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 های تودرتوچاله

 آوات پوری

 
 پرتوها( سوترینِکم توی از ستهاترینِ رنگجیغپژواکِ  میالدش)این داستان تقدیم است به سونی که 

 

 

اش ای که تاریکیتوان دید، چپیدن توی اعماق شب و زل زدن به نقطهها را تنها توی تاریکی میرنگ

چاهی که بشود از تهش به خودت زل  کردنِبعد از توی آن حفر .دور و اطرافشهای ست از تاریکییزترمتما

، «رسدی خودش میست که به چهرهی زیرِ خاک، چاهی زدهچه تاریکیِ زیبایی! از آنسو، تاریکی»اوه!  بزنی،

ست اش هم طوریای تاریک شده و تاریکیکه از آن فاصله نقطهبا این تفاوت  ،ستکه بخشی از تاریکی خودش

های ریز و نزدیک به همی خیره شد شود به طیف. تنها اینطور میفرق دارد شبا تاریکی دور و اطرافکمی  که

کنند. اما اگر این نقطه سرآغاز چشم تو چشم می صدایشتاریکی  ی تنبلِاند و با کلمهکه برای همه یکسان

 د چی؟ آیا باز هم اینفروبرَ ر نابیناییِ مطلقآن یکی را د شانکه قرار است یکی چشمی باشد جفت شدنِ دو

تصور کنیم موجوداتی واقعی رد و صدا کتاریکی اسمِ تنبلِ شود با میان مرگ و زندگی را می جنبشِ منشعبِ

ت ها با اسامی خاص دسای رنگهای کلیشهنی و تفکیکاهای زببهتر است که از داللت ،با این اوصاف ؟هستیم

ور طشرایط برای او  البته نه برای او، داست.ا  ناپیکه آنورش حاالحاالهد یکی خیره شی تارو به نقطه کشید

 ستزدنِ به این نقطه، زل زدن به ته چاهیهای تاریک است، زلها روی بومخلق رنگکارش  ست. او کهدیگری

ز روی پشتِ گردنِ یک غول سبز . دو چشمی که ااندهزل زد جفت چشمشیک جفت چشمِ قرمز به  ازش که

تواند دو چشمش را از توی آن دید بزند و گیج شود که با کدام دو جفت اند که میو طوری به او زل زده اندشده

 خیره شده است؟ جفت ها به آن یکیاز چشم
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دو چشمِ یک جانی، یک قاتل مراکشی که روزی بی اینکه بهشان فکر کرده باشد یا اصلن دستش را به قصد 

ا کشیده اش رباشد، سبز شده بودند روی بوم، وسط کار دیگری که تنها تاریکی شان روی بوم جنباندهکشیدنِ

ی وسط یک بومِ تاریک. و دو چشمی که طوری روش قفل شده بودند که انگار همه ،بود. یک جفت چشمِ قرمز

ت داده دس ازرا روی سطح  اشردنِ نگاهِ خیرهشدن روی سراسر تابلو و منتشرکتوانایی سابقش برا ذوب و پخش

گرفته بود. مردمکِ دو چشمش فیکس روی دو مردمکِ قرمزِ اای گنگ و بیگانه تنش را فربود. وحشت و رعشه

طوری چیزی کشید، شود همینکشید، اما مگر میکرد، باید چیزی میوسطِ دو چشمِ قرمزتر. باید کاری می

دیگر شبیه به یک  و یک منحنیخاست بکشد، یادش نبود، یک خط؟ دو خط با یک منحنی اصلن چی می

 ای مصنوعی و شبیهشده. با این حال شروع کرد به کشیدنِ همان گردن، که به شکلِ اغراقگردن؟ یادش نبود

ز فت چشمِ قرمآن ج توانستخورد وقتی هنوز میای به چه دردش میی شیشهای بود. اما لولهی شیشهابه لوله

شان و اینطور مساحیِ جغرافیای تابلویش را به قیمت متمرکزشدن یمیخکوب شود روباز  از توش؟ را ببیند

ائمه ی قخاصیت از دست بدهد؟ اول یک زاویهمصرف و بیی خیلی بیدو نقطه ی کانونی، یا شایدروی دو نقطه

د. ی دیگر کشیی نرم، یک قائمهاش را پَخ کرد و خمِ نرمی به آن داد، موازی با آن قائمهکشید، بعد یک گوشه

ای درآورد. توی دو ی شفافِ شیشهی موازی را با دو منحنی به هم وصل کرد و ازش یک لولهته بازِ دو قائمه

ی لوله، یا شاید گردن، یک گردنِ خمِ دو قائمه دو سوراخ کوچک کشید و شروع کرد به کدر کردنِ بدنه راسِ

ن سو ازشارنگ و کمتاریکی، که بازتابِ نوری سرخ ها زل زد بهشد از توی سوراخر، که میوراخ از دو وَی ستیره

 دانست با اینزد بیرون. اینجوری بهتر بود، حس کرد چشمش کمی آزادتر شده باشد. با اینکه هنوز نمیمی

سوی ی کمخبری از آن جفتِ جانی نبود و نشانه ولیلوله، این گردنِ معلقِ سوراخ وسطِ تابلو چه کند، 

 .ردبُخابی چند روزه از یاد  به راحتی با چند قرصِ سنگین و عزیمت به سمتِ شدشان را هم میرنگسرخ

اگر  .های تاریک دیده بودتاریک شده بود و خاب ،فضا توی تاریکیِ .توی تاریکی حل شده بود، منتشر شده بود

را جمع کند، شاید برای همیشه توی  شکرد بدنِ منتشر توی فضای تاریکنمی مجبورش قاروقورِ شکمش 

تاریکیِ تنش به قدری اوج گرفته بود که انگار غلظتِ  .ماند و منتشر توی فضای اتاقها باقی میهمان خاب

  .هایی که پیام گرسنگی صادر کرده بودندتوجه به عصبشدن توی یک خابِ دیگر و بیمحکوم باشد به سینک

ک ی یمالی شده بود، کمی ترسیده بود و توی گوشهزخمی و خونی شپوره بود، سر و صورتپاره شهایلباس

های با ترس و اضطراب عجیبی الی یک عالمه خرت و پرت و چمدان ،سالن بزرگ که همه جاش سفید بود

 گشتچیزی می پیِ ،شدهجوهرمالی پوره و کاغذهای کاهیِهای پارهبرهم و کتابهای درهمشکسته و یونولیت

التی حریخته بود، کمی هم خیس بودند و  شاهای شانهبلند بود و از پشت تا پایین شزد، موهاینفس میو نفس

ک لِ یمث گرفت،گشت، خسته و عصبی، یک لحظه هم آرام نمیوار میطور دیوانه، همینگرفته بودند فرفری

 ،شکرد پشت سرگشت پرت میکه می ها رارتوپخرت طورکرد، همینوورجه میوروجکِ فِرفِروک ورجه

تر رهمبتر و درهمپلوغجلو روش شلوغ ت ازکم داش، پشت سرش کمدنافتکجا یا چطور می داینکه نگاه کنبی

رِ سالن لم داده بود روی یک راحتی و با خیال راحت وی آنخیلی دورتر ازش، توی گوشه از پشت و شد.می
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اش ههم که ،اینکه حواسش باشد اصلنخابش زل زده باشد به خابش بی انگار از بیرونِرا، کرد خودش نگاه می

هاش، نه فقط چشم .تنها بود گرش و تنها بازیگرش خودشاشبیه تئاتری شده بود که تنها تماش خاب است.

باری های مصیبتردنور کور و آنها و تقالها و اینروی تکان دی تنش از آن فاصله متمرکز شده بودنذرهبلکه ذره

 دانستنمیهم کرد، چیزی که خودش اش گشته بود و پیداش نمی، از بس که پیِنداش کرده بودکه خسته

غِ د که یکهو با صدای جیتماشای خودش توی آن وضعیتِ ناامیدکننده بو دش رفته بود، محوِیا الاقل یا چی بود

 یی دو متر در دو متر را از آن گوشهک بومِ خیلی گندهاب پرید، چشمش را که باز کرد دید دارد یخودش از خ

ده بود سبز ش ، طوری وسطشگردنیک ه یا متِ دیگری از سالن، بومی که یک لولبرد سکشان میسالن کشان

شد از داشت دور می .زد، توی ذوق میزد توی چشمبیرون و جیغش می تابیدمی ایکه ازش نورِ سرخِ شهوانی

ا رام تابلو رش راه افتاد، متوجه تعقیب شد و رویش را برگرداند، آشد که پا شد و دنبالمیت دور خودش، داش

ه پیش از ظای که چند لحهمه خستگی و اضطراب و ناامیدیآن بی هیچ نشانی از و با وقار  زمین گذاشت و

ی ، از توبه یک قدمیِ روبرویش که رسید ایستاد شد، حرکت کرد سمتش.میی حرکاتش منتشر چکهچکه

ه در کم حس کرد کچشمِ خیره به هم. کم هاش، دو جفتِمویی درآورد و زل زد به چشمش قلمیجیبِ پشت

 دید.مطلقن سیاه شده بود، چیزی نمیهاش ، جلوی چشمدیگر ببیند تواندخاللِ همان خیرگی کور شده و نمی

دستش را  .بهش شودتر مینزدیک کرد که داردحس می کشید.و بو می شنیدکرد، میاما هنوز حس می

ش های، لبهاش نزدیک کردی چشممتریِ کاسهرا تا چند میلیموی توی دستِ راستش برد و و قلمتر کنزدی

و پیدا ! چشاتنگران نباش» با صدای خیلی آرام و مطمئنی گفت: خورد به گردنش،زیرِ گوشش بود، نفسش می

ی خالیِ چشمش را به نرمی نوازشی کرد و برگشت سمتِ بوم. همه چیز مو کاسهبعد با قلم «.کنم براتمی

بومی که روی زمین جا  تِمشد سزد، خشکش زده بود انگار و او داشت دور میشد، یخ میداشت سرد می

اش هد با مشتدید، همه جا تاریک بود، سعی کرخاست از خاب بپرد، سعی کرد اما هیچ جا را نمی گذاشته بود.

 دو تا کاسه از توی تمام تنش ی چشمش وفتند توی کاسههاش تا مچ رکه دست ،بمالد هاش رای چشمکاسه

کسی نبود، تنها توی تاریکی، یک جای تنگِ شبیه به اتاقش خابش  توی همان خاب. فرورفتو  باز سینک شد

ی سرخی وسوی تابلو نشسته بود هنوز، نورِ کمروبر ،وا کرد وسطِ تاریکیکه برده بود، بیدارش کرد، چشمش را 

سمتِ در اتاق،  ها از جا پرید و دویدزدهزد توی چشمش. هُل شد و مثلِ جناتاق می توی تاریکیِ خیلی غلیظِ

ی ییرای پذو از پشت قفلش کرد. حاالی توی هال بود. آفتاب از پنجره کم بستمح زد بیرون، در را در را باز کرد،

ها را به هوا ا و مبلهوزید گرد و خاک روی صندلینرمی که از بیرون می ها و بادِروی مبل ،ی خانهتابید تومی

ده ش فتگیِ این ذرات گیجشدند، الی آشتوهای آفتاب مرئی میبرخورد با پر رذرات گرد و خاک د پراکند،می

، دوید سمتِ آشپزخانه، قهوه سوخته بود، آبش تمام شده بود و شبود که بوی سوختگی به خودش آورد

های شمو چها شده و گوشت و رگهای جزغالهشده، استخانی سوختهخشک ته گرفته بود. بوی جنازهخشک

 .همه جا دادمی مذاب
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جا  اش رفکر کرد ویسکی ممکن است حالزدن بود. فرار از این وضعیتِ مریض و کشنده بیرون یتنها راه برا

ای جایی کمی قهوه هم برود کافه سربه مردم خیره شود و آخر ر،ر و آن وَبیاورد، کمی راه برود و بپلکد این وَ

ن سو و آن لوله یا آتواند در را باز کند و دوباره جلویِ آن تابلو،  با آن نورِ سرخِ کمبخورد و برگردد ببیند می

اش مثلِ یا نه! بطریِ ویسکی ؟تواند از دستش خالص شودگردنِ وسطش بایستد و به این فکر کندکه چطور می

ه کرد و زد بیرون. و دوباره گذاشت سر جاش، شال و کالپرش کرد  ،اش بود، درش آوردهمیشه توی جیبِ بارانی

کرد؟ هنوز اال باید چکار مییده. حشک اش کند دید تهخورد. تا بخاهد مزهقُلُپ قُلُپ ویسکی می زد وقدم می

؟ کردمنتشر می سو از در و دیوارش درد و مرگآن پرتوی صبورِ کمکه گشت توی آن خانه نشده برمی مست

رود و صدای به راه رفتنش ادامه داد. کمی که راه رفت دید کسی پهلو به پهلوش دارد راه می امکان نداشت.

خاست کمی بهش ویسکی بدهد. نداد و دوبار شروع کرد به دهد، قلپ قلپ قلپ. ازش ی ویسکی میگلوش مزه

به هم، یک قدم جلوتر رفت و با برگشتنی  باز هم نداد بهش. اعصابش ریختزش خاست، سرکشیدنش. باز ا

هاش، گردِ سربازهای مصمم برگشت و صاف ایستاد جلوش. زل زد توی چشمقرص و محکم شبیه به قدم

ای کنندهناامید دیگر به شکلشان کنار همو پیشانی و گوش و آرایش های سرخی که دماغ و گونه و لبچشم

کش ود، خشدید. ویسکی را از دستش گرفت و خاست در رَینه میآ یشبیه تصاویری بود که بعضی مواقع تو

ر تسرخ ش هم از شدتِ عصبانیت داشتها باز، همینطور ایستاده بود و نگاهِ روبروزده بود در برابر آن چشم

 اش را صرفِانرژی یببندد و بقیه ای که تنِ نحیفش سراغ داشت سعی کرد چشمش رابا تمامِ انرژی .شدمی

 ،توانست. همین کار را کرد. تا بخاهد چشمش را وا کندو شروع کند دویدن. حتمن می گرد دیگر بکندیک عقب

خاست دوست نداشت نمی دود و یکی هم دنبالش است.می ،داردهایش را چار تا چار تا برمیدید  دارد قدم

ترینِ روی گریزپا ها که انگارنگاهگیر شود، آن های سرخِ کشنده زمینتوانست روبرگرداند و باز با آن نگاهنمی

بود که دوست داشت پیش خودش فکر  ه شدهتخس یآنقدر. کردندو داشتند تعقیبش می ها سوار بودندبدن

به یک  شبیه های نازکِآرامتر و آهسته. قدم ،ترتر کرد، آرامکند. سرعتش را کمتعقیبش نمی دیگر کسی کند

یکیِ وزید و با تاررمِ عصری هنوز مین. بادِ رده بودلخته و آش و الشش کشاینطور گار زوکه بدی ر لیدیِ حسابی

رد ککم هماهنگهایش را کمداشت و نفسچسبیدند. آرام قدم برمیتر به تنش میمهتابیِ شب خیلی دلچسب

. ددنآمیسنگین و حالِ آرامِ او زیاد به هم نم ها و این مستیِبا آهستگیِ آهنگِ راه رفتنش. آسفالت و آن کفش

بنا کرد به اینکه بپیچد توی پارکی وسطِ شهر که تا حاال توی تمام عمرش پایش را آن تو نگذاشته بود. دراز 

ها و بازشان کرد. چمن یها، دست و پایش را تا جایی که هیچ فشاری بهشان نیاید وا داد روکشید وسطِ چمن

 یتو رقصاندیها را مشاخه ،هابه درخت زدیماش. زد توی سر و صورت و الی موهتر میها خنکباد روی چمن

 یاز سرِ مست شدور سر یایکه دن یو در حال ه بوددیپارک دراز کش یهاچمن یبشکندشان. رو نکهیبدونِ ا ،هوا

 یهاشاخه آن گریهم د هاخود شاخه .هااز شاخههم ها و برگها جدا شده بودند ها از درختشاخه د،یچرخیم

که  یطور ،بود ترکینزد نیزم هب شهیکه ماه توش از هم یآسمان یشناور شده بودند تو یکییکی ،انبوه نبودند

و   به تنش مالیدندتن می طنتیاز سر ش یگاه شانیها و حتا هوا دورش را گرفته بودند و بعضها و برگشاخه

 کرد،ول میبعد  ،شدیم تریمهتاب یکوتاه یلیخ یلحظه یبرا و زدیم یلبخند نازک ماه هم .دادندیغلغلکش م
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ر س .خنداندیو ماه را م رقصاندیو م چرخاندیها را م. باد آنیبعدترشدنِ و لبخند و مهتابیلک غلغتا تماس و 

های تودرتو و شابلونی حالتی از دریازدگی و چرخید. چرخشخورد و میخودش هم که دور خودش سُر می

شد. چشمش را که واکرد وسطِ ها هی بیشتر میبودند، چشمش را بسته بود وسرعتِ چرخیدنتهوع بهش داده 

ید در شنمی یهایطوری زمزمهپچای دورش به پا بود و درِگوشی و پچیک کشتیِ چوبی دراز کشیده بود. غلغله

 وصداهای دورواطرافشی سراش را که کامل وا کرد همهبستهباز نیمهد غش کردنش وسطِ کشتی. چشمِ نیمهمور

 ،محاصره شده بود با همانِ باد خنک و مالیمقطع شد. همه ساکت و میخکوب زل زده بودند بهش. کشتی 

 اینکه حس شود ممکن است خطریبی ،رفت. خیلی صاف و آرامشکافت و پیش میداشت امواج را یکی یکی می

رِ همان لیدیِ شلخته از جایش پا شد، سعی کرد صاف نرم و با وقا. نرمورتر را تهدید کند حتایلومتر آنصدها ک

یستد کرد صاف باشان باید سعی میو کمرش، یعنی دقیقن جاهایی که به کمک وبایستد اما ممکن نبود، پهل

وجه به تهمینطور کجکی و خسته بایستد همانجایی که بود. بیجز اینکه  ای نداشتچاره کردند.سخت درد می

ن کرد به اینبودند که فکر می ها، حامل آن پرتو سرخیکدام از آن نگاه اطراف، با اینکه هیچی های خیرههنگا

که بعید بود نی ادید سر تکان داد و به زبوری رو به کسانی که میهمان حالتِ یکروزش انداخته. با  حال و

چرخید تا یک دور کامل  طورشان داد و همینهای خیلی آرامی تحویلِ هر کدامسالم بفهمدش، کسی آن وسط

 شدند. وقتی همهکردند و دور مینچ میدادند و نچبزند. کسی جوابش را نداد. همه فقط سرهای افقی تکان می

ند درِ گوشش. ااش. رویش را که برگرداند یک چکِ محکم خابیکهو دستی از پشت خورد روی شانه ،دور شدند

ها. خاست چکِ دوم را بخاباند که جاخالی داد و خودش را پرت خودش بود با همان نگاه، با همان سرخیِ چشم

یک چیزِ سفت به زحمت بلند  افتاده بود روی که راسرش  ،اشزد روی شانهکرد توی دریا. کسی داشت می

م هاش همیز و دستسرش باز افتاده بود روی  «.دارید خانم؟ای میل چیز دیگه». گارسون بود: کرد و برگرداند

قهوه اشاره کرد و  اش با رقصِ سر به فنجانِ خالیِِ زنانهبا همان حالتِ وِلو با وقارِ غریزی. همانجا پهن بودند

 خورد. خیلی بیشتر.های بیشتری میخاهد. باید قهوهی دیگر میبهش فهماند که یک قهوه

چرا رفته بود آشپزخانه؟ یادش نبود. یا شاید کربو شده بود یا وقتی آنجا رسیده بود یادش رفته بود چرا رفته  

خاست در را وا کند یعنی؟ مگر چیزِ دیگری جز آن تابلو هم بود که واقعیت آنجا! برگشته بود باز پشتِ در. می

 طور؟چ تابلو بود شان چیزی جز آنای که دنیا براییهو بقواقعی بود؟ آمد؟ داشته باشد؟ آن نورِ سرخ از کجا می

داشتند؟ اگر ها وجود آنها چی؟ و آن همه تابلوی رو دیوار معلق بین زمین و آسمان، آن ها؟آن بودند واقعی

و من چی؟ کدام من!؟ منی که بیرون . بود توشون شده سو دمیدهمرِ سرخِ کوند حتمن سهمی از آن نهم داشت

مادر فاحشه  کی !مادر یایدر زند توی دریا؟ دریا؟نجا شیرجه مید و از آروآها درمید و سر از کافهگردیله می

 یراه کیاز  ای چاندشیچطور بپ کندیفکر م نیش را بغل کرده، به اکه بچه یاهمان لحظه قنیمعتاد، که دق ای

 نیزتریکه عز ستهم ه نیفاسقش را بدهد. هم ایخرج مواد خودش  که باهاشبچاپد ازش  یزیچ یپول

 او نیدرست ب ییوالیمادرِ ه نیشان نداده. و اآلن او هرگز پس دهیرا بلع اگردهایدر نیو وفادارتر هانینشحلسا

؟ آیند سراغشها میشان؟ یا آنپیش گرددکی برمیاز هم.  بود ان کردهشقرار گرفته و دور سوآن نورِ سرخ کمو 
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ه ک زنند به دستشگیرند و زل میکنند و از آردشان رنگ میرا آسیاب میها آیند و مستقرترین صخرهمی

اند کرده رون و پرتشد بیپاشطور میشان روی بومِ تاریکی که نور سرخِ خودشان از توش اینپاشدچطور می

 که بخورد از توی یخچالی که سالها بود خاموش بود توی تاریکی؟ اما او آمده بود آب خانه؟نجا! توی آشپزآ

 داند. شاید روزی در راه باشد. کسی چه میگشت آشپزخانهاش نبود. شاید یک روزی دوباره برمینهدیگر تش

د و او برای همیشه توی پذیرایی گم شود و هرگز نتواند نها واقعیت نداشته باشلکه دیگر هیچ کدام از این خیا

رنگ یخته بود روی تابلویی که از توش نورِ سرخِ کماسید ر درِ اتاقش را پیدا کند. او واقعن راه آشپزخانه یا

معلوم بود که توهم زده بود،  کرد؟یا چون توی پذیرایی گم شده بود به این چیزها فکر می تابید بیرون؟می

دیگر هیچ چرا  تر بود از خودش؟ کدام خودش؟آن هوا قوی توانست اسید بپاشد روی چیزی کهچطور می

د کرد دنبالِ چیزی بگردبود، سعی نمی ا دیگر، از وقتی اینطور توی پذیرایی گم شدهچر ؟خبری از قهوه نبود

بد تا ا ،. آیا قرار است با یک فنجان قهوه در دستدانست دقیقن چی بودکرد گمش کرده اما نمیکه فکر می

توی  از کردسعی می دمِ درِ اتاق! آیا داشتمنتظر بماند؟ مثل آن داستانِ کافکا! چی بود اسمش؟  پشتِ در اتاق

معتقد بود  آمد.که هیچ خونی ازش نمی جسدِ خودش؟ کدام جسد؟ جسدی بیرون؟ تابلوش یک جسد بکشد

ت که سترین کاریایبرای نشان دادنِ مرگ کلیشه های خون و کارد و چاقو و شلیک و تفنگتوسل به لکه که

. داد نشانها را مرگ شد شدیدترینمی ،و صبور سویک نگاهِ سرخِ کم شود بهش نزدیک شد. شاید باهرگز می

حیران و سرگردان اش را که جنازه بوددنبال چیزی  آیا چه مرگش بود؟ ؟کرد توی دستشچاقو چکار میپس 

وقتی گیرش بیاورد و چاقو بکند توی قلبِ او و بعد ببیند که خودش را با  خودش؟ ول کرده بود توی پذیرایی؟

خودش چی؟ چه ریسک بزرگی! به هر حال قبل از اینکه پیدایش  بلرا کرده توی ق واو اشتباه گرفته و چاق

اش بیاید دراز کشیده بود روی کاناپه. کند چاقو را کرده بود توی قلبش و بدون اینکه یک قطره خون از جنازه

سقف  د. انگار از تویآماز باال می آمد از بیرون.نصف شب بود انگار. پنجره بسته شده بود اما صدای باد تندی می

شده بود و نصفش را باد یا هر چیزِ دیگری با خودش برده بود. یک باریکه از هالل ماه از  خبیاید. سقف سورا

اما متفاوت زنی قاتی شده بود و با هم صدای یک  ،شد. صدای باد با جیغِ متناوبسوراخ سقف دیده می بخشِ

لبش ق ریزند.کشند و اشک میزوزه می نگیشدتِ گرس ازدراز  با هم توی یک شبِ سردِ دادند کهگله شغال می

تر ولو شده بود روی کاناپه. صدا هی نزدیک .به خیال اینکه مقتولش را در آغوش گرفته باشدبود را بغل کرده 

تر کممح شاناز ترس وینداینکه چیزی بگپریده بودند و بی خیز شدند. با هم از خابلِ هم نیمشد. توی بغمی

سقف و در ارتفاعِ چند متر یک بالنِ قدیمی سوراخ سوراخ را آورده بود باالی  ،همدیگر را بغل کرده بودند. باد

شد از آن پایین دید که د آرام گرفته بود و صدای جیغِ زن را هم میسوراخِ سقف پارکش کرده بود. با باالتر از

ین و باد دوباره شروع کرد باال چیزی پرت کرد پای. از آن زد توی چشممی رنگسوی سرخکم پرتویک  مثلِ

باقی مانده بود و  شدهمانجا سر جای خو سوی تنبلش. نور سرخِ صبور، پرتویِ کمبا خودش برد وزیدن و

، همچنان توی . دوتاییهای سرد درازغالِ گرسنه توی شبش شد شنید. صدای یک گلهصدای جیغش را می

ی آوردند و سعی کردند از سوراخِ سقف نزدیک شوند به جیغی که پرتوش از آن ابغلِ هم، نردبان را از گوشه

ماه گورش را گم کرده بود، یک  هاللِ شد. رسیده بودند باالی پشتِ بام،تر میتر و تنبلباال داشت هی غلیظ
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ر کردند کف. ی پشتِ بام و پژواکِ پرتوش نفس کشیدن را توی پذیرایی محال کرده بودبوم افتاده بود گوشه

قلبِ مجروحش را د. ند و قالش را بکننحل و فصل کنرا با یک المپ  شاید بهتر است از هم جدا شوند و ماجرا

لی ها خیها را پایین رفتن. پلهکرد پله عهُلکی شروو از آپارتمان زد بیرون. هُل ریخت روی بوم و پرید پایین

 کردفکر می  ها.رفت، اما تمامی نداشتند المصبین مییا را پاهزیاد بودند. با اینکه با بیشترین سرعت داشت پله

ها تهِ پله امیدوار بودبرود پایین، در حالی که راهِ برگشتی هم نداشت، چون  طورهمین ها راپلهتا ابد باید 

 ،چکوتر باشد از راهِ برگشت به آپارتمان. توی همین خیاالت بود که با صورت خورد به یک درِ فلزیِ کنزدیک

ه هیچ شد کدر را به زور وا کرد و پاش را گذاشت بیرون. رو به یک اتوبانِ خیلی عریض وا میاما خیلی سنگین. 

 ؟ توی جهنمیکجا برگردد یعنی شد. خاست برگردد.یی بیرونِ در شروع مت و از اولین نقطهشاروی ندپیاده

. ترشد و غلیظپخش میبیشتر سو. مثلِ جذام هم هی کم صبور و که همه جایش را غصب کرده بود آن نورِ سرخِ

طبقه و قدیمی بودند با درهای بزگِ فلزی. دمِ در ورِ اتوبان همه یکهای آنبان. خانهبنا کرد به کراسینگِ اتو

با خطِ درشت نوشته شده بود: فروشگاهِ المپِ  روی سردرش ،ای که یک پراید سفید پارک کرده بودخانه

د فیلمِ تور و داشتنی پروژکبیا. در باز بود. رفت داخل. یک عالمه آدم توی تاریکی زل زده بودند به پردهاالنخاتم

نورِ سرخِ و برشِ چشم و از الی تیغ  قفل کرده بود خوردهدیدند. تصویر روی چشمِ تیغچشمِ بونوئل را می

انه از خ ،بیرون تشکه پاش را گذاهمین خیال شد و پرید بیرون از خانه.شد. المپ را بیرنگی منتشر میکم

 :ی بعدی فکرد کند از خاب پریدسر جایش خشکش کرد: ایست! قبل از اینکه بخاهد به لحظهصدای بلندی 

 داد خانه.ی سوخته، چشمِ مذاب و قیرِ داغِ بدن میافتاده روی کاناپه با یک چاقوی گنده در دست. بوی قهوه

ای که تازه به دنیا گربهه. خابِ بچروهای دند از راههایی در راه بوداشت. خابگذها را نباید روی هم میچشم

ها ها و تانکها و توپ، خابِ سکوتِ سنگین و تاریکِ شب، خابِ شلیکِ گلولهبود مادرش سرِ زا رفته آمده که

و  ستون فقراتابِ خوردنِ چاقوهایی به سر، به پهلو، استخان سینه، زیرِ گلو و ورتر، خها کیلومتر آنتوی صد

 ی بازیگوشیخابِ خوردنِ انگشتِ بچه ،هایشیک شاعر و ضجههای  کفِ پا و پشتِ ران و گودیِ سیاهِ زیرِ چشم

ه خماری که ب ترین میدانِ شهر برپاشده است، خابِ زندانیِهای یک پیانوی دیواری که وسطِ شلوغبه کلید

هایی توی یک کند، خابِ خزیدنِ پیاپیِ موشند و اسنیف میکَی فرار از زندان گچِ دیوارِ سلولش را میبهانه

اند که فهمیده نشای دوستی شدهکنده شان لو رفته و این را از پاهایخانهپاتوقِ توی آشپز چونسوراخ 

ی این ه الی همهو نورِ سرخی کخابِ سردِ زمینِ تاریک،  ، خابِ گرمِ تاریکِ زمین،خانهچسبیده به کف آشپز

ریختند سرش و توی ها با هم میی آن خابهمه شد، مگر در حالتی کهاما دیده نمی ،ها حضور داشتخاب

 پیداکردنشو حاال تقال برای ، سوشد، همان پرتوِ سرخِ صبور و کمشان چیزی گم میبلبشوی و هیاهوی هجوم

ش را به قدری بودند و گردن اش را محاصره کردهشان، کلهایای که که با هجومِ تودهی وحشیهاالبالی خاب

از  هیک گردنِ سوراخ ک فشار داده بودند که بغضش ترکیده بود و گلویش را از دو ورِ گردن سوراخ کرده بود.

ش برای فرار کردن از دستش. د و تالش. اینطور دوباره کابوس شروع مید بیرونزسویی میتوش نورِ سرخِ کم

رو با یک عالمه موجودِ ی پیادهآن هم گوشهآورد؟ ممکن است دوباره خابش ببرد؟ این بار سر از کجا درمی
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 بود و دمش اند. پاش زیرِ شکمِ یکی دیگرشدهتلف پیر های مخها و شدتکه همه در مقیاس شبیه به خودش

ورِ آفتاب نزند توی چشمش و بتواند توی آن عمودِ آفتاب وسطِ را هم یکی دیگر گذاشته بود روی چشمش که ن

سئولیتش ما یک عوعویِ نازک احساسِ ب هایش بمیرد ودر نزدیکی رو خابش ببرد، منتظرِ اینکه که باز یکیپیاده

 ضو هلش بدهند وسط خیابان، خیابان که چه عر ندازنددستی ببقیه بخاهد همتی کنند  ش بکشد و ازرا به رخ

که  ،شده با ریشبافتهراز، با وردهای های سفید و ده سگِ لبِ گور با ریشقبرستان. میان یک عالم کنم، وسط

ی مرگ بودند همه با هم. و او که تا چند دقیقه قبل هنوز آنقدری داد. منظرهداد. بوی مرگ میرگ میی ممزه

با  ستان.قبر بزند و اینجور پس نیفتد کنارِ مهای دیگر هم قدتکان بخورد و توی کوچهتوانست پیر نبود و می

د. بودن شان کردهبودند، انسان دند، از بس که انسان شدهزای که دیگر توهمِ گرگ هم نمیشدهروحیاتِ مسخ

ه بقی نازکش بهو با عوعوی  کردمیاحساس مسئولیت  باید اشکناری د نوبتش شده و این بارکرحس می

ود شده بداغ وسطِ قبرستان. دردی توی سوراخِ گلوش  اش را هلی بدهندجنازه و بندازندفهماند که دستی می

با  ،کشیدندشدید که یک عالمه گرگ میای را میسوزاند، از دور سورتمههاش را میی چشمو تا کاسه

له ب و فاصآفتا رسویی کههای سرخِ پُدرخشش شان نشده بود،هایی که آفتابِ شدید هم مانعِ درخشیدنچشم

های گردنش سوراخ تاو از آنجا  توی چشمش کردندشان را کم کرده بودند و پرتو پرتو درد گسیل میسوی

نوردید، سوختگیِ عمیق و تنش را درمیی انداخت به تنش. تبِ سریع السیری همهشد و گُر میسرازیر می

ر شده بود و با سیگارِ روشنِ توش افتاده . چشمش را باز کرد، دستش سران راستش از جا پراندش یرو یکهوییِ

غ . جیرفتتر میعمیقی حفر کرده بود و همینطور داشت پایین چاه تاریکِو ود روی رانش و سوزانده بودش ب

 یسو و  صبورشمارِ سرخِ کماز توی چاه برگشت و پیچید توی پذیرایی و با پرتوهای بی زد و پژواک جیغش

 مدر برابرِ این هجونداشت مقاومت نای زد بیرون. ای نداشت. باید دوباره میهور شدند سمتش. هیچ چارحمله

 .زد بیرون انگارباز میو یکهویی. باید ی اتوده
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