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 رکچِ
 ستان تقدیم است به االهه و گیالساین دا

 پوراحمد پناهی

 

ی عزیز حق های شما خانندهی عصباند. من به همهسه هفته است که همدیگر را ندیده دالو آقای  سینخانم 

همدلی شان اظهار تفاوتیجمله در هیچ جهت و راستایی تحریک نشوند و صمیمانه با بی ایندهم که با شنیدن می

کنم. اما خوشبینم! خوشبینم، زیرا معتقدم در میان هر چند میلیون عصب عادی، سه یا چار تا عصب ماجراجو و می

شان ی عصبیالعادهشان بپرد و با همان سرعت خارقوچل هستند که با شنیدن این جمله برق از هوش و حواسخل

اهند مو را از ماست خمی . آنهاکنندبورد تعقیب روی کی ی ناچیز رااین نویسندههای دست کلمه به کلمه عصب

 نشینیانگیز بکشند بیرون. پس سالم به شما ای سه چار عصب تیز و بز! باید اعتراف کنم که هماین ماجرای غم

با اشتیاقی ناچارم کند که حسی از نوع افتخار و غرور را طوری تحریک می با شما چند عصب بازیگوش در من

 ی ماجرا بپردازم. های روانی را ببوسم و به تعریف ادامهتک شما عصبتکروی  یتنهابی

ثمرش نامه نوشته و کاغذ سیاه ی چند برابر تمام عمر بیای که حرفش رفت به اندازهدر طول سه هفته دالآقای 

نوشته و آسمان به ریسمان های مختلف برای خود را صدها بار به شیوه سیناز خانم  اشدوری دردکرده و مراتب 

کل سه هفته  از خاندن پاره کرده و همینطور بافته و خانده و دوباره نوشته و بعد پاک کرده و از اول نوشته و بعد

ا سه چار تا عصب عزیز را خاهم خیال شمناپذیر است. از آن جهت که نمیخستگی دال. آقای کرده است را پر

گو و لیچارباف شناخته شوم ای کلیاز همین ابتدای کار به عنوان نویسندهم و اصلن دوست ندارم که چرکین کن
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-تان میاینجا برای در که بعدن سی بار پاره شد و دوباره از نو نوشته شد را دالهای آقای رونوشتِ یکی از نامه

 آورم:

ساعت یازده و بیست و سه دقیقه! سالهاست که دیگر خرافاتی نیستم، اما یاد دارم، یاد دارم؟ یاد دارم را فقط تو »

توانستم به ها که هنوز نمیاصلن آن یاد دارمِ قبلی را ول کن، چیز دیگری یادم آمد. یاد دارم آن وقت ،گوییمی

آمد، در گفتم. مثلن من یادم میام میهمان شکل زبان مادریها را به فارسی هم به درستی فارسی حرف بزنم، فعل

رود. و برای اینکه فارسی درست حرف زده باشی یا می یادشان افتد یاحالی که توی فارسی مردم یا یادشان می

زبان  دار بود هیچ یادی توی این... خیلی خنده باید یادت بیافتد یا یادت بیاندازی یا یادت برود یا رفته باشد یا

-رحمی دارند اینها! انگار در این زبان با پنبه سر میافتاد. چه یادهای بیرفت یا میآمد، فقط میسمت کسی نمی

رحم و زمخت در پنهان. یاد دارم ولی چه دلنشین برند: لطیف و نازک و سریع و سبک توی بیان، ولی خسته و بی

گویی. من هم همیشه خاهم گفت و با هر گفتنش یادت و میآید هم زیباتر است، این را فقط تاست، از یادم می

 همیشه منات نکنند، ها آزردهامیدوارم این وراجیعزیزم، یادت دارم یادت دارم یادت دارم.  سینرا خاهم داشت 

ی من سفت و محکم و تودار است. اما های شلی دارند چانهکه همه چانه هاهآدم پرحرفی نیستم. برخالف نویسند

توانم جلوش را بگیرم. نگاه کن انار وقتی نمی رقمهریزد پایین و هیچشود. میشود، رقیق و ذوب میگاهی شل می

-ها که انگار میافتد روی چمنشود و از آن باال تاالپی طوری میی زمین شل میرسد چطور در برابر جاذبهمی

ریزد پایین و ام میریزد پایین. چانهشود، میطور میرسد همینی من هم وقتی به تو میخاسته خودکشی کند. چانه

ها بودم تر از این حرفگفتم یاد دارم وقتی که بچههای بازیگوش تو! داشتم میپاشد روی دانه دانه عصبمی

الی سی و سه بار هر  رپاشیدم و بالشم را چازدم و آب روی در میمثلن تخم مرغ به دیوار می ،خیلی خرافاتی بودم

-تو بهتر از من می ،معنی دیگر. اما سالهاست که دیگر ظاهرن خرافاتی نیستمبوسیدم و خیلی کارهای بیشب می

شان به راحتیِ ممکن است ظاهرن خیلی چیزها نباشند ولی واقعیت هاخیلی اش حرف است وها همهاین دانی که

دانم ای دارم و میهم انگار جز این نیست، من هم واقعیت خرافاتیشود. برای من کَنده شدن پوست خیار رو می

نویسم در ساعت بیست و سه و بیست و سه دقیقه بیست و سه کالغ که همین االن که این نامه را برای تو می

بار  کنند تا بتوانند بیست و سهاند و دارند بیست و سه پفک را بین هم تقسیم میروی پشت بام این اتاق کز کرده

آدم رفتار کند و برای یک بار هم که شده تا آخر  یمثل بچهنامه بار هم نگذارند این این من را غافلگیر کنند و 

باید سه انگشت دیگر قرض کنم و با بیست و سه انگشت  شدانم که برای تمام کردنمیپس ، نوشته و خانده شود

 ...«تایپ کنم و 
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 حظهچون در این ل ناکام ماند و این نامه هم قبل از به دنیا آمدن مُرد، دالقای آمتاسفانه این بار هم  که ددیدی

به خودش آمد و ساعت روی دیوار را نگاه کرد و دید که ساعت از دوازده هم گذشته و در حالی که  دالآقای 

 دندخندیروبرویش پشت پنجره بودند و داشتند به ریشش می درستداشت از دست بیست و سه کالغی که اآلن 

 سینخانم . هااش را پرت کرد سمت کالغکردهتاپش را بست و مشت گرهلپخورد، با عصبانیت حرص می

رد. برای بُتری به سر میدر وضعیت خیلی هیستریک دالدورتر از آقای  صدها کیلومتر ،دقیقن در همان ساعت

 نویسم.را به شرح زیر برایتان می سین ماینکه شما سه چار عصب عزیز را بیشتر از این منتظر نگذارم اوضاع خان

همیشه  دالوا در شهر آقای هتوانند شهادت بدهند که شناسند میرا می دالو آقای  سینی کسانی که خانم همه

. با این اوصاف ما مجبوریم برای کنددر آن زندگی می سیناست که خانم  یتر از شهرحداقل پنج درجه پایین

در حالی که در تمام  ،فصل سال و شدت سرمایش بنویسیم یاز همین اول در باره، سینتوصیف وضعیت خانم 

اشتنی دنوشتیم هیچ خبری از توصیف آب و هوا نبود. شما سه چار عصب دوست دالگزارشی که برای آقای 

بز  دالشهر آقای  در و سرمایی است خیلییک تهرانیِ خیلی سیننباید از این بابت متعجب شوید چراکه خانم 

حوش  و در همان حول سینخانم آید. کوهی یک حیوان خانگی، شهری و بسیار بسیار متمدن به حساب می

-های آذرماه در حالی که چار برگ لباس روی هم پوشیده بود در محوطهیکی از سردترین شب در ساعت یازده

های نرم گرم و  سرخابی هایتابید و صورتیها میی شیک بلوار کشاورز بین نورهای گرمی که از درخت

 کرداو را بیشتر و بیشتر می و شدت شاشِ سینسرعت دویدن خانم  ی یخی که هر لحظهی بلوار و هواهاچراغانی

او از دوید. بیشتر از او راستای بلوار را به سمت میدان ولیعصر می ارا حتازسوباسا اومحاصره شده بود و با سرعت 

گشت و بعد از شبی که با هم گذرانده بودند خیلی کمتر از بود برمی سینپیش خانم الف که سنگ صبور خانم 

توی بغل  دالفردا همین موقع با آقای چراکه مطمئن بود فردا نه پس .کرداحساس دلتنگی می دالقبل برای آقای 

 ای که بابا توطئه سینخانم  .خاهند کردتی فراوانی خیر پتو خابشان برده و احساس خوشبهم آرام کنار شوفاژ و ز

 کننددعوت که تعطیل هم بود شنبه پنجرا برای روز  دالآقای تصمیم گرفته بودند  ندچیده بود خانم الفهمکاریِ 

ها ترتیب بدهند. ی بروبچهبرای همهرا  یروز و شب بسیار دلچسب ،مناسبتمهمانیِ بییک با و قصد داشتند 

را  سینخانم  یبدن و عضالت حنجره ،مصرف بلوارهای بیتصور این مهمانی، بر خالف گرمای چراغانیگرمای 

 خاندرا با صدای خیلی باالیی با همان ریتم می الور الور الور ... کام بک تو میآهنگ  که دگرم کرده بوطوری 

و در بیشتر موارد به لحاظ لب بهو شهروندان شب را در انواع و اقسام حاالت رنگارنگ با خاندنش کیفور و خنده

یک های نازنین را ی این خیالد تا ادامهداصمم به دویدنش ادامه میمپس با انگیزه و  .کردمیجنسی تحریک 
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ی آهنگ با زمزمه روی تخت نازنین خودش پی بگیرد؛ رسیدشان و اتاق خودش میساعت دیگر وقتی که به خانه

که  افسوساما  .و رویاهای شیرین و رویالش وخراششزخمبا صدای صاف و بیویث یو ومنت ومِنت تو مُمُفرام 

های بسیار بیشتر از سرعت دویدن سه نفر با سرعترود و های ما پیش نمیهمیشه همه چیز طبق آمال و خاسته

به هم و  هایشان رادندان ،خانآوازه و مانند کفتار در پیِ یک آهوی ع به دویدن کردندورشبه دنبالش  سینخانم 

-شان قندیل میهایشان روی چانهآب به محض چکیدن از لب و لوچه ند.سابیدبه هم میرا  شاندست هایکف

رسیدند و جلویش  سینداد. آنها باالخره به خانم تر از چیزی که بود جلوه میبست و وضعیت را بسیار وحشتناک

را گرفتند و سه نفری به زور او را روی نیمکتی توی همان بلوار نشاندند و با اینکه به او فرت و فرت  هشدار 

قعی وبردار نبود و با صدایی بسیار باالتر از مکشمت! او دستکردند که هیس هیس وِالّا میدادند و تهدید میمی

کرد. باالخره از زیر زد و آنها را کالفه میکشمتون و مشت و لگد میا میکشید ولم کنید والّخاند جیغ میکه می

جنگ و دعوا و لیچار شنیدن نداشتند  برای صله و انرژیحو این دستشان دررفت و از آنجایی که آنها بیشتر از

 که از خانم الف را گُلی رولآرتی یک و تا رسیدن بی وید،ها دتیآربی تای راه را بقیه سینبیخیال شدند و خانم 

های نزدیکساعته با اتوبوس به نیم ،چند آهنگ دیگری با زمزمه و های شد وو کشید کادو گرفته بود دود کرد 

  م.تفاق افتاد که قبلن برایتان نوشتبه همان شکلی ا سیناش تا به خاب رفتن خانم ادامه .شان رسیدخانه

 

 چارشنبه

شروع کرد؛ اس ام اسی که بر خالف کوتاه بودنش  سیناسی از خانم امخاندن اسبا شنبه را چارصبح  دالآقای 

-انگار که دچار برق دالهفته نوشته و ول کرده بود. آقای در این سه دالی مزخرفاتی که آقای ارزید به همهمی

گرفتگی شده باشد، از جایش پرید و با یک دست حوله و شامپو و با دست دیگر ژیلت و کف ریشش را 

های بیرونی اش و خودش را تا آخرین الیهمتریونیمنداخت توی حمام یکابرداشت و مثل جن خودش را 

ته بود موهایش را کادو گرف سینی خاصی که چند ماه پیش از خانم پوستش تمیز کرد و شِیو کرد و با ماده

کاله ، شال و به جا آورد اینکه مراسم شستن و خشک کردن را به صورت تمام و کمالمرتب کرد و پس از 

ی خودش لعنت و ی گزارش اول در بارهشد بر پدر نویسنده تاکسی کرد و مدتی بعد وقتی بیست دقیقه معطل

در گزارش  را ناپذیر هوای شهرشانی، وضعیت تحملنفرین فرستاد که چرا و بنا به کدام متر و میزان دسته بند

 و و به بز کوهیهم کرده توجیه  راکاری در گزارش بعد این کم نیاورده و وقاحت را به حدی رسانده کهاول 
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ی گزارش قبلی در جواب . نویسندهربطش داده دانم چی و چیمزخرفاتی در مورد تهرانی و سرمایی بودن و نمی

برده و هیچ به تمسخر به او یادآوری کرد که دیشب او توی اتاق گرم و نرمش به سر می دالبه شکایت آقای 

اگر  هوا در توصیف شرایط او بیان شود و استداللش را اینطور تکمیل کرده بود: دلیلی نداشت که وضعیت آب و

با ذکر را  هابدن کالغو تاثیرش بر متابولیسم  نوشتیم آن وقت وضعیت آب و هواها میگزارش را در مورد کالغ

دش را زد به راهِ آید خوی گزارش برنمیهم وقتی دید از پس زبان نویسنده دال. آقای آوردیمدر آن می جزئیات

به مقصد  یخاهد را بخرد و بلیطیزهایی که میمخیابان تا حداقل پیاده خودش را به میدان فرمانداری برساند و چیز

خاست وارد سلمانی شود مثل همیشه وقتی می دالی کارهای دیگر. آقای بگیرد و کل برای آخر وقت تهران

هایش کیفش را چک کرد که پول و کارت و این چیزهایش را برداشته باشد همه جای کیف و یکی یکی جیب

ای پول نقد همراه داشت که برای اصالح به خوشبختانه به اندازه .بانکش نبودعابررا گشت ولی خبری از کارت 

پس با نگرانی وارد سلمانی شد و از زمانی که سرش را به آرایشگر تسلیم کرده بود یک ثانیه  برنخورد، مشکل

ای که از یکهو تلویزیون آرایشگاه با صدای کرکننده توی این افکار بود که .هم از فکر کارتش بیرون نیامد

چرا که هر لحظه ممکن  ؛ن باشندخودش درآورد به همه فهماند که خبر فوری است و باید همه گوش به فرما

بسازند و توی  یهای دیگراست فرمان جهاد داده باشند و همه با شنیدنش توی هر سوراخی که دارند سوراخ

توی این دوره زمانه چه  !استشوخی نیست، قضیه مربوط به مرگ و زندگی ی آنها برای سالها قایم شوند. همه

اهد برود جنگ و به جای اینکه بتواند آدم بکشد خیلی سریع خخاهم کدام خری دلش میکسی، معذرت می

ی آرایشگر رو به آن خشک شده بود؛ خبرنگاری ها حتا کلهی کلهخبر فوری شروع شده بود و همه کشته شود؟

بود که  ییهااش نداشت و بیشتر شبیه مجریچادری با صدای خیلی زیبایی که هیچ ربطی به محتویات خبر فوری

 فروشند، این خبر را خاند:بخیرهای پرنشاط به ملت میبخیر صبحهی صبح

 بهیاری و بهداشت ی دانشکده های شویی دست از یکی در بعدازظهر چار ساعت وحوش حول پیش روز سه»

 را همه که داده رخ جنایتی کشور خصوصیِ درمانی مراکز بزرگترین از یکی به وابسته بهزیستی دانشگاه

 پلیس کنترل امنیتی ی دایره اصلی اعضای ی همه که زمانی دقیقن بعدازظهر چار ساعت در. کرده وواج هاج

 بودند، شب ی اولیه ساعات در شهر بازرسی برای اندیشی هم و فکری هم حال در کشور ضدترور و ضدشورش

 ها پله از بدوبدو های پیاپی تهوعاش و حالتفشارهای معده اثر بر که دختر ی ساله دو و بیست دانشجوی یک

 را در خاست می که ای لحظه همان در بود رسانده بهداشتی سرویس به سراسیمه را خود و اول ی طبقه تا بود دویده

با  اش جاری خون و شد روبرو خاهرانه اسالمی روبند با پوش سیاه کاملن هیکل یک ی حمله با کند قفل پشت از
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 دانشگاه بهیاری و بهداشت ی دانشکده نظافت مسئولینِ ساعت چند از بعد ،در زیرِ محتویاتی که باال آورده بود از

 با بدشانس دخترک بدن روی. شوند توالت وارد غیرقانونی شکلی به که واداشت ترس و حیرت با را بهزیستی

  «.بود شده حک شام و عراق اسالمی دولت پرچم آرم به شبیه هایی الّااهلل الاله و قرآن از هایی آیه تیغ

سکوت موحش آن اش گرفته بود برای اینکه بتواند فضای آرایشگاه را از آقای دال که بعد از شنیدن خبر شوخی

من دال نیستم، من کارت بانک  :دربیاورد رو به آینه و سه نفری که توی صف روی کاناپه نشسته بودند گفت

-و آقای دال بقیه گرفتنداش را نکدام شوخیهیچقاه زد زیر خنده، ولی متاسفانه دال هستم. و بعد قاهآقای تجارت 

 اصلن حالشده بود و  ذلّهدر پی کارت و باقیِ کارهایش دوید. خانم سین که از دست شوهرش را ی روز 

انی میدار شدن لباسی برای مهی ظهر لفت داد و پس از بصبحانه خوردن با او را نداشت بیدار شدنش را تا لنگه

ها انگشتش که روی یکی از پستکرد رفت و اینستاگرمش را چک میاش ور میوشیبا گ .انتخاب کرد فردا

که بر اساس آن بود  کشوریکی از شهرهای مرزی گذاری در ام حاوی عکسی از یک بمب، پست سیخشک شد

این کارها بُرد، او حال دیگر دست به دعا میای صد و خُردهبرای و خاند می فاتحهای نفر سی و خُرده باید برای

ها، هَپی بیرث دِی تو باران و اینبوکش را چک کند. حاال شد، کلی گلبنابراین تصمیم گرفت فیس .را نداشت

خانم سین شروع کرد به تمرین خیلی داغ. رِلِ خیلی-یو برای دو تا از فرندها و سه تا الیکِ اساسی روی سه این

-هایش را هی چک میخانم الف که لیست مهمانهمه بخاند. در حضور  آن را خاست فرداای که میخاندن ترانه

اش را بست و به همه زنگ کرد که نکند کسی را از قلم انداخته باشد، باالخره لیست نهاییفکر می مرتبکرد و 

-آوردند و با هفتدو نفری هم مثل همیشه بهانه میشدند. یکیزد. با خودش و خانم سین و آقای دال ده نفر می

های ضد جنگ، او آمد. بعد شروع کرد به مرور تزهایش در مورد گالرینفر سر و ته قضیه هم میهشت 

ای داشت در جنگ برگزار کرده بود. ایده علیهای بود که اخیرن چند نمایشگاه شعر و نقاشی ی گالریگرداننده

اش بهش الهام شود، اما بود بقیهباب قهوه و فال و جنگ و این قبیل چیزها، سه تز اصلی را نوشته بود و منتظر 

 اش قفل کرده بود و به خاندن همین سه تز با صدای بلند برای چندهزارمین بار اکتفا کرد:متاسفانه کله

ای درون شود داخلش را دید. تماشاگر از همان زاویهیک فنجان خالی قهوه که برگردانده شده و حاال از باال می»

اش های داخلیای شکل از فنجانی خالی که دیوارهکنند: قابی دایرهها به آن نگاه میبیند که فالگیرفنجان را می

هایی از های آن تا قسمتدانهو دانه ماندهکف فنجان  رویترِ قهوه های پررنگماندهته ،ای روشن استقهوه

 اند.های داخلی فنجان باال آمدهدیواره
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هایی که در های سونوگرافی از یک جنین. رنگمانند شکلرح اول: موضوع کار، یک جنین است. درست ط

در  هایی قهوه هستند. اندامهای ماندههای زمینه، دیواره و دانهرنگ یخانوادهروند هممیکشیدن جنین به کار 

زار و هایی شبیه به ابهای معمول انسان، دارای اندامرسند. به جای اندامانسانی به نظر نمی ،جنین گیریحال شکل

ی جنین ، به جای دنبالچه61ها بالهای یک جنگنده اف آالت جنگی است. به جای پا مسلسل، به جای دستماشین

به جای کله یک بمب ساعتی که شمارش معکوس تولدش را  ی کمری، به جای بند ناف طنابِ اعدام،یک اسلحه

بین که گ و کشتار و ترور. طوری که انگار فالهایی از جنها همینطور نشانهبه جای باقی اندام داد ونشان می

دهد. انحرافی در سیر تکامل انسان که از همزمان تماشاگر نقاشی و خود نقاش هم هست، از یک فاجعه خبر می

  دهد. ترور، فاجعه و تولید هیوالیی آهنین و مرگبار.ای خونین خبر میآینده

اند. آنها طوری به های قهوه کشیده شدهماندهمتنوعی که با تههای ریز و درشت و متفاوت و طرح دوم: آدمک

شوند که انگار طی یک اقدام گروهی و جمعی سعی در ترک فنجان و بیرون ریختن دارند، تصویر کشیده می

و های فرار که در کف خاهند خودشان را از قعر لیوان بیرون بکشند. با انواع نقشهاند و میهایی که جا ماندهدانه

-های مختلف در موقعیتهایی که در هر گوشه در گروههای فنجان در حال اجرا هستند. آدمککناره و دیواره

بین، نقاش و تماشاگر نقاشی طفره بروند و میدان خاهند از دیده شدن توسط فالاند که انگار میهایی نقاشی شده

 دیده شدن را ترک کنند.

-های مختلف درون فنجان با تهها و موقعیتهای مختلف، و در آرایشطرح سوم: یک عالمه چشم که با حالت

های دیدشان باید طوری باشد که انگار آنها به بیرون ها و زاویهاند. برق نگاه این چشمهای قهوه کشیده شدهمانده

ر شوند بلکه کنند. آنها قرار نیست تفسیر یا تسخیبین، نقاش و تماشاگر نقاشی را نگاه میاند و فالزل زده

 آورند.بین را تحت کنترل خود درمیمخاطب، نقاش و فال

های پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم )آه! بس است دیگر. طرح چارم در مورد دوربین خاهد بود، طرح

 ها خاهد بود.توانم خالق باشم( در مورد عشق و جنگ و زیبایی و صلح و اینمگر من چقدر می

 «تمام.

تلویزیون را روشن کرد  و انداختای هایش را گوشهز اینکه دو بار دیگر اینها را برای خود خاند، یادداشتبعد ا

خیلی تصادفی با آهنگ رویایی دارم از هنرمندان ابی و شادمهر غافلگیر شد و اشک ریخت و در همان حین و 
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شادمهر با افکارش یک کم دیگر اشک ی ابی و نگاه دیگری به تزهایش کرد و به پاس همدلی صاف و دوستانه

و نسبت به امور دوروبرش مخصوصن اگر این امور  استنازکی مدیر خیلی دلالبته خانم الف هنرمند و  ریخت.

بندی هنرمندها به متعهد . از انصاف نباید گذشت، در دستهاستبسیار حساس  کنندها اعالم را تلویزیون یا روزنامه

و به همین خاطر هم از اعتبار خیلی باالیی در میان هنرمندان معاصر  استی اول دستهو نامتعهد او به شدت در 

جمهور . همین چند وقت پیش بود که یک لوح تقدیر طالکوب خیلی باارزش از آقای رئیساستبرخوردار 

صندوق او اهل پز و چسی و این کارها نبود، لوحش را در هفت سوراخ گاو از آنجایی که . البتهدریافت کرد

 اش قایم کرده بود. خانه

 شنبهپنج

همه و همه  ،در حالی که همه، از شما چند عصب بازیگوش گرفته تا خود آقای دال و خانم سین و خانم الف

های شنبه از اتوبوس پیاده شود و پس از کمی اتالف وقت و عالفیانتظار داشتند که آقای دال صبح روز پنج

خانم الف برساند و در مهمانی شرکت کند؛ در کمال ناباوری آقای دال در  یرا به خانه اش خودهمیشگی

نکند واقعن اتفاقی افتاده بود؟ یا  دید. شاید اصلن خاب بود یاوضعیتی از خاب بیدار شد که توی خاب هم نمی

کرده بود  رفته از دستش در رفته و شلیکماسکش ور میدنیا آخر شده بود، یا یک بچه بسیجی که داشته با ماس

-یا نمیدید، یا توی کما بود یا آسمان سوراخ شده بود یا قرار بود زلزله بیاید، توی مالجش، یا داشت خاب می

توانست راه برود و از ی پیش همه چیز خیلی فرق داشت، میدقیقه چند تا الخره اتفاقی افتاده بود. چوندانم. با

-لیپل، البالی گاردریل و ترمزهای گوزوی ایران خودرو، لی این ور خیابان کراسینگ کند به آن ور، از روی

کنان و شاد و شنگول سرازیر به سمت مهمانی. اما اآلن؟ هیچ چیز معلوم نیست. چرا اینطور روی زمین افتاده و 

تواند حتا پایش را تکان بدهد، چه بالیی سر پایش آمده، این همه خون که اطرافش ریخته از کجا آمده؟ نمی

خبری نبود. نگاهی به اطراف کرد و وقتی دید  .دماغ شده؟ هوم. خیلی سریع دستش را برد سمت دماغشخون

ی دست راستش را کرد توی سوراخ دماغش، چیزی آن تو نبود انگار. اما وقتی کسی نیست انگشت اشاره

لولیدند. چندشش شد انگشتش را بیرون کشید یک عالمه بچه سوسک چسبیده بودند به سر انگشتش و در هم می

توده از همان  عله! سوسک... نه یکی نه دو تا. یکو این بار با دو انگشت شروع به گشتن دماغش کرد. ب

روند و ای تو میتکثیرهای چندششان. پایش را نگاه کرد دید از توی زخمش در حال رفت و آمد هستند، عده

ایم، هیچ چیز ی آقای دال شوکه و گیج شدهما هم به اندازهآیند. چه عفونتی خدای من. ای هم دارند بیرون میعده
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آید. همانطور که از دست طبق برنامه نیست و داستان همینطور روی هوا مانده است. کمکی هم از دستمان برنمی

مزه آن هم در ارتباط با کمکی برنیامد جز یک شوخیِ بی ی معدوم هیچآقای دال برای دخترک بیست و دو ساله

هایی که هی ی سوسک. آقای دال درمانده و معذب و فلج همینطور دراز به دراز افتاده و زل زده به رژهجیبش

طرفه به کم مسیر حرکتشان یکاند، کمتری انگار پیدا کردهشوند. ما هم مثل او. آرایش منظمبیشتر و بیشتر می

د بیرون. با سر و روی خونی و بارهای ریزشود و از دماغ و زخم پایش کرور کرور سوسک میسمت بیرون می

تر از آقای دالِ ها کمی آن طرفاند. جمعیت سوسککوچکی که از توی بدن آقای دال با خود به یادگار آورده

اند. یک مستطیل خیلی مرتب یک در دو، نظمی ی تقریبن دومتری را کامل سیاه و قرمز کردهبیچاره یک محوطه

خوشایندی هیچ ربطی به چندشِ چند لحظه قبلشان ندارد. سیاهیِ نقاطی از مستطیل  که باورنکردنی است و به طرز

 ییک نقطه راشان سیاهیو جای ترکند ترکند، شادمانه میها میشود، انگار تعدادی از سوسککم محو میکم

 ،انگار تعدادی از نقاط ترکند.جا نمیشان یکترکند، یعنی همهگیرد. با نظم و الگوی خاصی میکاملن سرخ می

مخصوص ترکیدن هستند و بقیه به هیچ قیمتی نباید بترکند. بعله! واقعن نظم و الگوی خاصی دارند چون چیزهایی 

جان است یا مرده است، معلوم نیست. گویا تنها شوند. آقای دال دیگر نیمهشبیه به حروف عربی دارند ظاهر می

ا هستیم. یکهو با صدای نفس عمیقی که همه با هم به طور هماهنگ از ها متماشاچیِ این نمایش عجیب سوسک

ها متوقف شد و گرد و غباری خونین اطرافشان را گرفت. با کنار رفتن غبار ی ترکیدنخودشان درآوردند همه

متحیر و مات  ،های سوت کشیدهها گرد شده و کلهشان را رو کردند و ما با چشمنفسشان حاصل نمایش باشکوه

-ما عصبشبرای  باریی گرفته و غمابا صد را شانی خونینو مبهوت هیچ غلطی نتوانستیم بکنیم جز اینکه جمله

 های عزادار بخانیم:

 «، همه!رسدهم می بقیهگیالس و االهه را گرفتیم، نوبت »
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