارهايد

  .ستان مبدل شده استياز معمار گرفته و در اصل پروتستان بوده که بعدها کوتاه شده و به پر
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، درختان بلند نخل و آسمان صاف و پرستاره ي گاوي هاي درآمده بود که با چشم انداز گاريستان بعد از هفت نسل، تازه به صورتي پريبنا
ز ي داشتند ن[King Charles the Headless] سر يچارلز، شاه ب ي مشبکش که رو به پله هاي پنجره هايحت. افتي ي مييخوانا

ن روزها ي اي طلبانه ي تساوينداران از غارت هاي زميل خانه هاين قبي از اي تنها شمار اندک.ت شده بودندي خاصي بيفير قابل توصيبه نحو غ
ن ي رغم ايا علين خاطر، و يد به ايستان را انباشته بود، شاي پري موزه ها فضايدگي پوسي چون بويزيل هم چين دليبه هم.  مانده بودنديبرجا
بان کنده ير ساياو ز.  صرف کرده بودياديش پول زي نگهداري کرد و براي کهنسال احساس مين بناي نسبت به ايصد غرور خايرزا سعيکه م
دوست داشت در سالن بزرگ عمارت همراه . ده بودنديش خوابيب السطنه رويم ها سه نايد که قدي خوابي مي به فُرم کشتي در تختي برنجيکار
 يراز باالي بزرگ بافت شيک قالين اتاق درندشت ي ايدر انتها. ندي داشت بنشيرعادي نفره که شکل غ سهي کاناپه ي رويشيشال و خانم قريم

 . شدي که هرگز برگزار نمي ايهمانيم.  باشُکوه بود که استحقاق باز شدنش را داشته باشدي ايهماني نصب و لوله شده و در انتظار ميچارچوب
 ي کردند و چهل چراغ هاي ميي خودنماي و سنگيعي طبي باغ طاووس هاي اصلي بود، کنار پله هاني ستبر مزي ستون هاي داراياتاق ناهارخور

 کرده و به روارها و کف اتاق ها عبويه هنوز سالم بودند و طنابشان که از دي اول[punkah] ي هاپانکاه.  زدنديز در هال چشمک ميکار ون
 يمي جنباند و نسيخت آن ها را دردست گرفته و مي ري که از گرما عرق ميسته و درحالد که پانکاه واال در آن نشي رسي مي پنجره اياتاق ب

ن خاطر هنر ين نسل در آنجا مشغول به کار بودند و به هميخدمتکاران هم نسل اندر نسل، از زمان هفتم.  فرستادي نقاط خانه ميخنک به همه 
 يزندگ.  شدنديا ميندار را جويد زميي دادند و تأيشان به سنت تن ميد و ابتکاري جديا هينيري ش.ت و غرزدن را از دست داده بودنديِشکِوه و شکا

  .ز در معرض خطرندي راحت ني هاياما زندگ. ستان نرم و راحت بودي گذشت، در پري مير درخت به سختيهر قدر ز
   
*  
   
انگار روحش .  کردير مي تحمل ناپذيد را دچار احساسيرزا سعيمد، ي گذرانيشه مي دربسته با عايشتر وقتش را در اتاقين که زنش بي بردن به ايپ

ش را برآورد و يشه، آرزويدوار بود مِلک مقرب، شوهر عايشال اميم. ر ممکن بوديد و خاراندنش غي خاري درونش مييجا. دچار اگزما شده بود
ن همه از وقتش را با يد چرا اي پرسيد که ميرزا سعيواب مد و در جي به شوهرش بگويزين بابت چي خواست از اياما نم. سرانجام آبستن بشود

 کرد و يد ميد را تشديرزا سعي ميشال خارش روحياط ميسکوت و احت.  انداختي شانه باال مي گذراند، با کج خلقين دختر ِده ميوانه تريد
ن بار متوجه شد که ي نخستيبرا.  ورزدي مک از زنان حسادتي دانست نسبت به کدام يخت، هر چند نمي انگي برمياحساس حسادت را در و

 زن ها بر يز به خشمش دامن زد، گوين شباهت ني است و اي شاپرک ها، مانند چشمان همسرش خاکستري بانوي درخشنده يرنگ مردمک ها
 زنانه ياين قضاي اي پنداراصالً.  گفتنديد هم از او ميشا.  کردنديگر پچ پچ مير گوش همدي زي داند چه اسراريخدا م.  شدنديهش متحد ميعل

دا کرده يگر را خوب پي همدييد با خود گفت سه تايرزا سعيم. شه شده بودي عايفته ير هم شي پي، آن ژله يشيچون خانم قر.  داشتيسر دراز
  .  شودي خارج ميگريم از درديالت که وارد شود، عقل سليالطا. اند
   

ن خوش ي اي کرد ولين احترامش مي خواند، شرمگي اردو ميد که اشعار عاشقانه ي ديد را مي سغرزايا باغ ميشه، هر بار که در بالکن يو اما عا
 از روزها يکين بود که يچن.  ساختيش غوطه ور ميدي و نااميشتر در سرخوردگيد را بي همراه بود، سعي که با فقدان کامل توجه شهوانيرفتار

د، غرق در يک مادر زن به گوشش رسي دراماتيادهاي فري، صدايشه به اندرونيد عاقه پس از وروي کرد و چند دقي زنش را ميکه جاسوس
 کنان ي مويينماي سيلم هاي مثل قهرمانان فيشيد خانم قريد.  تمام وقت تلف کرد تا وارد اتاق شديقه ي احمقانه اش، عمدا سه دقييانتقامجو

شه دست ها را يعا. ي به خاکستريخاکستر. ره شده انديگر خيکديبه چشمان  تخت نشسته يشال چهارزانو رويشه و مي که عايد، در حالي گريم
  .شال را در کف گرفته بوديدراز کرده، صورت م

   
ش پر از ينه هاي سرطان مبتال شده و رو به مرگ است و هم اکنون سيماريندار به بيشه اطالع داده که همسر زميمعلوم شد مِلک مقرب به عا

 ظالم است، چرا يشال فهمانده بود که خدا موجودين سرطان به مي ايو اما جا.  مانَديش از چند ماه زنده نمي است و بيرماي مرگبار بيگره ها
د که يسع.  جانش به او بود، مرگ بنشانديره يش آوردن فرزند و نوشاندن شي که تنها آرزوي زنينه هاير قادر بود در سي شريکه تنها پروردگار

  ."مان استيش ايک آزماين فقط يا.  دهديخداوند نجاتت م. ينطور فکر کنيد ايتو نبا: " کرديشال زمزمه مي خطاب به مشه مشوشيوارد شد، عا
   

د و ي کشياد مياز خشم چنان فر. ن ضربه بودي تريج، کاريندار گي زمي که برايخبر. د داديرزا سعي فراوان به مي خبر را با آه و ناله يشيخانم قر
  .  اتاق را خُرد کرده و به ساکنانش حمله ور شوديه يار اسباب و اثاثي اختي هر آن ممکن است بييد که گوي لرزيم
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 و در گوش ي من آمده ايت به خانه ين جنون و فرشته هايتو با ا. ن سرطان اشباحتيبرو گم شو با ا: "شه گفتياد کنان به عايدر آن حال فر

ن پزشکانند يم و اي کني مي مدرن امروز زندگيايما در دن. ت گم شويياالت و شوهر نامريرو و همراه خنجا بيزود از ا. يخانواده ام زهد چکانده ا
زود گورت را گم کن و برو که . يهوده به هم بافته اياوه ها را بين يتو ا. ينيب زمي سي دهند، نه اشباح مزرعه يص مي ها را تشخيماريکه ب

  ."ت نشوديدايگر پيد
   
 او از يو وقت.  داديد گوش ميرزا سعي ميندار نهاده بود به ناسزاهايرد، همچنان که دست به صورت زن زميشال برگيده از مي آنکه ديشه بيعا

زها به ما ي چي در عوض همه ين انتظار را دارد، وليخداوند از ما باالتر: "شال گفتي کرد، آهسته به ميش را باز و بسته مينفس افتاده مشت ها
د يرزا سعيم.  برده اندي به کنه مفهومش پي کردند که پنداري وار چنان زمزمه مي مردم ِده طوطي بود که همه ين فرموليا." د خواهد شيارزان
افتاده بود و از دهان و دندانش که . ن شديهوش نقش زميشه زد که بي به عايده ايار از کف داد و چنان کشيک آن اختيد، ين جمالت را شنيکه ا

 يا. ن قاتل داده امين که دخترم را به اي خدا، من را ببيا: " کرديي شروع به ناسزاگويشيد که خانم قري چکي شده بود خون مدر اثر ضربه لق
 آنکه يد بيسع." طان نجسيکافر، ش.  کندين ميبه مقدسات توه. ن هم شده بزني تمريزود باش مرا هم بزن، آره برا.  زنديخدا، زن ها را م

  .رد، اتاق را ترک گفت بر زبان آويکلمه ا
   

 ي کني در خرافات پافشاري خواهياگر م: "د مخالف بودي که سعيدر حال. ک چک آپ کامل به شهر برودي يشال اختر اصرار کرد برايروز بعد م
ن روز بعد ازظهر شال آيم." ميل به شهر المصب برسي کشد تا با اتومبيهشت ساعت طول م. مياياما از من انتظار نداشته باش همراهت ب. برو

 در کنار يعنيد باشد، ي که باييد آنجايرزا سعيش را به او اطالع دادند، مي آزمايجه ي که نتيجه هنگاميدر نت. همراه مادرش و راننده به شهر رفت
 ي بيعمل جراحنه اش خانه کرده بود که يق درون سيشرفته و چنگالش چنان عميسرطان چنان پ. ش مثبت بودي آزمايجه ينت. همسرش، نبود

ستان يشال به پريم.  گرفتينه اش را فرا مي سيحداکثر شش ماه، و درد به زود.  مانديشتر زنده نميشال چند ماه بيدر هر حال م. ده بوديفا
 شي آزمايجه ي نتي رسمي رنگ نوشت و با لحني کاغذ صورتي روي کوتاهي رفت و در آنجا نامه يکراست به اتاقش در اندرونيبازگشت و 

 خواست يت به مرگ همسرش را که با دستخط خودش نوشته شده بود خواند، با تمام وجود ميد محکومي سعيوقت.  را به شوهر اطالع داديپزشک
 از جمالت ي حاال بعضيدن به خداوند متعال فرصت نداشت، وليشي انديسال ها بود برا.  ماندندي خشک باقي چشمانش با لجبازيد، وليبگر
 ذهنش را فرا ي تلخ و خرافيو فکر."  خواهد شديزها به ما ارزاني چيهمه .  دهديخداوند تو را نجات م: " آوردنديش هجوم مشه به ذهنيعا

  ." دار شد و او هم زنم را به کُشتن داديشه بيشهوت من نسبت به عا. ميما لعنت شده ا: "گرفت
   

ن يا. د دادي به سعيگري ديستاده و راه را سد کرده بود، نامه يدرش که جلو در ا ماي کرد، وليدارش خودداريشال از دي رفت، مي به اندرونيوقت
د به نشان موافقت سر يرزا سعيم."دياي کنم اجازه بده بيخواهش م. نميشه را ببي خواهم عايم: " رنگ خوشبو نوشته بودي کاغذ آبيبار دو جمله رو

  .ن دور شديخم کرد و شرمگ
   
*  
   

ت در يز چون واقعيا ني حرکت است و در رؤيل بيمعموالً جبرئ. ستيچ نين دختر هياما با ا. ي کشمکش است و با امام بردگرابطه با ماهوند سراسر
رد و ي گي خواهد برمي دهد و آنچه را که مي آورد، گوش فرا ميد، به آنچه او بر زبان نمي آي آب نزدش ميا جويدختر کنار درخت . خواب است

  .چي داند؟ هيل از سرطان چه ميمثالً جبرئ. دي گويآن گاه ترکش م
   
ن واژه ها ي گردند، اما اي شنوند و مجذوب واژه ها مي ميي است که صداهاييشد که دور وبرش پر از آدم هاي اندين مي به ايداريان خواب و بيم

 بخشد تا کوه ها يرو مي کند و به آن ها نيشان زمزمه ميست که در گوش هاين کيست؟ اي پس مال ک-ستي او نين حرف هاينه ا. ستندياز او ن
  ص بدهند؟ ي را تشخيماريش باز دارند و بيرا به حرکت در آورند، زمان را از پو

   
  . نداديل پاسخيجبرئ
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*  
   
. ش نبوديدايهفته پک يد شد و تا يدند، از انظار ناپدي نامير و کاهن ميشه که اکنون مردم او را پي پور، عايتليشال به تيک روز پس از بازگشت مي

 ها گفت که وسط ي چانتاپانتا به دنبالش روان بود، بعداً به دهاتينيب زمي سي هاي گاريعثمان دلقک، عاشق بخت برگشته اش که در جاده 
 يه گاوش افسانه هامعموالً هر گاه عثمان همرا.  از دختر نبودي راه، باد خاک جاده را به هوا بلند کرده و چشمانش را آزرده و پس از آن اثريها

 ها با ي کرد، دهاتي مخصوص ناممکن بود را نَقل مي خواندن وردهاي که باز و بسته شدنشان بيي جادو و درهاي اجنه و چراغ هايباورنکردن
م ي تواني پور ميتليما مردم ت.  کنندين حرف ها را باور مي که ايي چانتاپانتا بگوي آن احمق هاين قصه ها را براي گفتند بهتر است اي ميناباور
 خراب يو تازه برا. ندي آيد نميم که اگر هزاران کارگر شب و روز کار نکنند، قصرها خود به خود پدي دانيم و ميز بدهيال تميقت را از خيحق

را يخر نگرفت، زچ کس دلقک را به تمسين بار هين همه ايبا ا.  زحمت بِکشنديد کليست و همان کارگرها باي نيکردنشان هم خواندن ورد کاف
 ي بين بر حق بيد مو، جانشيآن ها کم کم باور کرده بودند که دختر سپ.  کردندي گفتند، مردم باور مي بود که هر چه درباره اش ميشه دختريعا
 يمه در برش نم کردند و چون جايا آمد باز نگشته بودند، و از آن گذشته، مگر مدام دنبالش نمي که به دنيمگر پروانه ها در سال.  استيج

د و وجودش نشانگر آن بود که هنوز امکان ي بخشيت مي که بازگشت پروانه ها به بار آورده بود، حقاني سرکوب شده ايدهايشه به اميگرفتند؟ عا
  .ز از دست نرفته استين نين فرد سرزميرترين و فقيفتري ضعي، ولو براين زندگي شگرف در ايده هايبروز پد

   
:  آنکه از احساسات جوان سردر آورد افزوديجه بيخد. هير گريو عثمان زد ز." گر از آن فرشته استياو د: "ج شگفتزده گفتجه، همسر سرپنيخد

 چطور کدخدا شده ي دست و پا و صاف و ساده اين زن بيست با چنيمعلوم ن: " ها به سرپنج گفتنديدهات."  استي عاليلين که خيا. ه ندارديگر"
  ." يا
   

  ."ديخودتان انتخابم کرد: " دادين جواب ميو او سرسنگ
   

 ي بر بدن برهنه اش جامه پوشانده بودند و موهايي طاليپروانه ها.  رفتي ِده ميدند که به سويشه، او را ديد شدن عايهفت روز پس از ناپد
 پور اطالع بدهند يتليات تيه بانچان رفت و درخواست کرد بي منزل سرپنج محمد ديکراست به سوي.  خورديچ و تاب ميم پيدش همراه نسيسف
ن که قادر به امتناع يو محمد د." خ درخت در شُرِف وقوع استيداد تارين رويبزرگتر: "شه گفتيعا.  آماده شوندي فوريک جلسه يل ي تشکيبرا

  .  هوا گذاشتيکي همان شب، بعد از تارينبود، قرار جلسه را برا
   

من : "ستاده بود گفتين اي زمي که در برابرشان رويشه در حالي درخت ِگرد آمدند و عاي شاخه يشه رويات مانند همي پانچايآن شب اعضا
 آورده که يغامي ما پيل مِلک مقرب برايجبرئ. ده اميز دي را نيبله من درخت ِسدرالمنته.  آسمان پرواز کرده امين نقطه يهمراه فرشته تا باالتر

  ." خواهد شديز به ما ارزاني در مقابل همه چي خواسته خواهد شد، ولمياما هر آنچه که دار. ز هستيفرمان ن
   

 ي که ميدر حال.  گرفت آماده اش سازديد مي باي که به زوديمي تصميامده بود تا برايش ني پين تا کنون واقعه اي سرپنج محمد ديدر زندگ
  "تر جان؟ خواهد دخيل از ما چه ميجبرئ: " کند گفتيريش جلوگيدن صدايد از لرزيکوش

   
به ما فرمان داده شده که از . ميارت آماده شوي زين حاال براي ما، مردان، زنان و کودکاِن ِده، از همين قرار گرفته که همه ي مالئکه بر اياراده "
  ."ميارت بروين زيد به ايما حتماً با. ميف قرار دارد ببوسيم و حجراالسود را که در کعبه، در مرکز حرم شرياده برويف را پي شرينجا تا مکه يا
   

 خانه ها يان بود و رها کردن نابهنگام همه ي محصول در ميمسأله .  را آغاز کردنديجاني پرهيات مباحثه ين هنگام پنج عضو پانچايدر ا
 يناسک حج را بر کسان دانند که خداوند انجام ميهمه م.  کنم امکان داشته باشد بچه جانيتصور نم: "سرپنج گفت. دي رسيعاقالنه به نظر نم

آن . ران ِده به مباحثه ادامه دادنديشه همچنان ساکت ماند و پي عايول." دي بخشاي توانند به مکه مشرف شوند مي نميماريا بيل فقر يکه به دل
چ کس هرگز يکه ه ي در حال- شدي که مسأله حل مي، در حالي طوالنيت کرد و زمانين سرايرير داشته باشد، به ساي سکوتش واگيوقت پندار

  . نگفتندي کلمه ا-  آن را ندانستيچگونگ
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نجا تا ياز ا: "اد زدي آب بود فريدن جرعه اي مترادف با نوشيزيش چين تازه براين که دييعثمان نوآ. سرانجام عثمان دلقک شروع به صحبت کرد
  "م؟يم بروي تواني شوند؟ چطور ميرزن ها و بچه ها چه ميپ. ل راه استيست مايا دويدر
   
  ."  دهديرو ميخداوند به ما ن: "شه آرام پاسخ داديعا
   

م از آن عبور ي توانيانوس قرار گرفته؟ آخر چطور ميک افيف ي شريان ما و مکه ي که ميچ فکر کرده ايه: "اد زديعثمان با سماجت مجدداً فر
  ."ميم پرواز کنياند که بتواني روين بال مد مالئکه از پشتمايشا. ميه کني کراي زائران کشتيم برايم؟ ما که پول نداريکن
   

ساکت . گر بس استيد: "ز گفتي سرزنش آمين با لحنيسرپنج محمد د.  گفت گرفتندين دور و بر عثمان را که کفر مي ها خشمگي از دهاتيجمع
  ."ي کنيروي و روش ما پ و از راهيبهتر است دهانت را ببند. يست که اسالم آورده و به ِده ما آمده اي نياديتو مدت ز. باش

   
د، بلکه آن ها را آدم ي دانيشما تازه واردها را با خودتان برابر نم. دي کنينطور رفتار ميپس شما با تازه واردها ا: " کردي عثمان همچنان پافشاريول
ن که ي قبل از اي شد، وليان محکمتر م مردان غضبناِک سرخ چهره ِگرد عثميحلقه ." د انجام بدهنديي گويد هر چه شما ميد که باي داني مييها

  . ر داديي تغي کاهن به سؤال دلقک، فضا را به کليشه يفتد، پاسخ عاي بيگرياتفاق د
   

ان کف يم، پا به ميديا رسي به ساحل دريمود و وقتيم پياده خواهيل پيست مايما دو. ح داده استين را هم توضيفرشته ا: "همانطور آرام گفت
انوس يبله، آب ها از هم گشوده خواهند شد تا ما از کف اق. ندي ما راه بگشايب ها خود به خود از هم باز خواهند شد تا براآ. مي نهيامواج م

  .ميرهسپار مکه شو
   
*  
   

ب ي سيه هاسکوت به مزرع. امدي ني ساکت بود و هر چه خدمتکاران را فرا خواند جوابيبيدار شد، خانه به طرز غريد که بيرزا سعيصبح روز بعد، م
ات به اطاعت از فرمان ي پانچاي اعضايهمه .  بر پا بودي پور جنب و جوشيتلي درخت تير سرپناه گسترده ياما ز. ز رخنه کرده بودي نينيزم

تا به گاو  بسازد يي هاي نجار گاريسي خواست عيسرپنج ابتدا م.  شدندي ترک ِده آماده مي ها براي داده بودند و دهاتيل، مِلک مقرب رايجبرئ
مگر فرشته نگفته که ما ! دي دهي، شما گوش نميسرپنج صاحب ج: "جه گفته بودين را در آن بنشانند، اما همسرش خديران و معلوليببندند و پ

نبودند به نوبت  ي طوالنييماين کودکان که قادر به راهپين شد که خُردسالتريقرار بر ا." ميد فرمانش را اطاعت کنيم؟ خُب ما هم باياده برويد پيبا
ا ي تلخ، لوبيياي، عدس، برنج، کدو قلينيب زمي سيشان را ِگرد آورده بودند و کپه هايي مواد غذاي ها همه يدهات. پشت بزرگساالن حمل شوند

م کنند تا هر يتقسان زائران ي مي را به تساوييم گرفتند مواد غذايتصم. ات انبوه شده بودي پانچايک شاخه يجات نزدير سبزيقرمز، بادنجان و سا
ز با ي حامل جوجه و مرغ را نيوانات بارکش و چند گاريقرار بود ح.  و رختخواب ها را هم ِگرد آوردنديل آشپزيوسا. ره اش را حمل کنديکدام ج

د از يرزا سعي ميوقتده دم شروع کرده بودند و يش از سپي ها پيدهات. ل قناعت کنندين وساي سرپنج از همه خواسته بود به کمتريخود ببرند، ول
 ي دهاتين سخن گفت و شانه ي تمام خشمگيقه يندار چهل و پنج دقيزم. ش سر و سامان گرفته بودي خبر وارد ِده شد، کارها کم و بيهمه جا ب
با همان شتاب دند و ي ِکشي کار شد و سرانجام ول کرد و رفت و همه نفس راحتي نبست و تنها سبب کنديده تکانشان داد، اما طرفيها را چسب

 ي کرد و ناسزا ميوانه و صاف و ساده خطاب مي کوفت و مردم را دي ميشاني رفت، با دست به پيرزا همانطور که ميم. ن به کار پرداختنديشيپ
ست به ي باي قدرتمند بود که ميف النفس از خانواده اي ضعي نبود و به خدا و رسول اعتقاد نداشت، بلکه مردينداريچوقت مرد دي او هيول. گفت

  .ده بودي فاي مثل او بي کردند تا به دنبال سرنوشتش برود، چون مباحثه با آدميش ميحال خود رها
   

زند و پس از آن سفر را آغاز کنند تا از حرکت در ي نماز برخي حرکت بودند که سرپنج گفت بهتر است همه براي ها آماده يدم غروب دهات
 خواست کعبه يشه دلم ميمن هم. باألخره درست شد: "ده بود زمزمه کرديرش دراز کشي که کنار همسر پيامشب، هنگ.  روز در امان باشنديگرما
هر دو . ن بودي من هم هميآرزو: "جه دستش را دراز کرد، دست او را گرفت و گفتيخد." ا بروم ِگرد آن طواف کنمين که از دنينم و قبل از ايرا بب

  ."مي گذريبا هم از وسط آب م
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و ." شويشان ميدي ديد ميبا: "اد مانند خطاب به زنش گفتي فريي شدند، با صدايارت آماده مي زيدن مردمان ِده که براين از ديد خشمگيرزا سعيم
آخر به سر خانه . اده برونديا پي خواهند تا دريم.  پور به سرشان زدهيتليمردم ت: " داد افزوديهوده حرکت ميش را بي که دست هايدر حال

  " مانند؟ينجا ميند و همي آيشنهاد پول نقد بکنم، سر عقل مي اگر پي کنيفکر م.  خانه استيد؟ همه ي آيشان چه ميگزند
   
ان ين چمباتمه زده مي زميشال و مادرش روي تخت نشسته بود و مي چهارزانو رو.ش خشک شديشه افتاد و صداي ناگهان چشمش به عايول

  ."نجا استين سگ پدر ايبازهم ا: "د گفتيرزا سعيم.  کردندي شد برد جدا مي را که مييزهاي و چ کردنديلشان جستجو ميلباس ها و وسا
   

د و ي شما زن من هستيول.  ها انداختهي به جان دهاتيکربين جنده چه مي داند ايطان ميفقط ش. دي گذارم بروينم. دي رويشما نم: "اد زديو فر
  ."ديبزن ين کار دست به خودکشي دهم با اياجازه نم

   
 نمانده، آن وقت از ي از عمرم باقيزيد چي دانيشما م. دي بري به کار ميد عجب کلمات قشنگيسع. ي خوبيچه حرف ها: "دي خنديشال به تلخيم

من . ديبفهمد آن را ي توانيتان نميي اروپاي وارداتيني دي افتد، اما شما با آن بي دارد اتفاق ميز مهميک چينجا يدر ا. دي کني صحبت ميخودکش
  ."ديدي فهميد آن را ميدا کنيد قلبتان را پي کردي ميد و سعي گشتيس ميد اگر داخل کت و شلوار دوخت انگلياما چرا، شا

   
  "؟ مگر عهد بوق است؟يک مرتبه به تب خدا دچار شده اي؟ يين تويشو، ايم. شاليم. ر قابل تصور استيغ: "د گفتيسع

   
ارت مکه مشرف شود، يشال به زي ميشه گفته که وقتيفرشته به عا. ستيمان ها ني اي بينجا جايا.  پسرميبهتر است برو: " گفتيشيخانم قر

  ." خواهد شديز به ما ارزاني شود و در عوض همه چيز از ما خواسته ميهمه چ.  رودين ميسرطانش از ب
   
اگر : " گفتي طوالنيوار فشرد و پس از وقفه ايش را به گچ ديشانيوار اتاق خواب همسرش چسباند و پيش را به ديد اختر کف دست هايرزا سعيم

  ."م بوديگر در مکه خواهيدو روز د. ميما برويد با هواپييايات حج است، خُب بيمنظور انجام عمل
   
  ."مياده برويبه ما فرمان داده اند پ: "شال گفتيم
   

 بالدار؟ بهشت يش دراز و فرشته هاي ريل؟ خدايشو؟ جبرئيالئکه، مِلک مقرب مشال، فرمان؟ ميشال، ميم: "اد زديار از کف داد و فريد باز اختيسع
؟ يي گويا زن ها روح دارند؟ هان چه مي؟ آيري بگي خواهي ميجه اين حرف ها چه نتي اش؟ آخر از ايطان با دم و سم اسبيشال؟ شيو جهنم م

 ي شوند آب هايانوس از هم باز مي اقي آب هايد؟ وقتيا سفياه است يد؟ خدا ست دارنيا روح ها جنسيآ. مين که بهتر است سؤال را برگردانيا اي
ا گناهان من ي؟ آيقت دارد؟ تو به بهشت اعتقاد داريا معجزه حقيآ. شال جواب بدهي مانند؟ ميوار کنار مي روند؟ راست مثل دي کجا مياضاف

ک شد و از پشت در آغوشش يشال نزديم. ده بود به زانو افتاديوار چسبانيش را به ديشانير شد و همانطور که پيبخشوده خواهند شد؟ اشکش سراز
 يه دارد و ميهر چه باشد تهو. شن را همراهت ببري الاقل مرسدس بنز استيباشد، همراه زائران برو، ول: " حال گفتي خفه و بييبا صدا. گرفت

   ."يخدانش را پر از کوکاکوال کني يتوان
   
  ."ميم بروي خواهيا که نميک کنار دريک نيد، به پيم سعيما زائر. مي روياده راه ميه پيما هم مثل بق. نه: " پاسخ داديشال به نرميم
   
   ."مي آي از عهده اش بر نمييبه تنها. شوي دانم چه کنم ميمن نم: "ان گفتيد گريرزا سعيم
   
  ."ديد و روحتان را نجات بدهييايبا ما ب. به سر آمدهگر زمان افکار شما يد. دييايرزا صاحب، با ما بيم: " تخت گفتيشه از رويعا
   

ن گرِدشتان آخرش ياما ا. دي خواستي که مين هم گرِدش المصبيا: " گفتيشي به خانم قريد با چشمان سرخ از اشک برخاست و با بدجنسيسع
  ." شوديرد، هفت نسل باد هوا مي گيجان همه مان را م
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  ."ايفقط ب. ايد با ما بيسع: "اندد چسبيشال گونه اش را به پشت سعيم
   
   ."خدا وجود ندارد: "شه گفتيد و محکم خطاب به عاي او چرخيول
   
  ." اهللا و محمداً رسول اهللايال اله ال: "شه گفتيعا
   

  ."خواهد شدانوس گشوده نيآب اق.  نداردي و ملموس ربطينيق عي است و با حقاي و ذهني درونيتي واقعي روحانيتجربه : "د ادامه داديسع
   
  ."آب ها به فرمان مالئکه از هم گشوده خواهند شد"
   
  ."ي کشاني فاجعه مين مردم را به سويتو ا"
   
  ." رونديآن ها به آغوش خدا م. نه"
   
 خاتمه ينگواين دي کوشم به اي دارم مي که برمي همراهتان خواهم آمد و با هر قدميول. ستميمن به تو معتقد ن: "د مصِّرانه گفتيرزا سعيم

  ."بدهم
   
  ."اورندين بيقي شکاکان گذاشته است تا سرانجام به وجودش يش پاي پي گوناگونيخداوند راه ها و روش ها: " جواب داديشه به شاديعا
   
  .رون رانديد، پروانه ها را بي دويرون مي که از اتاق بيو در حال." برو به جهنم" :اد زديد فريرزا سعيم
   
*  
   

 که عاشقش يا آن احمقيوانه ترند، دختره يک ديکدام : "وان گفتير گوش حي کرد، زيمار ميبان کوچک گاوش را تير ساي زعثمان دلقک که
و گاو ." ت چاه استي بدتر از ممنوعيليانوس خي از اقيانگار عبور اجبار. مي مانديد بهتر بود نجس ميشا: " عثمان ادامه داد. نداديگاو جواب" شده؟

  .بوم، بوم: ق تکان داديه نشان تصدسرش را دوبار ب
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  پنجمفصل 
   
  ك شهر، آشكار اما تماشا ناشدهي
   
   
   
۱  
   
   
   
و مسافرخانه  شاندار يان صاحب كافه ي محمد صفيآقا"  گرداند؟يا باطل الِسحر مرا به حال اولم مين كه به جغد مبدل شدم، كدام ورد يپس از ا"

ان معلم يصف. ده بوديادي دني بودند، عاقله مرديمين دو مؤسسه كه از هر رنگ و اقلي اي هاين و معتمد مشتري آن و مشاور امي باالي طبقه ي
دساخته و  بود خوي معتاد شده باشد ابا نداشت، مردييدئوي ويلم هاي فين كه به تماشاي ها خشكه مقدس نبود و از ايشتر حاجيسابق كه مثل ب
 و يدتي شد، به خاطر اختالفات عقيده مي نام"ي شرقيه يناح" بنگالدش هنوز يم ها، وقتي از فرهنگ ها كه قدياريك بسيآشنا با آثار كالس

وتوله كوچ د كه مِن كي فهميانگار نم. ند مهاجري گوينجا به من ميا: " گفتيم.  از ژنرال ها از پست خود در داكا اخراج شده بودي با بعضيفرهنگ
 كلفت داشت، طول قدش به ي ستبر و بازوها و كمريكلين كه هيرا با ايز.  كردي قدش اشاره مي به كوتاهيين حال با خوشرويو در ع." كرده ام

ر اتاق ده و كنار دي، از خواب پري جاشي جامپي در زدن مصّرانه يمه گذشته بود، با صداين لحظه كه شب از نيدر ا. دي رسيم نميك متر و ني
 خورده يزيش كه بند آن پشت گردنش فكل تمي بنگالدشيز برداشته و با دامن لباس كرتاي مينكش را از رويبعد ع.  زديستاده، مژه ميخواب ا

لش دست ي سبيش حنا بسته و بينكش را زد، چشمانش را كامال گشود، به رينش را بست و عيك بيبود، پاك كرد، باز پلك زد و بعد چشمان نزد
ك گربه همراه خودش ي مثل ي كه ظاهراً جامپي موجود لرزانيدن شاخ هاي را گشود و پس از ديش را غنچه كرد و دِر وروديد، لب هايكش
ن جمله يهرچند ا. شدار باال را به زبان آوردي كوتاه و ني نداشت، جمله يديچ ترديگر نسبت به وجودشان هي كه دييده و آورده بود، شاخ هايكش

ن كه تازه يست كش رفته بود، اما با اي زيح ميالد مسيش از ميسال پ۱۸۰ تا ۱۲۰ اهل مادورا كه حدود يش مراكشيوس، كشيوس آپوليرا از لوس
 به ِسحر و ي ثروتمنديوه ي بيله يش كه در آن دوران كشورش مستعمره بود به وسين كشيا. ز بوديش انگيده بود حضور ذهنش ستاياز خواب پر

 كه به راهرو يان در حاليل شده بوده، صفيس از رد آن با وقاحت تمام اقرار كرده بود كه قبالً بر اثر ِسحر به خر و نه جغد تبدجادو متهم شده پ
 يول.  فلك زدهيچاره يد، ادامه داد بله، بي دميش گرفته و بخار نفسش را در آن مينيش را از سرما اطراف دهان و بي گذاشت، دست هايقدم م

  .دار كنمي روم زنم را بيم. ل برخورد سازنده داشتين مسايد با ايبا. مي و ناله نكنبهتر است آه
   

 مسخ شده و ينش دو پايي ها به دوش افكنده بود كه از پاي رومي را مانند رداييپتو. دي باريش ميش چمچا درآمده بود و كثافت از سر و رويته ر
 ي كه پشم هاي آن را باال زده بود، به طوريقه ي را به دوش افكنده و ي جامپيره  پتو كت پوست بيرو.  شديده ميمضحكش در قالب سم د

ظاهراً قادر به سخن . دي بخشيز مين حال غم انگي خنده آور و در عيافه اي خورد و به او قيش به چشم ميز و بزي دو شاخ نوك تيكيآن در نزد
ك چشم به هم زدن ي؟ در يديحاال د:  گفتيش جامپيش هايدند و به رغم تشودگانش فاقد درخشش بويگفتن نبود، حركاتش كند و تنبل و د
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ان مجدداً با الهام از داستان يصف. حال مانده بودي همانطور شل و ول و بيان جنگليم خداين در قالب ني صلد-مي كنيز را درست ميهمه چ
ن قصه ها مال ي اي، قادر نبود ِسحر را باطل كند، وليصر ِميس، خدايزي جز شخص ايش كسي خر شدن آن كشيه يوس گفت در مورد قضيآپول

  .ديل كنياله سوپ داغ ميك پين است كه اول ين كار ايدر مورد شما حضرت آقا بهتر. گذشته است
   

ه ي شب كهي اُپرا چند دانگ بلند شده بود گم شد و چند لحظه بعد بدن چاق زنيوه ي كه به شيگري ديان صداي مهربانش در مينجا صدايدر ا
د در ين موجود جديا. ا چون سپر در برابر خود نگه دارديد داشت كه او را از سر راه كنار بزند يانگار ترد. كر كوتاه قدش تنه زديكوه گوشت بود به پ

ن را ي صلد كه به ناخن آن الك سرخ رنگ زده بودي خپلي لرزانش را دراز كرد و با انگشت سبابه يم شده بود بازويان قاي كه پشت صفيحال
  چه به سرمان آمده؟.  كه اونجاسيد اون، اونينشان داد و نال

   
 بود، مگر نه؟ يز ناگهانيد، آخر همه چي كنم ببخشيخواهش م: "و خطاب به چمچا ادامه داد."  استيدوست جاش: " جواب داديان با خونسرديصف

  ."گم صاحبه هند نام دارديشان خانم بنده هستند، بيبه هر صورت ا
   
  "؟يا اهللا، مگر چشم نداري كدام دوست؟ - هيدوست چ: "اد زدين همانطور قوز كرده فرز
   

 دو دختر نوجوان در آن - شدي گلدارشان جابجا پاره شده بود از ساكنان خواب آلود پر ميواريش كه كاغذ ديوارهاي لخت و ديراهرو با كف چوب
 كاراته و يعني ي رزمي هنرهاي درست كرده بود و هر دو شگردهاي دم اسبيگريخ و ديخ سيش را سي موهايكي.  كردندي مييان خودنمايم
ان بودند كه با ي صفي پانزده ساله، دخترهايتايو آناه) هفده ساله(شال يآن دو م.  دادنديش مياد گرفته بودند نماي ينگ چون را كه از جامپيو

 كه يي شرت هاي تي كه آن را روي بروس ليژاماي به شكل پيلباس. ندده بوديرون پري از اتاق خوابشان بي رزمين هايلباس مخصوص تمر
  .  سرجنباندندين فلكزده كه افتاد به شاديچشمشان به صلد. ده بودنديش چاپ شده بود، پوشين خواننده رويدترير جديتصو

   
حواس ." ست استيالمصب نمره اش ب: " كرد افزوديق مي كه با جنباندن سر تصديو خواهرش در حال." معركه است: "ت گفتيشال به رضايم

ن چه جور يا. ديشوهر مرا نگاه كن: "دي قبل ناليهند بلندتر از دفعه . رديراد بگيان اين طرز بيمادرشان چنان مغشوش بود كه فراموش كرد به ا
  ." كه با دست خودم پخته اميسوپآن هم . ش گرم كنمي خواهد سوپ مرغ برايم از در آمده تو، آن وقت او از من ميطان رجي است؟ شي ايحاج

   
 و ي همكاريح بدهد و تقاضاين كه توضيا اي.  توانست با التماس هم كه شده، از هند توقع تحمل و مدارا داشته باشدي نميجامپ. ده نداشتيفا

د؟ نكند تازه از ي آينفسش مست كه از ي گند چين بويست كه بر ما نازل شده، پس ايطان نين شياگر ا: "زن نفس زنان ادامه داد. كمك كند
  "گلستان بهشت درآمده؟

   
 آشپزخانه يد و به سوي كشيغيش از ترس جيدن صدايو هند با شن." ندناير اي ا۴۲۰ يپرواز شماره . از گلستان نه، از بوستان: "چمچا ناگهان گفت

  . ختيگر
   
  ." استير كه او را آنطور بترساند حتماً آدم بدآقا ه: "ن گفتيد به صلدي دوين ميي كه مادرش از پله ها پايشال در حاليم
   

  ."ديبه منزل ما خوش آمد. شرور هم هست: "د كردييتا تأيآناه
   
*  
   

ا بود كه دم به ي و باحي خجالتي عروسين بود، روزيشتر اوقات پرخاشگر و خشمگين هند كه حاال بيهم. قت داردي حقيست، ولي نيباور كردن
 معلم دانشمند شهر هر يدر مقام همسر. ز بودي و تحمل نيي خوشروين درجه ي و باالتري مهرباني گذشته نمونه نياز ا.  شديقه سرخ ميدق

ان هر ثلث كه ي پاي هايهماني كرد، در مي مييراي هل از او پذي ماند، با چايدار ميروقت بي تا ديح اوراق امتحاني تصحيوقت شوهرش برا
 يك تاگور را هر طور بود ميزي متافي داستان هايحت. ردير قرار گي كرد كه مورد پسند مدي رفتار مي جستند طورين شركت مي معلميخانواده 
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 ژول ي رزمي آورد، بلكه ماجراهايف نَقل قول ميگ ودا و قرآن شري از ري كه نه تنها به راحتيشوهر. اقت شوهرش را دانسته باشديخواند تا ل
 خواست به سهم خود در ي كرد و مين مي شوهرش را تحسيآن روزها هند فكر باز و احاطه .  داشتسزار و الهامات سن ژان مقدس را هم از بر

ر ي چرب و نرم كشميمه هاي گرفت، و هم قياد مي جنوب هندوستان، دوسا و اوتاپام را يهم دستور غذاها. اده كنديآشپزخانه همان طرز فكر را پ
 گوناگون شبه ي اعتقاد غذاهايان بي كه صفيل شد و در حاليم تبدي عظي به شوق و ذوقيپز در آشييلش به كثرت گرايكم كم تما.  پختيرا م

 از ي تواند بخشين چند قرن چطور مينجا حضور ندارد، بعد از ايم كه فرهنگ غرب در ايد تظاهر نكنييايب: " گفتي داد و ميقاره را قورت م
 ماست يدرآباد و سس هايز حي تند و تي خورد و همانطور كه غذاهايشتر ميشتر و بي پخت و رفته رفته بيزنش مرتب غذا م" راث ما نباشد؟يم

 يا شبه قاره اي ي وحشيكم كم به تپه ها.  كردي خود را باز ميد جايآن همه غذا با.  كردير ميي لمباند، فُرم بدنش رفته رفته تغيدارلوكناو را م
  . كنندي مرزها عبور ميو از همه  شناسند ي ها مرز نميرا خوراكيافت، زي مرز شباهت يب
   

  . ك گرم هم چاق نشدي يان حتياما محمد صف
   

 دارم ي كي، پس من برايتو كه دست پخت مرا دوست ندار: " كرديهند مدام سرزنش م.  آغاز مشكالت بودي مردود شمردن چاقين اراده يو ا
قد هند از او ( كرد ي سرش را بلند ميو او با خونسرد"  شوم؟يشتر چاق مي بشتر بادش كنندي كه بي كنم و روز به روز مثل بالنين همه كار ميا

 از سنت يكي يخوددار: " داديست، جواب مي نگرينك مخصوص خواندنش به او مي كوچك عيشه هاي شي كه از بااليو در حال.) بلندتر بود
 يبرا.  بوديعجب مرد." قت مرتاضان استيدن طرياضت كشي، رر از سر سفره بلند شدنيمه سيدو قاشق كمتر غذا خوردن و ن. گمي ماست، بيها

  . كردي حسابيك دعواي شد باهاش يز جواب داشت، اما نميهمه چ
   

 تو يك زن ازدواج كرده ام، ولي كردم با يفكر م: "ت كرده بود، اگر گفته بوديك بار شكايان يد اگر صفيشا.  خوردياضت به درد هند نمياما ر
ن ينه حتماً ا.  داد ممكن بود دست برداردي الغر شدن را ميزه يك بار هم كه شده به او انگي ياگر برا." يكه انگار دو تا زن يآنقدر چاق شده ا

د به زن چاقش ي دانست چگونه باي بود كه نمين چه جور مرديا.  خشونت در وجودش نبودير او بود كه ذره اين تقصيبنابرا.  كرديكار را م
.  از خودش را كنترل كندييراي كرد هند همچنان قادر نبود خوردن و پذيا التماسش هم مين يان نفرين بود كه اگر صفيت ايعاما واق. ن كنديتوه

  . انداختيش را به گردنش ميكلي و بد هير چاقيد، تقصي جنبي مي كه دهانش به آرامياما حاال كه او ساكت بود، در حال
   

 كرد يافته بود و از آن وقت زبان در آورده بود و مدام سرزنش ميگر هم او را گناهكار يبود، در چند مورد دان را مقصر قلمداد كرده ي صفيو از وقت
ش را هم ي دل و جرأت طرف شدن با شاگردهاي كرد او حتي هند كه تصور ميت هاي معلم از گله ها و شكايرانه ي كه آپارتمان فقيبه طور

ن شوهره هرگز پولدار ي گذارد و هند مطمئن است كه اي مته به خشخاش ميادي خورد كه زين سركوفت ميز از ايش از هر چي شد، بيندارد پر م
 رساند و آن يزد محترمانه مراتب را به اطالع مقامات بانك مي ري بانك اشتباها دو بار مواجبش را به حسابش ميآخر كدام مرد وقت. نخواهد شد

 كرد و حاضر نبود در برابر مبلغ معمول موقع ين پدرها را رد مي ثروتمندتري كه تقاضاي معلميند؟ برا كيمشان مي تقديوقت پول را نقداً دو دست
   بود؟ يدي به آن ها بكند چه امي پسرانشان خدمتي امتحانيح ورقه هايتصح

   
البته اگر : "ن بوديه اش ايشت كه بق گذاي را ناتمام ميو جلمه ا." دي شد بخشين ها را مي اياما همه : " گفتين و غرولند كنان ميهند خشمگ

  ."مي گويت را مياسي و سي جنسيت هاي، جنايآن دو گناه بزرگ را مرتكب نشده بود
   

 كرد كه يچ وجه خطور نميبه خاطر هند به ه.  حركت انجام داده بودنديباً بي و سكوت محض و تقريكي را در تارياز شب اول ازدواج همخوابگ
ن ي كه در ا-ال را كرده بودين خي از اول هم هم-  كرديال مي آمد خيه برميان با حداقل حركت از پس قضي ظاهراً صفباسنش را بجنباند و چون

 هم ين همخوابگي حيا بعد از آن حرفش را زد و حتيد قبل و ي داند كه نباي ميفين كار را عمل كثي او هم ايعني.  ندارندينه با هم اختالفيزم
 دانست كه در يرا تنها خداوند مي گذاشت زي ميه الهير آبستن شدنش را هم به حساب تنبيد. آدم به آن جلب بشود كرد كه توجه يد كارينبا

 را به گردن يكين ي داد گناه ايح مي گذاشت و ترجياما دختر از آب درآمدن بچه ها را به حساب اهللا نم.  مرتكب شدهيش چه گناهاني قبليزندگ
 تولد ي بود كه از گفتنش باك نداشت و در لحظه ييزهاين هم از آن چيا. ف را در شكمش كاشته بودي ضعي ندازد كه نطفهيشوهر نامردش ب

خُب معلومه، از آن . باز هم دختر: "ده، گفته بودي كشيدر آن لحظه هند با نفرت آه. ظ آن را بر زبان آورده و ماما را متوحش كرده بوديتا با غيآناه
ست ي در كار نيگر بچه ايان گفته بود دين دختر به صفين دوميا آمدن ايپس از به دن." امدهيا موش از آب در نيوسك شانس آوردم كه بچه س. بابا
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 برد كه آن هرزه دست ي پيرفته بود، اما هند به زوديمرد بچه نخواستن او را بدون مباحثه پذ. و دستور داده بود رختخوابش را به هال انتقال دهد
ب سكوت و سكون را كه تا آن زمان تنها به ين غريي به اتاق وارد شده، آن آيكي در تاري تواند هر از گاهي كند هنوز هم ميست و فكر ميبردار ن

 ي كني؟ فكر ميال كرده ايچه خ: "اد زدي وارد شد، هند فريكيماتوم در تاري كه پس از اولتين بارينخست.  بود، اجرا كنديرفتنيد مثل پذيخاطر تول
  " دادم؟ي آمد تن ميماز بس خوشم 

   
ك زن يبله، . او از آن هاش نبود.  كند دست برداشتي ندارد و ناز هم نمي گچش فرو رفت كه زن قصد شوخي به آن كله ياما آخر سر وقت

 يال ميهند خ -ر آمدن و درست در آن هنگام بوديان بنا كرد شب دياما از آن وقت صف. ختهي افسارگسي هاي نه از آن حشر  بود،يب و حسابينج
 رفت و به خود يد مين آدم كله دار بايا. ري، نه خياستيآن هم نه هر س. است شدي سي كه آلوده -  كردي رود، اما اشتباه مي خانه ميكرد به روسپ

 ينه ن اجياما ا.  شدي ميرو اصول بودنش ناشي از آن كمتر را قبول نداشت، آن هم از پ-مي گويست را مي حزب كمون-وستي پيطان ميش
 نهان بود كه هند مجبور شد به آن سرعت چمدان ها را ببندد و ي به آن جادوي آلودگيجه يست صد برابر بدتر از فاحشه ها بودند و در نتيكمون

 و بر رديت مهاجرت را بپذير و محرومين همه تحقيك بود كه وادارش كرده بود ايدئولوژين ِسحِر ايبله ا.  كوچك به انگلستان بروديبا دو بچه 
تو ما را : "ك بار به او گفته بودي. ندي توانست ِده زادگاهش را ببي ابد در انگلستان ماندگار شده و هرگز نميان بود كه براي صفيطانياثر اعمال ش

ده بود و شوهر جواب ندا." ي زشت با بدن من انجام بدهي گذاشتم كارهاي، چون من نميري تا انتقامت را بگيده، به انگلستان آورده ايكش
  .سكوت عالمت رضا است

   
ا ي، اكلوگ، يتان جالي آقا؟ جين انتقام شوهِر شهوت پرست، از كجا نان بخورند؟ از معلومات كتابين سرزميت غربت، اين والياز آن گذشته در ا

ست ي نين صورت درآمده، كسيبه اسنده خوب نبوده ي نويا همان عطااهللا است و چون اماليقت آقا اهللا ي گفت در حقي اتللو كه ميشنامه ينما
  سنده؟يند نوي گوين هم ميد به ايبگو

   
 ي لندن ميمردم از همه جا. حرف ندارد. ش واقعاً خوشمزه استي گفتند غذايهمه م.  شاندار خوب گرفته بودي دستپخت خانم، كار كافه ياز خوب

ن طرف و آن طرف ي ببرد، ايرد، چاين كه پول ها را بگيان چه بود؟ اير صفاما كا.  او را بچشندي و گالب جمان عاليآمدند تا ساموزا، چاآت بمبئ
 اما  شه بشاش و خوشرو بود،ي كردند و هميف مي ها از اخالقش تعرياگرچه مشتر. شخدمت ها رفتار كنديل مثل پين همه تحصيبدود و بعد از ا

  .حاال هند ارباب بود!  دارديي هاي چه بازيزندگ.  روزي، غذاي برفيجالب.  دهندي مصاحبت كه پول نميهرچه باشد در رستوران مردم برا
   
  !يروزيپ
   

 آن را ي كه به آن ها امكان داده بود سرانجام ساختمان چهار طبقه يزن.  شاندار بوديت كافه ي موفقيهند آشپز، نان آور خانواده و معمار اصل
ان ي كه صفيده بود، در حاليچي پيي گند شكست در اطرافش مثل نفس بدبويون بين وجود ايبا ا. ش را اجاره بدهنديكجا بخرند و اتاق هاي

ن ي كه در دِم واپسي رو به خاموشيا ستاره ايمش در رفته باشد، ي بود كه سيمثل المپ. دي رسيهمچنان سرزنده بود، هند زهوار در رفته به نظر م
 ي كرد و حتيز مين و عزت و احترامش را از دست داده بود، مثل بره جست و خان كه كار مورد عالقه، شاگرداي صفيچرا؟ چرا وقت. شعله ور شود

ان ين هنگام كه قدرت از دست صفيچرا در ا. دي ديت خودمان خوابش را هم نميلندن چنان به او ساخته بود كه در وال. لو چاق شده بوديچند ك
ت غرق شده اند؟ ي هايد مگر كشتي لقب بدهد و مدام بگو"سگرمه"هر به او  كرد كه شويار او قرار گرفته بود چنان رفتار ميدرآمده و در اخت

 ير دگرگونيش را واژگون كرده بود و خود را در مسير، ارزش هايين همه تغيا. ن روز انداخته بوديت او را به ايموفق:  ساده استيليجواب خ
  . ن گذشته هزار مسأله داشتياز ا. افتي يگمشده م

   
ك آپارتمان يدر داكا در . ت كند؟ خانهيا حق نداشت شكايآ.  كردياورد كه زبانش را خسته مي را دربي اجنبين صداهايور بود امجب. مثالً زبان

 يوان داشت، به سر ميك ساختمان چهار طبقه كه ايشان رونق داشت در ينجا كه كار و كاسبي كه اي كردند در حالي مي زندگي معلميفكسن
 ي وطنش كجا بودند؟ آداب و عاداتي پرسبزه يبارهاي و جوي شناخت كجا رفته بود؟ دِه نوجواني كه مي آن شهر  بود؟يده اش چيبردند، اما فا

ت ين واليدر ا. افتي ي آثارشان را ميا چنان رنگ باخته بودند كه به سختياد رفته يش را ساخته و پرداخته بود همه از يكه بر محورشان زندگ
 ين گذشته حاال مجبور بود با شوهرياز ا.  فرصت نداشتي آداب مذهبيا به جا آوردن همه يج در وطن و يع آرام را آن آداب و تواضي برايكس

 در آوردن ين غربت ناچار بود برايدر ا.  فروختيد و فخر مي نازيت شوهر ميم به مقام و موقعي نداشت بسازد، حال آن كه قديگر منزلتيكه د
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 دانست كه ين گذشته هند خوب مياز ا.  زدي نشست و با ناز و افاده خود را باد ميوطن راحت در خانه مدر . نان خود و شوهرش كار كند
ت ي كفاين بيدر گذشته هرگز خود را چن.  بوديز خود شكستين ني شد نداند؟ و ايچطور م. ن استير آن ظاهر خوش مشرب غمگيشوهرش ز

ن ياز ا.  استيند و وانمود كند واقعي كاذبش را ببي كه شادي خورد؟ آن هم در حاليه چه درد م كه نتواند مردش را شاد كند بيآخر زن. افته بودين
 شكست، ي ميخودي شب بيمه هاي پنجره ها نيشه هايش. فتدي ممكن بود بي بود كه در آن هر اتفاقيطانيك مكان شين شهر يها گذشته ا

 كه يدي شني مييشان چنان ناسزاهاين، در فروشگاه هاي انداختندت زميوشَت و م گي خواباندند تويك مرتبه ميدا ي ناپيابان دست هاي خيتو
 ي خندانشان روبرو مي و چهره هاي خالي با فضايدي چرخي به طرف صدا مي شوند، اما وقتيت دارند از جا كنده مي گوش هاي كرديال ميخ

د؟ يچطور بگو. دا بودين كوچك و ناپياطيغربت كشور ش. ورده استا فالن دختر از دست ارواح كتك خي كه فالن پسر يدي شني و هر روز ميشد
د يبماند، در را قفل كند و نمازش را بخواند تا شا. رون نرودي پست كردن نامه هم بي براي خانه بماند و حتين بود كه آدم توين كار ايبهتر
ل شده ي آشپزخانه تبدي و برده يك كافه چي؟ نه تنها به همسر  تواند آن ها را بشماردي ميل شكست؟ كيدال. ن دست از سر آدم بردارندياطيش

 آمدند و يف و محترم به نظر مي بودند كه ظاهراً شرييمثالً مردها.  خودش هم اعتماد كندي هايتي توانست به هم والي نميگر حتيبود، بلكه د
 يره ين جزيه حاضر بودند آدم بكشند و از همه بدتر زهر ايزي فراهم كردن جهيدخترها برا.  شدندي گم و گور مي حرامزاده ايك ماده يبا 
دند اما ي فهمي گفت ميهر چه م. شان حرف بزننديگر حاضر نبودند به زبان مادريد.  دختران بچه سال خودش را هم مسموم كرده بوديطانيش

ه كرده در آن قوس و قزح انداخته بود چه بود؟ هر روز ش را پسرانه كوتايشال موهاين كه ميل ايآخر دل. ت كنندي زدند تا او را اذيعمدا حرف نم
 مثل او ييسرنوشت زن ها.  نداشتي او تازگيت هايچ كدام از شكاين كه هي رفتار كردن و از همه بدتر ايكارشان جنگ و دعوا بود و سر خود

 يگيل شده بود كه به چندپاي نام و نشان تبديموجود بك يان نبود، بلكه به ي به نام صفيري هند همسر دبيعنيگر خودش، ياو د. ن بهتر نبودياز ا
 جز تحمل، پناه ي كه چاره ا"گراني مثل ديزن": خ بودين درس تاريا. ل شده بوديگران تبدي مثل دياو به زن.  دچار استي شخصتي و بيذهن

  . بردن به خاطرات و سپس مردن نداشتند
   

 يايهر چه باشد در دن. ا شاه استيب زاده ي كرد كه انگار نجي رفتار ميهر اكثرا با او طور انكار ضعف شويبرا: ر دادييسرانجام رفتارش را تغ
 ين كرده بودند از آنجا خارج نميرون كافه كمي كه بي روبرو نشدن با ارواحيو برا.  آمديت شكوه و جالل از جانب شوهر مي هند نهايگمشده 
 گرفتند ي را امانت مي و هندي بنگالييدئوي ويلم هاي فرستاد، آن ها هم مرتب فيرون ميها بزير چي و ساييد مواد غذاي خريگران را برايشد و د
.  كرديب مي را تعقي واقعيايش دسته كرده بود، حوادث دني كه كنار صندليينمايق بود كه همراه با مجالت سين طرياز ا.  آوردنديش ميو برا

ده بود و ي و مرگ او را شنيي هوايك سانحه يك ي همتا با خبر شده و سپس خبر تراژي بيه ل فرشته، آن ستاريب جبرئيد شدن عجيمثالً از ناپد
 شنود، ي حرف نمين كه نشان بدهد از كسي ايدختر بزرگه برا. ده بوديش داد كشي و شكست بر سر دخترهايديآن وقت از فرط احساس ناام

  . زديرون مير آن بيش از زيهانه يد كه نوك سي پوشي تنگ ميش را پسرانه زده و بلوزهايموها
   

  .دن به آخر خط بودي در هند به وجود آورد كه مانند رسي حالتيد، آن مرد شاخ بزيطان رشين اوصاف ظهور آن شيبا ا
   
*  
   

ن يپ نفرگ سوي كه هند رو به ديدر حال.  به بحران، در آشپزخانه ِگرد آمدنديدگي رسي فوق العاده يك جلسه يل ي تشكيساكنان شاندار برا
 رنگ داشت را گذاشته بود كه راحت ي آبيكيش روكش پالستي كه پشتيوميني آلوميش آن صندليبرا. ز نشانديان چمچا را سر مي كرد، صفيم

اب شدن رالعقول پرتي داستان محين كه جامپيان كرد و پس از اين لحن بيات المارك را با آموزگارانه تري نظريديباشد و بعد، بله بعد آقا معلم تبع
 - بزندي غرق شده بود كه بتواند حرفيدن سوپ مرغ و بدبختيش از آن در هرت كشيما را نَقل كرد، در آن حال قهرمان ما بيچمچا از هواپ

 ي برايط خاصي را تحت شراير و دگرگونيي تغيده ي چارلز بزرگ هم ايكه در آن حت: " اشاره كردمنشاء انواعن چاپ كتاِب يان به آخريصف
 ي تلقيز و الماركي را كفرآميين گفته هاي داغتر از آش شده و بعد از مرگ استاد چنيروانش كاسه يحاال اگر پ. ات انواع قبول كرده بوديححفظ 

ن يد اضافه كنم كه اين حال باي با ا- خوديرد به جاي گي صورت ميعي كنند و معتقدند كه فقط انتخاب برتر وجود دارد كه آن هم به طور طبيم
رات يي تغيد علت اصليد ديحاال با. ردي گي انواع را در برميست، بلكه همه يك نوع خاص نيات مربوط به ي حفظ حين درباره ي دارويه ينظر

 يه داده بود، رشته يش را به كف دستش تكي بهشت چرخانده، گونه هاي كه نگاهش را به سويان در حاليتا صفيآناه..."  چمچا چه بودهيظاهر
  ."اديوال در بي به شكل هين خوبي تونسته به اين است كه او چطوريموضوع ا. ن حرف ها را ول كني ايدد: "ختيا گسافكار پدر ر
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ش كه انگار يصدا." ستميوال نيبه خدا ه. ستميوال نيمن ه. نه: "اد زديطان سرش را از بشقاب سوپ جوجه بلند كرد و فرين هنگام شخص شيدر ا
وان فلكزده را نوازش ي آن حي پروا شانه يد و بيش دوي كه به سويمد دختر جوان را ترساند و به رحم آورد به طور آي اندوه مياز قعر ورطه 

  ."يوال شباهت داريفقط به ه. ، نهييوالين نبود كه واقعاً هيمنظورم ا. مرا ببخش. يستيالبته كه ن: " رفع كدورت گفتيكرد و برا
   

  .هير گرين زد زيصلد
   

ون كه با لباس خواب در ين پانسي ساكني آن موجود به وحشت افتاده بود به سويدن دست دخترش بر شانه يان كه از دي خانم صفن هنگاميدر ا
 يت و شرافت دخترهاين وضع را تحمل كرد؟ امني شود ايچطور م: " كرد گفتي كه مالقه را بلند ميد و در حاليستاده بودند چرخياطرافشان ا

  ...!"يك همچو موجودي من است، آخر ينجا خانه ين كرد؟ ايتضم شود يجوان را چطور م
   
  ."بس كن مادر. حيا مسي: " گفتي صبريان با بيشال صفيم
   
  "ح؟يمس"
   
 باشد؟ مثالً از ين وضع موقتيد اي كنيفكر م: " گفتيان و جامپير بود پشت كرد و خطاب به صفين افتضاح مبهوت و متحيشال به هند كه از ايم

  "د، نه؟يرون كشيد بشود جن را از جسمش بي باشد؟ شاي جن زدگيهاآن حالت 
   

 يلم هاي فيفته ي نوجوانان شيه يز مانند بقيشال نيم. دي درخشي در چشمانش م غول ها و درخشش ها،طالع نحس يلم هاي فيخاطره 
 كه به تنگ آمده بود مهلت نداد و با ياما جامپ..." انابيدر كتاب گرگ ب: " گرفت و شروع كرد كهيگر موضوع را جديدئو بود، اما پدرش بار ديو

  ."ميك به مسأله نگاه كنيدئولوژيدگاه اين است كه از دي ايشرط اصل: " بلند اعالم كرديصدا
   

  .ن حرف همه را ساكت كرديو با ا
   

جا و ترساندن متهم ي بيري دستگ- افتاده؟ الفيتفاقنجا چه اي در اينياز نظر ع: " ادامه داديني از خود كم بي شرم آلود و ناشيو آن وقت با لبخند
س، يحاضران كه اعمال پل." مارستاني مشكوك در بيات پزشكيشات و تجربي و انجام آزمايرقانونيدر بازداشت غ... جاد خشونتيراد ضرب و ايو ا
 خوب به خاطر " هايجهان سوم"ن ها را با  آي زنانه، به راه انداختن جار و جنجال و فضاحت و بدرفتاريش مجاري تفتي و حتيش بدنيتفت

 دارد كه در طول ييزهاي به چيزان باور هر كس بستگي چرا كه م-ق كردندي را تصدي جامپي موافقت سر دادند و گفته هايداشتند زمزمه 
ن شاخ ها و سم ها ي وجود ايبران گذشته ياز ا.  روبرو شدن را دارديت است، بلكه آنچه با آن آمادگي نه تنها آنچه قابل رو-ده استيعمرش د
جاد احساس شكست و وادادن، يو سوم ا: " ادامه داديجامپ. فتدي ممكن بود بيس هر اتفاقي پليمارستان هاي الزم بود و در بيحيك توضيباألخره 

  ."ميده ايش را ديما همه قبالً نمونه ها.  در روبرو شدن با اوضاعيخود را باختن و ناتوان
   

 يك نميدئولوژيمن از نظر ا: " گفتيجامپ.  شود مخالفت كرديق نمي حقايهر چه باشد با بعض.  هند هم ساكت مانديحت. رد نكي صحبتيكس
ن است كه هر گونه سوء استفاده از قدرت و ظلم و جور يقت ايالبته واضح است كه به چمچا ظلم شده، اما حق. رميتوانم موضع آدم مظلوم را بپذ

و بعد از ." ردي صورت گياتين جناي دهد چنين تزلزل و انفعال ما است كه اجازه ميا. انسان مسؤول است. ر رابطه استت فرد مظلوم ديبا شخص
و . ار چمچا بگذاردي بود در اختي را كه خاليروانير شيان خواست كه اتاق كوچك زيم فرو برد، از صفين گفتار كه حاضران را در شرم و تسليا

هند هم اگرچه ِمن و .  اجاره درخواست كندي برايك پني ي شده بود كه نتوانست حتين حال همبستگياه و در عان چنان غرق احساس گنيصف
ن حرف را چنان آهسته و ياما ا." دي آي مينجا به مهماني خودش ايطان با پايگر شيوانه شده اند، حاال ديمعلوم است همه د: "ِمن كنان گفته بود

  .ده بوديشال آن را نشنيدختر بزرگش مچ كس جز ي زده بود كه هيرلبيز
   

 كه ي هند بود، در حالي همتاي بيده در پتو مشغول خوردن سوپ جوجه يچي از دختر كوچكش نزد چمچا رفت كه همچنان پيرويان به پيصف
و چنان كه انگار ." ن جا استيرت بهتينجا برايا: " لرزان حلقه كرد و گفتي آن موجود فلكزده يش را به دور شانه ي زد بازويكنارش چمباتمه م
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 برگردد، هان؟ يعيافه ات به حال طبي تا قي كه خودت را معالجه كني بروي توانين وضع كجا ميبا ا: "ا خُل وضع است اضافه كرديچمچا بچه 
  ." مثل خودتييان آدم هايم. ان هموطنانت استينجا مي تو ايجا
   

شماها هموطن : " شب گفتيمه هاي شمرده در نيان با لحنين رمقش در جواب صفي ماند با آخر تنهايروانير شي در اتاق زين فقط وقتياما صلد
  ." از شما كرده اميم را صرف دوري از زندگيميمن ن. ديستيمن ن

   
*  
   

د و ياي در بيطانيشد و ي جدي به شكليسيك دگردي خواهد با يز مي زد كه انگار او نيزان مي آمد و چنان افتان و خيگر قلبش هم راه نميحاال د
 زد و شاخ ي خورد و غلت ميك وول مي تخت باري خواب رويهمانطور كه ب. ن ضربان منظم و مترنم وار خود كنديگزي تمبك را جايضربه ها

با خود  قضا و قدر است، ين هم ثمره ي اي كرد كه پنداري برد، رنج تپش قلب را چنان صبورانه تحمل مي فرو ميش را در مالفه و روبالشيها
بس كن وِالّا دمار از روزگارت . دي جهينه اش مي كرد و سيقلبش دام دام م... ن هم روشين همه بال تا حاال به سرم آمده، اي گفت من كه ايم

  .جهنم. شهر لندن به جهنم مبدل شده بود. ن بودي آورم، بله، دوزخ حتماً هميدر م
   
   دهند؟يگران را شكنجه ميستند كه شن كش به دست دي كشند؟ مگر آن ها نين در جهنم عذاب مياطيا شيآ
   

 آورد يس در مي خيابان ها را به صورت تخته هاي آب شده كف خيانتكار برف هايرون در آن شهر خيب. دي چكيآب قطره قطره از كنار پنجره م
ك ي الستيجا.  افتادندي خوردند و فرو ميسر م ي خاكستري هايروانيب شيخ آرام از شيد ي سفيتكه ها. دي كشي ميداريو ثبات آن را به ناپا

 يصدا.  كردي كر مخصوص كار خود را آغاز ميد و دسته ي رسيده دم از راه ميابان ها را راه راه كرده بود، سپيل كاال ِگِل خي تحويون هايكام
ك يچ ي چرخدار سر پيخوردن و صندل به هم ير ضد سرقت، صداي آژيده ي كند، سوت كشيابان را از جا مي كه آسفالت خيليگوشخراش در

 به گوش ي ساختماني بااليك نقاش در طبقه ي يه ي كه از آتلييوين سبز رنگ مخصوص خُرد كردن زباله، آواز راديق ماشيكوچه و ور ور عم
 كه در يلرزش. گذشتند ي كردند و به سرعت ميك عبور مي و بارين گلوگاه طوالنيز از اي شگفت انگي كه به طرزيين هايد و غرش ماشي رسيم
 كرد و يرون پرتاب مي خود به بيد و سپس از گلوي بلعي داد كه انسان ها را مي مينيرزميم زي عظين محسوس بود خبر از عبور كرم هاير زميز

  . دي رسي به گوش ميگريا باالتر پرندگان درخشان دي پرواز ملخ ها و ياز آسمان صدا
   

  .ن چمچا همچنان خفته بوديد، اما صلديرون كشي از لفاف ِمه بيه اي چون هدسرانجام آفتاب طلوع كرد و شهر را
   

ش ياو با سم ها.  گذشتي ميابانيست، از خيوتراپيزيپس، فيلينت فياسيگر برده بود كه همراه هي دي بود و او را به شبين تهي كه از تسكيخواب
نت ياسيك شدن شهر، چهره و بدن هي اسارت و نزدينيكه همراه با عقب نش آورد ياد ميخته بود و به ي سرنوشت گريكلپ كالپ كنان به سو

 يب در گره ها و بافته هاي عجيش را كه به نحويد و موهايشش را دي پيان دندان هايچمچا باز شدن شكاف م.  گذاشته بوديرو به دگرگون
مرخش يب ني شد و سه گوش غريمنظم م ]. شديل به سنگ مي تبديك نگاه به سر ويننده با ي، كه بيوناني يبه گُرگن، خدااشاره [ يِمدوس

 شود و يره تر ميد كه پوستش دم به دم تي ديدر نور زرد چراغ ها م.  داشتيب برمي برآمده بود و از آنجا تا گردن شيني تا نوك بيشانيرا كه از پ
ش يش از پيش به چمچا بيدر آن حال نگاه ها.  مانَديكان م كودي هايك است كه به نقاشي زند و بدنش چنان دراز و باريرون ميش بيدندان ها

 خواهد با خود به ي او را در آغوش گرفته و مي اسكلتيي فشرد كه گوين مي و آهني چنان استخوانيي هرزه داشت و دست او را با پنجه هايحالت
چطور . استفراغش گرفت...  شدياك استشمام م خي چسبنده ينت بوياسي هياز نفس و لب ها. دي خاك تازه به مشامش رسيبو. گور ببرد

  د،ي پري او مي كرد و به روينه اش را از خلط پاك مي كه سي در خود احساس كند و در حاليليابد و نسبت به او تماي بيتيتوانسته بود در آن جذاب
دند و چنان در هم يچي پيگر ميكديان ها به  شد، ساختميم ميرامونشان چون جنگل ضخيشهر پ. ت لذت با او مجسم كرده باشديخود را در نها

ن يبر زم." اهياه است، سيهمه جا س. نجا نور راه ندارديدر ا: "ر گوشش زمزمه كردينت زياسيه.  شانه نخورده اندي موهاي رفتند كه پنداريم
 كه به درون يو در حال..." سايجله كن، كلع: "اد زدين فرياما صلد. ن دراز بكشدي زمي خواست همراه او رويانگار م. دينشست و دست او را كش

نت ياسي به شكل هييمكت ها پر از آدم هايز نيسا نياما داخل كل. دي طلبيت ميش از امني بيزيال چيد در خي پري جعبه مانند و مبتذل ميساختمان
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 كوچك ي به گوش و كاله هايد بدلي مرواري ده، گوشوارهي بدقواره پوشي آبي كه كت و دامن هايينت هاياسير و جوان، هي پينت هاياسيه. بود
  . تور به سر داشتنديجعبه مانند با تكه ها

   
ح، كارسازم يا مسي خواندند ي بلند مي با صدايهمگ. ي كه فكرش را بكنينتياسيد باكره ها، هر نوع هي سفي با لباس خواب هايينت هاياسيه

و . زهاين جور چيطان، بزمجه، جن و از اي گفتند شياد ميبا فر. دنيغ كشي و بنا كردند ج را رها كردهيتا چشمشان به چمچا افتاد امور معنو. باش
 يزياو هم چ. ابان براندازش كرده بودي كه چمچا در خيست، درست همانطوري نگري تازه به او مي كه همراهش وارد شده بود با نگاهينتياسيه
معلوم ."  هايشيهو: "ديد، باز داغش تازه شد و غريره و تار ديه و متورم و تي كرين چهره  را در آيزاري بيوقت.  زديد كه حالش را به هم مي ديم

هر روز صبح .  سوزديدلم به حالتان م: "و ادامه داد. ا خرابكار بودي يش وحشيمعن.  كندين مي مطرودش نفرينبود چرا آن ها را به زبان مادر
ن خودش ثابت يا.  زندي ننگ است ِبِهتان زل مياهتان كه شكل لكه هاي سيرهايتصو. دينينه ببي آي نحس خودتان را تويافه هايد قيمجبور

ه ي شد از بقيگر نميد. ان آن ها گم شده بودينت خودش در مياسيحاال ه. نت ها ِگردش حلقه زدندياسيه." دي كند كه از پست هم پست تريم
سخت . ج شروع به كتك زدنش كرده بودنديآن ها به تدر. ل شده بودي زن ها تبديه ي مثل بقيتش را از دست داده و به زنيرا فرديزش داد، زيتم
ن باشند ين كه خشمگيش از ايد حمله كنندگان بين كه فهمي گشت، تا اي مي زد و به دنبال راه فراريره را دور مي كنان داي زدند و او زاريم

مكت ها پنهان يهمه پا به فرار گذاشتند و پشت ن. دي كشيطانيغ شي باز كرد و چند جش رايش داد، بازوهاينه پيآن وقت بلند شد، س. دچار وحشتند
  .دان نبرد خارج شدين اما سربلند از ميشدند و او خون

   
د كه يشي انديدار شده بود به تلخيدن به حال سنكوپ چند لحظه بياما چمچا كه با تپش قلب و رس.  دهدير مييل خود تغيز را به ميا همه چيرؤ
 يافت، در طبقه يو خود را لرزان در هال خانه اش باز . و دوباره به خواب رفت. نتياسين هم از هيت به دور نبوده، خب، اياد از واقعين كابوس زآ

  . با زن من.  كردي با زنش پمال جر و بحث مي جاشيباال جامپ
   

 يزين چياو مرده است، همچ: "ن بار از خود رانديكصدمي يا برا را بر زبان آورد و شوهرش ري واقعي خواب همان كلمات پمالي پماليو وقت
.  گذاشته بوديان برجاي خوب و پاكدل بود كه با كنار گذاشتن عشق و شهوت به كمك چمچا شتافته و پمال را گريباز هم جامپ." ستيممكن ن
ف و لرزان را ي ضعي كه چمچاي در حاليو جامپ." ياورينجا بي آن را به ايگر حق نداريد: "اد زده بودي باال فرين در طبقه ينگاه صلديزن از كم

، يني بي شود، خودت ميز درست ميهمه چ: " گفته بودي شاندار آورده، با مهرباني به كافه يكيان تاريده بود، او را از ميچيدر پوست بره و پتو پ
  ." شوديدرست م

   
 بندم يشرط م. فرشته كجاست؟ حرامزاده: "ار با خود گفتي اختيب. ختيرانگ تلخ در وجودش بي آن كلمات خشميدار شد و خاطره يچمچا ب

 آمد كه يبه نظرش م.  داشتيگري دي حاال كارهاي به بار آورده بود، وليبيج غري بود كه بعدها به كرات بازگشته، نتايفكر."  استيوضعش عال
افه علتش هرچه باشد قابل ين قين وضع و درآمدن به ايا.  شديبرو مت رويد با واقعيهر طور بود با.  و شرارت شده استي مجسم بدينمونه 
  . ستيانكار ن

   
  .تجسم گناه.  آوردي ميزاري كه بييزهايستم، من تجسم خطا هستم، تجسم چي به طور خالص خودم نيعني. ستميگر خودم نيمن د

  
 چرا من؟ چرا من؟

   
  ا قرار بود بدهد؟يجام داده بود  را انيدي مرتكب شده بود، كدام عمل زشت و پلييچه خطا

   
بهتر (ست؟ ي مجازات است، پس مجازات كننده كين نوعي شود، و اگر اي چه مجازات مين پرسش ها را از ذهنش دور كند كه براي توانست اينم

  .)مي نگويزيگر چياست د
   

ابد؟ مگر يات دست ين خصوصيزتريش انگي بود به ستادهيشه كرده بود؟ مگر نكوشي را پي و درستيشه راستي همين كه در طول زندگيمگر نه ا
 ي نبود كه از دردسر فرار مين گذشته مگر مرد پركاريار نكرده بود؟ از اي تمام عيسيك انگليل شدن به يخودش را با اراده و وسواس وقف تبد
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، ادامه ي و درستيف نفس، اعتماد به نفس، راست و اعتدال، كيانه روي، مي بشود؟ كوشش و پشتكار، مشكل پسندي خواست آدم تازه ايكرد و م
ر او بود كه پمال نتوانسته بود بچه دار شود؟ او كه ين ها بود؟ مگر تقصي اي جز مجموعه يزي به اخالق چيبنديآخر مگر پا. ي خانوادگي زندگي

 نه، - سرنوشتيه به راه راست رفته بود قربانن خاطر كي ارزش ها، درست به اين عصر واژگونيا ممكن بود در ايآ. ك نبوديمسؤول مشكالت ژنت
 به يديا پلي يشي كج اندي نشانه ين روزها درستكاريا اي شده باشد؟ آ-د كه از آن به بعد سرنوشت را عامل آزار بنامديبا خودش به توافق رس

 كه تصور ي شهريرانده شدن از دروازه ها. ش فراهم آورده بود سخت ظالم بودياي دني طرد او را از سويله ي كه وسي رفت؟ سرنوشتيشمار م
ان هموطنانش ي چه بود؟ چرا سرنوشت او را دوباره در مين شرارت و تنگ نظري ايمعن. ش فتحش كرده، چه دردآور بودي كرد مدت ها پيم

ل به ذهنش هجوم آورد، يك وينيناگهان خاطرات ز.  كرديش اختالفشان را با خودش احساس مي كه از مدت ها پي آن هم هموطنان افكنده بود؟
  .  و احساس گناه كنارشان زدياما با ناراحت

   
ن يگر توان ايد.  شوديان ميان نماي پايآرام باش، وگرنه نقطه . به نفس نفس افتاده بود.  نواخت، برخاست، دوال شدي محكميقلبش ضربه 

  .  را از سر گرفته بوديقلب خائنش خدمات عاد.  كنديذهنش را خالد يكوش. ه داديد و به بالش تكي كشيقينفس عم. يخاطرات عذاب آور را ندار
   

كتاب خوب را كه از . بنده استيز فريظاهر هر چ.  ناروا بدهميد به خودم نسبت هاينبا. گر بس استيت به خود گفت دين چمچا با قاطعيصلد
  .ستمين ها نينه من ا. طانيس، بز، شيابل.  دهنديص نميجلدش تشخ

   
  .گر استي ديكين يستم، ايمن نن ياصالً ا

   
  ؟ياما ك

   
*  
   
 به نسكافه و ذرت بو داده حمله كرد و يچمچا از فرط گرسنگ. دنديشان سر رسيجان بر چهره هاي و هيني سيتا با صبحانه بر رويشا و آناهيم

نجا همه ي اي آمده اي، از وقتي دانيم": ول كن نبودند. ق آمدند و همزمان شروع به صحبت كردنديدخترها پس از چند لحظه بر شرم خود فا
 يافه ات را مي؟ قي راستش را بگو كلك كه نزده ا- يافه ات را عوض كرده باشيم نصف شب قيدي ترسيم.  كننديدارند راجع به تو صحبت م

تا ينجا آناهيدر ا..." ر كردممن فك. يشه ايد تو هنرپي گوي مي جامپ-؟يم مصرف كرده باشين مواد مخصوص گريا از ايش ينكند لوازم آرا. ميگو
  "م؟ كلك؟يش؟ گريلوازم آرا: "اد زديخت با خشم فري ري دهانش مي كه ذرت از گوشه يك مرتبه ساكت شد، چمچا در حالي
   
 ي نبودين جورياگه امروز صبح ا.  گمي مي چي فهميم تو فكر، ميم، فقط رفته بودي نداشتيمنظور: " خواهرش گفتي به جايشال با نگرانيم
 زل زده به سرعت حرفش را تمام يد چمچا بدجورين كه ديهم." افه واقعاً مال خودت استين قيم كه ايگر مطمئن شديحاال د.  شدي بد ميليخ

شال يم." افه فوق العاده استين قين است كه به نظر ما ايمنظورم ا: "د ادامه داديو با ترد..." ن است كهيموضوع ا: "تا دنبالش را گرفتيكرد و آناه
: ج و شگفتزده رها كردي زد كه چمچا را گيو لبخند." دي هستيبه نظر ما شما آدم برجسته ا: "تا گفتيآناه." دي گوي شما را ميافه يق: "ادامه داد

  ."دي هستيري نظيآدم ب.  در شما هستييز جادويك چياصالً "
   
  ."مي فكر كرديليخ. ميديشب تا صبح نخوابيما د: "شال گفتيم
   

د هم، هر چند يد، شاي درآمده ا- دي كه هستيافه اين قي ا-ن شكليم حاال كه شما به ايفكر كرد: "د ادامه دادي لرزيجان مي كه از هيا در حالتيآناه
  ..."د كهي داني م-دي داشته باشي مخصوصيرويد االن نيشا: "و دختر بزرگتر حرفش را تمام كرد..." د شمايد، اما شايكه امتحان نكرده باش

   
اما : " رفت ادامه دادي در مي كه به سويو در حال." ميفقط فكر كرد: "ف افزودي ضعييد با صداي دي چمچا ميتا كه آثار خشم را در چهره يناهآ

ع سبز ي كوچك پر از مايشه يشال قبل از فرار از اتاق چمچا شيم." م، صبحانه نوش جانتانيم، بله، حتماً اشتباه كرده ايد هم اشتباه كرده باشيشا
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د از ي توانيد مي گويد، مامان ميببخش: " گفتي خداحافظيش در آورد و كنار در گذاشت و به جاي قرمز و مشكيب كت چهارخانه ي را از جيرنگ
  ." نفَستان استي بويدهان شور است، برا. دين استفاده كنيا
   
*  
   
م قلب قانعش كرد كه هموطنانش همانطور كه از مدت ها يدند از صم مسخ شده و نفرتبارش دل باخته بويافه يشال به قيتا و مين كه آناهيا
 و حس هم ي و خشونتش را با مهرباني تلخيروانير شين روز اقامت در اتاق زين كه آن دو در دومي خُل و چلند و ايش گمان برده بود به كليپ

 پوش ي جعبه اش عكس فضانوردان نقره اي كه روي معمولي  ذرت بو دادهيآن روز صبح به جا.  كرديه را بدتر مي پاسخ گفته بودند قضيدرد
 ي كثافت خارجين غذاهايد از ايگه بايحاال د: "ده بودي داد كشييآورده بودند و او در كمال پررو) نهي خاگينوع(ش ماساال دوسا ي شد، برايده ميد

 برده يچمچا كه پ."  شه كرديم، چه مي خوشمزه نداريصبحانه هانجا از آن يما ا. ن پشگل استي دانم، عيم: "شال جواب داده بوديكه م" بخورم؟
پس : "تا پاسخ دادياما آناه.  داندي ميسيك انگليخودش را ...  است خودش رايح بدهد كه مدتيد توضين كرده، كوشيشان توهيهمان نوازيبود به م

ن مامان و بابا هستند كه مدام يا.  ندارمي بنگالدش عالقه امن اصالً به: "شال باز شديو سر درد دل م" م؟ي هستي ما چي كني، فكر ميما چ
  ."چياسمش را گذاشته ام بنگالد: " داد افزوديت سر تكان مي كه با رضايو در حال." چيبنگالد: "جه گرفتيتا نتيو آناه."  زننديحرفش را م

   
 شمرد ي ها ميسي انگليژه ي كه او وياتيدر هر صورت خصوص. ديستي باطنا نيعني. ديستي نيسي شماها انگليد ولي خواست به آن ها بگويدلش م

تلفن : "ديپرس.  شدندي باختند و محو مي سابقش رفته رفته رنگ ميمش هم مانند زندگاني قدين هايقياما .  شديص داده نميدر وجودشان تشخ
  ."د چند جا تلفن بزنميكجاست؟ با

   
ده و بدنش را در يچي پيه اي عاري كه سرش را در عمامه يچمچا در حال. ه به او قرض دادتا از پس اندازش چند سكيتلفن در هال بود و آناه

  .م را گرفتي قدي از شماره تلفن هايكي كرده بود، يشال مخفي ميش را در كفش هاي و سم هايشلوار جامپ
   

  ." يچمچا؟ تو كه مرده ا: "ان گفتي مامولي مي ميصدا
   

 ادا يده كلمات را به سختي كه با فك ضرب ديش شكسته بود و در حالي غش كرده و دندان هاي ميم:  داده بودع رخين وقايبعد از ترك لندن ا
 يو در حال" شماره تلفنت چند است؟. ل و برهان خواستي دلي شود از كسين روزها كه نمي هوش شدم، نپرس چرا، ايك دفعه بي: " كرد گفتيم

د تا تلفن زنگ يقه طول كشياما پنج دق."  كنمياالن بهت تلفن م: "در حال قطع شدن است ادامه داد داد كه تلفن يب نشان ميب بي بيكه صدا
 يارو باز شده، به شماها كوچه داده، در حالي تو و آن يا جلوي؟ معلوم هست چرا آب دريل داري زنده ماندنت دليرفته بودم توالت، مگر تو برا: "زد

.  شودين حرف ها سرشان نميگر از اين دوره زمانه دياما مردم ا. دين كه شماها باارزشتر بودي اي براييگود بيه همانطور مانده اند؟ شايكه بق
. ن بال سرم آمدي گشتم كه بخرم، ايل ميك جفت كفش كروكودي رفتم و دنبال يابان آكسفورد راه ميداشتم تو خ.  شوديخودت هم سرت نم

رون، آن هم يختند بيم ريدندان ها. ابانيفكم خورد به كف خ. نيگ با صورت پرت شدم زمك تكه سني رفت مثل ياهيم سيك دفعه چشم هاي
م را يدم دندان هايبه هوش كه آمدم د.  شوندي وقت ها مهربان مياما مردم هم گاه.  داديم ميش پانتومياده رو نماي كه تو پي مردي پايجلو

د ي كه به ذهنم رسيزين چياول. امدياما من بدم ن.  كردنديه بودند و بر و بر نگاهم محرامزاده ها همه شان به من زل زد. ده انديكنار صورتم چ
.  فكم كاشتندي دندان ها را دوباره توي و دادم همه يالبته رفتم مطب خصوص. ش دندان ساز برومين بود كه خدا را شكر، آنقدر پول دارم كه پيا

.  ندارديفيگر تعري دين گذشته كار صداسازياز ا. ل كرده امي است كار را تعطياما مدت. انداالن از گذشته هم بهتر شده .  بوديدكتره كارش عال
ن آمده يياصالً سطح برنامه هم پا. ميت نداري كنند ما حس مسؤوليال ميمردم خ. م شكستي، من هم كه دندان هاي مرديهر چه باشد تو رفت

.  شودي گفته مي آلماني عوضيك لهجه ي آبجو با يتزا افتضاح است و آگهيغات پيتبل. يني بي خودت ميو را كه روشن كنيون و راديزيتلو. چمچا
  هايخيمر يآن ها ما را از برنامه .  ماه آمده اندي از كره ي است كه پنداري خورند و لحن و لهجه شان طوري مينيب زمي ها پودر سيخيمر
  ." ندارديفيمن كه هنوز چندان تعروضع . يمواظب خودت باش كه زودتر خوب شو. رون كرده انديب
   

ن يا. ستيمسأله فقط مربوط به دندان ن: " ادامه دادي ميم. ز از دست داده بوديپس او نه فقط همسر، بلكه كارش، خانه اش و فراستش را ن
چمچا جان، باال . م بشكنندي هان دفعه استخوانيابان از حال بروم و ايهمه اش نگرانم كه نكند دوباره وسط خ.  ترساندي المصب مرا ميهوشيب
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 رود و يا وا مي شكند ي شود و آخر سر ميل ميش زخم و زي خورد و همه جايد، كتك مي آيا ميآدم به دن.  جز خفت ندارديجه ايرفتن سن نت
آنقدر پول دارم كه چ وقت هم كار نكنم، يگر هيدر هر حال، من كه اگر د. نيهم. زندي ري ظرف مخصوص ميلچه تويآن وقت خاكسترش را با ب

هر چه باشد . ي بداني توانستي بتوته دوست شده ام؟ حق با تو است، از كجا ميلي است با بي مدتي دانستي ميراست. رميش بمي و آسايدر راحت
 تو يد برايبان كه يا. ن هموطن تازه كارت شروع كردميت نشد، با ايدايگر پي و دين كه رفتيبعد از ا. ي كردي شنا مي و داشتي آب بوديتو

ك يگر از ي ديدفعه . از صحبت با مرده ها لذت بردم چمچا. د بروميبا. ر شدهي چقدر ديوا. ك هموطنت دوست شده اميمان باشد كه با يكمپل
  ."ي بايبا. رجه بزني كوتاه تر شيسكو

   
 درك و لذت بردن از ي خودم برايوه يش خواستم به يم.  هستميي ساكت تلفن گفت من طبعاً آدم درون گرايچمچا در دل خطاب به گوش

 ي خواهم به دست آوردني كردم آنچه ميال ميهر وقت سر حال بودم خ. مي بگشاي راهينيك بي باريدن به نوعي و رسي زندگي متعاليزهايچ
و توان . ش هستمياحت هاا و فضين دني امور ايمن سخت آلوده .  دادميب مياما خودم را فر.  در درونم پنهان استيياست و آن ارزش ها جا

 ي زندگي روزمره يروز در چنگال ابتذال هاي كه ديبانم را گرفته، در حاليب و مضحك گري عجيسين دگرديامروز ا.  در برابر آن را ندارميداريپا
  . كشدي اندوهم مين مرا به ورطه يگر زميا مرا از خود رانده، بار ديامروز كه در. ر بودمياس
   

 يل فرشته ارزاني كه به او و جبرئين تولد دوباره، فرصت تازه اي چه ايبرا.  كردياه احاطه اش مي سيد و آب هاي غلطيفرو م ي خاكستريبياز ش
 يم.  ناممكن است از نو زاده شده بودي از دگرگونيين كه رهايد؟ چمچا همراه با ادراك مرگ و اي رسي ممتد به نظر ميانيشده بود مانند پا

. ي كن خودت را نبازيدر دل گفت سع.  ترساندشين مي بازگشت وجود ندارد و اي برايز مثل گذشته نخواهد شد و راهي چچيگر هيدانست كه د
  . بگذاري از خودت نشانه اي روين ميي و پاي لغزي ميب خاكستري كه از شيدر حال. زمان را از دست نده

   
ك دالل كه در اصل ي.  آورده بودي روي مسافرتيسم و تورهاي منفعت توريكار ب كه به يآن بچه خوشگل پاكستان.  ارزشيآن گُه ب.  بتوتهيليب

درو يع بود كه به زنان سفيشا.  كردند شهرت داشتي مي نقش اول را بازي هنديلم هاي كه در فيشه ايبه خاطر روابط عاشقانه اش با زنان هنرپ
 در عوض با يول." " كندي ميبا آن ها بدرفتار: " شد كهيرد و مؤدبانه گفته مل دايمان سخت تماي پر و پي بزرگ و ِگرد و باسن هاينه هايبا س
 يي پسرهايش چه كار داشت؟ آخر براي توربويل مازراتي و اتومبيت جنسي بده با آن وضعيلين بي با اي مياما م."  كنديگر جبران مي ديزهايچ

ن خوبند كه آدم باهاشان بخوابد و بعد ولشان ي اي برا- ستيه اش مهم ني بقد باشند،يسف. ا جهود باشنديد اگرچه چاق ي سفيمثل بتوته، زن ها
ستند يفقط قدرتمندان ن.  شمرديز نمياه ها چند برابر آن را هم جاي در س-  پسندد، مثالً عالقه به شكر سرخيدها نميآنچه را كه آدم در سف. كند

  .  كننديز ميك چي ي رغبتشان را فدايكه همه 
   
 لباس مبدلش را يش زد و چمچا فوريد كند صداي توانست تقلي كه مييكاي امرين لهجه يتا با بهتريآناه. ورك تلفن زديوياز ن شب بعد ي ميم

ن پول تلفن ي ايانوس براين سر تا آن سر اقيآدم از ا: "اما بعداً دوباره زنگ زد و گفت.  را گذاشته بودي گوشي ميد اما تا به تلفن برسد ميپوش
." ي روي به سفر ميبه من نگفته بود: " زد گفتيده اش موج مي به ثبت رسي در صدايدي كه نااميو چمچا در حال." منتظر بماند دهد كه ينم

م ي خواهيم كه نمي داري شود هر دومان اسراريد معلوم مي خواست بگويم." يرت را هم به من نداده بودي آدرس بدپيتو حت: "زن جواب داد
او را به خانواده ام : " شوخ صحبت كند گفتيد با لحني كوشي مياديزن كه ز."  اندازدي تو را دور مياو به زود. ، برگرد خانهي ميم: "فاش بشود

."  شود كرديگر، چه مين است ديهم. ن و بانو مالقات كندياسر عرفات با بگين بود كه يمثل ا. ي حدس بزني توانيه اش را ميبق.  كرده اميمعرف
اط ي احتيلين بيم با اي خواستم بگويم: "ن بودي كه موفق شد بر زبان آورد اياما تنها جمله ا.  را ندارمي من جز تو كسي ميد مي خواست بگويم

  ."كن
   
 مرا دوست يس و افاده ات كمي في دانم با همه يچون م. ن باره با تو صحبت كنميد بعداً در ايگوش كن چمچا، شا: "خ كرديك مرتبه ي ي ميم

 مدرن ارتباط -ن پسايس را خوانده ام و با منتقديمز جويمن رمان معروف ج. يك مؤنث باهوش طرف هستي كه با ي كن بفهميپس سع. يدار
 است ييايدن. ستيش ني بيديد تقلي آي ابتكار را از دست داده و هر چه به وجود ميروينجامعه، هنر ني دانم كه در اين را ميمثالً ا.  دارميفكر

ن ي شوم، از ورودم به ايخته اند ميع ري كه درونش صابون ماي وان حماميل به صداي من تبديوقت. ا بام غلتان صافش كرده اندكه انگار ب
 ين خراب شده پول در مي ايهر چه باشد دارم تو.  كنمين كار را مي كنم و چرا اي دانم چه ميمن م.  دارمي آگاهي از برجستگين عاريسرزم
 ژاپن ينمايش از آن از سي كف نفس صحبت كنم و بي فلسفه ي تمام درباره يقه يهوش و دانش دارم كه بتوانم پانزده دقو چون آنقدر . آورم
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ست به من درس استثمار و يتو الزم ن. ندي گوي چه مي بويلي دانم پشت سر بي كنم چمچا جان، كه من هم ميم، خدمت شما عرض ميبگو
 ين ور و آن ور ميد و اي بستي لباس پوست به خودتان مي كردند، تو و اعوان و انصارت به جاي استثمار م ما رايوقت. يمبارزه با استثمار بده

 ي خواهي و از خدا مي افتيآن وقت به التماس م. ، آن هم از جنس مؤنث و زشتشي برويهوديك ي كن تو جلد ي سعيهر وقت توانست. ديديدو
  ." پوست بوديمنظورم قهوه ا. ستميد كه زبان شما را درست بلد ني بخشيم. اه پوست خلق كنديكه تو را از نو س

   
 از يكي ي با صداي ميم.  شدنديل جاري واژه ها دوباره چون سيول."  كه استثمارت كردهيپس قبول دار: "ديچمچا توانست آن وسط بگو

در هنر طفره رفتن رو دست ندارد و .  استيبيسر عج پيليب: "و ادامه داد" ه؟يرش چيآخه فرق بدپ: " كارتون چه چه زديلم هايپرندگان ف
 به آن ها ياجي شمارم كه احتي را مييزهايت چيحاال برا.  كنديدا مي ادامه پي داند روابط ما تا كي چه ميكس.  استيعياستعدادش كامال طب

د كه حساب و كتاب سرش ي آي خوشم ميلين از بيا ي، براي دانيم. ستي نيازين رابطه نين ها در ايبله، به ا. ، خدا و عشقي وطن پرست :ندارم
  ." شوديم
   

 آن كه يد و چمچا بي او چنان به شدت در حال اعتراض كردن بود كه گفته اش را نشني به سرم آمده، ولييك بالي، ي ميد ميشروع كرد بگو
  . تلفن را گذاشتيآدرسش را بدهد گوش

   
 كند و ي ميد او در كجا زندگي نپرسي ميم. د روابطشان را مشخص كرده بودي جديع مرزهاي وقاگريحاال د. گر تلفن زنگ زديچند هفته بعد بار د

ده بود كه دست تكان يگر وقت آن رسيد. گر دور شده انديكديرفته و از يان پذي پاي هر دو روشن بود كه دورانيبرا.  نگفتيزيچمچا هم چ
 يلم هنديكا فيس و امري خواست در انگليش كه مياز نقشه ها.  گفتي ميليمچنان از ب هي مياما فعال م.  كننديگر خداحافظيبدهند و از همد

 يكا وارد كند تا در برابر ساختمان شهرداري را به امري ِدوينود خانا و سري، وي هنديشه هاين هنرپين كار مشهورتري ايقرار بود برا. بسازد
ر ين كار را بكند تا از زي خواهد ايم: " كرديي نغمه سراي به شادي ميم. ندازندي ب ورجه ورجه بزنند و جفتكتيگلدن گبرادفورد و پل معروف 

 مانند يده بود كه كنار عباراتيچمچا نامش را در روزنامه ها د.  رفتي رو به وخامت ميليدر واقع وضع ب." گريمعلوم است د. ات در بروديبار مال
 ي ميم.  زند به چاكين بار هم مي كه هنرش زدن و در رفتن باشد، اياما كس.  نوشته بودندي مقابله با كالهبرداريات و اداره يعدم پرداخت مال

. مشي گفت بخريد كي گوي، آن وقت مي بخريزيم چي خواهم براي، نميلي دهم بي؟ جواب مي خواهينك مي ميد پالتوي گويبه من م: "گفت
ن بزرگ يموزيك مرسدس لي يليورك شده بودند و بيوي نيدوباره راه."  است الزمي كار و كاسبيبرا. ينك داشته باشي ميك پالتويد يتو با
 ي نفتيخ هاين شي از ايكي يدند، پنداري رسي به پوست فروشي كه وقتيبه طور." كل هم بوديك شوفر درشت هيهمراهش : "ه كرده بوديكرا

ن ي كرد، تا اي را امتحان مي پنج رقميمت هاي با قييد پالتوها بويلي كه منتظر واكنش بي در حالي ميم.  شوديال وارد مياست كه همراه با ع
ر فروشگاه رفته ي به سراغ مديلياما ب. متش چهل هزارتا استي و زمزمه كرد قيلي گفت قشنگ است بي ميم" د؟ي آين خوشت مياز ا: "ديكه پرس

 از يكيخ يده بودند كه او شيگر همه فهميد.  تواند چك بدهدياو ملند، اما ي كه جمعه بعدازظهر است و بانك ها تعطيو بنا كرده بود به بلبل زبان
 يكي در همان نزديگريآن وقت مرا به فروشگاه د. رونيم بيم و آمديما هم پالتو را برداشت. رفتندين چك را پذيبنابرا. ز استي نفت خيكشورها

د ي توانيم. دشين هم رسيا. ده امين پالتو را چهل هزار دالر خرين ان االيهم: "ر فروشگاه گفتي كرد به مدي كه به پالتو اشاره ميبرد و در حال
 ي مير فروشگاه ميو اما مد." اج دارمياد است و به پول نقد احتيخت و پاش زي شود، ريل آخر هفته شروع ميفردا تعط. دي هزارتا بابت آن بدهيس
س سر ي بعد پليقه يپنج دق.  خطر در ذهنش به صدا درآمديراً زنگ ها را گرفت و فوي را منتظر گذاشت و رفت شماره تلفن مغازه اوليليو ب
صبح روز دوشنبه كه بانك ها . ل آخر هفته را در زندان گذراندندي تعطي مير كرد و او و مي محل دستگيدن چك بي را به جرم كشيليد و بيرس

 به هر دو يليآن وقت ب.  دو هزار و صد و هفتاد دالر استقا چهل وي حساب دقي محل نبوده و موجوديشروع به كار كردند، معلوم شد چك ب
چهل و هشت . ون دالر خسارت كنديلي دو ميال دارد به جرم تهمت زدن و افترا بستن آن ها را به دادگاه بكشاند و ادعايفروشگاه اطالع داد خ

 يعني. ن پسره نابغه استيخوشت آمد؟ ا: "دي پرسي ميم. ددني دالر با او به توافق رس۲۵۰۰۰۰ دو فروشگاه به پرداختن يرهايد كه مديساعت نكش
  ." كالس دارد

   
 ي تالش براياي، در دني اخالق اجتماعيرون از حلقه ي دانم، بي را نمي هستم كه حساب و كتاب زندگيمن مرد:  برديتي به واقعيو چمچا پ

ك دوست جون ي جهت با او مثل يان كه هنوز بيتا صفيشال و آناهيم.  برميبه سر م" هر چه به چنگت آمد بردار و بزن به چاك"زنده ماندن و 
 ي بودند كه آشكارا به مخلوقاتي گذاشتند، موجوداتيجه مي نتين كارها بي منصرف كردنشان از اي تالشش را براي كردند، همه ي رفتار ميجون
در . ستندي نگرين مي تحسيده يبا د" بزن و در رو"ادان هنر  استيب برها، كش روندگان اجناس فروشگاه ها و به طور كليل راهزنان، جياز قب
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نده ي را نمايين آدم هايك سنجاق هم نبودند، اما چنيدن ي حاضر به دزديچ كدامشان حتيه.  كنندين نميح كرد، نه تحسينجا فكر خود را تصحيا
چشمانشان . ف كرديشان تعرينك را براي ميوته و پالتو بتيلي بين نظر، قصه يش اي آزماي شمردند، برايستن مي زي تالش براياي جسور دني

ن يچمچا به ا.  آورديِقِسر در رفتن تبه كاران سر ذوقشان م: ش كف زدنديدند براي خندي مي كه نخوديان داستان در حاليبرق زد و بعد از پا
، يبدكل، نيك ترپيد مثل ييآدم ها.  زدنديهقه م متمرد كف و قي آدم هاين نحو برايم هم مردم به هميد كه حتماً در روزگار قديجه رسينت

   ].م.  مشهوري از راهزنان و گانگسترهاينام بعض[.  استديك، معروف به يام بانيليو، منظورم يليب يكي و البته آن يفوالن دو
   

 گرفت، يه سرزنشش را به مسخره م كي برد و در حاليالش پيشال به خياما م. تكار هم دارندي جناي، بت هاي خاكروبه چيبا خود گفت جوان ها
.  داديچ و تاب مي خود را پيده ين حال بدن كشيح ها بود خواندن و در عين گونه تقبي را كه پر از اي دولتي روزنامه هايالي خيترهايبنا كرد ت

: نچه كرده بود سرش را جلو برد و گفت كه لب ها را غيدختر در حال. رديافت نتوانست نگاه خود را برگي يبا ميار زيشال را بسيچمچا كه بدن م
  ."يبوس بوس"
   

 نتوانست به همان يد كند، وليشال را تقليد تا حركات مي عقب بماند، كوشيگرين مسابقه از دي خواست در ايآن وقت خواهر كوچكتر كه نم
رستوران و . مينده دارين است كه ما آيموضوع ا: " قهر آلود گفتي گذاشت با حالتي كه ناز و عشوه را كنار ميد و در حالي از عهده بر آيخوب

 ارزان ي شاندار در رده هتل هايمسافرخانه " ؟يديحاال فهم. دي آي پول در مينجا كلياز ا. ميبرادر هم ندار.  ما استيمسافرخانه مال خانواده 
 يار به كار مي محالت بسي بود كه شوراي ان طبقهي شده بود و اي گذارند طبقه بنديار مسافران ميمت كه محل خواب و صبحانه در اختيق

 ي دادند و كمبودهاي ميك اتاق جاي را در ي پنج نفريده بود كه مددكاران گاه خانواده هاي رسيي به جاي دولتيبحران كمبود خانه ها. گرفتند
.  كردندي بودجه هم مي تقاضا"يموقت يمسكن ها"ن كار از دولت تحت عنوان ي اي گرفتند و بعد برايده مي ساختمان را نديمني ا- يبهداشت

صد و پنجاه پوند در ي سيشتر وقت ها از هر اتاق هفته ايب.  ده پوند استي هر نفر شبينرخ تحت برا: " گفتيروانير شيتا به چمچا در اتاق زيآناه
دوارم يام. مي دهي پوند از دست م۳۰۰ ي ماهيروانيرشين اتاق زيم بابت اياالن دار. شش اتاق پر از مسافر، خودت حسابش را بكن. مي آوريم

اما . ه كردي كرايك آپارتمان نسبتا بزرگ خانوادگي ي توان از بخش خصوصيد كه با آن مقدار پول ميشيچمچا اند."  گرفته باشميحالت را حساب
 خود حتماً مورد اعتراض يه نوبه ز بين نيا.  دادي را به خود اختصاص نمي گرفت و بودجه اي جا نم"مسكن موقت" ي در رده ين آپارتمانيچن
 يش در پول غلت ميهرچه بود فعال هند و دخترها.  گرفتي را وقف مبارزه با كاهش بودجه كرده بودند قرار مي كه عمرياستمداران محليس

و پشت شش .  افشاندي م گشت ِخرد و ِمهر و لبخندي باز مي رفت و وقتي نداشت، به مكه مي چندان عالقه ايويان كه به امور دنيزدند و صف
 " شدنيميدا" به يدي انسان موقت كه چندان امي شدند، حدود سي باز مي رفت اندكيا تلفن مي توالت ي كه هر بار چمچا به سويدر

  .دندي كشينداشتند، همچنان انتظار م
   
  .ت هاي واقعياين است دنيا
   
 كارت را به كجا ي قانون دوستيني بيمگر نم. يقدس و قانون دوست جا بزنست آنقدر خودت را خشكه ميتو الزم ن: "ح داديان توضيشال صفيم

  "كشانده؟
   
*  
   
ز خود را صرف يه از وقت عزيب آن، تنها هفده ثاني رقي و مالك ب هايخيمر يهال والنس، خالق پركار شو."  رودي تو دارد كم كم آب ميايدن"

 يعني.  دهدي نميرييم دست اندركاران شو تغين امر در تصميح داد كه اي توضيكرد و فور از زنده ماندنش يك گفتن به چمچا و ِابراز شاديتبر
اما چمچا هم .  ها را داشتيغاتچيش تبليغات شروع كرده بود و هنوز گويوالنس كارش را از تبل. ستي نيازي خدمات چمچا كماكان نيبه ادامه 

 بازار بالقوه ي به معن"جهان" يابيدر زبان بازار.  مانديا گرفته بود و از والنس عقب نمراه گفتن را خوب فريكه سال ها در كار صدا بود، بد و ب
 است كه دندان ي كسانيمثالً منظور از جهان دندان همه . ي مخصوص الغريجهان شكالت، جهان كاالها: ا خدمات خاص استي كاال يبرا

  .رندي گي جا مين در جهان دندان مصنوعيريدارند و سا
   

  ." استيمنظورم جهان قوم: " تلفن گفتي خود نفس زنان در گوشين صداي تري با سكسوالنس
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 به دست در راهرو يافه داده و گوشير قيي گَل و گشاد تغيدن لباس هايچمچا كه با بستن عمامه و پوش. ز استيانگار منظورش هموطنان عز

ن بار هموطنانش يد اي كردند، از خود پرسي بسته براندازش مي درهايه بودند از ال از ادب نبرديي كه بوي كه زنان و كودكانيستاده بود، در حاليا
 عالقه دارد، با همان لهجه ييكاي امر-ييايتالي اي التين كه والنس به لهجه يادآوردن ايسرانجام پس از به .  بر سر والنس آورده اندييچه بال
: نفس زنان ادامه داد.  كردي نمين بار شوخي بود اما والنس ا"تزا ببر، وارد گود شويپك ي"ن آقا خالق شعار يهر چه باشد ا."  فهممينم: "گفت

 يقوم. آن ها را دوست ندارد، چمچا.  كنندي را تماشا نمي قومي برنامه هاي قومي تماشاگران نشان داده كه آدم هاي درباره ي آماريك بررسي"
چهره ات مناسب .  خواهنديالمصب را م ]. هشتادي در دهه ييكاي امريونيزيوال تليك سري[ يناستيدال ي مردم سريه يها هم مثل بق

ه عقب ي از بقي نژاديل مسأله ي مهمتر از آن است كه به دل هايخيمر يشو.  شودي مي تراژديادي، زي؟ تو كه در برنامه باشي فهميم. ستين
  ."ي دانيخودت كه م.  استيل كافيك دلي يابياز دست دادن امكانات و در نظر گرفتن بازار. بماند

   
 يش را جستجو مي چراغ جادويرانه اي ماند كه رها شده در وي ميبه جن. دير خودش را دي تلفن تصوي باالي كوچك شكسته ينه يچمچا در آ

د، ي بخشي ميطق منيا ظاهريحات هال كه به قضايمعموالً توض." ك نقطه نظر استين هم يا: "به والنس گفت. هوده بودي بحث بيادامه . كند
پول را جستجو : " گوش كرده بوديزه يانش را آوينيشيحت پي بود كاسب منش كه نصيز آدمياو قبل از هر چ.  شدي گفته ميريم گيبعد از تصم

خودش ." پول را جستجو كن: " نصب كرده بودندس جمهوري مردان رئيهمه لم يش في آفين جمله را قاب كرده و بااليداده بود ا." كن
از هر كدام ." م پولدار بوده اندي زن هاين كه پنج بار ازدواج كرده ام و همه ي دهد، مثالً ايح ميزها را توضي چيلين شعار خيا: " گفتيشه ميهم

. ده بودندي خوب به او نرسي كه در بچگيك سوم خودش بود، زني داشت كه سنش ياكنون همسر.  گرفته بوديهم هنگام طالق پول خوب
ك بار آن وقت ها يوالنس .  شديبا شمرده ميش زيست و پنج سال پي بود كه بيد و حالت شبح وارش جوري رسيش تا كمرش ميي خرمايموها

 ي كند و ميد ولم ميايرش بي گيبه خاطر پولم زنم شده، و هر وقت به قدر كاف.  ندارديچي هيكين يا: "كه وضع خوب بود به چمچا گفته بود
:  گفتيوالنس داشت م.  آوردياد نمي تلفن اسم زن را به يچمچا پا." ن دفعه عاشق شده اميا. دل دارم.  هم آدممهر چه باشد من. به درك. رود

  .ن بار كاال خود حرامزاده اش بودياما ا." ي كاال را چطور آب كنيد بدانيد بايقبل از تول. بله: " جواب دادي حاليچمچا با ب." ي دانيشعار مرا كه م"
   

، به ) شدي ميش بود؟ پنج، شش ساليچند سال پ(د با او مالقات كند ي صرف ناهار در رستوران برج سفين كه برايش از اي ها پهال والنس مدت
 ي كه به گفته يآن هم بدن.  چسبانده باشندي بدني از صفات كه با ضخامت روي كامل و خود ساخته، مجموعه ايريتصو: ل شده بوديوال تبديه

د انواع ي از خريستيتالي سفت و سخت كاپيريل موضع گين حال به دليبا ا." د كه مثل اورسن ولز بشودي ديم ميتعل"خود هال والنس داشت 
 ي در آژانس و خانه ين گذشته، باالياز ا. دي كشيكاتوروار ميب كاري عجيگار برگ هاي كرد و سي مي ساخت كوبا خودداريگار برگ هايس

. ۵۰ و ۴۰ ي دهه هاي فرانسويشه يهنرپ[ه يس شواليمورخت، دوست داشت به سبك ي آويس ميل پرچم انگتسي گيهااباِن يواقع در خ
 ي دسته نقره اي و عصايري تماشاگران آواز بخواند و با كاله حصيرتزده ي مهم، در برابر چشمان حيش درآمد برنامه هايلباس بپوشد و در پ ].م

ش با ي لوآر در فرانسه است كه در آن فكس كار گذاشته اند و مدام بابت روابط خصوصينطقه ن قصر در مي كرد مالك بهتريادعا م. اورديادا در ب
 يت پرستي موفقي مجسم فلسفه يهال نمونه .  فروختي كرد، فخر مياد مياز او ) شكنجه (خانم ترچرز ير كه با لقب محبت آمينخست وز

 يو.  شركت والنس و النگ بوديعنين آژانس شهر، يا فرد مبتكر و خالق مهمتر باشكوه عصر ما و تنهي از نمونه هايكيبا لهجه خاصش، . بود
اد يل همراه راننده با سرعت زيك بار در اتومبي گفتند يم.  آمديكل خوشش مي درشت هي بزرگ و راننده هايل هاي بتوته از اتومبيليز مانند بين

.  كندي بوده كه تصادف ميمتريخزده و صد و نود سانتي يك مانكن فنالندي كرده و مشغول گرم كردن ي كُرنوال عبور مي از جاده هايكياز 
 يارو از راننده يند ي بيد، هال مي آيرون مين درب و داغانش بيل با خشم فراوان از ماشي اتومبيكي آن ي راننده ي شود، اما وقتي نمي زخميكس

 كشد، نفس زنان ين ميي زند و آن را پاي پنجره را ميشه ي شي دكمه ن كهي آورد و بعد از اي خودش نميبه رو. كلتر استي هيخودش هم قو
د، ينجا نرويگر از اي ديه يچون اگر تا پانزده ثان. ديد و گورتان را گم كنيحت، فوراً برگرديآقا از من به شما نص: "دي گوين به او ميري شيبا لبخند
 ولز را يمثالً مر. ده بودندي هم بودند كه قبالً به خاطر كارشان به شهرت رسيگري ديغاتي تبليالبته نابغه ها." اورندي دهم دخلتان را بيدستور م

اما .  بستيك چشمش مي ي رويياي كه مثل دزدان درياهي را باند سيويد آگليوي رنگش معروف كرده بود، دي صورتي خصوصيمايهواپ
به شهرت " اورندي دهم دخلتان را بيدستور م): "ياحتماالً جعل (ين جمله يا كرد، را يد ميغات مبتذل، شاد و عوام پسند توليوالنس، كه آژانس تبل

. چمچا از اول بو برده بود كه داستان را خود والنس ساخته است. ارو واقعاً نابغه استي فهماند ي با شعور مي كه به آدم هايجمله ا. رسانده بود
مت، و والنس در نقش ي گران قيل هايكل دار، اتومبي هي، دو راننده يناوي اسكاندخ اهلي يملكه :  بوديغاتي تبليتكه به تكه اش پر از حقه 
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 خوب ي كار و كاسبي براي حرفه ايان آدم هاي ميين ماجراي دانست كه بر سر زبان ها افتادن چنياو خوب م. "۰۰۷"اب يالبته در غ. قهرمان
  . است

   
 شركت كسيم بياسل يت كم كالرييسكوي بي برايغاتيار موفق تبليلم بسيك في در راًيدعوت به ناهار به مناسبت تشكر از چمچا بود كه اخ

." نمي غمگيك كالريمن . من كال هستم. سالم: " گفتي آورد كه مي كارتون را در ميلم هاي فيك قهرمان ناز و ماماني يچمچا صدا. كرده بود
 چه يك كالريآخه : " بكشند تا الغر بشوندي بود كه گرسنگياتين امر حيق مردم به اي تشويزه ي جاي شامپانيادين و مقدار زيك ناهار سنگي

  ."كار كردهي كه مرا بكسيم بيسن ياره؟ از دست اي پول دربيجور
   

 است، اما يهرچند رنگت شكالت: "ك گفتيبعد از تبر.  بودي والنس آدم رو راستي دانست والنس با او چگونه رفتار خواهد كرد، وليچمچا نم
ر مجبور يما در سه ماه اخ. ميت بگويت را برايبگذار چند واقع: " داشت افزودي كه تچشم از صورت چمچا بر نميو در حال." ي كرده اخوب كار

 نشان داده يقاتي چون كه گزارش گروه تحق  چرا؟ي دانيم، مي كني شام را دوباره عكس برداري كره مخلوط با پسته يغاتيش تبليك آفيم يشد
لم ي فين كه صدايگر ايد.  رودي اشتباه است و كاال بدون آن بهتر فروش ميغاتيش از نظر تبلي آفينه ياه پوست در پس زمي سيكه وجود بچه 

ارو از ي خواند، هر چند ياه پوست ها آواز ميركل، خواننده اش مثل سيرا به نظر مديم زي را دوباره ضبط كرديك شركت ساختماني يغاتي تبليها
ت مردم رنج نبرده بود، يم كه شانس آورده و از فوران انسانياه پوست استفاده كرده بوديك پسر سيبود و سال گذشته هم از  رنگ مالفه يديسف

م حق ي سازي آن ها مي كه برايغاتي تبليلم هايغام داده كه در في پييمايك شركت مهم هواپي ها هم يتازگ. آب هم از آب تكان نخورده بود
دم يد. ميري بگيشيلم آزماياه پوست آمده بود از او فيگر سيك بازي.  اگر از كارمندان خود شركت باشنديم، حتي را بگنجانياه پوستيچ سيم هيندار

نجا تو را يزجان فكر نكن ايعز: گفتم.  فشردي را ميدياه بود كه دست سفيك دست سينه زده، ي نژادها را به سيك سنجاق با عالمت برابري
ده بود ين كه تازه منظور هال را فهميصلد." نيم، هميري گي از تو ميشيلم آزمايك فيما فقط . مي كنيحلوا حلوا مم و ي گذاري سرمان ميرو

 هال والنس شركتش را بر پا كرد، ين پاسخ بود كه بعداً وقتيد هميو شا."  تعلق دارميمن هرگز احساس نكرده ام كه به نژاد خاص: "جواب داد
  . را بر سر راهش نهاديم الي قرار داد و سرانجام نقش ماكست هايست اولوي ليچمچا را رو

   
 ين خاطر كه در مدرسه ي دادند و به اي كردند، به چمچا هم لقبيي آغاز به بدگو هايخيمر ي از برنامه ي ِافراطياه پوست هاي سيوقت

  .  خطابش كردنديعمو تام قهوه ا بود يميز صميل كرده و با والنس نفرت انگي تحصيخصوص
   

والنس با همان صدا از .  بودمباياوهورو س به اسم دكتر ير سر آدميز زيهمه چ. ه برنامه باال گرفته بودي علياسياب چمچا فشار سيا در غيگو
مجسم چمچا آن دو را در كنار هم ." دهي نرسييقاتمان به جايتا حاال كه تحق.  دكترا دارديارو در چه رشته اين يست ايمعلوم ن: "ش گفتيخ گلويب

 چمچا و گماشتن يوالنس با بركنار.  نداشتنديت چندان فاصله ايگر با موفقين ديا معترضيگر بودند، و گويكدي تز يمبا آنتيوالنس و س: كرد
 ي مي خالياسي سي شد، برنامه را از محتواي ظاهر ميوترير كامپي او درون ماسك و لباس مربوطه، همراه با تصاوي كه به جايلندهور موبور

هال والنس .  كندي تازه بازي در شوي مي مي به جايك دختر خوشگل و عروسكيقرار بود . رون كرده بودي ها را هم بيهودي، يوانگه. ردك
. ن مملكت اعمال نفوذ كردي شود در اي ها مين آسانيال كرده به ايخ. هنوز جواب نداده. تين به فالن دكترايغام دادم ايمبا پيبه دكتر س: "گفت
كا، يبه ژاپن، امر. ا بفروشمي دنيش را به همه ي خواهم برنامه هاين است كه مي همي المصبم، براين كشور كوچولوين خودم عاشق اآخه م

ن ي ايغ برايتبل: ن كار را كرده امي صاحابم هم همي بيتازه، در تمام زندگ. غ كنمين مملكت را تبلي خواهم از سر تا كون ايم. ني به آرژانتيحت
 ي كرد، دل نازك مين گونه صحبت ها ميد، چون هر وقت هال شروع به ايش را نشني حرف هايه يچمچا بق." ن پرچمي ايمصب، براملّت ال

ن كار را ي كرد، همي پر ميوناني كه دهانش را از خوراك يد هم در حالين مالقاتشان در رستوران برج سفيدر اول.  افتاديه ميشد و آخرش به گر
شان يآن روزها مردم دوست داشتند به وطن پرست. درست بعد از شروع جنگ فالكلند بود.  آوردياد ميخ آن مالقات را به ي تارچمچا. كرده بود
 يحاال بهت م: "ره شد و گفتياك به او خيدن آرمانين والنس در حال نوشيبنابرا.  زمزمه كننديهني مياد كنند و در اتوبوس آهنگ هايسوگند 
 ي داند والنس حرفش را چگونه ادامه خواهد داد، ولي كرد ميچمچا كه خودش هم موافق جنگ بود تصور م." ا دوست دارمن مملكت ريگم چرا ا

 ي والنس بود، با مطالعه يغاتي آژانس تبلين شركت كه مشتريا. س را شرح دادني انگليي هواي از شركت هايكي يقاتي تحقياو بنا كرد برنامه 
هال به حالت . ت كننده را دگرگون كرده بودي هدايستم موشك هاياده كردن آن، ساختمان سي و سپس پيلك مگس معموي پرواز يچگونگ
 پرواز يه هاي در زاوييرات جزييجاد تغيم با اي از قديي است كه خطوط هوايكار. رير مسيي تغيستم داخليند سي گويبه آن م: " زمزمه كرديتئاتر

ع تماشا كرده اند، يلم پرواز مگس را با دوِر سري كه فيني محققيتازگ.  چرخاندنديا راست مين، چپ يي، پاه را رو به باالي دادند و زاويانجام م
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دستش را دراز . ش دادنيو شروع كرد با دست نما."  كنديح مي قائمه تصحيايشه با زواير خود را همي مسي فسقلين حشره يمتوجه شده اند كه ا
ن كار يا.  كنندين پرواز ميا طرفين يي قائمه رو به باال، پايه ين حرامزاده ها با زاويدر واقع ا. زززيب: "داد گفت ي كه آن را حركت ميكرد و در حال

 كشد و از ته ي كه هوا را از دماغ تو ميستم را در موتورين سياگر ا.  كندي ميي برد، بلكه در سرعت هم صرفه جوينه تنها دقت پرواز را باال م
مان المصبمان ي هم پي سر كشورهايما روي كند و هواپي افتد، خفه مي پدر از نفس مي شود؟ بي چطور مي داني، ميه كنادي دهد پيرون ميب

 با ين خاطر است كه همان محقق ها موتوريبه ا.  گمي مي چيد، ملتفت كه هستي آينجا است كه دمار از روزگارمان در ميا.  كنديسقوط م
ك موشك يحاال ! نگويد گفت بينجا است كه بايا. ن و از دو طرفيياز دماغ به دم، به عالوه از باال به پا.  اند هوا اختراع كردهيچرخش سه طرفه 

 يلي سه مايك سكه را از فاصله ي كند، يل در ساعت پرواز مي كه با سرعت صد ماي تواند در حالي پرد و ميم كه الكردار مثل مگس ميدار
 ين چه ميبهتر از ا. ميا را دارين دنين مخترعيما بزرگتر. نجا نبوغ وجود دارديا. ن ها استي دوست دارم همن مملكتيآنچه كه من در ا. بزند
  ."البته كه حق با من است: "هال گفت." حق با تو است: " هال جواب داديدن حالت جديچمچا با د" ؟يخواه

   
س يپرچم انگل. ت دعوت كرده بودي گيش در هاي اَشرافي او را به خانه والنس.  بوديدار او با هال والنس، قبل از سفرش به بمبئين ديآخر

 پر ي تپه اين شده بودند و منظره يي تزي بلند سنگيوارها با چوب اعال و تراس با گلدان هايدرون خانه، د.  در، در اهتزاز بوديهمچنان باال
ناهار همانطور كه .  بسازند و منظره را خراب كنندي تپه ساختماني روي گفت قرار است طبق پروژه ايوالنس م.  شديده ميدرخت از پنجره ها د

 كه در اتاق يرا در حالي وار هال با آن ها هم سفره نشد زي همسر پري بيب. و گل كلم بروكسل بود) فيرزب( زد شامل خوراك گوشت يحدس م
، ي بورگاندي بود، و همراه آن شراب رعدآسايياي اسپانيسنده يصحبت از سروانتس نو.  خورده بودي حاضري كرد، غذاي ميارد بازيلي بيبغل

  . ده بودي جوشيدر دلش حس حسادت.  خود ساختهين هم بهشت آدم هايد ايشيار اندي اختيچمچا ب. گار برگياك و آخر از همه سيآرمان
   

ل نهاده بودند، و يف و شكيار ظريكه در آن دو كالوسن بس برد يوالنس او را همراه خود به اتاق. رمنتظره بودي غيبعد از ناهار نوبت انجام كارها
 هال ياستعداد سازندگ." تار بسازميش گي دوست دارد براي بياما ب.  كندين كار اعصابم را آرام ميا. ن ها را خودم ساخته اميا: "اقرار كرد كه
و ." ن كارها بودي ايپدرم تو: " كرد گفتي ميكه كنجكاودر پاسخ به چمچا .  خوانديتش نمي شخصيه ير بود، با بقين كه چشمگيوالنس، گو ا

خ و يوند با تاري در پيتي خود را، شخصيت اصلي به تنها بخش بازمانده از شخصينگاه:  داشته استي به او ارزانيازيافت كه هال امتين دريصلد
  . خودشيده يخون، نه مخلوق ذهن شور

   
ه ي تراس تكي كه به نرده ي دوباره ظاهر شد و سپس در حاليشگيرج شدند، هال والنس هم كالوسن ها خاين كه از تاالر پنهانيبه محض ا

ج شده يچمچا گ"  است؟ي بي؟ منظورت بي زنياز كه حرف م." "اس كارش استي كند مقير ميآنچه آدم را متح: "داده بود شروع به صحبت كرد
 و فكر -  خواهديآنچه او م. كال استي راديتا بخواه.  ماده سگ رايسگ. مي گويترچر را م. منظورم خانم خانم ها است: "ح داديوالنس توض. بود
 خواهد از يم. ن كشور خلق كندي المصب در ايك طبقه ي خواهد ياو م. د استي متوسط جديك طبقه يجاد ي ا- كندي تواند عملي كند ميم

 كه واقعاً يي گرسنه، آدم هايخ، آدم هاي تارينه، بيشي پي بيم هاآد. اوردي تازه بي خالص شود و آدم هاي شهرستاني دست و پاهاين بيدست ا
ك طبقه را يدا نشده بود كه بخواهد ي پيتا به حال كس. اورندي خواهند به دست بي توانند آنچه را كه مي دانند كه با بودن او مي خواهند و ميم

 ي همان طبقه يعنيمنظورم دشمنانش، . ، ممكن است موفق هم بشودن كه اگر آن ها كلكش را زودتر نكننديرت آور ايكامال جابجا كند، و ح
." يي گوي كنم بفهمم چه ميفكر م: "و چمچا به دروغ گفت" م؟ي خواهم بگوي چه ميملتفت كه هست.  مردهيهمان آدم ها.  استيميمتوسط قد

التشان يرون، گرسنه ها كه تحصيپس مانده ها ب. ارو كندال ندارد جي روشنفكرها را هم خير پايز. ستيمنظور فقط تجارت ن: "والنس ادامه داد
ك يالمصب خودش . دي كه بخواهيگريز ديد، هر جور چيم، نقاشان جدي تازه داريگر استادهايحاال د. ن تويي خورد، بفرماين جور كارها ميبه ا

  ." ارزديدنش مياست كه به د يزيده است، چي پوسي كه تا گلو پر از جسدهاين مملكتي تازه در ايكارها. انقالب است
   
كشنبه ها بعدازظهر يما معموالً . گر وقت رفتن استيخب، چمچا جان د: "شوهر فرمان داد. دي بارياز چهره اش مالل م.  خرامان وارد شدي بيب

 يك جوريهر كس . نين است صلديد همي جديايدن. مي كنيدئو تماشا مي دستگاه ويك را روي پورنوگرافيلم هايم و في رويبه رختخواب م
  ." كنديخودش را مشغول م

   
 فتح آن ي كه از آن بت ساخته و براين راه نه به چمچا تعلق داشت نه به انگلستانيا. ياگر قبولت نكنند حكم مرده را دار. ستيسازش در كار ن

  .خالص بودر يهشدار داده شده بود و حاال هنگام ت.  كرديد در هر لحظه درك ميت را بايموقع. آمده بود
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  ."نمتي بيخب، بعد م. ك وقت بهت برنخورهي: "ر گوشش زمزمه كرديوالنس ز

   
  ." هال، آخه من قرارداد دارم: "به خودش فشار آورد و گفت

   
لوم است كه مع. لوس نشو: " كند، جواب داديح مي كه معلوم بود دارد تفري در حالي دروِن گوشيصدا.  بود كه به سالخ خانه برده باشنديمانند بز

هر . ، مرا به دادگاه بكشاني خواهينم. ت بخوانديبگو آن قسمت را برا. ريل بگي وكي خواهيم. ز چاپ شده است را بخواني كه ريبخش. يندار
  ."يگر وجود نداريتو د. ي فهميمگر نم. ه استي السوي من عليبرا.  عشقت است بكنيكار

   
  .دي قطع شدن مكالمه را شنيصدا

   
*  
   

 محض خبر از همراه يدي سرگردان مانده بود، در حال نااميگري ديرانه يگانه طرد شده و درون وي بين چمچا كه از انگلستانيصلد يآقا
 ادا ي را به زبان بنگاليغ خانم صاحبخانه كه سپس جمله ايج.  گذشتيا دست سرنوشت با او بهتر تا كرده بود و به او بد نميگو. ديش شنيميقد

ن ي از ايكي داد كه بعداً معلوم شد ي را تكان ميد و مجله اي دوي هتل شاندار ميهند در راهروها.  افتاده استيماند كه اتفاقكرد، به او فه
 ي كه گوديان در حاليشال صفيم. دنديج و وحشتزده سرك كشي، گي موقتيدرها باز شد و آدم ها.  استتزينه بليس به نام يات وارداتينشر

كت و .  كه آن طرف راهرو اجاره كرده بود خارج شديز از دفتريف جانسون نيحن. رون آمدي بي شد، از اتاقيده ميوتاهش در بلوز كيكمرش از ز
: بعد دست به دعا برداشت كه.  صورتش را پوشانديي به شكمش خورد و بازويامده مشتيرون نيهنوز ب. ده بودي پوشي ناجوريقه يشلوار و جل

   زنده است؟ي شده؟ كيد چي اعتنا به او از پشت سر مادرش داد كشيشال، بيم." خداوندا، به ما رحم كن"
   

  ." خودت را بپوشان. قباحت داره دختر: "اد زديد، فري دوي كه همچنان در راهرو مياما هند در حال
   
ر يخودشان كه بدتر شكمشان را از ز: "داد گرفت ادامه يف جانسون بر نمي كه نگاه پرشورش را از حنيو در حال." به تو چه: " گفتير لبيشال زيم

ك روشن يتز را در تارينه بلي سي شد كه دوان دوان مجله يده ميهند هنوز ته راهرو د." ندي بي نميانگار آن ها را كس.  اندازنديرون مي بيسار
د شدن ي ماند كه پس از ناپدي ميانيونانيشوق و التهابش به ." او زنده است: " گفتي داد و پشت سرهم مين تكان مي مستاجريبه سو
  . نوشتند او زنده استيوارها مياستمدار، بر ديِس سيالمبوك

   
  "؟يك: "ديشال باز پرسيم
   

ن رفت، متوجه نشد كه دختر بزرگش هنگام بازگشت به اتاق ييهند كه همان دم از پله ها پا." ل فرشتهيجبرئ: " جواب دادي كودكان موقتيصدا
دن دور و برش، تا راهرو خلوت شده به درون ييز كرده بود، پس از پايل مشهور كه خودش را ترو تميف جانسون، وكيه و حن در را باز گذاشتيال

 ي كه باالهايهمان.  قطع نشوديمي اجاره كرده بود تا تماسش با هموطنان قدي كه آن طرف راهرو دفتريف جانسونيهمان حن. ده استياتاق چپ
  .  مجلس انتخاب شوديندگي به نمايد تا در دور بعدي چيسه مي حزب كارگر محل حشر و نشر داشت و دسي با اعضاشهر هم كارش گرفته بود و

   
ه و عكس برگردان خودش يو خواهرش كجا بود؟ همان خواهر هم اتاقش كه سا. گري دي بود؟ چند هفته يان كيشال صفي ميتولد هجده سالگ

  .رونيفته بود بخواهره ر. بود و قرار بود مراقبش باشد
   

  .ميخب، ادامه بده
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 ي تجارت، كه همه مياي زرنگ و موفق دني بتوته، بچه يليت بيري با مديينمايد سيك شركت جدين بود كه يتز اينه بليخبر چاپ شده در س
 بازگشت ي برايبرنامه اا، قصد دارند يسوديس. اس.  اسي، آقاي مشهور و مستقل هنريد كننده ينما است، همراه با توليدانستند عاشق س

ده و نجات يرون جهين بار از چنگال مرگ بي دومي محبوب برايشه ين هنرپيگر معلوم شده بود كه اياكنون د. نندي تدارك ببيل افسانه ايجبرئ
 ي كرده بودم و وقتت رزرويما بلين در آن هواپيمن به نام نجم الد. بله، درست است: " مشهور نَقل شده بود كهياز قول ستاره . افته استي

له از هوادارانم ين وسين شدند و من به ايار اندوهگي هموطنانم بس-م استي نام واقعيعني -ن نام مستعار من استي بردند كه اي پين آگاهيمأمور
د، ي ببخش-من بروير زمي خواستم به زيدم و چون در هر حال ميما نرسين است كه به خواست خدا، به آن هواپيقتش ايحق.  خواهميعذر م

عجب .  سفر كردمي بعديماين بود كه خبر زنده بودنم را پخش نكردم و با هواپي كنم، اي زندگي مخفي خواستم مدتين است كه ميمنظورم ا
و غم انه ي نالوطيوه ين شيست با ايح نيده بود كه صحيجه رسين نتي فكر به اياما بعد از مدت."  كندي محافظتم ميحتما فرشته ا.  آوردميشانس
 را در كمال يينماي سين پروژه ين جهت ايبه ا: "نما محروم نگه داردي سيت و حضور خود بر پرده يز دوستدارانش را از دانستن واقعيانگ

 و يالي خيداستان آن در شهر. ، اما نو و تازه باشدي مذهبي سوژه يلم مثل گذشته دارايقرار بود ف." رفتم و قراردادش را امضا كردمي پذيخوشوقت
 و صداقت را يغمبر چگونه راه پاكين كه پيامبر و مِلك مقرب بود و ايان پي گذشت و مضمونش مالقات ميز كه از ماسه ساخته بودند ميافسانه آم

 يرا مطرح من مسأله يلم ايف: "تز گفته بودينه بليلم به خبرنگار سي فيد كننده يا، توليسوديس."  دهدي و سازش تن در نميديند و به پلي گزيبرم
 يتي بشود و جنايز تلقي كفرآمين برداشتيد ممكن است چني كنياما فكر نم "-." گذارندي مي هستين چگونه پا به عرصه ي نويده هايكند كه ا

لم يك في ست كهين نيهدف ما ا.  خود رايت جاي خود را دارد و واقعيداستان، داستان است و جا. چ وجهيبه ه: "د كردي بتوته تاكيليب..." هيعل
دند كه ي دي كرد، تماشاگران فقط سر شترش را ميصحبت م!) بر نامش درود باد(م كه هر وقت حضرت محمد ي بسازاميپ مثل ي پاطيقاط

. ميت بسازيفيلم سطح باال و پركيك فيم ي خواهيما م.  كالس ندارد- خواهمي عذر ميليخ- نماي در سين كاريك چني.  دهديدهانش را تكان م
  ." در قالب افسانهي اخالقيك قصه ي
   
  ."ايك رؤيمثل : "ا گفتيسوديس
   

 ي دچار شد كه تا آن روز كسيد، به چنان خشمي چمچا رسيروانير شيان به اتاق زيشال صفيتا و مي آناهيله ي خبر به وسيبعداً، همان روز وقت
.  برديش را قطعه قطعه ميادهايده و فرييش چاقو روي در گلويش را چنان باال برده بود كه پنداري كه صداي توفانيخشم. ده بوديرش را ندينظ

 ي بزوارش مي كه بازوها را باال برده و با پاهايرون راند و سرانجام در حالي بد نفسش چنان فضا را آكند كه دخترها را از اتاق بي، بويوانگه
. دروغگو: "اد زديب فريل غايخطاب به جبرئ .ل شده بودي آن تبدرين استحاله به تصوي بدل گشته بود كه در ايطانيد، درست به همان شيرقص
 يش مي از كابوس هاي كردم؟ كي را نوازش مين دست ها كي من بود؟ با اي زانوي روي؟ پس سر كيديما نرسيتو به هواپ. كثافت. يفرار. خائن

ن يتو را به خدا ا: "باره وارد شده بود، وحشتزده التماس كردان كه دويشال صفين، مين حيدر هم" گفت و آخر سر آوازخوانان از آسمان فرود آمد؟
  ." ترسم آخرش مامان سر برسديم. قدر جوش نزن

   
آن . ن دروغ استيآخر ا: "ناله كنان گفت. ز نبوديدآميچ كس تهدي هيز مبدل شد كه براي رقت انگيگر به بزيم شد و بار دي تسلين به سادگيصلد

  ." بال به سر هر دومان آمد
   

 خواهد يهرچه دلشان م.  كندي را باور نميينماي سين مجله هايچ كس مزخرفات اياصالً ه. معلوم است جانم: "ز گفتيق آمي تشويتا با لحنيآناه
  ."سندي نويم
   

در حال رفتن به اما . ش تنها گذاشتندي هايدند كمتر نفس بكشند از اتاق خارج شدند و چمچا را با بدبختي كوشي كه ميو بعد دو خواهر در حال
 خودش ي بود كه حتيغرابت وضع چمچا به اندازه ا. ن مورد آن ها را گناهكار شمردي توان در ايهر چند نم.  توجه ماندندي بيز فوق العاده ايچ

  . كه در ظاهرش به وجود آمده بود نشديراتييهم متوجه تغ
   

م در طول مدت اقامتش در ي كنيادآوريكه بهتر است (ش يل شاخ هاي جبرئ و كوتاه چمچا نسبت بهين كه هنگام خشم توفاني بود؟ ايموضوع چ
ن كه وضع را با ي ايبه عالوه، برا. متر كوتاه شده بودي حدود دو سانتيديچ تردي هي، ب)متر رشد كرده بودندين سانتي شاندار چنديمسافرخانه 
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ش ي دهد بيعفت كالم اجازه نم (يتي درون شلوار عار- مسخ شده اشن بدنييم كه در قسمت پايين را هم بگويم، ايدقت تمام روشن كرده باش
  . هم كوچك شده بوديگريز ديچ) ميح بدهين توضياز ا

   
 ي محليرا چند روز پس از انتشار آن روزنامه هايز.  نداشته استيه و اساس درستيتز پاينه بلي سي آن مجله يني آشكار شد كه خوش بيبه زود

ان هم همراهش بوده كه يلدرد مامولي به نام ميا زني گو-ورك منتشر كردهيوي، وسط شهر ني ژاپنيك كافه ي را در  بتوتهيلي بيريخبر دستگ
 پول خواسته يادي با چند تن از زنان ثروتمند و صاحب نفوذ تماس گرفته و از آن ها مقدار زيلين خبر بيطبق ا.  استي چهل ساله ايشه يهنرپ

ن از آن يا.  شوديآدم كالهبردار كه درستكار نم. از دارديطان پرست به آن ني شيك فرقه يش از يد آزاديخر بازيو ادعا كرده است كه برا
كا نفوذ كرده، با التماس خواسته ي امري به قلب اعتقادات مذهبيليهرچه باشد ب.  آمديان شاهكار مي مامولي مي بود كه حتماً به نظر مييترفندها

 به حسابش ي شش رقمي چك هايليس، بي بازرسان پليبه گفته . ي آن را دوباره ارزان بخري تواني نميا بفروشاگر روحت ر. بود نجاتش بدهند
ش ي جستجوي جهنميطان هاي كرد شي كه ادعا ميليم با آسمان بود و بي مؤمنان مشتاق تماس مستقي جامعه ۸۰ يدر اواخر دهه . خته بودير
 را هم عرضه يطاني الخصوص كه شيعل.  گرفتيحتماً مورد توجه مؤمنان مزبور قرار م)  دادنديمد نجاتش يل هم باين دليو به هم( كنند يم
 زنان ي چاق و چله ي در برابر چك هايليآنچه ب.  گفتي جناب دالر پاسخ ميك به تقاضاهاين بود كه به صورت كامال دموكراتيا.  كرديم

ه و ي داند چقدر كريخدا م. ده اميخودم او را با دو چشمم د. طان وجود داردين كه شيبات ااث. بله.  كرد، ثبات بودي عرضه ميثروتمند ساحل غرب
ده باشد، حتماً در ي آتش جهنم را به چشم ديل هم وجود دارد و اگر كسيطان وجود داشته باشد، جبرئيست كه اگر شي نيو شك. خوفناك است

ن ي در ايان هم نقش مؤثري مامولي مينطور كه روزنامه ها نوشته بودند، ميا.  كندي مييز خودنماين كمان بهشت ني رنگي آن سوييجا
ن يليخانم ا. ش از حد دستشان را رو كرده بودي سرانجام اعتماد به نفس بيول. سته و التماس كرده بوديفا كرده و نزد خانم ها گري ايبكاريفر

 يتاكه سوش ي به مبلغ پنج هزار دالر داده بود، آن ها را در كافه يد چكيمتر كه بعدازظهر روز قبل به آن زن و مرد وحشتزده و نااياسترول پ
 هنوز ي ميورك نفوذ داشت و ميويس ني پليتر در اداره ين خانم استرول پيا. ر انداخته بودير كافه گي با مدييفه گوي و لطيدر حال خوش گذران

 در ي مي كه مييپالتو. س رفتنديآن دو آرام همراه پل. دا شدي در كافه پيجلوس ي رنگ افراد پلي آبيفورم هايونيدسرش را تمام نكرده بود كه 
  : رسانديز را ميك چي باشد و حالت چهره اش فقط ينك چهل هزار دالريد مي بود كه چمچا حدس زد بايعكس روزنامه به تن داشت همان

   
  .ديهمه تان به درك واصل شو

   
  .دنديرشته نشنلم في فيز درباره يچ چيو از آن به بعد ه

   
*  
   
 شاندار هفته ها و ماه ها به طول ي مسافرخانه يروانيرشيطان و در اتاق زين چمچا در بدن شي شدن صلدين زندانيبعد از ا.  نبوديكي بود يكي

 متوجه شود ي آن كه كسيك بار بيكه (ش يشاخ ها.  شد پنهان كردي وضعش را نميجيگر بدتر شدن تدريد كه دي رسييد، كار به جايانجام
از . ده استيچي پيره رنگ و استخواني تي سرش را در عمامه ييچ خورده بودند كه گوي پي از طول و عرض رشد كرده و طور )كوتاه شده بودند

 يد همه يراستش را بخواه.  نموديب مي كه صورت ِگردش قبالً چندان پرمو نبود، عجي كسيش هم بلند شده بود كه برايش توپيآن گذشته ر
 نشده وادارش كرده بود يچي شد و هنوز هيده بود كه روز به روز درازتر ميي روي ستون فقراتش دم خوشگليبدنش پرموتر شده و از انتها

 شد ي گل و گشاد مادرش كش رفته بود و ميون لباس هايان از كلكسيتا صفي كه آناهين داريدن شلوار مردانه را ترك گفته به شلوار چيپوش
افته و او ي و مسخ همچنان ادامه ين كه دگرگونيش را از ايشاني توان اضطراب و پري مين به آسانيبنابرا. د را در آنجا داد، اكتفا كنديجدن عضو يا

ن كه يد، از اي پسندي را مياو كه قبالً مشكل خوراك. ر كرده بوديي ذائقه اش هم تغيحت. شه در آورده بود، مجسم كرديرا به شكل جن درون ش
گهگاه كه به .  دهد، به وحشت افتاده بوديك مزه را ميش ي غذاها براي شود و كم كم همه يد حس ذائقه اش روز به روز پست تر مي ديم

رون آمده و يت بي انساني كه آرام آرام از جرگه ين آگاهي جود، از اي كهنه را ميا روزنامه هاي مالفه يد كه دارد گوشه ي دي آمد و ميخودش م
.  نفسش بهتر شودي شست تا بوي سبز ميد دهانش را با دهانشويگر مدام بايحاال د.  شدي شود، شرمزَده و مضطرب ميك مي نزد-بله بز -به بز

ر نبوديگر تحمل پذي شده بود كه ديموضوع آنقدر جد .  
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گر خوف و وحشت ي دي كرد، و از سوي ضرر مك سو با نگرفتن اجارهياز .  آزرديد و او را مي خلي به چشم هند ميحضور او در خانه چون خار
مثل .  دچار استيماري بين به گونه اي كرد صلدي بود تصور مي و آرامبخش عادت مدتييهرچند بر اثر رونِد جادو.  بوديه اش همچنان باقياول
 ير دست و پاياگر ز: "ش گفتيخترهابه د.  ترس و وحشت نبوديه ي زد، اما ماي كه حال آدم را به هم ميزي چيعني، ل شدي كه فيمردلم يف

تان را يد جوانيد؟ داري گذرانيض ميك آدم مريد باال و وقتتان را با ي روياما شما دو تا معلوم هست چرا مدام م.  به كارش ندارميد، كاريايمن ن
د به مادرشان كمك كنند، ين كه دخترها باي امثالً.  دانستم دروغ از آب درآمدهيم ميت هرچه از قدين والي دانم، انگار تو ايد، چه مي دهيهدر م

  ."ده اندي برياد بزرگ سر ميم در اعي كه از قديوانيآن هم ح. ننديك بز بنشي خود با يدرسشان را بخوانند و به فكر ازدواج باشند و نروند ب
   

.  آمده بود، دلواپس و سرگردان مانده بود شي پينروايرشين در اتاق زي مالقاتش با صلدي كه در پيبي عجيبه هر صورت، شوهرش پس از واقعه 
 جسمش ي كه تويد جني كند، شاياني آوردند تا پادرميك آخوند ميد، يد حق با دخترها باشد و اگر، چطور بگوين گفته بود شايان به صلديصف

 سرش به هوا بلند كرد و ناگهان يها را باالن كه اسم آخوند را برد، چمچا برخاست و بازوياما به محض ا.  شديحلول كرده بود از آن خارج م
را چمچا پنجره را ي خارج شد، زيالبته دود فور. ديان را مانند كارد دري صفيي حس شنوايغ هولناك و مرتعشي پر شد و جي گوگردياتاق از دود

 وقت ها ي بعضي شد، وليك مرتبه چه جوري دانم ينم: " با دست شروع به بادزدن كرده بودي و معذرت خواهيبه سرعت باز كرده و با شرمسار
  ."  شوميك موجود بد مبدل ميد دارم به، به ي آيبه نظرم م

   
آن وقت با . د آرامش كنديش را با دست گرفته بود رفت، دست به شانه اش نهاد و كوشي به سوش چمچا كه نشسته، شاخ هايان با مهربانيصف

 ي ميوس بزرگ در كتابش جمله ايم مورد بحث و تفحص بوده، مثالً لوكرتيهر وجود از قد جوي دگرگونيمسأله : " دست و پا گفتي بيظاهر
 يده مين خودش را نادي شود، قواني از حدود خود خارج ميعني -  شكندي خود را مير و تحول مرزهاييآنچه بر اثر تغ: ن استيش ايد كه معنيگو
م آن موجود را سبب يا قدي يد شكستن مرزها فوراً مرگ وجود قبلي گويوس ميرت به هر صورت لوك- ر من بودير و تفسين قسمتش تعبي ا- رديگ
 حتماً -چنان كه موم نرم: دي گوي مخالف ِابراز كرده، مي مسخ خود نظريد در رساله ياما اُو: " باال رفتيمينجا انگشت معلم قديدر ا."  شوديم

ر شكل ييرد، و به رغم تغي پذين را آسان مي طرح ها و نقش و نگار نو- مهر و موم اسناد و مدارك استيمنظورش پس از گرم كردن برا
م، هرچند يرير ناپذيي همواره تغ-ريز؟ روح، ْآن جوهر فناناپذي عزيد آقاي ملتفت هست- شي روح خويايز در زواي مانَد، ما ني ميكسان باقيتش يماه
  ."ميي مهاجرت به اشكال گوناگون درآيدر پ

   
 يروح شما، ا. ح داده اميوس ترجيد را به لوكرتيشه اُويمن هم: "ن پا و آن پا كرد و ادامه دادي كهن، ايبازگفتن آن واژه هاان سرشار از لذت يصف
  ." درآمدهين شكل فعليبلكه فقط بر اثر مهاجرت ظاهرتان به ا.  نكردهيرييچاره، تغيز بيعز

   
وس اكتفا كنم كه به موجب ي لوكرتيد به گفته يا باي.  دادن استيجور دلدارن چه يا"افت و گفت يش را بازيميچمچا هر طور بود لحن خشك قد

 است از ير شكل نشانه ايين تغيم كه ايريد تن بدهم و بپذيا به حرف اُويان دارد، ي وجودم جرياين زوايقتريا مسخ در عمي ي دگرگونيآن نوع
  ."آنچه قبالً به صورت بالقوه و پنهان وجود داشته

   
  ."ديد نگران باشينان بدهم كه نباي خواستم به شما اطميفقط م. ان نكردمين كه منظورم را درست بيمثل ا: " كردي عذرخواهيديامان با نايصف

   
 شما يمي قدي كه حتماً در كتاب هايش فاسق زنش شده و همانطوري و ناجيمي كه دوست قديآخر مرد: " تلخ جواب دادير بار اندوهيچمچا ز

  ." تواند نگران نباشدي شاخ در آورده، چطور ميوثيدنوشته اند از فرط 
   
*  
   

 ين اخالقين بار در عمرش با موازي اولين فكر برهاند كه براي توانست خود را از شر اي نميقه اي، دقي جاشي جامپيعني، يميو اما آن دوست قد
 ي هاي رغم شوخي بود و علي رزمي، آنجا كه آموزگار هنرهايشدر مركز ورز. ز باخته بودير آن را نيي تغي كرد و اراده ي نميمورد قبولش زندگ

نطور ملخ يكه ا: " گفتي داد و ميان آزارش ميشال صفين شاِگردش، مي كرد، بهتريد مين هنرها تاكي اي معنويشاگردان فراوانش بر جنبه ها
د، جمالت ي محترمش بكوبين كه با لگد به تخم هاي ا كند، قبل ازيك ِبِهتان حمله مي تاريز در كوچه يست عزيك خوك فاشي يجان، شما وقت
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.  بردند و نگران شدنديش پيشانيش و پريهوده حرارت نشان داد كه شاگردان به تشويبله در آنجا چنان ب." دي كنيمش مي بودا را تقديآموزنده 
ن يآموزگار و بهتر. امدهين حرف ها به تو ني گفت اي سابقه اي بي جواب با تنگ نظرين باره سؤال كرد، به جايان كالس در ايشال در پاي ميوقت

 يستاده نفس نفس مينك اين زده بودند، ايگر را زميده و همديگر پريكدين عشاق به ي قبل بارها مانند مشتاقتريقه يشاِگردش كه تا چند دق
 از يجامپ" ؟يچه جور راز: "ن برداشت و گفتيخل ماشش را از دايكوكاكوال." مي را به تو بگوي خواهم رازياما م. خب، باشه: "شال گفتيم. زدند
  ."مي خوابي است با هم ميل مدتيف جانسون وكيزت حنيمن و دوست عز: "ر گوشش زمزمه كرديشال زي خبر، ميا بيدن
   
..." ك وقت مادرتياگر  ": جواب داديفي ضعي با صدايجامپ"  مگر پانزده سالم است؟ چه خبر شده؟: "ادامه داد. شال را آزردي ميكه خوردن جامپي

 خواهد هرچه را كه مال من باشد به يم. تا هستميشتر نگران آناهي من بيراستش را بخواه: "ز گفتي قهرآمي و لحني صبريشال باز با بيو م
 كفش ي كوكاكوال تودي خورده و آن را واژگون كرده بود، ديوان كاغذي كه دستش به ليجامپ." شتر نداردياورد و تازه پانزده سال هم بيدست ب

 كه ياما جامپ."  چت شدهييد بگويتو هم با. زود باش بگو، من مال خودم را گفتم: "گفت. شال دست بردار نبودياما م.  شودير ميش سرازيها
د و در ي فهميگريشال منظورش را طور ديم." گر كارش ساخته استيد: " جنباند، گفتيف سر ميال درد دل كردن نداشت و هنوز از فكر حنيخ
 ملخ جان، يراست: "و در حال خروج سر برگرداند و افزود." اد استي او از سر من زيعني. دميحاال فهم. هان: " گرفت گفتي كه سرش را باال ميحال

  "  مقدس دل ندارند؟يمردها
   

هر روز مدام خودش .  كردي مين را بازيد كاراديوي نقش دكُنگ فوال ي كه در سريشه ايدرست مثل آن هنرپ. اد هم مقدس نبودي زيالبته جامپ
 آورد و ي پمال سر درمين وجود هر شب از در خانه يبا ا. ك بشوميل نزدينگ هيد به ساختمان بزرگ ناتي گفت نباي دلش مي خورد و تويرا م

آن گاه .  رفتيتاق خواب م ايك راست به سوي راند، ي كه با دست سگ و احساس گناه را از خود ميد و در حالي جويشست به دهان ناخن م
 ي زن به سوي زد و بعد لب هاي پمال حلقه مينه ي بر نوك سي جامپي لب هايابتدا.  كردنديدند و با لبانشان جستجو آغاز ميچي پيدر هم م
  .دي لغزي او مينييشست پا

   
 كه ي مردييبايشك. ذشته هرگز تجربه نكرده بود داشت كه در گي در پييبايرا چنان شكيد، زي پسنديار مي او را بسي صبرين بياكنون پمال ا

ل تصور ي بود كه پمال اوايزين چيا.  دانستيجه قدر آنچه را كه به دست آورده بود خوب مي نكرده و در نت"جذب" خود ي را به سويچ گاه زنيه
ده و يزش را به گردن كشيتوجه شوق آم. دز بداني خود ني درونياق او را نسبت به تمناهاي و اشتي كرد، اما بعدها آموخت كه قدر آگاهيم

ن ي كرده بود، و همچنيم به آن طي خاص و سرانجام تسليتمي آموختن رين بدن براي كه اي كوچك و مشكالتياستخوان و آن پستان ها
ن ي را به خاطر ايد، جامپلش موجه نبوي كند و هرچند دلي دانست كه او هر بار بر خود غلبه مين ميپمال همچن.  ستوديت زمان را در او ميرعا

 يرومندتر از همه يازش را نيعظمت شوق و ن:  داشتيد دوست مياي آمد تا سپس نزد او بيق مي خود فايكه هربار ابتدا بر اصول اخالق
  .دي ديان را نميك پاين عشق آغاز ي داشت و در اين ها را دوست مي ايد و همه ي ديش ميباورها

   
 يالب هايت آن صدا در سي اَشرافيو همه !" اي! يه! هو! پو: " زدياد مي آمد و فريش در مي شد، صدايك ميزدان نيشان كه به پايعشق باز

  . شديش فشرده ميينامفهوم رها
   

نفوذ الكل سبب كوچك شدن چشم راستش شده بود كه .  زدي مي چهره اش به سرخيانيو رنگ بخش م.  اسكاچيسكيد، وي نوشياد ميهنوز ز
ن حال پمال يبا ا.  افتادين احساس خود به وحشت مي كرد و آن وقت از اي را متنفر مينجامپيد و اي رسي چشم چپ مي اندازه اكنون به نصف

ت كند، هنوز دهان بازنكرده خود را كفش و پالتو به دست در ي آمد شكايك بار كه جامپي:  شمرديز نميش را جايصحبت از ِافراط در باده نوش
. فتاده بودي نيچ اتفاقي هيپندار.  باال رفتيك راست به طبقه ي پس از آن هم دوباره بازگشت و پمال در را باز كرد و يتاما ح. افتيابان يخ

 شدند و هر گونه اظهارنظر ي كله پا ميسكيدن وي كه از فرط نوشيي درباره گذشته اش، اشاره به سربازهايشوخ: ن ها بودندي پمال ايتابوها
 يافه يهرچند به ق.  بردي شهر به سر مي آن سويشه هنوز زنده بود و در مسافرخانه اي هنرپين چمچايش صلدي متوفن كه شوهري ايدرباره 

  . درآمده بوديعيوانات ماوراء الطبيح
   
 او يمنطقريگر نسبت به رفتار غي طالق اقدام كند، دين صحبت و اصرار كرده بود كه بهتر است برايل مدام از صلدي كه اواين روزها جامپيا

ن ها اموال او ي شد؟ هر چه باشد ايش چه مييف داراياز آن گذشته، تكل. ستيوه شدن قابل تحمل نين تظاهر به بيگفته بود ا.  كردياعتراض نم
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 گرفته  مرگ او رايمن گزارش رسم: " بدهد گفتي كه حاضر شد پاسخي گذارد؟ اما زن در تنها مورديا پمال قصد داشت او را در فقر باقيآ. است
ج يد و به تدري آفريز اختالف مين مسأله نيا."  به من داردي ماند چه ارتباطيرك ميب المخلوقات سي كه به عجاي؟ آن بزي داريتو چه مدرك. ام

  . گرفتي مي فزوني رزمي كرد، شدت و حرارتش در آموزشگاه هنرهايكه مشكالت در ذهنش رشد م
   

 يدگير رسي، درگي روابط اجتماعيته ي رفت، به سبب كار در كميده اش نميخبر زنده بودن شوهر رنج در بار ي كه پمال زين كه در حاليجالب ا
 ي رخ مي از پاسگاه ها گهگاه اعمالياريدر بس.  كرديت ميس پاسگاه محل حكايان افراد پلي در مي شده بود كه از گسترش جادوگرييبه ادعاها

.  بوديگري دي مسأله ياما جادوگر.  شهرت داشتندينگتون به خودسريليش تاون، و ايل، كنتينگ هيار مقامات خارج بود و ناتينمود كه از اخت
 يز به حال عادينجا هنوز همه چي در اي كنيال مين است كه خيمشكل تو ا: "ن لحن به او گفته بوديپمال با مغرورتر.  كردي باور نميجامپ
ابان لخت مادرزاد ي وسط خيده كه اگر كسي كشييكار به جا.  گذردين مملكت چه مين در اينداز و ببي به دور و برت بيك نگاهي. ان دارديجر

اما . ي گذاري كارگر ميان طبقه ي در ميالبد تو اسمش را رواج فراماسونر. دي آيب به نظر نميبشود و در كالهش ادرار كند و آن را بنوشد، عج
 مرده شور برده يس هاين پليا. ندي گويج آن سخن مي اند و از جادو و جنبل و آثار نتانم كه از وحشت فلج شدهي بي را مياهانيمن هر روز س

آن وقت تو . ششان بخندندي خواهند آن ها را با استفاده از معتقدات خودشان زَهره تَرك كنند و بعد به ريحتماً م. زها هستندين جور چي ايوانه يد
و ين جهت به ماتيس از اي بود، و پمال الوليظاهراً شكار جادوگر در خانواده شان ارث."  گذرديچه من يدار شو ببي؟ بي كاريكجا!  شوديباورت نم

 يون سخن ميزي تلوي اخبار منطقه اي و برنامه ي محليوهايا رادي ي كه در جلسات عمومي پمال، هنگاميدر لحن و صدا. نز رفته بوديهاپك
 يختن تمسخر نجاتش داده و ادامه ين صدا بود كه تاكنون از برانگيهم. دي رسيوش م جادوگر به گيگفت، شوق و تحكم آن ژنرال شكارچ

اما آنچه . ان آمده بودي به ميدگيگر رسما صحبت از رسيحاال د. رون راندينجا بيد با دسته جارو از ايجادوگرها را با. ن كرده بوديكارش را تضم
 يس را با وضع كنونيان استفاده از جادو توسط افراد پليچ وجه حاضر نبود ارتباط مي هن بود كه پمال بهي كرد، اي را از كوره به در ميجامپ

 "يعاد"ش پا افتاده و ي بودن از عوامل پيعين باور ارتباط داشت كه طبيماً با اين چمچا مستقي صلدي دگرگونيبه نظر جامپ. رديشوهرش بپذ
 با خود گفت درست مثل قضات يو جامپ."  به موضوع ندارديچ ارتباطيه: "، جواب داد كنديد مطلب را به او حالي كوشياما وقت.  شوديل نميتشك
  . كندي رتبه حكم صادر ميعال

   
*  
   

 ي پمال مي خانه يف جانسون، همچنان كه به سوي نامشروعش با حني روابط جنسيان درباره يشال صفي ميدن حرف هاي بر اثر شنيجامپ
ف، آن يحن.  كردي را نمين كاريدپوست نبود، هرگز چنيف سفين فكر كه اگر پدر حنيمثالً ا. ش بود در كشمكيزيرفت، با افكار تعصب آم

 يندگي نماياي كه در رؤينجانسونيا. دي كشيك خط مي خودش ي فالن جاي كرد، روي سر به هوا كه حتماً هر وقت دختر بلند ميحرامزاده 
 توانست بفهمد ينجانسون نميمگر ا!... مشان باشديدند، او قي به سن رشد رسيند وقت خواهي كرد همه شان ميال مي برد و خيقومش به سر م

و در (گران توانست ين حرامزاده قبل از دي ايعني.  حتماً دروغ بوديزيهمچون چ. ريش هنوز بچه است؟ نه خيشال با آن بدن توانا و دانايكه م
  .خدا مرگش بدهد)...  مچ خودش را گرفتينجا جامپيا
   
 يد، به كاربرد زبان مربوط ميف دوستش، چطور بگويف، حني خشمش نسبت به حنيل اصليد به خود بقبوالند كه دلي معشوقه كوشي راه خانه در

اه پوست، ضد يكال سيا رادي و يستياليا زبان سوسياصطالحات زبان جامعه شناسانه : ف اصطالحات به درد خور را خوب بلد بودين حنيآخه ا. شود
 كه بعدش به ي گردي مرا ميكشوها.  حرامزادهيا. ك كالم واژگان قدرت را از بر بوديا موعظه وار، در يبانه و يبانه، خطي عوام فريستنژاد پر
 يم چگونه از آن ابزارين است كه بدانيمشكل ا. دن به زبان استيار گرفتن و فُرم بخشي، به اختي؟ مشكل اصلي فلكزده ام قاه قاه بخنديشعر
ن همه تو يم، و از ايره شوي زمان و خون چيم، چگونه بر رودخانه ي زهرآلود آن را از آن خود سازيم، چگونه چاه هايني خود تدارك ببيد آزايبرا
 ي مرا برايست كسيقرار ن. ري تواند باشد، و شكست تا چه اندازه اجتناب ناپذين كه دست و پنجه نرم كردن با آنچه مشكل ميا. ي دانيچ نميه
 او در ييشتر به خاطر توانايف، بي كرد كه حسادتش نسبت به حني، به ناچار نزد خود اقرار مي جامپيعنين همه او، ي انتخاب كند، با ايگندينما

 دانست ي زد، نمي، اگر زور هم مياما جامپ. ده و ولوله بوديبا، كشيز.  بوديان خوب تكه ايشال صفيآخه م. كاربرد واژگان منحصر به هوس بود
ن يبر زبان آوردن آن و از ا. شهيجاد اندي ايي توانايعني جسارت، يعنيزبان . اورد و گذشته از آن، جرأتش را هم نداشتيه دلش را به دست بچگون

  . شهيدن به انديت بخشيراه، واقع
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

156 of 289 

، آن ها را از ته ي ناگهاني بالني مقابله با ايد شده بوده و براي سفيشب تا صبح به كليش دين كه در را باز كرد گفت موهايپمال چمچا هم
  .چ وجه حاضر نبود از سرش برداردي پنهان كرده بود كه به هيري شكل قرمز سيكله اش را در كاله عمامه ا. ده استيتراش

   
  ." در كار باشديد هم جادو جمبليشا. نطور شديكهو ايخودش : "گفت

   
  ." افتن شوهرت باشدير شكل ييدن خبر زنده بودن و تغي نسبت به شنينشد هم واكيشا ":رد، جواب دادي توانست بپذي كه نمياما جامپ

   
ك به ي دراماتي كه با حالتيك چرخش نود درجه، در حاليستاد و با ي رفت اي باال مي اتاق خواب طبقه ي كه به سويپمال ناگهان وسط راه پله ا

  "ن بال به سر سگ هم آمده؟ي ان صورت چرايدر ا: "روزمندانه گفتي كرد، پيمن اشاره مي اتاق نشيسو
   
*  
   

 توانست اراده كند و با ي م-  گذاردي خواهد به روابطشان ادامه دهد، كه وجدانش راحتش نميگر نميد كه دي توانست به پمال بگويهمان شب م
 تواند هم ين حال مي كه در عييم هايتصم.  كنديجاد ميم ها در آدم اي تصمي را برتابد كه بعضين دوگانگيخشم او روبرو شود و از آن پس ا

 وارد اتاق خواب شد، پمال صورتش ياما وقت) ك طرفه و خودخواهانه بودي لزوماً ظالمانه، يمين تصميچرا كه چن( باشد ير اخالقي و هم غياخالق
پس پمال . ره شديه اش خ واكنشش به چهري بررسي نخورده است و برايرا در دست گرفت، اعتراف كرد كه به او دروغ گفته و قرص ضد حاملگ

ن قادر نبود به وجود آورد، از ي را كه صلدياو فرزند!  داشتيشتريك طرفه، مهارت بيمات ينطور كه معلوم بود در گرفتن تصميآبستن بود و ا
ال يو حاال خ: "ه داد آورد اداميش مي كه چهره اش را پيو در حال."  خواستميمن بچه م: "دي داد كشييبا پررو.  آوردي به دست ميق جامپيطر

  ."دارم نگهش دارم
   

 مهم ي هايريم گيت در تصميرها از مسؤول: افتي ي خود را آسوده و آزاد مي كرده بود و حاال جامپيشدستي پي بر جامپياو در خودخواه
 يند و اجازه داد پمال آرام به سورون راين خاطر افكار گذشته را از ذهن بيبه هم. ر نبوديدن رابطه امكان پذيگر بريرا اكنون دي ز-ياخالق

  .تختخواب براندش
   
*  
   
 يده مي نامي، كه موتيلي تخ-ي علمييدئوي ويلم هاي چون موجودات فيزي رفت تا به چي تمام و كمال مير تحولين چمچا در مسين كه صلديا

 شدند و سرانجام بر اثر انتخاب انسب، يحرف م و مني خود تهيات نژادي از خصوصين تكامل، به طور تصادفي كه در حي موجوداتيعني - شدند
ن است يقتش اين سروِر جهنم در جسمش حلول كرده بود، هرچه بود، حقي ا-طانين كه شيا اي شد، ي مبدل م-  گشتنديعت نابود ميبه دست طب

م يم، بگذاريريجه بگي آن كه شتابزده نتيه، بم و از آنچه محرز و محقق است تجاوز نكردياط به مسأله برخورد كنينجا بهتر است با احتيو در ا(كه 
ر بال و پر يان او را به زي صفين است كه دو دختر حاجيبله ا). ت كندي مقصد هدايتمتري دو سانتيكيما را تا " ن استين است و جز ايچن"چراغ 

مدت ها . ز سخت به آن عالقمند شده بودين ني كردند و با گذشت زمان صلدي مواظبت م"وانيح"ان است از يبارويگرفته، چنان كه رسم ز
خواهر كوچكتر كه انگار پژواك خواهر بزرگتر بود، با او به .  بوديگري ديه ي سايكي يپندار.  انگاشتير مي ناپذيي جدايشال را جفتيتا و ميآناه

 ين مي را تمر نگ چانيو ي بازويه  مخصوص كاراته و ضربي پايشال، ضربه هاير ميد از روش سازش ناپذي افتاده، به تقليچشم و هم چشم
 يروانيرشي اتاق زيشال پشت پنجره يك شب مي.  كردينش مي برده بود كه غمگيانشان پي در مينده اي فزايراً به دشمنين همه اخيبا ا. كرد

 يده بود كه بر اثر حمله ستاير ايك پيك سي آنجا -  گفتيش ميابان پالس بودند براين در خيي كه آن پاييستاده بود و از آدم هايكنارش ا
اه پوست ي سي از معدود رؤسايكي كه قبالً يدر حال. امدهيرون ني از دهانش بي گفتند هفت سال است كه كلمه ايم. نژادپرستان الل شده بود

 گفت محلش ي ميلخ كرد و مدام با اوقات تيش مي بود، همراهي رفت زنش كه عاشق قالبدوزين گذشته، حاال هر جا مياز ا. دادگاه بخش بود
پ حسابدارها يشال تيد و به قول مي رسي به نظر ميار عادي كه بسيگري آن طرفتر مرد ديكم.  تواند بزندين زبان بسته كه حرف نميد، اينگذار
منش يتاق نش ايه يم ساعت اسباب و اثاثيع بود عادت دارد شب به شب، نيدر محله شا.  خانه بوديت به دست راهييسكوي بيف و جعبه يبود، ك

 كرد ي گذاشت و وانمود مي ميگري دي داد و آن جلو صندليانشان مثل اتوبوس كوچه ميد و ميچي پي ها را پشت هم ميصندل. را جابجا كند
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 يم ساعت كه مين.  جستندي افراد خانواده به ناچار در آن شركت مي بود كه همه ييايرؤ.  رودي است كه به بنگالدش مي اتوبوسيراننده 
تا با يچند لحظه بعد آناه. ن آدم ها بودي اوقات از خسته كننده تريه ي آمد و در بقيرون مي از خواب پا شده باشد، از آن حالت بيشت، پندارگذ
  ."ادنديب زيب و غري عجين دوروبرها آدم هايد، در اي شده ايد كه قربانيستيد شما تنها ني خواهد بگويم: "ز افزودي حسادت آميلحن

   
 يروانيرشي اتاق زي كه آن باال، كنار پنجره -زي است و خود نيري اساطيدان جنگيابان صحبت كند كه انگار مي از خيعادت داشت طورشال يم

 طرفدار يدپوست هاي سفيعنين، ي نوي مرشدها و پاندوراهايچمچا قصه .  مرگ استين حال الهه ي مأمور ثبت و درعيستاده، فرشته يچمچا ا
گران ي بازي كرد كه پنداريفشان ميچنان با آب و تاب تعر.  را از او آموخت"ييخودكفا" بزن بهادر و مدافع ياه پوست هاي و سيض نژاديتبع
 ي مليدان جنگ هواداران جبهه ير پل راه آهن ميقبالً، ز. تيمهاوالم ييد بهتر باشد بگويا شاي.  هستندمهابهاراتا ي از حماسه ي مدرنياجرا
 يم و خرابي ماندين بود و آن وقت ما ميكشنبه كارشان هميهر : "شال به استهزا گفتيم. ست بوديالي حزب كارگران سوس شجاعيكال هايو راد

ده و بعد به دروغ گناهكار قلمدادشان يس حساب سه تاشان را رسيدر همان كوچه بود كه پل."  گرفتيها كه روبراه كردنشان تمام هفته مان را م
 خونش از ي هنوز لكه - ست كرده بودندينگ مهتا را در قهوه خانه سر به نيندر سي را كشته بودند و جاتييكاييس جامايآن گوشه، اول. كرده بود

ن كشور عدل و داد و حكومت قانون وجود دارد را نداشت، ين كه در اي جر و بحث كردن و تكرار ايگر نايچمچا كه د. چه پاك نشده بودي قاليرو
حاال . ردي گي در نمي آنچنانيگر جنگ هاين روزها ديا: "ح داديشال توضيم." سم استين ها اثرات تاچريا: "تا شدي آناهينده يشاهد خشم فزا

هربار .  كنن به كشتن ماهاي شوند و شروع ميد حرامزاده جمع مي پنج شش تا سفيعنيمگر نه؟ . ت به فرد رواج داردي اهمي كوچك و بيكارها
 يگر هوايحاال د: "ان گفتيشال صفيم.  دعوا بودندي زدند و آماده يابان پرسه مياه پوست در خي سيادرهاشب ها بزن به."  كشندي را ميكي

  ."ند جلويايند بي گويراست م. ميخودمان را دار
   

 يچه را م"، " گفت؟ي چه مي كنيد كه چه كار مي فهمياگه مامان م.  آوردي خانم ها را در ميادا. نگاهش كن: "تا همچنان با خشم گفتيآناه
كشنبه ي ي روزهايم خانم چطوري دانيم؟ ما مي داني ما نميال كرده ايخ: " ادامه دادي بلندتري رفت با صدايتا كه از رو نمياما آناه" د؟يفهم

 ي كباموم داغ  يسكويم روزها در دي دانيم.  كندي كند و خودش را درست مي رود و تو توالت لباسش را عوض مي مي آنچنانيصبح به جاها
و آن وقت ." خواهر بزرگه را برو.  افتادهي اسمش را نبر رفته بود چه اتفاقي كه با آقاي رقصيم در آن پارتي داني كند نميال ميخ.  دهديِقر م

ه در دز بود كي ايماريافته بودند منظورش بيشال دريو البته همانطور كه چمچا و م." ردي مي م"جهل"آخرش هم از مرض : " را زدي كاريضربه 
 آمدند و يرون ميا بيان خاك و دري شد كه از مي قبر ظاهر مير سنگ هايبر پرده تصو.  شده بودين عنوان معرفي با ايغاتيلم كوتاه تبليك في

  . نوشته شده بود"جهل" يدز، واژه ي اي آن ها به جايرو
   
م را به يهرچه باشد من موها: " وارد آورديگريمده بود ضربه دن كه دردش آيتا با اي آناهيد، وليش را كشيشال به خواهرش حمله كرد و موهايم

و آن وقت به اتفاق اتاق را ترك كردند و ." د حتماً خُل وضع استي آين مدل خوشش ميآن كه از ا. ب كوتاه نكرده اميب و غري عجيمدل ها
و . رفته استي او را در مورد زن بودن پذيدرش شده و باورهارو مايتا چگونه ناگهان پين فكر بود كه آناهيدر ا.  گذاشتنديرت باقيچمچا را در ح

  .  شوديانشان بگومگو مي ميجه گرفت كه حتماً به زودينت
   

  . هم زوديليخ. نطور هم شديو هم
   
*  
   

. شده باشد ماند كه كوكش تمام ي مي ايبه اسباب باز.  شديهوش مي كرد و كم كم بي ميني شد احساس سنگيشتر وقت ها كه تنها ميحاال ب
د كه به حركت پدال ي رسي ترسناك به گوش ميد، از بدنش صداهاي رسيان مي به پايشه قبل از آمدن كسي ساكن كه هميقه هاين دقيدر ا
 سكونتش در شاندار در محله يعه ي كرد و هم زمان، شاين مراحل كم كم رشد ميدر ا.  ماندي ميطاني شيا شكستن استخوان هاي ي جهنميها
  .  نفهمدي پنهان كرد و توقع داشت كسيروانير شيطان را در اتاق زي شود شينم. ديچي پيم
   

ش ي هايان از كاهش مشتري صفي خانواده -) گشودندي دانستند لب نمي كه مييچون آن ها(ست يرون درز كرده بود، معلوم نيخبر چگونه به ب
دن ين گذشته همه شان از سررسي عمل را از دست داده بودند، و از ايروي نيجي احساس محو شدن تدرينير سنگي زي موقتيد، آدم هاي ترسيم
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ا دست و ي از اسباب ها را بشكند و يل جاها بود و امكان داشت تصادفاً بعضين قبيشه مشتاق ورود به اي كه هميسيدند، آن هم پلي ترسيس ميپل
گل يماچ ز يسه ي كه قبالً كن-آخوندها در مسجد.  شديهر من اكنون در خواب مردم محل ظاي هرچه بود صلد-  آدم ها را لگد كنديپا

 و ييقايمبا، مرد كوه صولت، در كاله ِگرد افري و دكتر اوهورو س-ست ها را گرفته بوديني كالويساي كلي خود جايز به نوبه ي بود و آن نداهات
اه پوست يش از هر سيان بيشال صفي كرده بود و ميبر ها رهيخي مريه شوي را عليزيت آمياه كه تظاهرات موفقي قرمز و زرد و سيلباده 

 آن يشال را هم زده بود، وسط جلسه، جلوي زد، آن هم در انظار مردم، خود مي مي آزاد تودهني از او نفرت داشت، چون كه به زن هايگريد
 از آن حرامزاده يكين يا: "نش داده و گفته بود به چمچا نشايروانيرشيك روز از پنجره اتاق زي.  كردي نمين تفاوتيهمه شاهد، به حالش كوچكتر

آخر من آن وقت ها كه . ستي نييقايك بود مرا بكشد، چون به همه گفته بودم كه او افرينزد. دي آي ازش برميهر كار.  خُل وضع استيها
 و يشال و جامپيخود م." ترنجادوگر است، نه دكيا.  نشستيوكراس مي نيك هاينزد.  شناختمشي كردند ميش مي صدا"لوستر رابرتزيس"

 آخر زمان ي شود كه پنداريابان ظاهر ميدند كه ناگهان چنان از وسط خي دي شب ها خوابش را مي اتوبوس، همه ينطور راننده يف و هميحن
 عمامه ي هاكل غول آسا و شاخين چمچا با هي صلديعنيك خواب، او، ي آن هزار و يو در همه .  كشديشده و بعد شهر را سراسر به آتش م

ال ياها به شكل خوفناك سريرؤ. ص دادي شومش را تشخي شد ترانه ي خواند كه نمي آواز ميطاني چنان ترس آور، گرفته و شييبسته اش با صدا
رد م" ين كه حتيافت، تا اي ينطور شب به شب ادامه مي شد و هميان گرفته بود، آغاز ميش پاي كه شب پييك از همانجاي شدند و هر يظاهر م
ز كارد به خرخره اش نهاده و با يدآمي تهدي، به وضعي جوان مستيك رستوران هندي كه در ي كه از شب- س سابق دادگاه بخشي، رئ"ساكت

مه شب ناگهان برخاست، صاف ي آزار، ني بله آن مرد ساكت و ب-اورده بودي بر زبان نيش تف كرده بود، كلمه اي غذاين ممكن، روين توهيبدتر
 نمود و يگانه مي خواند كه بيد، دست پشت گوشش نهاد و به بانگ بلند آوازي كشي كه مانند كبوتر گردن مي نشست، و در حال تختيبر رو

  . نهاديران برجايزنش را ح
   

 نه آن هم. افتيت ي و محبوب- گرفتهيبي كارها سرعت عجين روزها بعضي ا-  جاها سر در آورديلياها از خيطان رؤير شيد كه تصوي نكشيطول
 ي را مين دشمن گوگردين پوستان شب ها خواب اير رنگي كه غيدر حال. دي نامي م"ن پوستيرنگ" كه هال والنس يان جماعتيتنها در م

 - ن مردي ايدند كه براي دي پوستان شب ها خود را مياه پوستان و قهوه ايس.  كندير پاشنه ها له مي خوش منظرشان را زيدند كه خانه هايد
 يش قدريِخ نژادي و تاري كه هرچند بر اثر سرنوشت طبقاتيمرد.  كشندي زنند و هورا مي دست م-اه پوستين مرد سيگر، اياست دخُب معلوم 

  .ش نهاده بودي به خود داده و قدم پيكج و كوله شده بود، اما هرچه باشد تكان
   

 شرت ينه، تيدكنندگان سنجاق سي و تولييايو عمده فروشان آس درز كردند يداري به ساعات بي به زودي بودند، ولي خصوصياها ابتدا امريرؤ
 دختران جوان و داخل ينه ي سيرو: دا شدي بردند و آن وقت بود كه ناگهان سر و كله اش همه جا پي آن پيروي و پوستر به ني زمستانيها
 هشدار مبدل يبه نماد اعتراض و نوع.  شديده ميد، د كردني از شر آجر پران ها محافظت مي آهنيشه ها را با شبكه ي كه شيين مغازه هايتريو

   كردند،ي سر ميكيابان كاله شاخ الستيگر بچه ها در خيحاال د.  بوديمي قدي آهنگي بخش براي نو و زندگيطان، دمي با شيدوست. شده بود
 ي و سبز نصب شده بود بر سر مي كوچك صورتيش گلوله هاي شاخك دار را كه بر سر شاخك هايش كاله هايهمانطور كه چند سال پ

 كه مشتش را به نشان قدرت بلند ينماد مرد بز شكل، در حال. اورندي را در بيي فضاي آدم هايگذاشتند، چون كه آن وقت ها دوست داشتند ادا
ش يافزا" با اشاره به س منطقهيافسران پل. اندي نماي ميز خودي شدند ني حمل مياسي كه در تظاهرات سيي علم هايكرده بود كم كم بر رو

 مبارزه ي برايطان پرستين بازگشت شيف كردند و از اي توص" اَسف باريليتما" آن را يياياه پوست و آسيان جوانان سي در م"يطان پرستيش
گر يچمچا، تو د: "جانزده گفتيشال هي ها هستند؟ ميد جادوگرها كيدي گفتند حاال ديم. ن محل سود بردندير مسؤوليه پمال چمچا و سايبر عل

ر آن را مردود شمرده كه ما يطان و تصويش شيدپوست چنان از مدت ها پي سفيجامعه .  دانندي تو را از خودشان ميعني. يقهرمان مردم شده ا
  ." ي بكنيده كه كاريحاال وقتش رس. م كه متعلق به ماستيي بلند بگويم و به صدايال راحت آن را تصرف كنيم با خي توانيم
   

  ." ن نبودي خواستم، اصالً هدفم اين را نميمن كه ا. رونيبرو ب: "اد زدين فريصلد
   
ت كوچك خواهد ينجا برايگر ايتا چند وقت د. يري گين اتاق جا نمي كه كم كم در اياصالً تو آنقدر دراز شده ا: "شال با همان صدا جواب داديم

  ."شد
   

  .دي رسير حوادث داشت به اوج ميس.  گفتيراست م
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ان كه يتا صفيآناه."  كردنديرزن را كارديك پيشب باز هم كه يد: " آورد گفتي ها را در ميداديني تري لهجه ي كه ادايف جانسون، در حاليحن
ه ن چه طرز حرف زدن است؟ حال آدم را بيا: "ديد و غري كوبي را دنگي شاندار مشغول كار بود، فنجان نعلبكيشخوان كافه يبنا به نوبت پشت پ

 بر پشتش كوفت و يف دستيحن"  چطور شده؟يگفت: "دي پرسي با حواس پرتيجامپ.  نشستيف محلش نگذاشت و كنار جامپيحن."  زنديهم م
ك ي: "ر داد و افزوديي لحنش را تغيدن نگاه چپ چپ جامپي با ديول."  شودياوضاع تو چطور است برادر؟ انگار آن رود خون دارد منعقد م: "گفت

اه پوست بود يحاال اگر آن زن س.  روندين به گرِدش مي گردند كه با ماشي ميياه پوست هايا دارند دنبال سيگو. ر زبان ها افتاده سييحرف ها
 گشت، يش باز مي معمولي كه به لهجه يو در حال."  بودهي از نژادپرستي قتل ناشيزه يست كه نشان بدهد انگي در دست ني گفتند مدركيم

خشونت در همه جا . ستيره نيمسأله تنها قتل ننه پ.  ترساندي رسد كه آدم را مي مين شهر به حدي وقت ها خشونت در ايراستش بعض: "افزود
 همه يپندار. ارو لت و پارت كندي، ممكن است ي تنه بزني تصادفاً به مرد روزنامه به دستي سوار مترو شدياگر در ساعت ازدحام، وقت. هست

. رون رفتيد بي بگويزي آن كه چي ناگهان به پا خاست، معذرت خواست و بيجامپ." زياز جمله خودت، دوست عز. ورد خيمدام خون خونشان را م
  " مگر من چه كار كردم؟: "تا داد و گفتيل آناهي تحوي گشود، لبخند جذابيش را مي كه بازوهايف در حاليحن
   

  "د؟ي آي كه مردم از تو خوشششان نميرده اچ وقت فكر كيتا حاال ه: " جواب دادينيريتا با لبخند شيآناه
   

انسان "ر، به دست يع زنان پي فجي قتل هاي ها گفتند جواب معماي زده، بعضيت تازه اي معلوم شد قاتل مادر بزرگ ها دست به جنايوقت
قاتل پس از . ار نگران كرده بودين مقامات مربوطه را هم بسياه پوستان جستجو كرد، و ايز سيد و اسرارآميد در مذهب جدي را با"وان صفتيح

 يا قلب را در دهان فرو ميخت ي آويه ها را به گوش ها مير.  داديد و در اطراف جسد قرار مي كشيرون مي مقتول را بيهر قتل، امعا و احشا
طان پرستان را در خود ي شيسلول ها" رفت ي كه تصور مييس به مكان هايها و هجوم پل"كاكا" از يي و بازجويرياز آنجا بود كه دستگ. كرد
اه ين بود كه همه، از سياورد، اما آنچه رخ نمود اي خود ني به رويد، و بعدها هم كسي فهميچ كس نميهر چند در ابتدا ه. شدت گرفت"  دادهيجا

دند كه از نظارت مرزها ي دي مي او را موجوديعني.  پنداشتندي مياها و كابوس ها را واقعيدپوست، آن موجود رؤي پوست گرفته تا سفيو قهوه ا
 ي، سركرده يرقانونيمهاجر غ.  چرخدي شهر مينجا رسانده و دارد راحت و آسوده در كوچه هايدر امان مانده و هر طور بوده خودش را به ا

ده بود و يچير پعات مختلف در شهيشا. وستي پيت مين چمچا به واقعي، هرچه بود صلديض نژادين تبعيا قهرمان مخالفيف ي كثين، جانيمتمرد
 ياد آن را جدي شد زي كرده بود كه نميكشنبه مصاحبه اي يست با روزنامه هايوتراپيزيك فيمثالً .  گفتيهركس داستان را از ظن خود م

 يه به كافه  نمانده بود كيزيت برمال خواهد شد و چيا زود واقعير ي گفتند كه ديو حاال همه م. زهايند چي مردم نگويزكياما تا نباشد چ. گرفت
ان واژه ي مي رابطه يه شده بودند و درباره ي قضيش ها هم قاطيگر كشين گذشته، حاال دياز ا. اورندي كار را دربياورند و ته و تويشاندار هجوم ب

  . شدي كرد و دراز مي همچنان رشد ميروانير شين چمچا اما، در اتاق زيصلد.  گفتندي سخن م"كفر "و" اهيس" يها
   
*  
   

 در انسان ي گاه چنان تحوالتي زندگيگذار از تنگناها. رشي پذيوس با روح متلون و دگرگونيلوكرت.  داديح ميد ترجيوس را به اُوين، لوكرتيصلد
  را، كهيل و بمبئي وكينيگاه زيگاه و ب. خ كنده شدهي است كه از دل تاريگري آدم ديپندار. دي نمايگانه ميز بي آورد كه به چشم خود نيد ميپد

شان يربناي كه زينيقيش و يده هاي و ايني دورگه، با خوش بي التقاتينيز:  آوردياد مي نمود، به يگر كهكشان مي دي در گوشه ياره ايچون س
مثل .  شودي سر آدم خراب ميز روي گذارد، همه چي انتخاب نمي آدم جاي كه براي جانم، زندگينيآخه ز!  انتخابين به اراده و آزاديقي. بود
ن ي كند، و در بدترير با رونديين حالت تغيدر بهتر.  وجود ندارديانتخاب.  شودي بر او نازل ميزيط هركس، چيبنا بر شرا: نه! ليتصادف اتومبك ي

ن ي بود، اما ايگريز دي چياو در جستجو. د و نو شدنيتجد. مي گوي كامل را مير و دگرگونييتغ. دي نمايكباره، همچون رعد و برق رخ ميحالت 
  .است آنچه بر سرش آمد
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 ي انداخت و به آنچه كه اكنون بود مبدل ميدش پوست مير در خود جديناگز. ن همه احساسات خشونت باري و نفرت و ايآن هم همراه با تلخ 
نوك انگشتش  داد كه قادر است با ين احساس به او دست ميرومند و ايب، مضحك و نيم الجثه، غريه، عظيپر سر و صدا، بوگندو، كر: گشت
  .ش از خشم بوديروي كرد و خشم، نياحساس قدرت در او رشد م. سا را واژگون كندي كليمناره 

   
 به سان ارواح، ي گذشت، چهره ايك مي از نزديش چهره اياهايد و در رؤي ديآخر او هم خواب م. ندازدي بير را به گردن كسي خواست تقصيم

  . دي ناميد كه آن را خواهيس ري فرا مي روزيآرام و محو، اما به زود
   
  .نم كه هستميمن هم. رفتي پذيد ميبا
   

  .ميتسل
   
*  
   

مبا را به جرم قتل ياد زد اوهورو سيف جانسون شتابان خود را به كافه رساند و فريخت كه حني به هم ري شاندار شبي راحتش در مهمانسرايزندگ
درها را قفل : "ان گفتيف به صفيحن.  به آنجا هم هجوم خواهند برد"اهي سيجادو"ف  كشيع شده كه به بهانه يرزنان دستگر كرده اند و شايپ

 متهم كنند و آن وقت طبق عادت دست به خشونت و ييممكن بود او را به برگزار كردن مراسم جادو." ش استي در پي ايشب توفان. ديكن
  . ره بزننديف اموال و غيتوق

   
 هند خود را به او رساند و با ين بود كه وقتي گذارد، اي آن ها مي رويرين خبر چه تأثيدن ايدانست شن يخوب م. ستاده بوديف وسط كافه ايحن

 هوا او را ناك ي بيدر واقع شدت ضربه . ن شديهوش نقش زمي نداشت و بيچ وجه آمادگي گوشش خواباند، به هي توي محكميليرو سيتمام ن
 يلم هاين ژست را از فيا. خت و او را به هوش آوردي آب به صورتش ريواني ليجامپ. وداوت نكرده بود، بلكه غش كردنش از فرط تعجب ب

ر و ين تحري ماشيروبان ها.  كرديابان پرت ميل دخترش را از پنجره به خيهند داشت وسا. اد گرفته بود، اما كار از كار گذشته بودي يينمايس
 توانست حسادت يگر نميان كه ديتا صفيدر آن روز، آناه.  روز جشن استيدند، پندار در هوا به رقص درآمده بوي سرخ مدارك قانونيروبان ها

گر يهمان شد كه د. د، نزد هند پرده برداشته بودي دياستمدار شدن را ميل، كه خواب سين وكيشال با اياورد، از روابط مي خود را تاب بيطانيش
 ين خراب شده كه پر از جهود و آدم هايانگار بس نبود كه در ا. ده بوديونش جوشكباره از دري آن سال ها ير همه يتحق. شمر جلودارش نبود

 ي نمين مرد سست عنصر كه اگرچه به حج رفته بود، ولي شد، بس نبود كه شوهرش، اياه ها برابر دانسته ميبه است، ماندگار شده و با كاكاسيغر
شال حمله كرد و يناگهان با كارد آشپزخانه به م. ن دختره هم قوز باال قوز شده بودياگر ي مؤمن رفتار كند، حاال ديتوانست در خانه مثل آدم ها
 كرد و به يدا ميخ پيه بين صورت قضير ايالبته منظور فقط دفاع از خودش بود، چون در غ.  كرديستادگي دردآور ايدختره با وارد آوردن ضربه ها

 بود كه ياوضاع طور. ختي ري داد و اشك ميش را عاجزانه تكان ميان دست هاي صفيف كه به هوش آمد، حاجيحن.  شدي مبدل ميمادركش
 او لعنت به همراه ي آورد، براير و بركت ميشتر مسلمان ها خي بيمعلوم نبود چرا سفر به مكه كه برا.  دادنديگر علم و دانش هم پناهش نميد

.  استيگر كافيتا حاال دهانم را بسته بودم، د: "ديداد كش.  زديد اول حرفش را ميباف ياما حن." نجا برويف جان، زود از ايبرو حن: "گفت. آورده بود
." دي گذاري پول ميد و پول روي بري هم نژادانتان استفاده ميد كه از بدبختي هستييد، اما همان هايف داري مؤمن تشريليد خي كنيال ميشماها خ

هند دخترها را با قسم دادن به .  كند، خبر نداردي مسافرها حساب مين چقدر پايز اان از حساب و كتاب زنش و اي صفيتازه معلوم شد حاج
 پس دادن پول ها ي برايان بو ببرد حتماً راهي دانست كه اگر صفيخوب م. اد كنندين را ي مقدسيسكوت واداشته و مجبورشان كرده بود همه 

د، ي بخشي شاندار روح ميش به كافه يان كه با خوش خلقيد و از آن پس صف بپوسنيد از شدت فقر و بدبختي باي كند و آن وقت همگيدا ميپ
 را ي و خانوادگيل خصوصي مسايهمه . قباحت داشت. شال ناچار شروع به جمع و جور كردن كافه كرديم.  دادي را از دست ميعشق به زندگ

ش را خورده بود و با ي كه چاين مشتري هرچند آخر-است مبتذل ين رمان هاي از ايپندار. ختندي ريرون مي ها بي چشم مشتريراحت جلو
 يي گويراست م. من رفتم: " بلند گفتيخت و به صدايلش را در ساك ريشال وسايم.  جنباند، در حال رفتن بوديرش را مي پيسرعت تمام پاها

  ."شتر نماندهيتازه پانزده روز هم ب. ريم را بگيجلو
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ر ي زيكي تاريده بود پناه دادن به شاهزاده يتازه فهم.  گذاشتيش مي كرد و تنهايشه تركش مي هميبراد يد كه شاي ديهند دختر بزرگش را م
 ي و دست و دلبازيش گوش بدهد و بفهمد كه از شدت خوش قلبيبه شوهر التماس كرد كه به حرف ها.  دهدي ميسقف خانه اش چه مزه ا

 گشت و با يز به حال اول برمي انداختند، آن وقت همه چيرون مي چمچا را بيعنيطان، يشن ي بود ايكاف. اه نشانده بودهيهمه شان را به روز س
 ين آمدن موجوديي پايدن گذاشت و صداي لرزي سرشان بناياما هنوز حرفش را تمام نكرده بود كه سقف باال.  كردنديشان را مي زندگيشادمان

  .دي از ترانه اش را فهمي شد كلمه اي چنان چندش آور كه نميي اما با صدا- خواندي كه ظاهراً آواز مي موجود-دياز پله ها به گوش رس
   

چمچا . ديي پاين آن ها را مييانتكار از پاي خيتايو آناه.  رفتيف جانسون باال ميدست در دست حن. شال از پله ها به استقبالش رفتيآخر سر، م
 زد، از سوراخ چپ دود زرد، و از سوراخ يرون مي دماغش دو رنگ دود بياخ هااز سور.  كرديچنان رشد كرده بود كه قدش از دو متر تجاوز م

ش ي داد، رنگ مردمك هايش بندش پرپشت و بلند شده بود، دمش را غضب آلود تكان ميموها.  هم به تنش نبوديگر لباسيد. اهيراست دود س
 نبود يديشال بياما م.  گفتندي پرت و پال ميشانيه همه از شدت پر ساكن مسافرخانه را چنان ترسانده بود كي موقتيسرخ روشن بود و آدم ها

رون يقه بي پنج دقي توانيافه ميخت و قين ري با ايال كرده اي؟ خيرون بروينجا بي از اي تواني مي كنيفكر م: "ديپرس. ن بادها بلرزديكه از ا
د تكان يآدم با: "ه اش افتاد، شانه باال انداخت و جواب داد انداخت، چشمش به آلت راست شديچمچا درنگ كرد، به خودش نگاه" ؟يستيبا

به : "چمچا در ادامه گفت. شال باشدي آمد متعلق به مي و رعد و برق زده به نظر نمي آتش فشانيشال بود، اما با آن صداين جمله از ميا." بخورد
  ." گردمي ميدنبال كس

   
  ."مي كنيدا ميكن با هم راهش را پصبر . ستين آمدن نييحاال وقت پا: "شال جواب داديم
   
*  
   

ند، چه ي گويل فاصله دارد و به آن كلوپ موم داغ ميك ماينجا كه با شاندار يده است، در ايچي در كوچه پيقي موسين نقطه از شهر كه صدايدر ا
 دهند، ي روند ِقر مي چندتاشان راه هم كه م-ميب كني ها را تعقياه كه ماه در آن پنهان است، بعضين شب سيد در ايياي شود؟ بيدا مي پييزهايچ

 ي ها خجالتي مانند، بعضيه مي كنند و به سايم ميگران خودشان را قاي دارند، ديشان جوشان است و تند تند گام برمير پاي زي ها پنداريبعض
مگر آن تو چه خبر است؟ . ن پناه ببرندير زميبه ز نشان وارد بشوند و ين در بيك مرتبه از اياند، اما همه از گوشه و كنار محله جمع شده اند كه 

نم، پس ياما بگو بب.  لرزانند و به دنبال امكاناتندي چرخانند و ميگران خود را ميا همراه با دي كه تنها ييك، بدن هاي، پودر و ماتيدنينورافكن، نوش
ان رقصندگان ي كه در ميين هاي ها هستند؟ ايخورند ك يسكوتك به چشم ميره كه در چشمك پرزرق و برق و برق چراغ دي تيكل هاين هيا

 ي رقصند، اما انگار اصالً تكان نمي مدرن مي جنبانند و به سبك هندي كه باسن ميين هايا اي مختلف خشكشان زده و يده در حالت هايشور
 جفتك زن كه ينك وااليگولوها است، پي آن ژاز." ن ها، موم داغ، داغ داغهيخوب سِر حال اومد: "دي گوي مير داخليمد. مي گويخورند را م

.  استيل به صورتيد مايدگانش سفي ديديك متر و نود سانت قد دارد و موها و سفي. ر ندارديم كرده، واقعاً نظي تنظيقيتم موسينورافكن ها را با ر
ك و دهانش يش باريز است، لب هايش نخوت آمينيب دهد، يش مي بروبرگرد خبر از تبار هندي چهره اش ب ياجزا. سم استيني آلبيماريمبتال به ب

 يده، قهوه اي كه هرگز هندوستان را ندي ايهند. ده شدهي برحمزه نامهان صفحات ي است كه انگار از ميخالصه چهره ا. نسبتا گشاد است
  . ك ستاره استي ما ينك وااليد، پيپوست سف

   
ن ها چه هستند؟ خُب معلوم است، مجمسه يا. ستاده انديرخان رقصندگان جوان ا جنبان و چيان بدن هاي حركت در مي بيكل هايباز هم ه

نگل از يتيمه مانند فلورانس ناي كريكل است كه در جنگ هاي سين مريا. نگاه كن. يخي تاريت هاي؟ شخصي كيمجمسه . نيهم. ي موميها
 ي است كه ملكه ي منشيم آقاين عبدالكريا. آنجا را نگاه كن. دياه پوست بود مثل او به شهرت نرسياما چون س.  كرده بودي ها پرستاريزخم

 ينجا حاضرند و با بدن هاي در ايهمگ. ش زدندين نژادپرستش مانع شدند و تا توانستند برايال داشت مقامش را باال ببرد، اما مشاوريا خيكتوريو
كواسا يا.  رقصديس جونز مي ژرژ پنجم با گريه و سلمانستاديوس سوروس سمت چپ اياه پوست سپتميدلقك س:  رقصندي حركت ميشان بيموم
ن يوس اوليگناتيا.  رقصديوس سانچو كه پدرش برده بود ميگناتي دو متر پارچه به فروش رفت، با اي كه به بهاييقاي افريوسا، شاهزاده يگرون
 در يه، اجداد و گوشت و پوست رقصندگان كنونن گذشتيمهاجر.  در انگلستان منتشر شد۱۷۸۲ بود كه كتابش در سال ييقاي افريسنده ينو

 -  گني مهاجرها بد م-  همش از-  رنجميآخه من م: " خواندي ميقيتم موسي كند و با ري ميياوه سراي سن ينك واال روي چرخند و پيسكون م
 خراج - شه ماي هم- هايز دوران رم ا-  ما چطور- بگم كه- خوام اسرار را فاش كنمي من م-ميستين ملّت ني جزء ا- انگار ما-هيهمش گوشه كنا
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 به گوش ياز وسط سالن زمزمه ا.  زندي ذوق مير نور سبز تويه روزان زي بدكاران و سي موميگر ستون مجسمه هاي ديو در گوشه ." ميداد
  ".م، آبي كنيم، آب مي كنيآب م: " خوانندي ها همه با هم ميمشتر.  شوديك واژه مبدل مي رسد كه رفته رفته به يم
   
آن ."ميم آتش جهنم را روشن كني خواهي م- ان جلوي حاال مرداش م-حاال وقت آب كردنه: " كنديرد و شروع مي گين جمله را مينك واال ايپ

 يد؟ كدام را مي كنيكدامشان را آب م: " پرسدي دهد مي ِقر ميقيتم موسي كه با ري چرخد و در حاليت مي جمعي گشاده به سويوقت با بازوها
 ي رسند و همگيگر به توافق مين كه بار دي دهند، تا اي مسابقه ميگري با هواداران ديكيو طرفداران " د؟ي بريد؟ چند نفر را نام مينيد ببيخواه

 رنگ ي صورتي رود و دو دختر كه شلوارك هاي پشت سرش كنار مي كوبد و پرده ينك واال دست ها را به هم ميپ.  كننديك نام را تكرار مي
 يدر. ه باجه تلفن استياتاقك شب.  دهندي سن هل ميرش چرخ دارد، به سوي را كه زيده اند، اتاقك ترس آوريراهن پوشير پي و زدرخشان

 كلوپ اسمش را ي هايمشتر.  كنديلش مي داغ تكميك صندليو است و يكرو وين فر ماي خالصه ع- دارد و چراغش روشن استيشه ايش
  ." مي شياالن داغ داغ م. حاال درست شد: " زندينك واال داد ميپ.  جهنم گذاشته انديآشپزخانه 

   
 ي منتخب مي قرباني كنند و بعد به سويش نوشته شده، برانداز مي منفور رويت هاي شخصي را كه اساميي شلوارك پوش اول تابلويدخترها
.  شدي سه بار انتخاب مي دست كم هفته ايعنيد، ي رسي منالي فيه به مرحله يش از بقيق فاش شود، پي كه اگر قرار بود حقايبله، همان. روند
." ، بسوز، بسوز، بسوزي، مگي، مگيمگ: " كشدياد ميت فريجمع. بله خودش است.  رنگيد، كت و دامن آبي مرواري ِفرخورده، گوشواره يموها

 يش، چه قشنگ آب ميآخ...  زند ويچ را ميينك واال سويپ.  بندندي گذارند و كمربند مخصوص را مي داغ مي صندلي مترسك را رو- عروسك
 ير لب مي كشد و زي ميت آهيست و جماعت از سر رضاي نيزي موم داغ چي شود و آن وقت جز مشتيزد، دوال مي ريشود، انگار از درون فرو م

  .  رسديگر به گوش مي بار ديقي موسيو صدا." مي زنين دفعه آتشش ميا: "دي گوينك واال ميپ. د تمام شديگو
   
*  
   

 يول. بانش را گرفتي دارد، وحشت گريش گام برميشن به سوي از پشت استيكير حجاب تاريد كه در زي، آن موجود را دي جينك واال دي پيوقت
 كافه يد دم دِر پشتيايشن بيشال از او خواسته بودند با استيف و ميدوستانش، حن. ش ذوق زده بودياهاير رؤي بودن قهرمان دلين حال از واقعيدر ع
م ين. دي لرزيك ميك دين كه هوا چندان سرد نبود، ديستاده بود و با اير چراغ برق اير تياده شد و زيد، پين كه رسياما به محض ا.  شانداري

م، از يشنده اش بايد به فكر آيما با. اج دارديك منزل احتي كردند كه آخه او به يف اصرار ميشال و حنيستاده بود و هرچه مي همانطور ايساعت
شال عقب يشش نشست و مي جلو پي صندليف رويحن. چ را زدييشن رفت و سوي استيآخر سر شانه باال انداخت، به سو.  خورديش جم نميجا

  . دا نبوديكلش پي گرفت كه هين جايل، نزد صلدياتومب
   

 اش، سوسانكر، يچ كس او را به نام واقعي ه-ك واالنيپ.  بود خواباندند، ساعت چهار صبح بودينك خالي چمچا را در كلوپ كه ايسرانجام وقت
 نداشت، شب يشال از آن باكيف جانسون به آن موجود وحشتناك كه دوستش ميحن.  خواب آورده بوديسه ي چند كي از اتاق عقب- شناختينم

 يازهايمسأله از ن.  ما چقدر استيان كارت بريت اي اهمي كن بفهميسع: " باشد ادامه داديد لحنش جدي كوشي كه مير گفت و در حاليبه خ
ف مجبور شد ي كه حني داد، به طوريرون مياه بي كرد و از دماغش دود زرد و سين مسخ شده فقط خروپف مياما صلد."  رودي فراتر ميشخص

هنش شكل گرفته بود  كه تازه در ذي چهره اي تنها شد، توانست افكارش را بر روي مومين كه با مجسمه هايچمچا هم. خودش را كنار بكشد
مش را از آب يشه گليان كه هميگر نقش خدايآن باز. دي تراوي مي نوراني در پشت سرش هاله اير، همان كه از نقطه اي نظي بيآقا. متمركز كند

 كه ي چهره ا. رفتندي شدند و قربان صدقه اش ميوانه وار عاشقش ميدند و زن ها دي بخشيشه گناهانش را ميگران همي كه ديهمان. دي كشيم
 جز عكس يزيهمان كه به جلد مِلك مقرب رفته بود اما سرشتش چ. ل فرشتهيجناب جبرئ.  جستي آن را ميش شكل واقعين در خواب هايصلد

  .طان نبوديبرگردان حضرت ش
   

  . ل، مِلك مقرب راي جبرئيقه ي. رد؟ خُب معلوم استيد بگي را باي كيقيانه ين ميطان در ايپس ش
   

. شتر نداشتنديك چهره بي ي مومينك مجسمه هايرون زد، اي از منافذ پوستش بيظي خواب چشمانش را گشود و دود غليسه ي درون كموجود
 ييق و بدبوياند و نفس عميش را نماين دندان هايموجود خشمگ.  اشيطاني جذاب شيافه يده و قي و رخسار كشي عقابينيل با بي جبرئيچهره 
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ت به يآن وقت با رضا.  نماندي از آن ها باقيزيشان چي كه بجز لباس هاي را آب كرد، به طوري موميمام مجسمه هارون داد كه هرمش تيب
  .دنيشيه داد و بنا كرد به دشمن اندي تكيپشت

   
نان زوزه د و چيچي درونش پيبين حال كشش و پس زدن، درد عجي از فشار، در عي ناشيحس.  به او دست داديريح ناپذيب و توضياحساس غر

ن رفتن يي كلوپ مانده بود، جرأت پاي باالينك واال در طبقه يف در آپارتمان پيشال كه همراه حني ميچ كس، حتيد كه هي كشي كركننده ايها
ن ي زد تا اي ضجه ميد و به وضع اَسفناكيچي پيست رقص به خود مي پيافت و موجود روي يدرد ژرفا و شدت م. افتيو پرس و جو را در خود ن

  . نوا به خواب رفتيكه رفته رفته فروكش كرد و مرد ب
   

زها در گوشه و كنار واژگون شده، يافتند، مي را در آنجا يبي غريرانينك واال وارد سالن كلوپ شدند، ويف و پيشال، حني ميچند ساعت بعد، وقت
 ي هايان خرابيد كره آب شده بودند و در م مانن-  بدهاي خوب ها و مجسمه ي مجسمه -ي مومي مجسمه هاي ها شكسته و همه يصندل

 كه چون كودكان به خواب رفته بود ي شد، بلكه مرديده نمي زد ديرون مي و شاخدار كه از دماغش نفس جهنم بيگر آن موجود اسطوره ايد
 يعي طبيم ها بود و به اندازه  آدين كه برهنه بود، ظاهرش مثل همه يش برگشته بود و با ايانگار به شكل اصل. ن چمچا بودي صلديهمان آقا

م دگرگونش كرده يبله، انفجار آن نفرت عظ. ان آدم ها بازگشته استيگر به ميرند چمچا بار ديجه بگين كه نتي نداشتند جز ايدرآمده بود و چاره ا
  . بود

   
  . زد گشودي ميشان به سرخيدين هنگام چشمانش را كه هنوز كمرنگ بودند و سفيدر ا

   
   
   
۲  
   
   

  
ر سلسله جبال يد كه زي نوار تخته سنگ ها دي ششم، آن سويخ را در غرب اردوي آمد، شهر ي ِاِوِرست فرود ميا كُن از قله ي كه اله لويهنگام
  بودي نبود، بلكه كالن شهري سرسبز جادوانگيد دره ي دياما آنچه م."  ال استين حتماً شانگريا: "ديشياند. دي درخشيو در نور آفتاب ميچوآ

اما . ختي افكارش را گسي داد حواسش را جمع كند، رشته ي شرپا بمپا كه هشدار ميصدا. خي يز و غول آسايك و تي باريمتشكل از سوزن ها
 بودند، ظهور آن شهر ناممكن ييست و هفت هزارپاين كه همچنان در ارتفاع بيبا ا.  نبوديگر از شهر اثريست، دين كه دوباره به آن سو نگريهم
 از يمي قديز و صندلي كه ميهمان اتاق. ادش آورده بودي را به زواتريب ي پدرش در محله يگر در گذشته برده و اتاق مطالعه ي دي به مكاناو را

 ين سال زندگيا، در آخريكابي شرح حال پيسنده يخ هنر و نوين داشت و پدرش، اُتو كُن، كارشناس تاري مخمل سنگيره رنگ و پرده هايچوب ت
ن يبه نظر پدر ا. سخن گفته بود"  دهندي به خوردمان مي كه در زندگين دروغيخطرناكتر"شتر نداشت، از ي چهارده سال بي كه الياماش، هنگ
اره ين سين حال شرترين و در عيباترين زي امور ايه هاي كند به خودش بقبوالند كه پايهر كس سع: " نبود"يهماهنگ" يده ي جز ايزيدروغ چ

 افتند، يل شده است كه دست آخر در هم جا مي تشكي شود، از عوامل همسازيافت مين ي زمي كُره يار است و آنچه بر رو استويبر هماهنگ
 زده است، يگر هم سريارات دي به سيريجه گين نتيش از ايا پي كه گويآن وقت در حال." ن ببرنديند او را به دارالمجانياي برو تلفن كن بيفور
 كنند و ي مين همه هم زمان زندگيسي ها و قدينجا اشباح، نازيدر ا. اد نبرين را هرگز از يا. ا پر از تضاد استيدن: " بودحت كنان ادامه دادهينص

 وجود يحت."  تر وجود نداردين وحشي از اييايدن.  كشديان راه جهنم انتظارت را مي، در پاي رسي مي به اوج خوشبختي كه در گوشه ايدر حال
 ارودگاه ي و بازمانده ي، از مهاجران لهستانيا، مادر اليسياُتو كُن مانند همسرش آل. رت آوردي توانست اُتو را به حيا نميام دنخ بر بيكالن شهر 

 خواست يم: "ا بعدها به دخترش گفته بوديسيآل. امده بودي هرگز بر زبان ني الي كه نام آن در سراسر دوران كودكياردوگاه.  زمان جنگ بوديها
 بود ين مردياو بهتر: " بودين نبود، اما مرد خوبي جهات واقع بيارياُتو از بس."  هرگز وجود نداشته استيين جايفتار كند كه انگار همچ ريطور

 يا هر طور بود در عالم خاطرات با او مدارا ميسيآل. دي تراوي از درونش ميي بر لب داشت كه گويهنگام گفتگو لبخند." ده امي ديكه در زندگ
 ييسم را به جايمثالً نفرت از كمون.  زديگهگاه با رفتارش دل آدم را به هم م. امده بودي تحملش برنيشه از عهده ي زنده بود همي، اگرچه وقتكرد

 بودند اصرار داشت آن را جشن يهودي ين كه همگيبا ا. سمسي شد، از جمله در مراسم كريش باعث خجالت ميرسانده بود كه گاه رفتار ِافراط
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ك يبا ) به نظر زنش(و آن وقت ." زبان ما استي احترام به ملّت مي است و به جا آوردن آن به مثابه يسيك رسم انگلين يا: " گفتيم. رنديبگ
سمس ي درخت كرير نور چراغ هاينه نشسته بودند و زي آتش شومينطور كه در كنار مهمان ها جلويهم.  كرديز را خراب ميحركت همه چ

! من كشتمش! بابانوئل مرده: "د كهي كشي شد، داد مي آورد، بلند مي ها را در ميني چي لهجه ي كه ادايك مرتبه در حاليد، دني نوشياك ميكن
ن ياد آوردن اي كوه ِاِوِرست با به ي كن باالي الي برفزَده يچهره !" ي، هي، هيد، هيه بدهيگر هديست به همديالزم ن. من خود مائو هستم
 . مادرشيست مثل چهره در. صحنه منقبض شد

   
د، ي رسي كه گاه جان كالم پدر به نظر ميده اي، اي زندگي عناصر و عرصه هايري، سازش ناپذيي پا۲۷۶۰۰درون چادر اردوگاه چهارم، در ارتفاع 

ل فرشته گفته يود به جبرئن شده بييا تزيماليد به شكل هي سفيشمي ابري آن با پارچه ي كه پشتيبعدها در تختخواب.  نمودي محتوا ميمبتذل و ب
. ست كه ارزش گفتن را داشته باشديز نيچ چيا هي در دني كني احساس ميي آين ميي پايوقت.  بردي سكوت ميايِاِوِرست انسان را به دن: "بود
انوس بر يا چون اقيدنورش ي درنگ يرد و بي پذي بودن، كه دوام نم-نه. ردي گيان مي وجودت را در مي درونييچ مانند نداين هيو سپس ا. چيه
شه و گفتارم با ي من كه انديي گويبا خود م.  دارد چشم انداز كمال مطلق استيبه گمانم آنچه انسان را به سكوت وا م.  شوديالت حاكم ميخ

 ير نمين حس دي ااما. يانت كرده اي، به آنچه بر تو رفته است خيي چنانچه دهان بگشاييم، گويد سخن بگوي دارد چرا باين فاصله ايكمال چن
 كه ين هفته ايشتر اوقات نخستيب." ي بسته تن در دهيرفتن درهاي به سازش ها و پذي آنچه كه هست ناچاري ادامه ي كه برايري پذيد و ميپا

تو  ": گفتيال. دندي ورزي شش هفت بار عشق ميروز:  نمودير ميان ناپذي پايگري ديك براي هر ياشتها. با هم بودند در رختخواب گذشت
 توانم ي كردم مياحساس م. ي زدين بود كه با من حرف مي دهانت، درست مثل ايتو با آن تكه ژامبون تو. ي من گشوديدرها را به رو

م  گفتم از زبانيد ميافكارت را خواندم و آنچه را با: " گفتيراست م: ل سرش را تكان داديجبرئ" و توانستم، نه؟: "و ادامه داد." افكارت را بخوانم
  ." عشق، نخست كالم بود: نگويو آن وقت، ب.  راحت گفتميليخ: " افزوديو با شگفت." يديشن
   

 ناهار به ي برايوقت. مي گويز معشوق از چنگال مرگ را ميگر. ستي نگري مي قضا و قدريدي با دي اليك زندگي دراماتين دگرگونيمادرش به ا
 چه از ذهنم گذشت، با ي خبرش را به من داديم وقتيبگذار بگو: " خوردند گفته بودي سوپ م كهيت چپل بلوم رفته بودند، در حاليرستوران وا
ن بود كه احساساتش را درست يا ايسي آلياستراتژ." يطفلك ال. د آن را تجربه كندي بايچاره اليده و بي كه دوران عشق و هوس رسيخود گفتم وا
 و سر و صدا ي و هويچ وقت اهل هايمن ه: " گفتي همانطور كه خودش ميول. زين شهوت انگكل پر و دهاي بود بلند قد، با هيزن. كنترل كند
 ياو به حد اعال.  بوديگريم، طور دياُتو، چطور بگو: " سخن گفته و فاش كرده بود كهي صادقانه از انفعال خود در امور جنسيبا ال." نبوده ام

پ يش با زنان هم تيزه، كچل و عصبي برده بود شوهر ري كه پيزمان."  شدي ناراحت ميليد خي دي در من نميكي تحريل داشت و وقتيهوس تما
 كردند و با ي خواست مي مي هم بودند و هر كارين تفاوت كه آن ها حشريبا ا: "افته بودين ي بلند و توپر، حشر و نشر دارد، تسكيعنيخودش، 

 كنم نسبت به شوق و ذوقش واكنش يفكر م.  كردنديا دلت بخواهد تظاهر م كرد و تيكش ميشتر تحري زدند كه بي ميي بلند حرف هايصدا
  ." دادي ميمتي گرانقياي بود و به آن ها هداي سنتيهرچه باشد اُتو مرد. ف پولشيد هم نسبت به كي دادند، شاينشان م

   
انو، ي پي مانند تك نوازياو را در حرفه ا. رخشان ساخته بود دينده ايش آيال برايد و در عالم خي نامي م"ميد گرانبهايمروار"ا كن را ياُتو، اَله لو

 ييا، همانجايكابيقات مربوط به پيسندگان بزرگ و تحقيسه هفته قبل از مرگش در همان اتاق مطالعه، آثار نو. دي ديغرق در شهرت و افتخار م
 مشهورشان ابتدا آن را مدل قرار ي پرتره هاي طراحي برا گفت سزان، رامبراند و رنوآري كرد و مي ميز نگهداري را نيمون خشك شده ايكه م

ن يز نخستي كرد و ني وارد ميكي كوچك الكتري كه شوك هايك جنسي تحري برايداده بودند، به عالوه ابزار و آالت مختلف، از جمله ابزار
 خواست از يراستش خواهرت آنطور كه دلم م: "بود گفته ي شد، بله، در همان اتاق به اليافت مي هم در آن ي ژاري، نوشته ابو شاهچاپ كتاب 

 ي ميا را ِالي كرد، همانطور كه اَله لوي النا تلفظ ميسي انگليوه يلنا را به شي ياو نام لهستان."  كندي مغزش كار ميامده، النا دلش به جايآب درن
 خواند و به ي نميات لهستانيادب.  داديط به گذشته بود آزارش مپژواِك هرچه مربو. ل كرده بودي خود را از كهن به كُن تبديد و نام خانوادگينام

 يظ اروپاي غلياما با لهجه . خ بودي تارياز نظر او زبان آلوده .  نداشتيلوز و جوانترها مانند بارانزوك توجهي چون هربرت، ميسندگانيآثار نو
 بود، ين كه آدم كم حرفيبا ا." دي آيش تاش خوشم نميش تاش پي دانم و از پي ميسيك انگليمن حاال خودم را : " گفتيش با غرور ميشرق

ن ي گذشت، چنياكنون كه مدت ها از آن زمان م. دي رسي به نظر نمي باشد چندان ناراضيسي انگليب زاده هاي بدل نجين كه نسخه يظاهراً از ا
 ي گشود كه مبادا تضادين اتاق مطالعه را نمي سنگيده هان رو هرگز پريد از ايست و شايش ني بي دانست مقلدي آمد كه اُتو خوب ميبه نظر م

  . را مشاهده كندييواليش هيالي خيابان مسكوي خيند و به جايانتر ببي خارج عيايافت، در دني يرا كه در درون خود م
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

165 of 289 

 كرد، يمان را عوض ميداشت اسم ها يوقت.  بشودي مردم قاطيه يد با بقيمعتقد بود آدم با: "د، گفتي كشي را مي اصلي كه غذايا در حاليسيآل
 يحت. ز را از نو شروع كندي خواست همه چياما او م. ۲و يلندن دابل. ميما در لندن هست. ستيكا نينجا كه امريا.  نداردين كار لزوميگفتم اتو، ا

 ي متمدن رفتار ميهراً مثل آدم هاظا. ديندگان جنگي نماي با شورايليم و خي گويمرا ببخش، اما متوجه هستم چه دارم م.  بودنش رايهودي
ش، كهن يمي قديپس از مرگ شوهر، فوراً نام خانوادگ." اورندي خواستند چشم ما را در بياما در باطن م.  گفتندياست سخن ميكردند و به زبان س

  ." اورمي را دربيد زندگي خواهم تقليگر نميد: "اكنون مزه مزه كنان گفت. سه رفته بوديار كرده و به كنيرا اخت
   

ا، يسي آلي بود كه حتين موضوعياما ا.  آسانسور سقوط كرده و مرده بودي گذشت كه درون داالن خالي سال از سنش مياُتو كُن هفتاد و خُرده ا
نگ چهل سال  جي از بازماندگان اردوگاه هايكيآخر چگونه ممكن است . اوردي كرد، حاضر نبود بر زبان بيان مي از تابوها را راحت بياريكه بس

روز ي پيديم سرانجام پليا هر قدر مقاومت كني آ امده بودند شخصاً تمام كند؟يوالها از عهده اش بر ني را كه آن هيتمام زنده بماند و آن وقت كار
د؟ و از آن  رسي به قلب مي كند و روزي گذارد كه رفته رفته درون رگ ها حركت مي ميخ در خون باقي يزي ناچين كه قطعه يا اي شود، يم

 ين واكنشش نسبت به خبر مرگ پدر خشمي كه نخستيستنش در تضاد باشد؟ الي زيك مرد با چگونگي مرگ يا ممكن است نحوه يهم بدتر، آ
تو هم : "اهش فقط گفته بودي پهن كاله سير لبه ي چون سنگ زيا با چهره ايسيآل.  مادر پرتاب كرده بودين پرسش ها را به سوي بود، ايتوفان

  ."زمي عزين را از او به ارث برده ايا.  روديار احساسات از دستت در ميثل او اختم
   

 نهاد يه كرده بود، به كناري شدن، به شوهر هديسي را كه در محراب جذب فرهنگ و انگلي و رفتار برازنده ايك پوشيا شيسيپس از مرگ اتو، آل
 ي دلم ميحاال هر طور.  كه چه راحت شدميوا: " گفتيدرد دل كنان به ال. اندير بنماگر در صدد نبود خود را مانند بانوان اسم و رسم دايو د

 را يك شكليباً ي گلدار تقري كرد و لباس هاي نه چندان منظم پشت سرش جمع ميش را به طرزي فلفل نمكيحاال موها."  كنميخواهد رفتار م
 كه اُتو اصرار يده بود، در باغچه اي راحت خريك دست دندان مصنوعيخودش  ي كرد، برايش نميآرا. دي پوشيد، مي خريكه از سوپر ماركت م

 يهماني مي كاشته بود و به جايسبز)  در اطراف آنين در مركز و گلكاري نماديدرخت( شود ي گلكاريسي انگلينا مثل باغچه هايد عيداشت با
 ي پخت و براين مي سنگي با سس هاييخوراك ها.  كردياهار دعوت مهمانان باب طبع خود را به ني روشنفكرانه، مي شام مملو از گفتگوهايها

 يده نَقل ميچي پيفه هايف لطي يرو گروجيش پي دراوي برايدر خانه اش شاعران مجارستان. دي دينگ تدارك ميدسر دست كم سه نوع پود
 كه انگار هفته ها يره مانده بودند، در سكوتي خود خي پر از غذاي كه به بشقاب هاي موكت، در حالي رويي كوسن هايكردند و گاه نشسته بر رو

د كه با ي رسيكشنبه خسته شد و آنقدر در اتاق خود تنها ماند تا به سني ين مراسم بعدازظهرهاي از ايسرانجام ال.  رفتنديد فرو مي كشيطول م
 يميانتش به تالش عظي كه خيد، پدريفته بود، ترك گوش در نظر گري كه پدر براي را همراه با راهي پدريا توانست خانه يسي آليموافقت فور
ست ي بايش رو دارد كه مي پيي عمل شد و دانست كوه هاياي وارد دنيال.  آوردين به خشم مي زنده ماندن كرده بود، او را چني برايكه در جوان

  .ديمايبپ
  

و ( توانست ي كرده بود، حاال نميافته و همواره از او جانبداريز يانگش ي را نه تنها قابل درك، بلكه ستاير جهت الييا كهن كه در گذشته تغيسيآل
نطور كه يا: " گفتيم.  درك كندي هنديلم هاي نام آور فيل فرشته، ستاره ي او را به جبرئيل عالقه يدل)  قهوه آوردند بروز دادين را وقتيا

 ي ميادآوري به او ي خورد، اما اگر كسي نميمثل فرشته به درد ال ين بود كه مرديمنظورش ا." ست كه به ما بخوردي ني، آدمي كنيوصفش م
 كه ي كه اليدر حال.  رفتيگر نهفته است، واقعاً از كوره در ميز نسبت به مذاهب دير آمي نژادپرستانه و تحقيدگاهين حرف ديكرد كه پشت ا

 ."دي آي خورند، خوشم نمي كه به نظر شما به ما ميي هان است كه من از آدميمسأله ا: " جواب داديافته بود به تلخين نكته را دريهم
   

 يد كه بلند بلند خطاب به مشتري شني مادرش را ميصدا. باً لنگ لنگان از رستوران خارج شدير تقريناگز.  كردنديش درد ميپاها. و برخاست
  ."دي خواهد بگويه دلش م دهد كه هر چيبه دختر آدم اجازه م. ن استيعشق و هوس بزرگ هم: " گفتي رستوران ميها
   
*  
   

كشنبه، مدت ها پس از مرگ يك روز ي.  فراموش كرده بودنديا به كلي نكات را پشت گوش انداخته ي، بعضيت اليم و تربيمعلوم نبود چرا در تعل
 يوسك جان مين كيم در است و سه سال داريب.  آخر استين هفته يا: "د كه فروشنده اعالم كردي خريابان روزنامه ميوسك ته خيپدر، از ك

 در ذهنش مجسم شدند كه آرام ييل هاي ف"يپك" يدن واژه يبا شن." ورشكستم كردند ]. استيمخفف پاكستان[ ها يپكن يكنم، آخرش هم ا
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د يه شن كيو جواب"  چه؟يعني يپك: "دي تمام پرسيبا سادگ.  كردندير پا له مي زدند و هرچه روزنامه فروش بود زيابان مسكو قدم ميدر خ
 كه به يوبي معيآدم ها: دي دي م"يپك"ابان را ي خيوسك هاياز آن پس تا مدت ها مالكان ك." ي پوست قهوه ايهودي يعني: "زهرآلودتر بود

ز  ايكين هم ي؟ نكند ايراست: "ده بود كهيف كرده و جواب شنيل تعري جبرئين قصه را هم برايو ا. ز بودنديگران متمايخاطر رنگ پوستشان از د
  .  آسان نبودي با همچو مرديزندگ" ل ها ساخته اند؟ي است كه درباره فييجوك ها

   
ده ي تختخواب دراز كشين بار گشوده بود، در كنارش روي نخستي را براي بسته روح الي كه درهاي، مرديكل و عامين آدم درشت هياما حاال ا

تا به حال هرگز .  سكس نشده بودين چابك وارد صحنه يسال ها بود چن. رد كيد و قلبش را نوازش مي خزينه اش ميبود و راحت به درون س
 يآن وقت ال(ش يبعد از سفر، سكوت طوالن.  به دور مانده باشدي و دلزدگيماني از پشيش رفته، ولي نداشت كه چنان به سرعت پين رابطه ايچن

. ار رنجانده بودي را بسي كرد، اليت مي نسبت به رابطه شان حكاي تفاوتيبكه از .)  بستان بوده استيمايز مسافر هواپي دانست كه او نيهنوز نم
ن كه ي از ايك سو شادياز .  دوگانه به همراه آورده بوديز واكنشيده باشد؟ خبر مرگش نياز بزرگ او را بد فهميچطور ممكن بود خواست و ن

ز را بسازد، يخته بود تا با او از نو همه چيش را در هم رين كه سامان زندگيند، اايرانه عشقش را بنماي آمد تا غافلگيا نزد او ميل از آن سر دنيجبرئ
ن همه بعداً در يبا ا.  داشتهي برده بود واقعاً دوستش مي كه پيت از وجود او، در همان آنيگر غم و اندوه بزرگ محرومي دي كه از سويدر حال

 كرد كه او جز يا تصور مي آ د چه بود؟ياي خبر نزد او بين كه سرزده و بيل از ايور جبرئمنظ. افت كه چندان مثبت نبودي يدرون خود واكنش تازه ا
ك ي بود كه از ين درست همان رفتاري كند؟ ايت مي كفاي دو نفري زندگي ندارد و آپارتمانش آنقدر بزرگ است كه برايگريعشق و انتظار كار د

خالصه . فتديشان بي پايده از آسمان درسته جلوي رسيوه يد مثل ميهرچه دوست دارند باانگار .  رفتينما انتظارش مي لوس و ننر سيشه يهنرپ
چون . هوده را عقب راندي از خودش بدش آمد و آن احساسات بياما فور. ن كه قرار بوده تصرف بشوديا اي كرد وجود تصرف شده، ياحساس م

 توان برخالف انتظار معشوق ي پرداخته بود، هرچه باشد نميني سنگي، بهاش فرض ها، اگرچه درست هم باشندين پي ايل برايهرچه باشد جبرئ
  . رفتار كرديمرده ا

   
ن هم ياول با خود گفته بود نكند ا. هوش افتاده و با حضور ناممكنش نَفَس او را بند آورده بودي برف ها بيش روي پايل جلويو بعد ناگهان جبرئ

 بله، -  به همراه نداشتي خرافاتينه ي داد، چون پس زميح مي اشباح ترجين اصطالح را به واژه ي ايل ا-. باشديگر از آن اشتباهات بصري ديكي
 ي خود گرفته بود، راحتش نميه هاي به كمك رچومولونگمار يژن و تسخي اكسيم به به كار نبردن كپسول هاي تصمي كه از وقتياشتباهات
 قبوالند كه يل به گردن خود و كشان كشان بردنش به آپارتمان، به وي جبرئيختن بازو بلند كردن، اندايرش براياما تالش ناگز. گذاشتند

ل فرو خورده بود، از ي را كه با تصور مرگ جبرئي رنجشي شد و درد همه يدن به خانه مدام سوزن سوزن ميش تا رسيپاها. ستيل شبح نيجبرئ
 سر و كار ي فراموش كرده بود با چه آدم ِاشغالگري را اشغال كرده چه بكنم؟ راست كه تختخوابين مرديبا خود گفت حاال با ا.  كرديدار مينو ب
روز شدند، يز سربرآورده بود كه سرانجام پي نيگرياما احساسات د.  گذاشتي مالفه مي گرفت و او را بيار خود مي تخت را در اختيهمه ! دارد

  .دي كشيگر شعله مي عشق بار دي فروخفته ديت او بود و اميار و تحت حمايچرا كه اكنون معشوق به اخت
   

 زد و يبه شدت غلت م. اما خوابش آرام نبود.  گفتيچ نميباً هي خاست و تقري غذا خوردن برميتنها برا. دي تمام خوابيك هفته يل يجبرئ
به .  توانستي نميواب مقاومت كند، ول خواست در برابر خي شد ميدار ميتا ب. ه، ال الت، هنديجاهل:  جستنديرون مي از دهانش بيگهگاه كلمات

 توانست ي كه نميال.  راندندي جنباند، او را به اعماق مي دست مي كه همچنان با ضعف و سستي زدند و در حاليب مي امواج خواب نهيزود
ل خفته لبانش را ي جبرئياز وارسا آمد و پس يسيآل.  به مادرش تلفن كردين رفتار شده، از فرط نگراني رنج آور سبب ايحدس بزند كدام واقعه 

 دختر اهل عمل و يش مسلك شده بود و حوصله ي درويا به طور سطحيسيآل." طان به جلدش رفتهيمعلوم است، ش: "غنچه كرد و گفت
او را تا  يال." ق خارج بشوندين طري دهند از ايح مين ترجياطيش.  مكنده به گوشش بگذارين پمپ هاي از ايكي: " برديكوهنوردش را سر م

  ."  دهميبعداً خبرش را به شما م. متشكرم مادر: " كرد و گفتي در همراهيكينزد
   

ن حركت همراه ي ايخام.  دراز كردي اليدگانش را مثل عروسك گشود و بالفاصله دستش را به سويدار شد، دين روز بيل در هفتميسرانجام جبرئ
. باشد: "لبخندزنان گفت.  پنداشت بر او غالب شدي و درست ميعي كه آن را طبيگر حسيار د بير منتظره بودنش او را به خنده انداخت، وليبا غ

 ي و آن وقت نوع-دند را دوست نداشتي چسبي كه به تن ميي لباس ها- رنگ و ژاكتش را در آورديو شلوار گشاد قهوه ا." يخودت خواست
  . نهادي ناسور، اما شاد و از حال رفته برجايد، هر دو را اندكيان رسي به پاي آغاز شد كه سرانجام وقتي ماراتون سكسيمسابقه 
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 شمار و يمان نسبت به امكانات بيباورش تنها با ا.  حرفش را باور كردين افتاده اما زنده مانده است و اليف كرد كه از آسمان به زميل تعريجبرئ
: رون داد و گفتينَفَسش را ب.  شديز مربوط مي به آنچه از كوه ها آموخته بود نافت، بلكهي ي كه از پدر آموخته بود، ارتباط نميزي، چيمتضاد زندگ

كنواخت روزها حواس ي از گذر ي ناشي ها بود و تنها عادت و كرختي شگفتيجهان ماوا"  نگو، خب؟يزيفقط به مادرم چ.  كنميحرفت را باور م"
تصور .  كننديان احتراق كربن را در آسمان خُرد كرده و به الماس مبدل مي جر خوانده بود كه ستاره ها درييش جايچند روز پ.  كرديرا كند م
ر باشد، پس ي شباهت به معجزه نبود، و اگر باران الماس امكان پذي بارد هم بيكران مي بي از الماس در فضاي كه در اطرافشان بارانييستاره ها

ن افتاده و پشتك و وارو زده اند، به يي آسمان خراش ها پاي از پنجره يكودكانا ين گويگذشته از ا.  استيل هم باور كردنيزنده ماندن جبرئ
 من ي برايگاه: " حواسش را جمع كرد و گفتيال.  دهندي آن را نشان مي اثر فرانسوا تروفو هم در صحنه ايبيپول تو جلم ي كه در فيطور

  ."  دهدي مي رويزيع شگفت انگيهم وقا
   

 ِاِوِرست يخ كه در قله يش از اشباح، فرشته ها و شهر يبرا.  نگفته بوديچ تنابنده اي هيف كرد كه هرگز برايتعر او ي را برايزيو آن وقت چ
 كوتاه ادامه داد، بعد از بازگشت به لندن، در كنار يو پس از مكث." ده امين ها را نديتازه فقط هم در ِاِوِرست ا: "ده بود سخن گفت و افزوديد

 شب يني ِمه آلود بود و برف سنگياول صبح و هوا اندك. ع ِاِوِرست را فراموش كنديل و وقاي چند لحظه جبرئيده بود برايوشرودخانه قدم زده و ك
  . خ به حركت درآمدندي شناور يدر آن هنگام توده ها. اندي نمايز را محو و مبهم ميگذشته همه چ

   
 توانست شكلشان يدند، نميش نرسيكي كه تا به نزديظتر بود، به طوريرافشان غل آمدند و ِمه اطيش ميخ آرام در رودخانه به سوي يشش توده 

ا، آخر از ي دنين قله ي، بلندتري جهان بودند و كوه الين كوه هايه به بلندتريب ارتفاع شبياس كوچكتر و به ترتيآن ها به مق. ص بدهديرا تشخ
 پراكنده شد ياما چند لحظه بعد به كل. ظتر شدير پل ها گذشته اند كه ِمه غلينه از زخ چگوي ين فكر افتاده بود كه توده هايبه ا. همه قرار داشت

 و يري نانگا، پاربات، دائوالگيكوه ها. دمي خودم دي من آن ها را با چشم هايول: " گفتي مصِّرانه ميال. ز به همراه خود برديخ را ني يو توده ها
  ." يي گوي دانم راست ميم.  كنميمن باور م: "ا رد نكردل گفته اش ريجبرئ." زبكسا بانگما فنگ بودند

   
 ي كه ميخاك. ي دگرگوني است آماده يا و ِاِوِرست، قطعه خاكيمالي است كه آرزو دارد همچون خاك باشد و كوه، به خصوص هيخ آبي يتوده 

دار با كوه، يش از دي از مدت ها پيال.  رسدي ميال است كه به تعيخاك.  خاك در جهت هواستيسي پرواز و دگرديكوه آرزو. خواهد آسمان باشد
ك و يك، چوب، آلركليك، سراميا بود كه از چوب پنبه، پالستيمالي به شكل هييايآپارتمانش پر از اش.  برده بوديبه حضور صبور آن در روح خود پ

 پز دادن به ي داشت و گاه برايزر نگه ميدر فر داشت كه ي كوچكيخي كوه ياو حت. آجر ساخته شده و فضا را به خود اختصاص داده بودند
 كه همچنان دراز يدر حال.  نداشتيد، جواب درستي آي كوه به چه كار مين همه مجسمه ين سؤال كه اي اي برايال.  آورديرون ميدوستانش ب

 ي خانواده يه يهد: "گفت. وب كاج بود از جنس چيكوه. ن ِاِوِرستش را برداشتيز كنار تخت آخري ميده بود، دستش را دراز كرد و از رويكش
 ي خانواده ي داده و گفته بود از طرف همه ي به الي خجول آن را هنگام خداحافظيپمبا. ل آن را در دست گرفت و چرخانديجبرئ." شرپا است
 كه يالريه ي و پله يخي بياتش، شيي جزي بود با همه يِاِوِرست كوچك.  كرده استيحال آن كه معلوم بود خودش آن را خراط. شرپا است

 شده ي چوب خراطيموده بودند، با دقت تمام رويدن به قله پي رسي كه آن دو برايري ِاِوِرست است، همراه با مسين مانع بر سر راه قله يآخر
 ي بيم به اليتقد: ه بودنده اش كندي شكسته بسته پشت پايسيد كه به انگلي را دياميل آن را گرداند و سر و ته نگه داشت، پين كه جبرئيهم. بود
  .  آخرمان باشديدفعه . ميشانس آورد. يب
   

چرا كه . د خواهد مردي ترديگر به آن كوه ها گام نهد، بين فكر انداخته كه چنانچه بار ديام شرپا او را ترسانده و به ايل نگفت كه پي به جبرئياما ال
ن وجود يبا ا.  نموديك سكه مي يش چون دو رويدوگانگ. ز بودي نيطانياما كوه ش. د خدا بنگرنيك بار بر چهره يش از يستند بيان مجاز نيآدم
.  جستيرون مي از لبانش بي باشد، ناله ايار، چنان كه در اوج لذت جنسي اختي كرد كه بيدار ميق بي چنان عميازيز در او نيام پمبا ني پيحت
ز يستند، بلكه از احساس نيا تنها از جنس سنگ و خاك نيمالي هيقله ها: "ل گفتياورده باشد، به جبرئيان ني از آن به مين كه صحبتي ايبرا

 از ي چنان با مهارت و سادگيال."  هاين بلنديجه آورتري مركب از سرگيكوه.  سازديز ميا را رعب انگيمالين است كه هيساخته شده اند و ا
ن ي از مواقع خود نسبت به وجود چنياري داند و در بسيالف آن ها را نمد اختيد شاي پرسيد كه شنونده از خود مي رسيد ميت به تجريواقع

  . افتاديد مي به تردياختالف
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 كف ين كه فقدان انحنايو با ا. ردي كردنش حاضر بود بمي عملي كه برايشه اياند.  كرديگران پنهان مي رام كردن كوه را از ديشه ي انديال
س يهمان كه شبح مور.  پروراندي ناممكن را مي ِاِوِرست بود و در سر طرحي داد، هنوز آلوده يلوه م را ناممكن جيش از سرگرفتن كوهنورديپا
  .يي ِاِوِرست به تنهايبازگشت از قله : لسون هرگز به انجام نرسانده بوديو
   

.  بام منزل نشسته بوديكاله و لباس روده بود كه با همان يلسون را ديس ويپس از بازگشت به لندن باز هم مور: ن بودي كرد ايآنچه اعتراف نم
نشان ي هنوز مابيكيبله، با وجود آن همه نزد. اورده بودي بر زبان ني كرد، كلمه ايبش مين كه شبح ركا مرچنت تعقيز از ايل فرشته نياما جبرئ

 را يدي، اضطراب شدير اشباح الي سايدن قصه يل پس از شنيجبرئ.  كردي پنهان ميگري را از ديك شبح خطرناكي بسته بود و هر ييدرها
 رخنه يداري بياياها به دنين كه جهان رؤي اياضطراب از اثبات درباره . ، پنهان كرد"يي گوي كه مي كنم، چون تو هستيباور م "يپشت جمله 

ن بود يمفهومش ا. وند شيگر جاريكدي شكند و هر آن ممكن است در ي كرد، در هم ميز مي كه آن دو جهان را از هم متمايي كند و سدهايم
ازدواج د كه غرق خواندن كتاب يل را دي جبرئ دار شد،يا بي رؤين كه از خواب بي هميك روز صبح الي.  رسديز به آخر مي همه چيكه به زود

 از ير بعضينده، ز در بر نداشت، خوايش احترامي كه كتاب و نوشته هنوز براي، هنگامياو آن را در نوجوان. ك استيام بليلي اثر وبهشت و جهنم
كلمات : "ه ها كرديد شروع به خواندن حاشيدار دين كه او را بيل هميجبرئ. ه نظرات و سؤاالت خود را نوشته بوديده و در حاشيكلمات خط كش

 كه يمي قديته ن گفيگر، اي ديكي: "ل ادامه داديجبرئ.  سرخ شدي از فرط شرم و ناراحتيال." شهوت بز نر نعمت خدا است: قصار ساكنان جهنم
و عكس خواهر " ست؟ين عكس كي ايراست. ده اميمن خودم آن را در جهنم شن. ا بعد از شش هزار سال در آتش خواهد سوخت درست استيدن

اد يا زم: " گفتيال. ان اشباح بوديگر از معتادان و قرباني ديكيالنا .  صفحات كتاب مدفون شده بود به دستش داديمرده اش النا را كه البه ال
 كتاب يآن را بگذار ال: " كردي كمرنگش چهره اش را پنهان مي تخت نشسته بود، برهنه بود و موهايدوزانو رو." مي كني او گفتگو نميدرباره 
  ." بماند

   
. افتيكه هست در را در هر آنچه ي حواسم جاودانگيدم، وليش را شنيدم، نه صدايك و محدود كلمه نه خدا را ديمن به مفهوم اورگان: ديشياند

 ي داد كه باالي را نشان مير مرديتصو.  نهاد"افتهي دوباره ي كه زندگيانسان"ِر ي تصويل كتاب را ورق زد و عكس النا كُن را پهلويجبرئ
 يال.  دانندي كنم فرشته ها آن چنان مغرورند كه خود را منحصر به فرد ميگمان م: ديشياند. دي تابي نشسته بود و از پشت سرش نور ميتپه ا

الد ي سال قبل از م۴۰۰۴ا ينال آستر، دني كاردي به گفته ينجا نوشته ايا: "گفت. ش بدهديد دلداريل كوشيجبرئ. چهره اش را با دو دست پوشاند
 تكان يت منف سرش را به عالميال." مي پرداختن به انواع لذت ها فرصت دارين هنوز برايبنابرا.  رسدي به آخر م۱۹۹۶ده و در سال يح آفريمس
  . حرفش را خورديل باقيو جبرئ. بس است: داد

   
*  
   

 مشهور ياط خانه هاي از خيكيكل برازنده اش در لباس دوخت يمتر قد و هيبا صد و هشتاد سانت. ر كرده بودي لندن را تسخيست سالگيالنا در ب
 گرفت ي باال مي داشت و هنگام راه رفتن سرش را طوريبيعج اعتماد به نفس ياو از بچگ.  كردير طال بود، غوغا مين به زنجيس كه مزيپار

 ي در آب آزاد و راحت مي كه دوست داشت شهر بود و در آن خود را چون ماهيزيچ.  دانستين را از آن خود مي زمي كُره يكه انگار همه 
 كرد او در آب هم ي فكر ميمگر ممكن است؟ ال. بدنش پر از مواد مخدر بود.  در وان آب سرد غرق شده بوديك سالگيست و يالنا در ب. افتي

شتر ي كه هجده، نوزده سال بيآن روزها ال.  كنديدن قالب تهيد از نفس كشيرد، پس آدم هم باي جهت در آب بمي بياگر ماه.  بوديمثل ماه
 كوهنورد كهنه كار ي؟ امروز كه كف پادي پسنديشتر ميك از عناصر چهارگانه را بي كداميال.  كردينداشت، به اعتماد به نفس النا حسادت م

افته باشد، ي دست ي متعالي كه به افق هاي كسيبرا.  دادي سخت رنجش ميت از كوهنورديش را از دست داده بود، محروميا انحنايماليه
انت كرده يش به او خياهان بود كه پيت اياما واقع. ستي نيدها كار ساده اي روزمره و تحمل منكوب شدن اميك زندگي باريره يبازگشت به جز

  . دي آفريبودند و كوه مرگ م
   

دارش ي دي براي اليكبار وقتي. مان داشتي خود اي كرد، به جاودانگين ميي مد را تزي جلد مجله هايرش روي كه تصوي، دختري اسطوره ايالنا
مثل .  زندي گفته بود كه به مغز صدمه ميرلبيعد ز كرده و بي النا از خوردن قرص مخدر خودداريبه آپارتمانش رفته بود، با وجود اصرارها

 ي آدم مي رويبير عجيب كه تأثي خوش تركيالنا با آن چهره، چشمان درشت و چانه .  كرديش را گم ميشه در حضور خواهر دست و پايهم
"  كند؟ي ميچه فرق. م تلف بشودال كن چند سلول هيخ. ي نداريتو كه كمبود: "ره شده و گفته بوديز به او خي تمسخرآميگذاشت، با حالت
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 خواست باال برود و به اصطالح يم.  كردي همچون پول خرجشان مي تعالي كه در جستجوييسلول ها.  النا بوديه ي مغز سرمايت اضافيظرف
  .ن به سراغش آمده بودي شكريز چون زندگيمرگ ن. مد آن روزها پرواز كند

   
 ي گل و گشاد مين لباس هاي ايكلت را توي؟ چرا هي هستي دختر خوشگلي دانيچ ميه: "ر كندا را بهتيده بود خواهر كوچكش اَله لويكوش
 با يال.  پوشاندي بدنش را ميمبودار كه به سختي زلم زيتونيك دست لباس زي.  را لباس پوشانده بودي اليشب." ت راين قشنگيكل به اي؟ هيپوشان

 يبا هم به كلوپ."  ممنونيليخ. شم بدهدين نمايتري خواهد پشت ويانگار م. يچه خواهر. كند يم ميدارد مثل آبنبات بسته بند: "خود گفته بود
ن كه خودش يك هفته بعد، خجل از اي. ده بود، زده بود به چاكين كه سر النا را دور دي هميرفته بودند كه پر از اَشراف جوان و شنگول بود و ال

د، در برابرش نشسته ي نامي م"ايآخر دن" كه او آن را يپاسخ نگفته بود، نزدش رفته و در همان آپارتمانرا ترسو نشان داده و به ِابراز محبت خواهر 
 آمد به او گفته و دست آخر فاحشه ي گوشش خوابانده و هرچه از دهانش در مي تويده اياما خواهر بزرگ كش. ستيو اقرار كرده بود كه باكره ن

:  كردين كه خودش را به نام بخواند احساس قدرت مي از اييگو."  دهدي نمي دست درازي اجازه يدچ مريالنا كُن به ه: "اش خوانده بود
 جاذبه اش را ين كه كارشان را كردند، زن همه ي دانم به محض ايم.  دانميمن ارزش خودم را م.  حق ندارد به من دست بزندي؟ كسيديفهم"

 يش داوريالنا پ" ست گشنه ها بوده، نه؟ين كموني از ايكيحتماً طرف . يي آي از آب در م زدم تو جندهيد حدس ميبا.  دهديشان از دست ميبرا
  .شدي اندين گونه نمي اي دانست الي كه خوب مينه به ارث برده بود، در حالين زمي پدر را در ايها
   

 -  ثابت كردين را كالبدشكافي ا- بودي شهر باقيه  باكريالنا تا هنگام مرگ همچنان در مقام ملكه . ده بودنديگر را به ندرت ديكدياز آن پس 
 گرفت و عمدا برخالف ي كوچك مي كارهايراژ و ِافراطي كم تيد، در مجله هاي پوشينه بند نمير لباسش شورت و سيگر زي دي كه اليدر حال

در . د داشتي سفي و غضبناك و لب هارهي كه نگاه خي خواهري بود بر گونه ي ايلي، سي هر عمل جنسييگو.  كرديخواهر باكره اش رفتار م
  . آگاه شده بودي ضد حاملگي قرص هايراً از خطرات كاربرد طوالنين كرده و اخيظرف دو سال سه بار سقط جن

   
 كه به ذهنش يزين چي نخست."ديمرگ مانكن در حمام اس": افتيوسك دريك كي در يتر درشت روزنامه اي خبر مرگ خواهر را از تيال

  .ختي نرياما اشك.  دارنديس ها دست از سر مرده هم بر نميد كه روزنامه نون بويد ايرس
   

ده در يكر النا پوشيپ. خته بودندي چاپ آن ها را از قبل ريا برنامه يگو. دمي ديش را در مجالت ميتا چند ماه بعد مدام عكس ها: "ل گفتيبه جبرئ
نه و باسنش گره ي سي كه رويشمي ماه، با چند دستمال ابري در كره "ه هايسا" يايا در دري زد و ي مراكش موج مير در صحرايچند قطعه حر

كفر روزنامه فروش ها . دنيل كشي عكس خواهرش سبي بنا كرد رويال." دي خراميمه برهنه مي كه به سر داشت، نيخورده بود و كاله فضانورد
 آمد و ي گاه به سراغش ميشبح النا گاه و ب.  كرديله ها پاره و بعد مچاله مان مجيد، عكس النا را از مي رسيهر وقت دستش م. را در آورده بود

رفته رفته روح النا را . دي كشيكاروس نما را مي اين آدم هاي انتظار ايچه سقوط ها و جهنم هولناك. ديشي اندي م"پرواز"ار به خطرات ي اختي بيال
 ي خودش و لبخندهاينه هاياه و چند برابر بزرگتر از سي سيكينه بند پالستي آن سبا. م هاي تقويستاياسارت در جهان ا: دي دير شكنجه ميز

 را يادي تازه فريال. ستي زي مي اختصاصي را چاپ كنند، النا در جهنمي تجارتيام هاي شكمش پي گرفت تا روي كه مي و ژست سكسيمصنوع
ر شكنجه يالنا ز. ر گشته استي مد اسي ابد در دام ورق پاره هاين كه برايااضطراب او را از . افته بوديد دري جهيرون ميكه از چشمان خواهرش ب

شخوانشان عكس خواهرش به ي كه پشت پيي به فروشگاه هايبعد از چند...  نبودين حركتي سوخت و قادر به كمترين در آتش مياطي شي
به .  النا را كه در خانه داشت پنهان كرده بودي عكس هاي توانست به مجالت بنگرد و همه يگر نميد.  گذاشتيرهگذران زل زده بود، پا نم

   . كرديش ميلنا صدايبچه كه بودند ." ناچارم به تو پشت كنم. لنايخداحافظ : " خواهر گفتيخاطره 
   
پزشكان . نده بود مغزش را به خطر افكي، سلول هاي تعاليز در جستجوي خواند و او نيش آواز ميكوه ها برا." اما آخرش مثل او از آب درآمدم"

 بدون يش از هشت هزار متري تواند در ارتفاع بيماهر و متخصص در مشكالت كوهنوردان بارها با اعتماد كامل اثبات كرده بودند كه انسان نم
شه ي هميبرا كند كه امكان بهبود ي ميزي گفتند در آن ارتفاع چشم چنان خونريم. ژن زنده بماندي و كپسول اكسي تنفسيل مصنوعيكاربرد وسا

 ير آن به زودي جبران ناپذيو صدمه .  دهديون ها سلول را از دست ميلي درنگ مي شود كه بي آغاز مي رود و در مغز چنان انفجارين مياز ب
سلول . نديشان را بازگويح و سالم مانده بودند تا تجربه هاي كور صحي مرتفع جسدهايخ بندان قله هايدر .  كشاندي ميستيار نيكوهنورد را به د

پس چه شد حرف دانشمندان درست . ش هم ترك برنداشته بودندياز آن گذشته چشم ها.  كندي آنچه را از دست رفته پر مي رزرو در مغز جايها
. ه است همرايش داورينظر آن ها با پ: "ده بود گفتي ماند، دراز كشي كه به چتر نجات ميشمي ابرير مالفه ي همانطور كه زيامد؟ الياز آب درن
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بدون آن .  كنند، اما اصل كار اراده استين خاطر هم از محاسبات خود آن را حذف مي انسان را ندارند، به همي اراده يابيرا توان سنجش و ارزيز
ن شامل يو ا. ت كند، دست كم در كوتاه مدي اثر مي را بيعين طبي قوانين دو همه يجمع ا. اراده و خشم. ي ِاِوِرست باال بروي تا قله ي توانينم

  ." كردياده رويد زيالبته نبا.  شوديز ميقانون جاذبه ن
   

ك يمثالً . ري ناپذينيش بيت و پي كم اهميزهايآن هم سر چ.  افتادي از كار مي وقت ها حافظه اش به كليبعض. ن حال صدمه را خورده بوديبا ا
كاربرد آن را .  به آن زل زده بودي خاليگر صبح مسواكش را برداشته و با ذهني داد برده بود و باري را از ي ماهي كلمه ي فروشيبار در دكان ماه

؟ ي كني؟ در رختخواب من چه مي هستيك بود تكانش بدهد و بپرسد تو كيدار شده، نزديل بي در كنار جبرئيگريو صبح د.  آورديبه خاطر نم
اما تا به امروز ظهور شبح ."  خوب بشومي باشد و به زوديدوارم موقتيام: " بودل گفتهيبه جبرئ. خوشبختانه حافظه اش به موقع به كار افتاده بود

  .چ كس نگفته بودي داد، به هي دعوت تكان مي نشست و دست و بازو را به نشانه ي اطراف مي بام خانه هايلسون را كه رويس ويمور
   
*  
   
 شركت ي هاياز مشتر.  را داشت۸۰ يك ورزشكار دهه ي يصه خصلت هاخال.  و پرمهابت بودي جهات قوياريسته، ماهر و از بسي شاي زنيال

 ي شد و كاالهايده مي ديغاتي تبليلم هاين روزها هم در فيا.  شديت مين و حماي كامال تضمي بود و از نظر مالي مك موريم روابط عموميعظ
 يسبك كارش طور.  گذاشتيش ميراندند به معرض نما گذيالت را در سفر مي كه تعطي جلب آماتورها و افرادي شركت خودش را برايورزش

شاه " كه اُتو كُن ي دو دختريبازمانده . اي بام دنيي دختر طاليال.  رساندي را به حداكثر م"يجماعت مشتر"بود كه به قول هال والنس 
ست ي باي ورزش بدرخشد، مي مردانه ياي در دن خواهدي كه مير زنيتصو.  گذارمي تو مي پايلنا، انگار باز هم دارم پا جاي. دي نامي م"دخترانم

ده بود ي رسي به سنيبه خصوص حاال كه ال.  پول ساز بوديده هاياز آن ا.  آمديخ سخت به كار مي ي ملكه يده ين رو اياز ا. مردم پسند باشد
مثالً حاضر شده بود در .  سازش بوديآماده ت يدن به موفقي رسيست و براي نگري مي تفاوتي بي با گونه اي نوجواني ِافراطيده آل هايكه به ا
ست ي روابط با مردها در ارتفاع بيشه در اطراف چگونگيز مسؤول برنامه كه مثل هميه آمي كناي شركت كند و به پرسش هايونيزي تلويشوها

او :  نداشتيي شمرد خوانايش ميخوِد واقع داد، با آنچه ي كه از خود ميان و پرجنب و جوشير نماياگرچه تصو. دي زد، پاسخ گوي دور مييهزار پا
ل يش با جبرئيرين درگياول.  كردي دچارش مي دروني به تضادي شمرد و الزامات روابط شغلي رازدار مي خصوصي تك رو و در زندگيخود را آدم

 دوند از ين ها در به در دنبالت مي خبرنگارها و دوربي دانيحاال كه م: "ش گفته بوديشگي همياو با روراست. ش آمدين موضوع پيهم بر سر هم
ل بر سر ستاره شدن خودش ي با جبرئيبعد از آشت."  شودي؟ حتماً آن وقت كار برعكس مي كنيدند چه ميگر ندوي، اما اگر دي رويدستشان در م

ش ي جذاب براياد بود و مردهاياطرافش زاهو در ين دختر بلوند، دلربا و لونِد فاتح ِاِوِرست بود، سر و صدا و هياز آنجا كه نخست( كرده بود يشوخ
 يش ميراه براي سراسر فحش و بدوبي ها هم نامه هاي كردند و بعضي دعوتش مي آنچناني هايپولدارها به مهمان.  فرستادنديعكس م
ل چنان با حرارت يوقت جبرئو آن ." ن كار را بكنميد هم ايشا.  توانم شروع كنمي، من مي كرده ايرينما كناره گيحاال كه تو از س.) "فرستادند

  .كه خوردي يكه ال." ي جسد من رد بشيد از رويبا: "گفت
   
   
ن است، ي در كمين احساس را كه فاجعه اي آن، هرگز اير كليت و شنا در مسي واقعي آلوده يلش به ورود به آب هاي و تمايي رغم عمل گرايعل

ن ياز آن گذشته مرگ دوستان تحس.  محتاط بدل كرده بوديمانده و او را به كوهنور پدر و خواهر بازي كه مرگ ناگهانياحساس. از دست نداد
 ي حالت خاصين احساس در مواقع عادي، اييمايبه جز هنگام كوهپ. شتر پرورده بودياط را در او بي مختلف، احتيمودن كوه هايزش هنگام پيانگ

ن حالت باعث شده بود كه به زن سرد كوه ها يا.  شودير آماده مي ناپذ حمالت اجتنابي است كه براي سنگرييگو. دي بخشيبه چهره اش م
 دو تا نبودند، هرچه باشد يكي ي وجود الي اما تضادها-  استي تك روي بهايي گفت تنهايخودش م. اد طرفش نرودي زيدا كند و كسيشهرت پ

 كه يزيك آمي تبري رسميآژانس در نامه . ژن فرود آمده بودي اكسن حمله به ِاِوِرست بدون كپسولياط را به دور افكنده و هنگام آخري احتيتازگ
 ي مي انسانيد اذعان داشت كه به شما چهره اين اقدام شما به همراه دارد، باي كه ايمير مفاهيگذشته از سا: "ش فرستاده بود نوشته بوديبرا

." ندي آفريت شما مي را در رابطه با شخصيد و مثبتيسارت بعد جدن جيد هرچه باداباد و اييد كه بگوي دهد كه جرأت آن را داريبخشد و نشان م
ست و با ي رفت نگريش مينتر بدنش پيي بخش پايل كه به سوي لبخندزنان به جبرئي كردند و الي آن كار ميغاتي تبلي جنبه يحاال داشتند رو

.  ترا بغل كردم و به درون آپارتمان آوردميش را بكن، من حتفكر.  هم خانه اميبه ي غريا. يم شده ايو حاال تو وارد زندگ: "ديشي انديخستگ
  ." آمدي تو بودم بدم نميباً، من هم اگر جايخُب تقر
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 ي مصرف شده را جمع آوري چايسه هايز و كي خو نكرده بود و چون به خدمتكار عادت داشت، لباس، خُرده رين گونه زندگيل به اياما جبرئ

 برشان دارد و در آن حال ناخودآگاه مدام به خودش يفتند تا بعداً كسي گذاشت بي ميعني. ني انداخت زميز را مي چاز آن هم بدتر، همه.  كردينم
بش نبود كه ين تنها عيو ا.  بزندين كاريست در خانه دست به كوچكتريگر مجبور نير كوچه پس كوچه ها دي فقي كرد كه پسر بچه ياثبات م
 ي گرداند، شراب او را هم سر مي رو برميد و تا الي نوشيل شراب خود را تند ميخت و جبرئي ريوان شراب ميو ل آورد، او در دي را درميكفر ال
دوست داشت . گرش هم ناپسند بودندي ديرفتارها" م، نه؟يباز هم دار: " گفتي از گناه مي عاري فرشته وار و حالتيد و آن وقت با چهره ايكش

 يام دو تا قدم بردارم سرم ميتا م: " كرديت ميان برف ها سپاسگذار باشد، از كوچك بودن آپارتمان شكايز م آن كه از نجات خود ايبگوزد و ب
نما در ي سيستاره ها:  كردين كار را ميخود به خود ا. ستيد تلفن كننده كي پرسي داد و اصالً نمي پاسخ مي ادبيبه تلفن با ب." واريخورد به د

ن بال را بر يك بار كه اي.  كردندين گونه رفتار ميود كه به تلفن پاسخ بدهد و ارباب رجوع را دست به سر كند، ا پادو در دسترس نبي وقتيبمبئ
ن دوست پسرت از ي جون مرا ببخش، اما راستش انگار ايال: "ر آورده بود، گفته بودي خط گي دخترش را آن سويا آورده بود، سرانجام وقتيسيسر آل

  ".ن فرار كردهيدارالمجان
   
از بس . نيبله جانم، دارالمجان: " جواب دادي اَشرافيل از صادرات هند است با لحني دانست جبرئيا كه ميسينجا آليدر ا" ن مادر؟ين دارالمجانيگفت"

مرگ ن كه پس از ين لحن صحبت كند و با وجود اي توانست با اي خواست، ميهنوز هم هر وقت م." مون را در آورده به آنجا بردنشي ميادا
  .  در خونش بودي اَشراف منشي تكلف رفتار كند، پنداريم گرفته بود ساده بپوشد و بيشوهر تصم

   
موده و از آسمان فروافتاده ين را پي زمياگرچه او كُره .  كردي بحث با مادر خودداري كند، از ادامه يل زندگين نداشت بتواند با جبرئيقي كه يال

 ين مدت هم فضايد در اي دي كند، بلكه مينيش بي توانست در دراز مدت پي و نه تنها وضع خودش را با او نم خود را دارديز جايبود، اما هرچ
ل چنان نسبت به يآخر جبرئ.  او شده بهتر بشناسدي كرد عشق زندگي را كه تصور مين مرديد اي كوشيهرچه بود اكنون م.  استينشان ابريماب
 از يال.  آمديش مياد پيمشكل ز.  برديا عقلش پاره سنگ ميده بود، و ين كه درست فهميا ايرج نبود، ن داشت كه از دو حال خايقين رابطه يا
ن، قهرمان شكست خورده يك بار با اشاره به لوزهيمثالً .  تواند داشته باشدي مي دانست از او چه انتظاري خبر بود و نميل بيزان دانش جبرئيم
ز ي نيده بود كه در زندگيجه رسين نتين به ايلوزه. ان كندي احساس خود را در مورد احتمال بروز فاجعه بدي شطرنج، مخلوق رمان نابوكف، كوشي

امد ي متفاوت بود و بروز فاجعه را نه پي اندكيهرچند نظر ال. ر به همراه داردي اجتناب ناپذيب ها سرانجام شكستي از تركيهمچون شطرنج، برخ
ل با چنان حالت زخم خورده ياما جبرئ.  انگاشتي باشد مي نمينيش بي آنچه قابل پيريزناپذيوامل، بلكه گرر عي تكرار پذيب هايطرح ها و ترك

پدرت : "ن سؤال كهي او با اياما از طرف. ، عنوان كتابدفاعد نام نابوكف هرگز به گوشش نخورده است، چه برسد به يره شد كه فهمي به او خيا
 ها ي وحشت نازير اردوگاه هايهرچه باشد اُتو كُن قبالً اس: " گفتي آورد و در دنباله مي مي را به شگفتيال" ا عالقه داشت؟يكابياز چه نظر به پ

هر كس با ابزار و آالت سر و كار : " گفتيم." ب استي آن دل ببندد غريرانسانيرو و شكوه غين آالت و نيست ها به ماشين مانند نئوفاشيبوده و ا
وتر، هر آن يچه دوچرخه باشند، چه كامپ. ك نكته در آن ها مشترك استيز ي داند كه قبل از هرچيهمه داشته اند، مداشته باشد، همانطور كه 
اما . امد و حرفش را خوردي خودش خوشش نياما از لحن آمرانه ..." زها را از كجاين چيتو ا: "دي شروع كرد بگويال." ممكن است خراب بشوند

سم ي كرده مكتب فوتوريال ميده بوده، درست متوجه موضوع نشده و خي شنينتي ماري درباره يزين بار كه چي غرور جواب داد اوليل بيجبرئ
 را در يمه شب بازي خيشرفته ي خواستم فنون پي بود كه ميوقت.  استيا كات پوتيونت يمنظورم مار: " استيمه شب بازي از خيمربوط به نوع

ن يل، مرد خودآموخته، ايجبرئ." دمين باره خري در اين بود كه كتابيا.  كنمي را بازيعيودات ماوراء الطبن و موجياطي به كار ببرم تا نقش شيلميف
 پدرش همه -  آمدي مقدس به شمار ميئي كه در خانه اش كتاب شي دختريبرا. ق كرده استي به خود تزري زد كه انگار آمپولي ميحرف را طور

 را كه ي واكنش نشان داده، صفحاتي احترامي و او با ب- افتاد بردارند و سپس آن را ببوسندين مي بر زم را كه تصادفاًي كرد هر كتابيرا وادار م
له نشان بدهد كه خودش ين وسي نوشت تا به اي خواست مي صفحات كتاب ها هرچه دلش مي كرد و روي خواست پاره ميا نميالزم داشت 

 خواست از كتاب ي آنچه مياز از خرابكاري نين كه بي همراه نبود و اي، كه با تجاوزكارل نسبت به كتابي جبرئي احتراميقادر مطلق است، ب
.  دادي نشان مي تفاوتيل نسبت به دانش و ِخرد او بي كه ظاهراً جبرئي آموخت، در حاليل مي از جبرئيال.  بودي تازه و مثبتي گرفت، نكته يبرم

 ي انجام دهد، چنان حالت قهرآلوديد به سهم خود كاري خواست گوشزد كند كه هركس بايال يوقت.  خواست بداندي لباس چرك را نميمثالً جا
  . خواستيل مي از خودش تعجب كرد، چون درست همان گونه رفتار كرد كه جبرئياما ال.  انتظار داشت نازش را بكشنديبه خود گرفت كه پندار
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ن ي توانست كمتري نميال.  شوديگران خوار مي كند بر اثر انتقاد دي است كه تصور منيل اين خصلت جبرئيد كه بدتريجه رسين نتيباألخره به ا
و به ." برو، برو هوا بخور: "دي كشي خورد و در پاسخ داد مي گفت، به او برمي، آرام و مهربان سخن مي را به او گوشزد كند و هرچند منطقيزيچ

 ي خواهد و هر وقت اراده مي چه مي دانست الي ميزين بود كه به طور غريلتش ان خصيو دلرباتر.  كردي مينيش عقب نشياندرون غرور زخم
ن ي كه در نخستي كوچكيجرقه .  بوديشان همچون برق گرفتگين رو عشق بازياز ا. ابدي قلب او دست ياين زواي تري توانست به پنهانيكرد م
دن برق را در اطرافشان ي جهيافت صداي ين ميقي ي الي گاه هنگام عشقباز. شدي نبود و مدام تكرار مييچ وجه استثنايد، به هيرون جهيبوسه ب

و هر دو ."  اندازد كه در دفتر كار پدرم امتحان كردمي مياد آلت مصنوعين مرا به يا: "ل گفتيبه جبرئ. ستادي ايش راست مي شنود و گاه موهايم
  ."معلوم است"ل به همان سرعت پاسخ داد يبرئو ج" ت هستم؟يمن عشق زندگ: "ديع پرسي آن وقت سر-ر خندهيزدند ز

   
 بعد از مرگ يمدت: "ستيت به دور نيش بر سر زبان ها افتاده، چنان هم از واقعي سرد مزاجي كه درباره يعاتيقبالً نزد او اعتراف كرده بود كه شا

 يگر لذتين گذشته دياز ا: " نداشتيازيش دهد نينما متعددش را به خواهر ين كه معشوق هايگر به ايد." ت كرديلنا، آن حالتش هم به من سراي
ده بودند، به من ي كوتاهشان در كوبا دي كه در اقامت هاي زنان قهرماني بودند كه در آرزوي انقالبيست هاياليشترشان سوسيب.  بردميهم نم

.  تارانديك همه را ميدئولوژي ايز آن گذشته پاكا.  كندي آدم را خسته مين جنگيتمر. چ كدام به آن زنها دست نزده بودنديه.  آوردندي ميرو
 بود دكشان يهر طور."  زدندي گشتند و به من تلفن مي كردند به خانه باز مي را زمزمه مكوآنتانامرار لب آهنگ ي كه زين بود كه در حاليا

 با آن ها يگر كاريمن د.  كننديرت سخنران قدي درباره يگري تن زن بدبخت دين نسل روي اين مغزهايبا خودم گفتم بگذار بهتر: "كرده بود
اما بعدها گفتم به .  كننديبم نمي دانستم آن ها هرگز تا آن باال تعقي چرا؟ چون مي دانيم: " گفتيم.  را آغاز كرده بوديآن گاه كوهنورد." ندارم
  ." را دوست دارميمن خودم كوهنورد.  خواهند نكنندي خواهند بكنند، ميم. درك

   
 حال يآن وقت ب. ش به حال اول برگرددي كف پاي رفت تا بلكه انحناين مي باال و پائييابان نوك پايعت پا برهنه از پله ها تا خك ساي يشب
 يسكيشتر ويب. ختي ريش مي برايآخر سر مشروب. دي پلكيهوده در اطرافش ميل بي شد و جبرئيافه اش خشم آلود ميق.  افتادي كوسن ها ميرو
:  آر از پشت تلفن گفته بود- ي از طرف آژانس پييصدا. (دي نوشيشتر مشروب مي شده بود بيش جدي مشكل پاهاياز وقت. نددي نوشي ميرلنديا
م و به خانه يندازيش را بيان نماي پايد پرده يبا.  توينيز فيگر همه چيچون اگر مردم بفهمند، د.  درز كندييت به جايتو را به خدا نگذار خبر پاها"

 گفته يسكيوان دوبل وين ليدن پنجمي گذراندند، پس از سركشي كه با هم مين شبيكميست و يدر ب). ريشب به خ. ونارايسا. ميردمان بازگيها
 ي جديبا لحن.  آمديل خنده اش نميجبرئ."  فرار كنمي و خوبي خواستم از بدين كه مي ايبرا.  هاي چرا رفتم آن باال؟ نخندي دانيم: "بود
. ن بردنديستم از بياطالعات را در قرن ب:  بود كه در انقالب آموختميزين چيا: " ادامه داديال"  اخالقند؟ير تو كوه ها در ماورامگر به نظ: "ديپرس
نطور شده ما ي كه اياز زمان. ن رفتهي بوده كه از بين هم جزو آن دسته اطالعاتيا.  استين صورت منطقي خُب در ا- دانميقش را نميخ دقيتار

ست و چه دارد بر سرمان ي به چيم چي دانيد و ما اصالً نمي آيد ميز بر اثِر جادو پدي؟ همه چي فهميم. مي كني مي در افسانه ها زندگميهمه دار
ن فكر كردم از دو حال يبنابرا. ستيان چيم جري داني نمي ما حت ؟يك و بد را بدانيان ني اختالف مي خواهي از كجا مين وضعيدر چن. دي آيم

ت ها به ي واقعي، چون همه يني كوه بنشي كله ين كه برويا اي، ياوري تا از موضوع سر در بيد خودت را به آب و آتش بزنيا باي. تسيخارج ن
 ي است ميزشان ساختگي كه همه چيين شهرهاي است برافراشته كه از اينيكوه زم.  نكني خواهي باور كن، مي خواهيم.  شوندي ميآنجا منته

.  شوديان از فرط وحشت جرأت پا نهادن به آن را ندارند، پنهان مي كه دروغ گويدروغ است و تارك كوه، آن باال، در مكانشهر مأمن . زديگر
ل او را بغل كرد يخوابش برد و جبرئ." من آنجا بوده ام. ت در آن باال استياما واقع.  كننديدن مغزشان به قله ها صعود نميان از هول تركيدروغگو

  . نهادو در رختخواب
   

ل يجبرئ. دن عشق گم شده اش، خود را آزرده بوديالت و بازآفريدان دادن به تخيما، با ميل بر اثر سقوط هواپيدن خبر مرگ جبرئيپس از شن
ند،  راي را از خود مي جنسي اشتهايال. ت نبودين رابطه چندان كم اهميپس ا.  كرده بودي بود كه پس از پنج سال با او عشق بازين مردينخست

ش مسأله يش براي جنسيزه ين كه غريد، و اي وجودش را خواهد بلعيافتن، تماميدان يم با مي عظيافته بود آن اشتهاي دريزيچرا كه به طور غر
ل نبود همچون كاشفان يما.  آن را نداشتيه شود و او آمادگيش طرح و نقشه تهيست براي بايك كه مي تاريقاره ا.  بزرگ بوده و خواهد بوديا

ن احساس كه از نشناختن عشق لطمه ين حال هرگز ايبا ا.  كردي را در خود احساس نميلين تمايهنوز چن.  كنديآن ساحل ناشناخته را بازرس
دن و محو معشوق شدن و يت مطلق آن جن آشنا در آمدن، از شوق پر كشي دانست به مالكين را كه نميا. ده است را از دست نداده بوديد

ال با خود يدر عالم خ.  شناختيده را نمي بودند، چرا كه آن پدييش تنها واژه هاي برايعشق و عاشق.  داردي روح چه طعمياچه هيگشودن در
مودن يم از پيمن كه به سبب ضعف استخوان پا. مودمشي پين قله مي آموختم، گام به گام، تا باالتريگفته بود اگر نزدم آمده بود وجودش را م
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 ير، پرتگاه ها و لبه هاي گرفتم، به مناطق بهمن گيش را فرا مي زدم، كوره راه هاي جستم، در آن اردو مي درون او را مكوه ها محرومم، كوه
انوس خفته يهات كه معشوقم از دست رفته و در بستر اقياما ه. ده امير كرده و رقص فرشتگان را دي كه قله ها را تسخيمن.  پرداختميسستش م

  .است
   

ز را فدا كرد و يست همه چي باي ساخته بود كه در راهش مي زني كرده، در ذهن از اليالپردازيل هم خيد جبرئي شا- افتيرا بازو سپس معشوق 
 يگر همچنان در پس پرده يكدي، در كنار يالپردازي كنند و گاه در خين كار را مي ها ايليخ.  نداردين كه تعجبيخب، ا -ديتنها به او عشق ورز

 ي كنند و با هم بودن را ميت قالب مي واقعي سازند، تصور را به جاي خاص به حسن بدل ميدگاهيگر را از ديكديوب ي و ع ماننديپندار م
 آشنا ين راه هايا كُن در اي لويل فرشته و اَليد كه جبرئيال كرده اياما اگر خ. دي آيز درست از آب در نميشه كه همه چيهم. ا برعكسيآموزند، 

  . نبوديزش معموليچ چين رابطه هياصالً ا. ن نبودي كه چنيدر حال. دي فرض كرده اي آن ها را عادي، اشتباها رابطه گام برداشته اند
   

  . داشتي جديرادهاياز آن گذشته ا
   

 يمونه ها مدرن نيشهرها: " كرده بود كهي دادند، سخنراني گوش فرا مي حوصلگي افراد خانواده كه با بياُتو كن طبق معمول سر شام برا
 با ابعاد يانسان. رندي گيگر قرار ميكدي نامربوط در اتوبوس ها كنار يآدم ها.  دهندي ناسازگار را به دست ميت هاي واقعيك هم جواريكالس

 كه پشت ي زند، در حاليل چون خرگوش مژه ميك اتومبي ي نور چراغ هاي از تنديستاده و لحظه ايابان اي خي خط كشي درون خود رويايدن
 ي زنند، اما دِر وروديگر تنه ميكدي مترو به ين گونه است كه شب ها در راهروهايو ا.  نشسته كه با او در تضاد كامل قرار دارديبه ايفرمان غر

گر يدكي كه با ي از زمانيست، واياد بد نين بگذرند زين چنيع اي دارند، باز اگر وقايگران برمي دي هتل كاله خود را به رسم احترام برايها
زم، راستش را يعز: "ا گفته بوديسيو آل." بوم.  كنديه مي را تجزيگريك دي شوند و هريوم ميوم و پلوتونيآن وقت مثل اوران. معاشرت آغاز كنند

  ."  كنم ناجور هستمي احساس مي من هم گاهيبخواه
   
 ي شد از كسي عشق، كه باعث ميعنيز، ي از آن كشش اسرارآميترس پنهان ال: ن ها بودنديل فرشته ايا كُن و جبرئي عشق بزرِگ اَله لويب هايع

 يدتر ميز شديك تر، ضربه نيقتر و نزديو رابطه هرچه عم. ن كه به او ضربه بزنديا ايگردان شود و ي داشت، رويكه از او توقع محبت و وفادار
 ين وجهيدتري خود را به دور افكنده بود، ضربه را به شد ذهني دفاعي ابزارهاي چنان كه طرف مقابل كه با اعتماد كامل نسبت به او همه -شد
ده ي عشق ورزي تمام با چنان لذتين كه سه هفته يپس از ا. ل فرشته آمدي بود كه بر سر جبرئيين همان باليو ا.  شديران مي خورد و ويم

دا ي پي خودش خانه ايد كه بهتر است برود و برايشن ي از زبان اليچ اخطار قبلي هي ب-ك تا آن زمان دست نداده بوديچ ي كه به هي لذت- بودند
  .كند، چون كه جا را تنگ كرده است

   
 نشمرده ينه اي را گنجيچرا كه در گذشته هرگز زن.  خبر بوديز از وجود آن بي كه تا آن زمان خود نيزيت و حسادت شگفت انگيو احساس مالك

ن باره بعدها يو در ا.  محافظت كندي داشتند از وي كه الزاما قصد دست درازيراهزنانمت كه شده در برابر حمالت يبود تا الزم باشد به هر ق
  .م گفتيشتر خواهيب
   
قت مِلك مقرب است كه به ين كه در حقيا:  برده استي پيتي كرد به واقعيل فرشته تصور مين بود كه جبرئيدا شد اي كه بعداً پي ايراد اصليا
به خصوص حاال كه ( دانست ين مالئكه، مي تريل، متعالياو خود را جبرئ. نه. گر را قبول داشتي ديد فرشته هايال نكني خ- ان درآمدهيأت آدميه
  ).طان از درگاه خداوند رانده شده بوديش
   
*  
   

اگو ي ايفته  كه به گييل، از آن حسادت هايار جبرئي اختيانه و بي هوس و انزوا گذشته بود، كه حسادت وحشيده در پرده هايچيزمان چنان پ
ن بار با ي نخستيافته بود، و برايمجال بروز ن"  كنديتا مغز استخوان را فاسد م" ].رييام شكسپيلي اثر واتللو يشنامه ي نمايت هاي از شخصيكي[
 يي طاليقاب ها كرم رنگ ينه ي هر سه پوستر با پس زميرو.  آپارتمان نصب كرده بود، نمودار شديِك دِر ورودي نزدي كه الييدن پوسترهايد
ش را ي كه بازويل تا چشمش به پوسترها افتاده بود، در حاليجبرئ. د و آرزو، برونليبا ام. م به آيتقد:  خوردي واحد به چشم مياميك شكل، پي
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ده ي داشته بود، پرسده بود محكم نگهيچي را كه به دورش پيگر مالفه اي كرد و با دست ديام اشاره ميكامال دراز كرده و با انگشت سبابه اش به پ
آدم : "گفته بود.  كنديده كه آنجا را وارسي كرد وقت آن رسي گشت، چون تصور مي در آپارتمان مين پوششياو در چن. (ستيبود منظور از آن چ

ن يبا ا: "گفته بود را به دل نگرفته، خندان يزي چياما ال.") ا بر پشت تو بگذرانديده بر پشت خودش، ي عمرش را دراز كشي تواند همه يكه نم
 افزوده يو به شوخ."  بارديت ميت و وقار از سر و رويجنا. يشده ا ].ري شكسپيشنامه يدوست خائن ژول سزار در نما[بروتوس ن يمالفه ع

كه خورده ي "ستيزود باش بگو آن حرامزاده ك: "ل كه گفته بودياد جبرئيو بالفاصله از خشونت فر." يك مرد شرافتمند هستي يتو نمونه : "بود
  .بود

   
 به او ين توجهي هرگز كمتريال.  پدرش بودي سن داشت و آشناي كرد، پنجاه سال و خُرده اي ميغاتيجك برونل كار تبل." ي كني ميشوخ: "گفت

  . رساندي مي گاه عشقيل، گاه و بين قبي از ايياين روِش ساكت و فروخورده و فرستادن هداينكرده بود، اما او با ا
   
   

 نبرده بود، با همان لحن ادامه داد كه پوسترها را به يزان خشم او پي كه هنوز به ميال" ؟ينداختي مستراح نيچرا آن ها را تو: "اد زديل فريجبرئ
  ."  زننديحال آدم را به هم م: "ل در جواب گفتيو جبرئ. رشان خوشش آمده استين سبب نگه داشته كه از تصاويا
   

مه مست به يك شب سرزده و ني.  نشان داده بودير از نهانگاه به در آمده و خودي نگرفته بود، ناگزيجه ايا نتين آن هداو اما برونل كه از فرستاد
 را سر يات بطريمه شب تمام محتويتا ساعت سه بعد از ن. ده بوديرون كشيره رنگ بي رم تيك بطريف كهنه اش ي آمده و از كيآپارتمان ال

ش را شسته بود و هنگام بازگشت ير بودن شب، به حمام رفته، دندان هاي ديادآوري ي برايتن نشان نداده بود، ال به رفيليده و چون تمايكش
.  بودي خاكستري موهايده از مقدار معتنابهيب و پوشي خوش تركيزيبدنش به طرز شگفت انگ. افته بوديمن يبرونل را سراپا برهنه وسط اتاق نش

 وادارش كرده بود لباس ي با مهربانيو ال."  با من بكني خواهي ميهر كار. من مال تو ام: "اد زديش را گشود و فري افتاد، بازوهايتا چشمش به ال
  . و برونل پس از آن هرگز بازنگشته بود. فش را برداشته، از آپارتمان خارج شوديش را بپوشد و كيها
   
د هم يهرچند، شا.  نداشتي كه بعداً به بار آورد ابداً آمادگي توفانيكه انگار برال باز گفت، ي جبرئين داستان را براي چنان راحت و خندان ايال

 آغاز كند و يل بد رفتاريد كه جبرئين اميبه ا.)  شكرآب شده بوديانه شان اندكين روزها ميآخر ا. ( بودي ساختگي خبرش كميحالت از همه جا ب
 يان ماجرا كرد، ظاهراً تصور مير دادن پايي را متهم به تغي شده و اليل ناگهان آتشي جبرئدر هر حال... فتدي آمد، به گردنش بيش ميهرچه بعداً پ
 بافت ياوه ميپشت هم . د، او را با خبر كندين كه فرشته را دور ديال دارد به محض اي خي كشد و اليچاره هنوز كنار تلفن انتظار ميكرد برونل ب

دن انواع يز بر او غالب شد، بنا كرد به تراشين احساس خوف انگين كه ايهم. ن نوع حسادت رايدتر بيعني.  دادي از خود نشان مي سنتيو حسادت
د است و يك تهديف كرده و منظور ي مسخره كردن او تعري برونل را براياد زد قصه يفر. ن كرده بودندي كه در گوشه و كنار كميو اقسام عشاق

  ."ستمياما من اهلش ن. ت زانو بزنندي پاي مردها جلويه خوايتو م: "اد كشان ادامه داديار فري اختيب
   
  ."رونيبرو ب.  استيكاف: " گفتيال
   

ن و كاله ي گابارديپالتو. ده بود به اتاق خواب رفت تا تنها لباسش را بپوشدي كه مالفه را سفت چسبيل دو چندان شد و در حاليخشم جبرئ
 دانست يم."  گردميال نكن برميخ: "ديداد كش.  كرديستاده بود و تماشا مي كنار در ايال. ادتان هستيموند كه يكه داي دون انريخاكستر

د، او را آرام كند و راه ي مهربان سخن بگوي تواند بگذارد و برود، اما در ته دل منتظر بود الي است كه راحت ميدستخوش چنان خشم و غضب
 ي شد، مرزهاي كه از شدت خشم منفجر ميو درست در آن لحظه، در همان لحظه ا. فتاما او شانه باال انداخت و ر.  ماندن را باز بگذارديباق

 يل از آن شكاف به جهان زندگياها همچون سي رؤياي كه اشباح دنيد و در حالي چون شكستن سد به گوشش رسييجهان در هم شكست و صدا
  .ديل فرشته خدا را دي شدند، جبرئير ميروزمره سراز

   
 كه در يي خداي شد، ولي و مفهوم خشم و رنجش خالصه ميوجود خداوند در ذات هست) كيام بليلي وي از كتاب هايكيهرمان ق(ا يسيد الياز د

 گوشت ي متوسط، بدني هم سن و سال خودش، با قديمرد: دي نشسته دي را بر تختياو مرد.  نبوديعي طب ل ظاهر شد، موجود ماوراءيبرابر جبرئ
 يش شوره مين كه سرش در حال طاس شدن بود و معلوم بود موهايزتر ايشگفت انگ. به موازات فك كوتاه كرده بود كه يش فلفل نمكيآلود و ر
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 يا كن فكر نميگر ابداً به اله لويحاال د" (د؟ي هستيشما ك: "ديبا تعجب پرس.  كه انتظارش را داشت نبودين آن خداونديا.  هم بودينكيع. زند
  .) ستي نگريران و وحشتزده به درون اتاق مينك حيده و ايل را شني صحبت جبرئياما او صدا. كرد

   
  ."  كه آن باال استياوپرا واال، همان: "شبح جواب داد

   
  " ؟يستير است، ني واال، همان كه آن زي چه ي، نيكياز كجا بدانم تو آن : "دي پرسيله گريل با حيجبرئ

   
 ابزار و آالت ي توانست همه يس ها بود، اما راحت ميرزا بنويه به ميزاد شبين پريد اهرچن. دي طلبيع مي سري جسورانه بود و پاسخيپرسش

: ناگهان ابرها پشت پنجره توده شدند، باد و رعد و برق ساختمان را به لرزه در آورد و درخت ها در دشت واژگون شدند. ز كندي را تجهيغضب اله
ل فرشته كه از خشم خدا يجبرئ."  استيگر كافي دي كه نسبت به وجود ما كردي، شكل فرشتهيم جبرئي دهيم صبرمان را از دست ميما دار"

م و وحدت را با جمع كردن ي باشيچه چند وجه. ميانيعت خود را به تو بنمايم طبي نداريما اجبار: "ن انداختيير شده بود، سرش را پايغافلگ
ن هنگام نگاه يدر ا." نجا برمال نخواهد شديم، در ايرومند باشيتا نيهاكپارچه، سخت و نيم و چه يش دهي نما چهيدوپارون همچون ياضداد

ز همچون يشان نيمنگاه ايل متوجه شد كه نشيو جبرئ( آن نشسته بود افتاد يهمانش بر روي كه ميار به رختخواب نامرتبي اختيزش بيمذمت آم
ا بر تو يز در عالم رؤي، ما ني بر اثبات وجود ما خواستيتو اشارات. ينپرن شاخ به آن شاخ يگر از ايبهتر است د.) " استير نقاط بدنشان نورانيسا
 كه در ي و در برابر خوابيام كرديه آن قياما تو عل. ميانديز آشكارا نمايت تو را نيعت خود، بلكه واقعيق نه تنها طبين طريم و از اي نازل كرديوح

ن وقت ين وضع ناراحت، در ايت سرانجام ما را بر آن داشت كه خود را در اي از واقعوحشت تو. يم مقاومت نشان دادي كرديدار ميآن ما تو را ب
 بور و ين زن كه موهايم تا با ايان آسمان نجات داديا ما تو را از ميآ. ييده است كه به خود آيهنگام آن رس. ميانين زن به تو بنمايشب در منزل ا

  ."ن ما آماده باش فرمايل، براي؟ جبرئيمار دارد به سر بري بيپاها
   

  ." رفتمياصالً خودم داشتم م. من آماده ام: " گفتيل با فروتنيجبرئ
   
  !"گوش كن، من دوستت دارم. ل، دعوا گذشت و تمام شدين جبرئيبب: " گفتي ميال
   
 كنم حالت هنوز سرجا آمده ي فكر نمگوش بده،: "د و گفتيش را چسبي بازويال." د بروميبا: " گفتيل به آراميجبرئ. نك در آپارتمان تنها بودنديا

ن كه يا همياله لو. رون رفتيو ب." يم قضاوت كني وضع مزاجي درباره يگر حق نداري، ديرون كرده ايتو كه مرا ب: "ل جواب دادياما جبرئ." باشد
 مبتذل و يلم هاي فيشه هايه به هنرپيحالتش شب. ستنين نشست و بنا كرد گري شد كه به ناچار بر زميخواست به دنبالش برود دچار چنان پادرد

افته بود كه تصور ي شباهت ييدر هر حال به قهرمانان داستان ها. ن بار تركش كرده بودي آخريل براي بود كه جبرئيا ركا مرچنت در آن روزي
  . به آن داشته باشدي كرد عالقه اينم
   
*  
   

 چاق و چله ين آن گشته بود كه ماهيگزي روشن و آرام بخش جايده، شبيان رسي مولود خشم خداوند نسبت به خادمش به پاياختالالت هواشناس
 را يلبيل كاله تريجبرئ.  كردنديت مي حكاي آن وجود متعاليروي درختان واژگون شده از نيتنها تنه ها.  كردي ميي بر آن فرمانروايو خامه ا

 يبيك كتاب جي دست راستش به -ن فرو بردهيب گاباردي دست ها را در ج كه محكم به دور كمر بسته بودييده، با پول هاين كشيي سر پايرو
 يدهاي و ترديماني آثار پشيافته بود، همه ين يقي خود ياكنون كه نسبت به مقام مالئكگ.  در سكوت شب از فرار خود شاد و شكرگزار بود- خورد

 خدا را به راه حق بازگرداند و بركت ين شهر بين كه مردمان اي به اعزم نسبت. ن آن كرديگزين را جاي نويرون رانده، عزميسابق را از ذهن ب
 به ين حال بر آن شد تا مدتيبا ا.  شانه باال انداختي تفاوتيزد و با بي ريمش فرو مياحساس كرد خود قد. كالم مقدس را بر آنان نازل سازد

ز ي آن نينا به زوديقيده بود، هرچند يرد هنوز نرسيان تا كران را فرا گش از كرين كه بال هاي تا ايزمان رشد و دگرگون.  بمانديشكل انسان باق
  .دي رسيفرا م
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ده ي و زجر كشيعت واقعي مزاج شده، طبي ثبات و دمدميگر بيلندن بار د.  خوردنديچ و تاب مي شهر ِگرد او حلقه زده چون ماران پيابان هايخ
 مسخره فرو يدهاين، آكنده از صورتك ها و تقلي سترون و خشمگيا گم كرده در اكنونشتن ري كه احساس خوياضطراب شهر. اندي نماياش را م

 ي خود مين همان نگاه گذشته را به سوي و مسكي تهيزه اي گذشته كه در آمي خفه و كج و معوج از تحمل حضور اجباريشهر. دي غلطيم
 هدف خود ادامه داد ي بيز چنان به گشت و گذارهاي بعد ني و شب ها شهر پرسه زد و روزهايابان هايش را در خيل آن شب و فردايجبرئ. ديكش

 نداشت و تنها خواستش حركت يازيگر به غذا و استراحت نيانگار د. ش از دست دادندي مفهوم خود را برايكي و تاريي روشنايكه پس از چند
هوده ي از شكوه بي دولتي ثروتمندان از وحشت مجسم، بناهاي هاخانه.  بود كه اكنون تار و پود آن دگرگون گشته بوديمداوم در شهر پرشكنجه ا

 ي، به جايستي نگرياز چشمان فرشته كه م.  آنچه نداشتند ساخته شده بوديايرانش از اغتشاش و رؤي درهم و برهم فقيو سرزنش و مسكن ها
 نشسته ي كه به شكل پرنده اي كردي را مشاهده معي طبايابان ها و سخاوت برخي پوست مردم در خيفساد روح از ورا. يدي ديسطح، جوهر م

 ييكوتوله ها.  بناها نشسته بودنديد كه در گوشه هاي را ديي داشت، كوتوله هاي كه در شهر مسخ شده گام برمي شد، در حاليبر شانه ها ظاهر م
 يزگاه هاي شكسته آبري هاي كاشيكرم از گوشه و اجنه را مشاهده كرد كه مانند .  مانديرنگ كه پرهاشان به بال و پِر خفاش مياز جنس ن
د ي ديطانك ها را مي شي ابرگونه يزدهم بود كه به محض بستن چشمانش توده هايش قرن سيچالموس، كشيمانند ر. دندي خزيرون ميمردانه ب

ز اكنون با چشمان باز چه در يل نيجبرئ.  رقصنديد مي خورشيكه ِگرد تك تك مردان و زنان جهان حلقه زده اند و همچون ذرات خاك در اشعه 
: ميش را باز دهي كهن مفهوم اصلين واژه هايد به ايياي ب- بردي مي مكان ها پيش در همه ي روز به حضور دشمن خويينور ماه و چه در روشنا

  .  بردي ميطان در هركجا پياو به حضور ش. مي گويطان را ميش
   

 آورد كه مدت ها قبل از ي شد، به خاطر مي ميادها و ِخرِد كامِل سروشان به او ارزانياهراً اندك اندك افته و ظياكنون كه نقش مِلك مقرب را باز
 هوس با يآنان از رو. از بهشت رانده شده بودند) دي رسيل به ذهنش مي سمجزه و عزرائيقبل از همه، نام ها( از فرشتگان يل بزرگ، برخيس

.  بردي ميافته بود پيا از آن نجات ي اله لوي كه با ترك كردن خانه ياكنون به خطر. دآورده بودنديالن را پدد غويخته و نژاد پليدختران آدم درآم
 نازل شد، بر سالمت عقل -ن صلح بادي نام او قر- امبري بر پين وحي كه نخستيمگر هنگام!  هوايروهايشاهزاده خانم ن! ن موجوداتي كاذبتريا

جه بود ين خديا. جه، همسرشيم كرد؟ خُب معلوم است، خدي تقديازمند آن بود به وي را كه نينين اعتماد آفريقي يد نكرد؟ و چه كسيخود ترد
 يفكر نم. يستي گفته بود انگار خودت ن  او چه كرده بود؟يا براي كه اله لويدر حال. امبر خداوند استيوانه، بلكه پيد كه نه دينان بخشيكه به او اطم

 كه به شكل يوي دي اغواگر، اي، ايياي دري پريا! زه و سوزش دليدگار ستيز، آفريش انگي ستاي الهه يا. مده باشدكنم حالت كامال سرجا آ
 او به كار گرفته و يفتن دل سرگشته ي فري ظاهر را براييبايچگونه ز.  روشنيي طاليد، آن موهايآن بدِن همچون برف سپ! يانسان درآمده ا

 نمود، تا مرز ير مي چنان دشوار كه ادراك ناپذيده در تار و پود عشقيو فروغلط... افتهي مقاومت را چه مشكل يماناز جسيل زبون و در بند نيجبرئ
ك سو عشق يدر :  نمودياكنون انتخاب ساده م! اما بعداً شانس به او رو كرده و واجب الوجود به موقع ظاهر شده بود. ش رفته بودي پييسقوط نها

  .ده بودين و آسمان ها و او سر بزنگاه راه خدا را برگزيگر پرستش پروردگار زمي ديو در سو دختران حوا بود يجهنم
   

 بود يكتاب شهر: ديرون كشيافته بود، بي گفت در آن ي رزا را ترك ميش خانه ي در هزار سال پي را كه از وقتي مانتو كتابيب دست راستياز ج
 شده يحات نقشه برداريات كامل و توضيي مطالعات سودمند با جزيت برايتخت واليپا. مي گوي ملندن خودمان را. كه به نجات آن كمر بسته بود

  .يتا الف  دانان را، از يلندن جغراف: شهر را نجات خواهد داد. خود خودش بود. بود
   
*  
   

 ها شهرت داشت و اكنون مسكن يسپندگان و روي تندرو و جوي هنرمندان، آدم هاي به محله ي در آن بخش شهر كه روزگاريابانيدر كنج خ
 جوان يمرد.  افتاديمت در آن قرار داشت، چشمان مِلك مقرب به گمگشته اي ارزان قيلم هايه كنندگان في و تهيغاتي تبليكارمندان سازمان ها

 يط باز كرده بود و انگار همه  نسبتا بلند شبق گون و روغن خورده داشت و فرق سرش را از وسير، موي چشمگي عقابيني كه بييبايت زيدر نها
 فشرد ي را محكم ميزيل شده و در دست راستش چي به جلو متمايابان كميستاده، پشت به خياده رو ايگمگشته لب پ. ش طال بودنديدندان ها

 ي به اطراف مي شد و سپس نظريره مي كه در دست داشت خيئيابتدا به ش. ز بوديرت انگيرفتارش ح. ت داشتيش سخت اهميكه ظاهراً برا
 خواست به سرعت به او يل كه نميجبرئ.  كردي عابران را برانداز مي چرخاند و با دقت تمام چهره هايانداخت، سرش را به چپ و راست م

 يك شد و گفت ميگر آرام به گمگشته نزديبار د. ك عكس شش در چهار استيد آنچه در دست دارد يك شود، ابتدا از كنارش گذشت و دينزد
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 ي كه با انگشت سبابه يك صورتش گرفت و در حالي براندازش كرد و سپس عكس را نزديبه با نگاه مشكوكيمرد غر. هد كمكش كندخوا
  "د؟ي شناسين مرد را ميد، اينگاه كن: " كرد گفتيدرازش به آن اشاره م

   
 نسبتا بلند شبق گون ير و موي چشمگي عقابيني كه بييبايت زي است در نهاي مرد جوانيد چهره يل به عكس نگاه كرد، دين كه جبرئيهم

ستاده و به جماعت عابر يابان شلوغ اين كنج خي برد كه اشتباه نكرده و آن كه در ايپ. روغن خورده دارد و فرق سرش را از وسط باز كرده است
 يوسانه جسم مادي است كه مايم شبحيبهتر بگوا يد، ي جوي است كه تن جا به جا شده اش را ميابد، روحيانشان بيد خود را در مي نگرد تا شايم

ش از ي، ب)ونددي پي كه آن را به بدن مين نوريپس از گسستن بند زر ("كا"ا ي دانند روح ي چرا كه مالئك م-  طلبدي گمگشته اش را ميو نور
ش آمد و چهره يل پيجبرئ. ره مانديگفتزده خو او ش."  دهميت انجام ميد برايهرچه از دستم برآ: "به گمگشته گفت.  مانديك شبانه روز برجا نمي

ابد و به راه ي ي را ببوسد، آن روح فوراً احساس مكان را باز ميرا هر گاه مِلك مقرب روحيز. دي كا را در دست گرفت و لبان او را محكم بوسي
 مالئكه را بداند و از ين كه قدر بوسه ي ايا از خود نشان داد و به جين روح گمگشته واكنش تعجب آوري اما ا-  گردديقت رهنمون ميحق و حق

 كرد كه ييو سپس چنان قدرت نما." ن قدريگه نه اي ديدرسته كه من وضعم بده، ول. كه خجالت بكشيمرد: "اد زديبخت خود سپاسگزار باشد، فر
 دماغ مِلك يده بود چنان محكم تويب كه عكس خودش را چسيبله، گمگشته با همان دست.  سرگردانيد، نه از روحي آي جامد برميفقط از جسم

  . خورديجيج گير شد و سرش گيد كه خون از آن سرازيمقرب، سروش پرودگار كوب
   

ست ي نگري او با تمسخر مين نشسته و به فلك زدگيم متر باالتر از سطح زميچه اش ني قالي ركا مرچنت رويبهتر كه شد، گمگشته رفته بود، ول
ن را دوستانه يا. يل پاك خُل شده ايجناب جبرئ.  كند مِلك مقرب استيال مين را باش، خيا. داستي از بهارش پ كه نكوستيسال: " گفتيو م

 چندان يدي هم كه ديي تو بودم به آن خداياگر جا.  و ِبِهت نساختهي كرده اين موجودات بالدار را بازي نقش اياديم، انگار زي گويبهت م
ن كه از يمگر پس از ا: " دوستانه تر افزودي كرد همچنان قصد تمسخر دارد، با لحنيل تصور مين كه جبرئيآن وقت با ا."  كردمياعتماد نم
 يكيه ني بر علي، بديكيه تاري نكرد؟ تصور مطلق بودن ارزش ها، نور عليه جوابت را سرهم بندي خودش به كناياسم برد ]طانيش[چه ياوپارن

طان اغواگر گمراهتان كند، هم او سبب شد كه اجدادتان از باغ بهشت رانده يد شي فرزندان آدم، نگذاريا: دي گويم. ان شدهي بيدر اسالم به سادگ
.  وجود نداشتهين نگرشي قبالً چنيني بي ميخ به عقب برگردي اگر در تار- آن گاه پوشش را از آنان دور نمودم تا از شرم آگاه گردند. شوند

هوه ي از قول ايسيده ترو د باشد و دست خدا در كار نباشد؟ و ي بديا ممكن است در شهريآ: دي گويالد مي در قرن هشتم قبل از مآموس
ن همه از من است و يو ا. نمي آفري آورم و شر ميد مينم، صلح پدي آفري ميكياگرچه از نورم، اما تار:  كند كه در قرن دهم گفته استينَقل م

 شد در ي از صفات خداوند شمرده ميكي كه در گذشته ير كرد و بدييطان تغيالد بود كه مفهوم شيمتازه بعد از قرن چهارم بعد از . من پروردگارم
 تعلق ييهرچه باشد خانواده اش به سنت چندخدا.  آمدي از پسش برنمي واقعي بود كه ركايي هاياز آن سخنران." افتي يطان تجليوجود ش

 يي دانست كه ركايل خوب ميجبرئ.  نشان نداده بوديطان عالقه ايحواالت جناب شر مذاهب و مطالعه در ايداشت و خودش هرگز نسبت به سا
 ي مين چه بود؟ به راحتياما پس آخر ا. ستي ني ندارد و واقعي و بدني، رواني كرد وجود خارجيب ميكه پس از سقوط بستان مدام او را تعق

 دانش ين فرضي با چن-  كه در وجودش بوديطانيا تجسم شي و دشمن، ك جرمي مثل شريزي چ- الت خودش بداندي تخيده ييتوانست او را زا
ن معلومات را داشته و بعداً دچار يا در گذشته اي دانست؟ آيزها را از كجا مين چيل فرشته اي شد، اما جبرئير ميح پذي ركا هم توضيخيتار/ يمذهب

 ي زمانيعني "كيبخش تار" آن ي خواست افكارش را بر روي ميست، اما وقتي درست نيزيك چي كرد ينجا احساس ميدر ا( شده يفراموش
 شد كه هرچه يره روبرو ميظ و تيك ِمه غلينش را از دست داده بود متمركز كند، انگار با يقيد كرده و يهوده نسبت به فرشته بودن خود ترديكه ب
ب ين خاطره كه چگونه دو نايرا فرا گرفته بود، از جمله اد هم آنچه اكنون ذهنش ي شا-)دي ديه نمي جز چند سايزيست چي نگريقتر در آن ميدق

ق ياز طر"ش يافته بودند، در باغ بهشت مانند وزغ كنار گوش حوا چمباتمه زده با ترفندهايطان را ي، دشمنش ش زنونو   بليتورفرشتگان، 
 يبين خاطره را هم آن موجود مبهم، موجود غريد اي شابله،." دي آفريا مي او تصور و رؤيوست، براي پيال حوا مي خي كه به دامنه ي، حسييشنوا

ن خدا فرستاده و در واقع يد ركا را هم همين صورت شاي در ا-  داده بوديا چشم و گوشش را باز كرده بود در ذهنش جايكه در اتاق خواب اله لو
ك يگر او را به كمال نزدي بار ديرين درگياده بود تا با اد ركا را فرستي احساس گناه بود، شايده يي و زاي درونيه اينه، سا.  مقدس بوديهماورد

  .كند
   
." يت از آن ِزرِزروها بوده ايبه نظرم بچگ: "ركا خندان گفت.  سوخت و او قدرت تحمل درد را نداشتي آمد، حاال گزگز ميش كه هنوز خون مينيب

  .ده بوديطان بهتر فهمياما انگار ش
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  دارد؟ درد را دوست يكدام موجود زنده ا
   

  .زدي گريابد از جهنم مي بيهركس راه
   

  . كردين خواهيد چني ترديز بي باشد و تو نيهرچند محكوم به عذاب ابد
   

   هرچه دورتر از دردي مكانيرانه به سويو دل
   

  د آرامش يخت، به آنجا كه امي گريخواه
   

  .  رودي عذاب ميو نابود
   

 ي زند تا بلكه خالصي مي زند و خالصه به هر دريندازند، دست به قتل و غارت و تجاوز ميهنم بانسان را كه به ج.  شد گفتين بهتر نمياز ا
د ي كرد، كوشيعه دعوت ميالطب چه نشسته و او را به فرو رفتن در عوالم ماوراء ي قاليركا كه همچنان رو.  دماغش گرفتيدستمالش را جلو... ابدي

ت ي ها ظرفيليخ.  شناسميآخه من عشق را م. ي دوستم بداري توانستي؟ سرانجام مي من نماندچرا با: " تر صحبت كندي امور عاديدرباره 
 بروز يزي در فكر بچه دار شدن بود، اما به تو چيواشكين كه ينه مثل آن بمب مو بوِر خودمركزب.  داشتميعني. عاشق شدن را ندارند، اما من دارم

  ."  مثل خدا مشكالت آدم ها را حل كننديها گذشت كه موجوداتگر آن زمان يد. ت هم نهيمثل آن خدا.  دادينم
   

از آن گذشته، از . نگ بود و من فقط دسرت بودمي كه كارش مربوط به بولبريآن هم شوهر. ياوالً تو شوهر داشت: "ل نتوانست ساكت بمانديجبرئ
ن كه يگر ايد.  كنمييل شده ام از او بدگويدارش ناي كه به دده ام توقع نداشته باش حااليدن خدا را كشين همه انتظار دي مثل من كه ايآدم
  "؟يي گويست؟ اصالً معلوم هست چه مي بچه چيه يقض

   
.  كردياز را از آِن خود خواهين امتي، اما حتماً اي شناسيتو جهنم را نم: " آمد، به سرعت جواب داديرون مي كه از حالت ضد ضربه بيركا در حال

در . ديم دي ندارد، تو را همانجا خواهياشكال. ياما تو الل ماند.  كردمينگ خسته كننده را ترك مي فوراً آن شوهر بولبر،ي خواستياگر از من م
  ." چه واالينهتِل 

   
ره در ركا از كو." ي، آن ها را هل دادين كه خودت بپريقبل از ا. چاره بچه هايب. يتو تحمل ترك فرزندانت را نداشت: " كرديل پافشارياما جبرئ

 ي كشم، و با نان برشته ميرون ميدل و جگرت را ب.  آورم جناب آقاي كشد، صبر كن پدرت را در ميگر حرف نزن، خجالت نميتو د: "رفت
 روند، اما يند و مي آيخُب معلوم است، مردها م. ت معتقد است كه بچه فقط متعلق به مادر استيد برفي آن شاهزاده خانم سفي راست- !خورم

 ي كه از تخم اجازه يد و او باغ، كسيشماها تخم. د هايببخش. ني خوري مي ماند، مگر نه؟ شماها فقط به درد تخم ِكشيش ميجاخودش سر
  "؟ي داني چه مي امروزي، تو از افكار مادرهاي احمق بمبئي بچه يآخر ا. ردي گيكاشته شدن نم

   
  "؟ي، از پدرشان اجازه گرفته بودين پرت كنيي پشت بام به پايرا از باالن بچه ها يخودت چه؟ مگر قبل از ا: "ن جواب داديل خشمگيجبرئ

   
   
   

و همانطور در (ار عقب عقب رفت و كاله از سرش افتاد ي اختيل بي گم شد كه جبرئي زرد رنگ با چنان انفجاريان دودي هولناك، ميركا در غضب
ن كه سخت دچار استفراغ شده ياما با ا. د و نفسش را بند آورديچيور در مشامش پ و تهوع آي قوييو آن وقت بو)  مانديش باقياده رو، كنار پايپ

بعد چشمش .  شكوهمند از استبداديي رهايعني، يبا خود گفت جاودانگ. چ نخورده بوديچند روز بود ه.  در معده نداشت كه خارج شوديزيبود، چ
 رنگ شده بود، ي كه به سبك پانك ها قوس و قزحيي و موهايبود كه با كت چرم ي جوانيكي.  كردنديبه دو عابر افتاد كه با تعجب براندازش م
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 به سر يان سال و ظاهراً مهربان و روسري مي زنيگريو د. ده بوديگ زاگ كشيش را هم با رنگ زيني صورت و بيد و روي رسيخشن به نظر م
  ."ل مِلك مقرب خدا هستميرا من جبرئيد زيتوبه كن: "جان گفتي پره رسا وييم و با صداين امروز شروع كنيد خوب بهتر است از هميشياند. بود

   
ز به ي اسرار آمياما زن خوشرو با حالت. ل پرتاب كرد و به راهش ادامه دادي در كاله جبرئيو بعد سكه ا."  پدري بيفلكزده : "جوان چرم پوش گفت

 يد جزوه حاويك نگاه فهميل با يو جبرئ." تان جالب باشدين براي كنم ايفكر م: " داد گفتي به دستش مي كه جزوه ايش خم شد و در حاليسو
دپوست ي سفيظاهراً زن او را فرشته ا.  شانندياه پوست به موطن اصلي شهروندان س"پس فرستادن" است كه خواستار يافكار نژاد پرستان

سكوت ..." دي كنينطور بررسيد موضوع را اي توانيم: "زن گفت.  استبيعج.  ها بركنار نبودندين طبقه بنديانگار فرشته ها هم از ا. پنداشته بود
 پندارد و با ي ميونانيا ي يد، بلكه قبرسيد سفي پرطمطراق به او فهماند كه او را نه سفي بلند و لحنيد او پنداشته و با صداي از ترديل را نشانيجبرئ
 كه هست، پر و شلوغ يي آمدند و كشور شما را، هر جايد، اگر آن ها مينيبب: "فزود برد، ايبت زده به كار مي مصي آدم هاي كه براين لحنيبهتر

  "د؟ي شدي كردند، ناراحت نميم
   
*  
   

 خاص اختصاص ي كه به گروهيز سقوط به اعماقي كه به رسم احترام حواله اش شده بود و ني مشت خورده، آزار اشباح، صدقه اينيبه رغم ب
ك خود را آغاز كند و كار بزرگ عقب نشاندن دشمن و گسترش يش بر آن شد تا اعمال نيش از پيل بي بود، جبرئيره روزيداشت و مكان شر و ت

 در شمال  فارميهاكلاز . دان نجات خواهد داديدان به ميشهر را م.  او بوديب، راهنماي درون جينقشه . ش بردي را به پيكوكاري نيمرزها
 ي كه لب مرز نقشه قرار داشت و نام با مسماينيد در زميان شايدر پا. ش خواهد رفتي پير جنوب شرق، دپس ووديچ نقشه آغاز كرده تا يغرب

  .  كنديك دست گلف بازيح ي را گرفته بود، محض تفر"ابانيب"
   

 ي چهره - ودل بي و نوك زبان جبرئ- خودش گذاشته بودي كه رويا هر اسميس، يطان، ابليش. دي كشي راه انتظار ميمه يدشمن حتماً در ن
ادش ي گرفت و اسم هم ي مي شكل واضحتريخُب حتماً به زود...  آورديدش به وضوح به خاطر ميز با آن شاخ ها و حالت شر و پليدشمن را ن

ت گر پشي گرفت و بار دينه را باز ميري شكوه دياو همان بود كه به زود.  شديرومندتر مين كه روز به روز نيمگر نه ا. شك نداشت.  آمديم
ست، به ين، مهم نيچو، چه، چ.  شدي شروع م"چ" بود؟ با حرف يآن اسم چ.  افكندين اعماق ميره تري رساند و او را به تيدشمن را به خاك م

  .اد خواهد آورديموقع به 
   
*  
   

ل با نظم و يشت جبرئ گذاي داد و نمير شكل ميي خواست تغي هوا هر طور دلش ميب.  شديم نمي نقشه برداران تسليشهر فاسد به سلطه 
 كه از گوشت و خون انسان ها ياري بسي ستون هايد و در انتهايچي پي مياباني روزها در خيبعض. ب، خواست مقدس خود را دنبال كنديترت

 يلفن به چشم م تي بلند و آشنا مانند برج اداره ي آن بناهايافت كه در نقشه رسم نشده بود و فراسوي ي ميابانيساخته شده بود، خود را در ب
 گذشت يك شكل ميز و ي شگفت انگيان پارك هايزان از ميگاه افتان و خ. ختندي ري فرو مي ماسه اياد همچون قصرهايخوردند كه انگار در 

ان ها را ابيد و كف خي باريد ميدگان مبهوت رانندگان از آسمان باران اسي كه در برابر دييهمانجا. دي رسي شلوغ مركز شهر ميابان هايو به خ
مش ي گرفت و چشم به راه تسلي او را به مسخره ميشهر ناتوان: دي شني خنده مين و سراب ها غالباً صداياطين مامن شيدر ا.  كرديسوراخ م

ش كه ل خطاب به دشمنيجبرئ.  ناممكن استير و دگرگونيي رود و تغيل فراتر مي خواست به او بفهماند كه آنچه دارد از مرز ادراك جبرئيم. بود
 نباشد و عاقبت از عهده يش كافيرويم داشت كه نياز آن ب. دي طلبي تازه مي گفت و از خداوند نشانه اي بلند ناسزا مي چهره بود با صدايهنوز ب

 يش چرب و بيف، موهايش كثيلباس ها.  شدين مالئكه گان مبدل مين و آلوده تريخالصه كم كم به فلكزده تر. ديايم بر ني آن كار عظي
  .دي رس"فرشته" يستگاه متروين وضع فالكت بار بود كه به ايش زده بود و در ايشش گُله به گُله نيالت و رح
   

ن انداخته يي كه سرش را پايل در حاليجبرئ.  گشودندي را كه شب ها بسته بود ميستگاه تازه قفل در مشبك آهنيرا كاركنان ايحتماً صبح زود، ز
ش دور ي شهر را مدت ها پيابان هاي خينقشه . (ستگاه شديد، وارد اي كشين مي زميش را لخ لخ رويرده و پاهاب ها فرو بيدست ها را به ته ج

  .دگان پر از اشكيد با دي ديچشمش را كه باز كرد چهره ا.) انداخته بود
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و اشك ." ده امين صبح ندي از ايري خمن كه: " پاسخ دادي نشسته بود به تلخيت فروشي بلي كه پشت باجه يو زن جوان." ريصبح به خ: "گفت
 آزمودن يل برايجبرئ." ديستيش نيشما كه كش: "و دختر ناباورانه نگاهش كرد." آرام باش فرزندم: "ل گفتيجبرئ. ر شدي سرازيش چون ابر بهاريها

 ينجا فقط عكس فرشته ها را رويدر ا ":دنيسته بود، بنا كرد خندي هوا گريو دختر همانطور كه ب." ل هستميمن مالئكه جبرئ: "دختر جواب داد
من : " كه نگاهش را به چشمان دختر دوخته بود تكرار كرديدر حال. دان به در كردنش چندان آسان نبودياز م."  كننديزان ميسمس آويدرخت كر

 درد و دالمو واسه ي خوام همه يانگار م.  شهيراستش باورم نم: " كرد گفتيو او كه از خودش تعجب م." مشكلت را به من بگو. ل هستميجبرئ
  . و شروع به صحبت كرد" ن؟ي دونيستم، مينطور نيمعموالً ا. ك ولگرد بگمي ي
   

نت، كه قبالً ياسيبه خصوص حاال كه خواهر احمقش ه.  داديشتر نداشت و خرج پدر و مادرش را ميست سال بيب. پس نام داشتيليا فيدختر اورف
ن اواخر دو آسانسور نو و تر و يا.  نام داشتيا مسكي اور-  هم در كار بودي البته مرد جوان- مرد جوان. كار كرده بودنديست بود را از كار بيوتراپيزيف
 رفتند، ين ميي كه هر دو آسانسور مدام باال و پاي شلوغيدر ساعت ها. ا بوديا و اوريتشان با اورفيستگاه كار گذاشته بودند كه مسؤوليز در ايتم
 كه كنار اتاقك آسانسور يت فروشي بليا در باجه ياورف.  كرديشتر كار نميك آسانسور بي روز، ي ساعت هايه يكرد، اما در بق شد گفتگو ينم

.  كرديش را خالل مي داد و دندان هايه ميبه در آسانسور براقش تك.  گذرانديشتر اوقات را با او ميا هر طور بود بي نشست و اوريقرار داشت م
ك روز ي."  ره فكر كنميادم ميآنقدر عجله دارم كه .  رهيار از دستم در مياخت: "ل گفتيا ناالن به جبرئياورف. گر بودنديهمد يدايواله و ش

ستاده بود و جوان يش اي كرد روبرويه داده، دندانش را خالل ميا تكيستگاه خلوت بود از پشت باجه برخاسته و همانطور كه اوريبعدازظهر كه ا
 آمد، دختر هم هر روز كه ي سر كار مي سبكتريا با قدم هاياز آن پس اور. به حالت نگاه او افتاده بود، خالل را رها كرده بودن كه چشمش يهم

دختر .  شديجان آلودتر مي تر و هيشان دم به دم طوالنيبوسه ها. افتي ي شد، خود را در بهشت مير مين سرازي اعماق زمياز پله ها به سو
او را كنار ." بسه دختر، مردم منتظرند: " گفتي كه ميا ناچار در حالي توانست از او جدا شود و اوري آمد، نميانسور به صدا در م كه زنگ آسيگاه
م عمر و ي و تقديك خدمت مردمي كند و از انجام يفورم احساس غرور ميدن اوني گفت از پوشيبه دختر م. ا كارش را دوست داشتياور.  زديم

 يك آسانسورچينجا ي جان، تو در اياور: "دي خواست به او بگويم.  آمدي مي از خود راضيبه نظر دختر كم.  شوديه ارضا مش به جامعيزندگ
 ي دهان اوري تويعني داشت، ين است كه زبانش را نگه ميا.  كرد و ممكن بود طرف را برنجاندي را دوا نمي درديياما رك گو." يستيشتر نيب

  .  برديفرو م
   

 زد، دستش را داخل شلوار او ي كه گوشش را گاز ميد و دختر در حاليمرد خودش را كنار كش. ل شديس و كنارشان در تونل به نبرد تبد بويروز
  "؟ي هستياز دستم عصبان: "دي داد پرسيو دختر همچنان كه ادامه م" ؟يمگر خُل شده ا: "مرد گفت. فرو برد

   
شانس آورده بودند كه . ت كرده بوديد بود از آن ها شكاي كه لباسش از جنس توئي به سرينم روسرخا.  شد كه عاقبت مچشان را گرفتندينطوريا

.  بوديت فروشي حق نداشت وارد آسانسور بشود و كارش فقط بليعنين كار كند، ي زميا مجبور بود روياما از آن پس اورف. عذرشان را نخواستند
.  كنندي دانم آن تو چه كار ميم: "ديخشمناك غر. ستگاه داده بودندين دختر اينز، خوشگلتريگمش را به راشل واتين كه شغل قديبدتر از آن ا

  . آمديا نمياد دور و بر اورفين روزها زيا اياور."  كندينم كه دارد درست مي بيخته اش را مي به هم ريافه و موهاياد باال قيراشل كه از پله ها م
   

.  او بردارديره ي توانست چشم از نگاه خين حال نميو با ا." يستياما تو فرشته ن. چه تو دلم بود بهت گفتم كه هري دونم چه كار كردينم: "گفت
  ."  گذردي دانم در دلت چه ميمن م: "ل گفتيجبرئ

   
 يز ميدرونش لبر كردند و در يت ميل سرايرومند دختر به جبرئيال نيآهان، ام.  باجه كرد و دست دختر را گرفتيو دستش را به درون پنجره 

ن بود يا. دي خواست رفتار كند و سخن بگويافت كه چنان كه واقعاً مي يد و دختر آن جسارت را مي دير حاالت او را در خود ميتوان تفس. شدند
ات يگفت آخر خصوصبا خود .  اتحادشان بوديجه يوست نتي كه آنچه بعداً به وقوع پيبه طور. ف راي مشاركت با حرييتوانا.  آوردياد ميآنچه به 
د و ي رسين به نظر ميسنگ.  افتاده بودي صندلي با چشمان بسته و بدن سست رويت فروشي بليپس درون باجه يليا فياورف. افتميم را بازيمالئكگ

  .  خب، تمام شد-دي جنبيز همراه آن ميل ني و لبان جبرئ-  دادي حركت ميلبانش را به سخت
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

181 of 289 

 ي كله يشتر نداشت و آن ها را هم از كنار گوشش باال زده، روين كه نُه تار مو بي كوچك اندام و خشمگيردستگاه، ميس اين هنگام رئيدر ا
؟ زود ي كني مي، چه كار داريآها: "اد زديل فريد تو و خطاب به جبرئي از در پريمه شب بازيك مرتبه مثل عروسك خيطاسش چسبانده بود، 

 آمد، بنا يرون ميا افتاد كه از عالم هپروت بيس كه چشمش به اورفيرئ. ش تكان نخورديل از سر جايبرئج."  كنميس خبر مي پلوِالّابزن به چاك 
واقعاً كه .  زنهيآن وقت چرت هم م. رهي گي مرده مي هرچيقه ي. ميده بوديگه ندي شو دين جوريا. پسيليقباحت داره خانم ف: "دنيكرد داد كش

د؟ زود ي كنيت رها مي مسؤوليد اموال دولت را بيدار. "رون آمديش را برداشت و از باجه بيد، چتر تاشُوي پوشش رايستاد، بارانيا اياورف." واهللايا
س كه يرئ. ن رفتن كردييچ روانه شد و شروع به پاي مارپي پله يا به سوياورف." نيدين از چشم خودتون ديدي دي هرچوِالّان سر جاتون، يبرگرد

از هر خراب . با تو ام، فلنگ را ببند. زود گورت را گم كن: " كند و گفتيد تا سر او تالفيل چرخي جبرئيه سود بي ديكارمند را در دسترس نم
  ." برگرد همانجايده ايرون خزي بيشده ا

   
  ."منتظر آسانسور هستم"ل با وقار تمام پاسخ داد يجبرئ

   
 بر لب يف آلودينز لبخند كيه داده بود و راشل واتگيشه به در تكي هم افتاد كه مثليا مسليد چشمش به اورين پله رسين كه به آخريا همياورف

  ." دي آي راشل دست بزند؟ حتماً خوشش ميتا حاال خالل دندانت را داده ا: "با آرامش تمام گفت.  دانست چه كنديا مين بار اورفياما ا. داشت
   

آن وقت راشل را گذاشت و با . اما نگاه او ساكتش كرد." ايا سبك نكن اورفن قدر خودت ريا: "ا شروع كرد كهياور.  مات و مبهوت ماندندييدوتا
حاال برو به . ش مامانيا پيا جونم، بيب: "ره به او دوخته بودينگاهش را همانطور خ." يآره اور: "ا آهسته گفتياورف. ش رفتي سست به سويقدم ها

نز يراشل واتگ.  آمديگر نميد. ش شديزيك چي ياما انگار اور."  شهيدرست مز يم باال و همه چي ريبعدش م. طرف آسانسور و دكمه را بزن
ا يو اور." خود به خودش زحمت ندهيبگو ب. ايخودت بهش بگو اور: "راشل گفت.  خورديگر جم نميك، و او دي نزديليستاده بود، خيكش اينزد
ل ين كه جبرئيپس از ا. مان داشتينه، از تصور باالتر بود، به آن ا. ود تصور نكرده بينطوريا صحنه را اياورف. ش را ِگرد راشل حلقه كرديبازو

راشل . حاال جلو رفت.  گذرديد چه دارد مي فهميدرست نم. ر مانده بودي در دست گرفته بود كه انگار نامزد بودند، مات و متحيدستش را طور
ا را در دست گرفته، محكم نگهش داشت ي اورفيا مچ هاين هنگام اوريدر ا" .فورمم را خراب كندي خواهد اونيم. نگذار به من دست بزند: "اد زديفر

ا ي كنه، اورفي تو كار نميگه آسانسور براين به بعد دياز ا: "ا ادامه دادياور. ا ناگهان شل شدياورف." ميقراره با هم ازدواج كن: "و خبر را اعالم كرد
وار تونل ي كه به ديخته، در حاليا نفس زنان با سر و وضع به هم رياورف."  ندارهيده اي فاگهي ها دين بازي گه ايپس و همونطور كه راشل ميليف

 كردند، سِر ي كه خودشان را مرتب ميدو نامزد در حال. دي شد به گوش رسيستگاه مي كه وارد اي قطاريصدا. ن نشستي زمي داد، رويه ميتك
نز با يراشل واتگ." يزي تند و تيادي من زيدختر تو برا: " گفتي خداحافظي به جايا مسكياور.  مانديا همانجا باقيدند و اورفيپست هاشان دو

 كه ييآن غذاها از .  پزميت شام ميامشب خودم برا: "راشل گفت. ا دم دِر آسانسور بنا كرد خالل كردنيا فرستاد و اوري اوري برايدست بوسه ا
  ."يدوست دار

   
 از تو يطان صفت، كياحمق ش. في كثيكه يمرد: "اد زديل فريدن جبرئي شكسته با دي و چهل و هفت پله ستيمودن دويپس پس از پيليا فياورف

  " من؟ي به زندگيخواسته بود گند بزن
   
*  
   

 يل رويجبرئ.  دانستين گذشته محل مغازه را نمياز ا. د شده بودي المپش را خاموش كرده باشند، ناپديي نور هم، چنان كه گوي هاله يحت
اگر :  آوردنديگر هجوم ميز بار ديافكار كفرآم. ديشي انديش مي تالش هايهودگيستگاه نشسته بود و به بيك اي در پارك كوچك نزديمكتين
 يك هاله ي شدند و ي كارگر نميينماي سي بود؟ اگر حقه هاير دبه واال چي بردند، تقصي ميي دبه نادرست بود و آن را اشتباها به جايكِت رويات
امده يش درست از آب درنيل حاال هم كه فرشته بازين دلي بود؟ به هميشه چي زد، گناه هنرپي در حال پرواز حلقه ميگ به دور سر الهه  رنيآب

 كرده بود؟ بچه ها در ي كار خرابين كه آن موجود متعاليا اي خودش بود، ير به گردن شكسته يا تقصي آ  بود؟ير كينم، تقصيد ببييلطفاً بگو... بود
.  او ان، لندني د- ال او ان:  كردندي ميز بازي ري پشه هاي ابرگونه ي گل رز و دسته هايان بوته هاي، در ميديد و ناامين پارك مملو از ترديا

وه يدن مي بوده، چشيشه اخالقيدر مورد آدم ها مشكل هم.  نداردي رانده شدن آدم و حوا از بهشت شباهتي سقوط فرشتگان به قصه يشه ياند
د و ي او مرده هم از آن چشياول زنه گازش زد و بعد بر اثر گفته . ، گوش ندادند و خوردنديد از آن بخوريك و بد، گفتند نبايممنوع، دانش ن ي
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 يحت. دي بخشيمشان كرده بود كه به آن ها توان داوريستم ارزش ها را تقديدر واقع مار س:  دادنديب ميد آمدند كه طعم سي پدي اخالقيارهايمع
ن بود كه از بهشت ي ا ، چرا رنج، چرا مرگ، آخر چرا؟يچرا بد: دا شدي ناجور پي پرسش هاي همه يو بعدها سر و كله .  نسبت به خود خدايداور
و  كردند ي بچه ها نگاهش م-.شان از حد و حدود خود تجاوز كنندي كوچولويل نبودند بنده هايشان مايهرچه باشد جناب ا. رون رانده شدنديبه ب
ن ي از ايش نشانه رفتند، پنداريشان را به سويكي پالستيآن وقت تفنگ ها" كار؟ينجا اومده چيبه ايب و غريارو عجين يا: "دندي خندي ميدزدك

 .د رو و سرخ مو با كك و مك فراوان بر صورتي بود خوش پوش، سفيزن..." د كناريياياز آنجا ب" زنانه گفت يك صداي.  سر و پا استي بيآدم ها
 جز يزيدر واقع چ:  داشتي بستگي كه سقوط فرشتگان تنها به قدرت آسمانيدر حال." دي گفتم؟ زود باشيد چيدينشن: " بوديلي ميش پر از بيصدا

. گران الزم بوديق دي تشويكه برا...  وي و سرسختيكي ها، نشان دادن ني ها و سركشي نافرمانيه برايتنب.  نبودي آسمانيسيك كار مشخص پلي
ده اش خوب ين آفري شود كه دوست نداشته باشد بهتريدا مي پيدگاريآخر كدام آفر.  چندان به خودش اعتماد نداردين جناب متعاليما معلوم بود اا

ن همكارانش يكتري نزدي چون و چراي و اطاعت بي كند و نسبت به سرسپردگيجاد وحشت حكومت ميست كه با ايز بدهد؟ آن كيرا از بد تم
ن فكرها يا.  افكارش را گرفتينجا جلويدر ا...  كند؟ي و كوالك وحشتناك جهنم گرفتار ميبرين را به آتش هولناك سيورزد، مخالف ياصرار م
مانش ين كه قبالً اياما اگر آن وجود هنوز به جرم ا.  كرديطان آن ها را در كله اش فرو مي ش- ل زبوبي ب-سيمن بودند و حتماً خود ابليكار اهر
در . افتي يش را تماما باز ميروي شد و ني داد تا روحش پاك ميد آنقدر ادامه ميبا.  كرد، راهش درست نبوديت داده بود مجازاتش مرا از دس

حاال دورتر ( بچه ها را تماشا كرد ي شد نشست و بازي روز ميين روشنايگزي كه جايكيان تاري كرد، همچنان در مي مي كه ذهن را خاليحال
ازده ساله ي از پسر بچه ها، پسر يكينجا ي و در ا-يزي نه چون تم-يفينه چون كث. يستيه تو نيه كي ك- هيپ، آسمون آبيپ ديا. ) كردندي ميباز
  ." يان هستي پري گه تو ملكه يمامانم م: " خوانديد كه به او زل زده است و مي درشت را دي با چشماني اي جدي
   

 يحت.  كنند، مِلك مقرب خدايز درست مي هجوآميت شعرهايگه بچه ها هم برايحاال د: "ظاهر شد فاخر و جواهراتش يركا مرچنت با لباس ها
  ."ز جاني عزيش نبرده اي از پيانگار كار. ي قانع كنيت فروش را هم نتوانستي بليآن دختره 

   
*  
   

ل اعتراف كرد يرت جبرئيان بهت و حيركا در م. امده بوديشخند او ني رين بار روح ركا مرچنت كه خود را به دست مرگ سپرده بود، تنها براياما ا
 است كه آن باال است؟ نه يز دست آدمي همه چيال كرده ايخ: "ديسرش داد كش.  آمده كار خودش بوده است  كه تاكنون بر سرشييكه بالها

ل از غم غربت شهر گمشده اش ي جبرئدن آن دلي كرد و با شني صحبت ميك بمبئي شي را با لهجه يسيانگل." ت كنميپسر جون بذار حال
ش ياول.  دهدي مين به من حق و حقوقي؟ همي عوضيديفهم. ادت نره كه من از عشق تو مردمي: "ن كارها نداشتي به ايفشرده شد، اما ركا كار

 فالكت بكشد، مگر نه؟ در هر دي معشوقه اش شده باشد باي كه باعث خودكشيآدم. رميكسره خراب كنم و انتقامم را بگيت را ين است كه زندگيا
دمت؟ ي بخشيد چه زود مي آيادت مي. ن كار هم خسته شده اميگر از اي آورم و حاال دي است دارم بال به سرت ميمدت. ن استيحال قانونش ا

 يح ميا ترجيم، يت كن درباره اش صحبي خواهيم.  كنار آمدن وجود داردي هم براييم راه هاين خاطر آمده ام كه بگوي آمد، نه؟ به ايخوشت م
  ."يستيشتر نيابانگرد بيك ولگرد خيچاره، تو ي؟ بي فرشته شده ايال كني و خياوري در بيوانه بازينطور دي هميده

   
  "ست؟يمنظورت از كنار آمدن چ: "ل گفتيجبرئ

   
  ."يك قدم كوچك برداري است يكاف.  منيخوب معلوم است فرشته : " درخشان گفتي مهربان و نگاهير كرد و با لحنييحالتش تغ

   
  . گفت دوستش داردي شد اگر ميچه م

   
   : كرد كه دوستش دارديبه او ثابت م. دندي آراميگر ميكديك بار در كنار ي ي آورد و هفته اي شد اگر آن را به زبان ميچه م

   
 كه يين بالهايگر از ايآن وقت د. "ار او بگذراند رفت، در كني كار به سفر مينگش براي را مثل آن وقت ها كه شوهر بولبري شد شبياگر حاضر م

خ ي آن را به چهار مي كنيال مي كه خي و آزاد كردن شهرير و دگرگونيين توهم تغي كشم و تو از اسارت اين شهر بر سرت آوردم دست ميدر ا
 ي ستاره ي و در سطح جهاني كنيه ات زندگدي با آن خانم رنگ پري تواني ميحت. آرام.  شوديز آرام مي و همه چيي آيرون ميده اند، بيكش
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. ت دارميت اهمي او براي به اندازه يي خواهم بگويل؟ نمي توانم حسود باشم جبرئينم، من كه مرده ام، پس چطور ميآخر بگو بب. ي بشويبزرگ
 فكر يخب، چ.  دهنديفارش م سي اصلي كه در كنار غذايك بشقاب خوراك اضافي مانند يعشق.  استيم كافي دو برايك عشق درجه ينه، 
  ."گهي كوچولو را بگو دي؟ آن دو كلمه ي كنيم
   
  ."به من فرصت بده"
   
. ستي با اشباح چندان بد هم نيهم آغوش. ي كردي مياده روي هم زيلي، خي خواهم، خودت قبالً با آن موافق بودي از تو نميز تازه ايمن كه چ"

 بود؟ گوش بده، ي كاِر كي كني بود، مگر نه؟ فكر ميي تماشايليخ. مي گويق را مي؟ شِب انبار قايكرده ار را فراموش يموند پي رزا دايمگر خانه 
 ي تويني غارنشي دوره ي دوباره با آن عجوزه يدوست دار. ازات شبح بودن استين از امتيا. مياي توانم دربي مي كه تو بخواهيمن به هر شكل

آال كازو، آال . ؟ خُب باشهيت هم آغوش بشوين گلوله برفيري شين آن كوه نورد پسرانه ي عي با زني خواهيم. ي، مجي؟ اجيق باشيانبار قا
  " بود؟يد كي كشيه انتظارت را ميري آن كه بعد از مرگ پيفكر كرد. كازم

   
عت تن در داده بودند و ركا ين طبيان قوي به هژمونيپندار. ر و مبتذل ماندنديي تغيابان ها همچنان بي شهر قدم زد و خيابان هايتمام شب را در خ

 ين ترانه هاينتريري كرد و شي صحنه حركت مي بر رويل، در مقابلش مانند هنرمندي بلندتر از قد جبرئي پرنده در ارتفاعيچه ي قاليبر رو
ض يض احمد في فيغزل هاهرچه ترانه بود خواند، از . ك گوشه اش از جنس عاج بودي نواخت كه ي مي اي خواند و ساز دهنيعاشقانه را م
 يلم مغول اعظم، در دهه ي رقاصه در حضور اكبر شاه مغول در في كه آنار كالي جسورانه اي مانند ترانه يمي قديلم هاين اشعار فيگرفته تا بهتر

باً يا؟ كه تقرياتو دارناكيار كي يپ: دي گوي م-  كنديم ميم تقدين ترانه رقاصه عشق نافرجام و ممنوع خود را به شاهزاده سلي در ا-  خوانده بود۵۰
 يل مي كشد و او را به ركا متماي دلش را به بند ميقي موسيد بود احساس كرد جادويل كه گرفتار ترديو جبرئ" د؟يد از عشق ترسيچرا با "يعني

  . گفت چندان بزرگ نبودي خواست همانطور كه خودش ميآخر آنچه م. كند
   

  :ض را خوانديركا اشعار ف. نشست و چشمانش را بست. تافي يگريمكت ديد و نيبه رودخانه رس
   

  ر دلبندم،يسراغم را نگ
   

  .مت بودميمن كه عاشق قد
   

   دلبندم،ييبايمن همچنان ز
   
  ييهات كه غم هايه
   

   كنديبه جز درد عشق در دل خانه م
   

  .ردي گيگر جان را فرا مي دييو لذت ها
   

  .ر دلبندميسراغم را نگ
   

  .مت بودميمن كه عاشق قد
   

 ينجا چه ميدر ا.  بله، نامش بعل بود- ده بودير و خمي پيگر، مردي ديشاعر. ض نبوديد، نه، في را دي بسته اش مرديل از پشت پلك هايجبرئ
 هر : "... كردين و گفتار الكنش فهم كلمات را مشكل ميد، زبان سنگي بگويزي خواست چيه كرد؟ انگار مي شد رفتارش را توجيكرد؟ چگونه م

؟ از آن ي سازشكارانيا در زمره يست؟ آيمفهوم تو چ:  شودين پرسش هنگام ضعف او طرح مياول.  شودي، از ماهوند دو پرسش مي تازه ايده يا
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، از ين كه از تبار لعنت شدگانيا اي بمانند، ي خواهند به جاه و مقام برسند و در آن باقي شوند و مي جامعه همساز مي كه با روح سوداگريمردان
 يست و نابود مينا نود و نُه بار از هر صد بار، نيقي كه حاضرند بشكنند، اما با وزش باد سر خم نكنند؟ از آن ها كه ييك دنده ها و سرتق هايآن 

  ." كنندير و رو ميا را زين بار دنيشوند، اما در صدم
   

  "ست؟يسؤال دوم چ: "دي بلند پرسيل با صدايجبرئ
   
  ."ده را بياول جواب اول"
   
*  
   

ل صاف و پوست كنده ي جبرئ- د ساكتش كرده بوديانتظار و ترد. گر توان خواندن نداشتيد كه ديدگانش را گشود و ركا را ديل صبِح سحر ديجبرئ
نه جانم . نيفقط هم. يك جور ِمه متراكم هستيتو . ، نه دشمنشي هستيتو نه آن وجود متعال.  اهللايال اله ال. ك حقه استين يا: "به او گفت

ختند و بعد گوشت يك فرو ريك به يد كه ي ها را دي دوزيآن وقت زمردها و برودر."  كنميمن با ِمه معامله نم. ستيكنار آمدن ما دو تا ممكن ن
ن و غضبناك  مانده بود خروشاي آنچه از ركا باقيد شد و سرانجام وقتيز مچاله و سپس ناپدي ماند كه آن ني برجايخت و تنها اسكلتيتنش فرو ر

  . گوشخراش فضا را شكافتياديد شد، فريد و ناپديد پريبه پرواز در آمد و در جهت خورش
   

  .ك بار در آخريگر بازنگشت، به جز ياو د
   

كه ن ي شد تا اي را از دوشش برداشته اند و هر دم شادتر و سبكتر مينيروز گشته، احساس كرد بار سنگي پيشين داشت در آزمايقيل كه يجبرئ
ا كن ي دشمنانش، ركا و اله لوياو سلطه .  كرديگر واقعاً شروع به كار مياكنون د.  شناختي سر از پا نميد كامال طلوع كرد، از شادي خورشيوقت

نور از  كرد يگر احساس ميبار د.  ابد در هم شكسته بودي هوس و ترانه ببندند، برايرهايش را با زنجي خواستند دست و پاي كه مي زنانيو همه 
 داد و توان پرواز مجدداً به او ين آثار انسان بودن را از دست ميآخر.  بله- روديان مي بدنش از ميني تراود و سنگي در پشت سرش مينقطه ا
د و در يايرون بير سرپناه بي توانست از زياكنون م.  گشت كه بدنش از جنس نور و هوا بودي مبدل ميري اثي شد و رفته رفته به موجودي ميارزان
ده بود كه چشم يوقت آن رس. ن نگذارديگر هرگز پا بر زمي آن بپرد و ديك از پل هاي هر ين كه از رويا اي - ر پرواز كندي پي رودخانه يباال
 ير افق ظاهر مده دم ديره كننده، غرق در انوار سپيل مِلك مقرب با آن جالل خي كه جبرئيرا هنگاميز. دار شودين شهر پدي با شكوه در ايانداز

  . كردنديدند و از گناهانشان استغفار مي لرزيشد، مردم بدون شك از ترس به خود م
   
  .دنين بود كه بنا كرد قد كشيا
   

 ك نفر نبودي گذشتند، ي كه از كنار رودخانه ميلي اتومبي و تراكم عبور و مرور بود، از آن همه راننده ين كه ساعت شلوغي بود، با ايبيز غرياما چ
و . دن را فراموش كرده بودندي بود كه دينجا كشور مردمانيا. خُب معلوم است! ن كه به حضورش توجه كنديا ايندازد، يش بي به سويم نگاهيكه ن

ر عت را ديار طبين حال هم اختيا مالئكه در عي فرشتگان -  ابهام استيده در پرده ي گذرد، پوشيان و فرشتگان ميان آدمي كه آنچه ميياز آنجا
م از آدم اطاعت يما به فرشتگان فرمان داد" ذكر شده است كه ين وجود در قرآن به روشنيزادند، با ايان خداوند و آدميدست دارند، و هم رابط م

ته  آنند در وجود انسان نهفينده يعت كه فرشتگان نماي طبيروهايعت و نين است كه توان تسلط بر طبيك اي سمبولين جمله يمنظور از ا." كنند
 ي نمين بود، كاري سخت خشمگيي اعتناين بيل مِلك مقرب كه از اي جبرئ-دا كندي تواند به آن دست پيق كسب دانش مياست و انسان از طر

خوب شد از اول به وجود ! مي طرفيبا چه كسان. دن باشنديل به شنيان ماي توان سخن گفتن دارند كه آدميمالئكه ها تنها هنگام. توانست بكند
 يد كه بدكارين بگماري زمي را بر رويد موجوداتي خواهيا ميآ: "ده بوديپرس. ستنديشتر ني و تبهكار بي جانين ها مشتي اخطار كرده بود كه ايالمتع

حاال آن ها اربابان . گرين شد ديخب، هم.  كندي داند چه مي پاسخ داده بود كه خودش بهتر ميو آن وجود متعال"  كنند؟يشه مي پيزيو خونر
 و روزنامه ياهكاريافكارشان آكنده از س.  رفتنديش ميده بودند و مانند شب كوها به پس و پي هاشان چپي قوطين توين بودند و مثل سارديزم
  .شان پر از خون بوديها
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قادر بود مانند ستون  كه ي، موجودگ بنيب و بلندتر از ساعت يكي، پر از تاللو و ني آسماني چشمشان موجودينجا جلويا. ستي نيباور كردن
 ي غرق در برنامه ين موجودات مورچه ايستد، ظاهر شده بود، آن وقت ايمز باي تاي رودخانه ي از هم گشوده در دو سوي معابد با پاهايها
من : "ورد گفت رودخانه را به لرزه در آي دو سوي كه تك تك بناهاييبا صدا. گر بودنديكديراه گفتن به ي مخصوص رانندگان و بد و بييويراد

همه شان كور و كر و . امد تا از زلزله و لرزش ساختمان ها در امان بمانديرون نيك نفر دوان دوان بي يحت. چ كس توجه نكرديو باز ه." لميجبرئ
  .خواب بودند

   
  . داديد شدت عمل به خرج ميبا. مش را گرفتيتصم

   
ل ها رو در رو يان جاده رفت تا با اتومبيش را بلند كرد و به مي غول آسايد، پاي كشيقينفس عم.  بودي در برابرش جاريك مانند رودخانه ايتراف
  .شود

   
*  
   

 براق و يزه و كچل، با كله اي ريل مرديآخر سر اتومب.  برگرداندنديل به آپارتمان الي زخم و زيل فرشته را با سر و صورت كبود و بازويجبرئ
 پرتاب كرده، بر ي كرد، او را به گوشه ايلم معرفي فيه كننده يا، تهيسوديس. اس. د خودش را اس لكنت داشت و هر طور بوي كه بدجوريزبان

نم كا كا يد خا خانم، اييبفرما. الس بزنميه گيه ياد ي بدم نميچون گاه. ي سكي وي گن وي ميبه من م: "ا گفتيسوديس. سر عقل آورده بود
نك ي كه عي كرد و در حاليش را خم مي زد و زانوي راستش را باال مي شلوار پايا پاچه يودسي با هم بشتر آشنا شده بودند، سيوقت." (كارتم

 ي سيلم هايف: " دادي رفت و او ادامه ميسه مي از خنده ريال." ن منمي اي ايا: " گفتي گذاشت، مي آن مينماگران را رويبزرگ مخصوص س
ه كرده ي كراينيموزيا ليسوديآن شب س.) ن بودي دوربيا اندكيسوديس." ادي جلو ميادي ز زي گاهينم، اما ال المصب ز زندگي بينما را راحت ميس

 يشه ي شد سرعت گرفت و هنرپيك نميشانس آورده بودند كه با آن تراف. خوشبختانه تصادف اسلوموشن بود. ل زده بوديبود و با همان به جبرئ
 يا كه چهره يسوديو س" من كجا هستم؟: " را بر زبان آورده بوديينماي سي ن جملهي تريمين سر در آورده و قدي كاپوت ماشي از رويميقد

به ."  پردهيرو. يد باشي كه با باييهمانجا: "د كهي خواست بگويل بازشناخته بود، مي اتومبيشه ي گمشده را از پشت شيمه خداي آن نيافسانه ا
  ."ني ما ماشيد جلويفعه پرك دي يا اون . م معجزه بود. ش نشكستهياُ استخوان ها: " گفتيال
   
: ه كننده دوباره به موضوع دلخواهش پرداختيته. ي آورينجا سر در ميد از اي آي به سرت مييانگار هر بار بال. ي با خود گفت پس برگشتيال
  ."  دو دوست دارميليچ چون ا اون زهرو خ. محض خندس. ايسودي گن اسكاچ سي مي ها ميبعض"
   
  ."نيل كنيالس مشروب ميك گين يبفرمائ. نيل را به منزل آوردين جبرئي لطف كرديليخ: "ده بود، گفتيا فهم كه تازه منظورش ريال
   
  ."هيك روز فراموش ن نشدني هند امروز ينماي من و تمام سيب برا! البته، البته: " كوفت گفتي كه كف دو دستش را به هم ميا در حاليسوديس
   
*  
   
ر دماغ دخترش تكان داد و ي رستوران بلوم را زي از چنگال هايكي كرد يش را مزه مزه مي فراوان خوراك ماهيشتها كه با ايا كهن در حاليسيآل

قرار شد با دروغ . يده باشي كرد ناپلئون بوناپارت است را نشنيال ميد بود و خي پارانوئيزوفرني كه دچار اسكيوانه اي آن ديد قصه يشا: "گفت
." نه: " زد جواب دادي لبخند مي كه با ناجنسيد؟ در حاليا شما ناپلئون هستيدند كه آيستگاه را وصل كردند و از او پرسد. ش كننديسنج او را آزما

 يجمله ." وانه دروغ گفته استي دهد كه دين دروغ سنجشان دارد عالمت ميدند مدرنتريدند، ديي پاين را ميآن وقت دكترها كه با دقت ماش
ا، يسي آليعنيو او، "  كند؟يا آن را كسب ميم، آي نسبت دهيزي را به چيتين كامل خصوصيقياگر با : "دي جرقه زد و پرسيك در ذهن اليام بليليو

 از مردم يارياما بس.  داشته استيان برمين كامل كوه ها را از ميقيال ي خين است و در دوران سروري شاعران برآنند كه چنيهمه : "پاسخ داد
ده به محبت ي كه در رختخوابت خوابيمرد. مي گوي ميگوشَت با من است؟ جد." "  را ندارنديچ امرين كامل نسبت به هيقيدن به ي رسييتوانا

  ."اج دارديشتر از تو احتيمارستان بيم، طرف به سلول بيروراست بگو.  زنميحرفم را واضح م.  ندارميمرا ببخش چاره ا.  ندارديازيشبانه ات ن
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، ممكن بود به او ي انداختيد دِر سلول را هم دور مي و كلي داديل مين بدبخت را به همانجا تحوياگر دست تو بود حتماً ا":  پرخاشگر گفتيال

  ." كنندير نميي ما هرگز تغي هايش داوريپ. ب استيعج. ي را از مغزش خارج كنيطاني كه افكار شي هم بدهيكيشوك الكتر
   
 برق، يد كمي دارد؟ شايبيخُب چه ع: " گرفت، در حال نشخوار گفتي خبر مي از همه جا بيافه ايش ق دامن زدن به خشم دختريا كه برايسيآل

  ..."چند تا قرص
   
." دي كه انگار شما فراموش كرده ايزيك چينظارت دكتر، استراحت كامل و . ارش گذاشته امياج دارد كه من در اختي احتيزياو به همان چ"

ن واژه را ي كامال متفاوت و آرام آخرييره مانده بود، با صداي كه به ساالد دست نخورده اش خيه خورد و در حالش گرفت، زبانش گريناگهان گلو
  ." عشق: "بر زبان آورد

   
ا، آن را فراموش ينه اله لو.  عشقيرويامان از ن: "گفت.) دي بالفاصله دستش را عقب كشيال( كرد ي كه دست دخترش را نوازش ميا در حاليسيآل
 پاسخ ي اليو به حمله ." ي را انتخاب كرده اياما عجب آدم. ي آموزيت عشق را ميباي زين بار در زندگي اولي كه براين تو هستيا. رده امنك
 يش را ميفرشته باز.  استيك خُل به تمام معني.  دهدي مي قرمه سبزيك ذره كله اش هم بوي كه باالخانه اش را اجاره داده و آن يآدم: "داد
  ." نوبرش را آوردهيكين ياما ا. ل هستندي قايازاتي خودشان امتيشه براين كه مردها هميم، گو ايده بوديش را ندين جوري جانم، تا حاال اميگو
   
 را يد سپرد، بلكه دريگر به كلمات گوش نمي دي كه آغاز سخن كرد، الين بار هنگامير كرده بود و اييا تغيسياما حالت آل..." مادر: " شروع كرديال
 جان، دخترم، يال: "سرانجام گفت. ده كه شوهر و سپس دخترش را از دست داده بودي بالديرنج زن.  كردنديا پنهان ميد كه واژه ها ِابراز ي شنيم

  ."نگرانت هستم. چه كنم
   
ا او يسودين كه سيپس از ا. افته بوديشته ل فري جبرئيافه يرا قبالً آن را در قيص داد زي مادر تشخي اضطراب توأم با وحشت را فوراً در چهره يال

ده ي به سرش آمده و تا مغز استخوانش لرزيي داد كه باليل نشان مي سپرده بود، سر و وضع و حالت جبرئيرا به خانه بازگردانده و به دست ال
رفته، يش را با جسارت پذي روانيماري بليحبرئ.  آوردي را به درد مي خورد كه دل الي و سركوب به چشم مي توهم زدگيدر چهره اش نوع. است

حاال كه آن آدم مبتذل و پرجوش و .  ترساندي را ميرفتن الي بردن و پذين پياما هم.  رفتير بارش در نميد و از زي ناميآن را چنان كه بود م
رفته رفته .  كردي ميفتگيش احساس شيش از پير سپرده بود، بي متفاوت و ضربه پذي خود را به مردي را مفتون كرده بود، جاي كه اليخروش

و .  بماند تا سرانجام قله را فتح كندي آنقدر در كنارش باقين دوران توفاني سالمت عقل باز آورد و در ايل را به سويعزمش را جزم كرد كه جبرئ
ز كرده يش تجوي برايمارستان مدسليبك متخصص از ي آرامبخش كه يماران بود، هرچند بر اثر مصرف داروهاين بيل در آن هنگام رام تريجبرئ

هر وقت حواسش .  كردي گفت اطاعت مي مي هرچه اليچ اعتراضي هي شد، بيدار كه ميد، اما بي خوابي نمود و ساعت ها مي منگ ميبود اندك
رش شده بود و او را يمنگ كه در هندوستان دايمي وخيماري و بي در پيال وار و پيب سري عجيخواب ها:  گفتيش ميماريسر جا بود از سوابق ب

گشت و "م دارد كه يشاه گفته بود از آن ب.  انداختي مياد وحشت چارلز دوم پس از بهبودي را به ي اندازه اش اليترس ب. شباز مرگ برده بوديبه پ
  ." ديايدوباره به سرم نزم را بدهم كه آن بال يحاضرم همه چ: " نمود گفتيل كه مانند بره رام ميجبرئ." م دوباره آغاز شوديگذار ذهن

   
." ين متخصص هستير نظر بهتريتو ز.  افتدي نميچ اتفاقيگر هي وجود دارد كه خواهان درد باشد؟ مطمئن باش ديا كسيآ: " داديش مي دلداريال

 كه به كمرش يي هات روانپزشك را از پوليزي خواست طفره برود، اصرار كرد كه حق وين كه اليد و همي معالجه اش را پرسينه يآن وقت هز
نجا خانه كرده ي ايوانگيد.  كندي نمي فرقييهرچه بگو: " گفتي الينانه ي خوش بي همچنان تلخ در جواب گفته هايبسته بود بپردازد و با اوقات

ت دوم، يود شخص بيمدت." دا شدي سر و كله اش پيكي باز آن يديكهو دي.  لرزميرون بزند، به خود مي كنم هر آن ممكن است بي فكر ميو وقت
اشاره به رمان دكتر [د يمستر ها. يكينه من، آن :  شودي آن مي كرد كه فرمول ساموئل بكتي تصور ميگري خود فرشته اش را آدم ديعني

:  كرد خالف آن را به او بقبوالندي سعيال.  گفتيش را مياختصاص ].ت استي با دو شخصي مرديد كه در آن پرسناژ اصليل و مستر هايجك
  ."ردي گيت را نمي جايكيگر آن يحالت كه خوب شد، د. ي هم خودت هستيكيآن . ستي نيگريكس د"
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 در ي پياهايار ذهن خود را در دست داشت، اما رؤيل آرامتر شده بود و ظاهراً اختيجبرئ. دي رسيد به نظر مي مداوا مفياگرچه تا مدت. هوده بوديب
 را گفت كه بعداً يك بار جمله اي.  گفتي دانست، سخن مي كه اصالً نمي، زباني خواب به عرب شدند و هنوز شب ها دري كماكان ظاهر ميپ

اما . ك هال رفتيادداشت كرد و بعداً به مسجد برين يدار شده بود، جمله با حروف التيل بي جبرئي كه از صدايال: (ن استيش ايمعلوم شد معن
ن يل اياما جبرئ." ديست شفاعتشان را طلب كني بايند كه مي متعالينان زنانيا) "ستادياست ار عمامه اش ري مال زين كه آن را خواند، موهايهم
ت را باز يا و واقعيان رؤي ميل آرام آرام مرزهاي كردند جبرئي روانپزشك تصور مي و مدسلين رو الياز ا.  دانستيشات شبانه را جدا از خود مينما
 مانند ترك يزيده چين پديت در كار نبوده، بلكه ايا از واقعي مجزا كردن رؤي بعداً معلوم شد مسأله  كهيدر حال. ابد و در حال بهبود استي يم

اها را ي از آن ها را سركوب كند، اما چون مِلك مقرب رؤيكيال داشت ي قهرمانانه خيل با مبارزه ايجبرئ. ت استيمه شدن شخصيبرداشتن و دو ن
  . كردي آن كمك ميانه يرعكس به بقا و رشد مخف پنداشت، بي به جز خودش ميگريفرد د

   
 كرد و با اعتماد به يشتر مراقبت ميل بيگانه را از دست داده بود، از جبرئيط كاذب و بي در محي گمگشتگي آن حس گزنده ي كه چنديال

 - رندي خود را از سرگيز و عاشقانه يجان انگي هيگر مبارزه يابد و بار دي كرد كه معشوق سالمت را بازيش اوقات خود را صرف آن ميبهبود
 ي نشسته بودند با روزنامه هاي، همچنان كه در غروب زندگيمي قدي دادند و مانند دو آشنايد تا آخر عمر به جنگ و دعوا ادامه ميچون كه شا

 كه ياز روز. شه دوانده بودين او ريم در زيي كرد، گويكتر احساس مي روز به روز خود را به او نزد-دندي كوبيگر ميكدي يلوله شده بر سر و رو
  . گذشتي مي مرگ فراخوانده بود، مدتي بام ظاهر شده و او را به سويلسون روي ويدنيس
   
*  
   
   

ك ي آمد و هر بار يدنشان مي سه چهار بار به دي و جذاب، مرتب هفته اينكي عيا، آن زالويسودي سيسكيو يل، آقايدر دوران نقاهت جبرئ
 به اوهامش دامن زده ي دكترها گرسنگيده يش تا سر حد مرگ روزه گرفته بود و به عقيل در دوران فرشتگيجبرئ.  آورديه ميد هيجعبه خوراك

." مي كنيحاال چاقش م: "ا كف دست ها را به هم كوفته بود و گفته بوديسوديافته بود، سي خوردن را بازيي، تواناي پس از اندك بهبوديوقت. بود
د و ي را از رستوران جدي به سبك بمبئيا سوپ جوجه و خوراك بهل پوري ينين چيري آورد، ذرت شي خوشمزه مي هايراك مدام خويسكيو
 از يكيالبته ( داشت يادي آن طرفداران ز"وانگانيخوراك د". دي خري گذاشته بودند، م"پاگال خانه" كه معلوم نبود چرا اسمش را يكيش

 با كافه ي كه حتيش بودند، به طوري هاين مشتري االصل پروپا قرص تري جوان هندي هايسيو انگل)  استني نام رستوران هم دارالمجانيمعان
 هر دو بود و از شاندار گوشت با سس ي طرف بماند مشتري خواست بيا كه ميسوديهرچند س.  كردي و اسم و رسم دار شاندار رقابت ميمي قدي
 را كه با دست ي هنديه ير اغذي و ساي ماهيا گاه كاريسودي شد و سيز به روز خوش اشتهاتر مل رويجبرئ. دي خري ساموسا مين و جوجه يريش

.  برديف كرده بودند نام مي شام از دست پختش تعري هايهماني كه در مي مشهوري آورد و مدام از آدم هايه ميش هديخودش پخته بود برا
. ش بودنديد هم از طرفداران آشپزيستوفري و كري دوين، سريوانسا، داست. شده بودندزش ي تند و تيگويسون عاشق ميز مي و جميا پاوراروتيگو

 دارد با ي افسانه ايز شهرتيا خود نيسودي گفته بود كه سيل به اليو جبرئ."  هم همقطارهاشو بدونهيقه يد سلي ب بزرگ بايك ستاره ي ي ي"
ست سال بود كه تنها با يب. ن بودجه ساخته بودي را با كمتر"تيفيپرك"لم يفن ي شد، چنديب ميش كه سربزنگاه غيژگي و آن ويآن چرب زبان

ده اش را سر وقت ي توانست حقوق همكاران برگزين كه معموالً نمي انداخت و با اي و سرعت عمل كارها را به راه مي، انرژي شخصيجاذبه 
 با - كه طبق معمول بر سر نگرفتن مزد بود-گران رايار هم شورش بازكبي.  دادندي نميتين مشكل چندان اهميپرداخت كند، ظاهراً آن ها به ا

 هند دعوت ين قصر مهاراجاهاي تري در افسانه ايك با شكوهيك ني را به پيينماي كاركنان واحد سيا همه يسوديس:  كرده بوديك ابتكار خنثي
هرگز . ر به آن راه داشتندي پور و كشميور، چي گواليادگان شهرها همگان بسته بود و تنها اَشرافزيش به روي كه معموالً درهايقصر. كرده بود

.  شدنديم ميش قديا پيسودي سي كار در پروژه هاي برايينماي همان واحد سيشتر اعضاي از آن پس بي جورش كرده بود، وليدند چطورينفهم
ش حساب ي شود روي است كه مين گذشته مردياز ا: "ودل افزيجبرئ.  آن رفتار بزرگ منشانه مدفون شده بودير وزنه ي زيسرانجام مشكل مال

 را بابت صورت حساب يك مرتبه مبلغ هنگفتي كرده بود سرطان گرفت، يلمش بازي كه در چند في رقاصه ايشه ي چاروالتا، هنرپيوقت. كرد
  ."ر كرديش سرازي پرداخت نشده به سويها
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انوس ياقست ساگر به نام ي كاتاساري از داستان هاي آن را بر اساس بعض- دشيلم جدي في نشده ينيش بيت پي موفقيا در پيسوديآن روزها س
گر تمام وقت خود را در دفترش در ي د-ز استي تر و همانقدر افسانه آمي طوالن عربيشب هاات ي ساخته كه از حكا قصهيبارهايجو
  . حمام جا داده بوديرش را توز اسكايورك آپارتمان گرفته و جوايوي گذراند، بلكه در لندن و ني نميبمبئ

   
 يال. ار داشتي در اختيادي شد، هنوز وقت زي معروف كه برنامه اش رفته رفته فشرده تر ميه كننده يا خوشحال بود، تهيسودي از توجه سيال
 يغات شركت، آقايسؤول تبلم.  بسته بوديغاتيخزده قرارداد تبلي ي هاي فروش خوراكيره اي مراكز زنجي غول آساي از شركت هايكيراً با ياخ

 گفته ي به ال-دي كشي آدم سوت مي كه كله يمتين به قي بدون كافئيپ فروت، نان برشته و قهوه ي گر-ك قرار، سرصبحانهيهال واالنس در 
 يبعض. د زنيوند مي است پيت مثبتي كه خصوصيدگاه آن ها سرما را به خنكيرا از ديز: " ها جالب استي مشتري برا"مشخصاتش"بود كه 

اما معلوم است . ندي بي مارك كاال را نميگر كسي كنند و دي خود مي ها را مثل خفاش به سوي توجه مشتريستاره ها هستن كه آخرش همه 
 به دست يغ بستني تبلي شد و براي مربوط به فروش ظاهر ميزر و كنفرانس هاي فريد در افتتاح فروشگاه هايو حاال با." ديستيشما از آن ها ن

ش ي ورزشي لباس و ابزار و آالت و البته برنامه ي جلساتش با طراحان و خبره ها"يعاد" ين همه عالوه بر برنامه ي گرفت و تازه ايعكس م
 كرد يش را وادار مي محل ثبت نام كرده بود و همچنان پاهاي، در مركز ورزشي جاشي آقاي رزمي هنرهايشنهاد آن ها در كالس هايبه پ. بود
.  رودي شكسته راه ميشه ي شي شد كه انگار روي مي كرد، هرچند گاه طوريش را تحمل ميد كف پايل بدوند و درد و سوزش شدي ما پنجيروز
 من ا يل برايبودن با جبرئ. دي مانم تا برگگردينجا ميم من هم. ستي نيمسأله ا: " گفتي بشاش و حركات دست ميا غالباً با چهره ايسوديس
 ي باز مي سرگرم كند و وقتي عادي، اظهارنظرها و صحبت هاي تمام نشدنيفه هاي گذاشت تا فرشته را با لطي مي او را باقيو ال."  استيازيامت

د ي دانيم "ي از حرف ها را با جمله يليخ. ش آشنا شده بودي صحبت هاي از موضوعات اصليكم كم با بعض. ا همچنان شاداب بوديسوديگشت س
ش يره شان گذشته، معنيخ در خارج از جزي ها چه شان است؟ چچون تاريسين انگليد اي دانيم: " كرديشروع م..." ت ها چه شان اسيسين انگليا

 يآخر آن ها ووقت. دي ك كمتر دعوت كنيسيد انگلي كنيز باشد، سسعيت آمي شامتان در لندن موفقيهمانيد م مي خواهياگر م. ده انديرا ن نفهم
 مادام يب به اتاق وحشت در موزه ." "گر كارتان ساخته استيآ آن وقت د. اد بشوندي كه زي به حال وقتي اما وا. كننديكم باشند درست رفتار م

تكار و يوانه و جناي ددي هايججسدها در حمام خون، سلمان. دي بريو واقعاً للذت م.  ها چه شان استيسين انگليد اي فهمي ميد ميتوسو كه برو
 دهند، اما خخودشان را به يش ميشترپول بااليشتر داشته باشند، بيب بيب و غري عجيت هايشتر سكس و جنايب م مجالت يهرچ. رهيره و غيغ

 ي با حالتيش داوريون پين كلكسيل با ايجبرئ." مي كنيم كه باور مين قدرخ خريآ آن وقت م ما هم ا.  دهنديا خونسرد و خ خوددار نشان ميد دن
 شد؟ يرشان مي بود كه از انگلستان دستگيزي ها تنها چيي گوين كليواقعاً ا.  آزردي را سخت ميش اليف ها شد، اما حريد روبرو مييمانند تأ

  ." كندي حرصش را خالينطوري ايد اي آيا اما آدم خ خوشش م. نه: "رفت كهي پذي شرمانه ايا با لبخند بيسوديس
   

 يا در كنار تختخواب خو گرفته بودند و او را نوعيسوديهر دو چنان به وجود سل بكاهد، ي جبرئيزان داروهاي شد از مي راضي سرانجام مدسليوقت
  .ر شدندي هر دو غافلگيل و الي به دامشان انداخت جبرئي پنداشتند كه وقتيب ميب و غري عجيشاوند بانمك و كميخو

   
*  
   
ا قالشان يندير اي ِا۴۲۰بستان ل هنگام سفر با پرواز يجبرئلم كه ي فيدكننده ي تماس گرفته بود، با هر هفت توليا با همكارانش در بمبئيسوديس

 يگريكسان د." دي آيش مي ن نقض قرارداد پ پياما ممتأسفانه مسأله .  خوشحال شدنديليهمه از خ خبر ز زنده ماندنت خ: "گفت. گذاشته بود
ا كه ي موريليم پل بي به نام پي گمناميصا ستاره ت كنند، مخصوي شكايگريافته بابت مشكالت دي نجات يال داشتند از دست فرشته يهم خ

خسارت ها آنقدر : " ماتمزده گفتيا با لحنيسوديس.  خسارت كنديش از او ادعاي حرفه ايان به زندگي خواست به خاطر كم شدن درآمد و زيم
  ." ر من است كه گول تو آدم كلك را خوردميصتق. ين ها را به جانش انداختيتو ا: "ن جواب دادي خشمگيال."  زننديادند كه س سر به جهنم ميز
   
  ."من، من، من: "جانزده گفتيا هيسوديس
   

ا همچنان به نشان يسودياما س."  مواظب حرف زدنت باشي اليجلو: " منگ بود، اخطار كردي مسكن اندكير داروهايل كه هنوز تحت تأثيجبرئ
 خواستم خ خسارت يم: "ش را در هوا چرخاند و آخر گفتيرون براند، بازوهاياش بجانزده ي هي دارد واژه ها را از پشت دندان هاين كه سعيا

  ." او را ل لو داده اميد فكر كنيننبا. كمتر بشود
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 يهمگ.  خسارت كنند و بعد نازش را در دادگاه بكشنديل ادعايال نداشتند از جبرئيچ كدامشان خي هي گفت، در بمبئيا ميسودينطور كه سيا

، ي صدابرداريوهاي استودي و حتي گروه فنيشگان، كارگردانان، اعضايهنرپ. گر قابل ادامه نبودنديمه كاره، دي نيلم هايشتند كه فوقوف كامل دا
ش از ي بيغاتي او از چنگال مرگ، از نظر تبلييل و رهايده بودند كه بازگشت جبرئيگر همه خوب فهمياز طرف د.  بودندير كار تازه ايك درگيهر 
گر حاال كه او در لندن ياز طرف د. ن منفعت را ببرنديشتري بزنند تا همه بين بود كه چه كلكيمسأله ا. مه كاره شان ارزش داردين يلم هايف

ره ي و غي خارجي با ستاره هاي، همكاريلم برداري في تازه براي، جاهاي خارجيه گذاري، سرماين المللي كرد، چرا از ارتباطات بي ميزندگ
 يا برايسوديس.  روبرو شوديلم برداري فين هايگر با دوربيد و بار ديايرون بي بيل از بازنشستگيده بود كه جبرئي خالصه وقتش رس.استفاده نكنند

، همه شان ب ياگر قبول كن. ستي نيچ چاره ا: "ح دادي كرد ذهنش را جمع و جور كند توضي ميه داده و سعي تختخواب تكيل كه به پشتيجبرئ
  ."اني، زندان، پايورشكستگ. ستي ني ثروتت هم ك كافي افتند و و آن وقت همه يبا هم به جانت م

   
. ده بودي ديو عجب تدارك.  انتخاب شده بوديي اجراينده ي نفع به ِسمت نمايه كنندگان ذيا هر طور بود همه را قانع كرده، با توافق تهيسوديس
او سهام عمده .  كنديه گذاريه در حساب مسدود سرمايا روپينگ يلم به پوند استرليع فيز تويس حاضر بود برايم انگليه دار مقي بتوته، سرمايليب

 يه كنندگان هنديته. ده بودي دادند، نقداً خريف مي درصد تخف۳۷ كه وضعشان خراب بود و ي را هنگاميسيلم انگلي چند شركت پخش في
 را در نظر گرفته بودند كه دو رقص جانانه ي اصلي از نقش هايكيا هم ي موريليم پل بي خانم پي كردند و براين كار شركت مي در ايهمگ

ل هم يجبرئ . گرفتي انجام م-ي شماليقاي اروپا، هندوستان و سواحل افر– در سه قارهيلم برداريف.  بستندين كار دهان او را هم ميبا ا. داشت
ل كه ظاهراً موفق به جمع كردن حواسش شده بود، حرف يا جبرئنجيدر ا.  شديبش ميعالوه بر دستمزد هنگفت، سه درصد از سود خالص نص

. باشه جانم: "اورد گفتي آن كه خم به ابرو بيا بيسوديس."  شودي درصد سود ناخالص م۳ درصد، كه همان ۱۰نه، : "ا را قطع كرد و گفتيسوديس
  ."غاتيات ماقبل تبليم سر عمليح حاال بر

   
:  كرد، گفتيشش را تا بناگوشش باز مي كه نيا در حاليسوديس."  كندي مي را بازيل چه نقشيد جبرئيفت، باألخره نگيسكي ويآقا: "دي پرسيال
  ." خواهند كرديل م مِلك مقرب را بازيشان نقش جبرئيز، ا ايخانم ع عز"
   
*  
   
 يكي يلم ها درباره يك از فيهر . مدند آي به شمار مين حال امروزي بود كه در عيخي تاريلم هاي فيك سري در يه كنندگان، بازيشنهاد تهيپ

ز ي تمسخر آمي با لحنيال. ه كرديلم از آن تهي شد سه في كه دست كم ميبه طور. ل، سروش خدا، بودي جبرئي و پرآوازه ياز حوادث كاربر طوالن
 يا بيسودياما س"  با دختر پروانه ها است، نه؟لي رود و جبرئيل به مالقات امام ميه، جبرئيل در جاهليلمتان حتماً جبرئي دانم اسم سه فيم: "گفت
 ياما ال." ش رفتهيگران خوب پ پيه و انتخاب ب بازي اوليوهاي داستان ها، سناريخ خطوط اصل: " خجالت با غرور تمام سر تكان داديذره ا
خجالت : " كرد ادامه دادي كه دنبالش مي در حاليال. ا لرزان عقب عقب رفتيسوديكه س." نطوريپس ا: " از كوره در رفت و با خشم گفتيطور
ل ي جبرئي خواسته هاي براين احتراميمعلوم است كوچكتر.  كندين كار حالش را بدتر ميا. دي كنيش سوء استفاده ميماريد از بيد؟ داري كشينم
  ." خواهم بخورمتانيمد؟ من كه نيستي ايحاال چرا نم.  خواهد ستاره باشدي كرده و نميرينما كناره گياو از س. ديستيل نيقا
   
جان بر لكنت يه." ، مه، مه، مهيلين خيا.  كنميخواهش مم: "ديستاد و داد كشياط پشت كاناپه ايد با احتي دوي بود دور اتاق ميا كه مدتيسوديس

م ين كه شما تصميممگر ا. ادهتعهد د. امضا.  از آن گذشته، ه ه هفت جا را امضا كرده  كند؟يري تواند كناره گيمگر ماه م: "زبانش افزوده بود
  . ان برسانديس عرق نتوانست جمله اش را به پايو خ." ي، تي، تيد او را به تيريبگ
   
   به كجا؟-
   
  .ك ر راهش استي يآن هم . ديببر. مارستاني پاگال خانه، ت-
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ال دارد پرتابش كند و باز شروع ي خييت كه گو در دست گرفي را كه به شكل كوه ِاِوِرست بود برداشت و طوريني سنگي جواهر دان برنجيال
د بهتر باشد كارم را يشا. م بد نباشديد برايا، شاياله لو: "، با چشمان گود رفته از كنار در گفتيده و استخوانيل رنگ پرياما جبرئ." پست رذل: "كرد

  ."رمياز سر بگ
   
*  
   
 زد، يش ژل نميگر به موهايد. ر كرده بوديي بتوته سخت تغيليب." ره متولد شده ما دوبايد چقدر خوشحالم كه ستاره ي دانيل صاحب، نميجبرئ"

كت سرمه . ده بودي لباس پوشيار عادياكنون بس.  دادي مجالت را به خود اختصاص نمي كرد و ستون اجتماعي گوناگون به دست نميانگشترها
 انتظار داشت در طرز راه رفتنش مشهود باشد، به نحو جذاب ي كه الينيآهن اعتماد به نفس يو به جا. ن به تن داشتي با شلوار جي دكمه فلزيا

با . (ا به هر سه نفر خوشامد گفتيسوديس.  شباهت نبوديح بير حضرت مسيزش به تصوي تر و تميش بزي كم حرف بود و با آن ريزيو احترام انگ
 يف كرده بود كه عكس العمل هايل تعري جبرئيطول راه برا در  جليناك پوشش ي شين به دنبالشان آمده بود و راننده يموزيهمان ل

ل معامالت اسرار ي در اتومبي تلفنيق گفتگوهاين حال از طري نجات داده بود، در عيز از مرگ حتميگر را ني چند عابر ديعش هنگام رانندگيسر
ت ي فراوان و سرايل را با شادي و سپس جبرئيگرم را به ي دست اليليب.)  شدي رد و بدل ميزير شگفت انگي گرفت و مقادي صورت ميزيآم

ستاره .  كارها جور شده انديهمه : " بلند گفتي كرد با صداي مييشتر خودنمايان كه بي مامولي ميدوستش م. ده بودي در آغوش كشيكننده ا
 گل، يدسته ها.  ِگرد آمدهيت جهانيشخصك ياز ي مورد نيزهاي چين و همه ي آفريي گذرا و رسوايه هايعات، كناي درجه دو، مخلوقات، شايها

  ."ن بهتريد از اي خواهيچه م. يون پونديلي بيگارد محافظ، قراردادها
   
تصور . رفتن كرده بودي پذيز آماده ين برده و دكترها را نيه اش را از بيل مخالفت اوليشوق و ذوق جبرئ. ق كردي او را تصدي در دل گفته هايال
ل توسط ي جبرئياهاي مضمون رؤيدزد.  گذارديمار مي بي بر روير مثبتي تأث- كه مانند برگشتن به خانه بود-ي عادي كردند بازگشت به زندگيم
 ي بردن به جنبه يل هم پي جبرئيافتند، براي ينما راه مي سي و جهان ساختگيط مصنوعي داستان ها به محي وقت :ر بوديه پذيز توجيا نيسوديس
ن بود كه به يخالصه اش ا.  شدي ميعتر بازسازي سريداري خواب و جهان بيايان دنيوار مين رو دياز ا.  شديتر م آن ها ساده ي و فانتزيليتخ

  .دي ارزيامتحانش م
   

 يشتر در زندگي بي ميا، بتوته و ميسودين كه سي از ايال. ش نرفتنديات پيكامال مطابق با فرض) تشان نهفته استيچنان كه در ماه(اما كارها 
 به ي روزانه اش را در دست گرفته، او را از آپارتمان الي لباس و برنامه يار گنجه ي اختييسه تا.  نداشتي كردند، دل خوشيدخالت مل يجبرئ
پس از .  كندي را خراب م"رشيتصو"ن كار يل برمال شود و ايدار جبرئيست تا روابط پايت آماده ني گفتند هنوز موقعيم.  برده بودنديگري ديجا

 و يمي قدي از ساختمان هايكي داشت و در يون مجلليا كه دكوراسيسوديك سيتس گذراند، سه اتاق در آپارتمان شي كه در هتل رياهمدت كوت
ون و مبلمان كه در يسبك دكوراس[آردكو  كه به سبك يآپارتمان. ار ستاره گذاشته بودندي واقع شده بود، را در اختگراونردان يك مي نزدياَشراف
 يشتر لج الياما آنچه ب. ش از سنگ مرمر بوديمبله شده و كف اتاق ها ].افته و از شرق الهام گرفته بوديستم نخست در فرانسه رواج يل قرن بياوا

 كه ياو حرفه ا.  برداشته استيل با ترك حرفه اش چه قدم بزرگي برده جبرئيهرچند تازه پ. ل بودي جبرئيرايت منفعل و پذي آورد وضعيرا درم
 نگهبانان ياين دنيگر درون اياما اكنون بارد.  برخاسته بودي اليش مبدل گشته بود را رها كرده، به جستجويعت ثانويات به طبيي جزيبا همه 

ش شده ي كه وارد زندگيزيا به همان نحو اعجاب انگيآ.  شديدند، جذب مي خندي مي دلبري صبحانه برايني كه همراه با سييمسلح و كُلفَت ها
ل در ي گذاشت؟ جبرئي ميب باقي نصي دامن نزده بود كه سرانجام خودش را بي به عقب گردي با ناآگاهيا الي كرد؟ آيش نمي رهابود، ناگهان

ن وضع نفرت ي از اي شد و اليده ميره دي خي احمقانه و نگاهي زنان گوناگون، با لبخنديون بازو به بازويزيصفحات روزنامه ها و مجالت و تلو
 ي رفت، ميون كوچك بود فرو ميك كامي كه به اندازه ي اي كه درون مبل چرمي رفت و در حاليل نمي گفت به خرج جبرئيماما هرچه . داشت
  ."نيهم.  از كار استي عكس است، قسمتيه ي تهين ها فقط براي؟ اي ناراحتياز چ: "گفت

   
گر يكدي از يشتر به دوري هرچه بي حرفه ايت هاي محدود كهي مسكن كمتر شدند، در حالين كه داروهايهم.  كردياز آن بدتر حسادت هم م

 برونل به ي مسخره را بر سر پوسترهاي دچار گشت كه در گذشته آن دعواياري اختيه و بي پايگر به همان سوء ظن بي كرد، بار ديوادارشان م
ده، ي را دي كجا بوده، ك :ازش را بداندير تا پياز س خواست ي كرد و ميچ ميدند او را سؤال پي ديگر را مين كه همديبه محض ا. بار آورده بود

ن هم از ي اش، اي تازه در زندگي آدم هاي و مداخله ي روانيماريآن از ب.  كردي احساس خفقان ميا نه؟ اليا به او نخ داده يطرف چه كاره بوده، آ
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 ناخواسته فرو ير آوار جنبه هاي زد، هرچه ژرفتر زيآب و آتش مش خود را به ي كه براي اي، زندگي الي واقعيانگار زندگ. رفتار ناپسند شبانه اش
 ين كنم؟ در حاليي را تعين بازين اي رسد كه قواني مي شود، نوبت من كي من چه ميازهايف نياد بزند پس تكلي خواست فريدلش م.  رفتيم

ابان ي پدرش در خيمي قديدر اتاق مطالعه . ديو نظر او را پرسدانه به مادرش پناه برد يار رفتارش را از دست بدهد، نومي نمانده بود اختيزيكه چ
ده بود تا اندك نور آسمان ين كه اكنون پرده ها را عقب كشي به جز ا- ا درست همانطور كه اُتو دوست داشت نگه داشته بوديسي كه آل-مسكو

 كه ييگر نقشه هاينم بار دي بيم: " ِابراز نكرديزيا چيت از وضع دنا ابتدا جز كساليسي آل- د و در گوشه و كنار گلدان نهاده بوديانگلستان به درون آ
ار امور را در ين كه اختينم از اي بي، ميبه زن بودن خوش آمد: "لحنش مهربان نبود."  شودي نابود مي مرديله ي به وسيده بودي كشي زندگيبرا

نه فقط به خاطر احساس . ل را ترك كند اما توانش را ندارديد جبرئ خواهي اعتراف كرد كه ميال." ي كني مي احساس ناراحتيدست نداشته باش
 كه هنوز هم ي، به خاطر آن واژه ا" بزرگيدلبستگ"ل آن يش را از دست داده، بلكه به دلي كه به شدت سالمتي از رها كردن آدميگناه ناش

 حساس گذاشته ي نقطه يا انگشت رويسيآل" ؟يار شو ازش بچه دي خواهيم. " شديش خشك مياورد، گلوي خواست آن را بر زبان بي ميوقت
 احمق ي گرفت، مثل آدم هايش را ميني كه بي فرو نشست و در حالياما خشمش به زود"  خواهم چه كنم؟يبچه م: "ابتدا از كوره در رفت. بود

  . ديسر تكان داد و بغضش ترك
   
 بس يمدت. ده بودنديگر را در آغوش نكشيكدين ين چنيچند وقت بود ا. كند كرد او را آرام يو سع." انگار كله ات خراب شده: "ا گفتيسيآل

.  به تو بدهميبگذار خبر خوب. ت را پاك كنياشك ها: "ا دخترش را در آغوش فشرد و گفتيسيآل... ن بار باشدين آخريد اي بود، و شايطوالن
  ." شه استيتر از همرت بهيد خوب نباشد، اما مادر پيد و باياوضاع تو ممكن است چنان كه شا

   
 ي دانيتو كه درست نم. قه صبر كن جانميك دقي. "ك شهرت داشتي ژنتيك آشنا شده بود كه در مهندسي به نام بونييكايك پروفسور آمريبا 
حنش آشكارا ل." د استي هم مفيلي دارد و خي متفاوتين علم كاربردهايا.  خلق كننديگرين دي خواهند فرانكشتين ها ميال نكن ايخ.  استيچ

در . ز به خنده آوردي شد كه مادر را نيني آفري شادي خنده يق آمده بود دچار قهقهه ي كه سرانجام بر تعجب و اندوه فاي شده بود و اليعصب
 آورد و يمبا خودش آفتاب را . ا استيفرنيراستش نه، او استاد دانشگاه استانفورد كال "-"؟ي كشين سن و سال خجالت نميدر ا: "همان حال گفت

  ." خواهم ساعت ها از وقتم را به برنزه شدن بگذرانميمن م
   
*  
   

 در قصر يزي ميتصادفاً گزارش كارآگاه را در كشو(ر نظر داشته باشد ي استخدام كرده تا رفتار او را زيل كارآگاه خصوصي برد جبرئي كه پيهنگام
و آن را داخل پاكت ."  توانم تحمل كنميگر نميد: "ادداشت نوشتي به رسم يكه كاغذبر ت. ، سرانجام به روابطشان خاتمه داد)افته بوديا يسوديس

 بازگشت يبرا. ن بوديآن روزها سخت مشغول تمر. ل هرگز تلفن نزدياما جبرئ.  آپارتمان را ترك گفتيز نهاد و بدون خداحافظي ميگزارش رو
 ي بتوته در محله يليشركت ب.  ظاهر شوديگر ستارگان هنديمراه چند تن از دش پررقص و آواز هيك نمايقرار بود در .  شديبه صحنه آماده م
گران قطعات يگر بازيچند هفته بود كه با د. ل ناگهان وارد صحنه شود و مردم را متعجب كنديقرار بود جبرئ. ب كار را داده بودي ترتِارلز كورت
 بتوته با دقت تمام يغاتين تبليمسؤول.  آموختيز مي ضبط صوت را نيقين حال هنر لب زدن همراه با موسي كرد و در عين ميرقص را تمر

 ييويغات رادي تبلي والنس مأمور طرح و اجرايغاتي انداختند و شركت تبليك بر سر زبان ها مي تاريا ستاره يز ي مرد اسرارآمي درباره يعاتيشا
 قرار بود - ِارلز كورت تئاتر يل به صحنه يورود جبرئ.  شده بود در محالت شهري صفحه ا۴۸م ي عظي مردم و نصب پوسترها"انگولك" يبرا

 بازگشت او به جهان اَبرستارگان يسي بخش انگلي بود كه براي اوجي نقطه -دياين بيي و دود آرام پايي مقوايان ابرهاي صحنه در مياز باال
 نرفته، خود "ير بار منت كشيز"گر ي كرده بود، بار د"ولش" كُن ايحاال كه به قول خودش اَله لو.  بودي بمبئيهدف بعد. ده شده بوديتدارك د

  .را غرق كار كرده بود
   

ن كه خبر آن را در ي پس از ايال. ر كردنديورك در رابطه با اعمال خالفش دستگيوي بتوته را در نيلين بود كه بيش آمد اي كه پيگريمشكل د
ن عناصر ي با چنين تلفن زد تا او را از همكاريل در سالن تمرير پا نهاد و به جبرئيزگر غرورش را يكشنبه خواند، بار دي روز يروزنامه ها

وه زنان ي تواند دل بي خواست مطمئن بشود كه ميم.  استيكارش سراسر ظاهرساز. بتوته دزد است: "اصرار كرد كه.  بر حذر دارديتكاريجنا
اما ." ميما را باش كه گولش را خورد.  اشيزر سرمه ايبا آن كت بل. يش بزي ريردكه م. اورد و آن را امتحان كرديورك را به دست بيويثروتمند ن

گر ياز طرف د. ردي پند و اندرز بگي كم طاقت و فراري نبود كه از آدم هايش كرده بود و او كسي رهايال. ل سرد و در خود فرو رفته بوديجبرئ
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 با شب جشن و يچ ارتباطي كه مشكالت بتوته ه- چشان كرده بودي سؤال پي قبالً حساب-ندنان داده بودي بتوته به او اطميغاتيم تبليا و تيسوديس
 پرداخت صورتحساب ها ي براي بودند، پول كافي خود باقي بر سر جاي مالي، قرارها) گذاشته بودند"لماليشب ف"اسمش را ( آن ندارد يبرگذار
ك كار به : "ا قول داديسوديس.  جستندي امضا كرده و طبق برنامه در جشن شركت م قرارداد رايم بمبئي مقي موجود بود و ستاره هايو گارانت
  ."د اجرا شودي رود، ش شو بايش ميسرعت پ

   
  .ل بودي در درون جبرئيو مشكالت بعد

   
*  
   

ز دِر پشِت صحنه  به تن داشت ايي كه ردايل در حالي باعث شد جبرئ"كي تاريستاره "ن يت اي نگه داشتن هويا در مخفيسودي سيپافشار
ه ي ته-اه پنج پر چسبانده بودندي سيك ستاره ي درش هم ي رو- ن اتاق رختكن را به او اختصاص داده بودنديبرزگتر.  شودارلز كورتوارد تئاتر 

 ي سربند مخصوصش را همراه بايدر آنجا لباس مالئكگ. ش قفل كرديل را به رختكن برد و در را به رويك راست جبرئي و اَلكن ينكي عيكننده 
ك ي. دي رسي به نظر مي نوراني المپ ها از دور مانند هاله اييروشنا. دي شد، پوشي بست از پشتش چراغ روشن مي به دور كله اش ميكه وقت

، جاپاپرادها و  گشتندي موانهي ديسكويد به دنبال يميتون و كي م :نديل برنامه را ببيون مدار بسته هم در رخت كن گذاشته بودند تا جبرئيزيتلو
ت داده ي صحنه رضايبه مصاحبه بر رو.)  نشستي پرنده هم نميچه ي قالين از آن اَبرستاره ها بود و رويا.  نداشتيچ نسبتينه، با آن ركا ه(ركا 
 يس نقاش ميدم حتماً در پارامده بويا نياگر در هندوستان به دن: " افتاديالپردازي پرده گفت و ركا به خي بي چندزنيجاپا نظرش را درباره . بودند
 كرد و در ي كه با برق حركت مي ارابه ايقرار بود بر رو. ديل رسيافت تا سرانجام نوبت به جبرئي مختلف شو همچنان ادامه يقطعه ها." شدم
 با دمش گردو - ." آمدهيمهمه جور آد "-  استيم گفته بود سالن پر از تماشاچي سيا از پشت تلفن بيسودي س-.ندي صحنه قرار داشت، بنشيكينزد
 به خودشان ور رفته يلي چون خيز بدهي تمي توانستي ها را راحت ميپاكستان: ان را دادنيالت تماشاچي شكست و بنا كرده بود شرح و تفصيم

 و آخر سر - ."شند پوي ميي و طاليمدام بنفش و صورت. " ها بدلباس بودنديده بودند و بنگالدشي مناسب جشن پوشي ها لباس هايبودند، هند
.  خوش حسابش را به رخت كن آورده بودنديه كننده ي تهيه يده شده بود، هديچي كادو پي بزرگ كه در كاغذ مخصوصيلي خيك جعبه ي

شده  ها وارد شهر ينماچيبله، س. ده بوديچي به دور خود پيي نوار طالي جذاب مقداريا نشسته و با حالتي موريليم پل بيزه پيداخل جعبه، دوش
  .بودند

   
*  
   

افت كه به ي يخود را در حال حركت در راه.  ارابه نشسته و منتظر فرود آمدن بودي كه رو- بازگشتيعني - آغاز شديب هنگاميآن احساس غر
ان دو يانتخاب مبله، . ده بودي داشته باشد، خود به خود به ذهنش رسيجادش دخالتي آن كه در اين فكر بيا.  شدي مير منتهي اجتناب ناپذيانتخاب

 ي شد و از خودآگاهين ميرفته رفته كند و سنگ. دهي و ناديدني ديجهان.  كه در كنار آن حاضر بوديگريا جهان دين جهان، يت ايواقع: تيفيك
 او را يماريباها ب برد كه دكترها اشتيپ.  داند كدام راه را انتخاب كند و به كدام جهان وارد شوديد ابداً نميدر آن لحظه فهم.  گرفتيفاصله م

ان غرش ي آرام در مي آسمانيارابه . ت او نبود، بلكه در جهان وجود داشتي مربوط به روان و شخصيآن دو پارگ. ص داده اندي تشخيزوفرنياسك
رشته ام كه ل في من جبرئ-  كرديش را در ذهن مرور ميل جمالت اول نماي آمد و جبرئيش آغاز شده بود، فرود مير پاي كه زيم جزر و مديعظ

 ناگهان غرق - متفاوت داشتيك مفهومي شد و در هر يا ميرا مربوط به هر دو دنيد، زي شنيو مي انگار جمله ها را به صورت استر-بازگشته ام
شان ي هايصندل يمردم از رو. گران شناخته بودندشيگر بازي گشت و تماشاگران و ديان ابرها بازمياز م. در نور، بازوها را رو به آسمان بلند كرد

 كه ين مردياول.  رفتندي صحنه ميا به سوي مانند امواج دريش بود، برخاسته بود و همگي كه در سالن نمايهر مرد، زن و بچه ا.  شدنديبلند م
 در يت عالچ كس نگفته بودم كه حضريمن به ه. مسلمه، جان مسلمه. ي جان شش انگشت ل؟ياد جبرئيادت ميمنو : "اد زديد، فريش رسيكيبه نزد

 گفتم يابان برهوت كه مين بي بودم در اييش قراولتان بودم، صدايمن پ.  گردني گفتم حضرت آخرش باز ميد، اما به مردم ميان ما حضور داريم
دور كردند  محافظ مسلمه را كشان كشان از آنجا ين هنگام گاردهايدر ا." وندندي پيم مي روند، آخر سر به صراط مستقي كه به راه كج مييآن ها

آخر .  نبوديل رفتنياما جبرئ..." ديشما با. زندينجا را به هم برياالن است كه ا. ستيارشان دست خودشان نيمردم اخت. "ل را گرفتنديو دو طرف جبرئ
خودشان را به . يكي پالستي با شاخك هاييسربندها. ده بوديبشان دي عجي از آن ها را با سربندهايميت افتاده بود، نين كه چشمش به جمعيهم
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د، ي را دي دشمني كه آن نمايانند، و در لحظه ايا مخالفتشان را بنماي خواستند اعتراض ي مي كه پنداريطور. طان در آورده بودنديأت شيه
  . ن رفتييل به راه سمت چپ افتاد و پايم شد و جبرئيمه تقسيجهان به دو ن

   
افته بود، از ين آمدن از آن را نيي كه فرصت پايل فرشته را با همان ارابه ايد كه جبرئن بوي حوادث كه از رسانه ها پخش شد، ايت رسميروا

 يت، حتين روايبه هر صورت ا. خته بودي شد گريده نمين ديي صحنه كه از پاي خطر دور كرده بودند و او با اعصاب راحت از بخش بااليمنطقه 
 صدا يه يمعاون مزبور در نشر.  مانديز بود، همچنان به قوت خود باقي ارابه نر صحنه كه مسؤولي معاون مد"ي هايافشاگر"پس از چاِپ 

در واقع . نداختهيد؟ ارابه را به كار نيمتوجه شد. نداخته استي باال رفتن به كار نيح داده بود كه پس از فرود آمدن، هرگز ارابه را مجدداً برايتوض
 پول به ير معتنابهي و بعداً مقاد-ش مانده بوديخته بودند همانجا سرجاي سالن را به هم رخود،ينما از خود بي كه عشاق سيارابه در تمام مدت

 ي كه به خاطر ساختگيند، داستاني روزنامه نگاران نَقل نماي ساخته و پرداخته را براي كنند و داستانيكاركنان تئاتر پرداخته بودند تا همكار
ل فرشته از صحنه تئاتر يت بلند شدن جبرئي واقعيعه يدر هر حال شا. ه آن را باور كرده بودندشتر به دل خوانندگان نشسته بود و هميبودنش ب

 گفتند دور سرش هاله ي ها ميليخ. ده بوديچي شهر پييايت آسيان جمعي كه برخاسته بود، در ميان دوديد شدنش در فضا در ميارلز كورت و ناپد
د شد، ين بار ناپدي دوميل فرشته براين كه جبرئيچند روز بعد از ا. ده استي تابيت سرش نور م كه انگار از پشيده اند، به طوري دي نورانيا

 شب تاب يكي پالستينوارها( فروختند ي مي نوراني هاله هاكستوني بر ويومبل، ك هاليبرد در محالت يفروشندگان ابزار و آالت جد
  .طان برابر شده بودي شاخ دار مدل شيش هاله با مقدار فروش سربندهازان فرويگر ميحاال د.) ر انواع آن هوادار داشتيش از سايب
   
*  
   

. ندازنديرش بيك بود گين نزديطان ها در آن دارالمجانيش. دي رسيگر دستشان به او نميها، ها، حاال د!  زديآن باال، وسط آسمان لندن پر و بال م
 سرِد ي هايماه:  انديسين است كه انگلي ها چه شان است؟ مشكلشان ايسيد انگليان ديم. دي دي ها را ميسيست و انگلي نگرياز باال به شهر م

 يدگرگون كننده . نجا در آورده بوديخب، حاال سر از ا!  شب استيرگيشان به تي روزها-  كنندي مير آب زندگيشتر اوقات سال در زيب! فلكزده
 بود كه قرار بود به يو او درست همان.  آنندي هاين دگرگونيعت قوانين طبيقوان - ر كندييزها قرار بود تغي چيلين بار خينجا بود و ايبزرگ ا

  .  شديز روشن مين بار همه چي بله ا-!رديكارشان بگ
   

 يخشان تكرار مي كردند تارين ها نبودند كه تصور ميمگر هم!  حالي بي هايسين انگلي به ا-  داديقدرتش را نشان م! بله.  داديبهشان نشان م
 مبدل شدن به سركوبگران را در ذهن ياي هستند كه مدام رؤيي سركوب شده آدم هاياهال: "دي گوي قانون م- فكند؟يه بيشان ساي بر زندگشود تا

 خواست يم.  ِمه، گورت را گم كنيپس ا!  توانستند نظرش را جلب كنند چون دستشان را خوانده بوديگر نمي ديسي انگليزن ها."  پروراننديم
  .د من برگشته اميني بب-ل مِلك مقرب بوديهرچه باشد جبرئ.  را نو كندنين سرزميا
   

ه ي كناي كه به طرزي ماه كامل با لباني به گرديصورت.  شديقتر و روشنتر ميدم به دم دق. ش چشمانش نقش بستي دشمن پيگر چهره يبار د
ك ي نزديلي خ- رقص، شاچاچايا نوعي شاهانه يه چاي شبيزيا چي؟ پاشاه؟ يچاچا مثل .  آوردياد نميز تاب خورده بودند، اما نامش را هنوز به يآم

 از همان يكي منظور -"ن حالت فرديدر ا: "دي گويباز هم قانون م.  كاذب و نابودكنندهيتي شخصيمتنفر از خود، دارا! عت دشمنيشده بود و طب
افته به ي و بازي دروني كند و در اثر ثباتيم مي دهد، به مهاجران تعظي كه خداوند مقدر كرده تن مي ايبه دوگانگ "-  سركوب شده استياهال

 ين دعواين، اي و مهاجرياهال!  نشانش بدهم كه خودش حظ كندي سنگواره ايچنان خونسرد." ابدي ي دست مي سنگواره اي خونسرديگونه ا
 ينك براي برد كه اي پ- و مهاجر آنجا عوض كرده بودندينجا اهالي ا اما در- افته بودي خاك آلود ادامه يابان هاين خينه كه تا به امروز در ايريد

 ين سقوط مي كه به زميشان به دور بدن ها گره خورده شده، لب بر لب، سر بر دم، درست مانند وقتيوند خورده است، بازوهايابد به دشمن پ
؟ ي چي چ-  شديك مي داشت نزد- بله- ابندي يز ميشوند ادامه ن يزها همانطور كه آغاز مين چي و ا-  كردندي م"مهاجرت" كه يهنگام: كردند

  ... ساسا؟ همزاد من، عشق من
   
 اغواگر ي هايسير سر انگلين ابهام هم زيگر بس است ايد) اد زد و پرنده ها را ترساندي كرد، فري پارك كُند پرواز ميهمانطور كه از باال! (نه

ن ي ا-  نبود كه رانده شده باشديطان فرشته اين شيا!  كه باشديمتيبه هر ق. نيقيوضوح، ! ت بس اسيطاني ش-يلين اغتشاش انجيگر ايد. است
قتش اصالً فرشته يحق.  محض بوديديبلكه شر و پل.  خوب نبود كه به كج راهه افتاده باشدين از آن پسرهايا.  پدر نامرد را ول كنيقصه ها
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چقدر راحت تر ! ت چقدر واضحتر و ساده تر بودين روايد ايني بب-.ه مثل روز روشن بوديقض: ۱۸آن قر."  كرده بوديچيزد سرپياز اجنه بود، از ا! "نبود
وستن، دست ها به دور يپ.  را از خودت دور كني بازين احساساتي ا-.ييل نماد روشناي بود، جبرئيكي تارينده يطان نمايش/ سيابل! قابل درك بود

  نيهم. ي و نابودش كنيابياو را بد يبا! ندازشان دوريگر، عشق، بيكديبدن 
   

چه خوب .  شدندي غرق ميز درجات خاكسترير باران ري زي برجسته و آمرانه اين تضادهايكه در تو چن! ن شهرينترين و نفري تريطاني شيا... 
 چون هر چه -ندي مخالفت ببشيان آجودان هاي خواست در مين كه خدا نمي مثل ا- ق آمده بود،يش فايطاني ش- يلي انجيدهايبود كه او بر ترد

 و افكارش - بروز نكرده بود، تا خداوند آن را سركوب كنديا مخالفتيان فرشتگان هرگز اعتراض ين در ميطان فرشته نبود و بنابرايش/ سيباشد ابل
چنانچه ( آن درخت يتاب آسمان كيچ جاي چون در ه-  داشتيغ ميك و بد را از بندگانش دريز نيار تمين كه خدا اختي ممنوع و ايوه ي ميدرباره 
طان كه آدم و حوا را اغوا كرده بود يش! نيهم!  بودي منشاء شناخت خوب و بد خوانده نشده بود، بلكه فقط دو قسمت متفاوت )ل آمده بوديدر انج

در ( ممنوع يوه ين قرار بود كه مي از ا حتماً ) اويلزوماً خالف گفته (قت ي حق طان دروغگو بود،ي و از آنجا كه ش-ده بودي ناميآن را درخت جاودانگ
م ي كه از اخالق بييحال از آن خدا. دي كشي مي كه روح انسان را به نابوديخته بود، درختي بر درخت مرگ آو )ب برده نشده بودي از سيكتاب نام

  .آمده بود تا دگرگونشان بكندل ي كه جبرئيي همان ها-يسي انگلين در آن دل هايي او كجا بود؟ تنها آن پا داشت چه مانده بود؟
   
  !ي مجياج
   

  !يالترج
   

   ها چه شان خراب است؟ يسين انگليد اي دانياما از كجا شروع كند؟ خب، م
   

  .شان خراب استيبله هوا. شانيهوا: ل با وقار تمام حرف آخر را زديجبرئ
   

: ل آورد كهيدل. ستي رابطه نيشان بي ها با وضع آب و هوايسي انگليد كه ابهام اخالقيجه رسين نتيل فرشته سوار بر اَبر پرنده اش به ايجبرئ
ص ي تشخيرويست، پرواضح است كه مردمش نيا خشكتر نين از دري كه زميي ندارد، در جاي تفاوتيكيست و نور با تاري روز از شب گرمتر نيوقت"

ن يبنابرا. كسان استيباً ي تقر-ي و معتقدات مذهبيتار جنس گرفته تا رفياسي از احزاب س-زي كنند همه چيال مي دهند، و خيرا از دست م
. ستين نين است و جز ايقت است، چنيت حقي كه ِافراط جزء ماهيآن هم در حال! يعجب جنون." ستي در كار ني ندارد و بده بستانيانتخاب مورد

ش يو صدا." د گرما داشته باشديخالصه با: "آن وقت بلند گفت. ك تماشاگر خونسرديزان باشد نه مثل يك پارتيد مانند يو رفتار آدم در قبال آن با
  ." مناطق حاره گرم خواهم كردي شهر، تو را چون شهرهايا: "ديچي كل شهر پيچون رعد در فضا

   
 زنده و بردن ي، خواب بعدازظهر، رشد رفتارهاياد ملي، بنيف اخالقيش وضوح تعاريافزا: ري گرمسيل لندن به شهريو بنا كرد شمردن منافع تبد

 پرندگان ير پايد زيو درختان جد) ناي، مرغ ميطاووس، طوط(ان درختان يد مي، وجود پرندگان جدي مردميقيت موسيفيان مردم، بهبود كيآن در م
 و عنكبوت  )، سبز نئونيبنفش، قرمز خون(ح و خودنما ي وقي به رنگ هاييابان ها كه رشد گل هاي، زنده شدن خ)رهيان و غيل، بانينخل، نارگ(
. لي نارگيصنعت كنف و هسته .  و انواع و اقسام حشره كشي سقفي، بادبزن هاي خانگي كولرهاي تازه برايبازار. ان درختاني درشت در ميها
 يو ب يگران فوتبال، تعهد سنتيان بازيش كنترل توپ در ميكت، افزاي كريبهبود باز: رهي لندن در نقش مركز كنفرانس ها و غيش جاذبه يافزا

 ي از روشنفكران ميد قدرداني و تجديش شوق و التهاب مذهبي رود و به جاين مي در اثر گرما از ب"باال بودن سطح كار" ها به يسيروح انگل
ا ي خنك آهسته و بوي آن در شب هايد و به جايندازيشه دور بي همي آب جوش را برايسه هايك.  استيگر كافي ديسي انگليخوددار. ديآ

 ي شود و خانواده يل ميران تعطي پيخانه ها.  رونديد ميد و بازديدوستان از نو سرزده به د: دي جدي اجتماعيظهور ارزش ها. ديكن يعشقباز
ان يدن به مي دوي شود و شاديس به جز كاغذ آب هم مصرف مي انگلي شود و در توالت هايه ميخوراك ها پر ادو. ردي گيگسترده قدرت م

  . دي آيازم بين باران موسمياول
   

  .ييونرها، سوسك، خاك، سر و صدا، فرهنگ ِافراط گراي لژيماريوبا، حصبه، ب: بيمعا
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  ."ن باشديچن: "اد زدي پوشاند فري بازش آسمان را ميستاده، دست هاي افق اي كه بر پهنه يل در حاليجبرئ
   

  . داديز به سرعت رويو سه چ
   
هرچه باشد (رون زدند ي كردند از بدنش بيم مي را تنظيان دگرگوني عناصر كه جريو باورنكردنم ي عظيروهاي كه نيدر حال: ن بوديش اياول

ك لحظه يدگانش را تنها يو د) ند نبوديكه ابداً ناخوشا( شد ي آور  گرم و چرخان و خوابيني، موقتاً دستخوش سنگ)ل تجسم آن ها بوديجبرئ
  .بست

   
 يريتصو.  ذهنش نقش بستين چمچا بر پرده ي صلدي آقاير شاخدار و بزي هم افتادند، تصويش روين كه پلك هاي به محض ا :ن بودي ايدوم

  . خورديس به چشم ميرنوير آن نام دشمن مانند زيسخت واضح و روشن كه در ز
   

 يان تمناي شده است و گرنيا كُن نقش زمي اله لويگر دِم دِر خانه يد بار ديل فرشته چشمانش را گشود، دين كه جبرئيهم: ن بوديز اين چيسوم
  . خدا، باز هم كه همانطور شديوا.  كنديبخشش م

   
*  
   

 دور "لندن خودمان" كند تا از ي برد و خود را با سر به دامن آن پرتاب مياحساس كرد دارد به خواب پناه م.  به رختخواب رفتيبه كمك ال
  . ش نفوذ كرده بوديداريدو جهان عبور كرده و به اوقات ب مرز يوار شكسته ين وحشت از ديه برسد چون ايشود و به جاهل

   
حتماً : " گردديگر مي ديوانه يوانه دنبال ديك دي."  بازگشت به خانه استيزه ي از غريحتماً ناش: "دن خبر گفتيا پس از تلفن دخترش و شنيسيآل
ن دفعه يا، اياله لو: "آخر حرفش را زد.  كردي پنهان ميوخش را در پس شيشه نگرانيو مثل هم." ي دهي از راه دور به او عالمت ميك جوري

  ."مارستان بروديد به تيعاقل باش، خب؟ با
   
  ."دهيم مادر، حاال كه خوابيري گيم ميبعد تصم "-
   
م يد تصمي خودت با تو است وي دانم زندگيم: "شتر ادامه دادي بي، و بعد با خوددار"دار شود؟يست بيمگر قرار ن: "ار گفتي اختيا ابتدا بيسيآل
نجا مثل ي اي كه هوايد در حالي آي گفتند در مسكو باران ميون ميزيدر تلو.  كنديدا ميند چند ماه ادامه پي گوي؟ ميني بي هوا را ميراست. يريبگ

  ." لندن هم گرم شدهيگر هوايك در استانفورد تلفن زدم و گفتم حاال ديبه بون. ر شدهيمناطق گرمس
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  فصل ششم

   
  هيبازگشت به جاهل

   
   
   

د، بعل ي چكين ميياه پاي سنگ سي الت در خانه -  الي راست چشم مجسمه ي به رنگ خون كه از گوشه ي قطره اشكيپس از مشاهده 
.  شدي ميكه از باال رفتن سن ناش زد ييو آروغ پر صدا.  گردديه باز ميد، به شهر جاهليك ربع قرن تبعي يامبر در پيافت كه ماهوند پيشاعر در
گر شباهت يظ، ديم و خون غليش بود، چنان كه بعل پنجاه ساله با آن زبان كُند و بدن حجيريم پير آثار و عالي اضافه بر ساي ادبين بيظاهراً ا
 يكم شده و در برابرش مقاومت مز متراي كرد هوا نيگاه احساس م. ش را از دست داده بودي و فرزي شادابيش نداشت و همه ي به جوانيچندان
ز كه اكنون با شكوه و جالل يو ماهوند ن...  زديد و قلبش نامنظم مي كشير ميش تي گرفت، بازوي نفسش مياده رويپس از چند قدم پ. كند

. ر كرده بوديي سخت تغدي ترديخته بود، بي به همراه داشته باشد گري زني آن كه حتي بي گشت كه از آن با دست خالي باز ميفراوان به شهر
 صاحبان نام ها يول. ك خواهند شديگر نزديگربرخوردند، دور شدند و بار ديكدي ما به ينام ها: "بعل با خود گفت. يماهوند در شصت و پنج سالگ

. دي شنيانه اي موذيخنده  ياز پشت سر صدا. د بازگشتيان انوار خورشي گذاشت و به مي الت را برجا- ال." ستند كه قبالً بودندي نييگر آن هايد
ابان باعث خنده ي بود كه غالباً در خين روزها وضع بعل طوريا. ابان محو شديچ خي لباس در پيلبه .  شديده نميچ كس ديد، هي چرخينيبه سنگ

ر و خپل، يبعل، شاعر پ. رد مانده بودند شگفتزده كياه باقي سنگ سي را كه در خانه ينيو مؤمن." حرامزاده: " بلند گفتيبا صدا.  شدي مردم مي
  . منزل شديشانه باال انداخت و روانه . ه رفتار كرده بودي رويباز ب

   
شرفت، به آن استحكام ي پيري مردمان و اجتناب ناپذي صحرا، انوار ماه، فراموشي بادهايگذشت زمان، جادو. گر از ماسه نبوديه ديشهر جاهل

مانند ( از لطف و ي و عاري بس عادي خود را از دست داده و به شهريدار و سراب گونه يات ناپيفي و كيميت قدينك خاصيا. ده بوديبخش
 ياتيان حيز فرا گرفته و عبور زائران و كاروان ها با شريه را نين ربع قرن، رشد قدرت ماهوند سراسر جاهليدر ا. ر مبدل گشته بوديفق) شاعرانش

ك يش يد و دندان هاي سفي نخ نما گرفته، موهايخ حالتي خود شيو حت.  نداشتنديز لطفيشهر نان يبايگر زين روزها ديا. شهر را قطع كرده بود
 شهر ي منزوي و چنان كه در كوچه ها-دي ديشان را در خود نمينيگزي مردند و توان جاي ميريش از پيغه ايزنان ص. ان سالم مانده بوديدر م
.  زدي خود دامن ميت شكست خورده و از حال رفته يش خود را بتراشد و به وضعي كرد ريش مغالباً فرامو. ز نداشتياز آن را نيع شده بود، نيشا

  .تنها هند چون گذشته شاداب مانده بود
   

هند ساحره . ديد و چشم زخم ببنديم كني درنگ تعظي گفتند اگر نگاهتان به خاكروبه اش افتاد بيم.  شهرت داشتي و جادوگريم به ساحرياز قد
 داد با ي گرفت و دستور مي كرد و آن گاه دمشان را با دست ميل مي تبدياباني بي شد آنان را به مارهايراب مي از مردان سيقت بود كه ويا

 به يريش در برابر پيعيرطبيز و مقاومت غي شگفت انگي جوانيده بود ادامه ي رسياكنون كه به شصت سالگ.  شام كبابشان كننديپوست برا
 يز در اطرافش دچار ركود گشته و دار و دسته ي كه همه چيدر حال.  زدي با ارواح مردگان دامن مي و ارتباط ويادوگر جيعات و افسانه يشا
 كه يختند، در حالي ريا تاس مي كردند و ي مي زدند و ورق بازيابان ها چمباتمه مي خيده بودند در گوشه ي رسيانسالي كوسه ها كه به ميميقد

 ي و پرستش بيد كه محافظه كاري رسي به رشد مي مردند و نسلي مي آبراه ها از گرسنگير در كناره يشعبده بازان پساحران و گردوبازان و 
 از آن ي كه خودآگاهي پرورد، در حالي و كمبودها ميكاري از بي در برابر نگرانيشتر كرده، آن را به سان سدي را بي مادي ارزش هايچون و چرا

گر كنار گور مردگان با ين كه ديه از اي جاهليو شترها. تش را از دست داده بودي كه مراسم مردگان محبوبييتا جا شد يشهر پرشكوه زدوده م
 رفت، هند همچنان شاداب و با ي ميدگيه رو به فساد و پوسي كه جاهليخالصه در دوران.  ماندند سخت شاد بودندي نميده برجاي برييزانوها
دنش يخرام. دي درخشي چاقو ميغه يدگانش چون تي مانده، دي پِر كالغ باقياهي به سييدختران جوان و موها ي به سفتي صاف و بدنيپوست

ن ين كه خود چنيا ايل و ي كرد نه ابوسمينك هند بود كه بر شهر حكومت ميا. رفتي پذي مخالف را نميش ندايصدا. ز بوديهمچنان غرور آم
  . كرديتصور م
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ز و پر از پند و اندرز را خطاب به مردم شهر آغاز يخ آمين توبي نفس مبدل شد، هند نگارش فراميفربه و مبتال به تنگ يرمرديخ به پين كه شيهم
ل، بلكه هند را مظهر شهر و روح مجسم آن ين بود كه از آن پس مردم نه ابوسميچن. ابان ها نصب كردنديوار خيكرد و دستور داد آن ها را بر د

 درهم ينه ي كه در آيريافتند تا تصوي ي مشهود در رفتار و گفتار آن زن را به مذاق خود سازگارتر ميكدندگيدار و ي پايچرا كه جوان. دانستند
 با يد جنسي شدي شاعران بود، با همان حرص و اشتهايش از اشعار همه ينش بيمبل نقش بسته بود و هند كه نفوذ فرامي سي چهره يشكسته 

ن روزها خسته و دلزده از آنان، يو ا)  گذشتيافته بود مي كه بعل به رختخوابش راه يهرچند مدت ها از زمان(خته يسندگان شهر درآميتك تك نو
ه ي كه با لباس مردانه به قشون جاهلير ماهر بود، همان هندي قلم همچنان كه در كاربرد شمشي در عرصه يو.  را مرخص كرده بوديهمگ

 كه يهمان هند. افته بوديان توفان جنگ قاتل برادر را يزه ها و سالح ها را از خود دور كرده در مي نيه يلد و ِسحر و جادو، كيوسته و به تمهيپ
  . را خورده بوديرحمانه كشته و دل و جگر ويامبر را بي پيعمو

   
 يري كه به آنان تصور شكست ناپذشيي درنده خويز بود، براي جاودانش كه از آِن مردم ني جواني داشت؟ برايداري در برابرش توان پايكدام مرد

 يابان هاي خي خواند و فرسودگيخ و دوران بود و شكوه نامكدر شهر را به سان ترانه مي از انكار زمان، تارينش كه حاكي فراميد، و براي بخشيم
ن نوشتار بود كه ي ايبرا...  ستوديه مين را در جاهلي مقدسي و مقام نگهبانيد، جاودانگي كه عظمت، تحمل شدايني داد، فراميآن را محال جلوه م

.  نهادندي نمي كرد وقعيافت مي سال به سال روز تولدش هم وزن خود زمرد درين كه ويدند و به اي بخشي توأم با هرج و مرجش را مييزناشو
 گفتند پانصد و هشتاد يم.  زدنديم گفتند، تنها لبخند ي شمار ميش را بيدر پاسخ آنان كه پوشش ها.  كردندي نميعات لهو و لعبش توجهيبر شا

ه به زحمت از يشهروندان جاهل.  رسديست جفت مياقوت نشانش به چهارصد و بي ي هايك لباس خواب از ورق طال دارد و تعداد كفش راحتيو 
 كردند و جانشان ين تجاوز مرزناي شد و در آن به پي پول به قتلگاه مبدل مي اندكي كه براييابان هايخ.  گذشتندي پر خطِر شهر ميابان هايخ

شان ي خاليب هاي نشاند و آن ها به رغم شهادت چشمان، شكم ها و جيانه فرو مي هند شورش گرسنگان را وحشيس خصوصي ستادند و پليرا م
  . شكوه جهان، حكومتت مباركيه، ايجاهل: رفتندي پذي كرد مير گوششان زمزمه ميهرچه آن ز

   
  . سرودي گردانده و اشعار نغز عاشقانه مي ناباوران بود، اكنون از امور جامعه رويد و بعل كه از جمله ن نبودني مردم چنيهرچند همه 

   
 بود ياط كوچكينجا حيا.  پر تَرك گذشتيوارهايك با ديمه تاري و ني هاللير تاقيد، از زي زد به خانه رسي را دندان ميدي كه ترب سفياو در حال
ه و ترس ي شد، بلكه تنها پشه، سايده نمي از انسان ديخته بود و در آن اثريجات و خون ري پر از پوست سبز داد، كف آنيشاب مي پيكه بو

به مردمان ثروتمند اندرز داده بودند كه قبل از .  زدنديتكار در شهر پرسه ميون جناي از حشاشيدسته ا. ن روزها ناچار بود مراقب باشديا. حاكم بود
تكاران خود را ين جناي در بدوند و قبل از ايدند ناگهان به سوي را در اطراف ندي كسيك شوند و وقتيابان به آن نزدي خيورود به خانه از آن سو

ن يش از آن، ثروتمند بود اما ايك ربع قرن پيسال ها قبل، حدود .  نداشتيدات كاريل تمهين قبيداخل پرتاب كنند آن را ببندند، اما بعل با ا
 كشانده بود و همراه با عدم اعتنا به مراسم ي را به كساديترس مردم از ماهوند، بازار طنز و فحاش.  نداشتيز طرفداريهجوآمگر اشعار يروزها د

  .  همگان دشوار بوديروزگار برا. افته بوديز كاهش يانه نيروزمند و انتقام جوي پيده هاي سنگ قبر و قصيبه هايمردگان، سفارش كت
   

 يزي خواستند بدزدند؟ چيچه م. دي و لِق خانه باال رفت و به اتاق كوچكش رسي چوبي پرشكوه گذشته از پله هايها يهمانيال ميبعل در خ
 رفت يوار سكندري دي به شدت هلش داد و چنان با سر به سوين كه به اتاق پا گذاشت، كسيدر را گشود، اما هم. ارزدي بينداشت كه به چاقوكش

  ."زي دهم خونم را نريبه خدا قَسمت م. مرا نكش: "اد زديكورمال كورمال فر.  به خون افتادش در اثر تصادم با آنينيكه ب
   

 به يا بسته بود كسي دني كه درش را به رويهوده است و در آن اتاقيدن بياد كشي دانست فريبعل خوب م. گرش در را بستيمرد با دست د
  .  نهاديد، از ترس صندوق را پشت دِر اتاق مي شنيه را مياد همساي فري اگر صداخودش هم. چ كس جرأتش را نداشتيه. ديدادش نخواهد رس

   
التماس . دي لرزي كه زانو زده، سراپا مي خون آلودش را پاك كرد و در حالينيبعل ب.  كرده بوديبا باشلق مرد ناشناس چهره اش را كامال مخف

 به دنبالش ي سگ دانيد، توي ِبجوي كه خوردنيچ سگ گرسنه ايه: "اس به سخن درآمدمرد ناشن."  ندارميچيه. چ پول ندارميبه خدا من ه: "كرد
  ."ين باشيدوار بودم بهتر از ايام.  نماندهي از تو باقياديز زيبعل چ: " تامل ادامه داديو پس از اندك."  گرددينم
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وانه اش بود كه چون مناسب با اشعار ي از دوستداران ديكين مرد يا ايآ. افتيز ين شده نيد خود را توهي ترسينك بعل كه همچنان سخت ميو ا
معموالً : " نااهل جلوه دهديد تا خود را مرديد كوشي لرزي كه همچنان مي شمرد؟ در حاليست، قتلش را واجب مي زيپرشكوه گذشته اش نم

  ." بازگشت استي ماهوند آماده: " ننهاد و گفتيناشناس به گفته اش وقع." وس كننده استيدار اهل قلم مايد
   

ه مربوط ي خواهد؟ آن قضي با من دارد؟ از جان من چه ميآمدن او چه ارتباط: "دينال. ن هراس ها افكندي ساده بعل را به قعر ژرفترين جمله ياما ا
  "ت؟ ا او شما را فرستاده اسيا، شما، آي خواهد؟ آياز جان من چه م.  گذرديك عمر از آن ميش از يبه مدت ها قبل بود، ب

   
. ميز مشتركيك چيمن و تو در . ستمي او نينه، من فرستاده .  خوش حافظه استيتا بخواه: " زد گفتي كه باشلقش را باال ميناشناس در حال

  . "ميهر دو از او وحشت دار
   

  ." شناسميمن تو را م: "بعل گفت
   
  ."بله "-
   
  ."ي هستيخارج. ي داري مخصوصيلهجه  "-
   

  ."ن واژه ها از خودت استيا. انقالب سقاها، مهاجران و بردگان: "كردناشناس نَقل قول 
   

  ."ستم، اما خواهان صلحميمن ِخردمند ن. سلمان: " لبخند كجش را زد و گفتيرانيا." يمان پارسيسل. يتو همان مهاجر هست: "اد آورديو بعل به 
   

  ."ين كسانش بوديكتريتو كه از نزد: "ران گفتيبعل ح
   

  ."ي خواني و دستشان را مي بري ميشان پيله هاي، زودتر به رمزو راز حيكتر باشيهرچه به شعبده بازان نزد: " پاسخ دادي تلخسلمان به
   

  :ديز دين خواب را نيل ايو جبرئ
   
 بزرگ يآنان به كاروان ها. ددني روزگار گذرانيان دراز با راهزنيافتند و سالير ي خانمان و فقيثرب بي يم خود را در واحه ين تسلين نوييروان آيپ

سلمان به بعل گفت ماهوند فرصت آن را ندارد كه وسواس به .  كردنديه بودند حمله ميا در حال بازگشت از جاهليه و يثروتمندان كه در راه جاهل
م ييد بهتر باشد بگويا شاي -ها ماهوند نبودند، اما در آن سال يچ قانونين تابع هيمؤمن.  ندارديشان كاريازهايخرج دهد و به راه و رسم برآوردن ن

افت كه با ي يامبر ظاهر شد و خود را در حاليان درختان نخل واحه بر پيل در ميجبرئ. ديشي انديا ال الت؟ تنها به قانون ميل مِلك مقرب، يجبرئ
 هر يسلمان گفت برا. زار كردي است بيز هرچه وحن را ايآنقدر قانون آورد كه مؤمن. قانون، قانون، قانون.  آوردي تمام، قانون ميس و افاده يف

ن بدانند كدام دست ين كه مؤمني ايرد، برايد بالفاصله صورتش را به سمت باد بگي بگوزد، بايمثالً اگر مرد.  قانون آورديآنچه كه فكرش را بكن
. ن، آزاد بمانديست خارج از قواني باي نم بشري زندگيك از عرصه هايچ ي هيي وضع كرده، تو گوي خاصي طهارت گرفتن است، قاعده يبرا
د باشد و كدام شكل از اعمال ي آموخت كه چقدر حق دارند بخوابند، عمق خوابشان چه اندازه باين مي به مؤمن-  گفتيا آنچه كه او از برمي -يوح

ده باشد از نظر مِلك يه زن به پشت دراز كش كيز جماع در حاليآنان آموختند كه عمل لواط با زنان و ن. رفته استيدگاه خداوند پذي از ديجنس
 يل فهرستيسپس جبرئ.  شوديرد را شامل مي مرد و مسلط بر او قرار بگي كه زن بر روياتي وضعيه يمقرب حالل است و اشكال ممنوع، كل

د كه ي از بدن رسييت به بخش هابعد نوب. ا ممنوع است برشمردي را كه نام بردن از آن ها هنگام گفتگو مجاز يه كرد و در آن موضوعاتيته
چ ين بخش ها به هير باشد، خاراندان اي تحمل ناپذي كرد كه خارش تا چه حد آزار دهنده و حتي نمي خاراندنش را نداشتند، فرقين اجازه يمؤمن

را ِوتو كرد و دستور داد  -ده بودندين تا آن زمان نديك از مؤمنيچ ي كه هيبيب و غريوان عجي ح-گوين مصرف مي همچنيو. ز نبوديوجه جا
 كامل مرگ ي شد تا با تجربه ي كشتن باعث مين نحوه يا.  خونشان از بدنشان خارج شودي كه همه يج بكُشند، به طوريوانات را به تدريح

.  پندارنديا نمي برند و آن را رؤي مي پيت زندگيچرا كه تنها هنگام مرگ است كه موجودات زنده به واقع.  را بهتر درك كننديمفهوم زندگ
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ر مانده ي متحي كه سلمان پارسيراث را هم روشن كرد، به طوريف ارث و مي كفن و دفن مردگان و تكليل، سروش پروردگار، سپس چگونگيجبرئ
اد يبه . دمانش را بر باد دايد كه اي به خاطرش رسين هنگام فكريو در ا.  ماندين به سوداگران مي است كه رفتارش چنيين چه جور خدايبود ا

پس .  بوديعيش طبي براي و قانون گذاري كه سازماندهيفرد.  بس موفقيز در گذشته بازرگان بوده است، آن هم بازرگانيآورد كه ماهوند ن
الغ ن ابييت را به پايري با مدين خدايمات اي كه تصميمِلك.  برخورده بودين مِلك مقرب اهل حساب و كتابي آورده بود كه به چنيعجب شانس

  . شباهت نبودي بودند، بيت حقوقي شخصي كه داراي مؤسساتي كه به رؤساييخدا.  كرديم
   

ن نظر ماهوند را يچنانچه مؤمن.  نازل كرده بود، جلب شدين فرصت ها وحين كه فرشته همواره در مناسبترياز آن پس رفته رفته توجه سلمان به ا
 درنگ با پاسخ ي دادند، فرشته بي بودن جهنم، مورد بحث و گفتگو قرار مي گرفته تا ابد، از امكان سفر به آسمان هاي هر موضوعيدرباره 

 ماه از محاالت است و يدن انسان به كره ي كرد كه رسين كامل اعالم ميقي گرفت و با يز جانب ماهوند را ميشه نيد و همي رسيمناسب فرا م
 معطر گلستان و بوستان راه ي شوند و به باغ هايز سرانجام با آتش دوزخ پاك مي نن انسان هاي بدكارتري و گذرا است و حتيسرشت جهنم موقت

 يشه اول او قانون را مياما نه، هم.  كردي كرد، وضع تفاوت مي نظر خود را اعالم ميسلمان به بعل گفت اگر ماهوند بعد از نزول وح. ابندي يم
ن حتماً يبا خودم گفتم ا. ش همه جا را برداشتهيد و بوي آيدم دارد گندش در مي كه كم كم دن بودي نهاد و ايد مييآورد و بعد فرشته بر آن مهر تأ

  !گو استيست؟ مي و نجس، اسمش چيوان افسانه اي آن حيبو
   

 ياِم آموزشخته تر نبود، چرا كه در آن دوران، نظي از او فرهيكاِن ماهوند كسيان نزديدر م.  گند ذهن سلمان را فرا گرفتين بويو سرانجام ا
ن رو نگارش ياز ا.  خود منصوب كرده بوديري بلند دانشش به ِسمت دبيل مرتبه يماهوند سلمان را به دل. ر مردمان بوديشرفته تر از سايان پيرانيا

شتر در آن ِسمت يهرچه ب.  و الهام و همه شان حساب شدهين همه وحيبه بعل گفت آخر ا.  او بوديز بر عهده يانش ني پاين پرشمار و بيقوان
ه به يان جاهليرا لشكريد زيق آي جگر بگذارد و بر سوء ظن خود فاي دندان روين همه ناچار بود تا مدتيبا ا.  شدي ماند، وضع خرابتر مي ميباق
سلمان . ان بردارنديز م زدند اي آزردند و به داد و ستد لطمه مي شتر را مي را كه كاروان هايي خواستند پشه هايثرب روانه شده بودند و مي يسو

ت كرد ي بعل حكاياما در آن لحظه غرور بر او غالب شد و برا."  ندارد كه تكرارش كنمي دانند و لزوميآنچه از آن پس گذشت را همه م: "گفت
شنهاد يامبر پيلمان به پس. له و حفر خندق جان ماهوند را از خطر حفظ كرده استي نجات داده و با حيثرب را از نابوديكه چگونه هم او بوده كه 
 اسبان افسانه يض باشد كه حتيست چنان عري بايحفره م.  بوديوار مرزيواحه فاقد د.  را دور تا دور آن واحه بدهديكرده بود دستور حفر خندق

ان كه به يچشم جاهل. شودز كاشته ي نوك تيز كف آن چوب هاي آن را نداشته باشند و نيدن از روي پريارايز يه ني سواره نظام مشهور جاهليا
 ي خود به سوي وجود ندارد و با اسب هاي خندقيي چنان رفتار كردند كه گوي شَرف و سلحشوري زشت و ناجوانمردانه افتاد، از رويآن حفره 

 ين ترفند ناشي اده شدند ويخ كشيز كف خندق به سي نوك تي چوب هاي آن روين مردان و اسب هايه، بهتريكُِل لشكر جاهل. ورتمه رفتنديآن 
 ي كنيسلمان غمزده به بعل گفت تصور م.  توان داشتي نمي كه توقع جوانمرديك آدم غربتيهرچه باشد از .  بودياز فكر منحرف سلمان پارس

 از يوند امتنان بود، نه ماهين خبريش مؤمنيستم، اما نه از ارج و ستاي نيه با من مثل قهرمانان رفتار كردند؟ من مرد مغروريبعد از شكست جاهل
 ين خندق مرا حقه اي مؤمنيپندار.  گفتيك كمله از من نمي ي برد؟ نه جانم، كسي از من نميش ناميغام هايچرا فرشته در پ. خود نشان داد

ن كه من يا ايود، شان لطمه زده بين كار به مردانگي اييگو. ب، ناجوانمردانه و به دور از انصاف به حساب آورده بودندي كرده، آن را غريپست تلق
 از دوستانم را از ياري راستش از آن به بعد بسيول. چ نگفتميالبته من دهانم را بستم و ه. حه دار كرده بودميبا نجات جانشان غرورشان را جر

  . گذارنديشتر كنارت مي، مردم بي كنيشتر خوبيانگار هرچه ب. دست دادم
   
 ي كه ميشان به همان نسبتي راهزنيمعموالً در سفرها.  را در جنگ از دست داده بودنديارين مردان بسيثرب، مؤمني رغم حفر خندِق يعل

وه ي داد با زنان بي كه جان سالم به در برده بودند دستور ميل مِلك مقرب به مرداني جبرئ- ي مجي اج-ان جنگي دادند و در پايكشتند، كشته م
سلمان به بعل .  دادنديشه از دست مي هميم را براين تسلي بستند، دي ميوند زناشوئين پيز مؤمنر اي به غيچرا كه اگر زنان با مردان. ازدواج كنند

نك در نور يرون آورده بود و اي لباسش بين هاي چيك بطر عرق از اليچند لحظه قبل ." يني واقع بيعجب مالئكه : " زد و گفتيپوزخند
 را با ين توفانيده باشد كه چني را دي آورد كسي شد، و بعل به خاطر نميد وراجتر ميش نويشتر ميسلمان هرچه ب.  زدندي ميغروب آرام آرام ِم

 يراديم، ازدواج مجدد اي به ما گفتند اگر زن هم داشته باشيحت.  حساب شده و به موقعين همه وحيسلمان بانگ زد ا. سخنان خود برپا سازد
  . شكستنديبروبچه ها با دمشان گردو م. خُب معلوم است. ميخود در آورم چهار زن را به عقد ي توانيندارد، چون از آن به بعد م
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گوش كن، من اهل : "، سلمان مستانه اعتراف كرديطاني شيه هايو آ)  زن هايمساله (ن ها بود ي سلمان روشن كرد ايف ماهوند را برايآنچه تكل
 يثرب آنچه را كه به دردش مي و در - ي متوجه منظورم كه هست-اهد نمانداد هم عابد و زي ماهوند بعد از مرگ زنش زيستم ولي نيعه سازيشا

ن است كه دوست ندارد زن ها در يز، ايامبر ما بعل عزيمشكل پ. د كردنديشش را سفيم ريك سال و نيثرب ظرف ي يزن ها. دا كرديخورد پ
ر و ي پيلي خيكي  :شه را مجسم كنياور و بعد عايش را در نظر بزن اول.  پسندنديا دخترانه را مي مادرصفت و ياو زن ها.  كننديچيبرابرش سرپ

گران تفاوت يثرب با دياما زنان .  ندارديلي كه مناسب خودش باشند تمايياو به زن ها. ن ها دو عشقش هستنديا.  جوان استيادي زيگريد
د برود و يرد باي گيمرد كه زن م. ستنديثرب اهلش ني يما زن هاد، اي كنيد و امر و نهيتان دستور بدهيد به زن هايه شما عادت داريدر جاهل. دارند

 كند و ي خودش را حفظ ميب است نه؟ و در تمام طول مدت ازدواج زن چادر شخصيم؟ عجي گوي چه ميديفهم.  كندي زنش زندگيبا خانواده 
 در برابر ي در، پارچه اي رود، به جايغ زنش م گرداند و مرد كه به سرايهر وقت بخواهد از دست شوهر خالص شود، چادر را جهت معكوس م

 ما هم ين بود كه دخترهاياما مساله ا.  شوديشوهر از آن به بعد مطلقه م.  فهمد كه كار تمام است و برو و برگرد هم ندارديند و مي بيخود م
ن بود كه طرف مهلت نداد و تَر يا.  گذرديان چه ممعلوم نبود در دلش.  آمدين رسم و رسومات بدشان نمي كردند و از ايكم كم داشتند سر بلند م

داشت آن ها را به رفتار .  كدام كارها را ندارندي آورد تا معلوم بشود زن ها اجازه يفرشته، قانون پشت قانون م. و فرز كتاب قانون را حاضر كرد
ا سه قدم ي يعنيا رفتار مادرانه داشته باشند، يرمانبردار باشند و ا في دهد كه زن ها يح ميامبر ترجيآخر پ.  گرداندي سابقشان برمينرم و فرمانبردار

اما او .  كردندين را مسخره ميثرب چطور مؤمني زنان ي دانينم. نند و ِخردمند و خانه دار باشندين كه در خانه بنشيا ايعقب تر از مرد راه بروند، 
م يبله، آن ها تسل.  مؤمن چنان كردند كه او دستور داده بوديرد، آخرش زن ها مقاومت ندايارايچ كس در برابر جاذبه اش يه. ك جادوگر استي

  ."هرچه باشد بهشت را ِبِهشان وعده داده بود: شدند
   

  ." م گرفتم امتحانش كنميباألخره تصم. ميبگذر: " شد كه سلمان گفتي مي داشت خاليبطر
   

 ي دوران زندگيا از غربت و دلتنگين رؤيابتدا پنداشت كه ا.  كنديار كوه حرا پرواز مكر ماهوند در غيد كه بر فراز پي در خواب دير پارسي دبيشب
 در ي چنان به روشنيطاني شيه هاي آينا مانند مِلك مقرب بود، و واقعه يتش در خواب عي برد كه وضعي شود، اما ناگهان پي ميه ناشيدر جاهل

ا به آن مبدل شده ي كه در عالم رؤياز كجا معلوم است موجود: "سلمان گفت. ذشت گيك روز از آن نميش از ينظرش مجسم شد كه انگار ب
 يش پاياز آن پس هرگاه پ. دار كردي را در خاطرش بيمني اهريشه ين احتمال، اندي بردن به ايو پ" طان نباشد؟يل باشد و خود شيبودم، جبرئ

  . دادير مييتغ آن ها را ي نوشت، پنهاني نشست و قانون پشت قانون ميامبر ميپ
   
 دانا و ي نوشتم خدايف شده بود، من مي آورد كه در آن خداوند شنوا و دانا تعري ميه اياگر ماهوند آ.  دادمير مييت را تغي كم اهميزهايابتدا چ"

 كردم ي ميسيا بازنوي ن من بودم كه كتاب مقدس را نوشتمي؟ اي فهمي شد، ميرات نميين تغين است كه ماهوند متوجه اياما موضوع ا. ِخردمند
ص ي كرد، قابل تشخي من از آنچه خداوند به فرستاده اش الهام مي كلمات فلكزده يعني.  آلودميز خود مي را به زبان كفرآمي الهيو واژه ها

ن دفعه مساله يا.  خورم كه روح مرا لرزانديم، قسم مي گوين چه ميبب. يچي گفت؟ هيت اشعار مقدس چه ميفيراجع به ك. نبود؟ فكرش را بكن
از : ختمين مرد در هم ريم را به خاطر ايگوش كن، من تمام زندگ. ن كردم كه حدسم درست بودهيقيله يمن به كمك آن ح.  بوديگريز ديچ
 نجات دادم، جانشان را.  پنداشتندي چاپلوس مي كردم كه مرا مهاجري زندگيان مردمينجا و ميا راه افتادم آمدم ايارم دور ماندم، از آن طرف دنيد

 ير دادم و به جايي كوچك را تغي آن واژه يولش كن، راستش انتظار داشتم وقت...  فهمند من چهي كه اصالً نمييآدم ها. ترسو خطابم كردند
، ياشتباه؟ و من جواب بدهم عجب يد چه خبر است سلمان مگر كر شده ايش خواندم بگوين كه براي انتظار داشتم بعد از ا- شنوا، ِخردمند نوشتم

. ش نبوديچ كس حالي بودم و هي الهي واژه هايسنده يد كه من نوي رسين نشد و زمانياما چن. حش كنميو بالفاصله تصح.  دانم چه ام شدهينم
 ي طم راين دوران زندگينترياز آن گذشته، غمگ. راستش از ترس سخت خودم را باخته بودم. قت را نداشتمين بود كه من جرأت گفتن حقيش ايبد
 گفتم هرچه باشد انسان است و يبه خودم م. د آن دفعه حواسش پرت بودهيشا.  دادمين كار ادامه ميد به همي نبود، باين چاره ايبنابرا.  كردميم
خر آ.  شوديمطمئن بودم كه متوجه م. يهودي و من نوشتم يحياو گفت مس. ر دادميي را تغي مهمتريزي چي بعدين بود كه دفعه يا. زالخطايجا

ز ي كه چشمان من لبري تكان داد و با ادب تمام از من تشكر كرد و در حاليش خواندم سري همان قسمت را برايچطور ممكن بود؟ اما باز هم وقت
 كارم ادامه ن الزم بود بهيبا وجود ا. اورميثرب دوام بياد در ي توانم زيگر نميدم كه دين واقعه فهميبعد از ا. رون رفتياز اشك شده بود، از چادر ب

 دانستم كه شكستم يم.  رسدي برد به باد هوا معتقد بوده، نمي مي كه پي احساس مردي به پاي ايچ تلخيا هيدر دن.  دادميد ادامه ميبا. بدهم
دم يش خواندم و ديبراك روز آنچه را نوشته بودم ين كه يتا ا: ن بود كه به همان كار ادامه دادميا.  شديز همراه من نابود مي است، اما او نيقطع

د آهسته سر تكان داد، اما يي خواهد فكرش را جمع و جور كند و بعد به نشان تأي مي تكان داد كه پنداريد و سرش را طوريكه ابرو در هم كش



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

201 of 289 

 ي ميز پيماً به همه چ دادم حتير مييل خود تغي را به مي كه كتاب آسمانيگريده ام و بار دي دانستم كه لب مرز رسيم. د داشتمي ترديهنوز اندك
 يابم ميان بردنش را در خود بي از ميين كه توانايش از اي اگر پيسرنوشت هر دومان در دست من بود، حت. دار ماندميآن شب تا صبح ب. برد

 يكنم و همانطور كه م را انتخاب يكي روح ي سرد و بي و زندگييان مرگ توأم با انتقام جويدر آن شب هولناك ناچار بودم م. گذاشتم نابودم كند
فشان را ي توصياراي كه فعال يب فراوانيثرب را ترك كردم و با تحمل مصايد سوار بر شترم يش از طلوع خورشيپ.  را انتخاب كردمي زندگينيب

 چنان قدرت گرفته كه نابود گرياو حاال د. م را خواهم باختيحتماً آخر زندگ.  گردديروزمندانه باز ميز پيحاال ماهوند ن. ه بازگشتميندارم به جاهل
  ."كردنش از توان من خارج است

   
  " كشد؟ي كه او تو را مينطور مطمئنيچرا ا: "ديبعل پرس

   
  ." توانم دستش را رو كنمي هستم كه مين كه من تنها كسي ايبرا: " جواب داديسلمان پارس

   
*  
   

ن را به دور ي پوالدي مانند فشار كالهخوديد و درديش آورش دراز كش و خاري تشك كاهي سلمان همانطور نشسته به خواب رفت، بعل رويوقت
ال و يان خي گفت مي مرگ كرده بود، اما همانطور كه سلمان مي آرزويبارها خسته از زندگ.  گرفتينه اش هم دم به دم گُر ميس. سر حس كرد

 يگر چشمانش مثل گذشته نميد.  شوديونش كوچكتر و تنگتر مراميش احساس كرده بود كه جهان پي پياز مدت. ت فرسنگ ها فاصله استيواقع
. ن روز افتاده بودندين بود كه اشعارش به اي هميد، براي ديز را تار ميهمه چ. ش را رنج آورتر و مشكلتر كرده بوديرو زندگين نيدند و كاهش ايد

 داد و ي حواسش را از دست مي همه ي رفت به زوديمش ين منوال پيگر چندان قابل اعتماد نبودند و اگر وضع به هميش هم ديگوش ها
 ي را نميگر هرگز زنيد ديشا. ماهوند در راه بود. نجاها بكشدي ماند كه كارش به ايد هم آنقدر زنده نمياما شا...  شديده ميا بريارتباطش با دن

 يانت او به من چه مربوط است؟ همه مي آمده؟ آخر خ چه به سراغ منين مست وراج براين با خود گفت ايبعل خشمگ. ماهوند، ماهوند. ديبوس
در .  دادي كرد و دستور ميد ميخ بود كه تهدين شيا.  دانديحتماً او هم م. ز را سرودميش آن اشعار هجوآمين سال پي چه چنديدانند كه من برا

.  شناسمشيگر نمي زد كه بود؟ من كه خودم ديشخند مي برنده داشت و مدام ني كه زبانين گذشته، آن بعلياز ا. ر بودمي تقصيان من بين ميا
 از من يآخر حاال ك.  شوندي كر مي كه به زودييچاق و ِخِرف با چشمان كم سو و گوش ها: ديندازي من بيافه يخت و قي به ريك نگاهيآخر 

  ."فتمي هچل بير داشته باشم و تو خواهم با تو سر و كايدار شو، من نميب: "بنا كرد سلمان را تكان دادن. چ كسي برد؟ هيحساب م
   

بعل .  باز شده خوابش برده و سرش كج شده بوديوار داده نشسته بود، با پاهايدر همان حال كه پشت به د.  كردي همچنان خُروخُر مياما پارس
 االن خودش هم درست به  ه بود؟ آن روزش چگونه بودند؟ مفهومشان چيتازه مگر شعرها.  تشك افتاديد به روي ناليكه همچنان از سر درد م

 يبه معنا: ن بوديو ادامه اش ا.  نداشتين كه تعجبيخُب معلوم است ا.  شدين شروع ميه به اي شبيزيبا چ... م امروزيا تسلي آ :آهان.  آوردياد نمي
زش تن خواهد داد؟ جواب آن سؤال را شمند به هنگام ضعف به سايا انديآ:  شودي با دو پرسش روبرو ميني نويشه يز است؟ ماهوند، هر انديگر
 سرنوشت دشمنان را ي كرد؟ وقتي چگونه رفتار خواهيروزيه نوبت پرسش دوم است، پس از پينك ماهوند، هنگام بازگشت به جاهليو ا. مي دانيم

 ي كه همانطور بفقط هند است. ميستي سابق نيچ كداممان آدم هايگر هي، آن وقت چه؟ ما ديدي و به قدرت مطلق رسيدر دست گرفت
معلوم است چرا شما دو تا آبتان . هي ماند تا جاهليثرب مي يشتر به زن هاي مست، بين پارسي به قول ايپندار.  جوان ماندهيريين تغيكوچكتر

  .ت مادر بشود، نه دختريهند نه حاضر بود برا.  نرفتيك جوي يتو
   

 كناره ي زندگي عرصه هايدر برابر هند درمانده بود و حاال كه از همه . ديشيد اني خود ميهودگي و بي رفت به پوچي كه به خواب ميدر حال
پر بود از دانش از دست . دين و اميقيرو، ي، هدف، ني، پاكي، عشق، سالمتييباي، زيفقدان جوان: اتش پر از شكست و فقدان بودنديگرفته بود، اب

 ي گرفتند و هرچه آنان را با شوق فرا ميز آدم ها از او فاصله ميش نيده هاي در قص.ز كه از دستش رفته بوديرفته، پول از دست رفته و هند ن
 يشان برمي كه باد از تاركهايدي سفي شدند و ماسه هاي كه جابجا مييتپه ها. ابان بوديچشم انداز اشعارش هنوز ب. ختندي گريخواند تندتر م

ن ي دهد؟ چنير شكل ميي را شرح داد كه روز به روز تغياري توان ديچگونه م. وقت مي ناتمام، چادرهاي نرم و لغزنده، سفرهايكوه ها. گرفت
به عالوه او را به خلق . داري ناپاييال و وزن هاي بس سيريد كشانده بود، با تصاوير گذاشته و آن را به تجري بر زبان شعرش تأثييپرسش ها

 ير شكل ميي كه به محض ظهور به ناچار تغيموجودات.  بز و دِم مار واداشته بودر، بدِني با سِر شياشكال سراب گونه و ناممكن مانند موجودات
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 يز از ارزش آن مي هجوآمي زد و واژه هاي ذوق مي تويزي اشعارش چير عاشقانه يك و تصاوي كه با وجود خلوص كالسيدادند، به طور
ستد و در يك بود قلبش بايك آن نزدياما .  آورديت مي امنيفراموش." ورد آياد نميچ كس مرا به يه: "ن بار با خود گفتيكمي هزار و يبرا. كاست

دار ماند و به خُر يتمام شب را ب. رديد بتوانم سرش را كاله بگذارم تا نتواند انتقام بگيماهوند، اما شا. ديخ كرده بود از خواب پري كه از وحشت يحال
  . انوس وار سلمان گوش فرا داديخُر اق

   
  :ندي بيردوگاه ها را در خواب مل آتش ايجبرئ

   
ن يد هم به اي شب، شايكيل تاريد به دلي شا- هيخ جاهلي شييگو.  اردوگاه ارتش ماهوند ظاهر شديان آتش هاي مشهور در مي مرديناگهان شب

افته ين خود را بازيشيپ يروي از ني كه هنوز قدرت را در دست دارد بخشين لحظاتين آخري در ا- دي نمايخاطر كه حضورش در آنجا ناممكن م
  . كننديت مي ماهوند هداي چادرهاي سابق، او را به سويخ تنها آمده و خالد كه در گذشته سقا بود و بالل برده يش. است

   
  :ديه در خواب ديخ را به جاهليل بازگشِت شيبعد جبرئ

   
بعد هند در بالكن .  رسدي خشم آلود هند به گوش مي صدايپس از مدت. ستاده انديخ اي شي در مقابل خانه يتيعه است و جمعيشهر پر از شا

ستد و از همسِر پر ِمهِر خود دو ي ايخ در كنار او ميش. خ را قطعه قطعه كنندي كند كه شيت امر مي شود و خطاب به جمعي باال ظاهر ميطبقه 
خ را از ي زحمات نتوانسته است شي رغم همه يه عل برده است كيهند پ.  شودير ميت سخت تحقي خورد و در برابر جمعي آبدار ميده يكش
  .م شهر به ماهوند باز دارديتسل

   
  .رفته استيز پذيد را نين جدييمبل آياز آن گذشته ابوس

   
ماهوند قول داده است : "دي گوي كند و ميت ميده از هند رو به جمعيشتر آراسته است، پس از خوردن كشي رغم شكست، خود را بيمبل كه عليس
  ."دياوريد و زنان و فرزندانتان را هم همراه بي داخل شويهمگ.  ماندي قصر باشد در امان ميواري هركس در چهاردكه

   
ن كه قصر باشد بچپند؟ تو با ماهوند يك خانه، ولو اي ي توانند تويِر ِخِرف، مگر چند نفر مي پيا: "دي گوين سخن ميهند از جانب مردم خشمگ

  ."پس بگذار مردم تكه تكه ات كنند و جسدت را به خورد مورچگان بدهند. يودت را نجات بده تا جان خيمعامله كرده ا
   

ز در امان يهركس در خانه اش بماند و درها را ببندد ن. ز داده استي نيگريماهوند قول د: " دهدي خود را حفظ كرده، ادامه ميخ خونسردياما ش
  ."ديبا باشيد و شكي خود بازگردي خانه هاد، بهيد در قصر بماني خواهياگر نم. خواهد بود

   
د با ي گوياد ميهند با فر.  از نفرت محض استي گذرد حاكي كه در بالكن ميصحنه ا: ه او بشوراندي كوشد تا مردم را علين بار مي سوميهند برا

ن يد تا آخريبا.  جنگ باشنديرد كنند و آماده مبل را طيد ابوسيمردم با. ستي ني توان سازش كرد چون آدم قابل اعتماديچ وجه نميماهوند به ه
امبر، ين پيد در برابر اي خواهيا ميآ. "ه كندي جاهلي آزاديهند هم آماده است تا در كنارشان بجنگد و جان خود را فدا.  خون خود بجنگنديقطره 

 توان يا مي توان انتظار شَرف و مروت داشت؟ آيند مكسان كي خواهد شهر زادگاه خود را با خاك ي كه ميا از مرديد؟ آين دجال، سر فرود آوريا
."  ماننديدار مي شوند و پايروز ميمان در جنگ پيم و الهه هايه اير و ظالم توقع سازش و ترحم داشت؟ ما توانگران جاهلياز آن مرد سازش ناپذ

  .اما مردم پراكنده شدند. بعد به آنان فرمان داد به نام ال الت بجنگند
   

ن ي پندارد و چون در اي خود مينه ييمدت ها است كه شهر آن دو را آ. نندي بيمردم آن دو را م. ستاده اندي بالكن اير همچنان روزن و شوه
 و ي كه به بزرگيهمان مردم. كه خورده و آزرده انديح داده اند، اكنون سخت يخ پژمرده و در هم شكسته ترجير هند را به شياواخر مردم تصو

 جنون بودند، اكنون يا نوعي ير خوابزدگي پنداشتند و اسيت مي شواهد، اسطوره را واقعي رغم همه ي فروختند و علي خود فخر ميريشكست ناپذ
دند ي پرسياز خود م.  گفت نبودنديدند و قادر به باور كردِن آنچه مي ماليستاده، چشمان خود را ميج و منگ ايدار كرده بود، گيخ آن ها را بيكه ش

اند كه چگونه ي نمايرد و به آن ها مي گيم؟ اما سرانجام باور در اذهانشان جان مي سقوط كردين سرعتيم چطور با چنيرومند بودين قدر نيما كه ا
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كه ن است يچن.  دهنديز بر باد ميدشان را ني كنند و اميو آن ها هند را رها م.  هند بنا كرده بودندياعتماد خود را بر ابر و باد و حرارت گفته ها
  . نهندي گردند و بر درها قفل مي به خانه ها باز ميديه غرق نااميمردمان جاهل

   
." دي كني ال الت قربانيد و برايياياه بي سنگ سيبه خانه : "دي گشايسو مي افتد و بند از گي خواند، به التماس مياد كنان آن ها را فرا ميهند فر
 ي شود، شهر از جنبش باز مين ميه ته نشيسكوت در سراسر جاهل.  ماننديبر بالكن قصر تنها مخ ي كند و هند و شيچ كس به او اعتنا نمياما ه

  . بندديوار قصر چشمانش را ميه به ديماند و هند با تك
   
 خام خام،  مورد عالقه اش رايهرچه باشد دل و جگر عمو. ين از ماهوند بترسيريش از سايد بيتو با: " كنديخ زمزمه ميش. دهيان كار فرا رسيپا
 گذارد و به يهند را تنها م." ك تكه گوشت رفتار كنديتعجب نكن اگر او هم در مقابل با تو مانند . ير خورده اي سيا قطعه اي نمك ي ذره ايب

  .دي گشاي شهر را مي رود و دروازه هاين ميي شود پايده نمي سگ هم در آن ديگر حتي كه دييابان هاي خيسو
   

  .ندي بيا م ريل خواب معبديجبرئ
   

 برجسته داشت يماهوند خطاب به خالد كه در گذشته سقا بود و اكنون مقام. ه قرار داشتي جاهلي گشوده ي دروازه هايكي در نزديمعبد عز
 ي نفرت آورن مكاني كه چني خواست تا زمانيچرا كه ماهوند نم.  از مردان وارد معبد شديو خالد همراه با گروه." ر كنيبرو و آنجا را تطه: "گفت

  .در كنار دروازه ها قرار داشت وارد شهر شود
   

 الهه رفت، ي مجسمه يد و به سويام بركشير از نيد، شمشي كوسه بود، خالد و همراهانش را ديله ي از قبين كه نگهبان معبد، كه مرديهم
آن گاه ."  از خود و خادمت در برابر ماهوند دفاع كنياقتاً الهه ي اگر حقي عزيا: "ر بر گردن الهه نهاد و گفتيش را خواند و شمشين دعايآخر

و ." ستين الهه جز سنگ ني است و اي واقعي ماهوند خداي بردم كه خداياكنون پ: "د نگهبان گفتيخالد وارد معبد شد و چون الهه از جا نجنب
: خالد بازوها را از هم گشود و پاسخ داد" ؟يديچه د: "ديامبر پرسيپ. ران كرد و به چادر ماهوند بازگشتيخالد الهه را در هم شكست و معبد را و

 يخالد به معبد مخروبه بازگشت و در آنجا زن." ان رسانيبه معبد بازگرد و كار خود را به پا. يپس او را نابود نكرده ا: "امبر بانگ زديو پ." چيه"
 كه يهنگام. دي رسيش مي زد و تا قوزك پايسوان شبگونش موج ميگ سراپا برهنه كه يزن. ش آمدي سرخ دوان دوان به سوياه با زبانيم و سيعظ

د؟ يده ايشين است اندي كه سوميا به الت، منات و عزيآ: "ن خوانديز، پر از گوگرد و آتش جهنم چني هول انگييد، با صداي خالد رسيكيبه نزد
و ." ، نه پرستشيد طرد شويحقا كه با. يطانيند و تو دختر شيطانيا شه هين آي ايعز: "د و گفتياما خالد سخنش را بر..." نديآنان پرندگان متعال

  .م كرديد و او را به دو نيام بركشير از نيشمشم
   

 برخاستند و به شهر يو همگ." مي شويه مينك وارد جاهليا: "امبر گفتيو پ. ت كرديده بود حكايآن گاه به چادر ماهوند بازگشت و آنچه را كه د
  . بشر تصاحب كردندي و نابودكننده ي تعالي به نام خداداخل شدند و آن را

   
*  
   

 ين كمان، مجسمه يد، عقاب، رنگي خورشيالهه . صد و شصت استيتعداد بتان س:  دارند؟ فراموش نكنياه چند بت جاي سنگ سيدر خانه 
اما بهتر است وقت خود را در آنجا تلف . ده استيسان كار فرا ري دانند كه پايصد و شصت بت در انتظار ماهوند خوب مياما هر س. م هوباليعظ
  .ردي پذيد بشود انجام مي شوند و آنچه باي افتند، سنگ ها چند پاره مين ميمجسمه ها بر زم. مينكن

   
 با دل و ن فاتحان رايي شوند و آيمردم در اطراف چادر جمع م.  زندي بازار، چادر ميمياه در محل قدي سنگ سي خانه يماهوند پس از پاكساز

  .ر استيز اجتناب ناپذين نيه، اي جاهلميتسل. رندي پذيجان م
   

ر گوش خالد زمزمه يماهوند ز. ستي نييجز ال اله خدا:  كنندي را كه حافظ جانشان است تكرار مي زنند و كلماتيه در برابرش زانو ميمردم جاهل
  "افته اند؟يا سلمان را يآ: " خواهد بدانديامبر ميامده، پيش ن زانو زدن نزدي كشد برايآن كه مدت ها است انتظارش را م.  كنديم
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  .  كننديش ميداي پي به زودي شده وليمخف.  نه هنوز-
   

بس : "دي گويماهوند م.  شودي بوسد جلب مي او را مي خود را پوشانده و در برابر ماهوند زانو زده و پاهاي كه چهره يناگهان توجه مردم به زن
 يسد، مي ليانگشت به انگشت، بند به بند، زن م! دن استين چه جور بوسياما ا."  پرستش استيسته يتنها خداوند شا. ديه ندهگر اداميد. است

 پا ير پاشنه يده و دستش را زياما زن اكنون به كف پا رس." ستيسته نين كار شايا. ديبس كن: " كندي مكد و ماهوند برآشفته تكرار ميبوسد، م
جز ال اله : "دي گوي بلند ميي زند و با صداي كند و بعد دوباره زانو مي افتد، سرفه ميزن م.  زنديش لگد ميج و آشفته به گلوي گماهوند... نهاده
 ي كند و به رسم دلداري زن دراز مي خواهد و دستش را به سويعذر م.  شوديماهوند بر خود مسلط م." امبر خدا استيست و ماهوند پي نييخدا
 ي آشفته است و اكنون به علت آن پيبياما به طرز عج."  شوند در امان خواهند مانديم ميآنان كه تسل.  به شما صدمه نخواهد زديكس: "دي گويم
  .هند است:  زنديزن چادرش را كنار م. ابدي ي زد در مي پرستش پاها موج مي و شهواني را كه در حركات ِافراطي برد و راز خشم تلخيم
   

  ."فراموش نكرده بودم. هند: "دي گويماهوند م.  شوديو سكوت حكمفرما م." مبل هستميمن همسر س: "دي گويمحكم و شمرده م
   

  ."يبه چادر من خوش آمد. يم شده ايتو تسل: "دي افزاي جنباند و مي سر مي طوالنياما پس از درنگ
   

ك دست گوش مهاجر را گرفته ي كه با يخالد در حال.  آورنديد م را كشان كشان به حضور ماهوني حضار، سلمان پارسيان همهمه يروز بعد در م
ك زن فاحشه بود كه از دست يبا . گهيمعلومه د. ش كردميدايآخر پ: " كشاندي تخت ميش نهاده، او را ناالن به سويگر كارد بر گلويو با دست د

  ". دهي گند الكل هم ميپول زنه را خورده، بو. ده بوديادش به آسمان رسين فريا
   
ال يالها ايال ا ": كندي را به بانگ بلند تكرار م"كالم" ي خواهد به مرگ محكومش كند كه ناگهان زندانيو م." يسلمان فارس: "دي گويامبر ميپ

  ".اهللا
   

 ي نمي ما به آن پي كرديال ميخ. ش استير قابل بخشايزت غيعمل كفرآم: "دي گوي دهد و مي حركت ميماهوند سرش را به عالمت منف
  ."ي كالم خداوند نهاديم؟ تو افكار خود را به جايبرد

   
 يماني كوبد و ِابراز پشينه مي افتد، به سيان چنان به التماس مي دهد و ناالن و گريار از دست ميست، اختيش ني بير سابق كه اكنون محكوميدب
 يسلمان قسم م.  روديكه صدا باال م" ن سر از تنش جدا كنم؟ي دياجازه م.  آوردين سر و صدا كفر آدم را در ميا: "دي گوي كند كه خالد ميم

 دانم يمن م: " كند كهيشنهاد ميدش پي امين ذره هاي افتد و بعد با آخريامبر وفادار خواهد ماند، دوباره به التماس ميخورد كه از آن پس به پ
 فشارد ي سلمان را كه زانو زده است در دست ميخالد موها.  اندازدير ميامبر سر به زيپ. تا چند لحظه برنده است." تان كجا هستنديدشمنان واقع
 ي ها فرو ميان پشتي شوند ميماهوند كه خاطرات گذشته در ذهنش زنده م.  بردي را نام ميسلمان كس" كدام دشمنان؟: " كشديو به عقب م

  .رود
   

  ."بعل، بعل: " كنديو آن نام را دو بار تكرار م." بعل: "دي گويسلمان م
   

 است با ِوساطِت بالل يگريامبر كه فكرش مشغول امور ديپ.  كنديوس ميابد و خالد را ماي يت نجات مي از محكوميرانيو سرانجام سلمان ا
ز از يهند در امان مانده و اكنون سلمان ن!  استين سخاوتمندي دميتسلواقعاً كه ." دين فلكزده را زنده بگذاريا. ار خوبيبس: " كنديموافقت م

ده اند تا مثل جوجه جگرش را بدرند و به يرون نكشي را بيميك دشمن قديك در از جا كنده نشده و يه يدر تمام جاهل. افته استيرگ نجات م
 گذارد و گاه و يك تن ماهوند را راحت نمي كرد؟ اما نام ي چه خواهيروزيبعد از پ: ن پرسش استين پاسخ ماهوند به دوميو ا. فكننديخاك ب

 ي بييباي خواند كه زي را مياتي كند و ابينش به او اشاره ميزهوش كه با انگشت دراز و رنگي جوان و تينام مرد.  زنديشتر ميه ذهنش نگاه بيب
" د؟ي كنيهنوز به او فكر م: " پرسديآن شب پس از رفتن آن دو ملتمس، خالد از ماهوند م.  گذارندي مي است كه برجايرحمانه شان ضامن درد

. ستيش ني بيغوله ايب. سلمان را وادار كردم مرا به اتاقش ببرد: "دي گويخالد م.  آوردي بر زبان نميزي جنباند اما چيد سر مييه عالمت تأامبر بيپ
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 شيدايد پياگر بخواه: " كنديخالد اصرار م. دي گوي نمي جنباند و سخنيگر سر ميماهوند بار د."  شده استيحتماً مخف. اما خودش در آنجا نبود
 كند يو با انگشت نخست به دور گردنش اشاره م" ؟ين جوريا اي ين جوريد؟ ايد با او چه كني خواهيم.  من مثل آب خوردن استيبرا.  كنميم

ده ي كل قشون رسي سابق كه اكنون به مقام فرماندهياد خطاب به سقاي رود و با فريماهوند از كوره در م.  كوبديو سپس ناگهان به نافش م
  "؟ي را بدون كمك من انجام بدهيك بار هم كه شده كاري ي توانينم. يوانه ايتو پاك د: "دي گويم
   

 ي به دادش ميشه هنگام اوقات تلخي كه هميميز به همان موهبت قدين بار نيا.  رودي شود و ماهوند به خواب مي كند، خارج ميم ميخالد تعظ
  . شوديد متوسل ميرس

   
*  
   

ز ير و رو كردن سنگ ها نين كه از زيه و با اي در به در، خواندن اعالمي رغم جستجويعل. افتن بعل عاجز مانديد، از اما خالد، سرلشگر ماهون
. ش آگاه نگشتيل دروني از تمايز به سخن گشوده نشدند و كسيو لبان ماهوند ن.  مانديفروگذار نكرده بود، شاعر همچنان دور از دسترس باق

ك بار ين كه آن ولد الزنا ي به ايوا: "ه بود، قسم خوردي و سايغمبر كه پر از نرميد و در چادر پيستجو دست كشن از جيسرانجام خالد خشمگ
دا ي كنم كه از پشت هر تكه اش هوا پيزش ميز ريك ريچنان بار.  كنميآن وقت با دست خودم شقه اش م. ك باريفقط . خودش را نشان بدهد

  ."باشد
   

  .  توانست مطمئن باشدي در نور اندك چادر نميوس شده است، وليز مايد نخالد احساس كرد كه ماهون
   
*  
   

ز در ساختمان ي هند نيحت.  زناني نماز روزانه، فقدان الكل، قفل كردن در به رويبانگ پنج گانه :  تازه اش خو گرفتيه رفته رفته به زندگيجاهل
  اما بعل كجا بود؟...  كناره گرفته بوديمخصوص

   
  :دي را ديخواب پرده ال يجبرئ

   
 كه به ييع، پر از درختان خرما، باغچه ها و فواره ها و دور تا دور اتاق هاي وسيباغ. ه بودي جاهلي خانه ين روسپي نام محبوبتر"حجاب"ا يپرده 
ك ورد يوار هر ين شده و بر ديين تزكساي كه عمدا ييراهروها. افتندي ي راه ميي تو در تويز به راهروهايگر و نيكديچ و خم به ي پر از پينحو

ك از يچ يه. وارها بودندي در كنار دي بزرگ سنگيك شكل و گلدان هاي ي فرش هايخته بودند و داراي خوش نوشته و آوي به خطيعاشقانه ا
همانان ناخوانده در يرها از شر مله هم دختين وسيبد. ابدي بييا به خارج به تنهاي محبوبش و ي قادر نبود راه خود را به اتاق روسپحجابان يمشتر
كل كه خود را ي هي قويخواجه ها.  توانست سرشان كاله بگذاردي نمي بود و كسي قطعيش از رفتن مشتري ماندند و هم وصول پول پيامان م

 انجام ي كردند و گاه براي ميي راهنمايان كار به سمت دِر خروجي هدف و در پايهمانان را به سويمانند جن داخل چراغ جادو آراسته بودند، م
 "مادام" نام، ملقب به ير و بيار پي بسين بود كه زني پرچي پنجره و پر از پرده هاي نرم و بيارينجا ديا.  جستندي نخ مدد مين كار از گلوله هايا

 از ته چاه به گوش ييبش كه گوي عجيان دراز با صداي كه در طول ساليزن.  كرديد، بر آن حكومت ميچي پياه به خود مي سيشه چادريكه هم
 مرموز را ي عدم اطاعت از آن صداياراي ها يك از كاركنان و نه مشتريچ ينه ه. افته بوديم باز ي قديب گوي چون كاهنان غيد، شهرتي رسيم

 حجابر كه نه چندان دور از امبيع پي كه در چادر وسيكالم.  آمديز كالم مقدس ماهوند به شمار مي تز كفرآمي آنتي كه از جهاتييصدا. نداشتند
م ي كمك كرد، تصمي كه شاعر خسته و وحشتزده در برابرش به خاك افتاد و التماس کنان تقاضاين رو هنگامياز ا.  شديبرپا كرده بودند، ادا م

با و پرشور را به يآن جوان زمادام هنوز .  مورد قبول همگان قرار گرفتيچ پرسشي هين كه بعل را پنهان كند و جانش را نجات دهد بيمادام بر ا
جه آور و يدند، خواجه ها چنان تك تكشان را در آن ساختمان سرگي سر رسحجاب ي جستجوي كه سربازان خالد برايو هنگام.  آورديخاطر م
 كه يدن در حالي نرسهي و به نتجي و نه گلدان سنگيدن سي آن چرخاندند كه سرانجام سرهاشان به دوار افتاد و پس از كاوي تو در تويراهروها

بعل از ترس .  ببرندين گلدان كه شاعر لرزان را پنهان كرده بود پي آن كه هرگز به وجود چهلمي گفتند، آنجا را ترك كردند بير لب ناسزا ميز
  .س كرده بوديژامه اش را خيپ
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 اجنه وار بر او بپوشانند و سپس به بعل ير و عمامه نداياه بزنند و شلوار چي شاعر را رنگ سيسپس مادام به خواجه ها دستور داد پوست و مو

  .ختي انگيش سوء ظن برميرا ضعف بدني درنگ شروع به ورزش كند، زيد كه بيفرمان رس
   
*  
   

ر  در كنايف خواجگي انجام وظايان خبرها باشد، بلكه برعكس، چون براين نبود كه در جريچ وجه مانع از اي به هپردهو اما اقامت بعل در پشت 
ز ي ها كه رفتار شاد و ِمهرآميشل شدن زبان مشتر.  شدي كردند با خبر مي ها نَقل مي كه مشتريعاتيستاد، از شاي اي ميلذت سراها به نگهبان

ثر  گوش، بر ايني و سنگينيك بي خواجه ها باعث شده بود كه شاعر با وجود نزدي زد، همراه با اعتماد كامل به رازداري ها به آن دامن ميروسپ
 گشت هرگز به چنان ي شهر آزادانه مي شده ي تازه پاكسازيابان هاي كه اگر در خي ببرد، به طوريشتر به چند و چون اوضاع پياستراق سمع ب

 خود را يشتر اوقات صداي ها بيرا مشتري كرد، زيش را ناقص مي شد و دانسته هاي گوشش گاه باعث زحمت مينيالبته سنگ. دي رسي نميشناخت
شان را ي توانست زمزمه هاياو نم.  كردي را كمتر ميز داشت كه بروز و رشد افكار شهوانين حس را ني كردند، اما اي آوردند و زمزمه مي منييپا

 يمده اند، صدا را باال ي كردند به اوج لذت رسي كه وانمود ميا كاركناني ها از فرط لذت و ي كه مشتري بشنود، البته به جز موارديهنگام زناكار
  .دندي كشي ميا مصنوعي ي واقعيادهايبردند و فر

   
  : آموختحجابآنچه بعل در 

   
ده بودند، دسته دسته پشت دِر ين تازه گروييان كه ظاهراً به آيت خوردن گوشت خوك، جاهليم، قصاِب غُرغُرو، خبر آورد كه با وجود ممنوعيابراه

فروش باال : " افتاد، گفتي خانم مورد عالقه اش مي كه رويم در حاليابراه. ددني خري گوشت ممنوع ميواشكي بستند و يعقب مغازه صف م
 سر و يست كه بشود راحت و بي نيوانيخوك ح. د كار مرا مشكل كرده اندي جدين قانون هايشتر شده، اما بدمصب اياه بيمت خوك سيرفته و ق

گر از ي ديكيِش ي فروش پي سبزيو موس.  درد، شروع به آه و ناله كرد لذت، نه از زوريز ظاهراً از روينجا خودش نيدر ا." صدا آن را كشت
 محبوبش منات و گاه يستاده، به الهه ي گوش ناي مطمئن است كسي اقرار كرد كه ترك عادت موجب مرض است و وقتحجاب يكاركناِن افق

 يبعد او هم با شوق و ذوق رو.  رسديشان نمي مذكر به پاي دارند كه خداهايزين الهه ها مؤنثند و چيهرچه باشد ا.  كنديهم به ال الت دعا م
 مطلق و يچ حكومتيافت كه هي دريض احوال بود در اوج تلخ كامي و مري كه مخفين بود كه بعل در حاليچن.  افتاد"زيچ" آن يني از انواع زميكي
  .ست، و رفته رفته انتقاد از خود ماهوند هم آغاز شدي كامل نيروزيچ پيه
   

د او را يِم خوك كُش به گوشش رسي ابراهيم ال الت در طائف، كه همراه با آه و ناله ي معبد عظيخبر نابود. ر كرده بودييگر بعل هم تغيحاال د
ش ين تنها احساس واقعيد ايشا. دي جوشي، عشق به آن الهه در وجودش ميني دي و بي در روزگار جوانيچرا كه حت. ن فرو بردي سنگيدر اندوه

.  قادر به دفاع از خود نبودي كه حتيقطعه سنگ.  بنددي دل مياند كه انسان به قطعه سنگي نماي را به او مي آن زندگيت الهه، پوچبود و شكس
ان ين است كه پاي ايد كه شكست ال الت نشانه يجه رسين نتي فروكش كرد، به ايش را از دست داد و اندوه بعل اندكين كه خبر تازگيپس از ا

 بازگشت يول. جاد كرده بود، از دست دادي موقتاً در او اپرده در يت را كه زندگيب امنين هنگام احساس غريدر ا. ك استيدعمر او هم نز
افت كه ي، شگفتزده دري در به دريبعد از عمر. قت مرگ همراه بود، موجب ترسش نشدي كه با حقيتي و كشف واقعي بودن زندگياحساس موقت
 دروغ و تصنع و پول چشمانش ين خانه ين معما كه چگونه در اي ايشه ي همراه است و اندي زندگينيريدن شي با مرگ با چشيكياحساس نزد
 سنگ ي ول-  هرگز هم زنده نبود-ن كه ال الت مرده بوديقت چه بود؟ اياما حق.  بردي فرو ميشتري بي را به شگفتيقت روشن شده، ويبه نور حق

ان، ي خداي ماوراي ذهنيايزان به دنيافتان و خ. ده بودي رسيي خدايدر مجموع بعل به ب. غمبر استيماهوند پن مفهوم نبود كه يبودن ال الت به ا
ن ياز ا. ردي بگي جديميست تصمي بايخته كه به ناچار ميش چنان با سرگذشت ماهوند درآمي برد كه داستان زندگين گام نهاد و پيرهبران و قوان

 فروش نسبت به دوازده همسر ي سبزي كه موسيو روز. ش افتاديكه خورد و نه به تشوي با مرگ بود نه  روبرو شدنيمين تصمي چنيكه معن
 به ميتسلن مصافش با ي برد كه آخريست، بعل پي نيست چرا او قانون خودش را دارد و تابع قانون همگانيغمبر خُرده گرفت و گفت معلوم نيپ

  . درخواهد آمديچه صورت
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 پنجاه بود ي به سن باالينشان كه زنيرا از مِسن تري بنامند، ز"دختر" كرد که آنان را يجاب ميالبته تنها رسم و عادت ا كه -حجابدختراِن 
ن بعل كه ي بله، دختران به ا- از پنجاه سالگان تجربه اندوخته بودندياريش از بسي بي پانزده ساله بود، همگينشان كه دختريگرفته، تا جوانتر
 بردند و خارج ي نبود لذت م"خواجه" از خواجه ها يكين كه يد انس و الفت گرفته بودند و در واقع از اي كشيش را لخ لخ مي پاهاهنگام راه رفتن

ها را به   چسباندند، رانيشان را به لبش مي دادند، پستان هايچ و تاب ميشان را پي دادند، در مقابلش بدن هاي آزارش مياز ساعات كار با شوخ
 يسنده ي دادند كه آن نويدند، و آنقدر ادامه مي بوسي و شوق مr صورتش با شويمتريگر را در چند سانتيكدي كردند، يش حلقه مدور گردن

 كردند كه تا بناگوش سرخ يدند و آنقدر مسخره اش مي خندي شد و آن وقت به آلتش ميك مي به شدت تحريشتن داري خوي با همه يخجالت
ن يچن. دند تا او را ارضا كندي گزيان خود برمي را از ميكي با آنان را از دست داد، گاه يد به همخوابگيبعل هرگونه امن كه ي پس از ايول.  شديم

د و يشي اندي گذاشت، به مرگ و انتقام ميد، سر به دامان زنان مي گذراني زد و روزگار مين و رام مژه مژه ميك بي نزديبود كه شاعر چون گاو نر
  . ن استي زمين موجود رويره بخت تريا تين و ي تريص بدهد كه راضيانست تشخ تويد نمي ترديب
   

نشان را درباره ي جوانتري كردند، بعل گفته ي كه دختران مست از شراب با خواجه ها خلوت ميان روز، هنگامي پايگوشين اوقات بازي از ايكيدر 
ن موضوع حساس است يآنقدر نسبت به ا.  زنديغمبر را مي پيام حرف زن هاارو مدين يا: "دختر گفت. دي فروش شني سبزي اش، موسي مشتري

 يم كرده باشند، او هم همانطور كه همه مي كه به دو نيبيمثل س. شه هستمين عايد عي گويبه من م.  شوديك ميكه با بردن اسمشان تحر
  ."  حضرت استيز كرده يدانند عز

   
 دهد ين خاطر است كه ماهوند اجازه نميبه هم.  زنندي حرم حرف مين روزها مدام از زن هايتش اراس: " پنجاه ساله گفتين هنگام روسپيدر ا

  ." كنديال مجسم ميشتر در خيند، بي تواند به چشم ببيآدم هرچه را كه نم. ن كارش اوضاع را بدتر كردهيرون بروند، اما ايب
   

 يده بود، زن ها لباس هاينش سر نرسي كه ماهوند با كتاب قواني كه تا وقت هوسرانيه ينجاهلين شهر، در ايبعل با خود گفت بخصوص در ا
و فقط هم حرف و صحبت . همه اش جماع بود و پول، پول و جماع.  نَقل مجالس بوديدند و صحبت از پول و هم خوابگي پوشيز ميهوس انگ

  .نبود
   

  "؟ي آوريشه را در نميد عايش تقليچرا برا: "نشان گفتيخطاب به جوانتر
   
  ؟ي كي برا-
   
  ؟ي شويش نمي شخصيشه يد، چرا عاي آيشه خوشش مين قدر از عاياگر ا. ي موسي برا-
   

  !" كننديت را در كره سرخ مي تخم هايي گوياگر بشوند چه م! مواظب باش: "دختر گفت
   

ر كه پنهان در يبود؟ باز هم دوازده تا و مادام پ ي چند روسپپردهدر پس . ا رفتهيش از دنيك خانم مسن كه مدت ها پيچند تا زن؟ دوازده تا و 
بعل فكر تازه اش را با مادام در .  شوديدا نميمان نباشد، كفر هم پي كه اييجا. اه بر تخت نشسته و مرگ را جواب كرده بودي سيپشت پرده ها

د كارمان را رونق بدهد، بهتر يخطرناك است، اما شا يليخ: " ماند جواب داديت گرفته مينوزي سيش كه به قورباغه يان گذاشت و او با آن صدايم
  ."مي كنيم، اما امتحانش ميش بروياط پياست با احت

   
ت را، يبچگ. همه اش را بگو: "د و به التماس افتادي در چشمان مرد درخشينور.  فروش زمزمه كردير گوش سبزي زيزي پانزده ساله چيروسپ

آن . ش گفتيو او برا."  كرديت مي آمد تماشايغمبر مي و پي كردي ميبگو چطور با طبل باز.  همه را.مان راي سليت را، اسب هاي هاياسباب باز
ن شب يامشب بهتر: "ش گفت و هنگام رفتن دو برابر معمول پرداخت و گفتي بكارت شده و او براي ازاله يد چطور در دوازده سالگيوقت پرس

  ."مي ها باشيپش قلب بعضد مواظب تيبا: "مادام به بعل گفت." م بوديزندگ
   
*  
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 كند، ي مي از همسران ماهوند را بر خود نهاده و نقش آنان را بازيكي نام حجابك از زنان يد كه هر يچيه پين خبر در جاهلي كه ايهنگام

. دين نرسيرگز به گوش مسؤولن حال چنان از دانستن خبر به وحشت افتادند كه راز آن هيبا ا.  نهفته قلب مردان شهر را به تپش در آورديجانيه
 بود، از آن گذشته مردان ي ها شركت دارند، اعدامشان حتمي حرمتيل بين قبي بردند كه مردان شهر در اي ميشكاران ماهوند پيبدون شك اگر پ

 را ي شمالي آن واحه يكاثرب بازگشته بود چرا كه خنيدر آن روزها ماهوند همراه با همسرانش به . ابدي ادامه حجابد ي خواستند خدمات جديم
ماهوند .  كردي نگه داشتن اسرار را آسانتر مين خود مخفيت امور شهر در دست سپهبد خالد بود و اي داد و مسؤوليح ميه ترجي جاهليبه گرما

 ين اقدام عجوالنه اي را از چنيل وياما ابوسم. ه را به خالد بدهدي جاهلي خانه هاي روسپيل همه يشه بود كه فرمان تعطين اندي در ايمدت
غمبر خدا ين پيو ماهوند كه عمل ِگراتر." ي مجالشان دهيرفته اند، بهتر است كمين تو را پذييان تازه آيجاهل: "ح داده بود كهيبرحذر داشته، توض

ه چنان دسته دسته يردان جاهلغمبر مياب پين رو در غياز ا. ر و تحول در نظر گرفته شود موافقت كرده بوديي تغي براي خاصين كه دوره يبود با ا
اط فاحشه خانه ي از مردان درون حيشتر روزها صفيز نبود، بيابان جايو چون صف در خ. دي رفتند كه سود مادام به سه برابر رسي محجاببه 
گر دور آن سنگ يل دي كه به داليدند و در آن حال به زائراني چرخي كه در مركز آن قرار داشت م" عشقيفواره " آمد كه به دور يد ميپد
 باال به مردان ي كه از بالكن طبقه ي شد و بعل در حالي ماسك داده محجابان ي مشتريه يبه كل.  شباهت نبودندي گشتند بيق مياه عتيس

  .ار بودي بسميتسل تن ندادن به يراه ها.  كرديت ميست احساس رضاي نگريماسك دار و چرخان م
   

 كه در ي اصليشه يدرست مثل عا. ان بودي مشتريشه، سوگلي پانزده ساله، عايروسپ. به روش تازه خو گرفتند حجاب بعد كارمندان يدر ماه ها
 يشه يست، عاي زيثرب مي مسجد بزرگ يژه داشت و چون او كه با عفت و عصت در آپارتمان مخصوص در بخش حرمسراي وييدل ماهوند جا

 داد، سخت حسادت ي مين كه انعام كالنيا اي شد و ي اضافه م"خواهران"ك از ي هر يشتر بودن خود شده و اگر مي سوگليفته يز شيه نيجاهل
 مادرانه و زنانه اش ي جاذبه يفته ي داشت كه شيادي را بر خود نهاده بود و خواستاران زسوادهن فاحشه، كه نام ين و چاقتريرتريپ.  كرديم

 يشه هنوز كودكيدر آن زمان عا.  گفتيك روز ازدواج كرده بود را ميشه در ي و عان كه چگونه ماهوند با اويت اينش حكاي طالبي برا- بودند
ف مردان را سخت به ين توصيو ا." هم بچه و هم مادر: مي همسر مرحومش بوديمه يش مثل دو نيما دو تا با هم برا: " گفتيسواده م. ش نبوديب
 ي هاي ها و دشمنيك آموختند، دوستين كه هر دوازده زن نقششان را نيهم.  فاحشه مانند نامش تندخو شده بودي حفصه.  آورديجان ميه

 رقابت حجابن فواحش يشه و حفصه مدام با دو تن از مغرورتريمثالً عا. ثرب را منعكس كردي حاالت ساكنان مسجد ينه اي خانه چون آيروسپ
 كه هم نام رامله و ي مخزومياُم سلمه م ها را انتخاب كرده و به ن ناي تريل افتاده بودند، اَشرافي از دماغ فيين دو زن كه گويا.  كردنديم

ر ي اسي از حمالت نظاميكي كه هنگام ي هم نام عروسهيريجو و نب بنت جحشيزگران يد. ل و هند بود، مبدل گشته بودنديدختر ابوسم
 با ي زد، ِمصريشه سر باز مي خود به عايانشان كه از آموختن فوت و فن هيزتري و هوس انگمنتيم، هيصف، يهودي يرحانه شده بود، 

 دانست ي كه خوب ميدر حال.  را بر خود نهاده بودمهينت بنت خوزيز بود كه نام ي اينشان روسپيبتريعج.  بوديم قبطيمر به نام يشكوه
ن ي مزه تري از بيكي دادند يه او نم بين حركتي كمتري اجازه ي هوادارانش كه هنگام همخوابگيمرده پرست. راً مرده استين همسر ماهوند اخيا

  .  كردندي ها را بر طرف مياز مشتريان نيز روسپين مورد ني است و در اي، كاسبياما كاسب.  بودحجاب يم تازه ي رژيجنبه ها
   

.  دادندي از دست م خود راي قبليت هايج شخصي نقش خود ماهر شده بودند كه به تدريفايك سال نگذشته، زنان دوازده گانه چنان در ايهنوز 
رشان ي تصوي گذشتند ولي داد كه از كنارش ميص مي دختران را تشخيكل هاي شد، هين گوش تر مين تر و سنگيك بيبعل كه ماه به ماه نزد
ن بود كه يم بر ادر آن دوران رس. افتندي تازه يز نسبت به بعل نظريدختران ن. دي ديگر نهاده باشند ميكدي يه كه بر رويرا دو برابر، چون دو سا

 ي شد به همسريدا نمي گرفتند تا صورت ظاهر را حفظ كنند و اگر مرد مناسب پي در نظر مي شوهري را براي آزاريفاحشه ها در آغاز كار، مرد ب
 آغاز ياكنون انقالب آمدند، اما ي در مي مركزي فواره يز در گذشته دختران به همسريدر حجاب ن.  آمدنديا فواره در مي چون كوه يجاني ب ياياش

از به شوهر ي كنند نيغمبر وانمود مي با هم نزد مادام رفتند و اعالم كردند حال كه خود را همسران پيان همگيد كه روسپي رسيشده بود و روز
ابتدا مادام . ندي درآ به عقد بعليم دارند همگيو افزودند كه تصم.  نداشتيادي اختالف زي فواره با بت پرستياز آن گذشته همسر.  دارنديبهتر
هوده است و به خواستشان تن در داد و به آنان گفت شاعر را نزدش ياورد، اما احساس كرد كه مخالفت بين بييطان پاي كرد زن ها را از خر شيسع

د به ي كشين مي زمي روش را لخ لخي زدند، شاعر را كه پاهايگر ميكديدند و با آرنج به ي خندي ميواشكي كه ي در حاليدوازده روسپ. بفرستند
ن ي دچار گشت كه تعادلش را از دست داد و نقش زمي دخترها به چنان تپش قلبيدن خواسته ي بعل پس از شنيول.  مادام آوردنديدارالحكومه 
  ."مي شويوه ميم بيياين كه به عقدش دربيش از اي پيا انگار همگيخدا: "اد زديشه از وحشت فري كه عايشد، به طور
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 يآن گاه مادام همگ.  دوازده گانه پاسخ مثبت دادي نداشت، به تقاضايو از آنجا كه چاره ا.  آرام گرفتيقلبش اندك. انجام حالش سرجا آمداما سر

 ماهوند يعني زنان سوداگر سابق ي ها بعل به شوهري حرمتي بيا هزار توي مسجد -نگاه فساد آن ضديرا شخصاً به عقد او در آورد و در آن كم
  .ر گشتمفتخ

   
م ي نوبت خدمات تنظي برايو خود جدول. ات انجام دهديي جزي را با همه يف شوهري وظايه يو اما همسرانش به او فهماندند كه انتظار دارند كل

ها به زمان ب روز و شب وارونه گشته، شب ها به وقت كار و روزي ترتپردهدر ( گذراند ي از آنان ميكي آن بعل هر روز را با يكردند كه بر مبنا
ان آن اعالم كردند يب دادند و در پاي ترتي گذشت كه زنان جلسه ايش نمي طاقت فرساي از شروع برنامه يزياما چ.) ل شده بودياستراحت تبد
" ؟يده ير نميياصالً تو چرا مثل ما نامت را تغ: " بداخالق گفتي حفصه.  ماهوند رفتار كنديعني "يقيحق"شتر مانند شوهر ي بيبهتر است كم

از آن گذشته، من در .  هرچه باشد نام من استيز نباشد، وليممكن است نامم چندان غرور انگ: "ن كرد و گفتيي تعينجا بعل خط و مرزي در ايول
 انداخت ز شانه بااليبا و هوس انگي زيم قبطيمر."  وجود ندارديريين تغي چني برايلي دلي كنم و از نظر كار و كاسبي ها كار نمينجا با مشتريا

  ."يم تو مثل او رفتار كني خواهيدر هر صورت، چه به نامش باشد چه نباشد، ما م: "و گفت
   

ن ين که بعل رفته رفته چنيا اينشان بود، ي جذابتريشه كه به راستي عاي، ول." دانمي از او نمياديز زيآخر من چ: "بعل شروع به اعتراض كرد كه
 ي رفتار كنيم، طوريم تو، چطور بگوي خواهيما فقط م.  نداردين كه كاريشوهر جان ا: "لودش داد و گفت گوشتاي به لب هايد، حركتيشي انديم

  ."ييس مايكه انگار سرور و رئ
   

ن و سرخورده بسازد، يشان زنان بدبي توانست از اي مي كه به سادگيشغل. ه اندين زنان جاهلي ترين و سنّتي اُمل ترحجاب يمعلوم شد فاحشه ها
 خارج يايستن در دنيآنان كه از ز.  كشانده بوديالپردازيآنان را به خ)  پروراندنديهمانان در سر مي نسبت به مي البته گهگاه افكار ظالمانه او(

 يسر مددكار و فرمانبردار باشند و به همياري خواستند ي در ذهن پرورده بودند كه فقط مير دلخواهي چنان تصو"ي عاديزندگ"بركنار بودند از 
 يقت پوشاندن به پنهاني حقي مردان و جامه ي هايالپردازيان دراز تن دادن به خيگر ساليبه عبارت د. نديرومند درآي ِخردمند، مهربان و نيمرد
كردند به  ي وجودشان آرزو مياين زواي تري در پنهاني كه حتيان را به فساد كشانده بود، به طوري روسپياهاي آنان سرانجام رؤين خواسته هايتر

د ي شديجانيغمبر به هي پي خانوادگي كردن زندگي بازي اضافيچاشن.  پوشاندي عمل مي مردانه جامه ين فانتزيند كه به كهن تري درآيكسوت
 ي به دست آوردن دلش سخت تالش ميد كه براي را چشي آن زناني رقابت دوازده گانه ي تمام مزه يگرفتارشان كرده بود و بعل با شگفت

ا يدن روغن به بدنش ي قانع بودند و آن گاه با مالي كردند به لبخنديشان خشك مي شستند و سپس با موهايش را مي كه پايهنگام. كردند
  . كردندي مي دادند بازي شدنش را به دل راه نمي را كه هرگز تصور عملي اييايگر ازدواج رؤيق ديدن و هزار طريرقص

   
 نشست و هنگام خشم ي ميانشان به داوري داد، ميافت كه به آنان فرمان ميفته رفته چنان اعتماد به نفس ر. ر بودي آن مقاومت ناپذيو جاذبه 

ست و نه يك رو نشان ندهد و پس از بيچ يك ماه به هياد كرد تا يشان به تنگ آمده بود، سوگند يك بار كه از بگومگوهاي.  كرديهشان ميتنب
." شتر ندارديست و نُه روز بين ماه بيا: " نبوده است، اما بعل پاسخ داديز گفت سرانجام قادر به خوددارشه رفت، دختر به طنيدار عايشب كه به د

د، يشه نگوي به عايزيبعل التماس كرد چ.  بودشهيعا كه آن روز نوبت يافت، در حالي در اتاق خود يم قبطي را در كنار مريز حفصه ويك بار ني
 ييد رو كه موي سفميمرد از بودن با ي مديشه رساند و از آن پس بعل به ناچار تا مدتيبر را به گوش عاچرا كه سخت عاشقش بود اما حفصه خ

گر نوشتن آغاز ير مقدس از ماهوند گشته و بار دي و غي پنهاني درآمدن به كسوتيم جاذبه يخالصه، بعل تسل. چ و تاب داشت محروم مانديپرپ
  .كرده بود

   
 به يروز. دي كشي شود و به ناچار دراز مين مي در درونش كُند و سنگيزي كرد چيشه احساس ميگاه نزد عا. ان بودنشينتريرياشعار تازه اش ش

زم و ي خياورم، پس از آن برميستاده را به گفتار بي توانم آن ايستاده ام و مينم كه كنار خود اي بيب است، انگار خودم را ميعج: "شه گفتيعا
 از يكي در ي مبليار خسته بود رويك بار كه بسي.  ستودندي بعل را سخت مي هنرمندانه ي هاين كُنديزنانش ا!"  كنميادداشت مياشعارش را 

چرا : "به اُم سلمه گفت.  كرديش درد ميدار شد گردن و شانه هاي به خواب رفت و پس از چند ساعت كه بيم مخزوياُم سلمه  ياتاق ها
ند ي آيات مي كه در كنارش آيتنها زن. نترس: " او سر جنباند و گفتيول." ياد ببريات را از يرت كنم و آدايدم بيترس: "زن گفت" ؟يدارم نكرديب
  ." است، نه توشهيعا
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ده و شلوار يشه به رغم پوست رنگ شده، بدن ورزيان عاي از مشتريكي گذشت كه يست مي زي مپرده كه بعل در يك روز از دورانيدو سال و 
پس : "اد زدي هنگام خروج با انگشت به او اشاره كرده، فريستاده بود كه مشتري ايشه به نگهبانيبعل پشت در اتاق عا. ناختگشادش او را ش

 يمان دردسر درست نمينان داد كه نگران نباش، او براياما بعل به او اطم. ده دوان دوان آمدي ترسيشه با نگاهيعا!" ينجا سر در آورديباألخره از ا
ه ي كه مردان جاهليياز آن نوع شراب ها. ن برگرفتيري شي را به اتاق خود دعوت كرد و چوب پنبه از بطر شرابيس سلمان پارسكند و سپ

 ي حرمتيآنان اكنون كتاب ماهوند را در كمال ب.  گرفتنديد از انگور خُرد نشده مي آي ممنوع به حساب نمكتاب قانون بردند در ي كه پيهنگام
   .دندي نامين ميچن
   

 را در آن خوش ي لحظه اين چند سال بدبختي خواستم بعد از ايم.  كنمي را ترك مين شهر جهنمين آمدم كه سرانجام اي ايبرا: "سلمان گفت
 يصلابان اي پرداخته، كنار خي و كاسبيسينشان شفاعتش را كرده بود، مهاجر به كار نامه نويري دي دوستيادآورين كه بالل با يبعد از ا." بگذرانم
 كه به سرعت جام شراب را يدر حال. ش دامن زده بوديدي و نومينيد آفتاب به بدبي نور شديياما گو.  نشستي شهر چهارزانو مي تجاريمحله 
 يبه زود.  اندوزندين ثروت ميريش از ساي بيان حرفه اين دروغگويبنابرا. نديسند كه دروغ بگوي نوين مي ايآدم ها برا: "د گفتي كشيسر م
ت اختالف دارند در ي با واقعي كاذب كه تنها ذره اي هاييبايافت چرا كه استعداد خلق زين شهرت را ي من، بهتري عاشقانه و تجارتيه هانام

! آن كشور كهنسال. هنميم. ره كنمي خرج سفر بازگشت به كشورم را ذخي برايجه در ظرف دو سال توانسته ام پول كافيدر نت. وجودم نهفته است
  ."ده استي است رسيريزمان آن د.  كنميكت مفردا حر

   
امبر و ي پيعنيش، ي هاي بدبختي همه يگر صحبت از سرچشمه ي سلمان بار دي شدن بطري زد، همراه با خاليهمانطور كه بعل حدس م

 يدختر نم: "ت محض انديع واقييان كرد كه گويعات را چنان بيشه گفت و شايان ماهوند و عايش از اختالف ميامش، را از سر گرفت و برايپ
هوده ي همه بيره گفت ولي و غياسي سيمان هايش از ضرورت ها و پين بود كه او براياورد كه شوهرش آن همه زن را بخواهد، ايتوانست تاب ب
 ياميه هوش آمدن پو پس از ب.  از آن عوالم خلسه اش رفتيكيگر به ي خوب معلوم است د- رد؟ آخر سريراد بگي تواند به دختره ايبود و کجا م

 يگر خود خدا به او اجازه داده بود هر قدر ميحاال د.  كرده بوديباني خوانده، به نام خداوند از او پشتياتيمِلك مقرب آ. ل به همراه آوردياز جبرئ
 ييعجب خدا: " چه گفت؟ گفتيان دي تواند بكند؟ مي كه از جانب خود خدا آمده چه مياتيه آيچاره بر علي بيشه يخواهد با زنان جماع كند و عا

 ين سخن را بر زبان آورده بود، معلوم نبود با او چه مي ايگرياگر كس د. فكرش را بكن."  اندازدي كارت را راه مياج دارياست كه هر وقت احت
 را يراني، آن اميتسل ي جنسيجنبه ها.  صحبتش را داديبعل در سكوت كامل به او مجال ادامه ." گر كه جرأتش را ندارندياما زنان د. كرد

 سرانجام بعل مباحثه آغاز كرد و يول." دي آي از آن در نميز خوبيچ. ستي نيسوا كردن زن ها از مردها كار سالم: " گفتيم. سخت آزرده بود
شنهاد كند و او يا به او پ دخترش رياگر خانواده ا. هرچه باشد نظر او هم شرط است: " گفتيم.  آورديش از ماهوند، سلمان را به شگفتيهوادار

 قفل كردن در به ي درباره - ل شديد در موردش استثنا قايژه است و باي وي از آن گذشته ماهوند مرد- ده استي تراشي خودش دشمنيرد، براينپذ
ن فكر ي به اي كردي ميدگنجا زنيتو هم اگر ا.  افتدي راه مي ايزيد چه آبرورياي به سر هر كدامشان بيي زن ها هم، فكرش را بكن اگر باليرو
  ."ستي بد ني مردم عادي برايعني -ستي چندان هم بد ني كه سخت كردن روابط جنسي افتاديم
   
   

  ."ين لباس باعث شده مثل دلقك ها حرف بزنيد هم ايشا. ي از آفتاب به دور مانده اياديز. يتو مغزت را از دست داده ا: "سلمان راحت گفت
   

حاال دعوا و : "ر الكل با حرارت تمام از خود شروع به دفاع كرد، اما سلمان با زحمت تمام دستش را بلند كرد و گفتيتأثن هنگام بعل تحت يدر ا
  ."ن حرف ها استيمربوط به هم! هوه هوه.  است در شهر بر سر زبان ها افتادهيف كنم كه مدتي را تعريزيت چيمرافعه ندارم، فقط بگذار برا

   
 كند و يثرب كاروان در صحرا اتراق كرد تا شب را سپري كنند، هنگام بازگشت به ي دوردست سفر ميغمبر به دهي و پشهيعا: داستان سلمان

 الغر اندام بود، يچون زن.  حاجت از آن دور شدي قضايشه براين لحظه عايده دم تازه شروع به حركت كرده بود كه در آخريش از سپيصبح پ
. ده است و آسوده به راه افتادندي آن كه از فقدانش با خبر شوند تصور كردند همچنان آرميلند كردن آن بنش هنگام بين تخت روان سنگيحامل
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 يست چه بر سرش مي گذر نكرده بود معلوم نيكي نام، تصادفاً از آن نزدصفوان، يافت و اگر شترسوار جوانيشه هنگام بازگشت خود را تنها يعا
ش در حرم، آنجا كه دشمنان يش از پيعات بيثرب بازگرداند و همان شد كه زبان ها به كار افتادند و شاي به ح و سالميشه را صحيصفوان عا... آمد

 شد كه ين اشاره ميهرچه باشد دختر و پسر جوان ساعت ها در صحرا تنها مانده بودند و بارها به ا. شه را داشتند قوت گرفتيف عايقصد تضع
كتر ي كه سنش به او نزديشه به مرديد عاي از دختره بزرگتر است و شايليغمبر خي و از آن گذشته پ باك و خوش صورت استي بيصفوان جوان

  ."  برپا شدي چه فضاحتي دانينم: " افزوديسلمان به شاد. دا كرده باشديل پيباشد تما
   

  "حاال ماهوند چه خواهد كرد؟: " خواست بدانديبعل م
   

شه را تبرئه كرده يل عايده و سپس به همگان اعالم كرده كه جبرئيقش مِلك مقرب را ديشه، رفيل هممث. بگو چه كار كرده: "سلمان جواب داد
ه ها خوب ين كه آيگر آن خانم خانم ها از اين دفعه ديو ا: " انداخت گفتي كه شانه باال ميش را از هم گشود و در حاليسپس دست ها." است

  ."ت نكردي اندازند شكايكارها را راه م
   
*  
   

 خم شده و گونه حجابهنگام ترك . ه را ترك گفتي كرد جاهلي شمال سفر مي كه به سوي صبح روز بعد همراه كاروان شتريسلمان پارس
بعل ." ابدينجا ادامه يدوارم اقامتت در ايام.  روز باشديي از روشنايد حق به جانب تو بوده و صالح در دوريشا: "ده و گفته بودي شاعر را بوسيها
دهانش را گشود .  به خود گرفتي تهي سلمان حالتيچهره ." ي را دوست بداريزي و در آنجا چيهنت برسيدوارم آسوده به ميو من ام: "خ دادپاس
  .مان شد و بعل را ترك گفتي پشييد، اما گوي بگويزيتا چ

   
 شراب يليز را بروز بدهد؟ آخر خي همه چينگام مستنكند ه: " كرد گفتي شاعر را نوازش مي كه موهايشناك نزد بعل آمد و در حاليشه انديعا
  ." خورديم
   

 حجابدار كرده بود كه سال ها اقامت در ي بيدار سلمان او را از خوابيد."  نخواهد مانديز چون گذشته باقيچ چين پس هياز ا: "و بعل جواب داد
  .د آن ناممكن بوديج او را در آن فرو برده و از آن پس تجديبه تدر

   
  ."چيه. ر نخواهد كردييز تغيچ چينه، ه: "شه اصرار كرديعا
   

 ابد پشت دامن زن ها ي تواند برايك مرد نمي.  خواهد افتادياتفاق بزرگ: " كرد كهينيش بين بار در عمرش پي اولي تكان داد و برايبعل سر
  ." پنهان شود

   
 خانه ها ي شده و از آن پس روسپي و اعالم كردند كه دوران تحول سپر آمدندحجابه بازگشت و سربازان نزد مادام يروز بعد ماهوند به جاهل

ك ساعت از آنجا خارج ي مراعات حال مردم يمادام از پشت پرده از سربازان خواهش كرد برا. گر شورش را در آورده بودنديد. ل خواهند شديتعط
ن هنگام مادام خواجگان را مأمور يدر ا. رفتين تقاضا را پذيه بود كه اابند و افسر مسؤول جوخه چنان كم تجربيهمانان فرصت خروج بيبشوند تا م

شامد معذرت ي پيحتماً از آن ها برا: "ت كنند و دستور داديرون هداي به بي ها را از در عقبيكرد موضوع را به دخترها اطالع بدهند و مشتر
  ."م كرديافت نخواهيد از آن ها اجرت درييد و بگويبخواه

   
ش ي گفتند وارد بارگاه شدند تا بهتر از سرنوشت شوم خوي كه همزمان سخن مي كه دختران وحشتزده در حاليهنگام. ن كالمش بودين آخريو ا

 كنند؟ آخر و يمان ميا زندانيم؟ آيم، پس از كجا نان بخوريكار شده ايگر بي ديعني:  وحشت آلودشان پاسخ نداديمطلع گردند، به پرسش ها
اه را ي سي پرده هايوقت. امده بوديك برنيچ ي زد كه تا آن زمان از هيشه به خود جرأت داد و دست به كارين كه عاي تا ا- شوديعاقبتمان چه م

 ي صندليد و چون عروسك روي رسيك متر ميست و پنج ساله بود و قدش به يد هم صد و بيد پنجاه و شايافت كه شاي را مرده يكنار زد زن
  .  فشردي زهر را در مشت مي خاليشه يه بود و شان كوسن ها افتادي ميريحص
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 نور آفتاب را ي توان جلويگر نميد. دياورين بيي پرده ها را پايحاال كه شروع كرده پس بهتر است همه : " شد گفتي كه وارد اتاق ميبعل در حال

  ."گرفت
   
*  
   

م ي توانيحاال كه نم"اد زد يش را بپوشاند فري آن كه بدخلقي بد،ي جوان، رسي خانه به عمر، سرجوخه ي مادام روسپين كه خبر خودكشيهم
ر كرده تحت مراقبت نگه ي را دستگ"جنده ها"و به افرادش دستور داد ." مي آوريش را بر سر كارمندان در ميم ناچار تالفيسشان را اعدام كنيرئ

ستادند و نظاره يختند و مقاومت آغاز كردند، اما خواجه گان آرام ازنان همهمه به راه اندا. دارند و مردان هم با رغبت تمام دست به كار شدند
ل يده، حاال مي به من نرسياما راجع به شماها دستور. ن عورت ها را محاكمه كنندي خواهند ايراستش م: "را عمر به آنان گفته بوديز. كردند

 پردهن رو خواجه ها از زنان ياز ا." دي به كار ما نداشته باشيد كاريتان از دست بدهيد سرتان را هم مثل تخم هاي خواهياگر نم. خودتان است
ا ي "عورت"ن ياما جوانتر. ان خواجه گان بوديز در مين افكندند و بعل، شاعر پوست رنگ كرده، نيدفاع نكردند و سربازان به زور آنان را به زم

: ديح كنان پرسيسرجوخه تفر."  به ما كمك كنيشوهر تو را به خدا، اگر مرد: "ن كه دهانش را با پارچه ببندند داد زديقبل از ا" آلت شكافدار"
گر با ي ديدن مردهاي از ديراست. ااهللا زودباشيِده : "ستي عمامه دار نگري خواجه هايو با دقت به چهره " د؟ي از شماها شوهرش هستيكيكدام "

  " دهد؟ي بهت دست ميزنت چه حال
   

  " نه؟ييتو: "ستاد و گفتيست كه افسر در مقابلش اي نگري عمر به دوردست ميدگان تنگ شده يشه و دي عايره ي از نگاه خي دوريبعل برا
   

 كنند چون يآن ها ما را شوهر خطاب م.  كننديدخترها دوست دارند شوخ. د كهيمتوجه هست. ديري نگيسركار حرفش را جد: "بعل به دروغ گفت
  ..."كه ما، ما

   
  ."ستيد، نه؟ بد هم نيد شوهر باشي توانيچون كه شماها نم: " داد و گفتيد و فشارياز كرد و آلتش را چسب هوا دست دريعمر ب

   
م يممكن است فردا برا. ديد گورتان را گم كنيبرو: "د زن ها را برده اند و عمر هنگام خروج به خواجه گان گفتيبعل پس از فروكش كردن درد د

  ." آورديآدم دو روز پشت سر هم شانس نم. ديبدانقدرش را .  برسديدستور تازه ا
   

  .ختي نري ماند و اشكي بعل خجالتزده برجايول. ستندي عشق نشستند و از ته دل گريسپس خواجه گان كناره فواره 
   
*  
   

  :ديل مرگ بعل را در خواب ديجبرئ
   

اما .  آوردندياد نميمشان را به ي قديو گرفته اند چنان كه اسامد خي جدي بردند كه سخت به نام هاي پيري پس از دستگي اندكيهر دوازده روسپ
ز پس يان نيزندان. ن رو قادر به دادن نام و نشان خود نگشتنديز سخت وحشت داشتند و از اي را به زندانبانشان بروز دهند نيتي عارين كه اسامياز ا

ك، حجاب شماره ي يحجاب شماره :  دادند و شماره ها را ثبت كردنديماره اك شيدند و به هريار از اصرار دست كشيد بسياد و تهدياز داد و فر
ات ين اگر بعِل شاعر، ابيبنابرا. ار كردنديان و عواقب آن سكوت اختي سابق هم از ترس برمال شدن راز اعمال روسپي هايمشتر. رهي دو و غي

  .  شديع خبردار نمچ كس از اصل موضوي زندان شهر نصب نكرده بود، هيوارهايخود را بر د
   

 زنان و مردان، جدا از ميتسلن يي كه به موجب آين دو ساليدر ا.  دختران، زندان از فاحشه ها و پا اندازها پر شده بوديريدو روز پس از دستگ
 شهر را تحمل ي الت هاياستهزاه آماده اند طعنه و ي از مردان جاهلياري گفتند بسيم. ده بوديان به چند برابر رسيستند تعداد روسپي زيگر ميكدي

 آن زناِن رنگ و ي زندان براير پنجره يال داشتند زيرند، چرا كه خيب قرار گيد به خاطر اَعمال خالِف اخالق تحت تعقين جديكرده، طبق قوان
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.  كردنديق آنان خودداريدند و از تشو تفاوت ماني بين ِابراز وفاداري زنان نسبت به ايروغَن زده كه گرفتار عشقشان بودند شعر و آواز بخوانند ول
ره كه گله به گله رنگ از دست داده بود ي تيني گشاد و پوستي بس غمزده و عمامه به سر با شلواريان گروه عشاق غمزده مردياما روز سوم در م

مردم . ار كردندي سكوت اختيآغاز كرد همگن كه خواندن اشعارش را يدند، اما همي خند  استهزايأتش از رويدن هي از عابران با دياريبس. ده شديد
خكوب ي مي خواند برجايب مي كه آن مرد عجيده اي قصييباي ِخبره بودند در اثر زيص هنر شاعري دور در تشخيه كه از گذشته هايجاهل

 همه ي بعل سخنگوييگو. شت دايگر شعرخوانان را به سكوت وا مي كه در آن نهفته بود دي خواند و درديات عاشقانه اش را ميبعل اب. گشتند
شاعر پس . ده به كنار پنجره كشانده بودي قصيز جادويآنان را ن. دا شديله ها پي پشت ميان زنداني روسپين بار چهره ي نخستيو برا.  آنان بودي

  .ودند آزادش گذاشتندوار نصب كند و نگهبانان دروازه ها كه اشك به چشم آورده بيش رفت تا آن را به ديده پيان رساندن قصياز به پا
   

د از فرط يو شا.  كرديباتر جلوه مياتش روز به روز زيو اب.  خواندي تازه مي شد و شعريب در آنجا حاضر مياز آن پس هر روز عصر آن مرد عج
ده را يبعل هر قص. د باشني ميگري دي نبرد كه دوازده همسر شاعر همنام گروه دوازده گانه يچ كس پيات بود كه تا شب دوازدهم هي ابييبايز

دن اشعارش ِگرد ي شني كه هر روز برايمي بردند و گروه عظيت امر پياما روز دوازدهم شنوندگان به واقع.  از همسرانش سروده بوديكيبه نام 
ختش را از سر ير بديان شاعر عمامه ين ميدر ا. ان گرفتندين، بعل را در مين لذت شد و مردان خشمگيگزيخشم جا. ر حالت دادنديي آمد تغيم

م، قضاوت هر دوازده يا بهتر بگويرم، ي پذي پرستم نمي كه مي را جز الهه ايچ منبعيمن بعل هستم و قضاوت ه: " بلند گفتيبرگرفت و به صدا
  ."الهه ام را

   
  .رش كردندينگهبانان دستگ

   
ن كه يپس از ا. ان محاكمه شوديتر آن است كه شاعر پس از روسپاما ماهوند اعالم كرد به. د اعدام گردديسرلشگر خالد معتقد بود كه بعل درجا با

 خالف اخالقشان را يند، به سنگسار محكوم شدند تا تقاص زندگيش درآي بعل كه سنگ را طالق داده بودند تا به همسريهمسران دوازده گانه 
 داشت به يخالد كه دست راست ماهوند جا. ستاده بوديا. يينا در مقابل روشيكينه، تارينه در برابر آيستاد، آيغمبر اي پيش رويپس دهند، بعل پ

 اقامتش در ي را پنهان كند، قصه يزي آن كه چي بس ساده، بيح دهد و شاعر با زبانيد خود را توضين فرصت را داد تا اعمال پليبعل آخر
 يب روي غريجه واقعه ايدر نت. ان آن بود، فروگذار نكردز، كه آنچه بعداً انجام داد به جبريش نين بزدلي آخري از افشاي را شرح داد و حتحجاب

ز است ي اشعار هجوآميمي قدينده ين همان بعل، شاعر مشهور و سراي دانستند اي كه در چادر قضاوت ِگرد آمده بودند و ميميجماعت عظ. داد
). هوده ماندي بيشان در خودداري سعيو همه ( كردند دنيه بوده است، شروع به خندين طنز جاهلين زبان و تلخ تري صاحب برنده تريكه در جوان

شتر ي داد نشاط ترس آلود حاضران بي شرح م"غمبري پيهمسران دوازده گانه " ازدواج خود را با يشتري بيهرچه بعل صادقانه تر و با سادگ
 كه سربازان با شالق و ي هنگامي حتختند وي ريه از شدت خنده اشك ميك جاهليان سخنانش مردمان ني كه در پايبه طور.  گرفتياوج م
  .  نشدنديدشان كردند، قادر به خوددارير به مرگ تهديشمش

   
 يشان مي زدند و به ران هاي آنان در پاسخ همچنان قهقهه ميول." ستيفه نين كه لطيآخر ا.  كنمي نميشوخ: "اد زديبعل خطاب به مردم فر

  .غمبر به پا خاسته بوديپ. دن كه سرانجام سكوت دوباره برقرار شيكوفتند تا ا
   

 ينك بازگشته ايا.  بردنديزت لذت مي هجوآمين مردم از گفته هايز ايدر آن زمان ن. يات ما را به سخره گرفته بوديدر گذشته آ: "ماهوند گفت
  ."يق گشته ا موفيين احساسات را در مردم زنده نمايدتريگر در آن كه پلي و ظاهراً بار دييااليتا منزل ما را به ننگ ب

   
  ."ديد بكني خواهيحاال هرچه م...  ندارم،يگر حرفيد: "بعل گفت

   
 ي كشتارگاه مي كه سربازان به زور از چادر به سويقرار بود همان ساعت سر از تنش جدا سازند اما هنگام. ن بود كه به مرگ محكوم شديو چن

  ." ماهوندي ببخشي توانين دو گروه را نمي اسندگان،يان و نويروسپ: "اد زديكشاندندش سرش را چرخاند و فر
   

  ."نمي بي نمين دو تفاوتيان ايم. انيسندگان و روسپينو: "ماهوند جواب داد
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*  
   
  . شديافه اش عوض نمي كرد كه شكل و قي مي زندگيم زني نبود، در روزگاران قديكي بود يكي
   

 يد وييت مورد تأي واقعي شهر را فداي شكوه و بزرگيده يم كرد و اي به ماهوند تقد نهاد وينيه، را در سيمبل، خائن جاهلين كه ابو سيپس از ا
 الت -ب معبد الي در معبر خود پناه برد و در آنجا بود كه خبر تخريالها گفته بود به برج بلنديده و ال ايسي ماهوند را لينمود، هند كه شست پا

ه ي را كه در جاهليمين كتاب قدي خود قفل كرد و چندين بود كه دِر اتاق برج را به رويا. دي را شني سنگي الهه هاي همه يدر طائف و نابود
ه را ي و علوم خفيش رو نهاد و دو سال و دو ماه تمام در آنجا ماندگار شد و كتب جادوگريق آن نبود پي به جز او قادر به خواندن خط عتياحد
ن بود كه در طول دو يچن.  كردندي مي نهادند و لگنش را خالي ساده كنار دِر اتاقش مياكك بار خوري ي خواند و مطابق دستورش روزي ميپنهان

ن جامه ها را به بر كرده، يباتريز.  به اتاق خواِب همسرش نهاديده دم پاي هنگام سپيآن گاه روز. دي را به چشم نديارالبشريچ ديسال و دو ماه ه
مبل يو ابو س." دار شو كه روز جشن استيب: " زد دستور دادي كه پرده ها را كنار ميدر حال.  بودختهيبه مچ دست و پا و گوش و گردنش جواهر آو

 كه معتقد يعه سازاني شاين به گفته ي رسد و ايشه به نظر ميد، بلكه جوانتر از همي نمايرتر از گذشته نميك روز پيد كه همسرش نه تنها يد
ز را يچه چ: "ديه پرسيخ سابق جاهليش.  زدي گردد، دامن مي اتاق برج به عقب برمي در محدوده  به كار زده كه زمانييبودند هند چنان جادو

 يخ را به عقب برگردانم، وليان تاريستم جريهر چند قادر ن: "هند پاسخ داد. گر همراه با سرفه خون باال آوردي ديو مانند روزها" م؟يري گيجشن م
  ."ن استيريانتقام ش

   
 يي كشد كه گوير ميشه افتاده و سرش چنان از درد تي گفتند در رختخواب عايم. ديچيغمبر در شهر پي مرگبار ماهوند پيماري بعد خبر بيساعت

 يهمانان به گوشه و كنار شهر مي دعوت ميد و خدمتكاران را براي ديهند با آرامش كامل تدارك جشن را م.  كوبنديش ميقه هاياجنه به شق
ن، ي بلوري طال و جام هايان بشقاب هايم خانه اش در ميامد و هند، شب، تنها در سالن عظيافت نير آن روز به ضچ كس ديهرچند ه. فرستاد

مبل يابو س. ك بشقاب كوس كوس اكتفا كرديده بودند به خوردن ي خوشبو را در اطرافش چي كه انواع خوراك هايانه، نشست و در حاليانتقام جو
 ي و حال آماده ايش را خورديتو قلب عمو: "افت و گفتيحانه ي همسرش را وقيافت شب هايرده بود، ض كيافت خودداريكه از شركت در ض

ز مرخص كرد يه كردند آنان را ني كه خدمتكاران شروع به گريد و هنگامياما او قاه قاه خند." ي و به دندان بكشياوريرون بينه بيز از سيدل او را ن
  .  كردي شاديي افكند به تنهايرش مي مطلق و سازش ناپذي به چهره يبي غريه هاي كه نور شمع سايو در حال

   
  . ديل مرگ ماهوند را در خواب ديجبرئ

   
  .ده استي سابقه دچار شد دانست كه زمان انتخاب فرا رسي چنان بيامبر به سردردين كه پيهم

   
ا و ين دنيان ايست مي باين است كه پس از آن ميد و چني گويم را وداع نيل شود دار فاني بهشت ناين كه به تماشايش از اي پيغمبريچ پيه
  : را انتخاب كنديكيگر ي ديايدن
   
  .  بازگشتهياما پس از مدت. دي كشي جان از تنش رخت برمييتو گو. دگانش را بسته بوديزش نهاده، دي عزيشه يز سر به دامان عاي نيو
   

  ."ار خداوند سفر خواهم كردينك به ديا. تخاب خود را كردمبه من حق انتخاب داده شد و من ان: "شه گفتيبه عا
   

 به فرد ييشه برگرفت، گوي عاين هنگام نگاهش را از چهره يدر ا. دي گوي مي برد او از مرگ خود سخنيست چرا كه پيشه سخت گريو عا
  . روشن بوديآنجا تنها چراغ. دي را نديشه به عقب برگشت كسي عايست، اگرچه وقتي نگريستاده بود مي که در حجره ايگريد
   

  "؟يليا عزرائي؟ آي هستيتو ك: "ماهوند گفت
   

  ."ستميل نيعزرائ.  اله- امبرالينه پ: "د كه پاسخ دادي را شنين زنيري خوفناك و شيشه صدايو عا
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  "ت؟ ال-ا الي، ي افكنده ايماريا تو مرا به بستر بيآ: "دي پرسيكيآن گاه چراغ خاموش شد و ماهوند در تار

   
  ." را ببرند و آن را سر گور تو بگمارندي شتريباشد كه بند زانو.  هستمين انتقام من است و اكنون راضيا: "و همان صدا گفت

   
ه ين همه از هديبا ا: "امبر زمزمه كردي خوشرنگ روشن شد و پيگر با شعله ايآن گاه زن حجره را ترك گفت و چراغ كه خاموش شده بود بار د

  ." ال التيم اات متشكر
   

دند رفت ي كشي گرفته در آن انتظار ميروانش با دل هاير همسران و پيگر كه ساي ديشه به حجره ي شتافت و عاي باقيد كه به سراي نكشيطول
  .  آغاز كردندي عزاداريو همگ

   
اما آنان .  را وداع گفته استي، چرا كه ماهوند دار فان كننديدند عزاداري پرستيامبر را ميد آنان كه پيبگذار: "ش را زُدود و گفتيشه اشك هاياما عا

  ." همچنان زنده استيرا ويز.  خواهند كردي پرستند شاديكه خداوند را م
   

  .ديان رسينجا خواب به پايدر ا
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  فصل هفتم
   

  ليعزرائ
   
   
   
۱  
   
   
   

به يا لي [Meilhac]ل هاك يم سركش يمثالً در پرنده .  شوديز سرانجام به عشق ختم ميهمه چ. نه: ديشينگاهش اندين چمچا در كميصلد
 از شاهكارها يكين يا." ل هاش جا داده بوديقفس تمث" ِگرد آورده و در ي كه در گذشته هنگام سرخوشيان آثاري و در م- كارمنيتو در اپراير

 كه چندان يپرنده ا(اد شده بود ي زمانه يتزجرالد بود كه در آن از پرنده ي فيام ترجمه يم عمر خين آثار، اشعار حكي ايز جمله ا.  شديشمرده م
 يهر كس در قلمرو...: "به پسرانش [Henry James]مز ي جيهنر يو نامه )  پرد و افسوس كه هم اكنون در حال پرواز استيدور نم

 قلمداد كرد، بلكه به ي اَشرافي هاي كِمديا آن را مثابه ي پنداشت و ي را شوخي توان زندگيابد كه نه تنها نمي ي در م برسديشه به نوجوانياند
 آنان يعيراث طبيم.  شودي انسان را در خود دارد بارور ميشه هاي كه ري ذاتي هاين اعماق كاستيك تري از تراژي رسد كه زندگيجه مين نتيا

د؟ عجب يديد." " خوانندي شب ميباي كشد و پرندگان نازيابند، جنگل رام نشده است كه در آن گرگ زوزه مي ي توان م را دري معنويكه زندگ
 به  سركش رنگارنگيپرنده ك شو به نام ي از يقي موسيش بود قطعه ايادگار روزگار شاد جواني كه يگري ديو در قفسه ."  بوديقطعه ا
  . خورديچشم م

   
 توانست از آن چشم ينم.)  استيوترير كامپي و غينير ماشي غيمنظور تجربه ( بود ي انسانيل به كسب تجربه ايركس ما كه هينه ايعشق، زم

:  خوانديچنان كه كارمن م.  دادي قبالً هشدار هم ميحت.  رفتي از آن هم فراتر مي گاهي آورد و حتي برو برگرد در ميبپوشد، پدر آدم را ب
 خودت را ي هواياگر دوستم دار": دي گويكارمن م. يدنيت آن موجود پرستين معشوق، كمال و ابدي ا." استيك كوليعشق فرزند "

از انتقام ) ده بوديجه رسين نتيباألخره به ا(ن در زمان خودش بارها عاشق شده بود و اكنون يصلد.  شد گفتين نميگر بهتر از اي د."داشته باش
ز دوست يش از هرچي زبانان را بيسير انگليان ناپذي و پاي، فرهنگ غنيان امور معنوياو از م.  برديوانه رنج مي عشق نسبت به معشوق ديالهه 

 زبان ها ي در همه ي تئاتريشنامه به تماِم تماِم نوشته هايك نمايهمان : " اتللو گفته بودي تازه با پمال آشنا شده بود درباره يوقت.  داشتيم
 نسبت ي كرد عدم وفاداري ميالبته پمال مدام سع. (افتي يز نميش از حد اغراق آمين گفته را بي كند، ايغه م دانست مبالين كه ميبا ا."  ارزديم

ر را ي كرد خود را سخت متعجب نشان داد و پس از رد اتللو، شكسپينيش بي توان پين رو همانطور كه مياز ا. به طبقه و نژاد خود را اثبات كند
افت ي ي مي مبارزه طلبيگونه ا ]ري کبيايتانيشهروند بر[ Civis Britannicus sum  يا كه در جمله چمچ.)  نژاد پرست خوانديآدم
ان ي از مياگرچه امپراتور.  آن نشان دهديسته ي بنگال، خود را شايسنده ي، نو[Nirad Chaudhuri] يراد چوهاريند مانند ي كوشيم

ت که در آن ي معقوليره ين جزي كه در وجودش هست در اثر مواجه شدن با ا"يه اخوب و زند"ز ي دانست كه هرچي او خوب ميرفته بود، ول
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 لندن، نثار كرده، آن را به شهر زادگاهش و هر مكان يعنين شهر، ي عشق خود را به ايان امور ماديا قرار دارد شكل گرفته از مي دريحس خنكا
سته بود چون مجسمه از جنبش وامانده يش نگري كه به سوياال رفته و هنگام بي ترقي از پله هاي كه در آن دزدكيشهر.  داديح مي ترجيگريد

ت ي رسد، هوي شده مآن كه ي دست آدم به كسي كه وقت مادربزرگي پايجا يمثل باز. ا مبدل شدن به آن بوديت ي مالكيايو مدام در رؤ
 ذات ينه ايش چون آيبيعت تركيلندن كه طب. آمده استز ي نيي طاليتَركه  ي است كه در اسطوره يزين همان چي كند و اي را كسب مآن

ن يده بودند و بوق ماشيان را به خود دي روميش كه پاهاي كوچه هاياند و مانند او در ارتباط موفق نبود، با ناودان ها و چاله هاي نماياو را م
ر خودش، هنوز بر ي اخين و تجربه يمربوط به مهاجرن ي رغم قواني عل- !بله. شيو مهمان نواز.  كردندي مهاجر كوچ ميش كه چون غازهايها
ن شهر ي شد، اما در جنوب همين كور و كر مي قواني گفت و گاه در اجراي خوشامد نميدرست است كه شهر با گرم. دي ورزيت اصرار مين واقعيا

ابان ي و خيوم بزرگ و استخر امپراتورياستاد كه با -يد و از آن گذشته در ومبلي رسي به گوش ميني بود كه در آن تنها زبان اوكرايكافه ا
به .  در گوان به انگلستان مهاجرت كرده بودندي شهر از ِده كوچكي شوراينده يش از صد نماي اجداد ب- نداشتيش چندان فاصله ايامپراتور

لم ي از فيكيدن ي زد او را به دي لبخند ميناچار ي كه از رويو پمال در حال." ميمان افتخار كنيهمان نوازيد به مي ها بايما لندن: "پمال گفته بود
ن آمدن از قطار با ييبرده بود كه در آن قهرمان در آخر خط پس از پا ]ييکاي امريشه ي هنرپBuster Keaton [تون يباستر ك يها

چمچا .  كردنديدر رختخواب حل م بردند و سرانجام آن را ين تضادها لذت ميآن روزها هر دوشان از ا.  شودي مواجه مي اهاليواكنش خصمانه 
ن بوده و امروز هم با وجود يم پناهگاه آوارگان و مهاجرين شهر از قديد، ايشي انديبا كله شق.  شهر متمركز كرديباز افكار سرگردانش را به رو

 آن "نين مهاجريسرزم" يي و خود بزرگ نماين از سخن پراكني كند و با وجود ايفا مي فرزندان پناهندگانش همان نقش را اينمك نشناس
ه ينا شبيكا با آن سؤاالتش كه عي امرياالت متحده يا ايآ.  كندي ميست، خوددارين ني مهاجرياها، كه چندان هم عاشق چشم و ابروي دريسو

ز آن گذشته، قانون  كند؟ ايش آشپزي هتل هاي داد در آشپزخانه ينه اجازه مي مي به هوش-ديبوده ا... ا شما هرگز عضو ي آ- استييبه بازجو
 ي خواست از خطوط زرد مرزيستاده ميش كنار دروازه ايش توپي كارل ماركس كه با ريدرباره  [McCarran Walter]مك كارن والتر 

انوس اطلس با آن ي اقي آن سو"ديرم جد"ن داغ يقي تو را به يدهايده و ترديآن كه شكوه رنگ پر!  لندن خودمي گفت؟ ايعبور كند چه م
ده تا ياس سركوبگر را برگزيم كه عمدا مقي گوي را ميآن شهر. ب داردي دهد حتماً مخَش عيح مي وارش ترجي نازي غول آسايارمعم

  !زنده باد! ش را حفظ كرده و هوراياس انسانيد همچنان مقي كه لندن به رغم چند ساختمان جديدر حال... شهروندانش احساس حقارت كنند و
   

بهتر .  خورديستم ارزش ها به درد موزه مين سيا: " گفتي گرفت و ميز به خود مي طعنه آميل حرف ها حالتين قبيدن اينشه پس از شيپمال هم
دن به آنچه را يشياو هرگز فرصت اند." يزياوي شكوهمند سر راه بيوارهاي نهاده، به ديي طالي مقدس در قاب هاياست آن ها را مثل تمثال ها

گر ي كه تا دو سه نسل دي كني مي كاريت برسياگر به موفق: "چمچا گفت! ديزيد و دور بريد، ببرير بدهييز را تغيمه چه. كه پردوام بود نداشت
انت به طبقه اش ي هشتاد به سمبل خي مثل من در دهه يآدم اگر : "اما پمال گفت." ا وجود نداشته باشنديگر در دني مثل خودت دييآدم ها

گر را در آغوش گرفته بودند كه خودش يكدي خواست به بحث ادامه دهد، اما يچمچا م." بود اوضاع جهان است بهيمحسوب شود، خود نشانه 
  .ح داد وا بدهدين است كه ترجي بود و اي بهبودينشانه 

   
ن كه با خبر ي چمچا همن كرده بود و دوستداران هنر به خشم آمده، دست به تظاهرات زده بودند،ييه تعي موزه ها ورودي كه دولت برايدر سال( 

 ارزد؟ آن ي موزه چقدر مياي دانستند اشين ها نميمگر ا. ن اعتراض كنديه معترضيرد و علي دست بگي پالكاردييشده بود خواسته بود به تنها
در . ن معترض بودند بود كه به آيه ايشتر از ورودي پوساندند بيشان را ميه هاي كردند و ري كه دود مييگارهايمت سي كه قيين آدم هايهم ا

: ش درآمده بودياما پمال قرص و محكم جلو... ل بودندي خود قايراث فرهنگي مي بود كه براي دادند، ارزش نازليش ميا نمايواقع آنچه به دن
 آن دوره سخت رواج ن اعتقاد درين كرد و اييه تعيشان وروديش از آن است كه بتوان برايرا معتقد بود كه ارزش موزه ها بيز."  برويجرأت دار"

 نبود كه ظاهراً به يآخر منظور او آن. افتي را در خود ني، چنان جسارتيو چمچا در كمال شگفت."  بروياگر جرأت دار: "ن بود كه گفتيا. داشت
 يه يراض به ورودن اعتيبنابرا.  آن موزه ها فدا كنديايد كه در صورت لزوم حاضر است جانش را هم بابت اشي آمد، در نظر داشت بگوينظر م

  .)ر قابل دفاع استيش مبهم و غيريهرچه بود آخر سر متوجه شد موضع گ.  كندي تلقي تواند جدي را نميچند ِپنس
  .ان انسان ها عاشق تو بودم پمالي و از م-
   

كبار به ي يباً ماهيا تقريرؤدر گذشته . ايك رؤيعشق به :  گفتگو نكرده بودي آن با احدين عشقش كه درباره ي و آخر-فرهنگ، شهر، همسر
 كه دو طرفش درختان ناروِن كهن شاخه دوانده و چون يابانيدر خ.  افتادي شهر اتفاق مي از پارك هايكيار ساده بود و در يبس.  آمديسراغش م
 يز و افسانه اي اسرارآمين فضايدر ا. افتي يان كمان برگ ها به درون آن راه ميد جابجا، از ميکه انوار خورش. دندي رسي به نظر ميتونل سبز
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فتد سرانجام با يك بود بيپسرك كه چند بار نزد.  آموختي ميافت كه به او دوچرخه سواري ي مي پنج ساله اين خود را همراه پسربچه يصلد
د و پشت ي دويش مياليا دنبال پسر خي رؤيچمچا. ن بود كه پدرش به او افتخار كنديش اي آرزوييگو.  قهرمانانه تعادلش را حفظ كرديكوشش

 يه ايتعادل مانند پرواز هد.  زدي همچنان پا م ) نشده بوديزيكه متوجه چ(ش كرد و پسرك يآن وقت رها. ده بود تا كج نشوديدوچرخه را چسب
 يديد: "اد زدي فرين به شاديصلد.  زديد و پسرك هرچه تندتر پا مي دويچمچا م.  كردنديابان عبور ميو هر دو از خ. بود كه به دست آورده بود

 يچون وقت.  انداختيه مي بود كه آدم را به گريخواب" ؟ي هستياد گرفتم، مگر نه؟ حاال از من راضي زود يليخ: "و پسر ذوقزده گفت" ؟ياد گرفتي
  . بود و نه از دوچرخهي شد نه از كودك خبريدار ميب
   
: د پاسخ داده بودياي داشت راحت به نظر بيو او كه سع" ؟ي چه كار كنيل دارايحاال خ: "ده بودي پرسموم داغ كلوپ ي هايان خرابيشال در ميم
 پرورد او را از يش ميالي كه به پسر خي نبود كه به پاداش عشقين زندگيمگر هم. گفتنش راحت بود." ، برگردمي زندگي خواهم به سويمن؟ م"

 ي كالجش افكنده و سپس او را از بلنديميانه كرده و به آغوش دوست قدگي داشت از او بي را كه دوست ميبچه دار شدن محروم كرده بود، زن
 داد او را به ين تمدن نشان مي كه به اي به جرم عالقه اين زندگين انداخته بود؟ بله هميير كرده، در شهر مورد عالقه اش پايا سرازيمالي هيها

گر ي كرد كه كامال نشكسته و بار ديادآوريهرچند، به خودش . سته بود خود در هم شكي چرخ دنده هاير كرده، اليطان درآورده، تحقيشكل ش
 يمرد. ( بودي خوبينمونه  [Nicolo Machiavelli] ياوليماك كولوينمثالً . ن هم سابقه داشتيو ا. ش باز گشته استيبه صورت اصل

 پا ي كه در واقع هواداريدر حال.  شدي شمرده ميدي با پل ماهوند اسمش به در رفته و مترادف- ماهون- ده بود و مانند ماهومدي بريكه از زندگ
 بود هر ي چرخ كه كافير شكنجه ين همه زيبا ا. ش شده و سرانجام گرفتار زندان و شكنجه اش كرده بودي باعث بدبختيش از جمهوريبرجا
اورد و يرت كرده اند، خم به ابرو ني سي را به زور ب ها ممكن بود از فرط درد اقرار كنند كه مادربزرگشاني بعضياورد و حتي را به حرف در بيكس

 ي كه تنها در وقفه ي اي آن هم جمهور-  اقرار نكرديچ جرمي مرتكب نشده بود به هيي فلورانس خطاياز آنجا كه هنگام خدمت به جمهور
 آن همه محنت همچنان زنده ماند و به نوشتن كولو پس از تحملي؛ اگر ن) دوام آورده بوديسي ثروتمند مدي خانواده ي در دوران زمامداريكوتاه
 -ج آن زمان بودينه دار شاهزادگان و سبك رايات آي ادبيز از سبك چاپلوسانه ي تمسخرآميديه، تقليا به كناي ي مبادرت كرد كه به تلخيكتاب

ر ي تحري آمرانه به رشته ي آن را با لحن] مباحثهيبه معنDiscorsi [ است كه بخش ] اصوليبه معن[ Il Principeمنظور كتاب 
آن هم حاال كه در . رفتن شكست خودش را راحت كندي دست بگذارد و با پذي توانست دست روين صورت چمچا نمي بله، در ا- درآورده بود

ن يش بشود و ايدگ ها كنار بزند تا نور وارد زنيرگي غار تيپس بهتر آن بود كه تخته سنگ را از دهانه . وسته بودي به وقوع پيزيش رستاخيزندگ
  . را نخوردي مشكالت قانونيقدر هم غصه 

   
نك واال كه شاهد ي اكنون چمچا به نظر پ- پمال رساندندين را به خانه ي شدند و صلدي جين دينك واال سوار ماشيف جانسون و پيشال، حنيم
ن بار هر طور بود كنار يا. وسته بوديقت پي وجودش به حق در قالبي فانتزينماي سي بدل شده بود، چرا كه حقه هاير شكل او بود به قهرمانييتغ

و ." خدا به همراه: "د و گفتيشال گونه اش را بوسيم. دا كردي پي را در مركز ورزشيي شد جايبعد از ظهر بود و احتماالً هنوز م. آن سه نفر نشست
ن سقوط كرده، دوستت يآدم كه از آسمان به زم.  ندارديلزوم. متشكرم: "ن جواب داديصلد.  مانندينك واال گفت كه اگر او بخواهد منتظرش ميپ

 يگر چه مي، پر از نفرت دوباره به شكل اولش برگشته، دي، كار و زنت را از دست داده ايل به بز شده ايس پدرت را درآورده، تبديولت كرده، پل
كار : "شال جواب داديم.  دست تكان دادي خداحافظي و برا-"خواهد؟حق و حقوقش را ب: ديي گوي مين جوري حتماً شماها ا-ن كهيتواند بكند جز ا

 ي را به چراغ برق مي نداشت توپ فوتبالي محله كه هرگز باهاشان روابط خوبيابان، بچه هايكنار خ. ن به راه افتاديو ماش." ي كني ميخوب
 چمچا يش را به سويالي خييدئويمانند بود كنترل از راه دور و خوك ير و چشماني شري با چهره ايا ده ساله ايشان كه الِت نُه يكي. دنديكوب

 ي زندگي خسته كننده، مشكل و نه چندان دوست داشتني شود قسمت هاي كرد مي بود كه تصور مين نسليا." ا جلويب. تند كن: "گرفت و گفت
و زنگ در را به صدا . يلش گفت به خانه خوش آمدتو د. دي رسي به اوج بعد"شيتند به پ"ك حركت يك اوِج پرتحرك با يرا كنار زد و از 

  .درآورد
   

ش يآبستن." ن حركِت از مد افتاده را بكندي ايگر كسي كردم ديفكر نم: "ن گفتيصلد. ش بردين كه چشمش به او افتاد دست به گلويپمال هم
ش را يسخت دست و پا.  نداشته استين بابت مشكليا گفت تا به حال از يد و او از شرم سرخ شد ولين از وضعش پرسيصلد. هنوز معلوم نبود

 آن - دي نوشيسكيشه وي مثل همي رغم آبستنياما خودش عل. (همان كردين را به قهوه ميست، صلدي بايرتر از آنچه ميسرانجام د. گم كرده بود
ن را از يان دهد و الاقل سه بار صلدياجشان را پا خواست ازدوين او بود كه ميا. افتي ي ميتيپمال آشكار خود را در بد موقع.) هم به سرعت تمام

 يل ناراحتي دل-  گذاشته بودندي بدحالي با هم مسابقه ي از او نداشت، پنداري دست كمي و سردرگميجين هم در گياما صلد. خود رانده بود
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 اغراق يدن پمال و شادين بود كه با دي ا- اشت دي جنگيه ايامده بود، بلكه هنگام ورود روحين حال به خانه نيادمان نرود كه در همي و -چمچا
 ياز خشونت و دشمن( خوردند ي، گوشت فاسدش را مي زشتي داند در پس آنچه ِكرم هاين بود و خدا ميسيز چهره اش كه چون ماسك قديآم

 زده و آن حالت سخت يسكيِس و مسخره اش، نَفَيده و عمامه يسِر تراش.  شد به وحشت افتادي مي كه از ناخودآگاهش ناشيرينهفته در تصاو
ست به يل ني اگر هم او بخواهد مايگر دوستش ندارد و حتيافت كه ديد آمده بود، دريش پدي لب هاي كه دور خطوط كوچك لوچه يرانه ايگ

ساس گناه وجودش  احيل نامعلوميافت به دلين كه خود را فارغ از عشق يبه محض ا.) ف بودي مشتركشان ادامه دهد و هرچند امكانش ضعيزندگ
اد آورد يبه .  را آغاز كرده بوديد پشمالو هم خُرخُر خشم آلوديان سگ سفين ميدر ا.  خواست صحبت كنديرا فرا گرفت و نتوانست چنان كه م

  . نداشته استي دل خوشيوانات خانگيكه هرگز از ح
   

ر قابل بخشش يالبد كار من غ: "ش گفتيسكيالس وي به گ بزرگشان نشسته بود خطابيز چوب كاج در آشپزخانه ي كه پشت ميپمال در حال
  "است، ها؟

   
ك ين كه آن را مثل يا ايش بود؟ يت خانوادگير بر تربيان ناپذي پاي از آن ضربه هايكين هم يا ايآ:  داشتي مآبش تازگييكاي گفتن امر"ها"ن يا

ن حالت ي خواست ايحاال كه او را نم. گهيبس كن د: خشم و خشونتباز هم ( وارش گرفته بود؟ يپيان هيگر از آشناي ديكيا ي يمرض از جامپ
. ار من خارج استيظاهراً جواب سؤالت از اخت. ان باشدي توانم ببخشم قابل بيز را مين كه چه چي كنم ايفكر نم: "جواب داد.)  نداشتياصالً معن

شتر خوش يب. امدين حرف خوشش نيپمال از ا." روني رفته اند بي ژورأتيم كه هينطور بگويپس بگذار فعال ا. د بعداً بتوانم جوابت را بدهميشا
 شد خوب قهوه يپمال هرگز موفق نم.  المصبشان را راحت بنوشندي كند تا بتوانند قهوه ي را خنثيد كه آن حالت انفجاري بگويزيداشت چ

 ي و اتاق هايروانير شياد دارد، اتاق زيخانه بزرگ است و اتاق ز. نجا برگردميال دارم به ايخ: "ن گفتيصلد. ش مهم نبودياما فعال برا. درست كند
البد چون جسدم را نكرده اند و رسما .  ندارمياد كاري حمام را، با آشپزخانه هم زيكي دارم كه مستقل است، به عالوه آن ين را برميي پايطبقه 

اد يد زين دوباره زنده كردنم نبايبنابرا. اسمم را از همه جا پاك كنند ي تا بعدش بدهيم هنوز به دادگاه نرفته اي آيهمچنان گمشده به حساب م
ل، حسابدار و يب وكيكه به ترت." (خبر داد [Bentine, Milligan, Sellers]ِسِلرز  و  ِگنيليم، ي نيِبن تد به يمشكل باشد، فقط با
با .  شودين بخواهد همان ميست و هرچه صلدي جر و بحث ني داد و از حالتش معلوم بود كه در پيپمال ساكت گوش م.) كارگزار چمچا بودند

فتد از در ين كه به لرزه بيو قبل از ا." يري گيم و تو طالقت را مي فروشيبعد خانه را م: "ن ادامه داديصلد. دي طلبي بدنش پوزش ميايژست گو
دن به مقام ين آسان نبود، در عوض در لرزي صلديهرگز براستن يگر.  كرديه ميحتماً پمال داشت گر. نگاه رسانديرون رفت و خودش را به كميب

  .بوم بادوم دو دودوم.  داديو حاال قلبش هم واكنش نشان م. ده بودي رسيقهرمان
   
  .را باشي، نخست مرگ را پذيگري دي كه خواهان تولديا
   
*  
   

ر ي خوانده بودند و تصادفاً موضوعش سرشت امور بخشش ناپذ كه هر دوي با پمال بر سر داستان كوتاهيك زمانين كه تنها شد به خاطر آورد يهم
 آورد اما خود داستان را خوب به خاطر ياد نميسنده را به يعنوان داستان و نام نو. دا كرده بودنديگر اختالف پي موارد ديبود، درست مثل همه 

 ين گلدان بلوري زشت تري مرد، زن محض شوخيك سالگيست و يشب تولد ب). فقط دوست ساده(ان دراز دوست بود ي سالي با زنيمرد. داشت
ست سال يب.) ر بودنديدر آن هنگام هر دو فق(د يه خريش هدي رنگ شده بود برايزيانه به سبك شاد وني ناشيديرا كه با زرق و برق تمام و تقل

منزلش رفت و بر سر رفتار او با دوست مشتركشان دار مرد به ي دي زد، زن براي ميشان فلفل نمكيل شده، موهاي به دو فرد موفق تبديبعد، وقت
 آن كه ي نهاد و بيد ميمن در معرض دي اتاق نشي سر بخاري افتاد كه مرد هنوز رويمين دعوا چشمش به گلدان قديح. بگو مگو آغاز كرد

 با او سخن ي پس حاضر نشد كلمه ارش نبود و مرد از آني به تعميديگر امين افكند و چنان شكست كه ديك حركت آن را به زميمهلت دهد با 
 كه يدارش نرفت و بعداً در مراسم ختمش حاضر نشد، در حاليد به دي كشين نفس ها را مي زن آخريك ربع قرن، وقتيد و پس از گذشت يبگو

ست بفهمد آنچه را كه د هرگز نتوانييبه او بگو: "مرد گفت. دارش استيغام دهند كه سخت مشتاق دي را مأمور كرده بود به او پيزن دوستان
ده بود يآخر اگر او نفهم.  آوردنديجه نداد به جر و بحث و دعوا روي نتيدوستان اصرار كردند و وقت."  من ارزش داشتيشكست تا چه اندازه برا

ذر بخواهد و  نكرده بود عين سال ها بارها سعياز آن گذشته مگر در ا.  نداشتيري دارد پس تقصي مرد چه مفهومي ارزش برايء بيآن ش
ن اختالف كودكانه و يده بود كه سرانجام ايا وقت آن نرسيآ.  نداشتيده اين جر و بحث ها فايجبران كند؟ اصالً حاال كه او در حال مرگ بود ا
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. رفتيچنان نپذو مرد هم.  كننديگر خداحافظي توانستند از همدي را از دست داده بودند الاقل مي دوستي را كنار بگذارند؟ آن ها كه عمريميقد
. بله به خاطر گلدان است: "مرد جواب داد" ؟يي بگوي خواهي هست كه نميگري ديا مسأله ي! ي شوي حاضر نمييواقعاً به خاطر آن گلدان كذا"

ح ين توض بوديب و دروني بودن عجي در آن زمان از شخصي كه چمچا حتيافت در حالي ير و ظالم ميپمال مرد را بهانه گ." فقط به خاطر گلدان
 آن يروني و بي با مالك قراردادن اندازه و شكل ظاهري زخم دروني تواند درباره يچ كس نميه: "به پمال گفته بود.  بردير موضوع لذت ميناپذ

  ."قضاوت كند
   

 ي روزهاو در ]. تواند مانند اشک باشديز ميهر چ[ Sunt lacrimae rerum:  گفتيان معلم سابق آنجا بود مي صفيحتماً اگر حاج
 يم.  خورديش تكان نمينگاه بود و از جايباً مدام در كميابتدا تقر. ديازماي اشك بود بيه ي داشت تا آنچه را كه ماين فرصت كافيبعد صلد

ا ير و زبر شدن دنيش از زي كه پيهمانطور. ابديد عهد كند، منتظر بود آن را مثل گذشته آرامبخش و مستحكم بيخواست سر فرصت با آن تجد
 يد، آخر او هم مثل پسرك خوكي پرين كانال به آن كانال مي از اي ناچاري كرد و از رويون را تماشا ميزي تلويمه باز برنامه هايبا چشمان ن. بود

از  كرد يال ميا دستكم خي آورد، ي آن سر در مياز چگونگ. ا مد روز بودي "كنترل از راه دور"ابان از قماش دوستداران ي خيشكل، گوشه 
 عجب كنترل از راه دورن دستگاه يو ا...  آوردي افتد، سر در ميدئو نام دارد و با فشار دادن دكمه به كار مي مركب كه ويوالين هيت ايماه
 از  برنامه هاين كه همه ي آورد تا اي زد و مگس وزن ها را ِكش مين مين وزنه ها را زمينتريستم سنگين بام غلطان قرن بيا. كسان كننده بودي

 ي، وزنيليا تخي يج و ترسناك واقعيا مهي بخش ي شاديك برنامه ي و هزار و ي چند سؤالي، شوهايي جنايلم هاي گرفته تا فيغاتي تبليشوها
 يرويستند ناچار بودند نه تنها از ني زير و ببند مي بگياي كه در دني پروكروست، شهروندانيلي كشور تخي كه اهالي در حال-افتندي يكسان مي

ك ي آمد لم بدهد و با يش عقب و جلو مي خود كه پشتي توانست راحت در صندلي چمچا، ميعنيه بگذارند، او، يز ماي، بلكه از مغز خود نيمدن
ون از قهرمانان يزي تلويد، به نظرش آمد كه جعبه ي پرين كانال به آن كانال مي از اي كه با تنبليدر حال. حركت انگشت به مراد دلش برسد

 ي كه برنامه هايمه انسان بودند در حاليا موجودات ني انسان نما ي هاي كودكان، آدم آهنيمثالً قهرمانان برنامه ها.  شوديب پر ميو غرب يعج
 ظاهراً. ا جنگ بودندي نوظهور و ي هايماري بيعني آن، يا شُركاي مدرن ي بودند كه مخلوق داروهاي ناقص الخلقه ايبزرگساالن مملو از آدم ها

 با بدن اسب و سر و دست يك موجوديو امكان ژنت.  را كه بدنش فلس داشت، حفظ كرده بودييايك انسان دريان، بدن ي در گويمارستانيب
يي افتاد كه جايزياد شعر نفرت انگي را تماشا كرد و به ير آلت جنسيي تغيك عمل جراحيبعد .  مورد بحث قرار گرفته بوديانسان به طور جد 

نجا به ي در ا-ات بوديل چرندين قبي از اي خوبي، نمونه يكيآواز بدن الكتر نام آن، ي شاندار نشانش داده بود و حتيد در كافه يترد با يجامپ
 يرش هم تكه هاي بدپيكروموزم ها.  پمال را خوب كاشتهي هرچه هست بچه -  كندياما انگار بدن خودش درست كار م: ديشي انديتلخ

برنامه اش حاال .  دادندي افتاد كه دوباره نشان م هايخيمر ي شويمي قدي از برنامه هايكيچشمش به خودش در ... شكسته پكسته ندارد
 يل شود و گاهيك تبدي ممكن بود در كمتر از شش ماه به كالسي هر اثرشيتند به پدر فرهنگ . ( شدي محسوب مك هايكالسگر از يد
 بود كه يزي آن چيمانده ي در باقيجاد سوراخ بزرگين همه جعبه تماشا كردن اير اي تأث.)دي كشيشتر طول نميك شب تا صبح بيان ين جريا
  . خواندين حالت نمي از افكارش با ايدش، هرچند بخشي ناميتش مي و متوسط واقعيت معموليفيك
   

ن در باغش به كار برده و نسبت به آن سخت  بود كه اُتو كُيكه تصادفاً همان( دادند يد را نشان ميوند جدي پي نوع باغبانانيايدن يدر برنامه 
 درخت توت، افرا، جادو؟ -ل كرده بودند بشنودي تبديكيوند زدن بر ي را كه با پيش باعث شد نتواند نام دو درختي توجهين كه بيو با ا.) مغرور بود

شه و ساقه و ي با ريبيم آن درخت تركن هيد، اييبفرما. ش كرديش نشست و با دقت تماشاي بود كه صاف سر جاي طوريونديوضع درخت پ
 ين استعاريگزين درخت جايد ايشياند:  كردي از خاك انگلستان كاشته شده بود و داشت رشدش را ميالت كه سفت و سخت در گوشه ايتشك
 رشد و يي تواناين درختي چناگر. ده بوديار داشت، بري منافات بسيكين ي كه با اييايگر، دني ديياي دوردست در دني است كه پدرش در باغيدرخت

ك موجودات و آثار ير تراژي تصاويان همه يدر م. شه بدواند و زنده بماندي بچسبد، رين زندگيز قادر بود سفت و سخت به اينمو داشت، پس او ن
 شباهت ياسپرانتو ب مدرن كه به زبان ي از آثار هنرياري بسيك، نامفهومي پالستي، شكست خوردگان جراحيياي آدم دريهودگي ب- يبيترك

  .دستگاه را خاموش كرد.  كرديت مين كفايازش بود و همين تنها امتي ا- نبودند
   

.  رفتيظاهراً رو به بهبود كامل م.  نبوديره خبري و غي بزيگر از شاخ ها، سم هاياما د.  نشستيل فرو ميرئيش نسبت به جيرفته رفته دشمن
 -  روزمره در تضاد بودندي كه با ابتذال زندگيعي آن وقاي همه - ن گذشته بوديراً بر صلديلكه هر آنچه اخل، بيام نه تنها جبرئيدر واقع با گذشت ا
د ي داغ خورديالس چايك گيد و ين كه سر و صورتتان را صفا داديز پس از اين كابوس ها نيدند، همانطور كه ِسِمج تري رسينامربوط به نظر م

 رفت كه پمال در ي مي، وكال و حسابدارانيبه مالقات مشاوران حرفه ا.  خارج از منزل كرديايد به دن شروع به رفت و آم- ندي نماي ربط ميب
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چ معجزه يالت كه آشكارا هين به چوب و كتابخانه و تشكيان ثباِت آن دفاتِر مزي كه در ميو هنگام. دي نامي م" هايدست و پا چلفت"گذشته 
د شدنش را ي كه پشت سر گذاشته بود گفتگو كرد و ناپدي از تضادي و شك ناش"بحران"ار از ياخت ي ساخت نشسته بود بير نمي را امكان پذيا

 را ۴۲۰ يآقالم يده آواز في نخراشييل که با صداي همراه جبرئا حكومت كنيتانيبر هرگز در حال خواندن سروِد ييح داد كه گويچنان توض
 توأم بود بازگردد، مدام به يمش كه با ظرافت معقوالنه اي قديد به زندگي كوشيانه مآگاه. ن سقوط نكرده استي آسمان به زم  خواند و ازيم

 يد، مصِّرانه با خود مي رسي مورد نظر نميافت و به تعالي يد نميد و باير هنر را چندان كه شاين كه تأثي رفت و با اي و تئاتر مي هنري هايگالر
  .از داردي را گذرانده است و به زمان ني بديه باشد تجربه  گردد، هرچي باز ميگفت حتماً حظ كامل به زود

   
 گفت چون يت ميد به خود تهنيي پاي دور و برش را مي آشنايايمتش نشسته بود و اشي گران قي راحتي صندلينطور كه روينگاه هميدر كم

 ي از خود باقيا شبحيه يچرا كه عشق با وجود تحول، ساد هم عشق با دوامتر از نفرت بود، يشا.  نفرت بورزدي طوالني نبود كه بتواند مدتيآدم
 بلور شفاف ي چون اثر انگشت بر رويزيد نفرت چيشا.  كندي محبت احساس ميمثالً مطمئن بود حاال نسبت به پمال فقط تنها نوع.  گذاشتيم

حاال . ش وجود نداشتيگر براياصالً د. ده بودي را بخشاو! ل، بهيجبرئ.  رفتين مي ماند از بيك اثر كه اگر به حال خود مي حساس بود، تنها يروح
  .يدن به آزادي رسيعني، يان بردن دشمنياز م. شد

   
 توانست از حساب يهنوز نم. ده بوديش از حِد انتظار به طول انجامي پس از بازگشتش بياما كاغذباز. افتي ين رفته رفته شدت مي صلدينيخوشب
 تلفن ي سلرز، كارگزارش، پايچارل.  شديدا نمي پين سادگياز آن گذشته كار هم به ا.  گرفتي پمال قرض مش پول برداشت كند و ناچار ازيبانك
انگار دستشان به .  شودي كنند و ِچندششان مي از گور در رفته صحبت مياز مرده .  كنندي ميبي ها رفتار عجيمشتر: "ح داده بود كهيتوض
 وانمود كرد ي بود، طوري جوان شهرستاني سال سن، هنوز رفتارش مثل دخترهايوجود پنجاه و خُرده ا كه با يچارل."  خورده باشديزي، چيقبر

هرچه باشد دراكوال . ندي آيخودشان سراغت م. يبهتر است صبر كن: "ن بود كهيشنهادش ايپ.  كنديش از او درك مي را ب" هايمشتر"كه انگار 
  .ي چارليمرس." يستيكه ن

   
 يت را در برمي از واقعي شد و گوشه اي خانمانسوز، به گذشته مربوط ميي آن انتقام جويل و آرزويزش نسبت به جبرئيمنفرت وسواس آ: بله

 يون هم نميزير آشوبگر و مخرِب تلوي تصاويحت.  خواندي داشت نمي معمولي بازگشت به زندگي كه اكنون برايگرفت كه با شور و شوق
ه كرد؟ آن يوال شبي شود آن دو را به هيآخر چطور م. ل بوديوالوار خودش و جبرئي هي داند نماي آنچه از خود م.راهه بكشاننديتوانستند او را به ب

 دادند، آدم ي مي كه مثل آب خوردن دستور آدم كُشييكتاتورهاي د-شان نشسته بودنديوال محكم سرجاي كه موجوداِت بدتر از هيياين دنيهم در ا
 Uhuru]مبا ياوهورو س يريق كرد كه دستگينجا ناچار تصديدر ا. (دندي دريكردند و شكم مادر بزرگ ها را م ي كه به بچه ها تجاوز مييها

Simba] يرلندين اي از ايكي به دست يد تا خبِر كشتن بچه ايندازي از روزنامه ها بيكي به ي بود نگاهيكاف.) س بودهيز پلي تميياز آن كارها 
ن خاطر است يتكاران به ايل جناين قبيدن ايوال نامي كرد، معتقد بود كه هيشه مخالفت ميالبته پمال مثل هم. ردي همجنس باز چشمتان را بگيها
ن يصلد. ميدگان دوران به شمار آوريب ديد آن ها را آسي باي كه به حكم نوعدوستيم، در حالي كني؟ بله، كه نسبت به آن ها قضاوت مي چ- كه

 ياصالً با تو نم: "ن سخنش گفته بودي تريم و پمال با اَشرافي ها دل بسوزاني قربانين است كه براي ايجواب داده بود برعكس، حكم نوعدوست
  ."ت مفت گران استيحرف ها. شود بحث كرد

   
ازمندشان ي نيگه چه كسين چرا؟ دياطيفرشتگان و ش.  انسان نما، بلكه پول، قدرت، سكس، مرگ، عشقيوهايگر، نه تنها دي ديوالهايو ه
و چمچا با آن حس تعادل " طان چرا؟يگر شيطان است، دي انسان خود شيوقت: " معروف در ترانه اش خوانده بودي از خواننده هايكي؟ بود
ن بود كه دوره و زمانه ي كه در نظر داشت ايدر هر صورت نكته ا. ز هستيو فرشته چرا، آخر، انسان فرشته ن: ديافزاي خواست بيش ميطلب
  .مي نداريازي نيطانيالت شيح و تفص است كه به شريطور

   
*  
   

از آن گذشته، زمان مكاشفه و . ح بدهمي را توضيزيد چين از من نخواهيبنابرا. ارو، چمچا را ندارمين يال حرف زدن و روشن كردن اياصالً خ
 ي و بعد به حال خودش بگذارينيافريد بيز را چنان كه باي است هرچيكاف: ن خلقت هم چون و چرا ندارنديالهام مدت ها است به سر آمده، قوان

، و به يد وضع كني جديا قانون هاي يه بزني و اشاره و كناياگر قرار باشد مدام دخالت كن. گر امور جفت و جور بشوديتا كارش را بكند و با د
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تصور . ال وا دادن هم ندارميداشته ام و خن لحظه خوب خودم را نگه يم كه تا ايد بگويبا.  ندارديده ايگر فاي كه ديدعواها سر و سامان بده
 يل، ستاره يا كُن نشستم و با جبرئي تختخواب اله لويك بار كه رويبه جز .  خودم را گرفته اميبارها جلو. د كه دلم نخواسته مداخله كنمينكن
ن ي دارد كه موضوع را به ايلي چه دلپس حاال.  وان بود، اما من روشنش نكردمي چايا ني خواست بداند اوپارواال يم. ر صحبت كردميشه

   كنم؟يج و گنگ حالي گيچمچا
   

  . برديچاره دارد خوابش مين بيا. د بروميگر بايخُب د
   
   
*  
   

 شاخ ها و ياي توان دنيچرا كه هنگام شب نم.  نموديافته اش كه هنوز چندان جان نگرفته بود مشكلتر مي باز ينيشب ها حفاظت از خوشب
 - نبوديرفتن آن كار آساني هرچند پذ- ياول. ش را اشغال كرده بودندياهايز جهان رؤيبه عالوه اكنون دو زن ن.  انكار كرديدگسم ها را به سا

 مبتذل بپوشاند، با ير گفته هايد زي كوشينك با تمام قوا مي كه اي شاندار بود كه در آن دوران كابوس واري كافه ي دختِر بچه نمايبله، اول
  . كنميان را عرض ميشال صفيم. ف جانسون بودي حني و معشوقه ي رزمي هنرهايهمان كه كشته مرده . ده بودي به دادش رس تماميوفادار

   
  .ل نبودي وكيني جز زي كس- كرد كه او مرده استي مانده بود و حتماً هنوز تصور مي در قلبش برجايي جداي با دشنه ي كه در بمب- يدوم

   
*  
   
ل، ينگ هي ناتي محله ي خانه ي بااليدن خبر بازگشت چمچا به شكل انسان و ِاشغال طبقه ي جاش، پس از شنيمپ جايدن حالت عصبيد

ن همه ي با ا- م گرفته بود موضوع را تا به رختخواب نرفته اند مسكوت بگذارديآن شب تصم. چنان ترسناك بود كه پمال را سخت به خشم آورد
  .ستادي روشن اتاق اي آبيچه ي قالي كه شستش را به دهان برده بود رويد و لخِت مادرزاد در حاليردن خبر، سه ذرع از جا پي با شنيجامپ

   
آخر اگر او : "دياما او سرش را به شدت تكان داد و موقتاً شستش را درآورد تا با لكنت بگو." اري در نيوانه بازيد. نجايزود برگرد ا: "پمال امر كرد

 افتادن يخت و پمال صدايش را جمع كرد و از اتاق گريآن وقت به سرعِت تمام لباس ها" ؟... توانميچطور م خانه است، پس من ينجا تويا
  ."فت تا گردنت بشكنديب. ترسو. بهتر: "اد زديفر. ن افتاده بودييش بود كه از پله ها پايحتماً كفش ها. دي را شنيزيچ
   

ابان ي خيرون توي بيجامپ: "ن آمد و با شتاب تمام گفتيدن صلدي زد به ديش م كه به بنفيبه هر صورت چند لحظه بعد، زن، با چهره ا
؟ يتو چ: "ديچمچا شگفتزده پرس.  به خمره زده بوديمثل هر شب دم." ديايست به خانه بي حاضر نيت ندهيد اگر تو رضاي گويوانه ميد. ستادهيا

 ي شد مثل آدم هاي كه رنگ به رنگ ميدر حال.  زد تا به زخمش نمك بپاشدين حرف را ميبه نظر پمال عمداً ا" د تو؟ياي خواهد او بيدلت م
  ."بله: "ر شده با شدت جواب داديتحق

   
 داد تا ي كه رنگ به صورت نداشت و تند دست مي در حالي جامپ-رون رفتين شب ورود به خانه اش، بين چمچا در نخستين بود كه صلديچن

آن وقت به . ق كرد تا با او به رختخواب برودي و معشوق زنش را تشو-."نگار حالت خوب خوب استا. يخوش آمد"ترسش را پنهان كند گفت 
  .ش از دور شدن چمچا به خانه وارد شودي توانست پي چنان بود كه نمياحساس خفِت جامپ.  باال برگشتيطبقه 

   
  ." مقدس است. كپارچه آقا استي. يعجب مرد: "ان گفتي پمال نشسته بود، گري كه جلويدر حال

   
  ." اندازمي آن سگ را به جانت موِالّازود تمامش كن، : " كه كنترل اعصابش را از دست داده بود با شدت تمام جواب داديپمال در حال

   
*  
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ا با خود مترصد بود او ر)  دادينطور نشان ميرفتارش ا(افت ي يز ميدآمي كرد، و آن را تهدي كه حضور چمچا همچنان حواسش را پرت ميجامپ

 از سرآشپزها ي در پخت و پز دست كمين جهت آسوده خاطر بود، چون جامپيو پمال از ا( پخت ي پمال كه غذا ميبرا. همراه و موافق گرداند
 به يينا اعتي گفت بي برد و به پمال ميش را به اتاق باال ميني داد سي كرد و اگر او رو نشان نميز دعوت ميبه اصرار تمام چمچا را ن.) نداشت

.  استياو واقعاً مرد بزرگ. مي خواهد بكني دلمان مير سقف خانه اش هر كاريبه ما اجازه داده ز: "ز استيك آمي تحرياو، خالف ادب و عمل
 منظور: " پاسخ داديو جامپ." ي باشينطور سنتي كردم ايفكر نم: " روزافزون ناظر رفتارش بود، گفتيپمال كه با خشم." احترامش واجب است

  ."صرفاً احترام است
   

دار چمچا را يدن به منزل ديهرگز پس از رس.  داديده را به دستش مي رسي برد و روزنامه و نامه هاي مي چمچا فنجان چايو به نام احترام برا
در آن حال كه .  بماندي تواند مدت كمتري كرد به حكم ادب نمياحساس م.  مانديقه نزدش ميست دقيو هر بار دستكم ب.  كرديفراموش نم

 آورد تا يه مي و هديشي نمايا ماسك هاين كتاب ي صلدي گاه برايجامپ. دي نوشي كرد و بوربون ميش را دراز مينتر پمال پاهايي پايدر طبقه 
م ي توانيما نم: " خبر گفتي از همه جا بي احمقانه، مثل آدم هايل كند، با شدتيد نظرش را تحمي پمال كوشيدلش را به دست آورد و وقت

پمال ." مي روزمره مان به حسابش آوريم در زندگين مجبورينجا است، مگر نه؟ بنابرايهرچه باشد او ا.  استييم كه انگار نامري رفتار كنيجور
كر ف" گفت ي جدي با لحنيو جامپ" ك بشود؟ين و در رختخوابمان هم شرييد طبقه پاياي بي كنيشنهاد نمياصالً چرا پ: " جواب داديبه تلخ

  ."يري كردم بپذينم
   

ر يي را در وجودش تغيزين چي به شمار آورد، موافقت صلديعي طبي باال امري توانست آسوده بماند و وجود چمچا را در طبقه ين كه نمياما با ا
د ي دي شب خوابكي.  داشتي گرفت و احساس خوشين پدر شدن خو مي داده بود، با ايگر آشتيكدي را با يحاال كه عشق و دوست. داده بود

 كه دو طرفش درختان سر به هم يابانيد كه در خيخودش را د. ش ساده بوديايرؤ:  كرديدگانش جاري را از ديكه صبح روز بعد اشك شاد
ن حاال از م: " پرسدي گردانَد و با خنده مي را نگه داشته بود و آخر سر پسر سرش را برمي پسر كوچكيد و پشت دوچرخه ي دويآورده بودند م

  "؟ي هستيراض
   
*  
   

 به راه افتاده بود شركت - ظاهراً به جرم كشتار مادربزرگ ها- مباي دكتر اوهورو سيري كه به منظور اعتراض به دستگياني در جريپمال و جامپ
 شواهد و ي روس ازيپل.  استيان ساختگي جريهمه : "ان گذاشته بودين در مي باال با صلديز در طبقه ين موضوع را ني ايداشتند و جامپ

رش ي كنند تا گيش پرونده سازيخواسته اند برا.  کامل استيک سرهم بندي ي داستانيد پرونده ي گويف ميحن. ن اتهام را زدهين ايقرا
اورند ي را بيد هم افراديشا.  كندي ميه را طيحتماً مراحل اول. ش بروندي توانند پين است كه تا كجا مياما مسأله ا.  زندياز دور داد م. ندازنديب

ه يبه نظر من قض. ت داشته باشديشان اهمين دارد كه تا چه اندازه براي به ايبستگ. ده انديرزن ها ديدن پيكه شهادت بدهند او را در حال در
به آب  گدار يحت كرد بيچمچا نص."  بلند كرده بوديليش را خي ها هم صداي كرد و تازگياوهورو مدت ها بود انتقاد م. شان مهم استيبرا

ن يا در اي كند؟ گويارو با زن ها به خشنونت رفتار نمين يمگر ا: " آورد افزودياد ميمبا به يان را از سيشال صفي كه نفرِت مينزنند و در حال
ظ ن لحاياز ا. ش استي خصوصين مربوط به زندگيا: " گرفت جواب داديش را باال مي كه كف دست هاي در حاليجامپ." كارها سابقه هم دارد
 ندارد آدم مثل فرشته ها باشد تا يلزوم.  كنديست كه مدام شكم شهروندان مؤنث را پاره مي ني ندارد، اما به آن معنيفيوضعش چندان تعر

ن يا: " كه بلند شده بود برود افزودي در حالي نداد و جامپيچمچا جواب." اه پوست باشدين كه آدم سيالبته مگر ا.  گناه استيثابت بشود كه ب
 گذاشته اند و من و پمال قرار است ي عموميك جلسه يفردا .  استياسيان سيك جريست بلكه يمبا ني سيمسأله اصالً مربوط به وضع شخص

  ."ييايت جالب است همراهمان بي اگر برايعني، يل دارين است كه اگر ميخواهشم ا. ميبرو
   

 نظر مرا هم يحت" خورد و حوصله اش هم تنگ بود، يم دلش به هم م مدايتازگ" د؟ياي با ما بيدعوتش كرد: " شديپمال باورش نم
  ."ن جور جلسات بروديست كه به اي نيي از آن ها. ندارديبيع: " فلكزده نگاهش كرد، اما پمال حال بگومگو نداشتي به حالتيجامپ" ؟يدينپرس
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ده بود در هال منزل ي پوشيشميقه ابري پشم شتر يهمراه با پالتو را يكي شي كه كُت و شلوار قهوه اين در حالين وجود صبح روز بعد صلديبا ا
ن قدر ي چه ايبرا: "دنش گفتي كه عمامه اش را سرش گذاشته بود با دي و شلوار پاچه تنگ در حالي ارتشيپمال با كت چرم. ستاديمنتظر ا

به . نه جانم: " جواب دادي نسبتا عادين با لحنيصلد" م؟ي روي مي اسب دواني به مسابقه يال کرده اي؟ نكند خيخودت را درست كرده ا
 يست آنجا چه به روزگارت مين لباس ها معلوم نيبا ا. مواظب خودت باش: "كه پمال از كوره در رفت و اخطار كرد." جلسه دعوتم كرده اند

  ."آورند
   
*  
   

ا كه تنها با وجود داشتنش ي چه، -ه بود بازگردد؟ كه مدت ها وجودش را انكار كردينيرزمي آن شهر زيچه باعث شد به آن جهان، به سو
ب و ي غريگر به جهانيش را كنار بگذارد تا بار دي قبلي بازگشت به زندگيد و برنامه ينگاه راحتش را ترك گوين را وادار كرد كميصلد

ش را به يش، همان كه موهاياگرد بلندباالش." ميايقبل از كالس كاراته ام وقت دارم به جلسه ب: " جاش گفته بودي نهد؟ جامپيپرمخاطره پا
 يكيز دچار ي نين كه خبر نداشت جامپيصلد. دي كشيرنگ قوس و قزح درآورده و تازه هجده بهار را پشت سر گذاشته بود، در جلسه انتظار م

  .ك شوديان نزديشال صفي از شهر را پشت سر گذاشته بود تا به ميمياز همان كشش ها است، ن
   
*  
   

 يفكر م.  خشم آلوديي با چهره هايي مشكوك و زن هاي را مجسم كرده بود پر از مردهايي جاياتاق پشت. داشت جلسه كوچك باشدانتظار 
 ماالمال از آدم ك هالي دوستان بريخانه اما جلسه در هال بزرگ . رندي گي حق به جانب ميافه ي كنند و قيكرد حضار مشت گره م

فورم پوش، كاركنان رستوران ها، کارمندان سوپرماركت كوچك يوني ي هاير و چاق گرفته تا بچه مدرسه ايپ ياز زن ها.  جورواجور بوديها
 حاكم بر آنان به دور از يه ياه و روحيد و سي از سفيمخلوط. ستاده بودنديده و كنار الت و لوت ها اي كه مرتب لباس پوشيابان پالسي خينيچ
كش ي كه نزدياه پوشيزن جوان س. انه بودي و چاره جوي همراه با نگراني از آرامشي كرده بود، حاك كه تصوري اي و شبه مذهبي جمعيستريه
 سنجاق يبه رو."  نداشتميد، منظوريببخش: "د و گفتيره شد خندين به او خين كه صلدي كرد، اما هميش نگاه مخصوصيستاده بود به پالتويا
 خودش انتخاب كرده، به زبان ي است كه برايام، ناميمنظور پ: "زن گفت."  آزاد بشهدير بايش. مبايهورا س: "نه اش نوشته شده بوديس
 زن كه يبرا.  سخنران چرخاندياما زن شانه باال انداخت و سرش را به سو" ؟ييقاي افريك از زبان هايكدام : "دين پرسيصلد..." ييقايافر

، ييقايا آمده بود زبان افريبه دن[Lewisham, Deptford, New Cross] يوكراسينا ي دپفوردا ي  شميلواحتماالً در 
." ي كني كه در مقابلش احساس برتريدا كردي را پيكيباألخره : "ر گوشش زمزمه كرديپمال ز...  خواست بداندي نميگريز دي بود و چييقايافر

  .  خوانديهنوز فكرش را م
   

ارو اصالً يد ين كه دي كرد و چمچا همييسن كه در ته هال قرار داشت راهنما را به طرف ي زن كوچك اندام هفتاد و خُرده ساله ايمرد الغر
والكوت روبرتز مبا است و يبعداً معلوم شد برادر كوچك دكتر س. دي كشي ندارد نفس راحتي شباهتييكاياه پوست امريبه رهبران س

[Walcott Roberts] مبا ي سي به بزرگي داند موجوديخدا م: "گفت يجامپ. زن كوچك اندام هم آنتوانت مادرشان بود. نام دارد
دا كرده بود ي گذشته و حال پي زنان حامله ي كه نسبت به همه ي اي همبستگيو پمال، در اثر احساس تازه ." رون آمدهي از شكم او بيچطور
 نهفته بود كه سراسر سالن را يدرتش چنان قين كه آنتوانت رابرتز آغاز سخن كرد، در صداين وجود هميبا ا. دي خشم ابرو در هم كشياز رو
د از لحنش معلوم است يشيچمچا اند.  بودي خوبيد و سخنگويان آن بگوي خواست از دادگاه پسرش و جريم:  شُش ها فرا گرفتيرويتنها ن

آموخته بود، اما و ي راديس جهاني كلمات را از سروي ادايپندار.  زدي حرف مي سي بي بي را با لهجه يسيانگل.  استيل كرده ايزن تحص
گاه از وجودش يستاده بود كه جاي اين طوريگاه مجرميپسرم در جا: " دادي وعظ و خطابه و آتش جهنم ميز بود و بوي نيليانش انجي بينحوه 

." لوستري بله، س-لش تنها عادت استياوردم، دلي بر زبان ني را که بر خود نهاده ايلوستر، پسرم، مرا ببخش كه نام قهرمانانه اي س-پر شده بود
او با .  گفتيد چگونه سخن مي خواهم بدانيم.  غردي امواج مي گفت كه انگار حضرت نوح است و از آن سوي سخن ميگاه طوريدر آن جا

د دادستان قادر بود يفكر نكن. ستي نگريف ميم به چشمان حرين صحبت مستقي كرد و در حين كلمات را شمرده ادا مي معي بلند و لحنيصدا
ستاده ام كه يگاه اينجاين رو در ايمن اكنون از ا:"پسرم اعالم كرد. د او چه گفتي خواهم بدانيو م. "نه جانم. دي بگويره اش پاسخيه نگاه خب
او در ."  نكرده امينجا حضور دارم كه اطاعت و شكرگزارين رو در اياز ا. فا كنمياه سركش را اي سي و شرافتمندانه يمي خواهم نقش قديم
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م ي خواهيم كه مينجا هستيل اين دليما به ا. دياشتباه نكن: "پسرم در آن دادگاه گفت. ستاده بودي افراشته اين آن كوتوله ها چون سروايم
دش، ب، هند، پاكستان، بنگالييقا، كاراي افريما اهال. م دادير خواهييز تغيد فوراً اضافه كنم كه معتقدم ما خود را نيبگذار. مياوضاع را دگرگون كن

 فرزندانشان از ي بهتر براي در شأن خود و زندگي كاريم، اگر مادران و پدرانمان در جستجويموده بوديانوس ها را نپين اگر اقيقبرس و چ
جامعه را از  نيم كه ايين مايم اي گوياما من م." مي از نو ساخته شده ايما همگ. مي بوديگري ديآسمان ها عبور نكرده بودند، اكنون آدم ها

گر نوبت يحاال د. مي پرورانين را مي نويم و مانند باغبانان نهال هايي زداي فاسد را مي كهنه يبله، چوب ها. م كردين تا باال از نو بنا خواهييپا
 اقدام يم درباره ي خواهينك كه ميد و ايشيندي گفت بيمبا، در دادگستريلوستر رابرترز، دكتر اوهورو سي خواهم به آنچه سياز شما م. ما است

  ."ديم فراموشش نكنيريم بگيمان تصميبعد
   

 جنباند، سالن را ترك يشان سر ميران ِخردمند به سوي كه با ژست پي حضار در حاليان كف زدن و شعارهايبه كمك پسرش، والكوت در م
 سوزن انداختن نباشد تا ين دادگاه جاد سالي با-شنهاد كرديمبا، چند پيل سيف جانسون، وكيحن.  از جاذبه بودندي عاري بعديگفتارها. گفت
از آن . فه كنندين، انتظامات را انتخاب كنند، تا به نوبت انجام وظيان خود مسؤوليد از ميت دارد، باي مردم اهمين بدانند محاكمه برايمسؤول

 يارو قصد تجاوز داشته حرفين كه ي از ايكس: " زمزمه كردير گوش جامپيچمچا ز. دياي مخارج به وجود بيگذشته الزم بود صندوق جمع آور
شال آنجا است، نگاه كن، آن يمثالً م.  سالن هستندينجا توي كه بهشان حمله كرده ايي از زن هايبعض: " شانه باال انداختيجامپ."  زندينم

 ي خشونت جنسيه يقض. اندن خودمان بميد بي است كه بايمبا مسأله اي سيوانه بازيد. ستين حرف ها نياما حاال وقت ا. گوشه، كنار صحنه
 يابتدا اعتراض م...  زديك طومار حرف مين در جوابش ي بودند، صلديگريط دياگر در شرا."  دارد و مربوط به خود مرد استي شخصيجنبه 

 به -رد سپي شود به دست فراموشي ها نمين سادگيزش را به اي اَعمال خشونت آميمبا متهم به قتل است، سابقه ي كه سيكرد كه در حال
 نداشت به يخي تاري سابقه يس كه در آن برده داري در اوضاع و احوال متفاوت انگل"خوِد مرد" مثل ييكاي امريه كالم هايعالوه پراندن تك

ز با پخش يبرگزاركنندگان جلسه ن. رديگران را قرض بگي پرخطر دي خواست جالل و شكوه مبارزه ي ميانگار جامپ. ند نبوديچ وجه خوشايه
 همه يپندار. ش گرفته بودنديركانه همان روال را در پي ها، زي سخنراني در البالييقايا افري ييكاياهان امري، سيخواهي مشهور آزاديوازهاآ

را ناگهان سرش ين ها را نگفت زيچ كدام از اي اما ه-گر عوض و بدل كرديكدي شد با ي را مي مبارزاتيكسان بودند و مسابقه هاي هدف ها ي
  .دي ديك مي مرگ را از نزدي به نحو مبهوت كننده اين بار در زندگي نخستيبرا.  به او دست داده بوديديج افتاد و ضعف شديبه گ

   
نجامعه خواهد آورد نه كار ي به اي نو را كار جمعيزهايد، چيسي نويمبا ميهمانطور كه دكتر س: "ان رسانديف جانسون گفتارش را به پايحن
گذار از مرحله : "ن ادامه دادي كرد، چني آلبر كامو را نَقل مين شعارهاي از مشهورتريكيف كه داشت يحن.  چمچا آشنا بودين گفته برايا." يفرد
 شكل بود و يازي پياديش زيني كه بيياي آس- يسي انگليبايك زن زيآن وقت ." ديد نامي را انسان شدن باي عمل اخالقي سخن به مرحله ي

 ي خواننده [Bob Dylanلن يباب د  سوزِديچاره مي مهاجر بيدلم براروع به خواندن شعر  داشت شين ناصافي غمگيصدا
ن كه انگار ترانه سرا يبدتر از همه ا. ي و مصنوعي وارداتيگر از نمونه هاي ديكين هم يا. كرد ].دي به شهرت رس۶۰ ي که در دهه ييکايامر

ن كه مهاجر ناچار است شهرش را با ي شكند و ايشه مي مهاجر كه چون شياهاي به رؤييهرچند با اشاره ها. ن نداشتي از مهاجريدل خوش
 نژادپرستانه نبودند، يريره كه جز تصاوي خون و غير تازه اش از جوي با تالش شاعرانه و تفسيجامپ.  پوشانديش را ميخون بنا كند، دشمن

 ي جامپيوقت: ني افتاده؟ ايچه اتفاق: ديشي اندي كرد و مي تجربه م از دوردستين ها را پنداري اين همه ي صلد- . آمديحتماً از آن خوشش م
د كه از ي را ديست آتشيش نگرين كه به سوين چمچا همي نشانش داد، صلد دوستانيخانه  سالن يان را در گوشه يشال صفيجاش م

 كه ييآن وقت صحنه را مثل آدم ها. ه كرد باِل غول آسا را مشاهدي جفتيخزده ي يه يد و در همان لحظه ساي دختر شعله كشيشانيان پيم
ات را در آن ممنوع اعالم كرده ي سالن پرنور جلسه بود كه استعمال دخانيكي. ستي نگريا مي همزمان به دو دنييگو. دينند، محو دي بيدو تا م

چمچا .  سوختي شوم مي دختر از آتشيشاني شد و پيش حمله ور مي مرگ، به سويل، الهه ي كه عزرائيي اشباح بود، جاياي دنيگريبودند و د
 يوانگين فكر دي با خود گفت ايگري كه در ديدر حال." ن استيش ايمعن. ن دختر باعث مرگ من نخواهد شديا: "ديشياها اندي از دنيكيدر 

دا كرده ي طرفدار پيلياواخر خن ي كه اييهمان ها. نه شان نصب كرده بودندي بنجل به سي بود كه از آن سنجاق هاييسالن پر از آدم ها. است
 ارزِش عصر فضا را ينات بيين تزي از ايكيشال هم ياحتماالً م.  زده بودنديطان كه به آن رنگ فسفري شين و شاخ هايسينور دور سِر قد: بود

ا يچون دن. دم محدود استامكانات آ. يبهتر است به او دست نزن: "گر بر او مسلط شد و گفتيگرش بار دي اما خوِد د- خته بوديبه خودش آو
  .باموم مومبا درباموم. و ناگهان تپش قلبش شدت گرفت."  كرانيمحدود است و آرزوها ب
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د حالم بهم بخورد نه ين منم كه بايا: " گفتيز مي نسبتا محبت آمي زد و پمال با لحني بادش مي با نگرانيرون بود و جامپيچشم كه باز كرد ب
 خواست بداند ياما پمال م."  رسانمت خانهين و استراحت كن و بعد خودم ميآنجا بنش.  به كالسييايتر است با من ببه: " اصرار كرديجامپ." تو

  ."نيهم. حماقت كردم. ده امياد پوشيلباس ز. ن بودي سالن سنگيهوا. حالم خوب شد.  رومي مينه نه، همراه جامپ" ندارد؟ ياجيبه دكتر احت
   

داستان .  دادندي مستويمفلِم يف. ه داده بودي تكيينمايك پوستر سيچمچا اكنون به . نما قرار داشتيك سي  دوستانيخانه ده به يچسب
ا براندور يكالوس مار ي آلماني كه ستاره -شهيدر پوستر، هنرپ.  ها تن در داده بودي با نازي به همكاري كه در گمراهيشه ايهنرپ

[Klaus Maria Brandauer] ده در شنِل ي پوشيد و بدني سفيش كرده با چهره يستو فلس آراي چون مف- رد كي مينقش او را باز
  : خوردي سرش به چشم مي باالفاوست آسمان بلند كرده بود و چند جمله از ياه، دست ها را به سويس
   
  ؟يستيگانه كي بي پس بگو ا-
   
   ادراك ناشده ام،يروي از آن ني من پاره ا-
   

  . سازدي را ِابراز ميكيد و همواره ني پوي مي بديكه همواره به سو
   
*  
   

.) مبا خارج شده بود تا خود را به كالس برساندي سياو هم زودتر از جلسه . (شال نگاه كندي توانست به مي كرد نمي هرچه ميدر مركز ورزش
 مؤدبانه يك كلمه يقادر نبود ." ي، نه؟ پس خوش آمديني مرا ببيحتماً آمد. نجاي ايپس برگشت: " چسبانديهرچند دختره سخت خودش را م

ان كالس يچون اكنون كه در م..."  استيشاني را به وسط پي نورانيورهاي از آن زيكي يراست: "ن كه مثالً بپرسدياورد چه برسد به ايبر زبان ب
ن كه ي تا ا-ده بوديش نچسبيشانيه پ بيزي جنباند چيش را مي داد و پاهايچ و تاب ميش را پيبايستاده بود و بدن زياه چسبان ايبا آن شلوار س

  .دي زخم خورده خودش را كنار كشي رفتارش برآشفت و با غروريشال از سرديسرانجام م
   

 خواستم يم. مودهيهمان كه كوه ِاِوِرست را پ. مي گويا كُن را ميزه اله لويدوش. امدهي ستاره مان نيكيامروز آن : " وقت استراحت گفتيجامپ
ما ي كه همراه تو هنگام سقوط هواپيشه ايهمان هنرپ. ل فرشتهيجبرئ.  با همنديعني.  شناسديل را مياو جبرئ.  كنميهم معرفشما دو تا را به 

  ."دا كردينجات پ
   

 خوردند چنان يگر برميكدي به ياما وقت. مثل هند:  شديده ميش كشيل به سويجبرئ.  شونديك ميزها خود به خود به هم نزديباز هم چ
 يده ايز، پديش از هر چيق آمدن و بيك مانع، مظهر فايست؟ ي مگر كوه چ- كرديا را به آسمان پرتاب ميمالي شد كه هيجاد مي اييروين

  .زانندهيبرانگ
   

  "؟ مگر قرار نبود برسانمت؟ حالت خوب شده؟ي رويكجا م: " بلند بلند گفتيجامپ
   
  . قدم بزنمي خواهم كميم.  خوبم-
   
  ؟ياما مطمئن.  باشه-
   
  ...يشال روبرو نشوي مينجا برو تا با نگاه خصمانه يزود از ا. برو.  مطمئن-
   

ن يتريك وين هم يا. ستي نيزيا انگار راه گريخدا. ، دور شوينيرزمي زياين دني ناباب، از اي آدم هاينجايزود از ا. برو. ابان بودي خيحاال تو
 با ين پوستريترينجا پشت ويو ا. م خوشيست؟ نسياسمش چ:  فروشدياوبوآ مفون و يترومپت، ساكس.  استيقيفروشگاه آالت موس. مغازه
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نجا يزود از ا. برو. ني زمي بر رويبازگشت رستگار. بله خودش است. دي آي ميل مِلك مقرب به زوديش نوشته شده كه جبرئيرو. چاپ ارزان
  .دور شو

   
د ي گويم."  كنديو كه ناراحتتان نميراد. د تو آقاييبفرما.) " كندياحترام مجاد يدنش در راننده ايطرز لباس پوش. ( را صدا بزنيتاكس... 

گوشت باسنش را . د در آنجا عملش كرده اندي گويم.  استييكايك امري. ن گروگان ها بوده نصف زبانش را از دست دادهي كه بيدانشمند
 يبيب و غريآدم عج.  نداشتهيگريچاره راه دياما خُب اون ب. باشهآدم خوش نداره گوشت باسنش تو دهنش . كنده اند و چسبانده اند به زبانش

  . زنهي مييك حرف هاي. هم هست
   
 مهربان و فن ي خداي خواست ساكتم كند وليطان ميش: " گفتيل ها ميو فسيو از نواقص آرشيش در راديمه باسني با زبان نين دامزديوجي

.  گستردي آن ميه ينش، بند و بساط خود را بر پايندار و معتقد به آفري دييكاين امريد كه ا بويمنظور همان نكات." كا نجاتم دادندي امريجراح
ن تكامل را يوالواِر اي شوند كجا است؟ فرزندان هي كه در انتخاب مردود ميانيل موجودات مراحل ميقت دارد، پس فسياگر انتخاب اصلح حق"

 يين نُخاله هايبحث كردن با همچ: " گفتيشوفر تاكس" ست؟ي ني سه پا خبرياسب هال ها ساكتند و از يافت؟ پس چرا فسي توان يچگونه م
ك يل ها به يو فسين پاسخ كه آرشيا.  از ذهن چمچا موافق بوديبخش كوچك." مي نداريزها كارين جور چيما كه با خدا و ا.  رسدي نمييبه جا

ن طرف دستخوش ين به اي تكامل از زمان دارويه ين گذشته، نظرياز ا. رد بي نميي ندارد، راه به جاي كامل و شُسته رفته شباهتيگانيبا
 و پر از نقص در ي رفت به شكل تصادفي امر تصور ميرات عمده آنطور كه در باديين بود كه تغين روزها بحث بر سر ايا.  شده بوديتحوالت
 دوران يشه يات همسان با انديخ حيتار.  كرديه دگرگون مي پا همراه بود كه نوع را ازي عمده اي آمد، بلكه با جهش هايد نميانواع پد

 بلكه سخت و خشونت بار - نداشتي شباهتيسي متوسط انگلي طبقه ي كُند و پرآب و تاب ساخته نشده بود و به ترقيشرفت هايا از پيكتوريو
م ييد بگويم باي را به كار ببريمي قديم فرمول بنديواهاگر بخ:  گشتيدار ميكجا پديك و ي دراماتي، در آن به طرزيعي طبي هايبود و دگرگون

 Ave atque يسكوي ديقي در فضا محو شد و موسيو گفتار دامزد. شوفر گفت بس است، گوشم رفت. ي بود تا تكامليشتر انقالبيب
valeش آمدي به جا .  

   
 افتاد ير مي كه از آسمان به زيهنگام. ر استيگشت ناپذش بازي دروني برده و دگرگوني به سر مي ساختگيافت كه در آرامشيآن روز چمچا در

 و يست و به سعير ني امكان پذيمي قديد كه بازگشت به زندگي فهميدهان گشود و حاال م) ا در درونشي(ك در برابرش ي تازه و تاريجهان
 كه يآن وقت در حال. ديچي پي و راست م شد و بر چپيم ميد كه به دو قسمت تقسي دي را در برابر خود مي راهييگو.  ندارديكوشش بستگ
  .ديه داد و راه سمت چپ را برگزي تكي تاكسي بست، به پشتيچشمانش را م

   
   
   
۲  
   
   
   

، يخي تاري ماند كه تمام شهر با بناهايد و آنقدر در آنجا باقين حد خود رسي كه موج گرما به باالتريهنگام.  شديهوا روز به روز گرمتر م
 ي ميش مي بتوته و همراه گراميلي بي داغ آقايدر آن روزها. ك شدندي خطرناك جوش نزديها و مردمانش به درجه باريحوض ها، جو

 يهماني ميشان مژده يورك به سر برده بودند، به مناسبت آزاديوي نيفريهمان نزد مقامات كي را به عنوان مي دوره ايان كه به تازگيمامول
 با يليب.  بسپارنديي آشناي پرونده اش را به قاضي بازيد و همكارانش وعده داده بودند با پارتي جدي رفقا. را به دوستان خود دادنديباشكوه

از (ده بود يطان باال كشيد روحش از شي بازخريشان را براي كرده بود و پول ها"يريهدف گ" را كه قبالً ي زنان ثروتمنديجاذبه اش همه 
 بتوته از ي مربوطه نوشته بودند آقايخانم ها.  بخشش كننديش تقاضاي براي طوماريه بود تا با امضاق كرديرا تشو) جمله خانم استرول پرتر

ز بود يت آمي موفقيزيرت انگيش كه به طرز حي خود سخت شرمسار است و از آنجا كه قول داده است از آن به بعد تنها به كار بازرگانيخطا
د از نظر دادگاه دور يره را گوشزد كرده بودند كه نبايكاران و غي بيجاد ثروت، كار براي مانند ايلي شغل بيد اجتماعياز آن گذشته فوا! (بپردازد

الت يو تعهد كرده است نزد روانپزشك كامال مداوا شود تا هر طور هست بر تما.)  شدي در نظر گرفته نمي ماند و هنگام اعالم رأيم
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ن يش معي سبكتر از زندان برايفري استدعا كرده بودند كي محترم شهريل از قاضين دالي اي  بله، با توجه به همه- ديايق بيتكارانه اش فايجنا
ن هدف را بهتر يكتر باشد اي نزديحي مسي كه به بخشندگيفري اعمال ناروا است و كين مجازات بازداشتن فرد از ادامه يرا هدف از ايز. "كند
ز محكوم به پرداخت غرامت ي نيليب.  محكومش كرديقي تعليفري دانسته و با كيلير بيأثفته و تحت تي را فري ميدادگاه، م."  كندين ميتام

ل خود از ي به ميلياجازه داد ب. دا كرديف پيرفت تخفيل را پذيل وكي دالين كه قاضين حكم هم پس از اياما ا. كا شدي و اخراج از امرينيسنگ
ست و چهار ساعت بعد از صدور ي بي مي و ميليب.  به آبرو و كار تجارتش لطمه بخوردكشور خارج شود و مهر اخراج به پاسپورتش نزنند مبادا

افت آن فصل سوزان را ين ضي بهتريداشتند برنامه .  نوشتندي مي فانتزيحكم در لندن در رستوران كراكفورد لم داده بودند و كارت دعوت ها
رتر به ي ديگر اندكي ديكيل فرشته سر درآورد و يا كُن و جبرئيمنزل اله لوا از يسودياس س. ن كارت ها به كمك اسي از ايكي. ختندي ريم

 به پمال تلفن زده بود تا دعوتش كند و بنا به عادت فوراً ي ميم. (ِر در سر داده بودي شخصاً آن را از زيجامپ. دين چمچا رسينگاه صلديكم
ش به ِمن و يسي انگليو پمال با خلق و خو"  سرش آمده؟يي؟ چه باليدار از شوهرت خبر يراست: "ده بوديده و پرسيش كشي را پيموضوع اصل

انگار وضعت بد : "جه گرفته بود كهي نتيروزيده و با پير زبانش كشيا را از زي قضايم ساعت همه ي ظرف ني مين وجود ميبا ا. ِمن افتاده بود
  .")  هاسينن از اون مهمويا. اري بي خواهي را ميهر كس. اريهر دوشان را ب. ستين
   

شپرتن  ي شب هايوي استوديم صدابرداريسالن عظ. ا بوديسودير سيح ناپذي توضي هايروزيگر از پي ديكيافت، يمحل ض
[Shepperton] وران چارلز دي كه بازسازيي توانستند در دكورهايهمان ها ميه كرده بودند، و مي كراي نازليرا به بهاكنز بود ي لندن د

، [Jeremy Bentham] بنتام يجرم ي بزرگ را كه آقايسنده ين نوين رماِن ايكال آخري موزيش اجراي پيچند. ح كنندي تفريحساب
 به دست آورده و تماشاخانه يميت عظي از صحنه ها موفقي بعضيبتيكال به نظم درآورده بود، به رغم بدهي موزيش هاي مشهور نماينابغه 

 رفقاشنامه كه نامش را به ين نمايحاال هم هم. را ماالمال ساخته بود [Broadway] يبرادوِِو  [West End]وست ِاند  يها
: ل گفته بودي تلفن به جبرئيا پايسوديس.  دادي به خود اختصاص ميينمايلم سيل شدن به في تبدي را براي هنگفتير داده بودند، بودجه ييتغ
  ." خوردين مش به به دردشايغاتي تبليند ج جنبه ي گوي آر مي شركِت پيآدم ها"
   

  .ب شوم بوديد و عجيباألخره شب موعود رس
   
*  
   

 از يكيشان نبوده با يل به همراهيده اند و چمچا كه ماي نشده رسيچيپمال هنوز ه. يج. ل امي اتومبي سوار بر بال هايپمال و جامپ! شپرتن
 كه ي همان-  هم در آنجا هستيگري و اما آدم د- گمارده اند آمده يهمانان تنبل و دلزده از رانندگيزبانان به كاِر آوردِن مي كه ميياتوبوس ها
 انگار لندن را كوچك -دي آي ميدن دكور به شگفتي چمچا از د- زنديوارد سالن شده و دارد گشت م. ن افتادين از آسمان به زميهمراه صلد
گر يكديا به ير داده يي اماكن را تغي بعضين كه جاي از اهمانانياما م!  بله انگار قلب وست ِاند است- گري است ديينماي دكور س- كرده باشند

و ي از استوديبه خصوص در قسمت.  كندينجا از نو متولد شده همچنان آدم را مبهوت مي كه در ايچون شهر. ستندي نيك كرده اند ناراضينزد
 و ي آهنيكير دو پل، يز كه از زي تمي رودخانه. [Gaffer Hexam]گافرهكسم ِق يرودخانه با ِمه و قا.  خورديچ ميكه رودخانه پ

ز بر آن ي شوم ني قدم هاي كه صداييكناره ها.  نهندي آن مي سنگي شاد خود را بر كناره هايهمانان قدم هايم.  گذردي، مي چوبيگريد
  .ن انداز بوده استيطن
   

 دربار، ي دوي درجه يت هايك دسته از شخصي  بزرگ،ي شركت هاينما، همه كاره هاي سي اسم و رسم دار، مانكن ها، ستاره هايآدم ها
 كه ي لولند و با مردان و زناني در هم مي ساختگيابان هايزان در خي آبرو عرق ري بين دست آدم هاياستمداراِن به درد نخور و از ايس

لمند كه در ي لشگر فياهي ها سنيا: ندي گوي از خوِد شهر ندارند، سخن مي بودن دست كمي است، اما در جعليهمانان واقعين ميظاهرشان ع
در دم . ندي بي آرام ميان آن جمع بيل را در ميچمچا به محض ورود، جبرئ. نده به كار مشغولنديلم آيگران في از بازي كنار برخ روزيلباس ها

  .هم بروز ندهد به خودش ين راحتي و تا آن لحظه توانسته به ا-ن مالقات بوده استيش از آمدن، همي برد كه هدف اصلي ميپ
   

 يواژه [.  استخَشيِف ي قيا ملكه ي هم اله لويكيو البد آن ! ليستاده خودش است، جبرئي الندن ي پِل سنگيبله، آن كه آنجا رو
Coneگاه.  به خودش گرفته، انگار تو عالم هپروت استيافه ايچه ق. نگاهش كن ].ا استي اله لوين حال نام خانوادگيف، در عي قي به معن 
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ن آدم يان مهمتريش مي همه كشته و مرده اش هستند و جا-  كنديش ميدا همراهي شود و دختره واله و شيل ميچند درجه سمت چپ متما
! ا سرشناسندين سر تا آن سِر دني هستند كه از ايي و دورو برشان چهره هايا به راسِت اَليسوديستاده، سيبتوته به چپ ا: ن جمع استي ايها

د به يبا. ليجبرئ: مش را گرفتهيتصم.  گذردي شود، ميك شدنش به پل دم به دم انبوهتر ميت كه همراه با نزديان جمعياز مچمچا به زور 
 ي بنتام را مي آقاي مردم پسنِد شوهاي از آهنگ هايكي - شودي با ضربات سنج آغاز ميي پرسروصدايقي كه موسي و هنگام- !ل برسديجبرئ
ده شده، در ي شود و چمچا كه تعادلش را از دست داده به عقب كشيان باز ميل از ميسرخ در برابر فرزندان اسرائ ياي جماعت چون در- نوازد
 يو برا. ک ِخرت و پرت فروشي -ست؟يچ– خورد که ي ميمه چوبيک ساختمان ني كه از فرط فشار نَفَسش به شماره افتاده به دكور يحال

 كه ي توردوزي و بلوزهاي كپي از زنان بزرگ پستان با كاله هايريدر همان حال گروه كث.  برديافتن از آن وضع به درون پناه مينجات 
  : خوانندي بلند آواز مير شده اند و با صداي داشتند، شاد و خندان از كنار رودخانه سرازي كافي به سر به اندازه يهمراهاِن مرِد كاله لوله بخار

   
   است؟يدوست مشترك ما چه جور آدم

   
  ست؟يصالً منظورش چا
   
   است؟يا آدِم قابل اعتماديآ
   
  ...و... و... و
   

 من ي شهوتزده بودند كه برايگران به قدريم بازي داديش مي نما"س" در تئاتر يب است، اما وقتيعج: "دي گوي از پشت سرش مي زنيصدا
  ."شان را فراموش كنندي از ترانه هايي شد قسمت هاي زد كه باعث مي در فضا موج ميزيانگار چ.  سابقه بودي بيبه كل

   
 به ي خوارگيزد، چهره اش از فرط مي ريبا است، از گرما عرق ميهم رفته زيرو. جوان است و نسبتا كوتاه و چاق و چله.  كنديبراندازش م

ست، اما چمچا برق يرنور ن چندان پ"اتاق". ر استي زند اسي كه حرفش را مي زند و معلوم است در چنگاِل همان شب شهوت آلودي ميسرخ
پادسنپس  ي آقاين خواننده ها كه تمام كردند نوبت آواز تنهايا. ميحاال حاالها وقت دار: " دهدي ادامه ميبا خونسرد. ندي بينگاهش را م

[Podsnaps] اندازد، يبه غبغب م يمه باديِن بيد از مأموري به تقليزي تمام و به نحو اغراق آمي كه با استاديو آن وقت در حال."  رسديم 
  : پادسنپسي كند به خواندن شعرهايبنا م

   
  ع است يزبان ما وس"
   

  ش مشكليريو فراگ
   

  ملّت ما ممتاز است
   

  ."شاد و وارسته از خطر
   

 كند و يترانه را با گفتگو توأم م ]. منيباي زيبانوکاِل يلم موزيگر في بازRex Harrison [سون يركس هرآن وقت به سبك 
 يليخ.  ثروتمنديليد گفت خيبه زبان ما با"، ." ثاروتمند استيليخا "-"د آقا؟يني بيلندن را چگونه م: "دي گوي ناشناس ميك خارجيبه خطاب 

ز يلندن عز. مي گويد؟ لندن را ميني بي مين كالنشهِر جهانيس را در اي انگلي قانون اساسير بر اجراي دايا شواهدياما جناب آقا، آ"، ."د استيق
 مستقل، فروتن، يآن ها مردمان.  شوديافت مي ياتند كه در كمتر ملّتي از خصوصي مجموعه ايس دارايم كه مردمان انگليد بگويبا "- ."را

  ."بله. مسؤول و آرامند
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كوب خيك مار درجا مي مجذوب يي كند و چمچا چون خوكپاي بلوزش را باز ميك شده دكمه هايو آن موجود در حال خواندن به چمچا نزد
ده و رود يش كشيك قرمز روي لندن را با ماژينقشه .  كندي آورد و با انگشت به آن اشاره ميرون ميزش را بيزن پستان شهوت انگ. شده است

د  كه مانني خواند، اما چمچا در حاليكالنشهر او را فرا م.  دادهيش را انجام مي شهرونديفه يانگار وظ.  رنگ زده استيك آبيمز را با ماژيتا
  .  رسديابان جنونزده مي شود و به خي خرت و پرت فروش خارج مي كشد، به زحمت از مغازه يكنز از ته دل نعره ميقهرمانان د

   
  . دهدي كند و تكان ميل ناگهان دستش را بلند ميآن وقت جبرئ.  خوردينگاهشان در هم گره م.  نگرديماً به او ميل از پل لندن مستقيجبرئ

   
*  
   

 يايش از دسترس زنان و مردان دنيند نوع واقعي گوي، چون كه ميك تراژديا دست كم پژواك ي - بوديك تراژدين پس گذشت آنچه از آ
د ي و تكرار كه در آن دلقك ها آنچه را كه در گذشته كار قهرمانان و شاهان بود، تقلين دوران پستيش خنده آور در اينما. مدرن به دور است

 شود، يست، چگونه زاده مي چيسرشت بد.  ماندهي دور باقي گذشته هاي به همان بزرگيپرسش کنون.  توان کرديچه مگر، يخُب د.  کننديم
 قهرمان Iago [اگو يا يم پاسخ معمايا بهتر است بگوي. ردي گيار مي روح و ابعاد گوناگون آن را در اختيي كند و چگونه به تنهايچرا رشد م

  ست؟يچ ].ريام شکسپيلي اتللو اثر ويوصفت تراژديد
   

.  نسبت داده اند"زهيرذالت بدون انگ"اگو شده اند و اعمال او را به يت اي منكوب شخصي، برخي و تئاترين به نام متون ادبيان مفسديدر م
ست و ي نيزينجا هم هرچند چمچا ونيدر ا. ِف مار استي خود تنها تعريچون سم كه به خود. تين است واقعيد، اي زاي است و شر مي بديبد
 دهد، اعمال و ي كه عقل من قد ميي رسد، اما تا آنجاي نمي مراكشي اتللويچ لحاظ به پاي به دزدمونا ندارد و فرشته هم از هي شباهتيال

ه ي رود صحنه ساي شود و پرده كه كنار ميك مي دهد، چمچا نزديل دست تكان ميو حاال جبرئ. ر استيح پذين شكل توضيرفتارشان به هم
  .ن استروش

   
*  
   

 پستانش ي است كه روي اي مشتيبه ي با او است دختر غريكيل به نزدي كه مايتنها كس. ده شدهين ما چطور به انزوا كشيم صلدينياول بب
در  -.)ستين نياما چن( كه ظاهراً همه با هم دوستند يجماعت.  كنديان بزم و جماعت راه باز ميهر طور هست از م. دهيا كشي جغرافينقشه 

  .ستادهيشگران گرفته اند درست در مركز بزم اي كه دور و برش را مداحان و ستايل در حالي جبرئلندن پل ي كه آنجا رويحال
   

د، حاال اله ي ورزي كه از دست داده عشق ميس در قالب همسري كه به انگليي چمچا-مي كني چمچا بررسين وضع را بر روير ايد تأثييايدوما ب
 ي قاپد و آن را سر ميشخدمت مي پيني سيالس شراب از رويك گيدرجا . ندي بي را در كنار فرشته ميخيده و ي، رنگ پرييالا كُِن مو طيلو

  .ندي بي دوردست هر آنچه را كه از دست داده مياي در آله لويپندار.  دارديگر برمي ديكيكشد و 
   

آن كه خودش را بره . ستادهيگر بغل دستش ايك خائن دين االن ي بله هم. شکست ها استي همه ينده يگر هم نمايل از جهات ديالبته جبرئ
.  سلرز كارگزار ترسناك چمچا استيچارل. دي آي هجده ساله چشم و ابرو ميشتر دارد مثل دخترهاي كه پنجاه سال بي دهد و در حالينشان م

 يگريوان دي؟ و لي، هان چارلي كنيه نمي خونخوار تشبيدراكوالد حتماً فرشته را به ي گوي دلش مين مزاج ما توين لحظه تماشاگر آتشيدر ا
بدتر از همه : "شدي اندي ميبه تلخ. ن وضع رايِم اي عظي عدالتيب و بيند و شهرت رقي بي خودش را مي نام و نشاني زند و در ته آن بيقاپ م

لندن خودمان، :  كندينجا را مسخره ميشه اين حرامزاده هميا!  دانديش افتاده را نمي كه به پاين شهريل، فاتح لندن، قدر اين است كه جبرئيا
 كند و به يت راه باز ميان جمعي از ميچمچا با سنگدل!"  به خودت قسم- مانندي مرده مي ها مثل ماهيسين انگلي سپونو ايت، راستيوال
را كه  [Podsnap]پادسنپ  -ك آدم ضديزنش سر. ندي بي فرشته ميانگار اكنون هم آن لبخند تمسخرآلود را بر چهره .  روديش ميسو

ن بود که كالنشهر را از ين، كه هدفش اي خدا، چقدر ظالمانه است كه او، صلديا. شي داند نه ستايق استهزا مي را اليسي انگليزهاي چيهمه 
 كرد ير مي كه آن را تحقيبيابر رق مجاهدت كرده بود، به زانو درآمدن خود را در بري آن هدف چون جنگاوران مذهبيآن خود گردانَد و برا

  .ل نبودي آنچه كه داشت قاي براين ارزشيل كوچكتري كه جبرئي فرشته باشد در حالي خواسته به جايقت چمچا از خدا مي در حق-نديبب
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  ر است؟ي بخشش ناپذيزيچه چ

   
 يند متوجه غرابت آن نگاه تهي بي فرشته را ميچهره ن بار ي نخستيموند براي رزا دايزشان در هال خانه ي خشونت آمييچمچا كه پس از جدا

 خورد يستاده بود و جنب نمي پله ها ايل روي جبرئيوقت.  آوردياد مي دورتر به ي را در زماني همان نگاِه تهي آوري شگفتي شود و به روشنيم
 است كه يرد و چنان قوي گي وجودش را فرا منفرت.  بردندشير شده بود و ِكشان ِكشان در دل شب مي كه چمچا شاخ درآورده، اسيدر حال

ن كه چه ي و جرم او را با گفتن اياوريل و برهان بيست دليالزم ن: " زندياد مي در وجودش فريكس.  سوزدي كند سراپا از خشم مياحساس م
 ي هايدگي بري توان از اندازه ي را نمي درونيشدت زخم ها. ستير نيگر بخشش پذيآنچه از حد بگذرد د. ي آمد سبك كنيكار از دستش برم

  ."ص دادي تشخيرونيب
   
ل يگناه جبرئ.  طلبدي را مي ابدينتر است و عقوبتيورك سنگيوي در ني مي و ميليل فرشته در دادگاه وجدان چمچا از بين است كه جرم جبرئيا

 يا گناهش فقط سكوت روي آ-ميشينديل جبران بر قابي و غين گناه ابدي ايقي سرشت حقي هم درباره يد كميياي اما ب-ستيقابل بخشش ن
ن ي مگر نه آن كه آن دو توأمان و در ع-ه است؟ي پله ظاهر قضيدا شده و سكوت رويقتر پي عميا آن كه رنجشي رزا است، ي خانه يپله ها

 ي بشود، در حالي فرنگ خواهدي كند و مين مي خارج را تحسيكي -ست؟ي نيگري ديه يك سايگرند؟ مگر هر يكدي مخالف يحال قطب ها
 شود، ي گناهان مرتكب شده اش مجازات مي است كه مدام براي آدم بدبختيكي. ز را داردير همه چييز قصد تغيرآمي تحقي با نگاهيگريكه د

آدم زنده  يد، پنداري نماي ساكت و آرام مياديد چمچا زي شا-نندشي بي رود و همه فرشته آسا ميشه ِقِسر در مي است كه همي مرديگريد
 خواهد نوك فرشته يدلش م:  آوردين لِج چمچا را در مي كند و همي را ِاشغال مي بس بزرگي فضايديچ تردي هي بيل عاميست، اما جبرئين

  .نقدر باد نكنديگر ايد و دياي در بيعي طبيند كه به اندازه ي بچيرا طور
   

  ر است؟ي بخشش ناپذيزيچه چ
   
، سقوط، ييمارباي هواپ-طين شراين در بدتريل با صلديجبرئ: اورديزت سر در بي تا از همه چيان بشويت و عر لخين كه در برابر آدم مشكوكيا

  .دا گشت روبرو شدي روحش هوياين زواي تري كه پنهاني در حاالت-يريدستگ
   

 ي، بازيينماي رغم نام سيل عليد جبرئيشا.  از نَفسنديد بتوان گفت آن دو اقسام كامال متفاوتي شا-مي شويك ميم نزدي دار- خُب پس
 ي از آن باقيمش و ناشي متصل به خوِد قديعني - گذشته باشديل است ادامه ي ما ثنا بخشو آغاز تازه ،نيتولد نو يدرآوردن، و شعارها

 ترساندش حاالت يهمه مش از ي بعد از سقوط را و در واقع آنچه بي مهلك را انتخاب كرده بود، نه دگرگونيماريهرچه باشد او نه آن ب. بماند
.  خواهد باشديچ نمي كند كه هيلش مي تبديل فرشته واري شگفتزده به جبرئيداريابد و در بي ي است كه هنگام خواب در خود ميمتفاوت
. دهيگزش را خودش بري است كه انفصال هاين چمچا موجوديو اما صلد... مشي بخوان"يواقع"م ي تواني مانده كه مي باقين هنوز طوريبنابرا

م كه يد بگويم بايباز هم كه جلوتر برو. مي خواني كرده او را كاذب م"انتخاب"خ را ين رو كه شوِرش در برابر تارياز ا. او خودش را از نو ساخته
 كه هنگام سقوطش به يپس در. ن استيت اي واقع-مي گوي را مي ابد-  را در او به وجود آوردهيقتريت، كذب عمين كاذب بودن شخصيا
 ي كه بود باقيرات همانطوريي تغي خواهد به رغم همه يل كه ميم، جبرئين منطق را ادامه بدهي كه اگر همين بود؟ در حاليش باز شد ايور

  . شودي محسوب م"خوب"بماند، در نظر ما 
   

 دشوار ي نظري ها لزوماً بر مبنايزگذارين گونه تمايچرا كه ا. شتر شباهت داردي بي عمديرها به سفسطه اير و تفسين گونه تعبياما انگار ا
 يلتريز ثقيد چييايحاال ب. ستيا نين نظر كه اصالً و ابداً گويا! عجب.  داند، نه ناهمگوني م"پاك"كدست و يت هر فرد را ياست كه شخص

 آن گَرِدش ي به سويعي در واقع ما به طور طب- م به دور از عمق وجودمان نباشدي كني آنقدرها هم كه تصور ميد بدين كه شايا: مييبگو
 يو آسان. ش آسان بودي فرشته كمر بست كه انجام آن براين رو به نابودين چمچا از ايبله، صلد. ستي مخالف با سرشت ما ني بديعني. ميدار

  .)ستر ايم كه بازگشت امكان ناپذي كنيو در خاتمه اضافه م(ند ي آفري آن را مي است كه كشش به سو"يبد"نظرش و افتادن به راه 
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. ن كه در آنجا ساكت مانديا. موند استي رزا دايافت او در خانه يلش ضيدل: " را بقبوالنديح ساده ترين چمچا اصرار دارد توضين حال صلديبا ا
   ."ن و بسيهم

   
حاال : "كند ي بلند خطابش ميد با صدايوسک راه راه سرخ و سفي از ک[Mr. Punch] پانچ يآقا.  گذاردي پا مي ساختگلندنبر پل 

ا يب. ، سر و مر و گندهيخودت! طوني شي؟ ِاييسپونو تو: " آوردين جمالت مشتاقانه را به زبان مي حال اي بييل با صدايو جبرئ." درست شد
  ."يميچامچ، دوست قد. نجا ساالد بابايا
   
*  
   

  :ن قرار بوديواقعه از ا
   

افته ي بازي خشك شود، احساس كرد دشمنيك شده بود كه در اثر نگاهش برجايزد كُن نين چمچا آن قدر به اَلي كه صلديدرست در لحظه ا
 كه ي گفت راهت را بكش برو و حالت خاصي با آن نگاه صفر درجه اش كه انگار به آدم مياَل. ردي گيز در برمي را نيل، اَلياش نسبت به جبرئ

 سخت، پراكنده، ضد يحالت.  خواندياباني كه بعداً آن را بي به عالوه حالت دارد،يژه اي و وي از اسرار بزرگ جهان اطالعات خصوصيكي از ييگو
   شمرده شد؟ي از دشمنيد بخشيش از آن كه لب بگشاي آزرد؟ چرا پين را مياما چرا آنقدر صلد. ن هاي ايجامعه، و خودكفا، و جوهر همه 

   
 خواست آنچه يد و مي ورزين حال رشك ميدر ع. و خود فاقد آن بود كه در او سراغ كرد، يشتر جذب اعتماد به نفسيب. د چون جذب او شديشا

  .  شودي مي آن ناشيز از سرخوردگيبا معشوق باشد، پس نفرت ن)  شدنيكيا ي(ل به شباهت ياگر عشق تما. كه مورد حسادت بود، نابود كند
   

لبخند زد، . ن احساس را نشان نداديالبته ا... شمن آن شدد و دي در ذهن خود آفريگري ديچمچا ال: ن بوديوست ايآنچه از آن پس به وقوع پ
 برد گفت آن ي كه ظن نميال.  كنميم را خالي روم تا دق و دليش ميآنقدر پ. ديل را بوسيدست داد، گفت از مالقاتش خوشوقت است و جبرئ

 ي كرد و بعد با گام هايد، مكثي لنگيآن وقت اندك. دد گري باز مي زند و به زودي مي رود دورين است كه ميو ا. ار دارندي بسيدو حتماً گفتن
  .  دانستي بود كه چمچا نمييزهايش از چيدرد پا. استوار دور شد

   
 ي دارويق پزشكان است و در اثر مصرف روزانه ير نظر دقيستاده، زي مقابلش اي و حالت سرسريدگان تهيل كه با دين كه جبرئيو از ا

د يي پارانويزوفرني اسكيعني -  نام نبوديگر بي كه د-شيماريدكترها معتقد بودند امكان عود ب.  خبر بوديز بيآرامبخش احساساتش كُند شده ن
 از يعني - ها كه به شدت مورد سوء ظنش بودند به دور ماندهينماچي است از سيدي مدت مدي الي دانست در اثر پافشاريچمچا نم. اد استيز

 يريان مخالف بوده و تنها پس از درگي ممول-م قلب با شركتشان در بزم بتوتهي از صمين كه اليگر ايد. ن طرفين حمله اش به ايدوران آخر
 بازگردد به آن شي واقعيزندگگر بكوشد تا به يدن را ندارد و مصمم است بار دي كشيگر تحمل زندانيد، ديل در آن غري كه جبرئيوحشتناك

ند، چنان او را يخچال ببيستاده بودند در ي را كه برعكس اي خفاش شكلي احتمال داشت اجنه مار كهي بيتن داده، تالش در مراقبت از معشوق
ن رفتار ي كرد و اي مير بغل را بازير نقش پرستار، ِسپِر بال و چوب زيناگز. راهن نخ نما شده بوديك پي ياز پا در آورده بود كه پوستش به نازك

دگانش ي كه در برابر ديلي توانست بفهمد كه جبرئي دانست، نمين ها را نميچ كدام از ايهاما چمچا كه . ده اش بوديچيبرخالف سرشت پ
 و ي ساختگيالتش است كه الي تخي كه وجود خشمزده اش فاقد بود، همان قدر پرورده يي هاي خوش شانسي همه يستاده، آن نمونه يا

، هر دو ].در متن به زبان فرانسه است[ femme fataleد آن يريمد بيفتي گفت همه تان بيك كه انگار ميز، آن بلوند كالسينفرت انگ
ِن نادان تصادفاً درون شكاف زره ين حال، صلديبا ا. ده اش بودندي، حسود و شكنجه د[Oresteian] ياُورستل ي تخيروي نيده يآفر

 تواند به سرعت تمام يگرش را ميز ديفرت انگن خوِد ني برد چگونه اينفوذ كرد و پ)  بوديشوتي دن كيم تا حدوديكه قبول دار(ل يجبرئ
  .شكست دهد

   
نم ي بگو ببيراست: "ديش پا افتاده محدود بود، پرسي پي به گفتگوهايي كذاياو كه در اثر مصرف داورها.  بوديل آغاز بازيسؤال مبتذل جبرئ

 شكمش ي تويست؟ خسته، آبستن، با آن بچه چطور ا: "دي زبانش را شل كرده بود از دهانش پريخوارگيچمچا كه م" خانمت چطور است؟
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 چمچا يش را ِگرد شانه ي زد بازوي لبخند مي كه با حواس پرتيل خشونت كالمش را نگرفت و در حالياما ذهن كرخت جبرئ." محشر است
  ." هايسپونو، عجب به سرعت زد [shabash, mubarak]مبارك ، شاباش: "حلقه كرد

   
زن ها . ف داردي مرد تشريليارو خيهرچند، انگار .  بنده و فاسق خانميميق قديرف. ك بگوي جاش تبري جامپبه: "دين از خشم غرين سنگيصلد

  ." كندي مرخصي دهند تقاضاي مهلت نميحت.  خواهند از او آبستن بشونديهمه شان م. ست چطوريمعلوم ن.  كنديرا غرق لذت م
   

 ها مستانه يبعض" ؟ي كي كي؟ كيمثالً ك: " به پس برداشتيمچا متعجب گامد و چيشان چرخياد زد كه سرها به سوي فريل طوريجبرئ
 يپمال، زن. ليجبرئ. ست آقا فرشتهيچ خانم نيبله زنم كه ه. مثالً خانم من. مي گويت ميحاال برا: "يد اما نه از خوشين هم خنديصلد. دنديخند

  ." نبردهيي بويكه از خانم
   

 كه ناگهان در ذهنش دو يلي جبرئ- گذارديل مي بر جبرئيش چه اثري دانست گفته هايچ نمي كه هين لحظه تصادفاً، در حاليدرست در ا
 آن ي خواهد بي مي كرد الي پرنده اش گوشزد ميچه ي ركا مرچنت كه سوار بر قالي ناگهاني خاطره يب گشته بود، اولي تركير انفجاريتصو

 ي رزمي تصور بدن بدن آموزگار هنرهايرد تا آن را بكارد، و دومي گي از تخم اجازه نميرا گفته بود كسيكه تو را با خبر كند بچه دار بشود ز
دند كه ي جاش را دين لحظه جامپي بله درست در ا-ا كُن شده بوديزه اله لوي جفِت تِن لخِت دوشيز عشق ورزين حركات تند و تيبود كه ح

 يهنگام راه گشودن جماعت برا.  گشتي پمال ميداشت پ. د كنيعبور م [Southwark]ساوس وارك  پِل يشانحال از رويپر
.  رانده بودند، گمش كرده بودي خنزر پنزري زن جوان در مغازه يده شده ي نقشه كشينه هاي سين را به سوي صلدي، وقتيكنزيآوازخوانان د

  .اما او رفته بود: ديل چرخي جبرئي سوو به." سگ پدر آنجا است. نگاهش كن. حاللزاده هم هست: "ن با انگشت نشانش داد و گفتيصلد
   
  "؟ي مواظبش باشينتوانست. ش گذاشتي شود تنهايقه هم نميك دقي! حيا مسيكجا رفت؟ : "ديوانه وار پرسي كُن غضبناك بازگشت و ديال
   
د، ير از پل ساوس وارك دل را در حال عبوي چمچا جبرئي كه وقتيت شده بود، به طوري به سرعت وارد جمعياما ال" چرا، مگر چطور شده؟"

د ي آن كه تشكر كند ناپديو او در دم ب." آنجا است: " اشاره كرد- "؟يدي را نديجامپ: "ديده بود، پرسيو پمال كه تازه رس. كامال از نظر پنهان بود
زش ي تين بود، شانه هاشايش از گذشته پريش بي فرفريموها. ش شديداي همان پل پيگر در خالف جهت گذشته روي بار ديشد و حاال جامپ

 پل دكور در يل بر رويقه بعد جبرئيچند دق.  رفتيش كه نكنده بود خم شده، با نگاه جستجوگر شستش را به دهان فرو برده بود و مير پالتويز
  .ده شدي ديجهت حركت جامپ

   
 را يكنزي دكور ديرهكسم كه بخش رودخانه گر نقش گافي كه بازيقه بعد، هنگامياما چند دق.  شديك ميع به مرز مضحكه نزديراستش وقا

 ين رودخانه يي پايس آن را لخت كند، پاروزنان با شتاب به سويش از خبر كردن پليد پي را در آب دين كه جسديد تا به محض ايي پايم
ق يچرا كه در آن قا. دي رساني به پايستاده بود، شوخي سرش راست ايدند كه رويش را ديشان و فلفل نمكي پريو راند و جماعت موهاياستود

 ي كه به ورم رويو در حال." حال شدهيچنان زدنش كه ب: "اد زديهاکسم فر. هوش افتاده بوديس بي جاش با سر و لباس خيبد سابقه، جامپ
  ." آب، زنده ماندنش معجزه استين وضع تويبا ا: " كرد ادامه دادي اشاره مي جامپيقه يشق

   
*  
   
افته ي نمود، ي گرمتر ميراً اندكي كه اخي ميا، بتوته و سرانجام ميسوديق سي كُن كه او را از طري تلفن پراحساس اليجه يك هفته بعد، در نتي

 ازدواج و ين كه برايل را قبل از ايك اتومبيا بونيسيخانم آل.  سه ساله لم داده بوديتروئن نقره اي عقب سي صندلين چمچا رويبود، صلد
من حق : "د كردي را تجدي تلفنيسل به مالقاتش آمد و عذرخواهيستگاه كارلي در ايال. ه كرده بودي، به دخترش هدا بروديفرنياقامت به كال

دش ي در حال حمله نديباز هم خدا را شكر كس. لي از وضع جبرئيعني. دي دانستي از ماجرا نميزيشما كه چ. نداشتم با شما آنطور صحبت كنم
نجا يم دوستان من كه به سفر رفته اند، خانه شان را در شمال اي خواستم بگويم. خب.  شديواقعاً بد م. دا كنديا نگذاشته اند خبرش درز پيو گو

د كمكش ي تواني كنم شما ميفكر م. ردي گياو مدام سراغ شما را م. مي از مردم دور بمانيبه نظرم بهتر آمد كه مدت. ار ما گذاشته انديدر اخت
 و حاال -  سخت كنجكاوش كرديفزود، ولين ني به معلومات صلديزيش چيحرف ها." اج دارميالن به كمكتان احتو راستش خودم هم ا. ديكن
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 به ير شهري غي مكان هايدگاه چمچا همه يبه عالوه از د. سرعتش خطرناك بود.  گذشتيتروئن مي سيشه هاياسكاتلند شتابان از برابر ش
 ي سراغ آدم نمياريد.  بود با مرگي مساوين برهوتين، در چني ماشيرا مفهوم خرابيز. طره بود ماند و سفر به آن ها پرمخاي مي خاليفضاها

ن يد كه بنزيبعداً فهم. ( قرمز استين روي بنزيتروئن شكسته و عقربه ي سيش تمام متوجه شده بود كه چراغ جلوياز آن گذشته با تشو. آمد
 يست مسابقه ي پي راند كه پنداري م۷۴ -  آي جاده ي روي با چنان شتابي رفت و الي ميكيو هوا به سرعت رو به تار.) سنج هم خراب است

د و ين را دزديچ ماشييش سويسه روز پ."  داندي اما آدم چه م- تواند برودي نمي دوريل جايبدون اتومب: "ن گفتي غمگيبا لحن. سرعت است
به .  زدي راند و بلند بلند از لعنت حرف مي كردند كه برخالف جهت مشيدايد پي رسي م۶ - امي كه به جاده يي از راه هايكي يبعداً رو

آن ها !" ل را ندا خواهم داديارم عزرائي دستيرا به زودي انتقام خداوند آماده كن، زيخودت را برا: "نش را نگه داشته بود گفته بودي كه ماشيسيپل
 ي در سر داشت با تعجب و محبت ساختگيي كه همچنان شور انتقامجوچمچا. ادداشت كرده بودندي دفترچه شان ي حرف ها را تويهم همه 

 جاده ين رويماش.  دانميراستش نم: ن بوديش اي كرد كه معنيش را از رل برداشت و اشاره اي دست هايال"  چطور است؟يحال جامپ: "گفت
وز عمل يك فيدر هر حال مثل . بوط به همان حالت استن حسادت مالكانه هم مريند اي گويدكترها م. "دي پرين مييچ و خم باال و پاي پرپي
ل بود و يمورد اعتماد جبرئ.  داديچمچا با رغبت گوش م.  كندي درد دل ميخوشحال بود كه با كس."  شوديش ميوانگي كند و باعث عود ديم
ك يل جز يجبرئ.  اعتماد كنديتا مدت گذارم يحاال م. انت كرديك بار به من خي. ان برودي كند كه اعتمادش از ميال هم نداشت كاريخ

دست خودم : " گفتي ميال... د كجا به كجا وصل استي فهمي كرد و مي ميش را خوب وارسيد نخ هايبا.  نبوديمه شب بازيعروسك خ
البته هر وقت . ست و مقصر منميد باشد ني ما آنطور كه باي دو نفريزندگ. ستمير ني تقصي كنم در مورد او بي احساس ميبه طور مبهم. ستين
 ينم: "ما به دخترش گفته بودي درست قبل از سوار شدن به هواپ۳ ينال شماره يا در ترميسيآل."  شودين مي زنم مادرم خشمگينطور حرف ميا

 هم آنطور  پدرتي زندگييد بگويشا: "سته بودي گرييايان آسيف ها، پاكت ها و مادران گريان كيو در م." ي آورين فكرها را از كجا ميفهمم ا
 يريگر به جهت گيخ دين قرن تاريدر ا. ايخ بخوان ال لوي توان او را مسؤول وجود اردوگاه ها شمرد؟ برو تاريا مي خواست نشد، اما آيكه م

 يدئولوژي سازد، اياقتصاد است كه سرنوشت را م. ستيت، سرنوشت ساز نيگر شخصين روزها دي ايعني.  ندارديت توجهي واقعيج و درونيرا
؛ بحران و يت را چگونه گذرانده ايتو زندگ.  كندي ميا نارنجك چه فرقي، اتاِق گاز ي قحطيبرا. سرنوشت ساز است، بمب سرنوشت ساز است

گر يبار د." خ به سرت نازل شده باشديِل تو هم مثل تارين جبرئيد ايشا.  ندارديمرگ در راهند و وجود رقت آوِر ما جز تحمل آثار آن چاره ا
 لبه پهن ي با كاله هايشي نمايوه ايش. افته بوديل ي اُتو كُن تمايك مورد عالقه ي شيبه لباس ها. ر كرده بودييدنش تغي لباس پوشينحوه 
 من يكيچرا آن .  از ما خوشبخت استيكي: "ا گفتيسيآل." ا خوش بگذرديفرنيكال: " گفتي به تنديال.  پرزرق و برقي و كت و دامن هايمشك
ما ي هواپي كه پاسپورت، كارت ورودين گذشت و در حاليابد شتابان از مرز خروج مسافري بيين كه دخترش مجال پاسخگويبل از او ق." نباشم
ف مخصوص ين كوردن با تخفيو ج ].ي مشهور فرانسوي از عطرهايکي [Opiumوم ياوپ يشه هايد شي خري داد برايتش را تاب ميو بل

  ."ديِن ِبدرودها خوش آمديبه سرزم: "نئون نوشته بودند دِر فروشگاه با يباال. روان شد
   

گر، خرابه ي ديگر، در غروبي ديش در كشوريمدت ها پ. ده از كار افتاده بودي درخت پوشي بي نورافكن چشمش به تپه هاييچمچا در روشنا
چ گاه تا يم به اعمال بد هيرا تصميز(د ين، شايست نخينه برا.  رفتيك انسان مي يدار خرابه هاياكنون اما به د. ده بوديس را دي پرسپوليها

ل حك ين كه نامش را بر گوشت و پوست جبرئي ايبرا. شتريب بي تخريبرا.) دي توان دِم آخر دست كشيشه ميهم. ت نداردي روا قطعيلحظه 
  "؟ي آوريچرا به خودت فشار م ":د تعجب كردي كه در چهره اش دوي شرميدن سرخيو از د" ؟يچرا با او مانده ا: "دي پرسياز ال. كند

   
 ي كه مياز جواب: "مش را گرفتي كوتاه تصميو پس از مكث."  شناسمي اصالً نميعني.  شناسميراستش من تو را درست نم: " شروع كرديال

تا به حال . ل استرابطه مان كام. ميمن و او با هم محشر. ل ماندنم با او سكس استين است كه دليت اي واقعي بالم وليدهم به خودم نم
شب . ساكت شد.)"  شناسدي وجود مرا ميانگار همه .  كندي داند چه مياو م. ( مانديا ميمان به رؤيعشق ورز.  نداشته امين رابطه ايچن

 از ي خال بود و خودشييايدور و برش پر از عشق ورزان رؤ. گر چمچا را فرا گرفتياحساسات تلخ و گزنده بار د.  كرديچهره اش را پنهان م
  .ديد و اشتباها زبانش را گزييش را به هم ساياز فرط خشم دندان ها. كارش تماشا بود. ايرؤ
   

ك ياقامتگاهشان .  بار هم نداشتيك كافه ي چنان كوچك كه يِده.  بردنديبه سر م [Durisdeer]ر يس ديدور در يل و اليجبرئ
ل يرات، به خصوص تبدييل تغين قبي بود با اي كه مهندس معماري دوست ال-ه بودل شدي نامقدس تبدينك به مكاني بود كه ايمي قديسايكل

وارها كار گذاشته و كف ي ديد كرده بودند و نورافكن ها را در تورفتگيوارها را سفين كه ديبا ا.  به هم زده بودياديمقدس به نامقدس، ثروت ز
د يشياند.  قبر همچنان در باغ بودنديسنگ ها:  نمودير مي نظر چمچا دلگ خانه دري پهن كرده بودند، فضاي سراسري نوياتاق ها فرش ها
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 ي سابق اندكيسايكل. ستي ني داند کار درستي برد و خود را مِلِك مقرب خدا ميا رنج مي كه از اوهام و پارانوي استراحت مردين خانه برايا
ه اش بر يستاده و سايل كناِر در ايجبرئ.  بودي دور افتاده منزوين گوشه ي در ا داِر ِده قرار داشت ويرواني و شي سنگيگر خانه هايدورتر از د
  ."ين زندان خراب شده خوش آمدي؟ به ايار باألخره آمدي: "اد زديفر. ديلشان رسي افتاده بود كه اتومبيهال نوران

   
 كه نورش به دلخواه ير چراغي چوب كاج آشپزخانه ززي پشت مي كه سه نفريدر حال.  كرديل را كُند و كم حواس مي آرامبخش، جبرئيداروها
 ي زند و اليگر لب به مشروب نمي داد كه ديپز م. ( شد نشسته بودند، دو بار دستش به فنجان قهوه اش خورد و آن را انداختياد ميكم و ز
 ي خورد پيچ ميش پي كه مدام پايو در حال. ادان دور آشپزخانه به راه افتيو بعد ناسزاگو.)  كرديك اسكاچ چمچا را همراهيدن دو پيبا نوش

آن وقت باز همان آش .  كنمي دارو را كم ميواشكي رسد ين وضع جانم به لبم ميهر وقت از ا: "گفت. دستمال گشت تا قهوه ها را پاک كند
به .  كرديشان زندگيا با ذهن پريخورد د دارو يا باين كه يست، اي ندارد قابل تحمل نين كه تماميفكر ا. باور كن سپونو. است و همان كاسه

  ." كنمي دانم چه مينم.  دانمي ماند، نمينطور مياگر مطمئن بشوم وضع ا. اري توانم تحملش كنم يخودت قسم نم
   
ظرم آمد ك روز به ني. المصب! ي دانيم.  او هم دست بلند كرده اميسپونو، من به رو: "اد زدي او فريول." گريبس است د: " گفتي به نرميال
  " دارد؟ي چه قدرتيوانگي دي دانيم. اورميك بود پدرش را در بيار نزدي اختين است و بياطي از شيكي
   
 كند تا يل غلو ميراستش جبرئ: "و ادامه داد."  رفته بودمي دفاعي آموزش ها- ي او-يشانس آوردم كه به آن كالس ها: "د و گفتي خنديال

. كف آشپزخانه سنگفرش بود." نجايهم: "ل بره وار اشاره كرديجبرئ."  دست آخر با سر كف اتاق پرت شددر واقع خودش بود كه. زديش نريآبرو
  ."  ناك اوتم كرديحساب. يليخ: "ديل كه معلوم نبود از چه شاد است غريجبرئ."  دردت آمديليحتماً خ: "چمچا گفت

   
ر ي تِر آن از آشپزخانه و ساي و بخش ثانو- ل شده بودي دو طبقه تبديياريك اتاق پذين به يگاِه ِگرد آمدن مؤمني سابق، جايسايداخل كل

مه شب شروع به ي رود، نيچمچا كه معلوم نبود چرا به خواب نم.  باال قرار داشتي خواب و حمام در طبقه يل شده و اتاق هايقسمت ها تشك
 كه يو در حال.)  داديز ميي پاي نبود و هوا بوينوب انگلستان خبر جينجا از موج گرمايدر ا. كه سرد هم بود( كرد ييرايپرسه زدن در اتاق پذ

د به يكوش.  انداختياد پمال مي او را به ي اليصدا. ديشيشان اندي كشي كهنه ي بلند بود به خطابه هايل و الي جبرئي عشقبازيسر و صدا
 يري جفت گيه اثرات صداي برد با خود عليوش ها فرو م كه انگشتان را در گيدر حال. ده بودي فاي بيل فكر كند، ولي وكينيا زيشال يم

  .ديا كُن جنگيفرشته و اله لو
   

 يا به راه افتاد و آمد و حاال اليش را رها كرد و از آن سِر دنيل ناگهان كار و زندگياول جبرئ: سك كردندين دو تا از همان ابتدا ريد ايشياند
 داشت ي كه دوست ميان بردارد و به صورت انسانيل از ميز را در جبرئيته واِر جنون آمن تقدس فرشي كند و ايستادگيمصمم است تا آخر ا

 ين، اعالم كرده بود که از زندگي كه او، صلديدر حال.  ساقط شوندي رفتند تا از هستيآن قدر م.  نبودندين دو اهل سازشكاريا. برش گرداند
 [Captain Ahabتان آهب يكاپ: ب زد كهي بهتر بود؟ به خودش نهكدام.  استيك سقف با همسر و فاسِق همسرش راضير يدر ز

 ي خواست همه را راضي بود كه مي همان-].همانجا . [Ishmaelل ياسماعن يا. غرق شد ].ليک اثر هرمن ملوي ديقهرمان رمان موب
  .نگه دارد ، از آن مهلكه جان سالم به در برد

   
*  
   

ر ي تأثيل در الي چمچا روشن بود كه بازگشت نزد جبرئيبرا. رفتي نپذي كنند و الييماي محل راهپي تپه يل دستور داد تا بااليصبح جبرئ
ن ي به اي شهريا ما بچه هايب. ا ساالد جونيب.  صافشيبا آن كف پاها. المصب: " پر از عشق گفتيل با لحنيجبرئ.  گذاشتهي به جايمطلوب

نجا و با تلفن يند اي نشي و او مييمايم كوه پي رويار؟ ما مي يني بيا را مي دنيكارها. ال رفتد از كوه بايم چطور بايفاتح ِاِوِرست نشان بده
 شده هم يزين بهشِت برنامه ريحتماً ا.  بردي مين پيري شياهويتازه به مفهوم ه. ختين عنان گسيافكار صلد."  دهديب كارها را ميترت

د يو اما چه با. اوردين وضع دوام بيشه در اي همي توانست براي گذاشت، نميه ميودش مانجا از خي كه با آمدن به اي و مسلما ال-موقت بود
به نظرت امروز باران . ن چكمه ها را بپوشيا: "گر فرمان داديل بار دي است، چه وقت و چگونه؟ جبرئييچ؟ قرار اگر بر انتقامجويكرد؟ ه

  " گذارد؟يالمصب راحتمان م
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ل يجبرئ.  زديز باران در فضا موج ميدند، قطرات ريل انتخاب كرده بود رسي كه جبرئي اي سنگي تپه ياال به بيوقت. و راحتشان نگذاشت

چمچا كه .  سابق اشاره كرديسايو به كل."  زندين مثل پانجاندرام ها نشسته تلفن مييآن پا. نگاهش كن.  شديبه به، عال: "نفس زنان گفت
 خراب ين تپه ي قلب در ايي مردن از نارسايده يفا. د مراقب قلبش باشدين پس باياز ا. ده است کريوانگيد ديشيد اندي تپيقلبش به شدت م

 تنها -  شديده نمي ديجنبنده ا. ر نظر گرفتينش را در آورد و دره را زيل دوربيآن وقت جبرئ. ر بارانيچ و پوچ، زي هيشده چه بود؟ آن هم برا
حاال كه : "د، ناگهان گفتيي پاين مردها را ميل كه همچنان با دوربيجبرئ.  گوسفند در راه بودنديشان و تعداديآن دورها دو سه مرد با سگ ها

 آورم، ي در ميال نكن من همه اش بازيخ. بله.  استيلش اليدل. ن سوراخ دورافتاده آمده اميم چرا به ايت بگوي توانم برايم ميتنها شده ا
.  كنندي مي پلكند و چاپلوسيمدام دور و برش م. باور كن من حواسم جمع است. دام دنبالشندسپونو، مردها م.  گذارديش راحتمان نميخوشگل

 شهوت ين مردهايد از شِر اين است و ما باي زمين فرد روياو درونگراتر.  دهدي است كه احساساتش را بروز نمي زنيال. ستيآخر درست ن
  ."ميپرست حفظش كن

   
 يك ذره عقلت را هم با سرعت برق از دست مي آن ي داريراست راست.  بدبخت حرامزادهيا: "در دل گفت. ن را متعجب كرديخطابه اش صلد

  ." دارمي دست از سرت برميوانه اي چون ديال نكنياما خ: "دي در ذهنش درخشين فكر تمام نشده جمله ايو هنوز ا." يده
   
*  
   

در : " گفتيال.  شهر بزرگ اشاره كردي دهات و مهاجرت به سويچمچا به خلوت راندند يسل ميستگاه راه آهن كارلي اي كه به سويهنگام
 يم.  فقر استين خلوتي اي تواند به خودش بقبوالند كه معنايد نمي گويل ميجبرئ.  شودي ميل رفته رفته خالين دليبه ا. ستيمنطقه كار ن

 كه يال"  شود؟ي كارت چه ميراست: "ديچمچا پرس." ر سخت استايش بسينجا براي ايت، خلوتي در هند با آن همه جمعيد بعد از زندگيگو
 يمدام به خودم م. يده اي چه بشود؟ تو كه خودت وضع ما را دي خواهيم: " زد و گفتيخ را نداشت لبخندي ي ملكه يگر چهره ياكنون د

  ."مي كني رسد كه زندگيم نوبت ما ميا بهتر است بگوي.  رسديك روز هم نوبت من ميم يگو
   

 كه پا بر آن راه آسان، دلربا و ياز لحظه ا. ن لحظه بود كه واقعاً كار را شروع كرديو از ا."  خودت دورت كندياينگذار از دن: "ن اندرز داديصلد
 يوانه يهرچند د.  بور و بلندقامت استيفكر نكن تنها به دنبال ستاره ها. زشي عزيايسوديمثالً آن س. كاش او متوجه بود. "ك طرفه نهادي

: دي خنديال.  حفظش كردي كاربرد بعدي در حافظه اش برايي و جا-  دادهيا نخ ميسوديمعلوم بود س. چمچا منظورش را حدس زد." آن ها است
 يد اشكالي گوي كند و مي ميميتعظ.  شودين كه ردش كنند هم ناراحت نمياز ا. لير گوش جبرئيآن هم ز.  شودياصالً خجالت سرش نم"

  ." انداختي گفتم خون به راه ميل ميفكرش را بكن، اگر به جبرئ. نيهم. ندارد
   

. من جلسه دارم. ميم چند هفته در لندن بمانيناچار: "ل گفتي اتومبيشه يت كرد و او از شي موفقي آرزوي اليدند، چمچا برايستگاه كه رسيبه ا
  ." خوشحال بوديليدارت خياز د. اي نزدش بي توانياگر م

   
  .د شديتروئن نگاه كرد تا در افق ناپديو آن قدر به س." به من تلفن كن: "كان داد و گفت تيچمچا دست

   
*  
   
 ليجبرئو  يالك به يگر دل نباخته بودند كه هر يكدين خاطر به يشتر به ايل بي و جبرئي مگر ال-التي كُن رأس سوِم مثلث تخين كه اليا
ل ي قلب سرخورده و ذهن مضطرب خود را به آن دو تحمينك ساخته هايد، و مگر چمچا ادني ورزيازهاشان بود عشق مي نيده يي كه زاياليخ
 در لندن ييك بعدازظهر استواي آشكار گشت كه در ي بر وي شد، هنگامي انتقام چمچا مبدل مي ناخودآگاه به مجرين كه الي كرد؟ بله، اينم

ف يل چنان با آب و تاب تعريجبرئ.  بردي پي لذت بخش او با اليور همخوابگات شرم آييل مخاطب قرار گرفت و به جزيدار با جبرئيهنگام د
ك يبردر ." دي آدم بگويش را براي خصوصيات كارهايين جزيزتري است؟ دوست دارد ريگر چه جور جانورين ديا: " كرد كه با خود گفتيم

 ي هوس را شرح ميدن دلبرانه و واژگان مخفين، گزي از طرفكي قرار گرفتن هر ينحوه ) با رغبت تمام(ل ي زدند و جبرئي قدم ملدزيهال ف
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را  [frisbee, boomerang] يزبيفرا ي بومرنگ كه ي مهارتيت پوش و پدران بي اسكي، بچه هاي مدرسه ايان دخترهاياز م. داد
 وقت يگاه: " گفتيوانه واريه نحو دد و بيل را بري هوس آلود، جبرئيي گذشتند كه ناگهان راه پوي كردند، مي پسران اخمو پرتاب ميبه سو
 يش اشاره ميني كه به بيو در حال." نم سپونوي بي پوست، گوشت فاسدشان را مي كنم به جاي كه نگاه مي صورت- دي سفين آدم هايها به ا

، ي اليف درون ران هايه توصگر بي بار ديول.  كردي را برمال مي رازيپندار." چدي پيتو دماغم م.  شنوميدنشان را مي گنديو بو: "كرد افزود
. ختي گسي وجودش از هم ميرازه ي بود كه شيل مردي جبرئ- كوتاه او پرداختي پشت، و ناله هاينيي كامل قسمت پاينگاه ابرآلود، دره 

 ي اوجيتارک ها يالتش به چمچا فهماند كه باز مقدار دارو را كم كرده و هرچه باالتر به سويوانه وار شرح و تفصي ديژگي و وي وحشيانرژ
ل ابداً ير، جبرئيپس از هر نُزوِل اجتناب ناپذ:  ماندي مي تب آلود همراه بود و به مستيجاني با هي الي كه به گفته ياوج.  پرديز ميجنون آم

 نوك ي دانينم: "فت گيحاال م. الت همچنان با آب و تاب تمام ادامه داشتي شرح و تفص- آورديز خود را به خاطر نميگفتار و كردار جنون آم
چمچا با خود گفت چه ." ت حساس استي نهايش هم بي پاي شود، پنجه ي زنم ناراحت ميبه نافش كه دست م. ش چه دراز استينه هايس
ن عشق ين است كه ايا) ده بودمي شنيتروئن از اليعالوه بر آنچه در س(د ي آي برمي سكسيف هاين توصيوانه باشد، چه نباشد، آنچه از ايد
ان ي در ميگريز ديانگار به جز سكس چ.  ندارديه و اساسي پا- بر زبان آورده بودي نه چندان جدي با لحني كه الي باز هم اصطالح-زرگب
 يستاده پشت پنجره اش ميابتدا خود را ا. ك شده استين همه در دم احساس كرد سخت تحريبا ا. ست كه ارزش نَقل كردن را داشته باشدين
 داد و دم به يوه نوازشش مي به هزار شي مرديستاده بود و دستهاينما، برهنه در برابرش اي سي بر پرده يشه اي كه او چون هنرپيد، در حاليد

 هوسناك در ي كند و آن ناله هاي پوست او را لمس ميد كه خُنَكايآن وقت خودش را آن دور دست د.  كرديكترش ميدم به اوج لذت نزد
. ش نبوديمارگونه بي بين ِكِشش هوسي نبود و ايافتني دست يال.  زدين شهوت حالش را به هم ميا. ر خود مسلط شد بيول. چندي پيگوشش م

  . دي خوابي نمين سادگيخته بود به ايل برانگي جبرئي هاي كه افشاگري هرچند شهوت-  شديمش نميتسل
   

ر گوشش ي امتحان زيبرا. ل به سكس كار را ساده تر خواهد كرديبرئدن جيشيز و مدام اندين تمركز وسواس آميچمچا به خود تذكر داد كه ا
ار ي داد اختيش مي كه نمايل فوراً در حالياما جبرئ. ره و خشم آلودش به وجد آمديو از نگاه خ."  واقعاً جذاب و دلربا استيآخه ال: "گفت

 سگم را ياما صحبت از او آن رو. ببخش مرا سپونو: "لند گفت بي چمچا حلقه كرد و با صدايش را ِگرد شانه ياعصابش را در دست دارد بازو
م يبرو. ميرون بروين پارك خراب شده بيا از اياصالً ب. ميآن همه بال را از سر گذرانده ا! مي شده اي بهياما من و تو باز هم به.  آورديباال م
  ."شهر

   
چمچا .  شودي سازد و كار قدم به قدم آسان مي زمان مابعِد آن را مي بعد رسد و قدميابتدا زمان، ماقبل شر است، سپس دوران شر فرا م

  ."نقدر حالت خوب است خوشحالمينكه اياز ا. ميبرو: "گفت
   

. ستي شد نگريچمچا سر چرخاند و به دوچرخه كه دور م.  از كنارشان گذشتيكي ام اي مارك بي سوار بر دوچرخه يپسر شش هفت ساله ا
 ينجا و آنجا ميشان اي برگ هايگر سر خم كرده و انوار گرم آفتاب از الباليكدي يه اش به سوي كه درختان حاشيانابيپسر بچه درون خ

 تلخ يش را گم كرد و سپس طعمي چند لحظه دست و پايكه خورد كه برايش چنان يدار شدن مكان خواب هايچمچا از ب. ش رفتيد، پيدرخش
  .دان ترافالگار برودي را نگه داشت و از راننده خواهش كرد به مي ايل تاكسيجبرئ. فته بر باد ري آرزوهايمزه : ديدر جانش دو

   
 يآنجا كه چمچا آثار عظمت گذشته را م.  كرديه مي ها را به زباله تشبيسي معمولش لندن و انگلييتمام روز شاد و شنگول بود و با بذله گو

 گذشته ها رها شده يره يران جزي وينسون كروز كه بر كرانه يشهر روب. ش نبودي بيه ال خرابي كهنه شده، به نظر جبرئيد كه به نحو جالبيد
 به شكار كبوتر پرداخت و ي سنگيرهاي شيره ير نگاه خيدان زيدر م.  خُرده پا، ظاهرش را حفظ كندي خواهد با سر گرفتن از كار آدم هايو م

م خانه باهاش شام يم ببريريشان را بگيكيا يب.  آورنديك روز هم دوام نمي يين كفترهايسپونو، به خودت قسم تو مملكتمون همچ: "داد زد
 افزودن به يدند برايكه رس [Covent Garden]كاِونت گاردن به .  چمچا از فرط شرم خم شدي شده يسيو روح انگل." ميدرست كن

مقامات مربوطه .  نَقل مكان كرده بود[Nine Elms]لمز ن ِايناجات از آنجا به يوه و سبزي گفت كه بازار مي ميل از روزيمعلومات جبرئ
ن وجود صدها موش همچنان زنده مانده يده ها هزار موش را نابود كرده بودند، با ا.  موش نگران بودند، فاضالب ها را بستندياديكه از ز
در  [Waterloo]واترلو ن طرف پل تا آ [Strand]استرند نطور از يهم. ختندياده روها ري گرسنه به پيك روز موش هاي. "بودند

!"  شودي است كه دارد غرق مي اين مملكت مثل كشتي ايديحاال د: "ديل خُرناس كشيجبرئ." دندي كشي غذا به مغازه ها سرك ميجستجو
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 كوتاه ي بعد از مكثو."  دهدي مي پدر را فراري بي موش هايحت: "ن كه بهانه به دستش داده سخت به خشم آمد، اما او ادامه داديچمچا از ا
  ." آهنگ عزا را بنوازدين دِم آخري زن كم دارند كه ايك نين ها يا: "افزود

   
 المصب يهمان جا. مي گويشرمگاهش را م" از بن موها گرفته تا آن مثلث نرم - يف تن و بدن الي ها و توصيسيراه گفتن به انگلياز بد و ب

لم، ينطور في سپونو كدامند، همي خواست بداند ده كتاب مورد عالقه يم.  افتاديكردن م شد به فهرست ي خسته كه م-." كنديكه عشق م
ن، اُتو وندو، هفت ين، شهروند ِكيلم ها شامل پوتمكيفهرست ف.  مرز بودي، عام و بي چمچا سنتيجواب ها.  زن و خوراكيشه يهنرپ

 ي به چه درد مي غربين كثافت هايآخر ا.  داده اندي مغزيرا شستشوتو : "ل به طعنه گفتيجبرئ.  مرگ بوديل و فرشته ي، آلفاوييسامورا
 ي هند، شريمادر هند، آقا: انه بودي عامي آمد و به نحو مبتذلي م"مملكت خودمون"ز مورد عالقه اش در هر حال از يده چ" خورند؟
.  آورديرا به حساب نم [Ghatak]قاتاك و  [Ray, Mrinal Sen, Aravindan]آراوپندان ، نال سنيمر، ير. يچارساوب
  ."ي را فراموش كرده اي درست و حسابيزهاين آشغال ها پر شده كه چيكله ات آنقدر از ا: "ن تذكر داديبه صلد

   
 آخِر سر، -شيل كند، آهنگ تند قدم هاي محبوب تبديلم هايگاه فيا را به جاين كه دنيش تا ايي توأم با پرت و پالگوينده، اراده يجان فزايه
انگار من هم سنگ .  كنديت مي پرتاب او به اعماق كفاي براينك فشار كوچكي به چمچا فهمانده بود كه ا-موده بودندي راه پيليست مايب

: ل امپراتوروار گفتيجبرئ."  شوديكتر بِكشاند، چاقو زدنش آسانتر مي را هرچه نزدين است كه قربانيهنِر قاتل در ا. ي ميصبور شده ام م
  ."ن ها باشد ِببري فهرست ده تا بهتري از ناهارخانه ها كه بااليكيرا به م. گرسنه ام"
   

خدا به .  خام و خوراك هشت پاي با ماهيا ژاپني هاشه، نه؟ ياز آن فرانسو: "چ كردي نزده بود سؤال پي چمچا را كه از مقصد حرفيدرون تاكس
  ." كنميقه ات اعتماد ميست چرا به سليمعلوم ن. دادمان برسد

   
  .دندي شاندار رسيبه كافه 

   
*  
   

  .  آنجا نبوديجامپ
   

 يتنها حاج. تا و مادرش با چمچا چندان گرم نبوديف آنجا نبودند و برخورد آناهيشال و حنيم.  نكرده بوديان هنوز با هند آشتيشال صفيانگار م
ل هم ي كه حضور جبرئيبه طور. ش از انتظار خلوت بوديكافه ب." نين كه سرحاليمثل ا. دينيد بنشييد، بفرماييبفرما: "ان به او خوشامد گفتيصف
ز آن نشسته، داد و قال به راه يدپوست پشت ميچهار جوان سف.  برديان پيِف جريچمچا پس از چند لحظه به كم و ِك. اوردي به بار نيجانيه

  . انداخته بودند
   

 -  كرديادداشت ميستاده، دستور غذا را يز ايكه كنار م.) امش كرده بودر بعد از رفتن دختر بزرگ استخديهند ناگز (يگارسون جوان بنگال
ن گارسون كه از يام.  هستنديد حسابين فهميصلد. ز خرابكاران چهارگانه دوخته بودي نگاه خشمناكش را به م-  و برنجيخيبادمجان، كباب س

  ."شان غذا ببرميحاال مجبورم برا.  داديد راهشان مينبا: "ل گفتير لب به چمچا و جبرئي نداشت زيان هم دل خوشيصف
   

خ يكم كم كار ب.  غذاهايراد گرفتن از پخت و پز و مزه ياما آن ها بنا كردند ا. ل و چمچا آوردنديخوراِك مستاِن چهارگانه را همزمان با جبرئ
 الغر و رنگ ي كمرنگ و چهره يان بود، با موهاوي که شكل حينشان كه جوان كوتاه قديجاهلتر. ستادنديآخِر سر بلند شدند و ا.  كرديدا ميپ
گر پوزخندزنان در ي ديآن سه تا." دن، مادر قحبه هاي بشقاب ريانگار تو. مي زنين، لب نمي كه آوردين گهي، ما به ايآها: "ده اش گفتيپر
از غذا خوشتون : "ديل داد كشيبرئ درنگ كرد و خطاب به چمچا و جيجاهل لحظه ا.  دادند كافه را ترك گفتندي فحش مير لبي كه زيحال
 شد كه انگار دارد به يل طوري جبرئيحالت چهره ." د، هان؟ مادر جنده هاي خورين ها ميتو مملكتتون از ا.  مونهين كه مثل گه مياد؟ ايم

 يمست كوتاه قد، با چهره . ن وجود ساكت مانديبا ا. ل شده اندين تبدين ملّت بزرگ و فاتح، به اي ها، ايسيد پس انگلي گوي بلند ميصدا
 به ي حوصلگي بيد از روين چمچا شايصلد" ا نه؟ين ي برين لذت مي خوري كه مين شام گهي؟ گفتم از ايمگه كر: "كتر آمديش نزديموش
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ه خود  بي تكانيموش." مي برديد لذت مي كردياگر شما دخالت نم: "ر كرد و گفتي را از پشت سر غافلگي ترسو، جوان موشي آدم هايوه يش
ش شق و يبا تمام قد صد و شصت و پنج سانت. دي كشيقينفس عم.  زديآن گاه دست به عمل تعجب آور.  چمچا را هضم كرديداد و گفته 

  . خوراك تُف كردي خم شد و با تمام قوا رويستاد، اندكيرق ا
   

  ."ي نبرياد دوست داري كه زيينه، بهتره من را به جاهاي ان رستورانتيبابا جون اگر بهتر: " گفتيل در راه بازگشت به خانه، درون تاكسيجبرئ
   

  ." رايطان، تشنگي داشته و شي را ارزانيخداوند به انسان گرسنگ: دي گوينابوكُف م: "چمچا جواب داد
   

  ."باز شروع شد: "ل با كسالت گفتيجبرئ
   
  .دي گوين را مي ننه زاسبالن ادهيآتش رنگ پر در داستان -
   
  ؟ي خوانيزها را مين چي چطور ا-
   
 در افكار خود غوطه ور است، يي كه گوي، با لحنيچمچا با حواس پرت. لدز بود، برسنديك هال في كه رو به بري نمانده بود به آپارتمان اليزيچ

ت بوس يهار نام  بهيبا و مشهوريار زي بسيست و دو ساله ي بيشه يس، پس از دو ازدواج نافرجام، هنرپيشنامه نوياسترندبرِگ نما: "گفت
[Harriet Bosse] بعد هم استرندبرگ نقش النورا .  كردي ميطان را بازي شي نقش بچه ايرؤش يت در نمايهار. را به عقد خود درآورد

 ت بودند و حسادت، استرندبرگ را چناني هاريوانه ي جوان ديمردها.  صلح بوديالنورا فرشته .  او نوشتي براد پاكيع يشنامه يرا در نما
ت دوست يهار. فتدي كرد تا چشم مردها به او نيش قفل ميدر را به رو. د او را در خانه نگه دارديل شد و كوشيباً عقلش زايخت كه تقريبرانگ

:  بود] ۶۰ ي پاپ دهه ي خواننده [Cliff Richardچارد يف ريكل يه مثل ترانه يقض. ه آورديش سفرنامه هدياو برا. داشت سفر كند
  ." كنم تا او را ازم ندزدنديو صندوق، درش را قفل م اندازمش تيم
   

 از همه يچمچا با ظاهر" بعدش چه شد؟: "ديدند پرسيبه مقصد که رس. ال غوطه ور بوديدر خ. ت تكان خوردين فرشته به نشان رضايسِر سنگ
  ."ستي بشر نيگفت استرندبرگ عضو جامعه . ت او را گذاشت و رفتيهار: " خبر گفتيجا ب

   
*  
   

ده بود تا آخر يا رسيفرنيالت كالي شاد مادرش را كه از شهر استانفورد در اي گشت نامه يستگاه مترو به منزل باز مي كه از ايا كُن در حالياله لو
 ر است، مرا نشانشاني ناپذي دسترسياگر مردم به تو گفتند خوشبخت: " چِپ دستش نوشته بوديده يا با خط درشت و حروف كشيسيآل. خواند

ن مرد مهربان و ي با پدرت و بار دوم با اي دانين بار، چنانكه مياول. افتمي را دوباره يمن خوشبخت.  بلند تكرار كنميت را به صدايبده تا واقع
جان ي بهتر از هي، احساس خرسندي الي دانيم. دي روين منطقه مي است كه در اييكل كه چهره اش به رنگ پوست پرتقال هايدرشت ه

) يآلش (ي درخت بزرگ آلتي شاخه يد كه رويلسون را ديس ويسرش را كه پس از خواندن بلند كرد، مور" ؟ير است امتحانش كنچطو. است
االن وقت : "گفت.  آمديد به نظر ميكه در آن گرما زا.  تنش بوديشگي همي نقش لوزيپلور پشم.  به رنگ مس نشسته بوديبا برگ ها

ش را به هم فشرد و به راهش ادامه يدندان ها. ش باز درد گرفته بودنديپاها." اد استيصبر من ز: "اال انداختلسون شانه بيروح و." گفتگو ندارم
  .داد

   
ل فرشته ي رنگ جبرئين چمچا از پشت همان درخت آلش مسيست، صلدي نگري ميلسون به راه رفتِن دردناك اليس وي كه روح موريدر حال
 يان آپارتمان را ترك ميان گويدگان سرخ، هذينك با ديده بود و اي را كشي انتظار الي صبريبا ب. ديون پرري ساختمان بيد كه از دِر اصليرا د
 من خرم، ي كنيال مي؟ خي؟ با كيكجا رفت: " كردندي را تكرار ميشگي همياوه هايش نشسته بودند و ي شانه هاين حسادت روياطيش. گفت

  .روز گشته بوديب شكست خورده بود، استرندبرگ پي غايآنجا كه جامپظاهراً ."  كنم جندهيت ميهان؟ صبر كن، حال
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  . پردرخت به راه افتادياباني تكان داد و قدم زنان در خيت سري رضاي از رويگري شاخه ها نشسته بود محو شد و دي كه رويناظر
   
*  
   

 شد اگرچه يم [Dumfries, Galoway]يگالُِو و ذيفر دوردست در دام ي كه ابتدا به آپارتمان لندن و سپس به خانه هاييتلفن ها
 كرد و مدت ير مييم مدام تغي سي آن سوياز آن گذشته، صدا. ي داشت و گاه الي را برميل گوشيگاه جبرئ. مكرر نبود، اما نادر هم نبود

 يزمان مزاحمت ها. دا كنديمحل آن را پس بتواند يد كه پلي انجامي نبود، اما آنقدر هم به طول نمين تلفني معموِل مزاحميگفتگو به كوتاه
 بود كه ي آن درست همانقدريم كه ِدرازاين را هم بگوياما ا. افتيم ادامه ني هم رفته پس از سه هفته و نيد و روي چندان به درازا نكشيتلفن
بله، فرشته . ن آورده بوديگذشته بر سر صلد آورد كه در ي را بر سِر الييل فرشته باألخره همان باليد كه جبرئي آنقدر طول كشيعني. د باشديبا

  .  زد كه قابل بخشش نبوديدست به عمل
   

 خبر كرده بودند، ين تلفنير انداختن مزاحمي گي كه براييك از كاركُشته هايچ يل و نه هي، نه جبرئيچ كس، نه اليم كه هيد از اول بگويبگذار
ن يگرچه ا(م ها به مرِد هزار آوا شهرت داشت ين چمچا كه قدي صلدياما برا. فر استك ني ها همه اش كار ين بازيفتادند كه اين فكر نيبه ا

ست از ي بايفقط م. ا خطر كردن نداشتي ي به كوشش اضافيازيب دادن آن ها آسان بود و نيفر.)  ها فراتر نرفتي حرفه ايره يشهرت از دا
  . و نُه تا را انتخاب كنديش، سيك صدايان هزار و يم
   

 با ي كه پندارييبه هايغر.  كردندير گوشش زمزمه ميد كه اسرار مگو زي شني را مي مردان ناشناسي داشت صداي را برمي گوشي الهر وقت
ك ي، كدام يان اَشكال گوناگون عشق بازيافته بودند از مي كه ظاهراً به تجربه دري چهره اي تنش آشنا بودند، موجودات بياين زواي تريپنهان

 توانست يگر نميحاال د. افتي ير شده ميش تحقيش از پي آغاز شده بود خود را بيافتن مزاحم تلفني ي تالش براياز وقت. هد ديح ميرا ترج
 شد گوش فرا دهد يم گفته مي سيد به هرچه از آن سوي كشير مي كه تي برافروخته و ستون فقراتي را بگذارد، بلكه ناچار بود با چهره ايگوش

  .) شديهرچند هرگز موفق نم. ( تر كنديگو را طوالند گفتيو بكوشد تا شا
   

 به ي التي بعد لهجه اي گفت، دفعه ي با غرور از فتح ِاِوِرست مي اَشرافييصدا: دي را از تلفن شني مختلفيل هم به سهم خود صداهايجبرئ
.  كنديت ميده دو كلمه كفاي فهمي آدم هايبرا: " كردي مي داد و تظاهر به همدردي دوستانه هشدار مييگر صداي خورد و بار ديگوشش م

 از صداها از يكياما ." چاره، من دوست تو اميبدبخت ب. رهي گي همه را ميقه ي؟ ي طرفي با كيديهنوز نفهم. ين قدر خريآخه تو چرا ا
 يشاعر فقط با آهنگ سخن م. ه بودر گذاشتيده و بر او تأثيل شني كه جبرئيين صداهاي از اوليكي. ك شاعري با روِح يآوا. ز بوديگران متمايد

 كه يبه طور.  داشتيانين تضاد نماير مزاحمي تمام سروده شده بود و با وقاحت ساي خواند كه به سادگي را ميه اي مايگفت و اشعار ب
  : گفتيصدا م. دين مزاحم ناميزتريدآمين و تهدي تري صاحب آن را موذيل به زوديجبرئ

   
  ييهم قهوه دوست دارم هم چا

   
  ي كني كه تو باهام مييهم كارها

   
  :ن خوانديبعد از چند روز چن.  كرديو مكالمه را قطع م. بهش بگو

   
  هم كره دوست دارم هم نان تُست

   
   دارم از آن تُستيهرچ

   
 درآوردن افكار فاسد ن گونه به نظمي در اير اخالقي و كامال غيطاني شيزيد چيشيل انديجبرئ. ديغام را هم به او بدهين پي كنم ايخواهش م
  . وجود دارد
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  مويك ليب سرخ و كيس
   
  :نه اسم خانم كوچولويا
   
ار در انتظار ي اختيل بياما جبرئ.  نشدي از شاعر خبرياز آن پس تا مدت. ديد و به خود لرزي تلفن كوبي را رويل با دقت و نفرت گوشيجبرئ. ل. اَ

 با اشعار ين مزاحِم جهنمي برده بود كه ايق ذهنش پي عميه هاي از اليكيد در يشا. ن حال از آن وحشت داشتيش بود و در عيدن صدايشن
  .شه كلِك او را خواهد كندي همي است كه سرانجام برايطانيكودكانه اش همان ش

   
*  
   

 متحرك شعبده باز يخ هار كه به نيف و انعطاف پذي ظري صوتي چه آسان در آن تارهايبد!  تمام شدي كارها چه به سادگياما آخِر سر همه 
ش ي قربانيشه يستم تلفن عبور كرد و با اعتماد به نفس در اندي بلند سيم هاي پابرهنه از سيچه مطمئن، بساِن آكروبات!  ماند، النه كرديم

 يي هر صدا كرد و باي مين چه ماهرانه وقت كُشيو صلد!  فاخر به تن كرده باشدي كه پوششييمايافت، درست مانند مرد خوش سيحضور 
 يي صداها- برده بودي پير خاص اشعار بندتنبانيرا او هم به تأثيز.  نداشتير خالص تفاوتي گفت به جز آن كه سرانجام با تيسخن م

ت ي آوردند، ادراك او را از جهان واقعيل هجوم ميك به گوش جبرئيك به ي، يا خجالتين و شاد، خشن ير و بم، تند و كند، غمگيگوناگون، ز
 يده بودند، الي كه آفريحين كه سرانجام زِن ِجلف و وقي ساختند تا اي گرفتارش ميبكاري كردند و رفته رفته در تار و پوِد فريسست مها 
زماِن .  فاصله گرفتي رغم اعتراِض پردوامش، اندك اندك از اليل عليجبرئ.  در بر گرفت و از انظار پوشاندي چسبناكي را چون ماده يواقع

  ...ده بودي كشاند فرا رسيوانگي كه او را به ديطاني شيه هايِت آبازگش
   
*  
   

  گل سرخ، سرخه، بنفشه بنفش
   

  ست، اون رو ببخشي تو نينيريشكر به ش
   
از آن .  خبر نبودي كرد بيك ميل را سخت تحرين كه اعصاب جبرئياند، هرچند از اي نمايشه خودش را صاف و ساده ميمثل هم." بهش بگو"

  . ماندي جوانان نوبالغ مي كه گاه به شعارهاي گرفت، به طوريتم اشعار، شتاب خاصيپس ر
   

   ره به واترلوي ميوقت
   

   شه مثل هلويدرست م
   

   ره به بستري ميوقت
   

   پوشه، مستريشورت نم
   
  : خواندين كه فقط ميا اي
   

  ايا، اَله لوياَله لو
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  رام رام رام رام
   

رفته بود كه  [Hounslow]هونسلو خزده به ي يد خوراك هايش فروشگاه جدي مراسم گُشاي برايشتند، ال به لندن بازگيسرانجام وقت
  :ن بار زنگ زدي آخريتلفن برا

   
  دهيبنفشه، بنفشه، گِل رز سف

   
  دهي قشنگت كنار من لَميال
   

  كالهتو كج بگذار. خداحافظ
   

  . قطع مكالمهيصدا. درر
   
*  
   

 اگر در اَسف ين بار حتيم گرفت ايخته اش تصميدر سكوت آپارتمان به هم ر. ل رفته بوديبه خانه بازگشت، جبرئا كُن ي كه اَله لويهنگام
 مشترك ي زندگيش و اظهار عشق كند، تن به ادامه ين كه در برابرش زانو بزند و طلب بخشايا ايش بازگردد و يط به سوين شرايزتريانگ

ان دراز ِگرد آورده بود، نابود ي ساليا را كه طيمالي هيون مجسمه هايكلكس.  گرفته بوديمان انتقام سختل قبل از تَرک آپارتيرا جبرئيز. ندهد
ن آورده، پاره پاره يي تختخواب پايد چتر نجات را از بااليشم سفي ابريده، آب كرده بود، قله هايرون كشيزر بيخزده را از فريِاِوِرست : كرده بود

ن بار شانس يا. ي بي بيم به اليتقد: " آن نوشته بوديه داده، روي شرپا به او هدي را كه پمباچومولونگما يه ادبوِد فتح قليكرده بود و 
 آشپزخانه نگه ير لوازم خانه در گنجه ين تبر كوچك را همراه با ساي ايال. (با تبر تكه تكه كرده بود." يگر امتحان نكنيم، اما بهتر است ديآورد

  .)داشت
   
   

  ."يانشاءاهللا در آتش جهنم بسوز. ريفت و بميب: "اد زدين خانه فريي معصوِم پاينياز كرد و خطاب به ِبِه زمپنجره را ب
   

  .ن چمچا تلفن كرد و خبر را داديد به صلدي رسيه اش به گوش مي كه هق هق گريآن وقت در حال
   
*  
   

نت، ي كالر-ي بادين سازهاي كه بهتريفروشگاه افسانه ا، همان باد دلنواز ي و مغازه موم داغ يجان مسلمه، مالك كلوپ شبانه 
 جان مسلمه ي، بله، آقايافتي ي آن ها نمي هرگز به خوبي گذاشتير پا مي كه اگر تمام لندن را زيي فروخت؛ سازهاي را م- فون، ترومپتيساكس

 و برق ِگرِد سِر مباركش وارد مغازه شد، در آنجا حضور  از رعدي مِلك مقرب با هاله اين به خواست خداوند، وقتيبا وجود ا.  بوديآدم گرفتار
از .  از كارمندان پنهان كرده بودير الهي و غي بود، بخت خوش و مالقاتش را با آن موجود آسمانيمسلمه كه در امر تجارت آدم وارد. داشت

 كه با مخارج گزاف در روزنامه ها و يي هاير آگهي گذاشت و زين ميتري را پشت وي مخصوصي كه تنها بود پوسترهاين رو تنها هنگاميا
 ها را به كمك آژانس يآگه.  شديده نميش دي داد، امضايك بشارت مي نزدينده يمجالت به چاپ رسانده، شُكوه بازآمدن حضرت را در آ

 كه روزنامه نگاران ييكذا ي هايدر آگه. چ وجه افشا نشودين شرط كه نامش به هي فرستاد، با اي وابسته به شركت واالنس ميروابط عموم
 تواند ادعا كند ي قرار دارد كه ميتي دهنده در موقعيآگه: " شديافتند به طور سربسته اشاره مي يار با نمك ميبس [Fleet]ت يفلابان يخ

كمِدن ر د ديشا.  برديان ما در خود لندن به سر ميل در مين لحظه جبرئيدر ا. ده استيشُكوه و جالِل حضرتش را به چشم خود د
[Camden] يهاكنا يك هال يد هم در بريشا. باشد [Hackney]-گر خود را بر ما آشكار ي ديا چند هفته ي، تا چند روز ي اما به زود

 يمسلمه از استخدام فروشندگان زن خوددار. ( خبر بودندين ها بي اي از همه باد دلنواز بلند قد فروشگاه ياما سه فروشنده ." خواهد كرد
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ِت صاحب كاِر ناخن خشكشان ي شخصيل وقتين دليبه هم.) د معامله اش را دست زن بدهديچ كس نباي گفت به نظر من هي و م كرديم
ن ي خدا از آسمان به زمي دود كه پنداريده مو مي آن ناشناِس آشفته و ژولي به سويدند طورير شد و به چشم خود دييكسره دستخوش تغي

 كه به يي، موهاي دو رنگ، كت و شلوار مارك اَرمني چرميمسلمه با آن نقش ها.  كردنديدند باور نمي دينزول كرده است، آنچه را كه م
گر آن ين دياما ا.  آمدي پرپشتش به نظر اصالًً اهل كرنش نميشانه شده بود و دو ابرو [Robert de Niro]رو يرابرت ِدنسبك 

ارو يم كنان عقب عقب رفت و پشت سِر يتعظ."  رسميخودم به آقا م: " گفتي كه مي حالش را با دست كنار زد و دريفروشنده ها. مسلمه نبود
 كه ي اسكناس را درآورد و به ترومپتيراهنش بسته بود بسته هايِر پيف و كمربندش را زي شود؟ آن وقت ناشناس كه كيباورتان م. به راه افتاد
.  مسلمه بالفاصله از نردبان باال رفتي آقا .اصالً به آن نگاه هم نكرده بود." استن خوب يهم: " گذاشته بودند اشاره كرديي بااليدر قفسه 
مسلمه، فكرش را . ردي خواست پولش را هم نگيم. ش از همه تعجب آورتر استينجايو ا.  آرمشيخودم م.  آرمشي گفت خودم ميمرتب م

 ترومپت را پرداخت و اسكناس ها را ين وجود ناشناس، بهايبا ا." ن استمغازه مال خودتا.  كنمي خواهش م-نه. نه آقا: " كرديتكرار م! ديبكن
من : "اد زدي به طرف فروشندگان برگشت و فريآخِر سر مشتر. نشيدي ديد ميبا. انگار مسلمه پادو است.  كت مسلمه چپانديب بااليدر ج

به ترومپت را ي انگار به سرش زده بود، زانو زد و مرد غربعد مسلمه كه.  رسديروز قضاوت فرا م.  شديباورتان نم." دست راسِت خدا هستم
 سنگ ي پندار-ميستاده بودينطور آنجا ايو ما هم." تي بشرينابود كننده . ل نام نهادمين ترومپت را عزرائيا: "اد زدي سر او گرفت و فريباال

  .  شدي در پشت سرش ساطع مي از منبعييو بود كه گي نورانيوانه هاله اي دين كه دور سِر آن حرامزاده ي ايبرا. ميشده ا
   

  .د، هالهيديدرست شن
   
  ."ميدياما ما آن را با دو چشممان د. ديي خواهد بگويهرچه دلتان م: " گفتنديسه فروشنده بعدها به همه م." ديي خواهد بگويهرچه دلتان م"
   
   
   
۳  
   
   
   

 را كه در -لوستر رابرتز سابقي س-مبايك هال، مرگ دكتر اوهورو سيس بري پلي، افسر رابط اداره [Stephen Kinch]نچ يفن كياست
ظاهراًَ دكتر . ون استيليك در مي بود كه امكان وقوعشان ييشامدهاياز آن پ: ف كردين توصي برد، چنيانتظار محاكمه در بازداشت به سر م

آن دو فوراً به .  كنديو توجه دو افسر گارد را جلب م رود يادش به آسمان مي شود كه فري ميمبا در خواب دچار چنان كابوس وحشتناكيس
 تخت به هوا بلند شده، ير شوم كابوس از روير تأثيمش همانطور در حال خواب زي عظي رسند كه جثه ي مي دوند، وقتيمبا مي سلول سيسو

  .شده بود او يمبا شكسته و سبب مرگ آنيگردن دكتر س: دندي شني خشكيدو افسر صدا.  كندين سقوط ميبر زم
   

 را يستاده، تور عزاداريوِن پسر كوچكترش ايمتش پشت كامي ارزان قيآنتوانت رابرترز، مادر كوچك اندام آن مرحوم، كه در لباس و كاله مشك
خ،  سري لُپ هاين كرد و پاسخ آن را به سوينچ را سبك سنگي بازرس كي گفته هايدر اندك مدت.  چاِلشگَر از صورت پس زده بوديبا حالت
 يميج" از القاب ي شباهت نبود و نشاني كه حالتش به سِگ كتك خورده بيچهره ا. م بازرس پرتاب نمودي عقي لق و چهره يچانه 
 جهل يكيشه در تارين بود كه هميمنظورشان ا. ر برادران افسر به او داده بودندي كه ساييلقب ها.  را داشت"قارچ" و بدتر از آن "اههيس

 كاسه كوزه ها ين دفعه، آخر سر همه ي فرستندش كه مثل اي مييت هايان قرارش دهند به مأموري آن كه در جريؤسا ب خورد و ريغوطه م
 ِگرد آمده تي استريهاسِِ يرون پاسگاه پلي كه بينيخانم رابرتز در برابر جماعت خشمگ.  شوديش گه ماليبر سرش بشكند و از سر تا پا

من از شما .  کننديدارند بر سر شانس زنده ماندن ما شرط م.  كنندي ما قمار مين ها دارند با زندگي كه ادي خواهم بدانيم: "بودند شروع كرد
ک آب ي پيمبا، از بااليل اوهورو سيف جانسون، وكيو حن."  داردين ها چه مفهومي ايد احترام به انسان براينيد ببي خواهم خوب فكر كنيم

در .  سلول موجب مرگ موكلش شده استين تخت دو طبقه يرين افتادن از قسمت زييس، پاي پليح داد که به گفته يوال کت رابرتز توض
ست؟ انگار خواسته اند مطمئن بشوند ي نير عادي تختخواب غيي ماندن بخش باالين پر كرده اند، خالي كشور را چني كه زندان هاين دورانيا

هرچه باشد .  لزوماً وحشت از كابوس نبودهياد زدن زندانيل فريگر دلياز طرف د. بودمبا نخواهد ي به جز دو افسر، شاهد مرگ دکتر سيكه كس
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اش خواند، گفته "ير حرفه ايز و غيتند و ت"نچ بعداً ي كه بازرس كيريجه گيف هنگام نتيحن. نير دست مأمورياه پوست بوده و اسي سيزندان
ك بار پس از يد يد. سه كردي، نژادپرست معروف، مقا[John Kingsley Read]د ي رينزليجان ك ي افسر رابط را با حرف هايها
روز داغ و . ت به همهمه افتاده بوديجمع." د برونديگر هم بايون ديليك مي.  رفتيكي: " شعار داده بود کهياه پوستيدن خبر مرگ مرد سيشن

  ." ديخشمتان را داغ نگه دار. ديمبادا دلسرد بشو. دينطور گرم بمانيهم: "مبا، خطاب به مردم گفتيوالكوت، برادر س.  بودينديناخوشا
   

 سرخ مثل كهنه -ده بودي نام"ات قوس و قزحينشر"د برپا كرده بودند، آن ها را ي كه جرايمبا پس از محكوم شدن در محاكمه ايچون س
 ي مي عدل و داد الهي از داوري را ناشيگ ودپوستان مري از سفياري بس- مانند گل و شُلينما و قهوه اي مثل سيراه، آبيپاره، زرد مثل راه و ب

ن دو ي او صادر كرده بود و اي بس مثبت تر برايياه بود، رأي كه ساكت و سيگري آن دادگاه ديول. ده بودي آدم كُش به جزا رسيواليه: دانستند
 پر از ات قوس و قزحينشر.  برديد ماي شهر برپا كرد كه خفقان گرما را از يابان هاي در خيمبا تنشيبرآورِد متفاوت، پس از مرگ س

ك ي بريابان هاي كه در خيبودند، در حال [Louis Farrakhan] فَرخان ييلو و يني، خميمبا از قزافيت سي حماي درباره يمقاالت
  .  كردي پنهان مقت را از اذهانيه وار بودن، نور حقي كه به رغم ساي زدند، آتشيهال زنان و مردان جوان به آتش آرام خشم خود دامن م

   
 "شكم پاره كن "،[Tower Hamlets]برج هملت  يدر محله  [Charrington]نگتون يچر يدو شب بعد، پشت آبجوساز

قاتل بار . ديبه قتل رس [Hackney] يهكنا در يكتوري پارك وين بازي زميكي در نزديرزني را فرود آورد و باز شِب بعد، پي بعديضربه 
ن دو قتل ي را به ا- د فاش نشدي كه هرگز در جراي به طرز-دن اعضا و جوارح مقتول به دور جسدي چيعنيز خود ي هول انگيامضاگر يد

ك قاتل مقلد به ي: "ز را عرضه كرد كهي شگفت انگيه ين نظريون ظاهر شد و ايزي خسته در تلوينچ با ظاهريآن وقت بازرس ك. افزوده بود
بعد ." مبا پرداخته استي از سي و به دنباله رو- مانده بودين راز در كمال دقت مخفي هرچند ا-ه بردي پ"شكم پاره كن" مخصوص يوه يش
ك هال را چهار برابر كند و تعداد افراد ِرِزرو ي بريابان هايس حاضر در خي پليروي، نيت بعدي از جنايريشگي پيس بر آن شد كه برايسِر پليكم

ف جانسون يحن.  همه سر آمده بوديدر واقع حوصله . تخت را حذف كردندي پاي فوتباِل آخر هفته يرا چنان افزود كه مقامات به ناچار باز
 شاندار و پاگال خانه، يز و آتش افروز است و در كافه يك آمي تحريس عملي پليرويش نيافزا: ن مضمون منتشر كرد كهي به ايه اياطالع

 ي، عروسكموم داغدر كلوپ .  آماده بودندي گشتيل هاي با اتومبيياروي رويدند كه برا آمي ِگرد ميياياه پوست و آسي از جوانان سييگروه ها
  .  رفتيرون همچنان باال ميحرارت از درون و ب. ه بوديز افسر رابط شبيكِل عرق ريدند به هي برگز"آب كردن" يكه برا

   
اه پوست در راه ي سيبچه ها.  شدي حمله مي شهردارين هااه پوسِت ساكن آپارتماي سيبه خانواده ها:  گرفتي ميع خشونت بار فزونيوقا

 ها تف ي مشتري غذايقش روي و سه رفي با صورت موشيدر پاگال خانه جوان.  افتاديدند و در قهوه خانه ها دعوا به راه مي ديمدرسه آزار م
 ي كه چهار تف انداز آزاد پرسه ميت شدند، در حال به اتهام ضرب و جرح بازداشي با گارسون ها، سه گارسون بنگاليريانداختند و پس از درگ

 متعلق به ي، با ظاهر معمولييون هايل ها و كامي سر و صدا داخل اتومبياه كه بيس با جوانان سيز پلي از رفتار خشونت آمييت هايحكا. زدند
ت ها بر سر يان اقلي كردند، در ميرون پرتاب مي كبود بيو بعداً باز هم بدون سر و صدا آن ها را با سراپا.  انداختندي مخصوص ميگروه ها

 آن ها ياسين سي و مخالف-  مهارت داشتنديب كه در فنون دفاعييا اهل كاراي يك، بنگالي از جوانان سيي هاييِگردهما. زبان ها افتاده بود
ده اند ي خوابيستند وقتيل ني گفتند ماي زدند و مي معروف سر ميبه كافه ها.  شروع به گشت زدن در محل كردند-دندي ندي نگهبانيگروه ها

ست كه ين نياشكال كار فقط ا: " كرد گفتي ميان، كه حاال نزد او زندگيشال صفيف جانسون به معشوقه اش، ميحن. دياي به سرشان بييبال
  ." را ندارديكين يس طاقت اي خندد و پليمبا ميقاتل آزاد است و هر جا بخواهد برود، بلكه در دلش به مرگ س

   
  . جوشان پا نهاديابان هاين خيش به اييپور طالي بود، در حال نواختن شي كه نابهنگام بارانيل فرشته، شبيجبرئ

   
*  
   

 ي گوشه ين عكاسيك ماشي نزد-  كه نگذاشته بود او تنها برود- جاشيساعت هشِت همان شب كه شنبه شب باشد، پمال، چمچا همراه جامپ
ساعت هشت و ربع بود كه . ل شده استيك آدم توطئه گر تبدي كرد به يستاده بود و احساس ميت ايجمع پريستگاه بوستون در نقطه ايا

 بر زبان آورند دنبالش به راه ي آن كه كلمه ايهر دو ب. ك شدي آورد، به آن ها نزدياد مي دراز و الغراندام، بلندقدتر از آن كه پمال به يجوان
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لتون قرار يابان ري در خي كافه اي باالي که در طبقه ي آپارتمان كوچكيجوان به سو. دنديه اش چپ رنگ قراضيك آپ آبيافتادند و درون پ
گر هم يسه مرد د.  كردي آن دو را به مادرش آنتوانت معرف-  كه همان جوان باشد- دند والكوت رابرتزين كه به مقصد رسيهم.  رانديداشت م

از : "آنتوانت رابرتز دستور داد.  نشدندين گونه موارد، معرفي متداول در ايشه ايل كلي اما به دال آمدند،يتييآنجا بودند كه به نظر پمال اهل ها
  ." بچه تان هم خوب استيبرا. دي بنوشيلين شراب زنجبيا
   

 رنگ يبه پاها (مكت بزرگ نخ نما شده بوديد كرد، خانم رابرتز كه انگار درون نيف و تمجين كه والكوت از خدماِت آن ها سخت تعريبعد از ا
 پوشانده بود، ي و كفش بندي شدند، جوراب كوتاه صورتيده مياهش دير دامن سيت بودند و از زي مثل چوب كبريكيده اش كه از باريپر

 يظاهراً ممكن است به خاطر موضوع. ان همكاران پسرم بودندين آقايا: "گفت. كار را شروع كرد.) دندي رسين نميمكت به زمي كه از نييپاها
ق يت از طريده كه با جديحاال وقت آن رس.  كرد، كشته باشندش، به من گفته اند همان موضوع توجه شما را هم جلب كردهي ميريگيكه پ

خانم .  را به او دادي قرمز رنگيكيف پالستي، كيتيي هاي از سه نفر اهاليكي." مي كنيگر همكاريكديد، با ي كني ميندگي كه شما نماييكانال ها
  ."س وجود دارديت پلي محكومي برايف شواهد كافين كيدر ا: " ادامه داديتز با خونسردرابر

   
 تكان داد و بند يخانم رابرتز سر. ت كردندي از او تبعيپمال و جامپ." د شما را برسانميحاال با: " محكم گفتييوالكوت برخاست و با صدا

خودت را خسته نكن دختر : "د وسط حرفش كهياما خانم رابرتز پر. ت گفتيدداً تسل كرد و مجيپمال خداحافظ. ش را به صدا درآورديانگشت ها
  ."ن قاتل ها ِقِسر در بروندي ايفقط قول بده نگذار. جان

   
*  
   

در ش يريد كه بعد از درگي نالي مي كرد و از سردردي سرفه مي بدجوريجامپ. ل رساندينگ هيساعت ده بود كه والكوت رابرتز آن ها را به نات
 را در دست دارد يكيف پالستيز داخل كي مدارك انفجارآمين كه تنها كپي از اين كه پمال به نگرانين حال همي داد، با ايشپرتن مدام آزارش م

ان چند تن از دوستان و يرد و مي بگي خواست از مدارك فتوكپياو م. ك هال همراهش رفتي برياعتراف كرد، با اصرار تا دفتر روابط عموم
 پمال نشسته ي مورد عالقه يج. ل امين خاطر بود كه ساعت ده و ربع آن شب هر دو در اتومبيبه هم. كاران قابل اعتمادش پخش كندهم

  . راندندي مشرق كه آن طرف شهر باشد، مي گرفت به سوي كه اوج ميان توفانيبودند و در م
   

ان كرسنت ي پل مااليده، از رويه چپيك واكهال كاواليك درون ي داِر سكلي مركب از هفت جوان هيك گروه گشتيقه قبل از آن يپانزده دق
ده ياد رساندند و مرد رنگ پريبا عجله خود را به محل فر. ر پل توجهشان را جلب كردي از زيادي فري گذشتند كه صدايك هال ميدر جنوب بر

ر انداختن يگ. ختي گري در كانال شناور بود ميش مثل ماهيبه آبل يد مايس سفي كه كاله گيرزنيدند كه چاقو به دست از كنار جسد پي را ديا
  . نبودي جوان كار چندان مشكليك هاي سين افتاده بود، براييش پايشي چشمان مي بورش تا رويقاتل، كه موها

   
 خواهد يس نمي گفتند پليم. ده بوديعات گوناگون به گوشه و كنار محله رسي قاتل خطرناك همراه با شايريده، خبر دستگيازده نرسيساعت به 

. ان سرپوش بگذارندي جري خواهند هر طور هست روي نگه داشته اند و ميي بازجويك ها را برايگشِت س.  را متهم كنديري زنجيوانه يآن د
 سرانجام خسارت  داد وي رويي و زد و خوردهايريخانه ها، در نقاط مختلف، درگي ميلي شدند و پس از تعطيابان ها جمع ميمردم در كنار خ

ن يدر ا. ن پاره آجر هم پرتاب كردندي را غارت كردند و چنديدئو فروشي ويك مغازه يل را شكستند، ي سه اتومبيپنجره .  وارد آمدييها
 گفت، ي رقص را ترك ميجانزده، كلوپ ها و سالن هايت سرحال و هي كه جمعيم آن شنبه شب، هنگاميازده و ني ساعت يعنيمرحله، 
سخته به يس را لجام گي پليروي شورش اعالم كرد و نيك هال را منطقه يِس بخش، بعد از مذاكره با مقامات باالتر، مركز بري پلسرپرست

  . ان انداختيجان شورش
   

ش يهارخواهانه به درد دل ي خيلدز صرف كرده، با ظاهريك هال في كُن در آپارتمان رو به برين چمچا كه شام را با اليدر همان حال، صلد
ده بود كه ي از مرداِن كالهخود بر سر را ديابان گروهيبعد از خروج از آپارتمان، در خ. ش پرداخته بودي تمام به دلدارييگوش فرا داده و با دورو

غول  يكوپترهايدن هلي آوردند و از باال سر، شاهد رسيش هجوم مي به حالت آماده باش، قدم دو به طور منظم به سويكي پالستيبا سپرها
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ه اش اطاعت كرد و ناخواسته از جهت ي و اوليعي طبيزه يدن زره پوش از غريبا د. دي بارين مي سنگي بود كه نورشان چون بارانييآسا
  .دي دوي شاندار مي كافه ين با سرعت تمام به سويصلد. دن كردينادرست آغاز به دو

   
*  
   

  .  رسنديبه كلوپ موم داغ سر مورش ي از يلمبرداري فيون به موقع برايزي تلوين هايدورب
   

ن از چشم انسان محدودتر است و تنها آنچه را در نور ي دوربي فراموش نشود كه عدس- :ن استي شود ايده مين دي كه از پشت دوربيصحنه ا
ن يدورب.  ادرار استيواره  في اندازد كه پنداري كند و چنان نور زرِد خود را بر آن ميپرواز م  كلوپ ي بااليكوپتري هل- ردي گيواقع است م

 بودجه يي در جايِن خبري از مسؤوليكي. ن در آسمان استينك دوربيا.  تازدين حكومت بر دشمنان ميماش:  داندير را خوب مين تصوي ايمعن
 يكس.  كندي مياندازري دارد كه انگار تيلم برمين فييكوپترها چنان از باال به پاي از هليكيز از يم خيب كرده و ني را تصويي هواي عكاسي

ن يدر ا.  كنديت را در خود محو ميكوپترها چنان كركُننده است كه داد و قال جمعي بادبزن هليصدا.  دهديكوپتر را نمين هليزحمت راندِن ا
  . دارنديت كمتري از گوش انسان حساسييدئوي ضبط ويمورد هم دستگاه ها

   
 كه نوِر سالح چهره اش را روشن كرده، يمرد ].مين شکل حفظ کرده ايت به همنما اسين واژه را چون مربوط به سي ا[Cut -كات -

 از يواريد:  استيواريه ها دين سايان گزارشگر و سرزمياما م.  لولََنديه ها در هم ميد و پشت سرش ساي گويكروفن سخن ميشتابان در م
، يكي پالستيرهاي دست ساز، تيبمب ها: دي گوي سخن مين و جديگزارشگر، سنگ. ي مخصوص ضِد شورشي با كالهخودها و سپرهايمردان
 توان به ي است كه مين دستگاهيدورب. ندي بين، ناگفته ها را مياما دورب. دي گويدادها را باز ميو البته تنها رو. س، غارتي شدن پليزخم
 رنگ يِف آبين به قانون، نظم آن و خط ظري دورب.ژه مبدل كرده استي ويئي، آن را به شين شكنندگيا ربود و اي آن را در هم شكست يسادگ

 يه ها را از دور و البته از باال نظاره مين ساي ماند و سرزميوار، سپرگونه ميبند است، پشت ديچون به حفاظت خود از خطر سخت پا. از داردين
  . كندي مين جاِنبدارين است كه دوربيمفهومش ا: كند

   
 يس رويرنوينام چهره با ز.  سرخي پژمرده و رنگ و روي با گونه هايچهره ا.  كندي را روشن ميدي جدي شعاع اسلحه وار چهره - كات-
 يمرد.  ناممكنيفه ايك در حال انجام وظي نيمرد: ندي بين آنچه را كه هست ميدورب. نچيبازرس اسفتن ك:  شوديفورمش ظاهر ميوني

.  كندي بهتر حفاظت م- منطقه ممنوع-ر استيتحمل ناپذ: "دي گويبازرس م. ببرددن آبجو لذت ي تواند پدر باشد و از نوشين حال ميكه در ع
، ياسيش طرح شده، خرابكاران سيِت از پيآن وقت به جنا."  ضد شورش آتش گرفته انديكي پالستي نگاه كند، سپرها- س الزم استي پليبرا

 ي براين جوانان ممكن است احساس كنند مواردي از ايه بعضم كيما متوجه هست: " كنديد بمب و مواد مخدر اشاره مي توليكارخانه ها
دن آن همه نور و ي كه از ديبعد در حال." ميل بشويم به شالق جامعه تبدي توانيم و نمي خواهياما ما هم نم.  و اعتراض وجود دارديتينارضا
ا و يقا، آسيست با اقوامشان در افري دانند، بد نيان را نمن بچه ها قدر شانس و اقبالشيا: "افته بود ادامه دادي ساكت و صبور جرأت ي هايعدس
 فهمند كه اعتراض مردِم آن كشورها ارزشمند و يم.  را مردِم آنجاها دارندي فهمند كه مشكالت واقعيآن وقت م. ب مشورت كننديير كارايجزا

. ستي ني خبري نظامي، شكنجه و كودتاينجا از آدم كشيدر ا. ستيد، آن قدرها هم بد ني كه بسنجينجا به طور نسبياوضاع در ا. محترم است
مردم زحمتكش . ت داشتهيشه آرامش و امنيد كشور ما همي گويو م." ر بشود، قدر آنچه دارند را بدانندي ديلين كه خيپس بهتر است قبل از ا

 كلوپ ي كه از امعا و احشايياَشكال انسان هازي و ن- ندي بي دردمند را مين چند برانكار، آمبوالنس و آدم هاي پشت سرش دورب-  مايره يجز
ن كلوپ مجسمه ها را ي دهد در ايح مينچ توضيبازرس ك.  شناسدي قدرتمندان را باز مي مجسمه هاينيدورب.  شونديده ميرون كشيموم داغ ب

 ي را با بي مومين مجسمه هاي دورب-  ندارديحين كار اصالً تفريح، به نظر من كه اي پزند و اسمش را هم گذاشته اند تفري ميدرون كوره ا
اه مشغول بوده ي سينجا به جادوينكند در ا.  دهندي گند ميا مثل آدمخوارها، انگار بويست؟ يحالتشان مثل جادوگرها ن.  كندي نظاره ميليم

. ك مغازهيل است و يتومبك اي:  سوزدي نه چندان دور ميند كه در فاصله اي بي را ميزيچ. ندي بي شكسته را مين پنجره هاي دورب- اند؟
  . سوزانندي خودشان را ميابان هايمردم دارند خ. ستين ها نيك از ايچ ي هيجه ياندن نتيا نماين قادر به درك يدورب

   
ن خودپرسِت ين، ايدورب.  مانده استين باقيتريون در ويزين دستگاه تلويچراغ ها همه روشنند و چند. دئو استيك فروشگاه وينجا ي ا-  كات-

ك آدم ي ينجا كلّه ي ا- كات-.  شونديده ميون در كادر ديزين تلوي رود و چنديك لحظه پس مي كند و بعد يون تماشا ميزي تلويانزده يهذ
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ي مي كه در گذشته زندگي قانوني بيآدم ها.  كندي قانون صحبت مي بي آدم هايكلّه درباره .  دهدي است كه نور آن را شستشو ميجد 
.  را از دست داده اندين بعد قهرماني زنند اي مي جمعي كه دست به كشتارهاي امروزياما آدم كش ها.  كردنديز ضُعفا دفاع مآن ها ا. كردند

. ن استي معيمارگونه در حفظ روشيات، دقت بين جنايز ايوجه تما.  شدهيت خاليتشان از هويده و شخصيب ديمارند، روانشان آسيآن ها ب
ن رو كه از ياز ا.  كننديت مي جلب توجه جناي مغز براي تهين قاتل هايد اي شا- مانَدي ميض مذهبيه انجام فرا كه از فرط دقت بيروش

كشتن : ندي جوي ميگري آن را در دي مرگ است كه تجليلش آرزوين كه دليا اي - به ستاره مبدل شونديند و چند صباحيايرون بي بيگمنام
 ورزد كه يكلّه اصرار م. ست؟ نكند همان جك شكم پاره كن باشدي قاتل مادربزرگ ها ك- پرسدي مي كس- .ان بردِن خودي از ميعنيمعشوقه 

ن ي منظورتان هم- خوانَديت او را به چالش ميان جمعي از ميكس. دهيي گردايست كه به تباهي جز برگرداِن قهرمان نيزيشَرور در واقع چ
 ي غارت مغازه هاياو درباره .  خوردي تأسف مي جوانان امروزي ِافراطيي گرا دهد و از مادهيست؟ كلّه خود را تكان مي ها نيشورش

 Butch]ت يتن مون اليمز و كاپيبرادران ج، يدي مانند بوچ كاسيميف قهرمانان قدي اما تكل- . گفتهي سخن نميدئوفروشيو
Cassidy,the James brothers, Captain Moonlight] يكردند؟ مگر بانك نم ي نميمگر همه شان دزد.  شوديچه م 

  .  نماندهيچ باقيون هيزي تلوياز دستگاه ها.  گرددي برميدئوفروشين ويترين بعداً همان شب به پشت وي دورب- كات-زدند؟
   

 ان رسانده، آدم ها را از آنجاي به پاي مومينك كارش را با مجسمه هايس كه ايپل.  كلوپ موم داغ استين از آسمان مراقب دِر وروديدورب
 - يو ارمنيجورج[ يارمن كه كت و شلوار دوخت ينو، مرديك مرد بلند قد آلبي:  كنديرشدگان مكث مي دستگين بر رويدورب.  ِكشديرون ميب

ك دختر جوان چهارده پانزده ساله، يده باشد، يي گراي است كه به تباهييرويه به رابرت ِدنيده و درست شبيپوش ]. معروفياط خانه هاياز خ
 يت ها كم كم رو مين حال واقعيبا ا.  شناسدين چهره ها را نمين ايدورب.  شوديده نمي ديينامشان جا. ست سالهيدخُلق حدوداً بك جوان بي

د و فروش مواد مخدر يِع خريات وسي عملي كلوپ و مالك آن جان مسلمه، اجراينك واال به گرداننده يجرِم سوسانكورام، معروف به پ. شود
ار دارد كارمند ين مواد را در اختي كه ايمرد. ين، ِشكِر قهوه اييش، كوكاي، حش].مت استي مواد مخدر ارزان قي نوع[crackِكرك  - است

 يني است كه از آن مقدار نامعيشنير شده مالك استين مرِد دستگيا.  استيكين نزدي در همباد خوش يعني مسلمه، يقيفروشگاه آالت موس
ند مشروب ي گويم. دهي نرسيهنوز به سن قانون. ان استيتا صفينام دختر جوان، آن.  داغ به دست آمدهييدئوي ويلم هاي و فيمواد مخدر قو

 شود كه دختر، ين گزارش ميهمچن.  داشتهي جنسير شده رابطه ي از مرداِن دستگيكي زنند كه با دستكم يه مي نوشد و كناي فراوان ميالكل
عات خوش ين شاين ايك روزنامه نگار روشن بي.  معلوم الحال استيپس دختر. نام را هم داشتهتكاراِن بي و معاشرت با جناي بدكاريسابقه 

آن ها كلوپ را : نك واال و كلوپ موم داغيپ. دهيچيش از آن همه جا پياما خبر پ.  كندين ساعت بعد از حادثه به ملت تعارف ميخوراك را چند
  .  اعالم جنگ استيبه مثابه ن ي و ا-كسانش كرده اندي با خاك - داغان كرده اند

   
  .ستيدن آن نين قادر به دي دهد كه دوربي رخ مييگر در مكان هايع دي از وقايليز مانند خين نيو البته ا

   
*  
   

  : ليجبرئ
   

ده بر هم يا ديزده  آن كه لب به غذا يرا بعد از چند روز پرسه زدن در شهر بيز.  برديا به سر مي در عالَم رؤي است كه پنداريراه رفتنش طور
ص ي را تشخيداريان خواب و بيگر تفاوت مي گشادش در دامان است، ديب پالتويل درون جي كه ترومپِت موسوم به عزرائينهاده باشد، در حال

 يلينجا جبرئي برد، ايت به سر مين حال در چند روايرا در عي چه، زيعني كل بودن و در همه جا حضور داشتن ي فهمد داناي حاال م- دهدينم
 سفر ي كه پنهانيگريِل ديستاده و باز جبرئيغمبر رو به مرگ ايگر كه كنار تخت پي ديلي برد، آنجا جبرئيا كُن رنج مي لويانت الياست كه از خ

 ي اراده يروي نگريش از روز دي كه هر روز بيليا جبرئيد و يرون آي است تا از خفا بي نگرد و در انتظار لحظه ايا مي دريزائران را به سو
له يف، كه حيحر.  دهدين سوق مي كشانَد و در جهت كشمش واپسي خود ميشتر به سويف كه او را هرچه بي كند، حريف را احساس ميحر

 يل را از نگراني خواهد جبرئيف مي حر- نش راين، دوست راستي صلد- ن را به خود گرفتهي دوستش صلديش است و چهره يگر و نازك اند
  .ابدي خداوند را دري كوشد تا اراده ي زند و مي لندن پرسه ميابان هاي كه در خيليگر جبرئيو بار د. شدينديگر به حفظ خود ني تا درون آورديب
   
   ِابراز خشم خداوند باشد؟يله يا قرار است وسيآ



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

248 of 289 

   
  ا عشق او؟ي
   
رون آورد و يست آن را بي باين كه ميا اي مانَد ي مي او باقبيا در جيش؟ و ترومپِت سرنوشت ساز، آيا بخشاي انتقام است يل فرشته يا جبرئيآ

  بنوازد؟
   

ت هماورد يشخص: ش چه خواهد بودي كشتي مسابقه يجه ي و نت- كندي خواهم بدانم كدام را انتخاب ميم. انمي نمايمن به او راه را نم
  . كندي آن را روشن ميجه ين زدن نتي زمك باريا يم يدوبار به خاك افتادن، دوبار تسل.  آزاد استييزورآزما. سرنوشت

   
  . دهديارش به راه خود ادامه مي سيت هاي گرفتن با روايل در حال كشتيو جبرئ

   
 آورد و ياد مي را به يطاني شيه هاي است تا به اوج برساندش، اما بالفاصله آيتنها بردِن نامش كاف. اياله لو:  كنديش را ميگهگاه سخت هوا

  . كندي از او منصرف مافكار خود را
   
 و همچنان - د كرد؟ي چه با- دي جوي ميچاره ا. دهيهنوز وقتش نرس.  كندي ميل خودداري طلبد اما جبرئيب دارد نواختن مي كه در جيپوريش

  .  زندي شهر پرسه ميدر كوچه ها
   

 ي مشهوريرلندي برنامه كه ازبانيم.  شوديده مي دي زنيچهره .  افتديون ميزيك تلوي ي شبانه به صفحه ي از پنجره هايكيچشمش از 
.  كنم، نه مطمئنم، اُه بلهي اُه، فكر م-ست؟يد چيد مجسم كني تواني كه ميزين چي بدتر- كندي مصاحبه ميگري معروف دينده ياست با گو

 زمخت و سخت ينه اير آمگر نه؟ د. ي روبرو شوي با خودت چنان كه هستي شويمجبور م. ز استين چيسمس بدتريتنها ماندن در شب كر
ف با ينه، حريدر آ.  روديش مي خبر است همچنان پيخ آن روز بيل كه از تاريجبرئ. ن استي هميا زندگي آي پرسي و از خود مي نگرير ميگ

  . خوانَدشيش را از هم باز كرده، فرا ميبازوها.  شوديك ميهمان شتاب به او نزد
   

آن روزها . م گرفت در آن اُطراق كنديش تصمي است كه پادشاه هلند سه قرن پيينجا همانجايد اي گويم.  فرستدي مييام هايش پيشهر برا
 از آجر سرخ به يم به ماندن گرفت، ساختماني شاِه هلند تصمياما وقت.  سرسبز انگلستاني از دشت هايكي خارج از شهر بود، در ينجا ِدهيا

 مهاجران ي كنند همه يستاده اند، زمزمه مي ايآن بناها كه همچنان بر جا.  دهنديود جاان را درخي سر به آسمان بردند تا درباريسبك هلند
.  دهدياما شهر هشدار م.  تازه مجسم كردندين تو را از آن به گونه ايدند، سرزميازها و روابط خود سر رسيآنان با ن. ستنديبه دور از قدرت ن

 بود از اسب به ي مشغول سوار- كه به تمدن رسانده بودي مكان- كه در پارك لُنديمام سوم هنگايلي و-ستيمنطق در همه حال حكمفرما ن
  .ن گردن شاهانه اش شكستير افتاد و هنگام تصادم با زميز
   

ستند، اجساد يگر ني خواهند باور كنند دي از مردگان كه نميجماعت بزرگ.  زننديابد كه قدم مي ي مييان جسدهاي روزها خود را ميبعض
 گردند تا عشق بورزند، ي زنند، به خانه باز مي شوند، الس مي روند، اتوبوس سوار ميد مي كنند، خري كه هنوز مانند زندگان رفتار ميشورش

ا ي شوند ي اعتنا به او رد ميو آن ها ب. دي از گور در رفته ها، به قبر باز گرديد، اي زند شماها مرده اياد ميخطاب به آنان فر.  كشنديگار ميس
  .  كننديدش ميا با مشت تهديرند و ي گي شرمسار ميا ظاهري خندند يم
   

ن پس ناممكن يح جهان از ايتوض.  دهديشهر شكل مشخص خود را از دست م.  دهدي شود و شتابان به راه خود ادامه ميآن وقت ساكت م
  .است

   
 -، اليدرست مانند اَل. ندي آيرون مي بازند و باز از درون ِمه بيزند و دروِن ِمه رنگ مي آميف در هم ميكل حريغمبر و هي هجرت پيصحنه ها

.  صحبت كرده بوديش از اشعار جامپيمدت ها پ:  آوردينك به خاطر ميا. ميش را داري كه آرزويپرنده ا.  استي متعاليالت، كه همان پرنده 
ن مثل ي گفته است اي به ال- داردي مكد و نظرات جهنمي م كه شست خود راي هنرمند- و چاپ كندي خواهد آن ها را جمع آوريگفته بود م
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.  ده دوازده سال قدرت كرديت را فدايدكتر فاوست ابد. طان استيبا ش ]. اشاره به قهرماِن مشهور گوته[Faustusفاوست قرارداد دكتر 
نده جاودان يت، بلكه الاقل تا نسل آينه ابد)  كندياري كه بخت يآن هم در صورت(ش را فدا كند و در مقابل يز حاضر است زندگيسنده نينو

  .طان استي گفته بود در هر حال برد با شيجامپ. بماند
   

  .قلبش از چه شكست؟ باز هم شعر، شعر. ل سر و صدا راه انداخته است باز هم شعريآنچه در ذهن جبرئ. سد؟ شعري نوياما شاعر چه م
   

ت را باد كن و يتو فقط لُپ ها. بگذار همه شان به درك واصل بشوند. زودباش. اوريمرا در ب: ند زياد ميب بزرگ پالتو فريل از جيترومپت عزرائ
  .هيگر وقت شاديا ديب.  توت توت بنوازيسوت

   
ل ي آلفاو،ي ماهاگون،۱ يپ شماره ير استريِا. فين شهر كثينه ا: ستين خوِد لندن نيا. ريداغ، بخارآلود، تحمل ناپذ. هوا گرم است

[Airstrip, Mahagonny, Alphaville]  .لو ي بابيدر زبان آشور. باِبل.  شوندي مختلف در ذهن آشفته اش در هم ميزبان ها
  . لندنيباب. باب خدا: بوده

   
  نجا كجا است؟يا
   

ل فرشته يبرئ و ج-نگزكراس، برج سنت پانكراسي ك- ستگاه قطار شمال لندنيا:  زندي پرسه مي هدف پشت معابد انقالب صنعتي بي شب-بله
  . ردي گي مين حال با خود كُشتيدر ع

   
ف يبا ك!  كنندي را عرضه مييستاده اند و چه لذت هاي تنگستن اير نور المپ هاي كنار درها زيي خوش بر و روياما عجب جنس ها: راه خدا

به طور متوسط ( هستند ي جواني تنها جنس هاده اند، نهي پوشي و جوراب توري كه دامن نقره ايين هايا.  كننديچرخاندنشان آدم را جذب م
 ي دارند كه جاي بچه ايهمگ. ه به هم استيشان كوتاه و شبي زندگيقصه . شان هم ارزان استي، بلكه بها.)شتر ندارنديزده و پانزده سال بيس
 يپااندازها. ستنديدپوست نيسفچ كدامشان يرون رانده اند و هير از خانه بي و سخت گين مذهبيهمه را والد.  شودي مي نگهداريگريد

  .ژه كه بنجل هم باشديهرچه باشد جنس جنس است، به و.  زننديب ميچاقوكش نود درصد درآمدشان را به ج
   

ن وفور اجناس ماده چه يا. رندي گيش شتاب ميابتدا گام ها.  فرستندير نور درود ميه و زي رود از درون سايل فرشته كه به راه خدا ميبه جبرئ
 يا استدعاياز ين. ازي زند، نيش مير نور المپ ها صدايه ها و زيان ساي از ميگريز ديستد، چي اي كند، ميواش مي به من دارد؟ اما بعد يطرب
 آن ها يتمنا.  كندي رود، آهسته مكث ميباز م.  شنودي پنهان است مي ده پوندين فاحشه هايف اي ضعي را كه پشت صداهاي كالميب

 كه به او يدر حال. ندي آيش مير كرده باشند به سوي گيي نامري كه به قالب هايي هاي چه؟ حاال مثل ماهيتمنا.  داردياست كه نگهش م
تا . انَدي نمايشان را ميقيش سن حقي آراينيزد و چهره ها به رغم سنگي گريِقر از باسن ها م:  كندير ميي شوند نوع راه رفتنشان تغيك مينزد

با شما در زمان و .  دانميمن نام شما را م: " خواهد ادامه بدهديد من كه هستم؟ و مي كني پرسد فكر ميم.  زنندينو م رسند زايل ميبه جبرئ
ه، يمنه، صفينب، ميشه، حفصه، رامله، سوداه، زيعا. ديآن وقت هم مثل حاال دوازده تا بود. ك پردهيگر مالقات كرده ام، پشت ي ديمكان
 ي بر زبان آورند بر ِوي آن كه كالميشان بيآرزو. آن ها ساكت زانو زده اند." ي قبطيبايه، زي، ماريهودي يرحانه ، يه، اُم سلمه مخزوميريجو

.  كننديل مين اراده شان را به ما تحميمؤمن. يمه شب بازي هم هست؟ عروسك خيگريز ديك فرشته جز عروسك چيمگر .  شوديآشكار م
 ي زنبورها در بعدازظهر تابستان مي مانند صدايگرما در گوشش ِوزِوز. ن استيش سنگيدست و پا. نديمام و آنان سروراِن يعتي طبيروهايما ن
  .از حال رفت. راحت شد. ديچيپ
   

  . رودياما از حال نم
   

  .ستدي اين كودكان كه زانو زده اند، به انتظار پااندازها ميان ايدر م
   

  . نوازدي برد و ميل نابودكننده، را به لب ميئپورش، عزراي رسند، تنها شي سر ميو سرانجام وقت
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*  
   

چد و سپس ي پي از شعله ها ميله اي شوند ابتدا در پيك مي را كه نزديرون زد، مرداني بيي آتش از دهاِن ترومپت طالين كه جويپس از ا
  . بردي مير پِت اَميل به واقعيجبرئ.  مانَدي نمي باقيزيشان چي از كفش هاي كند كه حتيچنان خاكستر م

   
ب گشادش يل را در جيعزرائ.  روديك هال مي بري محله ين بار به سويا.  گذارديان را پشت سر مي افتد و ِامِتناِن روسپيگر به راه ميبار د

  .ش روشن استيز برايگر همه چيحاال د. نهاده است
   

 زنان و ينه ي كه در سيفرشته ا.  آورد و ِسرِّ الهام را به كف دارديدگان را به سخن در مي كه برگزيمالئكه ا. ل مِلك مقرب استياو جبرئ
او ارضا كننده عطش ها و تمناها و .  كنديل ميت تبديابد و آن را به واقعي يشان ها را در مين خواست هاي تري كند، نهانيمردان جستجو م

  .استشه است و سرورش عنقا يل ِجن درون شيجبرئ.  آرزوها استيبرآورنده 
   

 است ين شهريا.  بگذار آتش ببارد-ن باشديخُب چن.  دهدي سر تكان م-  كنديمه شب كدام آرزو را در خود دارد؟ آن را استنشاق مي نيهوا
  . رسدي مي شود به پاكي تا انتها خاكستر ميد و فقط وقتي جويش خود را در شعله ها ميكه پاال

   
بگذار آنان به .  است كه به خشم آمدهي خداوندين آتش داوريا: " كندي سركش ادعا مل فرشته خطاب به شِبيجبرئ. آتش، باران آتش

  ."ده شونديخواسِت دِل خود برسند و توسط آن بلع
   

ساختمان ها نام . ي است تكراريشعار."  خورديد را مياه، گه سفيس: "وارها نوشته اندي ديرو.  كندينه احاطه اش مي بلنِد كم هزيساختمان ها
 از ساختمان ها يكير است و نام ييز در حال تغياما همه چ. [Isandhlwana, Rorke’s Drift]فت يررِكز در، سانده وانا: نددار

ن برج ها، باد همواره زوزه ييه ها و پاير پاي شكل زياما در خالء ب. ستاده انديه ها استوار اي بر پاي ساختمانيبرج ها. را به ماندال برگردانده اند
 ي در، پاي شكسته ي شل و پنچر دوچرخه، تخته هاي قراضه، چرخ هاياجاق ها:  شودي مصرف تلنبار مي بيايكشد و آشغال و اش يم

مه ي ني خاليده اند، پاكت هايرون كشي آشغال بيكي پالستيسه هاي گرسنه از كي كه گربه ها و سگ هايجاتي سبزي مانده يعروسك، باق
 يافته، تلخياالت و توقعات برآورده نشده، خشم توسعه يندگان كار، آمال رها شده، خي جويمال شده يپا ي كنسرو، آرزوهاي هايگرم قوط

 كه گروه ساكنان به سرعت در جهات مختلف در حال يدر حال. ك وان حمام كه در حال زنگ زدن استينده، وحشت استفراغ شده و يفزا
دپوست در كنار يهمه جا جوانان سف. ، چاقويچماق، بطر:  سالح به دست دارند)نه همه( ها يبعض. ستاده استيل صاف ايجبرئ. حركتند

  . نوازدي برد و مياو آرام ترومپت را به لب م. اهاننديس
   

تل .  كشدي بر باد رفته دامن مي دور انداخته و آرزوهايا و آشغال هاي تل اشي زند و به سوي آسفالت جوانه مي كوچك آتش رويغنچه ها
 قوس و قزح در ي رنگ هاي آتش به همه يشعله ها.  دهديرون مي سبز رنگ از خود بي سوزد و شعله ي شب مياهيدت در سكوچك حسا

 ي رويليا دلي يچ مواد سوختني هي دمد و آن ها بيرون ميپور به بي كوچك آتش را از شياو گل ها. ازندي ني بياز سوخت اضاف. ندي آيم
 ي شوند و دامن مي و حاال غنچه ها باز م- يك گِل رز نقره اي: دميد باشد؟ فهميآنجا چه با!  استيورتك گل صينجا يا.  رقصنديآسفالت م

ن يبه ا.  سازندين مي رنگي از شعله هايني كنند و پرچيگانشان دست دراز مي همساي روند، به سويگسترند، از كنار برج ها به سرعت باال م
 دهند، يش غنچه مي كه نهال هايباغ. ن هزار برابر شتاب گرفتهيش چنديِش نهال هاي كه رويباغ. مي روشن را تماشا كني مانَد كه باغيم

ده كه با درخشش يچي متراكِم در هم پيوالهاي از هيباغ.  كنندي راه عبور را سد مينده به زودي فزاي شكنند و بوته ها با رشديغنچه ها م
  .  زندي ميدند، كُوس برابريي خفته رويباي كه اطراف قصر زيهم دري و شاخه هاي افسانه ايگر باغ هايخود با د

   
ت خانه يدر هال استر.  زندي از آتش گام مييايل فرشته است كه در دنيتنها جبرئ. ستي ني كه در اندرون، خفته باشد خبرييباينجا از زياما در ا

 و مردان و زنان با - خته اندي پنجره ها آوي كه چون پرده آن سويين و شعله هاي آتشيوارهايند كه از آتش ساخته شده اند، با دي بي مييها
ز شعله ي همه و همه چ- خوني است به سرخيابان از گرما سرخ است، مذاب، روديخ.  دوندي زنند، ميده از آتش گام ميا پوشين يپوست آتش
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شه ها ي كند، شي شهروندان سرخ است و دود ميا و دندان ها موه- كنديشان را برآورده مي خواسته ها- زنديپور ميور است و او با مسرت ش
  . كنندي سر، پرواز مي شعله ور در باالي سوزند و پرندگان با بال هايم
   

 سازد كه ي مي جاذبه اش افقيروين. اه استي سيره ير دايس است، چشم گرداب است، مركز مقاومت ناپذيمغناط. ك استيف سخت نزديحر
  .نجا هستمين طرف، من اياز ا:  زنديف صدا ميحر. ستي قادر به فرار از آن نل و نه نور،ينه جبرئ

   
ن به ي غمگي شاهزاده خانم خفته هم زنيبه جا.  دهنديش را اجاره مي باالي طبقه يك كافه است كه اتاق هايست، ي نينجا قصريو در ا

. هوش نقش بسته استيز بيان ني و معلم سابق، صفيرش، حاج تخت شوهين، پهلوي زميهوش افتاده و در كنارش روي، از دود بيحال خفگ
 با تكان دادن دست يستاده اند و به وضع اَسفناكي چهره كنار پنجره ها اي بيگِر شاندار كه آتش گرفته، آدم هاي دي كه در جاهايدر حال

  .)آن ها كه دهان ندارند. (اد بكشندي توانند فريآخر نم.  طلبنديكمك م
   

  ! زنديپور ميشدارد : فيحر
   

  .ستادهي شاندار ايآهان، خودش است كه مقابل آتش كافه 
   

  . پردي دست فرشته ميل ناخوانده رويعزرائ
   

ك آِن زودگذر و ي در - افتدين مي فرار به نگاه صلديل در لحظه ي نگاه جبرئيوقت. ل شودي تواند به كشف و شهود ناي مِلك مقرب هم ميحت
ك ي زند، گمگشته در يلدز قدم ميك هال فيند كه همراه چمچا در بري بي خودش را م-  افتديدگانش فرو ميرابر د انتها، حجاب از بيب

 متعدد از ي كه بعداً آن پست فطرت ها با صداهاي همان اسرار- دي گويا كُن فاش ميش را با اله لوين اسرار عشق ورزي تري، خصوصييراهپو
رون يش را از ته حلق هم بي تواند صداي كه ميفي كند، همان حريف را كشف مي حريگانگيت يل قابلينك جبرئي اما ا-  كردنديتلفن زمزمه م

نك يو ا.  گفتي و شعر هم م-! بله-همان كه خاله زنك هم بود:  كردياما خجول هم بود، اصرار هم م.  كردين ميبدهد، همان كه توه
 از يكيا حلول يعه ي ماوراء الطبيرويچ نيامده و هي استتار به شكل چمچا در نيرا بي برد كه دشمني مين بار پي نخستيل فرشته برايجبرئ

رون ي ِسِرشت او بي از گوشه هايكين وجود ندارد، بلكه از ي، خارِج خود صلديدين پليخالصه ا. ستيز در كار نيساكنان جهنم در كالبد او ن
 و يله گرين كارها را با حي اي كشانده و همه ي ها را در روح او به نابوديكي ني ذهن او پراكنده، همه يشده و خود را چون سرطان در تمام

 بر ي گرين ظاهر، با موذي كه با استفاده از اي كرده، در حالي ميني اوقات ظاهراً عقب نشي كه بعضي به انجام رسانده، به طوريپنهان كار
 يره ي نمانده جز آتش تين باقي از صلديزيگر چيحاال د. ودش را فرا گرفتهست كه تمام وجي نيدي داده، و اكنون ترديد خود ادامه ميرشد پل

 ين شعله هايقتاً ايحق.  بلعدين شهِر نعره كش را مي كند كه آتش چند رنگ اي كشد و چنان او را ذره ذره آب مي كه در روحش زبانه ميديپل
  . ندارندي شباهتيآتش معمولك ي يباي زين شده اند و ابداً به شعله هايز و نفريد، وحشت انگيپل
   
 شاندار ي دِر كافه ي باشد، آن سو"يميسپونو، دوست قد"ن چمچا كه همان يصلد:  كشدينك آتش به شكل هالل به آسمان زبانه ميا

ن ي تا به ا شوديا كوچك مي وجود ندارد، دنيگري رسد، امكان دي است كه افق در اطرافش به انتها مياهين همان سوراخ سيا.  شوديد ميناپد
  . شودي شاندار وارد مي دمد و از دِر باِز كافه يپور ميل به شدت در شيجبرئ. ر ختم گردديگانه و مقاومت ناپذي ينقطه 

   
*  
   

 بود با روكاِر آجِر قرمِز رو به بنفش و پنجره يك طبقه اي يوالي داده بود هيك هال را در خود جاي بري روابط عمومي كه شورايساختمان
ورود به آن هم . د و در همان دوران ساخته شده بودي رسي شصت جالب به نظر ميه به پناهگاه كه در سال هاي شبيزيچ. د گلوله ضيها

ن در كه يا. دي رسي ميگريافت تا به دِر دي ي شد كه كنار ساختمان امتداد مي باز ميكي باري انترفون رو به راهرويله يدر بوس. آسان نبود
  .ر مجهز شده بودير مخصوص دزدگيبه آژشه قفل بود يهم
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 اشاره يمقامات رسم. ار داشتندي را در اختيد اصلي بوده كه كلياحتماالً كاِر همان زن و مرد. ر را خاموش كرده بودندين آژيبعداً معلوم شد كه ا
 خفه شده، از كاركنان خوِد يكه در اثر آتش سوززِن همدسِت مرِد خرابكار، .  وارد ساختمان شده بودندين دو نفر به قصد خرابكاريكردند كه ا

به .  رفت هرگز روشن شودي تبهكاران در آتش سوخته بودند، تصور نميانت روشن نبود و چون همه يعلت خ.  بوده استيدفتر روابط عموم
  . بود"يدن به مقاصد فرديرس" شود داد ي كه ميحيهر صورت تنها توض

   
  . گذراندي را مي آخر حاملگيتول ماه هازن مق. ز بودي اَسف انگيواقعه 

   
 ي و كافه ي روابط عمومي ساختمان شورايان آتش سوزي م"يرابطه ا"ه كرده بود يع را تهينچ كه گزارش وقايبه نظر بازرس استفن ك

 همان مرد بوده و زن يش سوز و مسؤول آتياحتماالً خرابكار اصل. نك مرده بود، موجود بودهي كه اين خرابكار مرديسِت دوميشاندار، محل ز
 شد ي را هم نمياسي سيزه يالبته انگ. سته، آلت دست قرار گرفتهي زين حال همچنان در منزل همسرش ميكه معشوقه اش بوده و در ع

 آشفته ي به قدر كه با آن ها در ارتباط بودندي چپ ِافراطياما وضع گروه ها.  مشهور بودنديد ِافراطي هر دو طرف بر داشتن عقا-ده گرفتيناد
 متفاوت يزه هايت به دست همان مرد، اما با انگين امكان هم وجود داشت كه هر جنايا.  شد سر در آورديشان نمي واقعيزه يبود كه از انگ

 -بودند جان خود را از دست داده ي كه در آتش سوز- شاندارين كافه ي مالكي بوده كه از سوي مزدورياحتماالً او جان. صورت گرفته باشد
 ي ارضاي را هم براي روابط عمومياحتماالً مرد، شورا. رنديمه خسارت بگي از شركت بي خواستند بعد از آتش سوزيآن ها م. ر شده بودياج

  .ده بودي معشوقه اش به آتش كشييحس انتقامجو
   

. خته بوديزها، كاغذها و پروژه ها ري ميت رو نفياديمقدار ز.  نبوديدي، عمداً صورت گرفته تردي روابط عمومي شوراين كه آتش سوزيدر ا
جسد دو ."  كنديت ميستند آتش نفت چقدر زود سراي ها متوجه نيليخ: " نوشتند گفتينچ خطاب به روزنامه نگاران كه تند تند ميبازرس ك

ن است يم اي داني كه ميزيد تنها چبازرس ادامه دا.  متوسل شده بودي به سوابق دندانپزشكيي شناسايس برايخرابكار چنان سوخته بود كه پل
  .انيپا.  بودنديكه هر دو در دفتر فتوكپ

   
  .باز هم هست

   
 پمال چمچا را يِل ِام جيون والكوت رابرتز و بعداَ اتومبي رنگ كه ابتدا كاميشن آبيك مرسدس بنز استي ي مثالً درباره -چند تا سؤال دارم

 كه پمال قفل دِر ياده شدن از مرسدس، در حاليب به چهره داشتند و بعد از پيب و غريعج ي كه ماسك هاي مردانيدرباره .  كرديب ميتعق
 آجر ي تواند از ورايچون هر باشد چشم انسان نم. ن ساختمان گذشتي آنچه در دفاتر ايدرباره .  كرد، به زود داخل شدندي را باز ميورود

  . كه در آن بودي قرمز و مداركيكيف پالستي مفقود شدن كيدرباره و باألخره .  ضد گلوله به درون نفوذ كنديشه يقرمز و ش
   

  د؟يد جواب بدهينچ، حاضريبازرس ك
   
  . سؤاالت من نداردي هم براي او رفته است و پاسخ- نه
   
*  
   
 -. دوديت مي استريهااباِن ي نازل در خين پااندازهايش مثل ايشمي ابريقه ي پشم شتر، يم كه در پالتويني بين چمچا را مي صلدينجا آقايا

اگو ي اي اتللو درباره - . به دل راه ندادهيماني پشيا كُِن بخت برگشته گذرانده و ذره اي لويز كه شب را خدمت الي هول انگيهمان آقا چمچا
 افسانه يتيگر شخصيم د چمچا ه].ن سم دارندياطين باورند كه اجنه و شيعوام بر ا[." اما آن كه افسانه است.  نگرميش ميبه پاها: "گفته بود

 تواند باشد، نابود كرده يست و نمياو هرچه را كه ن.  شودي آورد، نمودار ميه اَعمالش بر زبان مي توجيانسان بودنش از آنچه كه برا. ستي نيا
ل او ضربه ي آشيه پاشنه دن به هدف از ضعف دشمنش سود جسته و بي رسيانت داده و برايانت را با خياو انتقام خود را جسته و پاسخ خ. است

جهان پر از خشم و . دن استينجا در حال دوين ها، آقا چمچا در اي اي اما با وجود همه -.ژه نهفته استي ويين كار ارضاي و در ا- وارد آورده
  . تپدي سوزد و قلب او سخت مي ميساختمان. ز در تعادل استيداد است اما همه چيرو
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  .بومبا، دومبا، بومبام دادوم

   
. چدي پي درد در دست چپش م-بادومبا. ردي گينه اش مي در سيزيچ. ستدي اي كشد و ناگهان ميند كه شعله مي بي شاندار را مينك كافه يا

  .ره ماندهيق خي كه به حريدر حال.  كنديتوجه نم
   

  .ندي بيل فرشته را ميناگهان جبرئ
   

  . دودي گردد و داخل كافه ميفوراً برم
   

 ي سوزان و بدبو به عقب مي كند، باديدِر رو به پله ها را باز م.  همكف هنوز آتش نگرفتهيطبقه ! هند! شالي زند مياد ميد فري پليآقا چمچا
  .ستي ني ورود باقي برايچ راهي رسند و هي باال آتش گرفته، شعله ها تا سقف ميطبقه . د نَفَِس اژدها استي گويبا خود م. رانَدش

   
  .  كشدياما اژدها بلندتر از او نعره م" ست؟ي آنجا نيكس: " زندي مادين چمچا فريصلد

   
ن يا اي ب-دوم.  كوبدينه ميقلبش به درون س.  رسدي كافه ميزهايبه وسط م.  روديعقب عقب م.  كوبدينه اش مشت مي به سيي نامريزيچ

  .گري ديكين هم يا. ريرا هم بگ
   

به باال .  گرفتندي مي را پي نيك نوازنده ي كه روح يوانات موهوِم پنجه داري دوند، حيش مونها مويلي ميي شنود، گوي ميي سرش صدايباال
 يرهاي از تيكي.  شودي از سقف كنده مي نگرد بخشيهمانطور كه به باال م. ستيستادن نيقادر به ا. ق استيسقف دستخوش حر.  نگرديم

  . كنديل ميش را حايف بازوهايع ضيبا ژست. ش در حركت استيند كه به سوي بين سقف را ميآتش
   
از آن همه . ز نداردي تكلم نياراي. ستيدن ساده نينفس كش. نه اش پردرد استيس.  دوزدين مي شكند و او را بر زميش را مير هر دو بازويت

  .ستي ني باقيكي ي مرِد هزار آوا، حتيصداها
   

  . شودي شاندار مي ل را در دست دارد وارد كافهي كه عزرائيل فرشته در حاليجبرئ
   
*  
   

   آورد؟ي انسان به ارمغان ميبرد، كدام حالت را برا
   

ا يش اقوي در خور آزماين فرصتي كند، حال آن كه چني؟ سازش تنها ضعف را اغوا مي كُني افتد، چه مي سرنوشت دشمن به دستت ميوقت
  .است

   
 ي ميل پيو چمچا از نگاه جبرئ." يحقّا كه از اُوباش. يب سر من كاله گذاشتخو. سپونو: "دي گوين افتاده مي كه بر زميل خطاب به مرديجبرئ

نك اخگرها در يا" ؟ي بكني خواهيبا من چكار م: "دي گوي كند و باز مي مكث مياندك" چكار؟: "ت را انكار كندي تواند واقعيبرد كه نم
 سؤالش يهودگيبعد با حركت دست به ب" ؟ين كار را كرديچرا ا: " پرسديل ميجبرئ.  و سوزان استيي طاليباران: زندي رياطرافشان فرو م

ن يآدم هم.  بوديار كار احمقانه ايبس. ينجا شدين است كه بپرسم چه شد به سرت زد و وارد ايمثل ا.  بوديپرسش احمقانه ا: " كندياشاره م
  ." نه سپونو؟ حرامزاده ها همه خُل وضعند. گهياست د
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 مرگ ي موقِت خود در آن، در پايره يند و در جزي آي به محاصره در ميبه زود.  رقصندي اطرافشان ميچه هانك شعله ها در حوضيا
 -: كشانَدشي مرگ ميحاال سه عامل به سو.  جهدي كه از جا مي خورد به طوريگر ضربه مي چمچا بار دينه ي شوند و به سيخكوب ميم

د، ي ببخش- من و به به اش را: دي گويده ميده بريسرانجام بر.  توانديد اما نمي بگويزيا چ كوشد تي سخت م-.لي و جبرئي قلبيآتش، ناراحت
 ي فرو رفته تكرار مي خوديل كه انگار در عالَِم بيجبرئ. زندي ري از سقف فرو ميگري ديرهايت.  سوزندي كافه ميزهاي م- .رم ك ن، رحم كن

  ." را ببرنديوانه بازين ديمرده شور ا: "كند
   
  ز، تمام و كمال نباشد؟ي آن هر چند شگفت انگيروزيت نرسد و پي هرگز به تماميا ممكن است بديآ
   

شان كند و ي را پريگري خواست ذهن انساِن دي به دل راه دهد ميماني پشي آن كه ذره ايب. دين است نگاه كني كه نقش زمين مرديمثالً به ا
 كُن يش نسبت به اليِل برآورده ناشدني به خاطر تماين كار هم تا اندازه ايو تازه ا. ه قرار داده بود گناه را ملعبي بيدن به هدفش، زني رسيبرا

 نجات يوانه وار جاِن خود را براي دي با حركتيچ گونه دودلي هين مرد بي آن وقت هم . مانَدي مي حرفه ايدزن هاياقاِت ديبود كه به اشت
  .دوستش به خطر افكنده بود

   
   تواند باشد؟ي چه منيمفهوم ا

   
مان از آن كه در باال يش رويت پيانگار وضع. ندي آيگر هر دو از پا در مي ديتا چند لحظه . آتش به دور آن دو حلقه زده و دود فضا را آكنده

  .ت دارديشتر فوريم بيگفت
   

  فرشته آخر چه خواهد كرد؟
   

   هم دارد؟يا راه چاره اياما آ
   

 يچمچا كه دنده ها و بازوانش شكسته، م.  كندين بلند مي كشد و از زميرون مير بير تين را از زي اندازد، صلدي ميارل ترومپت را به كنيجبرئ
 يش مي پالتوي به لبه ي كوچكي شعله - .ر استي ديلي حاال خ-"ِد ِر ه: "دي گويده بودند مي كه زبانش را بري هنگاميبه سبك دامزد. نالد
.  بندديش را مي و شش هايني كند و بيش را كر مي رود، گوش هاي كند، تا پشت چشمانش مي فضا را پر ميمام تيياه بدبويدود س. رديگ

 در ين كه آن را به سويهم.  انجامدي فوق تصور به طول مي وقفه كه مدت زماني و بي طوالنيبازدم.  دمديل فرشته آرام باز مياكنون جبرئ
 درون ي كه انگار االغيمه جان در حالين چمچا نفس زنان و ني و صلد-  روديش مي درد و پيش را مانند كارد من بازدم، دود و آتي دمد، ايم
 شود و دود يمه مي سرخ در برابرشان دو نياي كه آتش چون در-ده باشدين ندارد درست ديقي اما بعدها -ندي بي اندازد مينه اش لگد ميس

ل فرشته به سرعت گام ين هنگام جبرئيدر ا.  شودي تا كناِر در باز ميشان راهيش پاين كه پياست، تا اا چادر ي پرده يپندار.  شوديتبسم م
، يروزين پي برد و ايش ميز گرم است پي و ستي كه از دشمني شبيش به سوين راه بخشاي دست از اين را به روي نهد و صلديش ميپ

  .هرچند كوچك، نشان از عشق دارد
   
*  
   
  : جهينت
   
نك يا. دي گري از دست رفتگانش ميستاده و برايف اينند كه در كنار حني بيان را ميشال صفيند، مي آيرون مي شاندار بي كه از كافه ينگامه

  . روديشال از حال مي ميش پاي كند، پين را حمل مي كه همچنان صلديدر حال: ن شوديل است كه نقش زمينوبت جبرئ
   

ژن به صورت دارد، ي كه چمچا ماسك اكسيدر حال.  رونديمارستان مي بيهوِش دروِن آمبوالنس به سويِد بف همراه دو مريشال و حنيبعد م
ده ي بازدميقي كه چون موسي و آتشييپور جادوي شي درباره ياني هذييد، جمله هاي گوي از پا درآمده، در خواب سخن ميل كه از خستگيجبرئ
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ف ياما حن" ؟-ي كنيفكر م: "دي گوي داند مير ميب را امكان پذي غريدادهاياد نبرده و روي را از طان رفتِن چمچايشال كه به جلد شيو م. بود
."  كندي ميلم بازيچاره تو خواب هم فيش؟ بيمگر نشناخت. شه استي هنرپيل فرشته ين جبرئيا. امكان ندارد: " دهديسفت و سخت پاسخ م

آنچه امشب در : " كنديد مي محكم تأكي مرگ پدر و مادر دختر، آرام وليبه مالحظه ف يو حن..." فياما آخر حن: "ستيشال ول كن نياما م
 يخ است، واقعه اينجا صحبت از تاريا. ميفتيانه بيحات صوفين توضينگذار به داِم ا.  استياسي س-ي اجتماعيده اي داده پديك هال رويبر
  ."ر استييگفتگو از رونِد تغ. سي انگلي در زندگيخيتار
   

 ي مجللينطور از خانه يهم." مثل ده فرمان: "دي گوي مرده مين و كودكياكنون از مهاجر.  كندير مييهان صدا و موضوع صحبت فرشته تغناگ
ن بار به ي آخري برايالي سري از آن خواب هايكيحاال كه از آتش پاك كننده جان سالم به در برده و . ك درختي پرورد و يكه فساد م

ش را به دور بدن يو بازو."  كردهيش است كه بازيلم هايد مربوط به في گويهرچه م. شو جان گوش كنيم: "دي گويف ميو حن. سراغش آمده
 يم در آن زندگي است و ما مجبوري واقعيايدن. با من بمان: " بوسدي فشارد گونه اش را مي كه او را به خود مي كند و در حاليشال حلقه ميم
  ."مي ادامه دهي زندگنجا بهيد هميبا. ميكن
   

  : كشدي مياد بلنديل فرشته در خواب فريدرست در آن لحظه جبرئ
   
  ..." شالي؟ مي ريآخه كجا م. شال تو را به خدا برگرديم! ستي نيزيچ! شال برگرديم"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  فصل هشتم
   

   عربيايش دريگشا
   
   
   

ن ي در ايگر زندگي ديك روز وقتيد آخرش يز به زن و فرزندانش بگويدآمي تهدي هرچند گاه با لحنواس، تاجر عروسك عادت داشتي نيسر
 ين ِده به آن ِده مي عصازنان از ايي گداي شود و آواره با كاسه ياس مي كند و سان ي نامش را رها ميز، حتي مزه نداشت، همه چي ماديايدن

ن حال ي برد و در عي لذت ميني آداب ديمان و اداي و خوش خلقش از شهرت خود به ايني دانست شوهر ژالتيواس كه مي نيخانم سر. رود
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در  [Grand Canyon]ون يگرند كانش به اصرار او آن همه خرج نكرده، به يمگر سال ها پ(د ي آي هم چندان بدش نميياز حادثه جو
ن يبا ا.  كردي شوهرش را ارضا مياز دروني هر دو نيشي توسل به درويزه ين انگيچون ا.  كردين حرف ها را تحمل مي، ا)كا نرفته بودند؟يامر

ا ي نگرد يرون مي بياي، به دني دِر ورودي آهنيله هاي مي مبل نهاده و از وراي چاقش را روين تنه ييد كه پاي ديحال هر وقت شوهر را م
ل رفتن و ي تحليش همراه با گذشت زمان به جايد اشتهاي دي مينطور وقتي كرد، همي مي پنج ساله بازينوين دخترشان، مي با كوچكتريوقت
(  گرفت يبا را به خود مي زيشه هاي هنرپيافه ي كرد و قيش را غنچه مي لب ها-ش استي، شادمانه رو به افزايي گدايدن به حد كاسه يرس

وان ي و لي مبل را خاليك روز وقتين جهت يبه ا.  رفتيو زمزمه كنان به درون خانه م.)  شوهرش بودي كه به همان چاق و چلگيدر حال
  .افت، سخت تعجب كردي آن ي دسته يده رويمه نوشيواس را ني ني سريمويشربِت آبل

   
اط را ي مبل راحت حيك روز صبح نشستن رويح بدهد كه چطور شد يواس هم هرگز نتوانست درست توضي نيد، خوِد سريراستش را بخواه

ك شب قبل يز را از يطان كه همه چي شيپسر بچه ها.  پور را تماشا كنديان تپتليدن دهاتيفت كه بتواند رس رييرها كرده، پرسه زنان به جا
 ي جاده ي به سوينيب زمي گفتند كه از راه سيف و چمدان مي با كيز جماعتيرت انگي حييماي بلند از راهپيابان ها با صداي دانستند در خيم

د اختر يرزا سعي پروانه دور سرشان در پروازند و ميريشان است و تعداد كثي راهنماي مو نقره ايد دختر گفتنيم. ون رو در حركتنديض كاميعر
  . دي آير كرده، پشت سرشان ميش گي گلوي انبه توي كه انگار هسته يافه ايش با قيتونيدر مرسدس بنز سبز ز

   
 داشت، اما آنقدرها بزرگ نبود كه ورود صد و پنجاه نفر توجه يساز عروسك يك كارخانه ي و ينيب زمي متعدد سيلوهايهرچند چانتاپانتا س

 خواستند چند ساعت يندگان كارگرانش مالقات كرده بود كه اجازه ميدن جماعت با نمايواس درست قبل از رسي نيسر. ش را جلب نكندياهال
ن يبا ا. رفتيل خواهند كرد، پذير هر صورت كار را تعط دانست آن ها ديچون م.  بزرگ بروندي آن واقعه يل كنند و به تماشايكار را تعط
. نداخته انديجانزا، شكم گنده اش را به تب و تاب ني هيد تا وانمود كند پروانه هاي ماند و كوشي باقيبان ورودير ساي زي از لجبازيوجود مدت
او به . امده اندينجا نيدن به اي خوردن و نوشيدم فقط بران همه آيمعلوم بود ا.  بودينيش بيك پي.  بگميچ: "شال اختر گفته بوديبعداً به م

  ."دنبال من آمده بود
   

 نچسب عثمان صاحب بوبوم كه چندان مورد عالقه يفه هايرها و لطياد بچه ها، غرولند پيرخواران، فري شيه ي پور همراه با گريتلي تياهال
ندار، كه يد زميرزا سعي خبر دادند كه همسر و مادر زن ميبه پادشاِه عروسك ساز بعد بچه ها يدند و اندكيواس نبود، به چانتاپانتا رسي نيسر

ن خبر بود كه يدن ايبعد از شن.  همراه ندارنديچ جواهريده، هي ساده پوشي كنند و لباس كورتاياده سفر ميهمراه مسافرانند، مانند دهقانان پ
پ يدرست همزمان با او ج.  خوردندي مينيب زمي سيآنجا جمع بودند و كوكو پور يتلي تي اهاليهمه .  سر راه رفتيواس به كافه ي نيسر
ل نشود، حساب ي فوراً تعطي جمعييماين راهپي زد اگر اياد ميستاده، پشت بلند گو فريپ اي جي صندليبازرس رو. ديس چانتاپانتا هم سر رسيپل

  .ن بد است، بديا. مان شروع شدان هندو و مسليواس با خود گفت باز جنگ مي نيسر. ديهمه را خواهد رس
   
جش يقت را به بازرس گفت بدتر گيش آمد و حقيد اختر پيرزا سعي مي كرد، اما وقتي برخورد ميس با زائران مانند تظاهركنندگان فرقه ايپل

ش يت پيان جمعي بود از مهر طور. ر قرار گرفته بوديفتاده بود هم تحت تأثيال سفر حج نيواس برهمن كه طبعاً هرگز به خي ني سريحت. كرد
ا در يآن ها معتقدند كه آب در.  عرب بروندياياده تا درين است كه پين مردمان پاك سرشت ايقصد ا: "ندار را بشنوديرفته بود تا سخنان زم

 ي ميجد: "قاعد نكردس پاسگاه چانتاپانتا بود متيف بود و بازرس را كه رئيد ضعيرزا سعيلحن م ." باز خواهد شديبرابرشان گشوده شده، راه
طان يفتد از خر شي بين كه اتفاق بديال دارم قبل از ايخ.  هستندي آن ها تا دلتان بخواهد جديمن نه، ول: "د گفتيرزا سعيم" ؟يد جييگو
ن ي شود به ايد آقا، چطور ميگوش كن: " داديش با سر عالمت منفينيراق ها و خود بزرگ بيل كلفت، يس پاسگاه با سبيرئ." اورمينشان بييپا

درست در آن لحظه زائران راه گشودند و ." ديايش بيخته شوند و حادثه پي برانگيابان داد؟ ممكن است افرادي تجمع در خيهمه آدم اجازه 
ا قوزك  برفش تيدي به سفي از پروانه به بر داشت و موهايد كه لباسي دختر را ديز و باورنكردنيال انگيكر خين بار پي نخستيواس براي نيسر
 من يم خانواده ي تنظيپس عروسك ها: "ده باشد افزودي عقل از سرش پريو بعد پندار" ؟يين تويشه ايعا: "اد زديار فري اختيب. دي رسيپا م
  " شدند؟يچ
   

چ نگفت، ي ه. شديك ميش داده بود نزدينه پيس پاسگاه كه سيشه دوخته بودند كه آرام به رئي نداشت، همه چشم به عاي به او توجهياما كس
باشه، : " گفتيازده ساله تندي ده، يست سال جوانتر شده باشد مثل پسربچه هايك مرتبه بيارو انگار ياما لبخند بر لب آورد و سر تكان داد و 
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بعد، همان روز چند ساعت . س در آن لحظه حل شديو مشكل پل." ديريده بگي كنم نديخواهش م.  نداشتميد مادام، منظوريببخش. باشه خانم
 ي ارتباطات[Wishwa Hindu Parishad]شاد يشوا هندو پاريوو . اس. اس.  از جوانان شهر كه با آري بعدازظهر گروهيدر گرما

  . زندان كردير و روانه يقه همه را دستگيس پاسگاه ظرف دو دقياما رئ.  كردندي اطراف شروع به سنگ اندازيداشتند از پشت بام ها
   

  " بر سرت آمده؟ييشه دخترم، چه باليعا: " گفتي خاليند خطاب به فضا بليواس با صداي نيسر
   

 پر بود و ياز احساس خاص.  گشتيانشان ميج و منگ، در ميواس گي ني كردند و سريافتند استراحت مي يه مي روز هرجا سايزائران در گرما
ر درخت يغمبر كه زي پيشه يگرگون عايكل دي هياهش در پبا نگ. ده استيش فرا رسي مقدمه در زندگي بي چرخش بزرگيافت نقطه ي يدر م

 يد كه رويندار رسيد زميرزا سعياما سرانجام به م.  گشتيشه نشسته بود مي و عثماِن عاشق پيشيشال اختر و مادرش خانم قريش ميپال پيپ
ست : "دي پرسي از شگفتي ناشياضعواس با توي نيسر. ر شكنجه استي كرد زيده، خواب نبود و احساس مي عقب مرسدس دراز كشيصندل

  "د؟ياورده ايمان نين دختر اي، شما به ايج
   
ند، ي آي از پا در مي طوالنيرها در سفرهايم كه معموالً پي دانيمثالً م. مي هستيما مردان متجدد. واسي نيسر: "د برخاست و گفتيرزا سعيم

د يشا. اد استين جا زيدر ماش. دييايبا من ب. مين جنون خاتمه بدهيد به ايبا. د شويانوس از هم باز نمي كند و آِب اقيخدا سرطان را درمان نم
  ."د به حرفتان گوش بدهديون شما است، شايشه مدين عايا. ميد تا منصرفشان كنيد كمك كنيشما بتوان

   
  " شود؟يم؟ پس كارم چه مياين بيبا ماش: " فشردند گفتي بدنش را مي اعضايي دست هاي چنان كه پنداريواس با احساس زبوني نيسر

   
ش را هم ياز دارم، و البته حاضرم بهايمن به كمك ن.  استين ها مترادف با خودكشي از ايلي خيضه براين فري اياجرا: "د اصرار كرديرزا سعيم

  ."بپردازم
   

. ي خواهم ست جي معذرت م.ستيمنظور پول ن: " رفت گفتي كه عقب عقب مين شده در حالي كرد به او توهيواس كه احساس مي نيسر
  ."د درباره اش فكر كنميبا
   
ر ي غيك جبهه يم ي توانيم! يي بها- مسلم- هندو. ميستين ها هم مذهب ني؟ ما كه با ايستيمگر متوجه ن: "اد زديد پشت سرش فريرزا سعيم

  ."ميل دهين مزخرفات تشكيه اي بر عليمذهب
   

  ."وار اتاقم استيشه به ديهم [Lakshmi] يلكشم يعكس الهه . ستمي نيني دياما من آدم ب: "واس برگشت و گفتي نيسر
   
  ."ن الهه استيك تاجر بهتري ي ثروت برايالبته الهه : "د گفتيرزا سعيم
   

د يتجر.  استي ذهنيده يك پدي شما هم قبول دارند كه الهه يلسوف هاي فياما حت: "د به خشم آمديرزا سعيم." و در قلبم: "واس افزودي نيسر
  ..." ان استي خداينده ي پويروين
   

و ." يستم ست جيلسوف نيمن كه ف: "گفت. ش به خواب رفته بودير لحاف پروانه هايست كه زي نگريشه مين، به عاييتاجِر عروسك، رو به پا
وار كارخانه نقش يدم به ي تقوير الهه است كه روين تصويكشف كرده بود كه دختِر خفته درست ع. نگفت كه قلبش سخت به ضربان آمده

  . زديگر مو نميصورتشان با همد. بسته
   
*  
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 جنباند ينو را بلند كرده، در برابر چشمانش ميشان مي پري همسرش كه با رويواس همراه زائران شهر را ترك گفت و به التماس هاي نيسر
 تا يحت. افته استي با او در خود ي به همراهيديل شدي تماكبارهيارت مكه برود، ي خواهد به زين كه نميشه گفته بود با ايبه عا.  ننهاديوقع
  .ايدر
   

ِر پروانه ها چشم ي انتها و ادراك ناپذي به صف بي از شگفتيزه ايگران هم قدم شد، با آمي پور جا گرفت و با ديتليان تيان دهاتين كه ميهم
 ياندك. ر بودندي درخت كبي پور دنباله رويتلي تي پروانه هايندارپ.  كردنديبان مي غول آسا با پرواز خود زائران را سايدوخت كه چون چتر

 شانه اش نشسته و فوراً به همان ين از آن موجودات رنگ به رنگ رويرا چند دوجيد، زي كشياد كوچكي فريبعد از شدت ترس، لذت و شگفت
او و . ح داده بود در صِف مقدم نباشدين بود كه ترجيدسرپنج محمد . ش را شناختياكنون بود كه بغل دست. راهنش درآمده بودنديرنگ سرخ پ
 بازرگان نشسته ي كرامت كه بر شانه ين كه چشمش به آن نشانه يسرپنج هم.  زدندي، با نشاط گام مير سنّيجه به رغم كبيهمسرش خد

  . فشرديبود افتاد، دست دراز كرد و دست او را به گرم
   
*  
   

 بر يكس.  كردندي آب مهاجرت مي در جستجوي الغر و استخوانيدر دوردست صف گله ها. ديخواهد بار شد كه باران نيرفته رفته مسلّم م
 برخوردند كه بار خود را يگري دياِن راه به خانواده هايم." عشق آب است: " نوشته بوديكلت سازي موتورسيك كارخانه يد يوار سفي ديرو

: اد زدي پور فريتليد خطاب به زائران تيرزا سعيم. افتن آب بودندي يز در آرزويآن ها ن. دمودني پي جنوب راه مي نزار بسته، به سويپشت خرها
وانه ها ياما شما د.  خواهند زنده بماننديآن ها م. ا نهي شود يم مينند به دو قسمت تقسي روند ببيو نم: "و افزود." آب بله، اما نه گنداب شور"
  . كرديستاده، حركت زائران را نظاره ميسر راه ا الشخورها بر يرشته ." ديريد بمي خواهيم
   
.  كردندي مييمايغالباً صبح و عصر راهپ. ك و مداوم سر كرديستريجان هيك هي عرب را در ياي هجرت به درين هفته يد نخستيرزا سعيم

د ي، بايض هستيهرچه باشد مر. ياش كن عاقل بيشو، سعيم: " كردي شد و به همسِر رو به مرگش التماس مياده ميشن واگن پيد از استيسع
د، تو همه ين سعيبب: " رانديد را ميرزا سعيرفت و مادرش پرخاش كنان مي پذياما او نم." ت را بمالميا دراز بكش، بگذار پاهايب. ياستراحت كن

ه بود، يل كه مجهز به تهويا اتومبام." ت را بنوش و ما را راحت بگذاريشن واگن، كوكاكوالي آن استيبرو تو. بس است. ي كني مي بافياش منف
از آن پس هرگاه . ندار ناچار خود پشت فرمان نشستيوست و زميراننده پس از استعفا به زائران پ.  اول راننده اش را از دست داديهمان هفته 

شنهاد رشوه يا پي كرد و يا التماس ميد يد و تهدي دويان زائران ميوانگان در مي كرد و مانند ديل را پارك مي شد اتومبياضطراب بر او غالب م
 ياما هرگز نم.  كردينش مي خواند و نفريشان مي شد، او را مسؤول بر باد رفتن زندگيشه روبرو ميك بار با عايهر روز دستكم .  داديم

شرفت يشال در اثر پيپوست م.  شدي آمد كه دچار شرم ميست چنان به هوس مي نگريرا هر بار به او ميتوانست به سخنانش ادامه دهد، ز
ش از فرط راه ي آراست و پاهايگر خود را نميد.  شديده مي ديشي در خانم قري خستگي درآمده بود و نشانه هايسرطان به رنگ خاكستر

  . كردي رد ميشگيد، با صراحت هميايل بي استراحت به اتومبي كرد برايشنهاد ميد پين حال هر گاه سعيبا ا. رفتن تاول زده بودند
   

 به دوار افتاده از فرط گرما، عرق ي آمد، سرانجام با سريان زائران ميد هر بار به ميرزا سعيشه همچنان بر زائران كارگر بود و مي عايجادو
 كه يليد پوست نارگيد ديشن واگن رسين كه به استيك روز همي.  شديد و غرق غصه مي دويلش كه عقب سر جا مانده بود ميزان تا اتومبير

شه را يبه ناچار ش. د آورده استي كامل به شكل تار عنكبوت بر آن پدي جلو اصابت كرده و تَركيشه ي پرتاب شده، به شي اتوبوسينجره از پ
.  گفتنديا با او سخن مي ارزش بودن مال دنيختند از گذرا و بي ريل مين و داخل اتومبي زميشه كه بر روي قطعات شيپندار. كامالً شكست

شب ها در كنار . لش را بشكندي اتومبيشه ي شيال نداشت به سادگيد خيرزا سعي برند و ميزها به سر مي اعتقاد در جهاِن چي بي آدم هايول
ن يا: "ش دهد پاسخ دادي آن كه دلداريشه را به او داد، بي خبر شكستن شيوقت. دي كشير ستارگان دراز مي كنار جاده زي تشكيهمسرش رو

  ."وندي واگن را رها كن و به ما بپشنياست. ك عالمت استي
   

  "مرسدس بنز را رها كنم؟: "ديد وحشتزده غريسع
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

259 of 289 

شتر يا بيز كمتر يك مرسدس ني. يي گوي مي شود؟ تو مدام از بر باد رفتن زندگيمگر چه م: " حالَش جواب دادي و بي خاكستريشال با صدايم
  " كند؟ي ميچه فرق

   
  ." فهمدي مرا نمچ كسيه. ي فهميتو نم: "ديد ناليسع

   
  . دي را ديل در خواب خشكساليجبرئ

   
 يشه يد از پشت شيرزا سعيم. دي پوسي و جسدها مي اتوبوس ها كنار آثار باستانيالشه .  شديره مي باران تير آسمان خشك و بين زيزم

ز كه ي چي افتادند، زارعاِن بيرده، وسِط راه، م كردند و در همان حال مي جماع ميبي به طرز عجي وحشيخرها. ديشكسته اش بروِز فاجعه را د
ز ي غم انگيزندگ. دي باري كه هرگز نمي آب باراني برايانبار.  ساختندي مي كردند، كنار جاده، آب انباري مي دولت كارگريبه ناچار روزمزد برا

ل ي محكوم به حمل وساي رفت، دختركيته بود م كهنه پاره ساخيك تكه چوب و مقداري كه از ي چادري بقچه به دست به سويزن: كنار جاده
شال ي من و مي با زندگيين آدم هاي چنيا ارزش زندگيآ: ديشيد اختر انديرزا سعيم. مودي پيف و خاك آلود را مي كثيمختصر آشپزخانه، جاده 

 سنِگ ي بر روي زرد رنگ چون پرنده ايل با لباس محيمرد.  روح خود دارنديه ي تغذيه برايبرابر است؟ آن ها چه كم تجربه اند، چه كم، ما
 يد، اخ تفيد به كنارش رسيرزا سعين كه ميد و همي كشير بغل، چپق مي به زي زانو، دستي به روييمسافت سنج كنار جاده نشسته بود، پا

  .ندار نشستي زميان چهره يانداخت كه درست به م
   

 داشتند و بر ين زائران گام برميفتري ضعيهمه به آهستگ.  رفتنديساعت راه مز سه يصبح سه ساعت و غروب ن.  رفتنديش ميزائران آهسته پ
 يل در روز نميش از دو ماي افتادند و بير مي مدام به تأخيك گاري چون كنده شدن چرخ يعي مقامات با وقاي كودكان، ِاشكال تراشيمارياثر ب

 كه پنجاه سال همسر دهان لق و يرزنيجه پيخد. دي كشيازده هفته به درازا مي ل راه بود و سفر،يا صد و پنجاه ماي كه تا دريمودند، در حاليپ
  "؟يل، خودت هستيجبرئ: "زمزمه كرد. دين بود، مِلك مقرب را در خواب ديخوشبخت سرپنج محمد د

   
  ."دي ظاهر شدم مرا ببخشن كه بر خالف انتظارتانياز ا. ند بر عهده داردي ناخوشايهمان كه كار. لميمن عزرائ. نه: "شبح پاسخ داد

   
دند ي رسيي از كاروانسراهايكي ي خرابه هايكيپس از دو ساعت به نزد.  ادامه دادييمايد به راهپي بگويزي آن كه به شوهر چيصبح روز بعد ب
روانسرا و مسافرانش  كاي از گذشته يزيد، چي خرابه را ديجه وقتيخد. ل كنار جاده ساخته شده بودي هر پنج مايش به فاصله يكه مدت ها پ

خطاب به . افتي دريدار را به خوبين دياما مفهوم ا.  دانستي برد، نميغما مي آمده و اموالشان را به يكه هنگام خواب، دزد به سراغشان م
ه، بعداً خودت را به آن ها ن: "آرام پاسخ داد" م؟يد به راه رفتن ادامه دهيمگر نبا: "سرپنج اعتراض كرد." د بروم آنجا دراز بكشميبا: "سرپنج گفت

  ."برسان
   

زن چند لحظه بعد . هوده بوديست، اما بي گريرمرد ميپ. افته بود نهاديش ي كه سرپنج براي سنگ صافيد و سر را به رويدر خرابه دراز كش
گر زنم را هم يحاال د. دادم ي تو گوش ميد به حرف هايهرگز نبا: "ديغر. افتيشه را يد و عاي رهروان دوين به سويسرپنج خشمگ. درگذشت

  ."يكشت
   

ن قبرستان مسلمانان يكتريجه را به نزدي بلند اصرار كرد جسد خديافته بود، با صدايد اختر كه فرصت را مناسب يرزا سعيم. زائران توقف كردند
." ميا راهمان را كج كنيم يم بازگرديوان تينم. ميا بروي دريك راست به سويمِلك مقرب به ما دستور داده : "شه مخالف بودياما عا. برسانند

د و جسدش را در آن ي بكنيد كنار جاده سوراخي خواهي سرپنِج تان بود، مياو همسر مورد عالقه : "د خطاب به زائران گفتيرزا سعيم
  "د؟يندازيب
   

 برد عزمشان قاطعتر از آن است ي باور كند، پ توانستيد كه نميسع. جه فوراً در همانجا دفن شودي پور موافق بودند جسد خديتليان تياما دهات
  . كاروانسرا دفن كردندي پشت خرابه هاي برهوت دشتيجه را در گوشه يز موافقت كرد و جسد خدي سرپنج عزادار نيحت:  كرديكه تصور م
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ن ييلش پايد از اتومبيسع.  آمديو با فاصله م، آهسته يلي ميد كه از جمع زائران جدا شده، با بيد، سرپنج را ديرزا سعين حال صبح روز بعد ميبا ا
 تا ينجا كشانديرزن را به اي چه پيبرا!  سنگدليوالي هيا! واليه: "اد زديفر. گر حسابش را برسديشه رساند تا بار ديد و خود را به عايپر
م ي دانستيم. مير بوديما فق: "زدش آمد و گفت گشت، سرپنج به نيشن واگن بازمي استي كه به سوياما در حال. شه به او اعتنا نكرديعا" رد؟يبم

نجا يآنقدر كرد و كرد تا كار را به ا. ق كردنيدا شد و بنا كرد مردم را تشوي او پين كه سر و كله يم تا ايم به مكه مشرف بشوي توانيهرگز نم
  ."كشاند

   
بهتر است : "اورد و سرزنشش كرد کهيش بر زبان ني دلداريك واژه براي ي خواهد با سرپنج صحبت كند، اما حتي كاهن گفت ميشه يعا
ان مالئكه ها و گل ها يهمسرت اكنون در م. افتي در بهشت خواهد يگاهيارت فنا شود حتماً جايهر كس در راه ز. يت كنيمانت را تقويا

  "؟يمانينشسته، تو چرا پش
   

نتان ي، ممكن است من را با ماشيد ست جيببخش: "مد و گفت نشسته بود سرپنج نزدش آيد كنار آتش كوچكيرزا سعي كه ميآن شب، در حال
  ."ديشنهاد كرده بوديد؟ خودتان قبالً پيببر

   
ارت ي زي را كه الزمه يمان قاطعيگر، اي را كه همسرش جاِن خود را بر سِر آن باخته بود رها كند و از طرف دي توانست راهيسرپنج كه نم
  ."عتين بين هم اوليا: "ديشيد خرسند انديرزا سعيِن شكاكان شد و مشن واگيافت، وارد استي يبود در خود نم

   
*  
   
 ي داد كه پنداريه مي عقب مرسدس بنز تكي صندليچنان به پشت. ان شدي چهارم رفته رفته نماين از هفته يم سرپنج محمد ديج تصمينتا

ك ي و اتوماتينه اي آي سودا و پنجره هايسكيخدان وي مطبوع، يه ي، تهوي چرميكم كم پشت. د شوفريرزا سعيندار است و ميخودش زم
ده شود همه ي آن كه دي تواند بي گرفت كه مي را به خود مي رو به باال حالِت پرنخوت مردينيبا ب.  آموختي ميل به او درس بزرگياتومب

 شد پر بود، از گذشته ي جلو وارد ميشه يش كه از سوراخ يش از خاكينين كه پشت فرمان چشمان و بيد با ايرزا سعيو اما م. نديز را ببيچ
 كه ي زدند و در حالي درخشانش حلقه مي از زائران به دور مرسدس بنز با آن ستاره يان هر روز دسته اياكنون در پا.  داشتياحساس بهتر
د، چهره ي كشيشه را باال ميسرپنج شهربار كه .  دادنديد گوش ميرزا سعي ميستند به گفته هاي نگري عقب ميشه هاين رفتن شييبه باال و پا

رزا ي ميحضور سرپنج در مرسدس به گفته ها.  شدي سرپنج در برابرشان ظاهر ميافه ي رفت قين كه مييدند و پاي دينه مي خود را در آي
  .دي بخشي تازه ميتيد حقانيسع

   
د و ي ديد نگاهش را مياما سع. وستي به كافران نپيگريرد د شد و ظاهراً در اعتماد خود خطا نكرده بود، چنان كه فيان نميشه مانع دهاتيعا
 يگر مطمئن نبود به خواسته ي جوان بود كه ديد حاضر بود شرط ببندد كه آن نگاه بدخُلِق دختريرزا سعيشگو بود، چه نبود، ميشه چه پيعا

  .خود برسد
   

  .د شديشه ناپديو در آن هنگام عا
   

 يخوب م: ديشيد اندي سع-شان بودنديزائران سخت آشفته و پر. ديك روز هم خبرش نرسيدور شد و تا  هنگام خواب بعدازظهر از آنجا يروز
ان ين بار در مي و خاك آلود نزدشان بازگشت، و ايان چشم انداز ابدياما بعداً آهسته از م. ك كنديوشندگان را تحريداند چگونه احساسات ِن

ن كه يان را فرا خواند و گفت مِلك مقرب از ايفوراً دهات.  زدي مييز طاليمده بود و ابروانش ن درآيي به رنگ طالييش، تكه هاي نقره ايموها
رد يشنهاد خود را پس بگيد گشته اند، سخت مكدر است و امكان دارد پي بهشت دچار ترديد به سويك شهي پور به خاطر معراج يتليمردمان ت

 ينيب زميد به سيبعدش هم با.  شود آب شور استيدتان مي عرب عاياي كه از دريزي تنها چنيبرابنا.  عبور آنان راه باز نكنديا برايآب در"و 
، ما ي جي بينه ب: "به التماس افتادند. ان را وحشت فرا گرفتيدهات." ديگر هرگز رنِگ باران را به خود نخواهد ديد كه دي متروكتان بازگرديكار

ك ي و ي كه از كمال طلبيدختر. دندي ناميشان ميس باستانيبار بود كه دختر را به نام قدن ين نخستيو ا."  شودين كه نميا. را ببخش
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. شن واگن تنها شدنديد و سرپنج در استيرزا سعين خطابه ميپس از ا. ر همان صفاتش بودندي تحت تأثيول. دندي ترسين حال ميش در عيدندگ
  ."برنده مِلك مقرب: راند دوم: "ديشيد انديرزا سعيم
   
*  
   

دار و دسته .  آمديگر درنميافتن آب دشوار بود و اشك كودكان دي پنجم وضع زائران سالخورده رو به وخامت نهاد، خوراك كم شد، يدر هفته 
  . زدندي نه چندان دور پرسه مي الشخورها در فاصله اي
   

ون ها به راه ي و كامي مسافرتيشتِر اتوبوس هايب. ر شدمتيدند اوضاع وخيت رسي پرجمعي دور شدند و به بخش هايين كه از مناطق روستايهم
از آن گذشته، . دندي كشي زدند، نعره كشان خود را كنار ميگر تنه ميكدي كه به ي دادند و زائران به ناچار در حاليخود در جاده ادامه م

 ادامه دهند، ييماي غالباً ناچار بودند تمام شب را به راهپ."مسلمان ها. وانه هايد: " گفتنديراه ميموتورسواران و فروشندگان هم به آن ها بد و ب
  .ر بودير اجتناب ناپذيمرگ و م. اده روهاشان به خواب رودي پي رويي آبروي خواستند چنان جمِع بين شهرها نميرا مسؤوليز
   

بلند شو، ِد بلند شو : "اد زديمان عاجزانه فرعث. ن زدي زانو بر زمي نامي شتر در شهر كوچك بيان دوچرخه ها و تاپاله هايبعد گاو عثمان م
. و گاو دو بار سر جنباند" ؟ي و مرا تنها بگذاريبه ها سقَط بشوين غري ايوه فروشي بساط مي جلوي خواهي؟ مي كني چه كار ميدار. احمق

  .دي آره و نفس آخر را كشيعني
   

كه (د يشه دوي عايعثماِن عزادار به سو.  گردنش را به خود گرفتنديها بدن، شاخ ها و زنگ يپروانه ها جسدش را پوشاندند و رنگ خاكستر
 ييو با صدا.)  شديده ميهر چند ابِر پرشُكوه پروانه ها همچنان به دنبالش در هوا د.  تن داده بوديفي كثيدن ساري ورود به شهر به پوشيبرا

ن راه يگاوها روح ندارند و ما ا: " پاسخ داديشانه باال انداخت و با خونسردشه يعا"  روند؟يا گاوها بعد از مرگ به بهشت ميآ: "ز گفتيرقت انگ
  ."يطان شده ايل به شيتو تبد: "گر دوستش ندارد و با نفرت گفتي برد كه ديعثمان به او نگاه كرد و پ." مي ارواح باشيم تا ناجي رويرا م

   
  ."امبرميمن پ. ستميچ نيمن ه: "شه گفتيعا
   

 اعتماد است؟ ينقدر بيا اي ترسد؟ آي ورزد، آخر از چه مي گناهان اصرار مي بي نابودينقدر برايت ايپس بگو چرا خدا: "سخ دادعثمان با خشم پا
  "م؟ي اثبات عشق خود جان دهيا محتاج آن است كه ما برايآ
   

 نماز را بخوانند و جمعه ها روزه ي پنج وعده اصرار داشت زائران هر.  كردي را ِاعمال مي ها نظم سخت تريين كفرگويشه در پاسخ به اياما عا
ك زن سـالخورده و    يـ دو مـرد و     :  ششم رهروان را وادار كرده بود چهار جسد تازه را همانجا كه افتاده بودند رها كنند                يان هفته   يدر پا . رنديبگ
د اختـر بـود كـه    يرزا سـع  ين م يا. ود ادامه دادند   كردند، به راه خ    ي كه به مردگان پشت م     يك دختر شش ساله درگذشته بودند و زائران در حال         ي

 از يين روزهـا يدر چنـ .  دادنـد ياريـ به او ) نجس سابق(ن و عثمان يسرپنج محمد د.  مردگان دادي آبرومندانه ي خاكسپار يب الزم را برا   يترت
ا يـ  دري به سوي و كودك كه با خستگ    ش از صد و چهل مرد و زن       يشن به ب  يك مرسدس بنز است   يدن  ي افتادند، اما رس   يار عقب م  يرهروان، بس 

  .ستي دارند، دشوار نيگام بر م
   
*  
   

 يشان داسـتان مـ  يـ د برايرزا سعيم.  گرفتي زدند فزونيش نهاد و گروه زائران مردد كه شب ها ِگرد مرسدس حلقه م    يتعداد مردگان رو به افزا    
ـ ي هـم قـصه   يشـب .  آوردي را به شكل خوك در م    رِس جادوگر، مردان  ين كه چگونه س   ي و ا  يي صحرا ي موش ها  يدرباره  . گفت ـ ي ن  را ي زن
 بـه  يان داد، اشعارين كه آن را به زبان خودشان پا       يپس از ا  .  در كوهستان برد   ي پرتگاه ي شهر را به سو    يف كرد كه با نواختنش بچه ها      يتعر
ـ شهر : "ن خوانديچن.  دهند شعر گوش فرايقيدند، به موسي فهمي از آن نم  يزين كه چ  يشان خواند تا با ا    ي برا يسيانگل  [Hamelin]ن يهِمل
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ش را  ي جنـوب  يوارهـا يژرف و پرعرض، د    [Weser]ِوِسر ِ بزرگ، روِد    [Hanoaver]هانُِور  ك  ي، نزد [Brunswick]ك  يبرنزودر  
  ..." دهديشستشو م

   
 پروانه ها مانند آتش، پشت سـرش   نمود وين ميسخت خشمگ. ت كردي شد احساس رضايك ميشه، كه به او نزديدن آن دختر، عا ينك از د  يا

  .دي كشي آتش زبانه مي از بدنش شعله هاي كردند، چنانكه پنداريپرواز م
   
  ." شوندي كنند آخر سر به درك واصل ميطان گوش ميطان به زبان شيآن ها كه به اشعار ش: "اد زديفر
   
  ." را انتخاب كننديكي، ي ژرف آبيايطان و درين شي توانند بي ميعني: "د جواب داديرزا سعيم
   
*  
   

انشان رد و بـدل  ي ميگر كالميده بود كه ديشال روز به روز بدتر شده، كار به آنجا كش    يد و همسرش م   يان سع يروابط م . هشت هفته گذشته بود   
ب او به حـساب     ين نا يمترشه و مه  ين شاگرد عا  يشال با وجود سرطان كه او را به رنگ خاكستِر مردگان درآورده بود، مؤمن تر              يحاال م .  شد ينم
  . شمرديجاد و دامن زدن به آن ها ميده بود و شوهرش را مسؤول ايرو بخشيمان او نيگر رهروان به اي ديدهايترد.  آمديم
   

  ."ك بشمي ترسم ِبِهت نزديمن م.  نماندهيچ گرميگر در تو هيد: "شان به او تَشَر زده بود كهين گفتگويدر آخر
   
 ي آمـدم؟ بـرا  يارِت لعنتـ يـ ن زي بدو بدو به اي خاطر كي نمانده؟ برا ي؟ گرم ي زن ي م ين حرف ي نمانده؟ چطور همچ   يگرم: "داد ز يد فر يرزا سع يم

 نمانده؟ مگر مرا    ي هستم؟ گرم  ي ك ين و دل گرفته برا    ين همه نگران و غمگ    ين که ا  ي ا ي هستم؟ برا  ين که عاشق ك   ي ا ي؟ برا يمواظبت از ك  
  "؟يي بگويزي چني همچي تواني؟ چطور مي شناسينم
   

ك يـ خ، مثـل  يـ همه اش خشم و غضب، خشم سـرد،  . ي كنين چطور صحبت ميبب: " نمود گفتير مي كه دود گرفته و نفوذ ناپذ  ييزن با صدا  
  ."سنگر

   
 ين حـرف هـا خـشم و غـضب مـ     يـ  ايدر كجا. زخم و درد است .  است يچارگي و ب  ياحساس بدبخت . ست، اضطراب است  ين خشم ن  يا: "داد زد 
  "؟يشنو

   
  ." شنونديل مي آدم ها تا شعاع چند مايهمه .  شنوميمن م"
   
آن ها معجـزه   .  غرب اعتماد كن   يبه تكنولوژ .  برمت يكا م ي اروپا و كانادا و امر     يك ها ينين كل يبه بهتر . ايبا من ب  : "د به التماس افتاد   يرزا سع يم
  ."ي كردين ميشه ابزار و آالت آن ها را تحسيتو كه هم.  كننديم
   
  .و به شوهر پشت كرد."  روميارت مكه ميمن به ز: "فتگ
   
 ياما زن ب" ؟ين ها را هم با خودت به كشتن بدهي ا ي همه   ي خواه ي، م يري م ي م ي، چون خودت دار   ي احمق لعنت  يزنكه  : "ديد غر يرزا سع يم

 يار و بـر زبـان آوردن آنچـه نمـ    ي با از كف دادن اختو حاال كه.  استراحتگاه كنار جاده به راه افتاد     يش افکَنَد، به سو   ي به سو  يم نگاه يآن كه ن  
دن در  يـ شال از خواب  يـ ن بگو مگـو م    يپس از ا  . ستي اراده به زانو افتاد و زار زار گر        يشال را به اثبات رسانده بود، ب      ي م ي گفت، گفته    يست م يبا

  .  مكه بود، پهن كردي آنان به سوي داشت و هاد از پروانهي كه شنليامبري كرد و همراه مادر رختخواب مختصرش را نزد پيكنار او خوددار
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شه هرچه يعا.  گرفتي خود مير بال مهربانيد و ز  ي بخش ي گشت، به آنان اعتماد م     يان زائران م  ي كرد و م   ي وقفه كار م   يشال ب يدر طول روز م   
 اطاعت ي هم بود كه از حوزه يان زائري آن ماما در.  زائران شده بودي راهنماي امور جاريشال اختر براي خورد و م  يشتر در سكوت غوطه م    يب

 يه ير سـا يـ زائـران ز .  بـود ي مهمـ ي، واقعـه  يشيـ  قريشال، آقايآمدن پدر م . يس بانك دولت  ي، همسر رئ  يشيمادرش، خانم قر  : رون بود ياو ب 
-۱۲ كه حـاال     يشيخانم قر . دنديلش را از دور د    يگ و قابلمه بودند كه اتومب     ي د ي چوب و جستجو   يدرختان چنار توقف كرده و در حال ِگردآور       

د كه با يشال مادرش را ديم. شيغ كشان برخاست و بنا كرد به تكاندن لباس ها و مرتب كردن موها    ي ج يلو از قبل الغرتر شده بود، فور      ي ك ۱۳
  ." مامان؟ راحت باشينگران چه هست: " رود و گفتي كلنجار ميكيته مات

   
 در كنارشـان  ي جـد يافه يكل درشت و قيقه بعد، بانكدار با هيچند دق.  شدند اشاره كرديك مينزد كه   ييل ها يف به اتومب  ي ضع يمادر با حركت  

ن بود كه  ي ا يبرا. ن حرف ها مزخرف است    يبه من گفته بودند، اما جواب دادم كه ا        .  كردم يده بودم باور نم   ياگر به چشم ند   : "گفت. ستاده بود يا
  " دارد؟يآخر چه معن. ديد رفتيستان گذاشتياز پر خبر يب. دييد تا بفهمم كجاينقدر طول كشيا
   

نـه بـسته و بنـد بنـِد وجـودش      ي پي كـه در پاهـا  يستن كرد و در حالي شروع به گرير نگاه شوهر به لرزه افتاده بود، با زبون   ي كه ز  يشيخانم قر 
  ."را از دست دادم عقلم ي داند چطوريخدا م. مرا ببخش.  دانميبه خدا نم: " كرد جواب دادي را احساس ميخستگ

   
آخـر  .  افتـد  ي ها راه م   يآن وقت زنم دنبال بنگ    . اعتماد مردم اساس كار من است     ! ، پسِت من حساس است    ي دان يمگر نم : "دي غر يشي قر يآقا

  "ند؟ي گويمردم به آدم چه م
   
 دخترش ين بار آثار مرگ را در چهره ينخست ي كه برايشي قريآقا. ن گفتگو خاتمه دهديد و از پدر خواست به ا    يشال مادر را در آغوش كش     يم
 روشـن  يشه يـ  سرطان سخن گفت و افزود كه عايماريشال از بيم. دن باز ماندي كرده باشند، از غر    ي كه بادش را خال    يكيد، مانند الست  ي د يم
  . شودي دهد و او كامالً درمان مي رخ مين قول داده است كه در مكه معجزه ايب
   

  "؟ي روياده مي چه پيما رفت، براي شود با هواپي را كه ميراه. ما به مكه برسانَمتي بگذار هرچه زودتر با هواپپس: "پدر التماس كرد
   

  ."مامان مواظب من است.  كنندين معجزه را عملي توانند اين ميتنها مؤمن. ميارت بروياده به زيد پيما با: " كرديشال پافشارياما م
   

 يش مـ ي را كه با موتور همراهي از دو خدمتكار   يكيوست اما مدام    يد پ يرزا سع ي زائران به م   يش در عقب صف ها    نيموزي ناچار با ل   يشي قر يآقا
 كـه  يشي قري كرد و سرانجام آقايز را رد ميشال همه چياما م. از نداردي نيگريز ديا چيا دارو   ي فرستاد تا بپرسند به غذا       يشال م يكردند، نزد م  

او را : "د كـرد يـ  آن دو برسـد و تأك ي گذاشت تا به كارهاي از خدمتكاران را باقيكي شهر بازگشت و يا كند به سو توانست کاِر بانك را ره ينم
  ."ديد آسان كني توانيكار را تا م. ديحماقت نكن.  گذارم تا دستوراتتان را اجرا كنديم
   

 موتـورش را رهـا كـرد و    يشي قريآقاخدمتكار، روز بعد از بازگشت  [chaprasi Gul Muhammad]س گل محمد يچاپراساما 
طنت ي شـ يوستن او به زائـران لبخنـد  ي نگفت، اما با پيزيشه چيعا. وستيمانش به رهروان پي به نشان ايشاني ِگرد پيپس از گره زدن دستمال   

  .است و جوانست، بلكه انسان يا نين دختر، تنها متعلق به عالم رؤيد با خود گفت هرچه باشد ايرزا سعيز بر لب آورد و ميآم
   

 ها و يهمانير بود، مدام به ميگر دي كه دي گذشته، عزمش را سست كرده بود و در حال     يآن تماس كوتاه با زندگ    .  كرد يت م ي شكا يشيخانم قر 
جـاروِكش هـا    خانواده دار مانند او خواسته بودنـد مثـل   ين كه زنيكباره اي. ديشي اندي تازه با سودا م  يموي آب ل  يوان ها ي نرم و ل   يبالشتك ها 

  :د رفت و گفتيرزا سعي گوسفندوار نزد مي با حالتين بود كه باألخره روزيا.  آمدي مير منطقياده راه برود، به نظرش كامالً غيپ
   
  .دي دلربا بخشي گوشت آلودش حالتيو به چهره " د؟ي آيا واقعاً از من بدت ميد پسرم، آيسع"
   

  ."البته كه نه: "خود فشار آورد و گفت زد، به يد كه شكلك او دلش را به هم ميسع
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  ."ي دانيهوده مي و هدفم را هم بياز من نفرت دار. چرا: " گفتيزن باز با دلبر

   
  "د؟ي زنيست كه مين حرف ها چيا. يآماج: "د آب دهانش را قورت داد و گفتيسع

   
  ." وقت ها با شما تند صحبت كرده اميآخر بعض "-
   

 يم: " ادامه داديشي نكرد و خانم قريده اياما فا." ديفراموش كن. ستيمهم ن: " آورد گفتيو اطوارها داشت شاخ در من ادا يدن ايد كه از ديسع
  "مگر نه؟.  استيزيز شگفت انگيآخر عشق چ.  عشق و عالقه بودي كه همه اش از رويخواهم بدان

   
  ." آورديبه حركت در ما را يبله، عشق، دن: "د گفتياي خواست با او راه بيد كه ميرزا سعيم
   
لتان سفر ين موضوع به شما ثابت بشود، با اتومبين كه اي اي خواهم برايو م. روز شدهيبر خشم من هم پ.  شوديروز ميز پيعشق بر همه چ "-

  ."كنم
   
  ."يمال خودتان است آماج: " كرد و گفتيميد تعظيرزا سعيم
   
  "مگر نه؟. د محافظت كردياز خانم ها با. ننديدتان بنشش خويد جلو، پيي بگويپس به آن دو نفر دهات "-
   
  ."البته "-
   
*  
   

 نُهم خبرنگاران به سراغشان آمدند و از آن پس يدر هفته . ده بوديچي رفتند، همه جا پيا مي درياده به سويش پي اهالي كه همه يداستان ِده
ن كه زائران يرند به شرط ايارت را بر عهده بگي زينه ي شدند هزيشقدم مي كه پين بودند، بازرگانايشتري ب يازمند آراي كه نياستمداراِن محليس

 يمي داي هاي انسان نما، مشترين و الشخورهاي مشرق زمي رازهاياي جوي خارجيست هايزند، تورياوي را بر بدن بيغاتي تبليمقواها
 ي رنگ به رنگ را مي گروه پروانه هايتماشاگران وقت. گذاشتند ي خواهند شاهد تصادفات باشند، راحتشان نمي كه ميل رانيمسابقات اتومب

در .  نشستنديشتر عقب مير با انتظارات بيش هم بودند، مات و متحي اصلين حال غذايشه را پوشانده اند و در حيدند كه مانند لباس، بدن عايد
 روزنامه ها به چاپ يشه در همه ي عايعكس ها.  شدي پر نميله ايچ وسيد آمده بود كه با هي پديا داشتند سوراخي كه از دني اير ذهنيتصو
 يي شده، شعارهاي نقاشيعي طبي پروانه خوار، سه برابر بزرگتر از اندازه يباير زي گذشتند كه تصويغاتي تبليده بود و زائران از كنار تابلوهايرس

 در يون مذهبي از ِافراطيبعض. دي رسي تري جديپس خبرهاس.  شديده مي در كنارش د" بال پروانه اندي ما به نرميپارچه ها"ل ياز قب
 قلمداد "يج احساسات همگانييته" و ي افكار عموم"انحراف" در جهت ي را مردود دانسته و آن را اقدام"شهيحج عا" ييه هاياطالع

 ي از سنت هايكياده يارت پيز: "ودند و در آن نوشته ب- افته بودي تراكت كنار جاده يشال دسته اي م- پخش كردهييتراكت ها. كرده بودند
 ي بيشه بي آن كه او را عايله ين سنت به وسي ايآلودگ: "زيو ن." ن ابداع كرده باشندين مهاجريست كه اي نيزي قبل از اسالم است و چيمل
  ." استيت حساس كنوني و فضاحتبار به وضعي نامند، دامن زدِن عمدي ميج
   

  ."م داشتي نخواهيما مشكل: "كردكاهن سكوت خود را شكست و اعالم 
   
*  
   

  :دي را ديل در خواب حومه ايجبرئ
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ك شد، ي عرب، كه مقصدشان بود، نزدياي شهر بزرگ ساحل درين حومه ي، دورتر[Sarang]سارنگ شه به ين كه گروه حِج عايهم

د كردند كه آن ها را با زور متفرق خواهند كرد، اما ي تهدسيابتدا افراد پل. دنشان شتافتندي ديشتر برايس هرچه بياستمداران و پليخبرنگاران، س
.  منجر خواهد شدي قومي هايري ماند و احتماالً در سراسر كشور به درگي آشكار مي جانبدارين كار به نوعيادآور شدند كه اياستمداران يس

ن ي خطر زائران را تضميم عبور بي توانينم: "ز افزودند كهيد آمي تهدي موافقت كردند، اما با غرولندييماي راهپيس با ادامه يسرانجام سران پل
  ."مي دهيما به راه خود ادامه م: "شال اختر گفتيم." ميكن
   

 خود را ي كه زندگي مردانيعني سارنگ، ي هايمعلوم شد معدنچ.  معادن مهم ذغال سنگ و نسبتاً ثروتمند بوديكي سارنگ در نزديحومه 
ك تكاِن دست، همان كار را در ي فقط با ي آوردند كه دختري كردند، تاب نمي م-"گشودن راه"د يا شاي -ينيرزمي زيصرف كندن راه ها

ك كردند و ي ها را تحري دست به كار شده، معدنچي معتقد به حكومت منطقه اي وابسته به گروه هاي از كادرهايبعض.  كنديا عمليمورد در
جادوگر پروانه ها، به ! مي خواهي نميما زائر اسالم" يل شد و با شعارهاي تشكي ان خرابكاران، دار و دستهي اَعمال ايجه يدر نت

  . برديد خوابش نميرزا سعيم.  شروع به تظاهرات كرد"خانه برگرد
   

فردا همه . دي بردارييماين راهپيدست از ا: "هوده التماس كرديگر دست به دامن زائران شد و بيد بار ديرزا سعيشِب قبل از ورود به سارنگ، م
 ينجا كسيدر ا. ميم تا ترسو بمانيد بشويبهتر است شه: " كرد و او به بانگ بلند گفتيشال زمزمه ايِر گوِش ميشه زيعا. "  كُشنديمان را م

  "ترسو هست؟
   
. وستيد پيا سعرزيت و صداقت بود، به مي كه شعارش خالقي عروسك سازيون، مالك كارخانه يواس، كاشف گراند كاني نيسر. ك ترسو بودي

 احساس كرده بود -شه شباهت داشتي به عايزي همان كه چهره اش به طرز شگفت انگ-  بودي لكشميروان سفت و سخت الهه ياو كه از پ
شه خانم شدم و مرد يگرفتار عشق عا.  هستميفيمن آدم ضع: "د اعتراف كردينزد سع. ن باشديك از طرفيچ ي ها هوادار هيري تواند در درگينم
ن جامعه ين عضو ملحديواس پنجمي نيسر."  طرف بمانمي توان كرد، ناچارم بياما چه م.  به دست آوردن آنچه دوست دارد بجنگنديد برايبا
د با ين به او سالم كرد و چون ديواس غمگي نيسر. ك آدم كاِسبكار جا گرفتي به ناچار در كنار يشي مرسدس بنز بود و حاال خانم قري

ن يخواهش دارم ا: " آورد گفتيم خانواده در ميك عروسك تنظيبش ي كه از جي كشد، خواست جبران كند و در حاليا كنار م خودش ريبدخُلق
  ."ديري احترام از من بپذي ناقابل را به نشانه يه يهد

   
س يا اجازه داده بودند تحت حفاظت پلبه آن ه.  باز به نماز و دعا پرداختندين در فضايمؤمن. شن واگن به سر بردندين در استيآن شب را ملحد

ن كه در باطن يا. واس گفته بودي ني بود كه سريزيد در فكر چيرزا سعيم.  كه در گذشته انباِر موقِت راه آهن بود، به سر برنديني در زمينظام
ن يقتش هميد، اما حقيببخش.  عمل درآورميه  را به مرحلين افكارياما آن قدر توان ندارم كه چن: "و او جواب داده بود.  استيطرفدار راه گاند

نجا ي كه مرا تا ايين مرض حادثه جوي ماندم و به ايم ميش زن و بچه هايبهتر بود پ. ي رنج بردن درست نشده ام ست جيمن برا. است
  ." دادميكشانده خاتمه م

   
جاد ي در ايمرض انفصال؛ ناتوان:  رنج بردهيماري بيع من هم از نويخانواده : " خوابش به تاجر عروسك جواب داديد در ذهن بيرزا سعيم

شتر و ي كه ما بيدر حال.  دهنديح ميه به آن توضي شبيزيا چيا محل تولدشان ي خودشان را با كار ياريبس. ا، حوادث و احساساتيارتباط با اش
  ."ستيت آسان ني روبرو شدن با واقعين حالتيدر چن. ميسته ايشتر درون ذهنمان زيب
   
  .قت داشتي داد حقي مياما آنچه رو. ش مشكل بودي داد براي ميِت آنچه كه روين بود كه باوِر واقعيظورش امن
   
*  
   

د گشتند و ي پور با آنان همسفر بودند رفته رفته ناپديتلي كه از تيي حركت شدند، گروه پروانه هايشه آماده ي زائراِن عايصبح روز بعد، وقت
و او به ناچار با . ز به دوردست پرواز كردندي لباس پوشانده بودند ن- سرور- شهي كه بر بدن عايي آن هايحت. ند گذاشتي را خاليآسمان ابر
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 كه بر يد شدن معجزه ايناپد.  زائران ادامه داديه نقش برگ داشت به رهبري كه بر حاشي نخي كهنه يك ساري، مركّب از ي عاديلباس
 يشال اختر كه در حال حركت به سويمحروم از بركت پروانه ها در برابر اصرار م. ان را افسرده كرد نهاد رهرويد مييارتشان مهر تأيز

  . تفاوت ماندندي بخوانند، بيسرنوشت سرود
   
*  
   

ركاران دوچرخه بود، مراسم ي تعميف دكان هاي كه دو طرف آن ردياباني در خ"مي خواهي نميما زائر اسالم" داد ي كه شعار ميجماعت
 شكسته، ين سنگر مركّب از چرخ هاي قراضه بند آورده و پشت اي دوچرخه هايراه زائران را با الشه . ب داده بودنديشه ترتي عاي برايبالاستق

 يشه چنان به سويعا. ابان به انتظار نشسته بودندي خيشه به بخش شماليدن حج عاي كج و معوج تا رسي خاموش و دسته هايزنگ ها
 دشمنان انتظارش را يد كه پشت آن چماق ها و چاقوهاي رسين چهارراهي كه به آخري ندارند و هنگامي وجود خارجيرجماعت رفت كه پندا

 نجاِت محصول از يگر برايد. ختيانوس از آسمان فرو ري به تَوان اقيد و باراني شوم به گوش رسيپوِر سرنوشتي رعد چون شيد، صداي كشيم
ره داشته و آنقدر آب ها را در آسمان تلنبار ي آن روز ذخيدند كه خدا آن باران را براين باور رسياز زائران به ا ياريبعداً بس. ر بودي ديخشكسال

  .امبر و مؤمنانش محصول آن سال را فدا كرده بودي نجات پيبله، خدا برا.  انتها شوديا بيكرده بوده كه مانند در
   
. ديز به گوش رسيپور دوم سرنوشت نيل، شي و سيان آشفتگيدر م. ج كرده بودياهانشان را گل آسا، زائران و بدخويز باران سي شگفت انگيروين

 كه يش رانده بود، به طوري كنار حومه به پيد بود كه به سرعت از كوچه پسكوچه هايرزا سعيشن واگن مين باز مرسدس بنز استيراستش ا
 ي را به هوا پرتاب كرده تا سرانجام به كوچه يكي پالستينيانداخته و چند س را يي كدو حلواي كنده، گاريچند بند لباِس شُسته را از جا

 پدال يد پا را تا آخر رويرزا سعينجا ميا.  كردي قطع ميابان دوچرخه سازان را درست در شمال سنگربندين كوچه، خيا. ده بوديسبدبافان رس
 ي پرتاب شدند و درست در لحظه اي سبدبافان به كناريه هاين و چهارپاي كه عابريگاز فشار داد و به سرعت به طرف چهارراه راند، به طور

 يشه يشال اختر و عايدند، ميرون پريواس و عثمان بي نيسر. آن وقت به شدت ترمز كرد. ختيل از آسمان فرو ريد كه سيبه چهارراه رس
د چنان شتابان از يسع.  دو را به درون مرسدس انداختند گفتند هري زدند و ناسزا مي كه به شدت دست و پا ميغمبر را گرفتند و در حاليپ

  .افتي چشم و سر و صورت را ني فرصت زُدودن آب از رويصحنه دور شد كه كس
   

 همه يب! خر! خائن! خرابكار: "ر به شوهرش فحش داديشال اختر از آن زيم. گر تلنبار شده بودنديكدي ين روي خشمگيل همگيداخل اتومب
 شه يانوس مثل گُل وا مي اقي وقتي خواهيمگر نم. شالي آسان است مياديد شدن زيشه: "ز جواب دادي استهزاآميد با حالتيرزا سعيو م!" زيچ

  "؟ينياون رو بب
   

ما كه . شويگه ميخُبه، بس كن د: " زد و چهره اش سرخ شده بود گفتي كه نفس نفس مي عثمان در حالير دست و پاي از زيشيو خانم قر
  ."مياشت نديمنظور بد

   
*  
   

  . ديل را ديل در خواب سيجبرئ
   

 سنگر را با خود برده يل دوچرخه هاي سي سارنگ تبر به دست منتظر زائران بودند، اما از وقتي هايدن كرد، معدنچي باران شروع به باريوقت
 فاضالب شهر بالفاصله يه يستم تخلي س ها ويجو. شه استي خود نبودند كه خدا طرفدار عاين فكر از كلّه يرون كردن ايبود، قادر به ب

 حركت به ي ها برايبعض. الب فرو رفتندي سي ها تا كمر در گل و الي نگذشت كه معدنچيريد. ر آب شدندي مقاومت ناپذيم حمله يتسل
 بعد باز هم دو برابر شد  طوفان دو برابر ويروين هنگام نيدر ا.  رفتندي كه آن ها خود به زحمت جلو مي كردند، در حالي زائران تالش ميسو

كسان شده ين ين آسمان و زميفرام.  رفتي فرو مين در مغاكي زميپندار. دي شد كشي نفس نميد كه به آساني رسيو ضخامت باران به حد
  . بود
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  .ل را در خواب گرفتيِد جبرئي دي آب جلويد كه فزونيچنان بار
   
*  
   

 انواع ياي سارنگ به كانال مبدل شده بودند و بقايابان هاينك خيا.  پرتو افكنديزي ونيراني ويس بر آن صحنه ي خيديستاد و خورشيباران ا
ر شده رفت و ي تعمي و دوچرخه هاي، شترها با گاري موتوريكشاهايش ري كه تا چند ساعت پييآنجا.  ها در آن ها شناور بودنديو اقسام خراب

، پن ينيري، شي دارو، ورِق بازيشه ي، سبد، گُه، شينك آفتابيد، پوست هندوانه، چتر، ع روزنامه، ِگل، دستبنيري كردند اكنون مقاديآمد م
از .  خون روان استيابان ها جوي كردند در خيال مي به خود گرفته بود و جماعِت مرطوب خيبيآب، رنِگ سرِخ عج. ك و المپ شناور بوديك

در اطراف تا .  كردي دوچرخه ها، شنا ميخته ي در چهارراه از كنار سنگر فروريسگ.  شديده نمي ديشه اثري زورگو و زائران عاي هايمعدنچ
 بام ها به ي نداشتند و از بااليكه خورده بودند كه تواِن بازيكودكان چنان . ل بر همه جا حكمفرما بودي كرد سكوت مرطوب سيچشم كار م

  .ره مانده بودنديد خي رسي پارك شده ميآب كه تا كمِر اتوبوس ها
   

  .آن وقت پروانه ها بازگشتند
   

 رنگ نور آفتاب را به يان باران همگي به مناسبت پاي ِابراز مراسم شادمانيدند و براي كشين ميد كمي پشت خورشيپندار. معلوم نبود از كجا
آن ها . ديرت كشاني بودند به حِم نور در آسمان، مردم سارنگ را كه در بهِت بعد از طوفان فرو رفتهين فرش عظيش ايدايپ. خود گرفته بودند

 از يكي يد اختر و همراهانش كه رويرزا سعيدند اما ميا به درون خانه ها پناه بردند و كركره ها را كشياِن دنيدست و پا گم كرده، از وحشِت پا
  . مقدس پر شدندي از احساس خوف- نداري خود زمي حت- يك، شاهد بازگشت معجزه بودند، همگي نزديتپه ها

   
ن كه در ي رفت تا اي جلو مي جهنميد، با سرعتي دي را نميزي مقابل درست چي شكسته يشه ين كه بر اثر نفوذ باران از شيد با ايرزا سعيم

سات معدن به زحمت يتأس.  توقف كرد"ك سارنگي يمعدن ذغال سنگ شماره " با پالك يك تپه در برابر دري ي در گردنه يجاده ا
 ِكشند، آن وقت تو ما را يِن ما را ميآن الت ها آنجا كم. نيشتي انيآها: "شال اختر با ضعف شروع به ناسزا گفتن كرديم.  شديده ميدر باران د

  ."ن بر تويآفر. ديزاد سعيواقعاً كه دست مر. ي آوريشان ميدن رفقاينجا به ديا
   

ر تپه ي، زنده زنده زيوست و پانزده هزار معدن چينگ به وقوع پ معادن ساريرا آن روز فاجعه ي با آن ها نداشتند، زيگر كاري ها دياما معدنچ
 كه رطوبت تا مغز استخوانشان يشه خسته، در حاليواس و عاي ني، سريشيشال، سرپنج، عثمان، خانم قريد، ميسع. رون شهر مدفون شدندي بي

دند و ين امور معدن سر رسي نجات و مسؤولي، گروه هاين آتش نشاني آمبوالنس، مأموريريستاده بودند كه مقادينفوذ كرده بود، كنار جاده ا
اِن شَست و سبابه اش گرفت و يش را ميسرپنج گوش ها.  جنباندند محل را ترك كردندي كه به عالمت حسرت، سر ميمدت ها بعد در حال

  ." ارزدي كمتر مك ماده سگي است كه از ي مقداري بيسكه .  همش درد و از دست دادن استيزندگ.  درد استيزندگ: "گفت
   

 خواست جنبه ي ميشيخانم قر. ستيز گري را از دست داده بود نيزي همسفر عزييمايگر گاو نداشت و مانند سرپنج که در آن راهپيعثمان كه د
ه بر هم نهاد ديشه ديآن وقت عا.  جوابش را ندادياما كس." ميح و سالم هستي صحين است كه ما همگياصل كار ا: "انَديا را بنماي مثبت قضاي

  ."دنديدشان رسي پليت هايال پست و ني اميآنان به جزا: "امبران گفتين پي آهنگيو با آوا
   
  ." كردنديِن المصب كارشان را ميِر آن زميبدبخت ها داشتند ز. ن ها كه پشت سنگر نبودنديآخه ا: "اد زدين فريد خشمگيرزا سعيم
   
  ".آنان گور خود را كندند: "شه پاسخ داديعا
   
*  
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 ي ِگرد آمد و سپس نور بالدار خود را به جهت هايي كه آن ابر طاليد هنگاميسع.  بازگشته افتادين لحظه بود كه چشمشان به پروانه هايدر ا
 يتنها كار. ل گرفتهيآنجا را س: "د مخالفت كرديسع.  خواست به چهارراه بازگردديشه ميعا. ستاده بودي به تماشا ايگوناگون فرستاد، با ناباور

شال به او پشت كرده، در راه يشه و مياما عا." مي شهر سر در آوريم و از آن سوين است كه به آن طرف تپه برويم ايم بكني توانيكه م
  . كردي انداخته بود و كمكش ميده و خاكستريشاِل تكيامبر دست دور كمر ميپ. بازگشت بودند

   
  "ل چه كنم؟ين اتومبيآخه من با ا. ي به خدا، اگر خدا را دوست دارشال تو رويم: "د خطاب به زنش گفتيرزا سعيم
   

  . رفتيش ميل پي سيندازد به سوي بي آن كه به عقب نگاهيه داده بود، بين تكي روشن بيشه ياما او همچنان که به عا
   

 سارنگ يلزده ي معادن سي وروديكير نزدل مورد عالقه اش را ديشن واگن، اتومبيد اختر، مرسدس بنز استيرزا سعين بود كه آخر سر ميچن
  .ونددي عرب بپيايرها كرد تا به زائران در

   
آب . ستادندي سبدبافان ايركاران دوچرخه و كوچه يابان تعميالب فرو رفته بودند، در تقاطع خي كه تا ران در سيهفت مسافِر ِگل آلود و در حال

د غرق يشا.  ها آمدهي داند چه به سر دهاتيچ كس نميه. ارت تمام شدهيز. رفتيت را پذياقعد ويبا: "د گفتيرزا سعيم.  رفتين مييآرام آرام پا
ك يشه نزديآن وقت صورتش را به عا." ي نداريروانيگر جز ما چند تا پيد. شتر گم و گور شده انديبه احتمال ب. ده انديا به قتل رسيشده اند 

  ." تمام شدهيباز. هر خوايه را فراموش كنيبهتر است قض: "كرد و افزود
   
  ."نگاه كن: "شال گفتيم
   

شان از گردن تا يبدن ها.  چهارراه روان بودنديلزده و گوشه و كنار شهر به سوي سيرگاه هاي پور از هر طرف، از معدن تعميتلي تي هايدهات
 بودند كه آن ها را از درون ييانگار طناب ها. كردند ي پروانه ها در مقابلشان پرواز مي طوالنير بال پروانه ها پنهان بود و صف هايقوزِك پا ز

 ي كه آب هايدر حال. ستاده بودنديمردم سارنگ وحشتزده از پشت پنجره ها به تماشا ا.  بردندي امن راه ميدند و به مكاني كشيرون ميچاه ب
  .گر وسط جاده متشكل شديشه بار دي نشستند، حِج عايمكافات كم كم فرو م

   
  ." استيباور نكردن: "گفتد يرزا سعيم
   

.  هم گفته شديبتري عجيزهايبعداً چ.  بازگردانده بودنديابان اصليافته و به خي كاروان حج را يپروانه ها تك تك اعضا. قت داشتياما حق
 بر اثر جادو بسته يدار پنيا آن که زخِم بازي نشسته بودند استخوان جوش خورده بود، يي پاي مچ شكسته ي پروانه ها روين كه وقتيمثالً ا

 كردند در آب غرق ي تصور مي بعضيرون آورده، حتي بيهوشيشان، آنان را از بي از زائران گفتند پرواز پروانه ها ِگرد لب هاياريبس. شده بود
  . بازگردانده انديشده بودند و پروانه ها آنان را به زندگ

   
ب ي از شما آسي ندارد كه تعداد كميپس تعجب.  را نجات داد، چون دشمنانتان را با خود بردل شمايس. دينقدر احمق نباشيا: "اد زديد فريرزا سعيم
  ."ديش توجه كني علميلطفاً به جنبه . ديده باشيد
   
را ن يعلم تو ا. ديچشمت را باز كن سع: " كرد گفتي براق اشاره ميده از پروانه هايش از صد زن و مرد و كودِك پوشي كه به بيشال در حاليم

  " دهد؟يح ميچطور توض
   
*  
   

 يشال مالقات كردند و راه عبوريشه و مي با عاين شرکت شهرداريمأمور. دنشان آمدندي مردم شهر به دي، همه ييماي راهپين روزهايدر آخر
ابان ها را ي آن كه خي ها ب توانستند شبي كه زائران مي مساجد انتخاب كرده بودند، به طوريكيراه را از نزد. ان شهر در نظر گرفتنديرا از م
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 يمي شدند، جماعت عظي روانه مي استراحتگاه بعديهر روز كه زائران به سو: جان در شهر شدت داشتيه. توته كنندياورند، در مساجد بيبند ب
  .ند شديا خوراك با آن ها روبرو مي، دارو ينيري شياي با هداياري با استهزا و خشنونت و بسيبعض. ستادي ايبه تماشا م

   
ده كند كه ي از زائران را با خود هم عقيش از مشتيآخر موفق نشده بود ب.  بردي به سر ميدي شديد، خسته و خاك آلود در سرخوردگيرزا سعيم

. ده استبانشان بوين بود كه معجزه تا آن زمان پشتي پور ايتلي تي هاي دهاتيپاسخ عاقالنه .  توان اعتماد كرد تا به معجزهيشتر ميبه عقل، ب
  ." كردي شد كارياگر آن ها نبودند م.  المصبين پروانه هايا: " به سرپنج گفتيرلبيد زيسع

   
  ."آقا آن ها از اول با ما بودند: " انداخت پاسخ دادي كه شانه باال ميسرپنج در حال

   
د را سخت ي گچ درآمده بود و سعيديه سف بي داد و چهره اش به رنگي مرگ ميگر بويحاال د.  شديك ميشال اختر آشكارا به مرگ نزديم
ن ي گرفت و در نخستي پدرش از بانك مرخصيز از خود دور كرده بود و وقتيمادرش را ن. ك شودي داد شوهر به او نزدياما اجازه نم.  ترسانديم

م كه فقط پاكان يده اي رسيينون به جااك: "دارشان آمد، گفت بهتر است آنجا را ترك كند و اعالم كردي از مساجد شهر به ديكيتوته در يشِب ب
  .دش بر باد رفتيشتر اميد، بيشه را از دهان همسرش شني عايد جمله يرزا سعين كه ميهم."  توانند با هم باشنديم
   

باً ينك تقرياد كه يرزا سعيم.  چشم بپوشند و در نماز جمعه شركت كنندييمايشه موافقت كرد كه زائران در آن روز از راهپيروز جمعه آمد و عا
رد، ي دست ها را مثل كتاب مقابل صورت بگي دانست، ِكياد برده بود و درست نمي در ذهنش فرو كرده بودند، از ي را كه در كودكياتيتمام آ

ن حال در يا اب. ديان رساني از خود، به زحمت مراسم نماز را به پايزارين بفشارد، با احساس بي بر زميشانيند و در چه زمان پي دوزانو بنشيِك
  .شه را وادار به توقف كردي داد كه حِج عاي رويان، واقعه ايپا
   

رزا يم. دي به گوش رسيي سر و صدايرون دِر اصليستاده بودند، بي گفتند اياط مسجد را ترك مي كه حي مردمي كه زائران به تماشايهنگام
 يلي گذشت، زنبيستاده بودند به زحمت مي پله ها اي كه رويان جماعتيم كه از يو در حال" آنجا چه خبر است؟: "گفت.  آن رفتيد به سويسع

  .دي رسي به گوش مي كودك نوزاديه ي گريد كه از درون آن صداين پله دي آخريرا رو
   

 پله يسجد باالبعد آخونِد م. ج و مردد بودنديمردم گ.  نداشتياديحتماً حرامزاده بود و شانس ز.  گذشتيش از دو هفته از عمرش نميظاهراً ب
  . شديده مين كه شهرتش تمام شهر را فرا گرفته بود، در كنار او دي روشن بيشه يعا. ها سبز شد

   
 كرد، ي كوتاه نوزاد را وارسيآخوند در فاصله ا. ن آمدندييل، پاي زنبيشه و آخوند به سويمه شد و عايا از وسط به دو نيت چون دريجمع

  :گفتستاد و يت ايبرخاست و رو به جمع
   
  . بوديآخوند مرد جوان." طان استيفرزند ش.  ناپاك استين نوزاد، مولوديا"
   

  "؟يي گوي كاهن، تو چه ميشه ي عايو تو، ا: "اد زديد اختر فريرزا سعيم. ك شده بوديت تحرياحساسات جمع
   

  ."ز از ما خواسته خواهد شديهمه چ: "زن جواب داد
   

  . نبودند، بچه را سنگسار كردند آشكارتريازمند دعوتيو جماعت كه ن
   
*  
   

از . جاد كرده بودي خسته اي پورهايتليان تي در مي شورشيمرگ نوزاد فضا.  كردندي خوددارييماي راهپيشه از ادامه ياز آن پس زائران عا
ش فرو رفته بود يماري از بيش از آن در ضعف ناشيده بود، بينك چون برف رنگ پريشال كه ايم.  پرتاب نكرده بوديک سنگيچ يان آنان هيم
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هر وقت به خداوند : "ان هشدار دادي زد، به دهاتيشه از بحث و گفتگو سر باز ميشه كه مثل هميگر رهروان را ِگرد هم آورد و عايكه بتواند بار د
  ."دي نكنيز با شما مقابله به مثل كند تعجبين كه او نيد، از ايپشت كرد

   
 ي خوشرنگيرون به رنگ سبز روشن و درون آبي كه از بيمسجد. ع شهر چمباتمه زده بودندي از مساجد وسيكي يزائران ِگرد هم در گوشه 

شتر به ي رغم گرما و رطوبت هوا بيشه به او پشت كردند و عليبعد از هشدار عا.  شدي رنگارنگ روشن ميبود، و به وقت لزوم با نئون ها
: دي مهربان پرسيبا ظاهر.  كندييشه زورآزمايماً با عايگر مستقيافته بود بر آن شد تا بار ديب د كه فرصت را مناسيرزا سعيم. دنديگر چسبيكدي
ر خودتان را يشه تفسيهم. دي كني دهد؟ شما هرگز كلمات او را بازگو نمين اطالعات را به شما مي ايقاً چطور همه ينم، فرشته دقيد ببييبگو"
  "د؟ي كنيد و كالم خودش را تكرار نمي دهياً به ما نمميام او را مستقي چه پيبرا. دي كنيان ميب
   
  ."دي گوي سخن مي روشن و فراموش نشدنيق شكل هاياو با من از طر: "شه جواب داديعا
   
 يشه و دور ماندن از همسِر رو به مرگش به جان آمده بود و خاطره ي خود نسبت به عاي تمناي سركوب شده يروي نيد كه از تلخيرزا سعيم

د يح بدهيشتر توضيلطفاً ب: "افت و اصرار كردي گشت بازيش مي را كه پين طفره رفتن دختر ضعفي گذاشت، در اي راه راحتش نمي هايتبدبخ
  "ن شكل ها چگونه اند؟يا.  حرفتان را باور نكنديوِالّا ممكن است كس

   
  !"خوانَد ي محبوِب روز آواز مي من به آهنگ هايمِلك مقرّّب برا: "شه اعتراف كرديعا
   
 ي كه دهل ميعثمان صاحب گاو در حال.  انتقام بوديخنده . دني دست ها را به هم كوفت و بنا كرد به خنديد اختر از فرط شاديرزا سعيم

 يم.  دخترانهي تازه و پشت چشم نازك كردن هايلم هاي فين آوازهايد شروع كرد به خواندن آخري رقصي ها مينواخت و در اطراف دهات
  ."ي هوجيهوج.  خوانَدي مينطوريل ايجبرئ. يهوج: "ندخوا

   
ن كه يدند تا اي از دست رفته و نفرتشان آنقدر رقصيايآن ها با رؤ.  بلند شدند و در رقِص دهل نواز شركت كردنديكي يكيآن وقت زائران 

  .ز هوارش به آسمان رفتين اعمال كفرآميدن ايد و از ديمه فرا رسيآخوند سراس
   
*  
   

 يد ميشا.  كردندي بازگشت به ِده گفتگو مي درباره ي جديلين جمع بودند و خي پور اطراف سرپنج محمد ديتلي تي هايدهات. دي فرا رسشب
 از چشم ي اشكيد و قطره ي كشي كه به شدت، درد ميشال اختر سرش را به دامان مادر نهاده، در حاليم.  از محصول را نجات داديشد مقدار

ندار ي رنگارنگش مرِد زمي با آن نئون هاياط مسجد سبز و آبي دوردست حي از گوشه هايكيو در .  شديك ميود، به مرگ نزدر بيچپش سراز
  . افشانديه دار بر آنان نور مي نو، سرد و زاويماه.  گفتندين بود نشسته بود و سخن ميدر كنار دختِر روشن ب

   
  ."يچطور از فرصت ها استفاده كن ي دانيخوب م. ي هستيركيتو مرد ز: "شه گفتيعا
   

. ردي مياو دارد م. ارت مكه مشرف شودي خواهد به زي دلش ميليزن من خ: "گفت. نديايشنهاد كرد با هم كنار بيد پيرزا سعين هنگام ميدر ا
  ."مين است كه من و تو با هم منافع مشترك داريا
   
. ر گذاشتهي كه در طول راه اتفاق افتاده بر من تأثييزهاي از چيليراستش خ. ستمي نيشه، من آدم بديعا: "د ادامه داديسع.  داديشه گوش ميعا

گانه ي بي متجدد با ابعاد معنويفكر نكن ما آدم ها. ستي نينش بحثيدر ا. يق به ارمغان آوردي عمي معنويك تجربه ين مردم ي ايتو برا
  ."ميا
   
  ."مردم مرا ترك گفته اند: "شه گفتيعا
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فتد، دمار از ي و آنچه انتظار دارند اتفاق نيا ِببرين است كه اگر آن ها را به كنار دريقتش ايحق. ج و سردرگم انديمردم گ: " دادد جوابيسع

ما . نه را بپردازدي از هزيميشال هم صحبت كرده ام و او موافقت كرده نيقبالً با پدر م: ن استيشنهاد من اين پيبنابرا.  آورنديروزگارت درم
 وجود ي ِرِزرِو جا هم مشكليبرا. مي ها را ظرف چهل و هشت ساعت به مكه ببري پوريتليشال و حدود ده دوازده نفر از تيم تو و ميرحاض
. ي ها معجزه كرده اي بعضيآن وقت تو واقعاً برا. مي گذاري خودت مين سفر مناسبترند را هم به عهده ي اي كه براييانتخاب آدم ها. ندارد
 ييماين راهپين گذشته به نظر من خوِد اياز ا.  در كار نخواهد بوديچ كس معجزه اي هيش برود براين منوال پي اگر وضع به هم كهيدر حال

  ."ي كارها كرده ايلين تو خيبنابرا. ك معجزه بودهي
   

  .نه حبس كرديد نَفَسش را در سيسع
   
  ."د درباره اش فكر كنميبا: "شه گفتيعا
   

  ."اگر موافقت كند، حتماً درست است. از مالئكه ات بپرس. فکر کن. فكر كن. خُب، باشد: "كردقش يد خوشحال تشويسع
   
*  
   
شه از ي هميرفته است، قدرت خود را برايشنهاد او را پذيل مِلك مقرب پيشه اعالم كند كه جبرئي دانست اگر عايد اختر خوب ميرزا سعيم

 هم داشت؟ يا چاره اي آ- شنهاد او را رد كند؟ي توانست پيا مي اما آ- . خواهند برديش پيشانيپر ها هم به تقلب و يچون دهات. دست خواهد داد
رد و اگر هنوز هم دلش بخواهد، او را به مكه ي گيشال را مي دختره اعتبار خود را از دست بدهد دست ميوقت. ن استيريبا خود گفت انتقام ش

  . برديم
   

 سبز رنگ ي با اشعه ايكي شكل آن نشسته بودند و در تاريازي و گنبد پيروني بيوارهاي ديرو. ده بودند پور وارد مسجد شيتلي تيپروانه ها
آن .  رفتيظاهراً مردد بود و آهسته م. د و بعد دوباره به راه افتاديه وار به راه افتاد، بازگشت و دراز كشي سايكيشه در تاريعا. دندي درخشيم

  .ده دم بازگشتيسپ.  محو شد مسجديه هاي درون سايوقت پندار
   

  .رفتندي پذيلي ميبا ب.  را اعالم كندي خواهد مطلبيپس از نماز صبح به زائران گفت م
   

.  كنديد ما سوء استفاده ميطان چطور از تردين كه شيد سخن گفت و اي من از شك و ترديبلكه برا. شب مِلك مقرب آواز نخوانديد: "گفت
  ."دشان را برطرف خواهد كردي تردي توانم بكنم؟ جواب داد تنها اثبات آنچه هستيچه م. باور ندارندگر مرا يگفتم آخر آن ها د

   
اما من . به من گفت برو از مالئكه ات بپرس: "اد زديشان گفت و فريد را برايرزا سعيشِب ميشنهاد ديآن وقت پ. توجه همه را جلب كرده بود

  ." روديچ كس نميا هيم ي رويا همه با هم ميماها انتخاب كنم؟ ان شي توانم از ميچطور م.  دانميخودم م
   

  "م؟ييايد به دنبال تو بيگر چرا باير و كشته شدِن آن بچه، دين همه مرگ و ميبعد از ا: "سرپنج گفت
   
  ."ديوندي پي ميآن گاه به شُكوِه اله. افتيد ي نجات خواهيند، همگي گشاي آب ها راه ميرا وقتيز "-
   
  "ند؟ي گشايكدام آب ها؟ چطور راه م: "اد زديد فريرزا سعيم
   
  ."ديش آب ها درباره ام قضاوت كنيد و پس از گشاييايبه دنبال من ب: "شه آرام پاسخ داديعا
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ن ي امن وسوسه شدم اما:  داده بوديمي قديشه در مقابل، پاسخي؟ و عايشه ايتو اهل كدام اند:  بوديميد همان سؤال قديشنهاد سعيدر واقع پ
  .پاك و منزّهم. ستميمن اهل معامله ن. وسوسه دوام نداشت

   
*  
   

 هتل با ينما پشت پنجره هاي سيشه هاي هنرپيمعشوقه ها. ا در حال مد بودين گذشتند، دري ايدي كناِر هاليشه از كوچه ي زائراِن عايوقت
 يل هايان نارگيدند، سپس از ميشان ماسه دير پايسفالت ز آيد كه زائران به جاي رسيهنگام.  گرفتنديدشان عكس مي پوالروين هايدورب

 يوه، آب نبات و كاغذ پاره عبور كردند و به ماسه هاي مصرف، پوست مي بي هايان، بطريگار، پشگل چهارپاي سي خاليفاسد شده، پاكت ها
 ييباي كه زيم جوانانيآن ها از كنار ت.  شدنديده ميا دي لوكِس رو به دريل و بالكُِن آپارتمان هاي نارگينجا درخت هايدر ا. دنديپررنگتر رس
 از يآن ها بدن ها را مانند لشگر.  ماندند، گذشتنديت كرده بودند كه به ناقص الخلقه ها مي كردند و آنقدر عضالتشان را تقوياندام كار م

 کلوپ را يا كسب و كار به آنجا آمده بودند و اعضايراغت ام في گذراندن اَي را كه براييزائران خانواده ها.  آوردنديرقاصان باله به حركت در م
  .ره ماندندي عرب خيايشان به درين بار در زندگي نخستيپشت سر گذاشتند و برا

نظر به . شه در كنارش بوديعا. ستادن نبودي قادر به اييگر به تنهايد. ر بغلش را گرفته بودندي ها زيد كه دو تَن از دهاتيشال را ديد، ميرزا سعيم
ن كه يآن وقت از ا. ردي در آمده و آن كالبد را بر جا نهاده بود تا بميبت اسطوره ايشال خارج شده، به هيامبر از بدن مي زِن پيد پنداريسع

شه خواسته بودند در ي كه از عايك بحث طوالني پور پس از يتلي تي هايدهات. ن شديت كند خشمگيشال به او هم سرايگذاشته بود خرافاِت م
ن همه راه، حاال كه با هدف، يمودن ايم به آنان گوشزد كرده بود كه پس از پيعقل سل.  سفر گرفته بودنديم به ادامه يآن شركت نكند، تصم

.  گرفتيدار شده بود، توانشان را مي در ذهنشان بي كه به تازگيدياما هنوز شك و ترد.  بوديوانگيش از چند گام فاصله نداشتند، بازگشت، ديب
 يمار ميا بير ي كنند، با هر گام پيروي آن كه از او پي رفتند بيانگار حاال كه به دنبالش م.  آمدنديرون ميشه بي عايالي از ناكجا آباِد خييگو

 كه ن فكر بوديد در ايرزا سعيش نبودند و ميدگان سرخ بي شَل و سرماخورده و تبدار با ديدند، گروهي عرب را دياي دري كه وقتيبه طور. شدند
  .انشان چند تن قادرند خود را به كنار آب برسانندياز م

   
  . كردندي سرشان پرواز مياما پروانه ها همچنان با آن ها بودند و باال

   
: اد زدي كند، فري ِشكر قالب تهي ِني چشم فروشندگان عصاره ي جلويه اي كراير سِم اسب هايد زنش همانجا زي ترسيد كه ميرزا سعيم
حاال فرشته . ايدر: ر در برابرت قرار داردي انكار ناپذيتينجا واقعياما ا. ي كشانده اي ما را به مرز نابوديشه؟ تو همه ي كرد عايخواهحاال چه "

  "ات كجا است؟
   
 از آنجا  كه توانستيستاد و تا هنگامي قرار داشت اي نوشابه فروشي كه كنار دكه ي بزرگي جعبه ي ها باال رفت و رويشه به كمك دهاتيعا

م، يي روح خود را بگشايچه هايهر گاه در. ا مانند روح ما استيد دري گويل ميجبرئ: "آن وقت گفت.  ندادين نگاه كند، جوابييد و آن پايبه سع
  ."ميي گشايز ميا را نيم دريي خود را بگشايم دل هاياگر بتوان. مي بريرت مي بصيراه به سو

   
ن يد كه تا به حال چندياد نبرده باشيد از يشا. بمان نكردهي نصيزين، كه جز فاجعه چي زمينجا، رويش ايان گشيا: "د با تمسخر جواب داديسع

  "د در آب وضع تفاوت كند؟ي كنيفكر م. نفر جان خود را از دست داده اند
   
  ." شوديك ميفرشته به ما نزد. ي سيس: "شه ناگهان گفتيعا
   

 الزم يرهاي نمود، اما در واقع مقامات مربوطه تدبيب مي، عجييماياهو در رابطه با راهپيز آن همه ها پس ايِت كنار دري جمعيظاهراً كم توجه
ه ي شدند كه مايده نميا ديست نفر كنار دريش از حدود دوين بيبنابرا. ر داده بودندييك را تغير ترافيرا به كار برده بودند و راه ها را بسته و مس

  . نبودندي نگراني
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د آن ابر يرزا سعياما م. دندي ديش گرفتند نمي را كه در پييرهايا پروانه ها و مسين بود كه تماشاگرانِِ كنار دري بود اي شگفتيه يآنچه ما
 كه يتحول درخشان.  غول آسا در آمدي به شكل موجوديا پرواز كرد، بازگشت و پس از اندك درنگي دريد كه به سوي ديدرخشان را به روشن

  . پوشانديل شده بود، در امتداد افق آسمان را ميكوچك بالدار تشكاز آن موجودات 
   
د يرزا سعيو م" د؟ي كنيم را باور ميحاال حرف ها. د؟ از آغاز راه با ما بودهيني بيحاال م! د، فرشتهينگاه كن: "اد زديشه خطاب به زائران فريعا

:  بخشش كردنديو با التماس از او تقاضا." بله: "ان پاسخ دادنديگر.  گرددي به دل و جان زائران باز ميد و شرطيچ قي هيمان، بياحساس كرد ا
  ."ا اهللاي. ليجبرئ. ليجبرئ"
   
د، ينگاه كن. زينما، همه چي سيل، ستاره هايبه شكل ف. ندي آيابرها به اَشكال گوناگون درم: "اد زدين بار تالش كرد و فري آخريد برايرزا سعيم

  . زدنديا پر مي درينك به سويستند كه اي نگريهمه شگفتزده به پروانه ها م.  نكردييچ كس اعتناياما ه."  كندير مييدارد تغ
   

چه .  آقايآها: "دنديد پرسيرزا سعيستاده بودند از ميا به تماشا ايآن ها كه كنار در. دنيو بنا كردند رقص." شيش، گشايگشا: "اد زدنديآن وقت فر
  ."ميني بي نميزين آمده اند؟ ما كه چجاي چه به هين ها برايخبر است؟ ا

   
د به يسع.  آوردنديشال را گرفته بودند او را ِكشان ِكشان به دنبالش مير بغل مي داشت و دو نفر كه زي آب گام برميشه به سوينك عايا

فتان را ي كثيدست ها. ديش كنتان هستم، ولين هايمن صاحِب زم. المصب ها. فوراً. ديزنم را ول كن: " گفتيد و به دو مرد دهاتيش دويسو
 كه بازند راه يي آن هايا تنها برايدر. ي هستيتو آدم بسته ا. تو برو.  كننديآن ها مرا ول نم. دينه سع: "شال زمزمه كردي ميول." د كناريبكش

  ."دي گشايم
   
  .ده بودنديا رسيش به درياما حاال پاها." شاليم: "اد زديفر
   

 كه ي پور در حاليتليمادران ت. ده بودندي دوش سالم ها پريناتوان ها رو. دن كردندي ها شروع به دوي شد، دهاتايشه وارد آب درين كه عايهم
قه بعد همه يچند دق. دندينوه ها، مادربزرگ ها را به دوش گرفتند و به درون آب پر. ا شتافتندي دريكودكان خود را در بغل گرفته بودند به سو

 يندازند، به سوي بيم نگاهي ساحل ني آن كه به عقب به سوي رفتند و بيش ميزان پي زدند و اُفتان و خي پا م مردمان ده در آب دست وي
  ."برگرد. ا از هم باز نشدهيدر. برگرد: "د هم كه تن به آب زده بود به زنش التماس كرديرزا سعيم.  رفتنديافق م

   
. بچه ام.  بچه اميآ: "ستي گري اپرا ميشال با ژست خواننده هايمادِر م. اده بودندستيواس كنار ساحل اي ني، عثمان، سرپنج و سريشيخانم قر

پس : "واس پرخاش كنان گفتي نيسر."  گردندي همه شان برم-ستي نيدند از معجزه خبري فهميوقت: "عثمان گفت" حاال چه خواهد شد؟
  " آمده بودند؟ي بودند؟ تصادفيپروانه ها چ

   
 يسر" چندتاشان شنا بلدند؟: "دي پرسيشيخانم قر." حتماً از نفس افتاده اند: "سرپنج گفت.  ها باز نخواهند گشتيه دهاتافتند كي درياما به زود

گر يكدي فرسنگ ها با ي گفتند كه پندارياد سخن مي چنان با فريهمگ"  تا حاال مردم دهات شنا بلد شده اند؟يشنا؟ از ِك: "اد زديواس فرين
. ستاده بودندي آتش ايانگار رو.  زننديا دست به كاري آب بپرند يال دارند توي خيي كردند، گوين پا و آن پا مين حال افاصله دارند و در هما

  .رون آمديد شتابان از آب بيد كه سعي رسي نظم به آنجا فرستاده شده بود هنگامي برقراريس كه برايك گروه پلي
   

  "ست؟ي چياجان برين هيچه خبر شده؟ ا: "ديس پرسيافسر پل
   
  ."ديرين ها را بگي ايجلو: " كرد گفتيا اشاره مي كه به دريد نفس زنان در حاليرزا سعيم
   

  " كرده اند؟يخرابكار: "ديافسر پرس
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  ."رندي ميدارند م. نه بابا: "د جواب داديسع
   
 ي بيهمگ.  گرفتي ميا فزونيودند كه عمق درده بي رسيي خورد، به جايشان هنوز به چشم مي كه سرهايي هايدهات. ر شده بوديگر دي ديول
  .د شده بودنديا ناپديشه در دريارِت عاي افراِد گروِه زيقه همه يظرف چند دق. ر آب فرو رفتندي نجات خود، به زي برايچ تالشيه
   

  . خوردي در حرکت به چشم ميي نفس زنان، نه بازويك هم بعداً ظاهر نشد، نه سِر فَرديچ يو ه
   

  ."كمك. رونيد بييايب. ا رحم كنيخدا: " زدندياد ميفر. دندي به آب پري فربه همگيشي خانم قريواس، سرپنج و حتي نيمان، سرد، عثيسع
   

ش يا پي آنقدر در در عِت بشر است كه با ِانفعالين خالف طبيا.  زنديرون ماندن از آب دست و پا مي بيمعموالً انسان در خطر غرق شدن برا
  .ا فرو رفتند و هرگز از آب خارج نشدندي پور در عمق دريتلي تي هايشال اختر و دهاتيشه، مين حال عايبا ا.  آب او را ببلعدبرود كه سرانجام

   
. ه نجات دادندي اوليدند و با كمك هايرون كشيا بيش پر از آب بود، از دريه هاي كه ري كبود، در حالي را با رنگ و رويشيس خانم قريافراد پل

 يرآبي كرد و زيد اختر مانده بود كه دورتر و دورتر شنا ميرزا سعيتنها م. دنديرون كشيواس و سرپنج را هم بي ني پس از او عثمان، سربالفاصله
  .ده بوديان رسيارت به پايز.  عرب نجات دادنديايمه جان از دريز نين كه آخر سر او را ني رفت تا ايم
   

شه را يارِت عايمقامات در فكر بودند، بازماندگان ز. افتيس را كنار تخت خود ي از بازرسان پليكي، مارستان چشم گشوديد در بيرزا سعي ميوقت
  .ابندي كنند تا فرصت مشورت نيي درنگ از آنان بازجوي متهم كنند و بازرسان، مأمور بودند بيرقانوني مهاجرت غيبه توطئه برا

   
افتم كه ناگهان ي ين ميقيدر آن حاِل ضعف نسبت به مرگ خود . ر توان حركت نداشتمگيد: "ن شهادت دادي پور، چنيتلين، سرپنج تيمحمد د

او هم بود، زنم .  رفتندي آنجا بودند، در دوردست مي كه فرقش را باز كنند و آن ها همگي سريمثل موها. دميا را به چشم ديم شدن دريتقس
  ." كه دوستش داشتميزن. مي گويجه را ميخد

   
 ياول، از غرق شدن سخت م: "كه خورده بوديدن شهادت سرپنج سخت ي عثمان، صاحب گاو، به بازرسان است كه از شنين هم گفته هايا

ز يچ. دمين لحظات آن را دي شناختمش و درست در آخرير مييشه كه قبل از تغيدنبال عا.  گشتمين با چشم دنبال او ميبا وجود ا. دميترس
  ." رفتندي رو به مرگ راه مي هايان ماهيانوس در ميدم كه كف اقيآن ها را دآب ها از هم باز شدند و .  بوديبيغر

   
د ي رسيشي نوبت خانم قري كه وقتيبه طور. ده استي عرب را به چشم ديايش دري قسم خورد كه گشاي لكشميواس هم به الهه ي نيسر

ت را يز همان حكايشال، همسِر بانكدار بزرگ، نيمادِر م.  نساخته انديت را به تبانين رواي دانستند آن ها ايرا ميشان بودند، زيج و پريبازرسان گ
ده يد كه چشمم دي گوي را مياما زبانم همان. ديد نكني خواهيد، ميد باور كني خواهياگر م: "د كردي خود باز گفت و آخر سر تأكيوه يبه ش
  ."است

   
نقدر از دهانت ينم، سرپنج، ايگوش كن بب: "دندي سوم را برگزي  درجهيوه ي پر از جوِش خود شيآخرش بازرسان مخصوص با صورت ها

مثل بادكنك باد . دهي هاشان به ساحل رسيلياصالً جسد خ. ده استي نديي گوي را كه ميين هايچ كس اين همه آدم آنجا بودند و هيا. نشاش
  ."مي آوريقت را از دماغت درميم و حقي بريم و ميري گي، دستت را مي ادامه بدهيين دروغگوياگر به ا.  دهندي گند ميكرده اند و بو

   
  ."ده اميزها را به چشم دين چياما من ا. ديد بكني خواهي ميهر كار: "ن جواب داديسرپنج محمد د

   
  "؟يديا چه ديدر در. حاال تو بگو: "دنديد اختر جمع شدند و تا چشم گشود پرسيرزا سعي دور تخت ميبازرسان همگ

   
  ."دي شوين سؤالتان سِرخر مي است؟ همسر من غرق شده، آن وقت شماها با اين چه سؤاليا: "ض گفتد معتريرزا سعيم
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 يده بودند شرح داد و با لحني ديواس آنچه را همگي ني سر-دهيش امواج را به چشم نديشه است كه گشاي حِج عايد تنها بازمانده ي فهميوقت

 چشممان به ي، و چنان جلويد بسته شد ست جيآب به ما كه رس. ميم شرمساريبا آنان را نداشت ين كه ارزش همراهيما از ا: "ماتمزده افزود
.  افتاديد و بدنش به لرزه مي تركياز وحشِت روزگار بغضش م. ستن كرديد شروع به گريرزا سعي م-." بهشت استي درهايهم خورد كه پندار

  . نمانده بوديش باقي برايگر اشكيهر چند كه د
   

  . به خانه بازگشتآن وقت
   
*  
   

 آب، مار يرها را كه باز كرد، به جايش. ده بودندي كتابخانه را بلعي گرسنه كتاب هايان برده بود و كرم هايستان را از مي پريانه چوب هايمور
 زمان به ييگو. لقه زده بودند خُفت حي انگلستان بر آن مينده ي نماي كه روزي تختيد و جانوران خزنده، ِگرِد ستون هايرون خزياز لوله ها ب

 لوله شده بود دست يم سالن كه در گوشه اي عظي به قاليچنان که وقت.  ماه ها، قرن ها گذشته بوديبِت او به شتاب آمده بود و به جايوقت غ
درختان . دندي كشيد زوزه مشب ها شغال ها همراه با.  با چشمان سرخ بودنديي حمام پر از قورباغه هايوان ها. ر دستش خاك شدي زيزد، قال

ش از آن، يستان كه مدت ها پي پريباغ ها.  آب و علف بودندير، خشك و بي رفتند و مزرعه ها مانند كوي ميا رو به نابوديسبز، خُشك تر و 
  . زدندي نمودند و الشخورها همه جا پرسه مينك زرد و متروك ميده بود، ايبا را در آن ديدختر جوان و ز

   
  .وان نهاد و آنقدر در آن تاب خورد تا خواب او را در ربوديش را در ايد صندليرزا سعيم
   

 رها شده دست اندازند، اما ين هايده بودند بر زمين و راهزنان كوشي زميدهقانانِِ ب. كسان شده بوديِده با خاك . ك بار به درخت سر زديتنها 
د بازماندگان يسرنوشت شا.  زنگزَده قفل نهاديستان بازگشت و بر درهايد به پريرزا سعيم. ده بودينجا باران نباريا.  آنان را رانده بوديخشكسال

  . رفت و آن را از جا كنديواري تلفن دي تفاوت بود، پس به سويش بيبرا
   

جا كه احساس اما از آن . دي رسي آستون به مشام مياز بدنش بو.  رو به مرگ استيي غذاي برد از بي شمار پي بيپس از گذشت روزها
 تاب بخورم و فكر نكنم، فكر نكنم، فكر ين صندلي؟ بهتر است در ايكه چ. افتيهوده ي خوراك را بي كرد جستجوي نمي و تشنگيگرسنگ
  .نكنم

   
ه  برد كيپ. د مانند چس غول بودي كه به مشامش رسيي كرد و بوير پا له مي را زي جنگليد، انگار غولي شنيياتش صداين شب حيدر آخر

ت ها، ي آن حكايآتش كه شعله ها.  باغ رفت تا شاهد آتش باشدي برخاست و ِتلوِتلوخوران به سوياز صندل. درخت در حال سوختن است
 ي چرا كه باد، آتش را به سو- آمد تا برهانَدشيش مي كرد، به سوين را پاك مي گرفت و زمي آبا و اجداد او را فرا ميخچه يخاطرات، تار

 سوزان در فضا پراكنده شدند و تنه اش يهزاران تكه .د كه منفجر شديدرخت را د. دي رسيز فرا مي زود زمان او ني و به زود رانديخانه م
 كرد، ي آن وقت احساس كند- .ده بوديشه را دين بار عاي در باغ رفت كه نخستي مكانيد و به سويچرخ.  دل بوديد كه پنداريچنان ترك

 را بر لبانش احساس كرد و گروه كوچك پروانه ها را يش از آن كه چشم بر هم نَهد نرمشيپ. ديها دراز كش خاكستري شد، به روين ميسنگ
 از كالبد همسرش يزيشه كه به طرز معجزه آميعا. شه بوديدر آب نزد عا. ر شديش سرازيا به سويآن گاه در.  رفتنديد كه به دهانش ميد
شه دوباره يعا. دي بري دستش آن ها را ميد با پهناي بودند و سعي جاري نورانياز نافش نوارها!"  باز شوباز شو،: " زدياد ميفر... رون آمده بوديب

د يا گم بودند، اما سعير آِب پرخروِش دري هر دو ز-ش را بشنود؟ي توانست صداي چطور م- !"اي، تا آخر بينجا آمده ايتو كه تا ا. باز شو: "اد زديفر
  .و او بسته شد." باز شو: "گفت. دندي شني زنگدارش را ميهمه آن صداها. ديشن ي او را به وضوح ميصدا

   
ن رفتن يي پاي كند و صدايشه را پر ميد آب، دهان عايد.  شديز غرق ميشه ني عا- شدينك غرق مي ا- محكمي بود با دروازه هايچون در

  .د و در آن دم كه قلبش شكست، گشوده شديگر برگزي دي در درونش سر باز زد و راهيزيآن وقت چ. ديش شنيآن را در شُش ها
   



 )ايراني(روشنك داريوش : ترجمه    رشدي سلمان: نوشته  آيات شيطاني

276 of 289 

 يدر لحظه .  گشوده بودنديهمگ. ز برگشوديشه نينك عايا.  وجودش نفوذ كرديشه تا ژرفنايب آدم تا شكم گشوده شد و عايبدنش از س
  . مكه روان شدندي عرب گام نهادند و به سويايمه شد و آنان بر بستر دريش، آب به دو نيگشا

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  فصل نهم
   

  زيچراغ شگفت انگ
   
   
   
۱۱  
   
   
   

 ين مراحل سرطان را طيبا تلگراف خبر داده بودند كه پدرش آخر. ما نشستيگر به هواپي، بار دي قلبين چمچا هجده ماه بعد از حمله يصلد
.  سرطان مغِز استخوان و صددرصد كُشنده استي نوعيرمايح داده بود كه بي توضي تفاوتي تلفن با بيخانم دكتر مخصوص پدرش پا.  كنديم

 يادداشتين يتنها صلد.  خبر بودندين فرستاده بود، از هم بي صلدي درخِت بلوط را برايايز چمچا واال بقاين كه چنگيش پس از اياز مدت ها پ
با ." قبالً اطالع داشتم. نامه ات را خواندم: "ه زده بود كه كوتاي بستان جان سالم به در برده و پدر در پاسخ تلگرافيفرستاده بود كه از فاجعه 

پدر در . " پرده بوديح و بيار صري دو، فرستاده شده بود و بسين شماره ي همسر دوم، نسريله ي كه خبِر بد را آورده بود به وسين حال تلگرافيا
 كه ي با پدر و روابطيري درگيافت پس از عمري درين با شگفتيدصل)." خانم( چمچا واال - ن. دييايدش زود بينيد ببي خواهياگر م. حال مرگ

 ين كه برايد قبل از ايروشن بود كه حتماً با.  تواند واكنش ساده از خود نشان دهدي به بار آورده بود، هنوز م"ريم ناپذي ترمي هايخراب"
  . رساندي مي داد خود را به بمبئيشه پدرش را از دست ميهم

   
ك كارمند خسته كلنجار رفت تا به او بفهماند ي با يزا گذراند، اندكي گرفتن وي هند براي را در صف كنسولگري طوالنين كه مدتيپس از ا
د، هر ي دانيم. "د مدرك نشان بدهديو كارمند گفته بود با. اوردي احمقانه فراموش كرده بود تلگراف را با خود بيبه نحو. ت دارديش فوريتقاضا

د بر يچمچا كوش." فتدين كه كارش زودتر راه بي ايد پدرش در حال مرگ است، مگر نه؟ آن هم برايد و بگويايا بنجي تواند به ايكس م
چمچا كه بدتر . كارمند شانه باال انداخت" ستان هستم؟ي خاليه الت هاينم، نكند به نظر شما بنده شبيبب: "ديخشمش غلبه كند، اما آخر سر ترك

همان . ست ها گروگان گرفته بودندي هستم كه تروريمن همان آدم بخت برگشته ا.  امي دهم كياال نشانت مح: "ديكفرش باال آمده بود غر
 يرزا قلمدانيد از ميست ها بايو حاال هم باز به خاطر همان ترور. ن افتاديي پايي هزارپاي سيست ها از فاصله يكه پس از اَعماِل همان ترور
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 ين پروازي قطور تقاضاها نهاده بود، سه روز بعد پاسخ دادند و اولير دسته يرزا قلمدان زيش كه ميزاي ويابه تقاض." راه بشنوميمثل تو بد و ب
  .گلستانا به نام ينديراي ِا۷۴۷ يمايهواپ:  و شش ساعت پس از آن بودي داشت سي خاليكه هنوز جا

   
ناِل سه كه مسافران را قطره قطره به درون ي از ترميوقتچمچا ... يكين ي منفجر شد و ايكي - بهشتي دوقلويگلستان و بوستان باغ ها

 يهمانداِر ساري ميآن وقت صدا. دي و رنگ از رخَش پر- . نوشته شده بود۷۴۷ كنار دِر باز، -دي كرد نام آن را دي چكاند عبور ميما ميهواپ
د تا از يچرخ.  از وحشت بوديواكنشش ناش. از كف دادار يناگهان اخت.  گفتيش به او خوشامد ميي صددرصد كانادايد كه با لهجه يپوش را شن

ف چرم قهوه ي دانست با آن كيخوب م. ستاده بوديما بودند، اي كه رو به گروه مسافران كه منتظر ورود به هواپياما در حال. رون بپرديما بيهواپ
.  داردي زند، ظاهر مسخره اي چشمانش دو دو م كهيگر، در حالي دي بازوي مخصوص رويلونيف نايك دست و دو كت و شلوار در كي در يا

.  المصبمين شاهرگ باشد، من آن لخته يفكر كرد اگر ا.  كردين پا و آن پا ميت ايجمع.  قادر به حركت نبودي طوالنين وجود تا مدتيبا ا
 -  زنمي شود، دددست ميند مما كه ب ب بليهووواپ. دم چكار كنمياما حاال فهم. دمي ترسي مي ميمن هم قبالً م: " گفتي شاديصدا

  ." شوديآآآنوقت راراراحت بلند م
   
*  
   

 گلستان يوقت." ن الهه استي باباباالتريست كه لكشمي نيديِاِامروز ت ترد: "ش گفتيسكيوان ويا كنار ليسوديما به پرواز درآمد سي هواپيوقت
ن دفعه هم ت ت ترسم يا: "ش لم داده، با لبخند گفته بوديل گرفت شروع به دست زدن كرده بود و بعداً راحت در صندين سرعت مي زميرو
 ي كه خالء را پر كند صندلييا مثل هوايسوديو س.  ها بوديگاريرسيك مخصوص غي ي درجه يماي هواپي هر دو در بخش جلويجا." ختير

؟ آآآنجا ي؟ چ چ چند وقت خارج بوده اي آوريه؟ چقدر در ميش شغلت چ. يسكيبه من بگو و: "گفته بود.  كنار چمچا را ِاشغال كرده بوديخال
 ي آورد حتياد نمين فكر افتاد كه بعد از بلوغ به يبه ا. ديشيچمچا چشمانش را بست و به پدر اند" ؟ياج داريا به كمك اااحتيا ي ي شناسيزن م

 تواند دست آخر پدرش را هم ببخشد ي آدم م برده بودين كه پياما ا. ز بوديار غم انگين بسيز گذرانده باشد و ايك روِز خوش را با چنگي
 بهتر از الهه ي كيي گراين دوران ماماماديدر ا: "ح داديا توضيسوديس." ميايشَت بي نمانده پيزيصبر كن، چ: " گفتيدر دل م.  كرديشادش م

 گذارند، ددست ي را آن باباال مي لكشمي اندازند و ِاالهه ي راه مي بابابازرگانان جوان ش شب ها تا صبح پاپاپارتي ث ث ثروت؟ در بمبئي
 ث ث ثروت دارد از يعني ين؟ يم م ملتفت.  شوديش الالمپ كار گذاشته اند كه به نونوبت روشن مي انگشت هايش را باباباز كرده و رورويها

 پرده، يدر گوشه . بود يمني مشغول نشان دادن دستورات ايهمانداريلم ميش في كوچِك مخصوص نماي پرده يبر رو." زدي ريدستش م
زبان (شتر ي بيدگيچيپ.  آدميلم به جايف. چمچا متوجه بود.  كرديان ميان بي مخصوص ناشنواي او را با عالمات هاي گفته هايمرد

ه  تازيشان مدل هاي توانست به جاي كه در واقع نمي، در حاليمني مدرن در خدمت ايتكنولوژ. نه بوديش باال رفتن هزيمعن) انيناشنوا
ش ي بيبيك عوام فريلم يش فين نمايبنابرا. افتي يش مي افزايي شد و تصادفات هوايما جدا مي از هواپيروز به روز قطعه ا.  كنديداريخر
 ي به جايبيعوام فر." ميلم هم درباره اش ساخته اي فيتان حتيبرا. مي كني شما چه ها ميمني ايد براينيبب: " خواستند بفهماننديم. نبود

اَالبته . نمي بي مينه درباره اش تدارك ميلم پ پ پرهزيك في يدارم : "ا گفتيسوديس... تي واقعير به جاين به اصل و اساس، تصوپرداخت
ك ي ي زن شماره يشه ي هنرپي گردد، ِدِدِدويل دارد بر ميحاال كه جبرئ.  كنديش بازي هم توي ِدويد س ِسريشا. ش خ خ خودمان بمانَديپ
  ." شوديم
   

 به دست يت چنداني موفق عربيايش دريگشالمش ين فياول.  به پا كرده استياري بسيل سر و صدايده بود كه بازگشت جبرئي شنچمچا
 يليم بل بي به نام بي كرد، ستاره اي ميشه را بازي عايعني ي كه نقش اصلي زد و دختري ميلم بازاري فيينماي سيرا حقه هاياورده بود، زين

نانه ي از منتقدان خودپسندانه و خودبزرگ بياريل در نقش مِلك مقرب را بسي خوِد جبرئيامده بود و بازي كار برنيعهده  از يا، به درستيمور
 مذاهب برخورده و ي همه يز به اهاليلم دومش ماهوند نيف.  گرفت به سر آمده بوديراد نميچ كس به او اي كه هيدوران. وصف كرده بودند

.  زننديآآن ها همه اش حرص م. گر كار كندي ديه كننده هايد، او خواست با ت تهينيبب: "ا ِگِله كرديسوديس. شته بود نگذاي از خود برجاياثر
به خاطر ترس از .  لم دادين چمچا چشمانش را بست و در صندليصلد." قه دارمي دهم، ه هم سليب مياما من هم ح حقه ها را خوب ت ترت

آن رابطه . چه بهتر. اد برده بودي او با فرشته را از يمي قديا رابطه يسوديانگار س.  رفتيج مي و حاال سرش گده بوديش را تند نوشيسكيپرواز و
 ناب ي ط طالي در نقش لكشمي ِدوي ِسريس: " داد افزودي اعتماد به نفسش را از دست مييا كه گويسوديس. ميقد: مربوط به همان هم بود
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لم ين فيا. ميم با هم كار كنيد بتوانيششا. ديريبا با ممن تماس بگ. دي كنيد در وطن ب بازيد بايشه ايمهل شما ههم كه خودتان هنرپ. است
  ."نيپالت: د استي سفيططال

   
اما اكنون پدر . افتي ي نميقتيش در مفهوِم بازگشت به وطن حقيتا چند روز پ. افتندي ي ميبيم غريكلمات چه مفاه.  رفتيج ميسِر چمچا گ
 يد و لهجه ي چرخيد باز هم زبانش درست نميشا.  فرستادند تا در وجودش رخنه كنندي ميي شاخك هايميود و احساسات قدرو به مرگ ب

  . كرد دهان باز كنديگر جرأت نميد.  گشتيار بازميِل آن ديگر خصاي همراه با ديشرق
   

 تن يري بخور و نميد و به زندگي پلكي لندن مي تئاترهايه ي شده اش در حاشيِن جوان با نام دست كاري صلديش، وقتيست سال پيباً بيتقر
 و مؤمن شده يگر عقب نشسته و منزوي ديز در عرصه هاي كه چنگي را با پدر حفظ كند، در همان اوقاتي مطمئني داد تا بتواند فاصله يم

 ي تپه هايع روي وسيِملك خانه ا.  را كرده بوديلك ِميشنهاد واگذاري هوا پدر به پسر نامه نوشته بود و پي بيبود، در همان دوران بود كه روز
  .بود [Solan] سوالنستگاه يا
   

ه ي هدي آنين با واكنشيصلد."  من به تو خواهد بوديه ين هديل هم نخستين دليبه هم.  است كه از آِن من شدين ِملكياول: "ز نوشته بوديچنگ
 دانست دولت به ِملك سوالن يبعدها وقت. و تار و پود قدرت خود گسترده است "خانه" جلب او به يد كه پدر براي دي را داميشنهادي پي

 يتي چمچا چه اهميبرا. افتيشتر خوار ي پدر را بيه ي را در آنجا داده است، هدي پسرانه ايز مدرسه ي ناچيدست انداخته و در برابر اجاره ا
ن ي دهد؟ ايب مي نهد و به مناسبِت ورودش نرمش و رژه ترتيت م دولت عزّير مدرسه به او چون رؤسايداشت كه هر وقت اراده كند مد

 ي پدر بيه ي خورد، هدين بود كه مدرسه از آنجا جم نميت ايواقع.  كرد، نه چمچا را كه خواستارش نبوديز را ارضا ميكارها غروِر بزرِگ چنگ
از . ز چمچا واال بودين كوشش چنگين آخريا. ه را رد كرديهد نوشت و ينامه ا.  نداشتي سودي اداري آن جز دردسرهايده بود و واگذاريفا

  . گرفتي از فرزنِد ناخلف كناره م"خانه". ز به او نداديچ چيگر هيآن پس د
   
ن كه يبه محض ا.  بستاني فاجعه يبازمانده . دي هستي ميشما دوسِت م.  كنميمن هرگز ص صورت ها را فراموش نم: " گفتيا ميسوديس
باور . نه.  جنباندي سرين كه قلبش گرفته بود به عالمت منفيصلد" ست؟يحاحالتان كه بد ن. د، شناختمتانيستاده ايده دِم ددر ادم وووحشتزيد
 يسكي زد و باز وي گذشت چشمِك ِچنِدش آوري كه از كنارشان ميهمانداري زالووارش به ميافه يا براق با قيسوديس. د حالم خوب استيكن

ن پسره ها يا. اي داشت، آآآله لويچه اسم قشنگ. ل با خاخانمش به هم خوردي جبرئيانه ي بد شد ميليخ خ: "رش ادامه دادخواست و به گفتا
من . ن باز وانمود كرد خواب استيصلد." دي آيكفرشان در م.  مشكل استي امروزي ددخترهايب برا. چقدر حسود است.  دارديعجب اخالق

  . برو راحتم بگذار:تازه از درد گذشته رها شده ام
   

پس از مرِگ پدر و مادرش در . اِن دوران نقاهتش را اعالم كرده بوديف جانسون بود كه پايان و حنيشال صفي ميش، در عروسيتنها پنج هفته پ
لندر ضد يته بودم س گفياگه وقت: "دي دي احساس گناه كرده بود كه مدام مادر را گله مند در خواب ميشال چنان به سختي شاندار، ميآتش سوز

گار فاسد شده اند كه يت آنقدر از سيه هاي و ري دهيچ وقت به حرف من گوش نمي، اما تو هيشتر فوت كرده بودي، اگر بيآتش را آورده بود
ف را ترك ين روح مادر، آپارتماِن حنير نگاه سنگيشال زيم."  كه آتش گرفته باشدي، چه برسد به خانه اي فوت كني توانيك شمع را هم نمي

 ي جاش را كرد و آن ر به دست آورد و آنقدر با شركت هاي درخواسِت شغل سابِق جامپي گرفت، از مركز ورزشيگر اتاقيگفت، همراِه سه زن د
وِح هند ش بود، ري گشاير نظر او آماده يگر زي شده بود و باِر دي كه شاندار بازسازيتنها هنگام. مه درافتاد كه عاقبت خسارتش را پرداختنديب

كه خورد يف چنان يحن. ف تلفن زد و از او درخواست ازدواج كرديشال به حنيآن وقت م. ده استي زنده ها فرا رسيايرفت كه زمان تَرِك دنيپذ
خكوب شده، يِل ميو از طرِف وك." گربه زبان جانسون را خورده است: "او هم گفت.  را به دست همكارش داديكه نتوانست پاسخ دهد و گوش

، يست در عروسي زي اُملش ميتا كه به ناچار نزد عمه ي آناهيحت.  از آالم آن فاجعه نمودار گشته بوديآثار بهبود. رفتيشال را پذيشنهاِد ميپ
 از ينشال به نشان قدردايم. د به او واگذاردي خود را در هتل شاندار جديشال قول داده بود اتاق هاين خاطر كه ميد به اي كرد، شايشاد جلوه م
نك واال كه مأمور يشن پي استي كه به سوي عقد و ازدواجش باشد و هنگامين در نجات پدر و مادرش از او خواسته شاهد اصليتالش صلد

.)  اتهامات تبرئه شده بودنديس، از همه ي نبودِن مدارك پليل كافيس جان مسلمه به دليو رئ. ج.يد( رفتند، يثبت ازدواج در آن نشسته بود م
پس از ." مي دارين احساسي ما چنيد همه يشا.  تازه هستمي آغازي كنم در آستانه يامروز من هم احساس م: " خطاب به عروس گفتچمچا
 به شكل موجود يسي كابوس وار خود را باز در حال دگردي خود كنار آمده و در توهمي با مرِگ چندباره ين به سختي قلب، صلديجراح
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ش بازگشتند ي صداي هاي كه سرانجام مشتريزان بود و هنگامي شرمسار از حرفه اش گريسپس تا مدت. افته بودي ي، سم دار و گوگرديطانيش
 يارشان بگذارد، خاطره ي را در اختي عروسكيس در بسته بنديا سوسيخزده ي ي نخود فرنگيش، مثالً صداي از صداهايكيشنهاد كردند يو پ
 يبيمراسم غر. افتيشال، ناگهان خود را رها شده ي مين همه در جشن عروسيبا ا. در نطفه خفه كردد و صدا را يچيش پي در گلويات تلفنيجنا
 كه سرانجام يگر نبودند به طوريكديدن ي از بوسي شد قادر به خودداري كه مراسم انجام مين خاطر كه زوج جوان هنگاميشتر به ايب. بود

تذكر داد بهتر است شتاب .)  ننوشندياد ِمي كنند، بهتر است زيال دارند رانندگيكرد اگر خ يادآوريهمانان ي كه به ميزن جوان و شاداب(عاقد 
 تر شدند؛ تا ي تر و آنچنانيافتند و رفته رفته طوالني شاندار بوسه ها ادامه يبعد در كافه . همانانشان در راه بودندي و ميظاهراً زوج بعد. كنند

 بودند كه يآن دو در چنان حال. شال را تَرك گفتنديف و ميافتند و آهسته حني ي خصوصي لحظه هاهمانان، خود را مزاحِمين كه سرانجام ميا
 تماشا ِگرد آمده بودند ي شاندار براي كافه يرون پنجره هاي هم كه بيبت دوستانشان نشدند، بلكه به گروه كوچك كودكانينه تنها متوجه غ

ت ي هال استري شده ي بازسازياده رويآن وقت در پ. د و بچه ها را از تماشا محروم كرديا را كشن نفر بود، پرده هيچمچا كه آخر. اعتنا نكردند
  . زديار استپ شه مناكي ا ختي كرد كه بي ميچنان احساس سبك. به راه افتاد

   
 ي بشر باشد و شادي زندگيندوه، قلمرود ايشا. ستي نيز، ابديچ چيد هيشيدگان بسته اندي كردند، با دير پرواز مي صغياي كه برفراِز آسيدر حال
 بلند شد، رشته ي بغل دستي كه از صندلي پرتوانيخرناسه ... يم دست كم افسردگيو اگر آن را اندوه ننام. انوس غمي كوچك در اقيريها جزا

  . به دست را درربوده بوديسكي ويايسوديخواب، س. دي افكارش را بري
   

دند و يرون كشياط بيان انگشتانش با احتيوان را از ميآمدند و ل. ما را ربوده بوديهمانداران هواپي، دِل ميينمايس يلم هاي فيه كننده يظاهراً ته
 ي بامزه ايافه يچه ق: "دند و گفتنديش را شنيستند و خرناسه هاين به كلّه اش نگري انداختند، با تحسييش پتوي پاهايرو.  بردنديبه مكان امن

 ي كوچِك مادر به سرش دست مي هايهماني افتاد كه در مي بمبئي معاشرتياد خانم هايچمچا ناگهان به !" به خدا ناز است يليخ. دارد
نكش را يقبل از به خواب رفتن، ع. ز بودي نفرت انگيا تا حدوديسوديدر واقع س. ش را مانع شوديزِش اشك هايد ريدند و شگفتزده كوشيكش

ل هم محبوِب بانوان ين دليد به هميشا. وا شباهت نداشتيشتر از آلِت شيز بيچ چيبه نظِر چمچا به ه. ود نمي برهنه ميبيبرداشته و به طرز غر
  . بود

   
 يشو.  بوديمي قدي افتاد كه مربوط به دوستي زد، چشمش به خبريهماندار آورده بودند ورق مي را كه ميي كه مجالت و روزنامه هايدر حال

 و ملحقاِت آن را يغاتين كه آژانس تبلياز آن بدتر ا. ش آن متوقف شده بودياورده و نماي به دست نيتي موفقكاي هال واالنس در امريونيزيتلو
 كه قصِد رام كردنَش را داشت بر او ي اطلسي ماوراياژدها.  شدي هال از گردونه خارج ميپندار. ده بودي بلعييكاي امريك غول تجارتيز ين
 نمانده بود و زِن يش باقيون برايليش از چند ميكار شده و بي حاال كه بيحت.  بوديل واالنس كار مشكلتأسف خوردن به حا. ره شده بوديچ

، ي سابِق فراريز وزراي كه دستشان رو شده بود و نيي هايشكنجه گر و دوستان تركَش گفته بودند و با مقاطعه كاراِن ورشكسته، زد و بندچ
د ي هاِل پلي شده بود كه دلش براي كرد چنان احساساتي بستر مرگ پدر پرواز ميچمچا كه به سون همه يبا ا. افته بودي يسرنوشت مشترك

  " كند؟ي مي بازيارد چه كسيليِز بيحاال سِر م: "ديشي انديبه طور مبهم. ز سوختين
   

:  را خوانده بوديس عروي شرح خودكشن اكسپرسينديا ي هفتگيدر مجله . ان زنان و مردان همچنان ادامه داشتيدر هند جنِگ م
 ي مي پسران خواستگارين براي ازدواج، هنوز والدي هاي بعد در بخش آگهيدر صفحه ."  شده استي نام دارد و متواريشوهر، پراجا پات"

ظ و ين باره با غي افتاد كه در ايني شاعر، دوست زياد بوبن گانديچمچا به .  داشتندي به بازار عرضه م"گندمگون" يا عروس هايكردند 
 از شماها در يليم؟ خي متهم كنيش داوريگران را به پيم دي توانين آلوده است، چگونه مي خودمان چني دست هايوقت: " گفتي سخن ميتلخ
م هرگز ي شخصياما در تجربه .  دانميت شما را نميالبته من در آنجا نبوده ام و وضع. ديده ايش كشي شدن را پي قربانيس مسأله يانگل

 ينجا همه ي هم در اي از نظر فرهنگيحت. ستمي ني قربانيواضح است كه از لحاظ طبقات. مياي خطابم كنند كنار بين كه قرباني ام با انتوانسته
ن را داشته يچ كدام از ماها استحقاق اي كنم هيتصور نم.  دهند، وجود داردي سركوبگر نسبت مي را كه به گروه هايي ها و روندهايتنگ نظر

  ."مي هستي شُكوهمنديصه ين خصي چنيم داراي ادعا كنم كهيباش
   
  ." كنديدا مي ما را واله و شي مثل ساالدباباي مرتجعين است كه آدم هاي بوپال اي ِافراطيراد انتقادهايا: " كرده بوديادآوري ينيز
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 كرده بود؟ از مبالغ ي گوناگون پرده پوشيه بهانه هاا دولت هند به دالل ها رشوه داده و بعداً بيآ.  به پا كرده بوديبيد اسلحه جنجال غريخر
.  نداشتين ها به چمچا ارتباطي اياما همه . ف كرده بوديِر برخوانده، آن را ضعي كه اعتبار نخست وزي شد، به طوري سخن گفته ميهنگفت

 ي از شهرهايكيدر .  دادي نشان ميدخانه ا را در روي فراواني باد كرده يره شده بود كه جسدهاي خياني از صفحات ميكي در يبه عكس تار
 ي بويده بودند كه پنداريصدها جسد آنقدر باد كرده و پوس.  هند مسلمانان را به قتل رسانده و اجسادشان را در رودخانه رها كرده بودنديشمال

 ي از وزَرا كه زمانيكي يد برايز عادگرا، روين مسلمانان بني خشمگير گروه هايو در كشم. دي رسي مجله به مشام ميگندشان از صفحه 
 ي در همه جا چنان زبانه مي طلبيي و جداياحساسات قوم. نك با كنگره كنار آمده بود، لنگه كفش پرتاب كرده بودنديت داشته و ايمحبوب
 يروزيشتر به پيوز به روز با و ظلم و جور آن، ظلم ري دنييبايان زي مي ابديدر مبارزه .  شدندي جنگ آماده ميان براي خداييد كه گويكش
دار شدن چشمش به عكس اجساد شهر يه كننده به محض بيته. ختينانه را گسي آن افكار بدبيا رشته يسودي سيصدا.  شديك مينزد
ه مان بياا: "شه خوش خُلق باشد گفته بودي آن كه مثل هميب.  زد افتاده بودي ذوق مي چمچا تويِز تاشوي ميكه از رو [Meerut]روت يم

د ي پليز درآمده و خ خدا به موجودين غراي نونونوع بشر است، حاال در ِك كشوِر ما به خدمت نازلترين آرمان هاي باالترين كه نشانه يخدا و د
  ."ل شده استيتبد

   
ل را ي تحلني ا"شرويعوامل پ" اما ."ده گرفتي توان ناديخ را نميت تارين كشتار مسؤوليدر ا": ان دولت گفته بودي از سخنگويكي

 يگري دياسي سيه يدر نشر."  زنندي دست به كشتار مي هنديست هايوناليناس: " نوشته بودنديگريتر درشِت ديبا ت.  دانستندينادرست م
شتِر صبح ي نافذ كه بي شكم گنده با نگاهي مسجد، مردي متول- شديده مي نصب كرده بودند ديرون مسجد جامع دهلي كه بييعكس شعارها

ن را ي مؤمني صَدقه يه هاي و روپ- مسجد قرار داشتيه ير سايده از آشغال که زي سرخ و پوشي با خاکيني قطعه زم- نشستيغش مها در با
گانه ي طلب ها هم بيي روز و جداياست هايگار است، و با سي سي كرديال مي كرد كه از دور خي لوله مي شمرد و هر اسكناس را طوريم

س به شهادت ي پليدرود بر آنان كه با گلوله ها: "ن بوديشعارها ا. كو گرفتي نيجه ايروت نتي مي شود از حادثه يد م كريال مينبود، ظاهراً خ
  .خ آنيو سرانجام دعوت به تظاهرات و تار!" دار شوير، بينخست وز"و ." دنديرس

   
اما تا چشمش به ." ر گذاشتهي انتقاد بر آن تأثيرابون و خيزيتلو. نما هم بد استي سي سيوضع س.  شدهيروزگار بد: "ا ادامه داديسوديس
  ." توانم بكنمينم چكار ميبببگذار بب.  خارديزها مي چي بعضي كنم كه تنم براياقرار م: "شش تا بناگوش باز شديهماندارها افتاد نيم
   

 "خود" گوناگون از يون پوست آدم عرصه هادر. دن استين شاخ به آن شاخ پريد ذهن انسان تا چه حد قادر به از ايشين اندوهناك انديصلد
م كه يم و اَبزار كنترل از راه دور را ساخته اي بمانيز متمركز باقيچ چي هيم بر روي تواني ندارد كه نميپس تعجب. زنديگر در ستيكديمدام با 

ا ي يون كابليزيزان تلويم كه برنامه ري كني مم آنقدر كانال كشفي خود امتحان كنين اَبزارها را بر روي از ايكياگر . ميراحت كانال عوض كن
زه ي پدرش متمركز كند، باز به طرف دوشيد افكارش را به روي كوشيمثالً خودش شاهد بود كه هر چه م... ده اندي به خواب هم نديماهواره ا

 يا نمي آمد يش ميان آن ها چه پيمد؟ آخر سر م آيا به فرودگاه ميآ.  آمدنش را به او خبر داده بوديفعالً تلگراف.  كردنديل پرواز مينت وكيز
ن كه قبالً يد و از اي تازه به فكرش رس- ا اوي كرد؟ آير جلوه ميش ناپذي بخشاي، عملي خبرين مدت بينت و عدم بازگشت و ايا ترك زيآمد؟ آ
ن يدمش اي دياست؟ با خود گفت وقت خوي؟ واقعاً چه مي چطور؟ و خودش چي احساسيري شوهر داشت؟ درگ-كه خورديده بود يشينديبه آن ن

 آكنده از پرسش همراه باشد و در آن هنگام، مرگ به يم نگاهينده با نين كه آيده پنهان كند، ولو اينده را از دي تواند آيگذشته نم.  فهمميرا م
  . كندي حفظ حقوِق برابر قد علَم مي براي نهد، زندگياِن صحنه گام ميم
   

  .دي رساني حادثه به پايپرواز ب
   
  .ل در فرودگاه به انتظارش نبودينت وكيز
   
  ."د برسانمتانيپس بگذار. نم آمده ماماما را بردارديماماش. دييايب: "ا اشاره كرديسوديس
   
*  
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ستم يستاده و به سيف و چمدان به دست ايك. شي كودكيكنار دروازه ها. دينت رسيقه بعد به اسكاندال پوي و پنج دقين چمچا سيصلد
ه مواد مخدر نوشته ي بر عليي شعارهايراموني پيوارهايبه د.  است، چشم دوخته بودي نظارت بر ورود و خروج كه معلوم بود وارداتييدئويو

به خودش ." اه استينده سي است، آي ِشكَر قهوه ايوقت"و ."  شوندياها غرق مي شود، رؤيم  ].ش استيمنظور حش[ ي كه قهوه اِشكَر: "بودند
  .كبار با شدت به صدا در آورديو زنگ را . جرأت داشته باشب زد ينه
   
*  
   

ك به يك نيحتماً حاال موقع پ: "ديشي انديبه تلخ. دي درخت بلوط، نگاه مشوشَش را به خود كشيده ي برياه، تنه يدر آن باِغ پر از گل و گ
 ي سطحي داشت و ناهار خوردن روياديسبت به خودش استعداد زك و ترحم ني دراماتي كارهايپدر برا."  كننديز از آن استفاده ميعنوان م
.  آمديتش جور در مي داد، با شخصيرون مينه بي كه حتماً وسط لقمه ها از سيي كرد، همراه با آه هاي را حمل ميني سنگين باِر عاطفيكه چن

در هر . ب داده بودي جلب ترحم ترتي را براي شگرفيك بازنيرمرد حرامزاده، حتماً اي كند؟ پي خواهد چطور بازيد مرگش را ميشيار اندي اختيب
 ابد ي شود، براي كه از بستر مرگ زده مي روانيده هاي كشي آمد و جاي او در ميك آدِم رو به مرگ كامالً تحت اراده يحال هركس نزد 

  . مانَدي ميباق
   

د صالح يخوب شد آمد: "دي به او خوشامد بگوينه توزي از كي نشانيرون آمد تا بيرمرِد رو به مرگ بي پي بزرگ و مرمريش از خانه ينامادر
شش، ."  نماندهيزيگر چيو حاال مجبور است با روحش به جنگ مرگ برود، چون از جسمش د.  شوديند روحش تازه ميشما را كه بب. نيالد

قه اش ين موارد به سلياده طلبش در ايكل و زي درشت هپدِر. كوچكتر و مانند او پرنده وار بود.)  ماندياگر زنده م(ن ي از مادر صلديهفت سال
."  استييامروز و فردا: " گفتيبي خودفري آمد، بين همانطور كه از تلگرافش بر مينسر"  مانَد؟يچقدر زنده م: "دين پرسيصلد. وفادار مانده بود

 از بازو يگر كسيژگانش را به همراه خود آورده بود و دز سرطان، واي در خانه ن-ده بود،يز رسي چنگي بلند و جمجمه يسرطان به استخوان ها
 ين ها ميد زودتر از ايما با: "ن گفتينسر. ز موجود بودندي در خوِن اطراِف استخوان ها ني حتي سرطاني سلول ها- زديو ران ها حرف نم

 يفكر نم. مي انداختيز را به گردن سنش ميه چر است هميد، چون پي دانياما خودتان كه م.  شديش وزنش مدام كم مياز دو سال پ. ميديفهم
 اراده اش را كه با آن بر يروين. ر را احساس كردي پي بانويرويگر نين بار ديو صلد." د دچار شده باشديز و پلي نفرت انگيمارين بيم به ايكرد

معلوم . دن او به باغ آمده بودي دي سابق، برايكاستوربا، ننه . ش را مهار كندين مكث كرد تا لرزش صداينسر.  راندياحساسات خود فرمان م
ك وقت زنش را ي كه ي همان- ش راينك جسم آقاي آسانتر از آنچه ايمرگ.  در خواب مرده استيريشد همسرش واالبه سال گذشته بر اثر پ

اه و يامروز آن كه طرح س. دي پوشيك را مي ين شماره يمبودار نسري كهنه و زلم زي هايكاستوربا هنوز سار.  برديل مي تحل- بلند كرده بود
 در يمن كه تا وقت: "ه افتاد و هق هق كنان گفتيدش و به گريبوس. ن، گرم روبرو شديز با صلدياو ن. ِد آپ آرت داشت را به تن كرده بوديسف
  ."  كنمي معجزه دعا مي باشد، برايش نَفَس باقيه هاير
   

 مرگ يكي نزدييگو. نه ها بودي زنگاِر كي و بيِمهرشان آن. گر نهادنديكدي يسر بر شانه .  دو كاستوربا را در آغوش گرفتين شماره ينسر
نك زمان از دست رفتن يا.  دادندي ميگر را در باغ دلداريكدير ي پيدو بانو.  را شُسته و پاك كرده استي زندگي ها و حسادت هايريدرگ
  ."نديد شما را ببييايبهتر است زودتر ب: "ن گفتيدن به صليسرانجام نسر. ا معشوقشانيعشق : نشان بوديزتريعز

   
 ين همه خون كجا رفته؟ مي پرسد پس ايمدام م.  استياو مرد باهوش: "دي نشنين جواب درستيو از نسر" من آمده ام؟. نه: "دين پرسيصلد
چ اسمش را بر زبان يه: "ن اصرار كرديا صلدام."  ِسل استيكي شود، ينطور باعث از دست رفتن خون مي وجود دارد كه ايماريد تنها دو بيگو

: ديچمچا پرس.  از سرطان نبرده بودنديكانش در حضور او اسميتا آن زمان هرگز نه خودش و نه نزد. ر افكندين سر به زينسر" آورده است؟
ن زبانه ي در نگاه نسريزيك آن چي اما در"  مرگ آماده كند؟يست كه خودش را برايك انسان نين حق يا ايد بداند به چه مبتال شده؟ آينبا"

اما شعله فرو نشست ." ي كرده اي حق و حقوقت را قرباني؟ تو همه ي كشي ما را به رِخمان ميفه ي كه وظي هستي كي كنيال ميخ: "ديكش
 يچاره قلبش ميب. ميياو بگوچطور به "د ياما كاستوربا نال" د حق با شما باشد؟يشا: " از احساس بوديش آرام و عاري كه لب گشود صدايو هنگام
  ."شكند
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ان خونش چنان آلوده شده بود يجر.  آوردياد آن را درون بدن به گَرِدش در ميظ كرده بود كه قلبش با فشار زيز را غليسرطان چنان خون چنگ
ش از يز پيممكن بود چنگ. ستي هم ساخته ني كمك فكريد از من حتيشين با حسرت انديصلد.  كردي را دوا نميز درديق خون تازه نيكه تزر

ا به يه ي مرد، ممكن بود به ذات الري نمين زودياگر بر اثر سرطان به ا. ان برودي از مين اثرات جانبيآن كه سرطان، كارش را بسازد، به علت ا
ن ينسر. بودند تا در انتظارش باشدست او را به خانه فرستاده ي ساخته ني دانستند از دستشان كاريپزشكان كه م. ه دچار شودياز كار افتادن كل

ِمل فاالن تنها درمانش . ده استي فاي و درمان با اشعه بيموتراپيرد، شي گين نوع سرطان، تمام بدن را فرا ميچون ا: "ح داديتوض
[Melphalan] است كه قرِص ي نوعاما به ما گفته اند سرطاِن او از آن.  اندازدير مي موارد، مرگ را تا چند سال به تأخياست كه در بعض 

با : "ديكاستوربا نال." ستيدرست ن. ستياما درست ن.  داندياو هنوز نم: "ن اصرار كردي صلدي درونيو صدا."  ندارديريش تأثيِمل فاالن رو
 وقت ها ي كند، بعضآدم اگر دعا. اما پدرتان اصالً درد ندارد. ن سرطان ها استين از دردناكتريدكترها گفتند معموالً ا. ن معجزه شدهيوجود ا
ن با نرِمش يصلد. شه دوانده بوديز ريدو ساِل تمام در بدِن چنگ. ده بودينقدر طول كشيص سرطان ايبه خاطِر فقداِن درد بود كه تشخ." اثر دارد
ز داخل يك خودش ننيف و چمدانش را به درون خانه برده بود و اي كي گرم صحبت بودند مستخدميوقت." نميبهتر است بروم او را بب: "گفت
  .شد

   
ن ين دوم الاقل در اي نسر- نداشتين اول حد و مرزي نسري حفظ خاطره ين دوم برايظاهراً تالش نسر.  نكرده بوديرييچ تغيدرون خانه ه

نه ون پرندگان خشك شده و پرواين حال كلكسيبا ا. ش تالش كرده بوديش از پي عمر همسر مشتركشان بود، بين روزهايروزها، كه آخر
 به -. اتاق دفتر پدرش رفتي مرده عبور كرد و به سوين به بال هاي مزيوارهايان دين از ميصلد.  از اتاق ها جا داده بوديكيش را در يها

اهل دند، برده بودند تا ي پوسيده از چوب بود و كتاب ها در آن ميش پوشيوارهاي كه دين، دروِن اتاقيي پايز تختخوابش را به طبقه ياصرار چنگ
  . دي و سرانجام به درگاه مرگ رس-ن رفتن از پله ها نشونديي مراقبت از او مجبور به باال و پايت برايب
   

ن آهسته وارد اتاق شد با ياكنون كه صلد.  باشد"زيمراقب همه چ"، خود را عادت داده بود با چشمان باز بخوابد تا يز چمچا واال از جوانيچنگ
ر است و ي ديليگر خيد كه ديشي انديلحظه ا.  به سقف دوخته بودند مشوش شدي تهي رنگ كه نگاهيخاكستر آن دو چشِم باِز يمشاهده 

 او چرخاند و دست مرددش را به ي سرش را به سو اما مرِد خفته چند سرفه كرد،.  كرده، مرده استي مي كه او در باغ پرحرفيز، هنگاميچنگ
  .ر آن دست نوازشگر سرش را خم كردي پدر رفت و زين چمچا به سويصلد. ش دراز كرديسو

   
*  
   

ن احساس، روح را يد اي خواست بگوين ميصلد. با و آرامبخش بودي زي و خشم آلود، احساسي طوالنيعشق به پدر پس از گذشت چند دهه 
ه خواهد شد كه ي شبي موجودات خون آشامد با گفتن آن بهي دمد، اما لب فروبست چون به نظرش رسي مين به زندگي نوي كند و نَفَسيتازه م

. افتي يك مي مطروِد وجوِد خودش نزديشتر به بخش هاي گفت خود را هرچه بي نميزين كه چي با ايول. رندي گيگران جان مياز مرگ د
ند، ي گزي راه خود را برم كهي، هنگامي از زندگي كه مربوط به گذشته بودند و در مراحليگري دي -ن هايم صالح الدييا بهتر بگوي - ن هايصلد

 يات خود ادامه مي كوانتوم موجودند، به حيه ي كه در نظري موازيد در كهكشان هاياما ظاهراً، شا. ات آن ها را به دور انداخته بوديخصوص
رو رفته بود كه ناچار بود ش فرو رفته بودند و باسنش چنان فيگونه ها. ز چمچا واال را به پوست و استخوان مبدل كرده بوديسرطان، چنگ. دادند
ان رفته بود تا مرد ي و ظلم در او بود از مي، سركوبگرييآنچه سلطه جو. ز نابود كرده بوديش را نيب هاياما ع. ر خود بگذاردي زي اسفنجيبالش

ِر ي سال از نام كامل و غ۲۰بعد از ن بار ي اوليكه تازه داشت برا(ن يصلد. ان شوديگر در اَنظار نماي كه بود بار ديشه و هوشمنديشوخ و عاشق پ
 گفت چه يد به او بدرود مي بايافتن پدر وقتيباز."  شدينطور بود چه خوب ميش اياگر در تمام زندگ: "ديشياند)  بردي خود لذت ميسيانگل

  .مشكل بود
   

ش تراش از ي دانند رير من نمي پين هان زيا: "گفت. شش را بتراشدين چمچا واال خواست كه رين صبح بازگشت، پدر از صالح الديدر نخست
 ي را خاليش تراشين رين ماشي صالح الديوقت(شش ي رين افتاده بود و موهاييش پايز مثل چرم از لُپ هايپوست چنگ."  تراشديكدام طرف م

 آن حركت ين روي كه ماشيهنگام. دهين به صورت پدر دست كشين چني اياد نداشت در چه زمانين به يصالح الد. مانند خاكستر بودند) كرد
 همچنان انگشتان را ياِن كار لحظه ايپس از پا. نان از نرم بودنش، آن را نوازش كرده باشدي اطميده و بعد براي كشي كرد پوست را به آراميم
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ز يچنگ."  از پسرش بردارد تواند چشمينم. رمرد را نگاه كنيپ: "ن كه وارد اتاق شدند گفتندين و كاستوربا همينسر. دي كشي پدر ميبه گونه ها
  . دا شدنديش مانده بود پي غذا روي خرابش كه بزاق و خُرده هاي زد و دندان هايچمچا واال لبخند خسته ا

   
د و ي ديده بود، و با چشمان بازش خواب مي آب نوشين اندكين كه به اصرار كاستوربا و نسريگر به خواب رفت، بعد از اي كه پدر بار ديهنگام
د ي رسي به آن مي بود و به زودي زندگياها و آنچه وراي رمزآلوِد رؤياي اتاق مطالعه اش، دني كنونيايدن: ستي نگريا مي حال به سه دننيدر ع

 يسرها.  استراحت به اتاق خواب سابق پدر رفتي، آن گاه پسر برا.) وهم آلود تصور كرده بودين در لحظه اي بود كه صالح الديزين چيا(
 ي بر شانه داشت، مرد طاسي شرور كه عقابي عرب با نگاهيمرد: ز داشتندي شماتت آميوارها حالتي دي شده بر رويزيو رنگ آمب ي عجيِگل

ن سرها ين با ايصالح الد. ست، زبانش را درآورده بودي نگري كه به باال ميش نشسته بود و از وحشت در حالي بر ابروياه بزرگي سيكه پرنده 
ر نبود يخواب در كنار سرها امكان پذ. افته بوديز ي از چنگييرا رفته رفته آن ها را بسان چهره هاي از آن ها نفرت داشت، ز-  آشنا بودياز كودك

  . داشتي رفت كه وضع آرامتريگريو سرانجام به اتاق د
   

ش ي به داروهايدگيتاده و در حال رسسيز ايرون اتاق چنگيد كه بير را دين رفت و دو زن پيي پاي از خواب برخاست، به طبقه يصبح زود وقت
، يِم سرطان مانند كم خوني و وخي مبارزه با عوارض جانبي برايگري دي كرد، داروهاي ماالفان كه روزانه مصرف ميبه جز قرص ها. بودند

 است كه از دستم بر ي كارنين كمتريا.  خورمي دواها را ميباشد، همه : "رزن گفتيبه دو پ. ز كرده بودنديش تجويره برايفشار به قلب و غ
مار به ي پادشاِه بي افتاد كه در آن قرص ها مارلو يمي قديشنامه هاي از نمايكياد يناگهان به . ار بودنديقرص ها رنگ و وارنگ و بس." دي آيم

  ."يد جانت را نجات دهيبا. بس است آبا: "به زمان حال باز آمد و گفت!  استيبيز عجيخاطره چ.  افتنديجان هم م
   

ده ي از آن دياما هنوز معجزه ا.  تواند آرزوها را برآورده كندي گفتند جادو است و مي شد كه ميده مي دي مسيز چراغي چنگيدر اتاق مطالعه 
د، يد ي كرد و ماِلِك رو به موِت خود را مين نگاه ميي زنگزده بود به پايچراغ كه اكنون تا حدود. د چون امتحانش نكرده بودنديشا. نشده بود

 يم. ن آوردِن آن شدييك لحظه، مشتاِق پايابتدا . ر نظر داشتي كه جز تنها پسر مالك نبود، آن را زيگري خود، كس دي كه به نوبه يدر حال
ر را ن كاياما ا... ش را برآورده كندي شد بخواهد كه آرزويخواست دست خود را سه بار به چراغ بمالد و آن وقت از جِن عمامه به سر كه ظاهر م

 يي جادويفرمول ها.  را بدهدياالت واهي فرو رفتن در اوهام و خي توانست به خود اجازه يت نبود و نمي جن و غول و عفرينجا جايا. نكرد
 داد شروع به آواز ي كوچك دارو را تكان ميشه هاي كه شين در حاليصالح الد.  داروها بوديدگي فايش رو داشت، بيدر كار نبود، آنچه پ

  ..."تف... اَخ: "ديز مانند كودكان چهره درهم كشيچنگ. و پدرش را از خواب پراند..." نجا استي دهد اي كه دوا ميمرد: "ن كردخواند
   
*  
   

ن دراز ي زمي روي كه بر تشكي راحت خود بخوابند و خود در حالين و كاستوربا را مجبور كرد در رختخواب هاين، نسريآن شب صالح الد
صالح .  خواست به توالت بروديد و بعد ميد، سه ساعت خوابيزوسوربيمه شب پس از خوردن ايمار، نيب. ز پرداختياقبت از چنگده بود به مريكش
 مبدل ي سرطاني بود حاال به خوراك سلول هايشه مرد نسبتاً چاقيز كه هميچنگ. كه خوردي وزنش يز را از جا بلند كرد و از سبكين چنگيالد

: ت كرده بوديز شكاي محبت آميكاستوربا با لحن. ن را رد كردي وارد شد و كمك صالح الدييدند، به تنهاي به توالت رسياما وقت. گشته بود
ه داده و در ين تكي صالح الدي به بازوي تختخواب اندكيهنگام بازگشت به سو."  استي خجالتيليخ. دي گذارد انجام بدهي كارها را نميبعض"

ك به جلو خم ي باري گردنيستاده و سرش رويخ ايش سيموها.  رفتيد، آهسته راه مي كشين مي زمي اش را رو كهنهي هايي كه دمپايحال
آبا، من : " كرديشنهاد آشتين فرصت به او پي در عوض، در نامناسبتريرد، ولي خواهد پدر را در آغوش گين احساس كرد ميصالح الد. شده بود

:  فشار داد و گفتي پسرش را كمي آمد بازويز كه همچنان آهسته راه ميچنگ."  باشدين ما كدروتيگر بي خواست دين آمدم كه دلم نمي ايبرا
  ."هرچه بوده فراموش شده.  ندارديتيگر اهميآن د"
   

صبح دور از او تا : "ت گشودنديده و معلوم بود خوب استراحت كرده اند، لب به شكايز پوشي تمي هاي كه سارين و كاستوربا صبح در حالينسر
شان را نظاره ين احساس كرد دارد روابط خصوصيز رفتند و چنان او را نوازش كردند كه صالح الدي چنگيبعد هر دو به سو." ميدياصالً نخواب

 يدند و مي بوسيگر را ميكدي كه سه عاشق يدر حال. ان به او دست داده بوديشال صفي مي بود كه شب عروسيدرست مثل احساس.  كنديم
  .رون رفتيرام از اتاق بستند، آيگر
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ز ي چنگيحت. گران به آن تن در داديز همچون دين نيآخر صالح الد. نت گسترده بودي اسكاندال پويش را بر خانه يقِت بزرِگ مرگ، جادويحق
 يخبر است، اما به رو دانم چه ي گفت من مي زد، چنان كه انگار داشت مي لبش لبخند ميك گوشه يز كه از روز دوم غالباً مانند گذشته با ين

ش مشكل بود، از ي ورم كرده بود و سخن گفتن برايز كه زبانش اندكيچنگ.  كردندين مدام از او مواظبت ميكاستوربا و نسر.  آورميخودم نم
بچه ها  كه به يي پوره و غذاهايفقط كم.  زدي جوجه كه در تمام عمرش دوست داشت لب نمينه ي به سي كرد و حتيغذا خوردن امتناع م

ه يز در حال غذا خوردن به بدن پسرش تكي گرفت و چنگين پشتش قرار مي نشست، صالح الدي در تختخواب ميوقت.  خوردي دهند را ميم
  . داديم
   

  . آمدنديادتش مي باشد كه به عي خواست با دوستانيز ميآن روز صبح چنگ
   

ق تكان ين انداخت و آن را به عالمت تصديين سرش را پاينسر." مييا به او بگوقت ريد حقيبا: "ن اصرار كرديهمانان، صالح الديپس از رفتن م
  .هير گريداد و كاستوربا زد ز

   
كار ساعت ده صبح وارد شد و يدكتر پان.  سؤاالتش را جواب بدهديد و همه يايز گفتند به متخصص اطالع داده اند تا بيصبح روز بعد به چنگ

زانشان وحشت را ين كه عزيض ها از ايشتر مريب. بهتر است من با او صحبت كنم: "د گفتي درخشيدش م كه از شدت احترام به خويدر حال
خُب، : " انداخت گفتي كه شانه اش را باال ميكار در حاليپان." آره جون خودت: "ن گفتين خشمگيصالح الد." نند، شرم دارنديدر چهره شان بب

د با هم ييايب.  كنميخواهش م: "ن شدندين و كاستوربا دست به دامن صالح الدين لحظه نسري در ايول. و عزم رفتن كرد..." ن صورتيدر ا
  .ت كرد و در را بستين كه شكست خورده بود، دكتر را به اتاق پدرش هدايو صالح الد." ميدعوا نكن

   
:  كرديار آرام و شمرده صحبت ميبس." دارممن سرطان : "ن گفتين، كاستوربا و صالح الديكار به نسريز چمچا واال، پس از رفتن پانيچنگ

 يوقت" ن همه خون كجا رفته؟يپس ا. كار گفتم من كه از روز اول به شما گفتم سرطان دارميبه پان.  ندارديالبته تعجب. شرفتهي پيليسرطاِن خ"
گر ياما حاال د.  كرديهمان ها شاديچقدر با مروز يد. د نگاهش روشن بودي شما آمدياز وقت: "ن گفتياز اتاق خارج شدند، كاستوربا به صالح الد

  ."ديگر نخواهد جنگيد. نگاهش تار شده
   

ز گفته شود، حاال ي خواست همه چيشه مين كه هميبا ا. ن با پدر تنها شدين كه زن ها به خواب رفتند، صالح الديآن روز بعد از ظهر پس از ا
  :بود صحبت كند، به پسرش گفتل يز كه ماياما چنگ. دي داند چه بگوي كرد نمياحساس م

   
 خواهم خودم را ينم. ستمين گذشته من جوان نياز ا. ردي بميزيك چيد از ي بايهر آدم. ستي نيم مسأله اي كه سرطان براي خواهم بدانيم"

.  ترسم درد استي كه ميزيچاز تنها . باشه. ده اميمن به آخر خط رس.  بروميي نمانده تا به جايم باقي برايريگر مسي دانم كه ديم. گول بزنم
  .ر بشومي خواهم تحقيو من نم.  كندير مين كه درد آدم را حقي ايبرا
   
*  
   

ن، ينسر.  تخت خوابانده بودنديجسدش را با آمبوالنس به خانه آورده، در اتاق كارش رو.  را بدرود گفتيمارستان زندگيز روز بعد در بيچنگ
  .رديممكن بود جسد بو بگ.  گرفتي آمد و گرما شدت مي باال ميه باشد تابستان بود، آفتاب به زودهرچ. شن را باال برديركاندي ِايدرجه 

   
ن و ينسر. عموها، دختر عموها، پسر عمه ها و دوستان همه بودند و همه با هم زمام امور منزل را در دست گرفتند. همان ها باز هم آمدنديم

ح ي تسبي ها به كمك دانه هايبعض.  كننديل در كنارشان ماندند تا عزاداري فاميستند و زن هاِد كف اتاق نشي سفي مالفه هايكاستوربا رو
 جسد يبعد آخوند آمد و هنگام شستشو. ديد ساكت شوين كفرش درآمده بود، اما آنقدر اراده نداشت كه به آن ها بگويصالح الد.  گفتنديذكر م
 پدر كه به خواست يدن جسد برهنه يبا د. ن اصرار كرد هنگام شستِن مرده حاضر باشديح الداد بود صالين كه شُماِر مردها زيبا ا. ديفرا رس

 كه ينُه ساله بود كه هنگام. ده بوديز را برهنه دياد آورد كه چنگيش به ي را در زندگيگرين تنها زمان دي شد، صالح الديآخوند پشت و رو م
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چقدر آلت خودش در برابر . كه خورد كه هرگز آن را فراموش نكرديدن آلت پدر چنان يز دا.  گرفت سرزَده وارد شديز در حمام دوش ميچنگ
د؟ در خود ي كني ميشما در لندن زندگ: "بعد گفت."  بستنديد قبالً آن ها را ميبا.  شوديش بسته نميچشم ها: "آخوند گفت. آن كوچك بود
! ن در و آن در صحبت كندي خواست از ايآخوند م." واقعاً؟ چه جالب "- ." ج بودميدرباِن هتل كالر.  كردمين سال در آنجا زندگيلندن؟ من چند
 يز اشاره مي چنگين لباس هاي كه به آخري؟ آخوند در حالي فهمين پدر من است، مگر نميهرچه باشد ا.  خوردين به هم ميحاِل صالح الد

اه ي سي كوچك پارچه اي كه تكه هايآخوند تشكر كرد و در حال." ديرا بردارد آن ها ي توانينه، م "- " د؟ي خواهين لباس ها را نميا: "كرد گفت
ن پارچه يا.  فهممينم "- ." اوريدرش ب "-." از مكه آمده. ن پارچه متبرك استيا: " برد گفتيز فرو مير پلك چشم چنگيرنگ را در دهان و ز

  ."ببخشد خدا شما را ياله "- ." گفتم جمعشان كن "-" ؟يديمگر نشن. متبرك است
   

  ." نهم تا به آرامش برسديبا دست خود سِر پدر را بر خاك م. " قبر بردنديز چمچا واال را به سويسرانجام چنگ
   

  .مي كنيت آن را اثبات مي است كه ما با مرگ خود واقعيي نوشته است که جهان جايكس
   
*  
   

 او كنار ي هاييدمپا. به اتاق كار چمچا رفت و در را بست. دي كشي بود كه هنگام بازگشت از گورستان انتظارش را ميراثيچراغ جادو م
 يمالفه ها شكل بدن پدر را در خود نداشتند و بو.  شده بود"يك جفت كفش خالي"ل به يهمانطور كه گفته بود تبد. تختخواب بودند

ك ي: ب درآورد و چراغ را با آن مالش دادي از جيالدستم. ز نشستيز چنگيچراغ را برداشت و پشت م. ده بوديچياهان معطر در اتاق پين گيسنگ
  .بار، دو بار، سه بار

   
  . چراغ ها روشن شدنديناگهان همه 

   
  :ل وارد اتاق شدينت وكيز
   
 كه دست يدر حال." ر بوديک و دلگي تاريليدم كركره ها بسته بود و اتاق خي دي چراغ ها را روشن كنم، ولي خواستيد نميشا. آه، منو ببخش"

 ينيبله، ز.  كرده بوديد، دم اسبي رسي بلندش را كه تا كمر مين دفعه موهايا.  زديش بلند، بلند حرف ميباي زي داد با صدايها را تكان م
 را انتخاب كرده ياما بد موقع. تت كنمي خواستم اذيم.  ناراحتميليامدم خين كه قبالً نياز ا "-."  خودشيجن اختصاص". نجا بوديل ايوك

  ."ِم منيتي يچاره يغاز ب. ارينمت ي بيخوشحالم كه م.  خودخواهميلي من خ.بودم
   

 يد و گاه در دانشگاه درباره ي كشي دست نمياسيت سي داد از فعالي ادامه مي كه به كار پزشكيدر حال.  بوديشه تا گردن غرق زندگيمثل هم
.  دانستمي نميزي پدرت چيضي مريز تمام شد، درباره ي همه چي تا وقتاما. مارستان بودمي بي من تويدي تو رسيوقت: " كردي ميهنر سخنران

ن يخوش قلبتر.  بودي خوش قلب و گشاده دستي زنينيز." ي حق داريرونم كني بدم، اگر بيليمن خ. رميامدم تو را بغل بگيتازه آن وقت هم ن
حرف . د درست فكر كرده استي ديو حاال م. يد بكني چه باي فهمي ميديبا خود گفته بود هر وقت او را د.  بود كه تا به حال شناخته بوديزن

ن را يباشه، ا: "د سرانجام گفتي رسي به نظر ميار راضي كه بسينت در حاليز." دوستت دارم: " گفتيد كه مي خودش را شنيد و صداياو را بر
 خودت ي دولتي عاليمارستان هاي از آن بيكيكه در  يشانس آورده ا. يت را از دست داده ايمعلوم است كه تعادل ذهن. رمي گيده ميند
ان يچاره مبتالي شود كه بيد و فروش مي خوابانند و آنقدر مواد مخدر در بخش ها خرين ميين به هروي معتاديوانه ها را پهلويآنجا د. يستين

. رمي بگين بار حرفت را جدي، ممكن است ايار كناگر بعد از چهل روز آن را تكر. اما مواظب باش.  شوندي آخر سر معتاد هم ميزوفرنيبه اسك
  ." باشديماريحاال ممكن است نشاِن ب

   
 ي كه به نحويروند.  كرديل مي را تكمي و نوسازيش، روند بازسازيبه زندگ.)  شوهر بوديكه ظاهراً هنوز ب(ر ي شكست ناپذينيبازآمدن ز
ش اكنون ي هايب و بدينش در انگلستان، همراه با عجايشي پيزندگ.  پدرش بوديماري ب وي زندگين روزهايز و پرتضاد، مولوِد آخريشگفت انگ

ن، يش، صالح الدي گفته بود كه به نام اصليني به زيوقت.  صحنه اشيدرست مثل نام كوتاه شده . دي رسيجا به نظر مي بيار دور و حتيبس
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 ين كه مرحله يمثل ا. بله." ي كردن دست برداري از بازي توانيگر ميحاال د. گر وقتش بوديد: " استقبال كرده، گفته بودينيبازگشته است، ز
 محمد و يمانند زندگ. م شدهيتي يزندگ.  وجود نداشتيگر پدري كه در آن دييايدن.  بودين و واقعيا وزي آغاز شده بود كه در آن دنيگريد
  .دي درخشي جادو مير چشمان ذهنش همچون چراغ، روشن شده بود و دي نوراني مرگيني كه بر اثر سنگي ايزندگ. گرانيد
   

 او را به خانه اش دعوت كرده ي با شرمسارينيز( كرد ي در رختخوابش استراحت مي كه پس از عشقبازي در حالينيچند روز بعد در آپارتمان ز
شه در يد فكر كنم كه همين به بعد باياز ا: "م گرفته بود كهيتصم.)  داشتي چادر از سر بر ميدگي پس از مدت ها پوشييبود، چنان كه گو

 ين به گونه ايشي پي زندگيبه زود.  از چنگال گذشته خالص شودين سادگي تواند به اياما آدم نم."  برمينده به سر مي آين لحظه ينخست
  . آمديباز م

   
*  
   

ن ين، كاستوربا و صالح الديان نسريهنگفتش م ثروت يز، بهره ي چنگيت نامه يطبق وص.  شده استي برد كه مرد ثروتمندين پيصالح الد
ده ي را به كاستوربا بخشي بمبئين حال خانه يبا ا.  شديز مين صاحب همه چين گذشته، پس از مرِگ دو زن، صالح الدياز ا.  شديم ميتقس

 ي در آن موزه زندگي تواني تو كه نم.بگذار آن را بفروشد: "ل گفتينت وكيز. ن عازِم فروش آن بودي رغم اعتراض صالح الديز عليبود و او ن
  ." يكن
   

ِد ي و مسلمان ساخته، با صاحباِن عقاي هندي گروه هاي درباره يلم مستنديراندا فيجرج م. دن جرج و بوپن رفتندي به دينيشنهاد زيبه پ
ن رو سرنوشت ياز ا. لم شده بودنديت فينوعت كرده، خواستار مميان هر دو گروه به دادگاه شكايادگرايبن. گوناگون و متضاد مصاحبه كرده بود

دن ي نشسته بود، پس از نوش تاالثوييدو يخانه يش كمتر و شكمش بزرگتر شده و در ميجرج كه موها.  افتاده بوديلم به دست دادگاه عاليف
 ي الغر و بلندقد با موهايكه دختردش يدوست دختر جد. چانديده اش را پيل موم ماليو نوك سب."  ندارمياديد زيگر اميد: " رم گفتيمقدار

لكا بود، يدختر كه نامش سوات.  بوپن حمله كردين لحظه به كتاب شعر تازه ي انداخت، در ايان ميشال صفياد مين را به يكوتاه بود و صالح الد
ان يد مواضع ما به وضوح و روشن بيزه باامرو: "اصرار داشت كه. افتي ياشعار بوپن را به خاطر كاربرِد سمبل ها و اسطوره ها مبهم و ناروشن م

 يعني " بزرگيت هايروا" يله ي كه جامعه به وسيه بافيو بعد شروع كرد به نظر." ر كردي توان به غلط تعبيل ها را مي تمثيهمه . شوند
 مردم از شركت در ي كنار گذاشتن توده" فاسد و بسته موجب ي دولتيدر هند، رشد ابزارها.  شودي ميخ، اقتصاد و اخالق رهبريتار

 يول.  متوسل شده بودندينيمان دي ايعني "ت بزرگيروا"ن ي خود به كهن تري ارضايل آن ها براين دليبه ا.  شده بود"ي اخالقيپروژه 
ن گونه ي اگه ما نسبت به ايول: "بوپن گفت."  كنندي مي دستكاري كامالً ارتجاعي به گونه اياسين ساالران و عوامل سيت ها را دين روايا
لكا يسوات" م؟ي شويل نظرات خود به توده ها متهم نمي از نخبگان و تحميم، به طرفداريم و آن را نادرست بخواني كنيش داوريمان پيا

بهتر است تو .  جنگدي ميديه سفي بر علياهيان و سين بر ضد منطق گرايمؤمن: ده شده اندي كشيدر هند امروز خطوط: "ن جواب داديخشمگ
  ."يخود را انتخاب كنهم طرِف 

   
گر را يكدين ي كرد و طرفيلكا عذرخواهيسوات. ز آرام گرفتي همه چيني زياني با پادرمين برخاست تا آن ها را ترك كند، وليبوپن خشمگ

  .دنديبوس
   

ك يقرار بود . مده بودند جالِب توجه به آنجا آياسيك تظاهرات سي نقش خود در ي بحث درباره ي برد كه آن ها براي پين به زوديصالح الد
 را ين تظاهراتيسِت هند، مثالً چنيحزِب كمون. جاد شودي اي ملي و همبستگي از برابري هواداري از شمال تا جنوب شهر برا"ير انسانيزنج"

 را يتينه آزار و اذ شود انتظار هر گوي است و مينجا بمبئيا: "راندا گفتي جرج ميز در شهر كران بر پا كرده بود، وليت آمي موفقيبه نحو
 الزم ين گونه تظاهرات عمومي خطرها، اين گفت با وجود همه ي به صالح الدينيز." ميستيس نگذارد مقابل ِسنا بايممكن است پل. داشت
:  گذاشتادگرا را به حال خودي بنيروهاي توان نيگر افتاده اند، نميكدي مختلف در حمالت شهرها به جان ي مذهبي كه گروه هايدر حال. است

من در هند وارد . ش شگفتزده بودي زندگين از سرعت دگرگونيصالح الد."  مخالف هم قدرت دارنديروهايم كه نيد به آن ها نشان بدهيبا"
  .حتماً عاشقم. ب استي عجيليخ. است شده اميس
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مت و گپ زدن كردند و آن وقت بود كه ي ارزان قدن رِميدند، شروع به نوشير كارها به توافق رسين كه در مورد محل ِگرد آمدن و سايپس از ا
 ي گفتند، احساس كرد كه گذشته همچون خاريشه مي هنرپيل فرشته يب جبرئي كه آن ها از رفتار عجيدر حال. ديعات را شنين شايصالح الد

  . زنديش ميپنهان به او ن
   
*  
   

جرج . ر نبوديل جذاب و مقاومت ناپذيگر آن جبرئيرد، ديش را از سر گي قبليشگي هنرپي بازگشته بود تا زندگي كه به بمبئيل فرشته ايجبرئ
 گن چون در عشق شكست خورده يم.  دونه چراي نميكس.  دارهيال خودكشيانگار خ: "نما را از بر داشت گفتيعات مربوط به سيراندا كه شايم
 يل فرشته خودداريرفتن جبرئيك هال از پذي بريآتش سوز كُن پس از ياَل. ن احساس كرد صورتش داغ شده استيصالح الد." نطور شدهيا

 يه ي او را در حاشيگر زندگيبار د. " بخشش نكردينقدر ضربه خورده بود، تقاضاي گناه كه اي بياي از اله لويد كيشين انديصالح الد. كرده بود
ن ين آخريدر ا. ن گفته بودي از پشت تلفن به صالح الدلين را جبرئيا."  استين قدر عصبانين است كه اي ايبرا. مي خود قرار داديخواست ها

و حاال او ." نميم نبي زندگيمانده ي را در باقين شهر لعنتي و ايخت تو و اَليگر ريتا د: " برگردديال دارد به بمبئيل افزوده بود خيگفتگو، جبرئ
. ن دفعه خرجش هم با خودش استيا.  سازدي ميبي عجيلم هاي فدارد: "جرج ادامه داد.  كشاندي ميگر خود را به ورشكستگينجا بود و بار ديا

 ي خواست حماسه يل ميجبرئ." گر كارش تمام استين دفعه دياما ا. دنديد كننده ها خود را كنار كشيش، توليلم هاين فيبعد از شكست آخر
 گناهكاران پاك و مؤمن شوند، فاسدتر و ين كه همه يا يان به جاين تفاوت كه در پايبا ا.  كندي بازسازيلميرا به شكل مدرن در فانا يراما

ل نقش يجبرئ: "ح داديجرج توض.  شديش داده مي خوب و صادق نمايطان صفت، به صورت آدمي، شاه شراونا شدند و ي بند و بارتر ميب
  ."  مقابله كندي ِافراطي هاين بار با مذهبير آخي خواهد براي تواند برنده شود، مي داند نمين كه ميظاهراً با وجود ا.  كندي مي را بازراوانا

   
 و ِخباثت متهم كرده يطان پرستيل را به كفر، شي را تَرك گفته و در مصاحبه ها جبرئيلمبرداري فيگران صحنه ي از كاركنان و بازياريبس

 روزها خوب و مهربان است و در يبعض: "تجرج گف. عات گشته بوديلم موجب شايشتر از انتخاب موضوع فين گذشته رفتار غلطش بياز ا. بودند
ان يلم به پاي فيه ي كنم تهيمن شخصاً فكر نم.  خواهد زانو بزننديد كه انگار خدا است و از همه مي آيگر چنان سر صحنه مي ديروزها

. هم در عشق شكست خوردش سقوط كرد و بعد يمايض شد، بعد هواپياول مر. ابدي بيش چاره اي مشكل روانيل براين كه جبرئيبرسد، مگر ا
س به خانه اش آمده يق بود و چند پلي پرداخت نشده اش در دست تحقيات هاي مالين بود كه مسأله يگر، بدتر از همه ايخوب معلوم است د

ن حرامزاده ي ايا استخوان هيهمه : "د كرده بود كهينگ، تهديشوهر ركا، پادشاه بولبر.  كنندي مرگ ركا مرچنت از او سؤاالتيبودند تا درباره 
م پل از يب.  رودي بدنام ميع شده كه شب ها به محله هايگر شاياز طرف د.  رفتيل تا چند روز با محافظ سِر كار ميو جبرئ."  كنميرا خُرد م

و به صالح " .دي شناسيده ام شما او را مي شنيراست. "ش شدهيزيك چيمعلوم است كه فرشته .  كندين وضع استفاده كرده، مدام مصاحبه ميا
ل نتوانسته يمعلوم بود جبرئ." ميما با هم بوديدر هواپ.  شناسمشيخوب نم: "ن گفتيصالح الد. ش سرخ شده بود نگاه كردين كه رنگ و رويالد

ل جان او ين كه جبرئيك هال و اي بري آتش سوزي باور كرده بود كه حادثه ين به سادگيصالح الد. ش خالص شوديطان درونياز شِر ش
 ي انسانييروي كرد عشق مانند نفرت نيتصور م.  درونشان را به آتش سپرده استيطان هاي ها پاك كرده و شيات داده بود، هر دو را از بدنج
  . شدي كامل نمييچ مداواي هييگو.  نبوديز ابديچ چياما ه.  كندي انسان را دگرگون مي همچون بديند و خوبي آفريم
   

 ينام ال.  شده استي وارد بمبئ" پنهانيقله " صعود به ي براي كوهنوردين الملليم بيك تيزنامه خواند كه ن در رويدو روز بعد صالح الد
 ارواح يمن معن: "ديشين انديصالح الد.  گشتي مكرر باز مييايگذشته همچون رؤ. ان كوهنوردان بودي، در م" ِاِوِرستيملكه "ا كُن، يلو

  ."نيكار ناتمام مانده، همن است كه يمفهومش ا.  دانميگذشته را م
   
*  
   

  . افتدي مي اتفاق بدي شد كه به زودي آمده بود؟ رفته رفته مطمئن مي چه به بمبئيبرا.  كردي فكر مين به اليتا چند روز بعد، صالح الد
   
   رفت؟يل ميدن جبرئيد به ديا بايآ
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  .ك اتفاق بدي. بله. ي بكني درباره اش كاري توانيمست و ني چي داني افتد كه تو نمي مياتفاق بد: ش هشدار دادي درونيصدا
   
*  
   

ك ين يبه نظر مقامات ا: "يني زياما به گفته . ز از آب درآمديت آمي كه بر خالف انتظار، موفقيتظاهرات.  دادين واقعه روز تظاهرات رويو ا
  ."اد منعكس شوديد زيپس نبا.  استيستيش كمونينما

   
  ود؟ روزنامه ها چه بيترهايپس ت

   
  .نماي بزرگ سيه كننده ي ِاِوِرست و تهيمرگ ملكه 

   
  .  ماالباري دوگانه در تپه يتراژد

   
  . شوديد ميل فرشته ناپديجبرئ

   
خانم . دا شديل فرشته پي به قلبش اصابت كرده بود، در منزل جبرئي كه گلوله اينما، در حالي محترم سيه كننده يا، تهيسوديجسد اس اس س

ش، ركا ي كه چند سال پيهمان آسمانخراش. ن افتاده بوديي از پشت بام آسمانخراش پا" همان حادثهيط"س يز به تصور پلي نا كُنياله لو
  . ر افكنده بوديمرچنت خود و فرزندانش را از بام آن به ز

   
ن و ي را كه خشمگينيو ز." نت برگردميود به اسكاندال پيبا: "ن گفتيصالح الد.  صبح روز بعد، فرشته مظنون قلمداد شده بوديدر روزنامه ها

  .د او بودي اَعمال پليجه ين دو نتيا كشته شدن اي كند، ي توانست به او بفهماند كه احساس گناه ميچطور م. معترض بود تنها گذاشت
   
*  
   

 ييبا صدا." ندينفر آمده شما را ببك ي: "ستاده بود كه كاستوربا آهسته در زديش كنار پنجره اين چمچا در اتاق خواب كودكيآن شب صالح الد
همان كه روزنامه ها . ل فرشتهيجبرئ. ل است كه آمدهين، جبرئيگوش بد. از دِر خدمتكارها وارد شده: " گفتيده سخن مي ترسيآهسته و حالت

  . حرفش را خورديه يو بق..." نوشته اند
   
  "كجا است؟ "-
   
  "س تلفن كنم؟يد به پلي خواهيم. ديش نرويد بهتر باشد پهلويشا.  دفتر پدرتان استيتو "-
   
  ." خواهدينم چه مي روم ببيم. ستينه الزم ن "-
   

ده ي كشيداري بيافه اش مثل آدم هايش چرك بودند و قيلباس ها. ز نشسته و چراغ كهنه را در دست گرفته بودي تختخواب چنگيل رويجبرئ
  ." خودت استيخانه . سپونوا تو يب: "ست و گفتي نور به او نگري بيبا چشمان. بود

   
  ."ف كنميت تعري برايآمدم قصه ا. ن و دهانت را ببنديبنش: "ل فرشته گفتيجبرئ." ستين كه حالت خوش نيمثل ا: "ن گفتيصالح الد

   
 خشم خدا را حاكم شه نسبت به آنان مظنون بوده،يز كه همي كرده اند، و او نيانت ميا به او خيا و اله لويسوديش گفت كه چگونه سيو بعد برا

  .ن پرتاب كرده بودييشنهاِد ركا از آن باال به پاير زده و دختره را به پيا را با تيسودي س گردانده بود،
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*  
   

  : در زدين گفته ها سخت به فكر فرو رفته بود كه كسيدن اين با شنيصالح الد
   
  . خبر كرده بودظاهراً كاستوربا سرانجام آن ها را." ديلطفاً در را باز كن. سيپل"
   

 در آن يل اسلحه اي برد كه جبرئين ناگهان پيصالح الد. ن انداختيز چمچا واال را برداشت و با سر و صدا به زميل چراغ شگفت انگيجبرئ
ولور را در د و ناگهان ريل سه بار به چراغ دست كشيجبرئ.  در زدن قطع شديصدا." د، او مسلح استيمواظب باش: "اد زديفر. پنهان كرده است

  . دست گرفت
   

ن خود را يصالح الد." ن چراغ هستمي ماِلِك ايست؟ من بنده ي شما چيآرزو: "دي گويبت بعد از ظهور مياد آورد كه جِن بدِهين به يصالح الد
مثالً حاال كه .  كندي مفكر كرد كه اسلحه، آدم را چقدر محدود. مار شده بودين كه بيل پس از ايدرست مانند جبرئ. افتي يع جدا مياز وقا

 ي درها را باز ميم همه ي قديجن ها. دي رسيا چقدر كوچك به نظر مي سالح در برابرش نشسته بود، دنيل بود و او بياسلحه در دست جبرئ
  .ستم، چقدر مبتذل بودي چراغ قرن بين غوِل مدرن، بنده ي كه ايدر حال. كردند

   
 ي كند، نميشه عود مي گذارد و هميگر راحتم نمين مرض ديش به تو گفته بودم كه اگر بدانم اي پ وقتيليخ: " گفتيل فرشته به آراميجبرئ

  . ل آزاد شديجبرئ. دين بتواند مانع شود، اسلحه را به دهان گذاشت و ماشه را كشين كه صالح الديش از ايو به سرعت، پ." توانم تحملش كنم
   

. نديايبگذار بولدوزرها ب! به درك.  تمام شده بوديكودك. سرش را تكان داد. ماه بدر تمام بود. ستي نگريرون ميستاده بود و به بيكنار پنجره ا
  . توانند متولد شوندي ها از مرگ سر باز زنند، تازه ها نميمياگر قد

   
ش از انسان بودن است،  كه نامي اشتباهات، شرارت و گناهاني رغم همه يانگار عل." ميا برويب: "ل از پشت سرش گفتينت وكي زيصدا

  ." منيم خانه يا برويب: " گفتينيز. ن دفعه شانس آورده بوديبله، ا.  شدي به او داده ميگريشانس د
   

  ." ميبرو: "د و گفتي او چرخين به سويصالح الد
  

 


