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 پا پا بــــــ

  کالگرمحمد 

 

 نظیرِبی ی ناموزونِی هرروزهبازیچهی سنگدانم از کِمشغول نقاشی روی سنگی صاف و صیقلی بودم. نمی

آنکه فرمانی از جایی ، ناگهان، با یک جست سریع، بی دزدیده بودمش از دستان ظریف آنیســ شده بود. من

ای شوم مرا هم به شک اینکه چطور توانستم مرتکب چنین چابکی ای.هیچ ارادهبیو ساطع شده باشد، 

دانم؟ خاسته دستم بیاندازد، یا شاید دلش به حالم سوخته، یا چه می آنیـسـ کنمانداخته است. گاهی فکر می

که اگر هزار بار دیگر هم  ی خودبخود و ناگهانیدر آن لحظهآن لحظه به خاطر ندارم. من که چیزی از 

-میدیدم، مرموز را روی لبان او می و آن لبخند شیرینِ انمبازیچه را در دستشد باز هم سنگتکرار می

ی که سرعت بدنش نمونه ندارد، بنا به ا ـفرز و زیرک، آنیس ود آنیسـِهر اتفاقی افتاده باشد. ممکن بتوانست 

ای نیست این خاطرهوقتی دلیلی نامعین، خودش سنگ را توی دستان من گذاشته باشد. بگذریم، 

 د. ناندازاش نقاشی مرا به تعویق مید، اینها همهنچه اهمیتی دارها فشارآوردن

 نقاشی کنم، فکرش را کرده بودم. بهترین رویه امبازیچهِ سنگرا روی سمت تخت« آنیـســ»اش قرار بود نام

از آنجا آمده بود  آنیـســجایی که ) اشآن را با حروف یونانیتوانستم برای نقاشی همان سمت بود. اگر می

 معروف شهر برای حکاکی آنو طبق برنامه از ممد تراشکار  نقاشی کنم برگردد(به آنجا دوباره خاست و می

امکان نداشت  شد،خوشحال میحتمن توانستم برای لحظاتی هم که شده خوشحالش کنم. می ،کمک بخاهم

 فردش ای که از او قاپیده بودم، با آن ویژگی منحصربهبازیچهسنگص روی ـنقکاری بیدهــبا دیدن این کن

را ا آنـداد ترا می این اجــازه که به هر کـسای بازیچهسنگ. خنداند، شاد نشودمیهم را  استاد مویهکه هر 

درست ، نظیراین ترکیب بیهر دفعه به نظاره بنشیند که چطور  بردارد به هوا پرتاب کند و با چشمانی متحیر



2 
 

یک پاندول تا  مثلافتد، اش روی زمین میصیقلی با دوپای ناموزونِ ،دوستگربه بازانِتاس برخالف انتظار

ی تکرارشوندهموسیقی یک چیزی شبیه یک مصرع، یا مصرعی از با حرکت دوپایش کند و ابد نوسان می

، چیزی که به ظاهر امکان نداشت «آنـیـســ، آنــ یــس، آنــیـ س، سـ یـ ن آ: »گذاردبه نمایش می صدای پا

کشفی ، ی ناگهانیچیزی شبیه یک معجزه ؛نمودان آنیســ که ناممکن میــرست مثل قاپیدن سنگ از دستد

-بازیچه، کاشف سنگآنیسـ توانستحتی میکه  فیــپایان با یک بازیچه؛ کشهای بیها و بازیدر دل پرتاب

هایش را یکجا توانست تمام بدهیمیکه ای سکهی متفاوت، : یک سکهکند شوکههم را نظیر، جادویی بی ی

های خودش را با ای با حکاکی نقش خودش، پولی که با پرتابش صدای قدمبا آن پرداخت کند، سکه

  !شنیدچشمانش می

تند. پایــش را از هـــرجایی که بیرون همه از او طلبکار بودند، با این حال به طرز عجیبی او را دوست داش

که در را  تصویر آنیسـ به همراه هاکرد. این صدااش میو شادمانی طلبکاران بدرقه صدای خنده گذاشتمی

-و آب می گرفتنشانه میها و کوری چشمانم را حسی حواس، کری گوشبییخ  بستت سر خود میپش

نشاند. هوا لبخند بر لبانم میچرخاند و بیگردنم را به سمت او میداد، ، قدرت دو چندان به پاهایم میکرد

ات دوباره جان تازه بگیرد روی با او کافی بود تا حنجرهرفتم. چند قدم پیادهیم دنبالش میآنکه چیزی بگوبی

-از شنوایی گوشهایش آنقدر تند و تیزتر های شنوایی داشت، البته قدمزدن. گوشو شروع کنی به حرف

کم ــمحویی ــگلای زیاد و سریع، با تکانهآنچنان  وار،مسلسل شدی کلمات رادند که مجبور میبوهایش 

او های شنوای گوشبه یکجا  شدهایش کندتر میدم در طلبکار بعدی که ناچار قدمشان، که همه یـادا کن

یک کالم  «پا بـــ پات میام!»شده بشنوی: که هم  اش را برای یکبار دیگراین کالم شیرینتو برسند و 

 این ورد با شنیدنعیار! چطور ممکن بود او پا بــ پای من بیاید وقتی هر دفعه سحرآمیز، یک جادوگری تمام

شد؟ هر لحظه زد و حواسم نیست و نابود میبرتن خشکم میهای لباسگیج و منگ، درست مثل اسکلت

شانس و قران پول بخرند، توی کمد قایمم کنند، و اگر خوشامکان داشت توی یکی از این پاساژها مرا با د

به همه و  داد سر از اتاق پذیرایی در بیاورمکه بوی خون می در یک مهمانی کثیفبودم سالی یکبار می

شانسی شومی! باید کاری چه خوش «چقدر طبیعی، این امکان نداره، آخی، سبیلشو نیگا کن!: »بخندند هیکلم

-ی من هیچ عکسشدهر و سنگسِ بدنِ معنایی نداشت و مقاومت کلماتاین بل جادوی کردم، در مقامی

آن از یکی نشان دهد. در این شرایط شاید تنها شانس من این بود که خریدار من  ستتوانالعملی نمی

ناگهانی خریدارم که با  در غروب دلگیر یکی از این روزها، صدای خنده و شادیطلبکارهای آنیسـ باشد و 
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و در پی احساسی ا آب کند، ر ممرا خالص کند، یخبرای همیشه  فضا را پر کرده بود رسیدنِ آنیسـِ پا بـ پا

در توانم میکه این از حرکت کنم. در آن صورت با خیالی آسودهو  م را روی کولم بگذارممَدُخوشایند 

ی خریدارم به دروازههیچ مانعی بیرا  ، خودمکنمم ترین وضعیت خود موجبات وحشت همه را فراهطبیعی

 ؛انش نبودــگاه، به هیچ وجه امکهیچالبته شانسی که  .ماندممی نتظر پاهای آنیسـجا مهمان و رساندممی

نظیرم صاف ی بیبازیچههایش را با سنگباید بدهیدادند! یی راه نمیاــهین جاـکارها که او را به چنــطلب

دادم شانس، بد یا خوب نشستن و به همه نشان می کردمام را هر چه زودتر تمام میباید نقاشیکردم، می

 . بازی یعنی چهو سکهبودن داشتن و طبیعیامکانتاس، 

بر باد را ی امیدهایم شبیه یک گربه است. این همهگیرم. ام را دستم میبازیچهسنگ ،منگنه میان این افکار

باید حواسم را جمع کنم. اگر کوچکترین اشتباهی مرتکب شوم کنم. هم امتحان مییکبار دیگر پس . داد

-دم را بیشتر میــاین امیالش کنم. ــباید خوشح شده:ود. آنیسـ ساکت، آنیسـ شکستهشچیز دود هوا میهمه

-میاش نپشت خمیدهای که به ربهـدرست است، گهمین پرتاب سنگ،  کنم:ان میـمتحیکبار دیگر اکند. 

تواند به می ویش شرط بست؛شود ری معمولی نیست، میاگر گربه هم باشد یک گربه افتد، عالی است.

خورد، هیچ ترسی با پاهایش زمین میای دارد که از هر جا پرت شود بیتک طلبکارهایش بگوید گربهتک

در نقش یک که فقط با نامی هایش را قدم رودشود، و در حالی که راه میکند، از جا بلند مینوسان می

ی ظرافتم را بکار بیاندازم، ریسک بزرگی است، باید همه !خاند: آنیسـآواز میشود، ظاهر میملودی 

-گاه هیچگویم. هیچپایانم دم درهای آنها میهای بیشدنی اسکلتطلبکارها شوخی ندارند، این را به تجربه

شود و دری که باز می در ذهن: تصویر آنی، کوچک، و گذرایک فقط ام. یک از آنها را از نزدیک ندیده

شود و شود، آنیسـ وارد میآید، هیچ چیزی دیده نمیچیز که جدی و سنگین است، هیچ صدایی نمیهمه

شوند، صدای خنده، شبیه شادمانی یک مرد چاق که کم صداهایی بلند میکمشود. پشت سرش در بسته می

که از دو لنگه کفشش  ست و سالهاست از آنجا تکان نخورده، صدایی ضعیفاحتمالن پشت میزش نشسته ا

به جادوی پا بــ پا برای  ندگیوادارکننده به پناهخراش و آزارنده، گوشکله، دو لنگه کفش بیآید، در می

دری که باز  وار،شادی مرگشدن، صدای یک ، پذیرش احتمال خریدههاصدای کفش باخالصی از کرشدن 

تصویر ی اینها ی اینها، بله همهنشیند. همهبر لبم میدوباره لبخندی که شود و گردنی که کج میشود و می

های یک نقاش طلبکار توهم _اش کنمخاستم نقاشیمرگ خودم بودند، مرگ طلبکارها، مرگی که می

وم و پا بــ پا را تا با این توهم امکان نداشت موفق شوم، امکان نداشت دیگر بتوانم جایی بر بخش!نجات
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گر این باشم که این نیز توانستم نظارهاز قبل بشنوم. نمی ترابد، همیشه، بارها و بارها، و هر بار قدرتمند

-شود. نه یک هیاهوی سرسری که یک بازی بینیست و محو می هر صدای دیگر به زودی حذف،همچون 

 .   خاستممی گشتندرفتند و دوباره برمیمیآمدند، هایی که مدام می، قدمیِ پا بـ پاپایان پاها

باید کاری  ی در حال مرگ. نه،! تکرار مکرر پا بـ پا در یک حافظهانههای طلبکارهای لعنتی، توهموسواس

-دم صبح، باالی بدن بیخانِ سپیدهبار در خروسکردم، باید اینکردم، آنیـســ که خاب بود باید کاری میمی

پاشو، » کردم:کرد صدایش میدرست مثل کاری که هر روز او با من میو نشستم، میاش جان و خابیده

گرفته  سرگیجه رفتم پایین و باالـ پایش پا ب بس ازرفتم؟ کجا می اما...«  من دارم میرم!صبح شد، پاشو، 

که  از اوییدم، ماناز او عقب می همیشه د.یچرخمدام پاهایش می یر بازیگوش،نظشیرین شیطانک بی. بودم

 تلنگر یک با تواندمی اینکه از و دزمی طعنه من یسرگیجه به مدام گرفت،می اششوخی دیدمشهربار می

تازه خابیده بود از فرط خنده،  .دیخندمی قاهقاه زند برهم را تعادلم ناگهانی خپِ یک یا غلغلک یک کوچولو،

از طور خرناسه بکشد. آمد اینکم پیش میاز بس از سر و کول هم باال رفتیم و چرخ زدیم و طفره رفتیم. 

احتمالن او این اولین باری بود که برای مدت کوتاهی از او جدا شده بودم.  شده بود.صبح حسابی خسته 

ممد تراشکار هم که امکان نداشت این وقت شب راحت و آرام خابیده بود. انقدر هم اولین باری بود که 

-عادتبیهای همیشگی لعنتی، وسواساش باز باشد. این بهترین فرصت بود. خودم بودم و خودم. بیمغازه

بیدار هم بود پیشش  حتی اگر ممد تراشکاردیگر ام! های بزرگساالنهداد، بوی بچگیهایی که بوی کهنگی می

، هر چند پدرم همیشه از او بسپارمزمخت نظیرم را به دستان ی بیبازیچهرفتم، این امکان نداشت سنگنمی

تواند با چنین کرد که چطور فقط اوست که میو دستانش تعریف می های ظریف تراشکاریدستگاه

در که چفت هر چق شهایدست. بتراشدبه نحو احسنت دستگاهی کار کند و سرسیلندرهای سوخته را 

کردن هرچقدر هم که دقیق و ظریف باشند فقط به درد سوراخ اشهای تراشکاریدستگاهدستگاه باشند، 

اینها  ساختم.می« ؟نمیشه -میشه» هایِاز آنها گردنبند و تسبیح میاهند که بچگیدخورمرمرهایی می سنگ

شبه ام بود و باید یک. این تنها فرصتکردچیز را معلوم میدیگر برای من هیچ اهمیتی نداشت. زمان همه

نقاشی را تمام کردم، االخره ـبآمد! باز از من بیرون میدان و یک تاسیک نقاش، یک تراشکار، یک موسیقی

باید صدا داشته باشد، از اول کافی نیست، خیر، ! صدا: آنیـسـزیبا، یک ترکیب بی ی ایستایوارهیک طرح

تر نقش بایست هرچه آرامکه می میخ و چکشی م وماندمیمن حاال دیگر ای در سر داشتم. چنین نقشه

برای من بتوانم توانست بخابد و تا می که او کرد، آنقدر آرام و باحوصلهام حک میبازیچهرا بر سنگ آنیســ
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حیرت کرده بودم. زیبایی ناموزون . همین یکبار هم که شده کف پاهای پا بــ پایش را خوب نگاه کنم

-و عاشق وحشت کرداز آن شد شد ترسید، میاز کف پاهایش میصورتش در مقابل کف پاهایش هیچ بود! 

پوست  خوب براندازش کنی، از حساسیت شدیدشینی، نها خیره به پاهایش ب، آنقدر که ساعتاش شد

گفتن یک  به آنها نزدیک کنی و یا باسریع  نکنی دستانت راآنقدر بترسی که جرأت  تر از صورتشلفتکُ

-ترکیب اس و زیبا کهـــاک و حســپاهایی آنقدر ترسنرها کنی.  هاخودت را از این ترسخالی « زیباستِ»

و « رود؟چطور روی همچین چیز حساسی راه می»که  کشیدمیاین پرسش را پیش شان هر بار چون گرداب 

ها سانـکه چطور ان کردییبا خودت فکر م وسیت را از نو برای خود تعریف حسا، کردیحیرت می باز

با پیچند و های بوگندو و زشت دورش میکنند، جوراباش نمیوازشـبوسند، ناز و نپاهای یکدیگر را نمی

و هاشان بیشتر دوست دارند هاشان را از جورابکنند، کفشناله میپا چس از بوی بدِی بدبو یهادهان

چیز همهکشیدم و آنیســ به تنهایی کافی نبود، باید اینها را هم مینه،  هاشان را بیشتر از پاهایشان!جوراب

 :ه بودتازه شروع شد

های اش را صدا زد. باید قدمآنیس فقط یک نام بود، یک طرح کلی، چیزی که بشود زیبایی ناموزون متقارن

 ،هواکه آن شب بیهایی ، و تمام بوسهزده بودپا بــ پایش، حساسیت پاهایش، چیزهایی که روی آنها قدم 

کردم. باید کاری میرا کندهبر پاهایش زده بودم  شده با عمق خاب و حساسیت پاهای پا بــ پایش،اما کنترل

نظیرم را ی بیبازیچهتوانست کار سنگحساب میی بیکردم، کوچکترین ضربهحسابی از آن مراقبت می

حساب ویهـحتی به درد تس تک و تنها بسازد کهصرف، یک نام برای همیشه تمام کند و از آن یک نقاشی 

یک ضربه  کردن آنیســ!بازی و موسیقی و خوشحالسکهخورد، چه برسد به کار جماعت هم نمیـبا طلب

رح ــای که هیچ ط. یک مجموعه، مجموعهدیگر و یک پرتاب ی آرامو یک پرتاب، یک ضربه چکش آرام

ام را پاک کنم. کور کافی بود که نقاشیبرایم ضربه  سومین همینبرای توانست شارح آن باشد. ای نمیقبلی

توانستم طرحم را طوری از پیش خانده بودم. نقاشی به خودی خود هیچ اهمیتی نداشت. آخر چطور می

بخاند و  ندشدهایی که هریک باید با یک پرتاب، یک فرود، و یک نوسان آزموده میبکشم که با ضربه

کردن به صدای میخ و گوشتوانستم بدون ی موسیقی عمل کند؟ چطور میههمچون یک جعبنهایتن 

نگاهی به و نیمروم و فکرکردن به اینکه کجا میکرد، به تراشی که در سنگ ایجاد می کردنگاهنچکش، و 

ای سالم از ن مجموعهبدون اینها امکان نداشت چنی؟ مآنیسـ را نقاشی کنپا بـ پای های صدای قدم ،پاهایش

ی بازیچهدرست تا قبل از اینکه سنگشد، یک توهم طلبکارانه، چیزی که یک توهم می آب در بیاید. قطعن
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، بارها زدمصدایش می« واقعیت»که درش فرو کرده بودم  در بیاورم سردی آبِآن و جوشان را از  داغ

آنــ یــس، آنــیـ س، آ نـ یـ سـ، »شنیدم: کردم و فقط یک موسیقی و یک صدای پا میاش میپرتاب

 امکان نداشت خوشحالش کند. صدالبته یک موسیقی که  «آنـیـسـ!

نظیر ای بیبازیچهسنگکردم، تر از چیزی که فکرش را میسالم از آب درآمد، سالمتازه  که تمام شدکار 

ـ پا، پا بــ پای ـنظیر، هر پرتاب یک صدا، یک موسیقی با داغ نام آنیســ، آنیسـِ پا بمملو از صداهای بی

های های دور، به سوی مکانای در قرنهای آواهای قبیلهآمدگوییپرتگاهی عظیم، با خوش آنیســ، به سوی

 دانیم، نمیدانیمنمیی عمیق! به کجا؟ یک دره یک آبشار بالقوه:یا شاید لب شهر، یک تپه، نیافتنی در قدست

ای، ترسان و لرزان نشسته بر لب پرتگاه عمیق، نه شوخی .پرسیممی را این دو هر یا قرنها که هاستساعت

نقدر جدی آقدر جدی ندیده بودم، نهیچ وقت او را ای نه غلغلکی؛ ای ونه سرگیجه و نه بازی با سرگیجه

و از بند بند اندام خسته و  اش،اندام ظریف و نحیفش، پاهای چست و چابکش، تارهای بم حنجرهاز که 

هانی که در د-دهان، بدن-دهان، اندام-پا یک دهان، فقط یک دهان، یک ماند:فقط یک چیز باقی ب اشفراری

یارای این را ندارد  کنم هیچ طلبی،، تکرار میافتاده که هیچ طلبیپرتگاه عمیق دور آغوش من، نشسته بر لب

ی عمیق دور، این آبشار بالقوه، ره، با نگاهی منتظر، نگاهی که حتی دکنانپتهتته که کسی را به اینجا بکشاند،

 نماِدر حال سقوطنظیر ی بیبازیچهصدا با سنگتواند در عین حال آنقدر ترسناک و زیبا باشد، همهم نمی

بار مو به تنم یی که اینها پــا بــ پــا! ...پا...پا پا بـ ...پــا پــا بـ...پـــا بــ پـــا...اگوید: پــــا بـــ پــــمی

د بر لبانم هوا لبخند و بینچرخاند، گردنم را به سمت او میندهقدرت دو چندان به پاهایم می د،نکنمی سیخ

 .رومآنکه چیزی بگویم دنبالش میبی تا ابد د. و منننشانمی
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