
1 
 

 

 غــش و ضعفـــ

 

 نویسندگان:

؛ نارعلی؛ «ا.ا»پور؛ رُز رُز؛ دکتر؛ گنده؛ آقای احمد پناهیآبرام کله

گرد، دزد، فروش، ولعیدعلی؛ سلیمون؛ یک شاعر مرده؛ جوان دست

 اعدامی، خابگرد، له و لورده 

 و

 ...   

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

www.mindmotor.biz 

 

 

 

 

 : شناسنامه اثر

 غـش و ضعفــ: عنوان

فروش، ؛ نارعلی؛ عیدعلی؛ سلیمون؛ یک شاعر مرده؛ جوان دست«ا.ا»پور؛ رُز رُز؛ دکتر؛ گنده؛ آقای احمد پناهیآبرام کله: نویسندگان

 گرد، دزد، اعدامی، خابگرد، له و لوردهول

 : اولنوبت چاپ

 4931فروردین 

  MindMotorنشر الکترونیک 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

، خفگی تحت فشار، مدفون زیر آوار، آواری از جسد، جسدهای زنده، مرگپرسم چی شده؟ چیزی یادم نیست. حس  می

دست و پا  جدا جدا .بارند از آسمان از سقف اند، می نیستند، یک جمعیت که از زندگی! یکی و دو تا . پشیمانگریان، پشیمان

شوند.  تلنبار می شوند. خشک می ابدن.گیرند؟  چه بگویم؟ آرام می .استشان آنج پناه .کنند تا فرق سر من شنا می زنندمی

خورد، حتی  چوب، تکان نمیتکه حرکت مثل یک یب .ده بودز شخشک روی کیبورد. پخش شد .از آسمانافتاد اش  آخری

کند،  می زند، کف میاند. کمی خشکش شان همیناجساد! همه یهگری بود. دهانش کف کرده .یک لرزشِ کوچک، افتاد و ماند

بندد، جسدی روی اجساد، بر فرق سر من!  می ش راباز چشمو پرسد: چی شده؟ چیزی یادش نیست.  کند و می می واچشم 

اجساد.  یهالن ام همین است انگار؛نقش کله، نه اضطراب نه ترس و نه هیچی، جسدند دیگر. اند شان یکی ترسم، همه دیگر نمی

به بختش؟ بزند بعد عمری نقشی نصیبش شده، لگد  .است صرف دردناک مصرفی یب شود. ش گرم میآید ازش، سرکاری برنمی

برای  کاری دارد جا،جار بزند همهکه  .اجساد تاریخ، مُرده و زنده یهمهرود،  شان می ، زیر بار همهرودزیر بار میعمرن! 

پرسم: چی شده؟ همین. فقط یک  بعد می رای خودم.روم بشوم روی سرم و میپخش می ،خفگی دارم: پناه اجساد! حس خودش

 یست. همه چیز تمام است. جسدی روی اجساد.لحظه، چیزی یادم ن
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 بیست و یک هزار و دویست

 

 

با احتساب کسرِ صد تومن بابت رویت موجودی. بیست تومنی دستم  .بیست و یک هزار و دویست تومن

شود رفت. یک بلیط  را خاهد گرفت. عالی است. با بیست هزار تومان بوکان که سهل است تا یزد هم می

های  گذرانیشود ترتیب داد. خوش ها که می اش چه عیاشی ط اتوبوس و با مابقیبلی مترو، یهتک سفر

اش  بهاری و پرتاب بطری گرمِ هوای در توراهی خنک ینوشابه یک کشیدن سر. یرفق مسافر یک یهویژ

 خدا، دستِ پیر، کولونیالیستِ به مارادوناست یهتر از دیدن گل دودوز پایان بیجار، فرحبخش به برهوت بی

های راز و  قدر دلچسب است... شهر کتاب ترمینال عالوه بر کتاب زندگی چه! دستِ خدا، خدای من

آزمندیان و پائولوکوئیلو، کتاب الکس فرگوسن را هم دارد، پوسترهای مارکِز و دلم گرفته و غبارِ پاییزی و 

های  و بسیاری چیزهای مشابه دیگر هم دارند چشمک _ها مشکی؛ سلطان رنگ_سپهری و رنگ زرد و 

یک . هومو اِکسه و زرتشت جز به هستند، آنجا هم نیچه های کتاب یههم اتفاقنزنند.  آمیزی می شیطنت

از نیچه  یک خطها حتی اگر  گفت که کورد روز کسی آمد نشست بیخ گلویم و با جدیت در گوشم

گفته، و الّا  راه نمی بی انگار پُراش کردم، اما  مسخره شوند.عاشقش میسیبیلش هم که شده  راینفهمند ب

-هخروجی تیتری روی روزنام درِ چارچوبخورد؟ در  چه گهی می و افسردگی نیچه وسط این همه تباهی

کننده ، مصاحبه با شاپور اعتماد و کتاب جمهوری جهانی ادبیات! وسوسهکندمیی خودنمای دارد روز ی

 .جریانش انداخت گندد، باید به است. هزار و دویست تومن توی کارت دارد می

شه برا این روزنامه کارت  کنه، پول نقد همرام نیس، می خام رفیق! عابر ترمینال کار نمی عذر می -

پرسد و هزار  رمز را می! گوید بده اندازد و با نارضایتی می ام می کشید؟ نگاهی به سر و وضع و تیپ و قیافهب

 با پدرش. گور بــال بــال! بــالها مالیات دارند و  انزند، این کارتخ دارد غر می .کند تومن از آن کسر می

 یهزنم، صفح خاهد دورش هم بگردند. همین است که هست. ورق می مزخرف می فروشیکتاب این

ها  آشنای ظاهرن دلوزخان! جواب های یک ژورنالیست نام گوزی و برآمده از گنده وجقاجقها  ، سوالچارده
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و نوبل و افتخار  ی مرکزحواشی و هضم مشتاقانه یه، ادبیات فاخر، ترجمغاز، از مرکزیت پاریس صدتایک

ارزد، هزار تومن کوفتشان شود. این بود که  ها! مفت نمی اخالق گُه... گُه... بی. گوید و شان و اعتبار می

رتان را ها! شما را چه به ادبیات؟ تیت مان با فالنی را... بروید به درک شیاد تصمیم گرفتیم گپِ صمیمانه

 برای! یازده ساعت بلیط. بنویسید مهندس چیز و شیخ یهو گیو شکالتی عبای و نُقلی یهبزنید و از عمام

هویدا. عادت دارم اسمم را اشتباه بگویم، از آذر هشتاد و نه تا االن همیشه همین کار را  اسم به بوکان

ام، از دلیلش بگذریم، بسیار احمقانه است. حتی یکی از دفعاتی که به دالیلی ناگفتنی حالم بد شده  کرده

قبل از اینکه اسم  هوش بودمپرسید یکهو در حالی که تقریبن بی بود وقتی پرستار اسمم را از دوستم می

دنیا روی ! گوید نوزده تومن ام رو شود گفتم: رحیمیان! بنویسید رحیمیان. صندوقچی گیشه می واقعی

های شنیداری. شونزده  ا گاییده. توهمر شنوایی یهام. بیخابی نن شود. حتمن اشتباه شنیده سرم خراب می

فرمودید پونزده : پرسم ی تصنعی و بسیار سرد میها بوده البد. با لبخند تومن، پونزده تومن، یکی از همین

زند: نوزده تومن  رود، داد می هزار تومان!؟ شاکی و با عصبانیت به خاطر وقتی که توی صف دارد هدر می

شد از  آغا! کَری؟ ملت معطلن، یا بده یا برو. نوزده هزار تومن! چند ماه پیش با نوزده هزار تومن می

 خنک یهطراوت نوشاب یهتجرب باتازه  .و از آنجا تا هر جای غرب کشور رفتسفید تا ترمینال غرب  خاک

شد یک چلوکباب پاپایی هم زد به بدن؛ و از سنگینی و مسمومیتش تا مقصد مثل خرس  ، میتوراهی

نوزده هزار تومن را ! پاپیوالرشان اعتدال و ظریف ممَدگَـواد و روحانی زنم گور پدرداد میگرفت خابید. 

کارت، سبکبال، گرسنه، تشنه، خسته،  هت تاجیب، دویست  تویگیرم. پانصد تومن  شمرم و بلیط را می می

م ه را ترمینال سردکن آب. زد را راه توی های عیاشی یهاعصاب از اینکه باید قید هم خاب و بی بی

زند چه برسد به آب تگری و تعارف و  میاند، دیگر با سالم و صلوات کسی لگد هم درِ کونت ن برداشته

که کرد. همینوا شود روی پذیرایی اتوبوس حساب  هم بد نشده، هنوز می حاال آنقدرهااظهار نوش جان! 

ای که دستش است برای هر نفر یک نوشیدنی و  از توی کیسه جوان فرزیشوم،  توی اتوبوس جاگیر می

آب آناناس با پالپ آن هم از  !است بعدی. باورنکردنی رود سراغ ردیف کند و می یک بیسکوئیت پرت می

این بِرندهای لوکس و خوشگل فرنگی، با اسمی شبیه به پوپ! و یک بیسکوئیت معمولی. دریغ از یک 

با  چرخد، انگار که مست باشم! سرم می دور، همه جا تار شده .کشم را تا ته سر می پوپثانیه اتالف وقت، 

-تومن خرج عیش و نوش هزار نوزده آن یهتان، همخاندم که نوشِ جان می دلم آهنگ خر در چمن توی
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ویج ام: سه هزار تومان. گیج و  روی شانه خورد دستیکه  آمدمسر حال میو  گفتم می مریزاد دست! تان

 .شود سه هزار تومن. فقط نگاهش کردم فهمیدم. گفت می نمی زل زدم بهش.

 .پنج تومنخای؟  آغا سه تومن. بیسکوئیتم می -

 !یه بلیتم هه -

 ! بلیطی نیس، فروشیه -

 .گفتم: فارسی نازانم پتهترس و تتهبیسکوئیت را پس دادم و با 

 تا نیومدن بزنم به چاک.بده  و، پولبه باد میره چیهمهریزن سرمون  اذیت نکن، االن مامورا می -

 .فارسی نازانم -

سگی که حتمن از  آلود تخمه ، با تعهدِ ترجمهدیدا میرفروش  بُهت من و اصرارِ دست داشتدستی که  بغل

و با  بود اش زده اقوامِ اجدادش، مثلن محمد قاضی یا ابراهیم یونسی، به ارث برده بود هوس ترجمه به کله

گفت پول  هی به کوردی میوداند، مثل فرفره هی از اینکه فارسی میخوشحال  ی رو به جلوسینه

 و سیصد، نیشش کردچه کیف چندشی هم میلقمه!  الدنگِ حرام ..خاد. پول می ...خاد خاد... پول می می

بود. انگار داشت لِکچری زنده از فوکو را مستقیم از فرانسه به کوردی  شده وا اش کله دورِ درجه شصت

رفت دار  فروش، ناامید و با چند فحش آب کرد. گفتم: پوولم پی نیه! باز ترجمه کرد. دست ترجمه می

کرد. همه فقط نگاه  داشت مقاومت می .ها سه نفر بودند دم در گرفتندش، مامور در اتوبوس.سمت 

، تو چشم شدیم گفتند حقش است. خاستم بروم پایین، پا شدم، تا دم در رفتم، چشم کردند و می می

هیچ پولی نداشتم، اگر  .خجالت کشیدم، برگشتم و تمرگیدم سر جایم. من کمتر از او مجرم نبودم

تر است. از این  فروشی سنگین پولی از دست کردند. جرم بی فهمیدند حتمن دستگیرم می ها می مامور

 تنهازد چه؟  تلف کرده بودم، زیرآبم را می وقت و پولی که ازشفروش به خاطر  دست خود گذشته اگر

 .خودش را هم بردند گرفتند.را  پرتشوخفتش کردند. خرت .حریفشان نشد
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 کارتن

 

 

 

خاهد کانتِر ضرب  کشم. کِنت هشت، پاکتی سه و پانصد. نمی حالم که خوب باشد روزی یک پاکت می

شود صد و پنج هزار تومن. پول  ام. می تایی را فعال کنید. سی تایش را صد بار حساب کرده ای سی کلیشه

هست که به  دانم. سوپری درب و داغانی حوالی چاررا آورم؟ خودم هم نمی کمی نیست. از کجا می

ها  فروشد. از اسم روی کارت عابرم فهمیده بود که نسبتی با کورد اش سه و دویست می های ویژه مشتری

پرسیدم. از کوردی فقط گیان  گفت و نه من می ها را دوست دارد. چرایش را نه او می گفت کورد دارم. می

ز لو رفتن کجی دستم هنوز گیان بودم و کرد. تا دو ماه پیش، قبل ا همان هم صدایم می   را بلد بود. با

دید که سر بزنگاه با یک لواشک  ور را می مشتری سه و دویستی. گول لوچی چشمش را خوردم. داشت آن

میوه مچم را گرفت. از آن روز دیگر محلم نگذاشت. اخم و تخم و سه و پانصد و از این  سِـوَن هفت

م. همین که در را باز کردم از جا پرید توی چشمم زل زد و با ها. دیروز باز رفته بودم سیگار بگیر ادابازی

کردم که صدای  هایش را هضم می ؟ داشتم ذوق نگاه و صمیمیت کلمه«ها بَـه! از این ور»خوشحالی گفت 

دستی کرد و سالمی تحویل داد که من بلدش نبودم. کنت هشتِ سه و دویستی را  متشخصی پیش

با صمیمیتی که تا حاال ازش ندیده بودم از باکس درآورد. قابل نداردی همانطور که به من زل زده بود 

رسید  شان را خالی کردم. به نظر می اکبیری تعارفش کرد. با نفرت و حسادت، بین یهگفت و به آن مردک

شد با چیزی حول و حوش دو میلیون تخمین زد. تظاهر  اش را می تایی مهندس باشد یا کارمند. کانتر سی

-هتیپ و الرژ در ظاهر. درج جو و حسابگر در خفا، خوش زد. صرفه اش توی ذوق می میت کارمندیبه صمی

ت دوم مالقا از را دُنگی دَنگی های حساب یهتواند خیلی باال باشد. مثلن قضی ا نمیه آدم تیپ این الرژی ی
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نند. توی مالقات اول ک  بازی برایت اثبات می های ریاضیاتی و کمی شوخی و لمپن مالی به بعد با ماست

آورند. در  هایی با بنیان تخفیف سیصد تومانی در می ها نیست. یا گاهی سر از رفاقت خبری از این حرف

شی گو روی از یا خلوت عابرهای در فقط را شان حساب یهر کارشان درست است. ماندظاه حفظ یهزمین

متنوعی  یلباقی مانده. این کارشان به دالشان چقدر  بینند. محال است بگذارند کسی بفهمد ته حساب می

جعبه خالی برا فروش نداری؟ دارم  !کامی جان ..!ِ: »اش گفت طوری_بسیار منطقی است. با صدای دوبلور

این حرفش تخمینم را درجا تا یک «. کشم، راستش اینجا خیلی تکراری شده. قدیمی هم هست اثاث می

کامی را چی فرض  آب شد. طرف با خودش چی فکر کرده بود؟. قند توی دلم آوردو نیم میلیون پایین 

این . فروش؟ گور خودش را کند کن طرف است یا یک آشغال جمع کرد با یک آشغال فکر می کرده بود؟

سر راه که »داد. کامران، ندارمِ دمغی تحویلش داد بعد گفت  آخرین سه و دویستی بود که بابت کنت می

مفتش را «. آوری آوری. مفتش را گیر می . آنجا حتمن گیر میخوب بگرد گردی توی سطل آشغال را برمی

ها پیدایش نشود. نگاهش را با عصبانیت از من برگرداند، یکهو رو کرد  ور طوری کشیده گفت که دیگر این

دوتایی دممان را گذاشتیم !« دزد؟ بزن به چاک ببینم کنی دله تو اینجا چه غلطی می»به یارو و داد زد 

ورتر از سطل آشغال، چسبیده به دیوار  کولمان و پریدیم توی کوچه. آخرهای کوچه چند متر آنروی 

ها! استارت زدم،  زدند. یک نگاه به طرف، یک نگاه به کارتن چند کارتن بزرگ و جمع و جور چشمک می

پوره  ها را پاره تندیدم که چطور کار تر. هنوز نرسیده، داشتم می تر بود، من فرز طرف به دنبال من. او بلند

کرد به روی خودش نیاورَد، که  دیدم که چقدر احمقانه سعی می خندیدم. می کردم و بلند بلند می می

با غلت و وارو ش خورد. چند قدم مانده، پشت پای محکم داد و هی حرص می چطور هی تف قورت می

ها را  کمر دارد کارتنبهق دستورام کرد. افتاده و سرشکسته، سرم را بلند کردم دیدم شق پخشِ کوچه

مثل گچ چسبید به دیوار. مثل گچ رنگش . کند. خم شد که برشان دارد. یکهو پرت شد عقب ورانداز می

چیزی دیده بود. الی کارتن آخر چیزی بود انگار. توی سرمای آخر . لرزید خورد. فقط می پرید. تکان نمی

. گشت البد جنبید. چیزی که پی کارتن آخر می آذر حتمن چیزی بود. چیزی که تا دیشب هنوز می

 .گشت هنوز چیزی که تا سرمای آخر آذر ول می
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 واقعه

 

 

 

 

ز حواسم به آن نبود. با خیالی شنگول و راحت سر خیابان منتظر هنو و بودم واقعه چندمتری یهدر فاصل

بودم که هیچ اهمیتی معطل  بودم. برای تاکسی یا چیزی دیگر که درست یادم نیست. شاید اصلن ول

کردم. به عضالت و درشتی یا ریزیِ  دیدم را لخت تصور می هایی که می ندارد. منتظر بودم و آدم

های پنهان زیادی داشتند. چرا؟ چرا  بیشترشان جذابیت .کردم زدم و لمسشان می هایشان زل می استخان

هایی به خیال خودشان شیک و مرتب  باسرا تحریک کنند با ل نگاهتوانستند  هایی را که اینقدر می اندام

 زدم. شاید پوشاند پوزخند می هایشان را می های مضحکی که اندام به پوشش مدل تویپوشانده بودند؟ 

های این استخانخندید که این احمق برای پوشاندن  و می دید میرا لخت ن داشت م کسی همان موقع

این  زیر پرسید که آخر این مردنی وارفته ز خودش میشاید هم ا .نپوشیده درمانیدرست چیِهیچ درهم

د! ـترسان ها را می دانستم آن هیچ چی! جر چیزهایی که می راستش ؟پنهان کردهچی پوره های پاره لباس

چه  شاداب و جنباناین عضالت وجدان ب اعذ تحریک جز مردنی، هیکلیک  یهرفت های درهم استخان

ها  شرت ماندند. چه با پارچه ابریشم یا تی بهتر که پنهان می پس همان ؟باشدداشته توانست  میای نتیجه

شده به شکل لباس، هیچ فرقی نداشت. من به فکر درنیامدن  کفنی دوخته چه باو شلوارهای شیک 

 مگم تودرتوخیاالت . هایم استخاننه پنهان کردن  آمدباال میها  آن از عذاب وجدانچندشی بودم که 

 زل زدهتر  چند متر آنور دردور  ظاهرنای  . به نقطهاز دیدم محو کردند را  ها کم آدم و کم بودند کرده
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های ایزدی ریخته  آواره ایمخابره تصاویر به پایهایی که  اشک یهمه بودم. همه چیز وحشتناک بود،

 مآزارها  ها به درک! این اشک . ایزدیریخت روی صورتمچکه میبارید، چکهداشت روی سرم می ندبود

ها مثل بختک افتاده مردم، این اشکها شده بودم، داشتم میمثل شیمیاییشدم  دادند داشتم خفه می می

چیزی  .خالص شدم یکهو کندم کهزدم که نمیرم، داشتم جان میبودند به جانم! به در و دیوار چنگ می

اش را توی  بازجو کله کنند،میاش شکنجه که کسی مثل دانم چی، اما نجات نه.نمینجات نه!  نجاتم داد.

یک یکهو  . در چند قدمی مرگاش کند خاهد خفه کند که می دهد و وانمود می سطل آب فشار می

   . او فقط از انتظار مرگطوری او هم همین. کلهکندمنفجر می را بازجو دست و سطل و آب سنگشهاب

گرفتگی آنی در  . یک برقشود روی سرتمثل یک صاعقه خراب شده نه خود مرگ. انگار که مرگ  خالص

مردی داشت  ،، پشت ویترینگیر شده بودکه نگاهم زمینجایی  چند قدمی مرگی تدریجی! دقیقن همان

آورد با چاقو  ن پشمی را از توی دیگ که جلویش بود درمیبدو یهشد سر گوسفند لخت ولعی ترسناکبا 

توی بشقاب. نه! ریخت میکند و  می تکهتکه هایش هتوانستم ببینم از گوش چیزی دیگر که درست نمی یا

 آمد دستی شبیه زبان از توی شکمش بیرون می بود. دستسهیک هیوالی مرد  .او یک مرد نبود

چیزی را بجود یا حتی به دهانش  بی آنکه اصلن. بلعید زد و می لیس می را بشقاب ی رویها گوشت

. داشتهم  خیلی نازیلبخند موقر و  .زد فقط لبخند می سر یک گوسفند را خورد. با دهانش ،نزدیک کند

به داخل دعوت کرد. یک بفرمای حسابی با  راا سرم فریب لبخند همان   با شد من یهوقتی متوجه نگاه خیر

 .معنا بود بفرمایی که مقاومت در برابرش بی .ی جوانب و ضمایم ادب رعایت همه
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 جنازه

 

 

ها تفریحات یا  اش غذا خوردن های روزانه بیدار شدن که به فکرش نرسیده بودچرا در این مدت هیچ کس 

دانم نفس کشیدنش را با من در میان بگذارد، یا مثلن کسی زنگ بزند و بگوید امروز فالنی به  چه می

خاطر سرمای سنگینی که خورده بود سی و دو بار عطسه کرده یا پریروز دماغش را عمل کرده و دیگر 

این گوشی وامانده،  گشود! اما االن، االن که خودش را کشته باید با هر رین ز دماغش آویزان نمیکثافت ا

م زنگ بزند. من که چند سال بود از او هیچ خبری نداشتم ا کله توی «؟...که داری خبر» لعنتیِ یهجمل

ها  اختصاصی به آنصورت  ها کس دیگری که به حتی یک ثانیه هم به فکرش نیفتاده بودم مثل میلیون

ای که در  خاست مرگ او را از مرگ کارگر سنگاپوری کنم. این چه انتظار مزخرفی بود که می فکر نمی

کردم که  قطر در حین کار سکته کرده بود جدا کنم و برایش عزای اختصاصی بگیرم؟ چرا باید وانمود می

توانم حرف بزنم یا مثلن آن یکی  یگیرد و نم ام که زبانم می از شنیدن این خبر طوری پریشان شده

ا ندهم. با ساز بقیه ر جوابش دیگر و بپیچانم داد می فشار را گلویم که بغضی یهن را به بهانچیخبر

کنند. من هم مثل همه! بله من هم ناراحتم و از اینکه او  رقصیدن امر غریبی نیست همه این کار را می

زنم به  ها می کنم و روز ها وقتی تنها هستم گریه می بخود را کشته خاب و خوراک برایم نمانده. ش

های دورت  تر تحمل کنم. خیلی دردناک است دوست سال را راحت ناگهانیها که سختی این بالی  خیابان

. بیست لیتر بنزین بپاشد روی خودش و بعد هوس یک نخ سیگار کَمِل کند، از آن فیلتر سوزی کندخود

بابت این است. چقدر  ، این یک فاجعهفاجعه .کافی نیستاصلن ؛ دردناک نه! سگ تخم یهقرمزهای کشند

تا اگر  داشته باشد ام جهت خورم. بهتر که غصهمیغصه  دارممتاسفم. چرا که نه؟ من که همیشه  فاجعه

 چپ به راست از سرم یهام شده؟ با حرکت آهست کسی هوس فضولی به سرش زد و خاست بپرسد که چه
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 هق بعد هق .و با بغض به او بگویم که دوستم خودش را کشته کنم جمع چشمم یگوشه اشک چند چکه

دردی یک همراه قابل  . همشود متاثر می اینطور! هر مخاطبی گدایی کنمدردی  کمی هم شاز هقو هق

تر است.  قابل تحمل حتمنزنند، اما اولی  هایش است. اگرچه هر دو حالم را به هم می تر از سرزنش تحمل

روم بدون اینکه حواسم باشد به کسی تنه  ها البالی مردم راه می حال و روز مناسبی ندارم مثل دیوانه

 نفر اولی خورممیی که تنه وقت حتی کند می ملزمم ریزم یهام. جث ی زیادی معذرت خاسته نزنم. از عده

ای که  حوصله عابر بیدردیِ  روی هم نبایدکتک خوردنم قطعی است.  . و االخاهد باشم که معذرت می

شود به  هم هستند که عجله ندارند و می کمی کرد. البته در میانشان افراد واعجله هم دارد حساب 

. یک  اندهر سه تیرم به خطا رفته وام  شان امیدوار بود. از صبح در مورد سه نفر این فکر را کردهدردی هم

شان دادم شدند سالمی نرم و مودب تحویل ارم رد میخیلی آرام وقتی از کن، سال مرد جوان و دو زن میان

تر از منطقه دور شود.  ها که ترسید و سرعتش را بیشتر کرد تا سریع کدام توجه نکردند. یکی از زن اما هیچ

سر به هوا  و چهل متری آرام شان را کشیدند و رفتند. این یکی که از سی آن دو تای دیگر بی توجه راه

ای  رسد کار یا عجله شود چهارمی است. پیرمردی شصت تا هفتاد ساله! بعید به نظر می دارد نزدیک می

 همان   رسیم  می که هم متری یک یهشود فهمید. به فاصل این را حتی از ین فاصله هم می .داشته باشد

ا دقت نگاهی به پایین تا باالیم ایستد ب او هم می .ایستم و می دهم می تحویلش را خورده شکست سالم

گیرد که با کس دیگری اشتباهم بگیرد. چه جنایتی! چطور به خودش  اندازد و یک لحظه تصمیم می می

داد به این راحتی کس دیگری را با من اشتباه بگیرد؟ او که هنوز هیچ چیز از من و دردی که از  اجازه می

های ظاهری  حتی اگر صرفن به خاطر شباهت ؟کرد را میدانست. به چه حقی این کار  سوختم نمی آن می

. به هر حال او جواب بود ی، این کار جنایت بزرگشدمیدر حق بدبختی که با من اشتباه گرفته  ودب

سالم »زد. با لبخندی مهربان و پر از چین و چروک گفت  پیرمرد جانی! حالم را به هم می .سالمم را داد

ام.  خاست پررنگش کند، فهمیدم که گند زده حس مسئولیتی که به زور می و رسمیبا این جواب «! پسرم

های صاف و مرتبش  شده و لباس جوابش پر بود از رسمیت دادن به حقوق شهروندی! سر و صورت اصالح

 خودشکه  ادامه دهمای  چه جمله بادانستم  . هاج و واج بودم و نمیندزد دامن میبیشتر  نفرتمبه 

پرسید. کارم  ی؟ این سوال را با حس رضایت چندش«مادر حالشان خوب است»پرسید دستی کرد و  پیش

اشتباه نکرده بودم. او واقعن یک جانی بود، با «. خبرم بی»صادقانه گفتم  .هیچ جوابی نداشتم .تمام بود

همان    . بااین کار را بکنند توانستندقرون وسطی نمیهای  گیوتین که ی تحویلم دادخشونتشنیدن جوابم 
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همان حالت شق و رق    روی ترشش بدون اینکه بخاهد نگاهم کند از کنارم رد شد و به راهش با

، رمقش ترین اشتباه عمر بی بزرگ قبلادامه داد. انگار نه انگار که همین چند ثانیه   اششهروندی

وستم که روی د یهسوخت یهترین جنایت تاریخ را رقم زده بود. او هم رفت، من ماندم و جناز آور شرم

ای  خاستم بندازمش دور. آخر چرا؟ چه نمایش مسخره انداختم! می کرد. داشت از پا می دوشم سنگینی می

! اندازد: بوق بوووق! هی دارد گوشم را خش می از کِیبود که راه انداخته بودم؟ این صدای مزخرف هم 

درب و داغانش. صدایم  یهزهوار در رفتبینم با وانت  گردانم سلیمون را می بوووق! رویم را که برمی

کند؟ اینجا مگر تهران نیست؟ چه اهمیت دارد؟ بیخیال! فورن جنازه را  کند. او اینجا چه غلطی می می

شوم روبرویم توی داشبوردی که درش از جا در رفته دو  همین که سوار می. پرم توی وانت اندازم و می می

کنم و به صدایش  کنند. یکی را باز می که دارند ورجه وورجه میبینم  قوطی آبجوی قرمز شهوانی را می

ای ها مست باشم و به هیچ جنازه ه برای ساعتک است کافی صدا همین. همین! ـــسدهم: پـــ گوش می

 !ـــسفکر نکنم: پـــ
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 خِفت

 

ای را وسوسه کند تا  های رشت کافی است که هر غریبه ساعته در چند تا از خیابان گردیِ یک یک ول

تر و تمیز   های اشتها، که خرامان بر سنگفرش های خوش کرده بر این بدن بفهمد چشمهای زیبای جاخوش

د بای چقدر ند،باش کنجکاو توانند می چقدر اند روی راه و عشوه حالِ درو مرطوب از باران و شهوت 

برانگیز باشند. یکی از همین جفت چشمها، دمِ در رستورانی شیک، که مثل همیشه و البته مثل  کنجکاوی

 مرا بود، برپا خندانی یهف طویل و همهمص برابرش در شهر این های غذاخوری و ها رستوران یههم

کنم اجازه دهید! باید توضیح بدهم که به خاطر استفاده از فعل خِفت  خفتم کرد. خاهش می گرفت،

ام، پس بهتر است به جای تقال برای پذیرش پوزشی که طلب نخاهم کرد،  ای مرتکب نشده ادبی کردن بی

ی رقف چه! ناگهانی یهشوید، یک سکت شوید، متوقف می گوش دهید چه اتفاقی افتاد. شما میخکوب می

تان باشد یا چشمانی بُر زیر گلوی ا تیزیِ یک جیبب شدن شوکه خاطر به یکهویی یهکند که این سکت می

تان خاهد کرد. آن جُفتِ غیر انسانی خفتم  شان هر جا و در هر حالی که باشید میخکوب، خفت که گیرایی

سرش  پشت یهمهمه یهشدنش هم شد و با نزدیک جا سکته کردم! داشت نزدیک می کردند و من همان

رانی باشد که تنها مسافرش من  های قایق هایش پاروزدن شدند، انگار که قدم تر می از من و از او دور و دور

! وقتی به جایی که در آن سکته ترسیده بودمگرفت.  چیز جز او از من فاصله می همه راه رفتنشبا  .بودم

در حالی که  .. زیر بازویم را گرفتفشارم افتاده« ؟همعذرت میخام! چیزی شد»کرده بودم رسید، پرسید: 

داشت  های و مست شوم، با دلهره و ترسی که  و و از گرما و بویشان پُر بچشمتوانستم  نفسش را می هُرم

نگرانم! نگران حال میر : »گفتم مضطربکرد  ام تحمیل می ه درون پریشان و ظاهر شلختهب نگاهش با

 ترینهارمونیکام را تقدیمش کردم. قالب چشم مجنونش به  هق ناخاسته هق عدو ب«. امحسین موسوی

-قیافهبه  تند و تیزشبا قالب  زد.بود. نگاهش از ذوق کشف این ترکیب برق می شده چفت ممکن آرایش

، گندی که زده بودم را نگاهش به جزکردم با تمرکز بر چیزی میسعی  او منتظر بود. زل زد. امافتاده ی
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اش  هیچ چیز در باره هم یادم نبود.شناختم، حتی اسمش  را نمی بودمکه نگرانش  کسی .جمع کنم

. چی گفته کردممیوراجی  با نگرانی ه بود که برودنکشید را راهش و نشده ناامید تا بایددانستم.  نمی

اش  های که هیچ چیز در بار بودم؟ لعنت! هیچ چیز یادم نبود! او منتظر بود، باید در مورد نگرانی

مسخره. دلم را به دریا زدم و خودم  شده چرا اینقدر حیاتی بود؟گم اسم. این کردم دانستم وراجی می نمی

و ام را صاف کردم  رانی در موردِ چیزی که هرگز نشنیده بودم آماده کردم، سینه ترین سخن را برای مفصل

دانید؟ او مرده است!  مگر نمی فرش زل زده بودم، اعالم کردم:با صدای بلند در حالی که به سنگ

ها نیست.  ن دارید، اما هیچ اثری از آنایما شان بودن زنده به که کسانی یهسالهاست که مرده، مثلِ هم

، بلند کردم که ! سرم رازدم زیر خندهکشفی که کرده بودم  برایه قاه قا و. مرده هم او ها؛ آن یهمثل هم

 نتوانند هاچشمشد که آن  باورم نمی! تصور کنم را در برابرم دیدمتوانستم  ترین چشمی که می بار نفرت

 !م مرده استیدان د کسی که هیچ چیز از او نمینبفهم
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 رژه

 

 

 

 

با دست و پاهای متصل به  بیرون. شوند  ای پرت می ای در دست از در خانه هفت نفر هر کدام با کروکی

 اند.هفده سانتی به هم وصل شده هایو پابند با زنجیر بند دست هر هایهبند و پابند! حلق دست اب هم

است.  شده وصل چپ سمت فرد راست یهه ابتدای حلقب سانتیزنجیری هفت اب چپ یحلقه هر انتهای

ها  آن آزادند.     اندوصل شدهم ا از مجموع بیست و هشت دست و پایی که به هپ دو و دست دو تنها

 نهایی یهو به نقط ننداند مسیری که بر روی کروکی با رنگ فسفری و براق مشخص شده را طی ک موظف

. قرار دارند هم متری یک یهصلاهای نازک فوالدی در ف ر از جنس میلهدا هفت محوطهآن  در برسند.

که  حدی باالستده به در نظر گرفته ش روهارژهکه برای  طویلی یتو در شدن در مسیرِ توگمترس از 

ها راجع به مشکالتی که ممکن است در   . آنشوددر برابرش اصلن مطرح نمیمقصد بار سرنوشت مرگ

طول  با ها فواصل دار نداشتنتناسب  .ای ندارند مقصد و قبل از اجرای نهایی به آن دچار شوند هیچ ایده

 فعلنشان روشن است، اما  ها برای همه ها و پا  ابعاد طبیعی و مرز توانایی کشش دست و زنجیرهای اتصالی

ا خط نستعلیق درشتی ب یک هر نمدین مشابه های کاله روی بر. هیچ اهمیتی ندارند اجرای رژه حیندر و 

مند، : یک کارمند، یک دالل، یک کارمند، یک کارشود، دیده میاولی مشترک و دومی متفاوت ،دو کلمه

کاملن با هم  اندپوشیده رژه یهو لباسی که مجریانِ زنجیرشد ظاهریک دالل، یک دالل، یک کارمند! 

-باید در بی رااینکه دلیل این ناهماهنگی  ها حک شده است.اما عبارات مشابهی روی کاله آن فرق دارد

پشت صحنه هیچ  خاص تیا در اختالال پی گرفتاندکاران  حوصلگی خطاط، اهمالِ طراح یا سایر دست
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 مراسمهای فاقد بینشی تلقی کرد که  توان به عنوان ظاهربینی تماشاچی  ها را می  این گمان .اهمیتی ندارد

برای  روهارژه شود که  می روشن با تنها کمی همدلی. دانندرا کار شاقی نمی هفت نفر یرژه باشکوه

در  اختالفرا با  های پشت صحنهها ناهماهنگی نآ کنند.جلوه کردن مراسم چه تقالهایی می  باشکوه

مسیر  دارند، با دقت و ظرافت ها هتوجه به خطِ نستعلیق روی کالیو ب اندجبران کردهشان ظاهر و لباس

 دارند،قدمی که برمیها روی مسیر باعث شده با هر  تمرکز باالی آن روند.را رژه می شده مشخص

ِ میان این  . انسجام و هماهنگیجلو ببرندتر   و شکیل  و صف را منظم شودشان بیشتر هماهنگی و انسجام

-ها در رسیدن به ته خط چقدر مصممکند که آنبرای همه روشن می، گیرددارد شکل می هفت نفر که

های ظاهری شود حدس زد که ناممکنیمی دهند و هوش باالیی که از خودشان نشان می اند. با اراده

 راحتی رفع و رجوع خاهد شد.ی این هفت نفر بهکارهای زیرکانهمقصد با راه اجرای مراسم در
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 کاره!گزارشی از یک مرگ نیمه

 

 

 

 

پور بدون اینکه در انتهای اسمش پسوندی باشد یا اینکه قبل از اسمش لقب یا تخلصی  آقای احمد پناهی

ای که در  دهم که به خاطر اشتباهِ گرامری شما حق میرا بر خود بار کرده باشد، تبعید کرده است. به 

 یا تنبیه را نویسنده گزارش، یهاز خاندن ادام خودداریتان بگیرد و بخاهید با   ر  داده، خندهباال یهجمل

پور، به عنوان شاعری  این کار را بکنید چرا که خاندن وصف حال آقای احمد پناهی. باشید کرده شماتتی

مخصوصن برای شما که اینطور ! کند نه توفیر و نه هیچ سودی ندارد د شدن تبعید میکه به جای تبعی

پور بعد از نوشتن اولین شعرش،  ید. آقای احمد پناهیاتان احترام قائلدوران دبستان معلمهای  برای آموزه

ی احمد آن را نخاند و هنوز هم نخانده است، آقا دیگر پور هیچکس شعری که به جز آقای احمد پناهی

پور را به روستایی در اطرافِ یزد تبعید کرد. در آنجا دومین شعر و دومین تبعید به روستایی در  پناهی

پور را به  اطراف ارومیه را از سر گذراند و پس از نوشتن سومین و چهارمین شعر، آقای احمد پناهی

پور در اتاق سه در  احمد پناهیوهوا اما پردود و دم کرج تبعید کرد. آقای  آب روستایی در حواشی خوش

آقای  شکند و مدتی است هیچ شعری که بشود به خاطر است زندگی می چهاری که در آن زندانی کرده

پور را در اتاقی سه در چهار آقای احمد پناهی خاطرهمین  هپور را تبعید کند از او نخانده. ب احمد پناهی

وهوای حواشی  آب زدحم و پرترافیک، یا طبیعت خوشاش به جای باز شدن به روی خیابانی م که پنجره

های غیرقابل بازیافت  های ناشی از سوختن آشغال های قابل بازیافت و شعله کرج؛ به روی دشتی از زباله

شود، زندانی کرده است. در طی سه، چهار، سی یا چهل سال، شاید مقداری کمتر یا  استان البرز باز می
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اش نوشتن شعری  پور در این اتاق زندانی کرده است تمام تالش و دغدغه بیشتری که آقای احمد پناهی

 شجات کرجی خالص پور را تبعید و از جهنمِ سوزان زباله ی آن بتواند آقای احمد پناهی بوده که به بهانه

امید ناو  .سوزاند های غیرقابل بازیافت میآتش زباله توی پشت سر همها را  کند. اما نتوانسته و شعر

های  ور زباله شدن در آتش شعله: سوختهمعلوم است. که از قبل سرنوشتش بعدیرود سراغ شعر  می

دان استان البرز  ترین زباله بزرگ نزدیکیپور با اینکه در  غیرقابل بازیافت استان البرز! آقای احمد پناهی

کران ندارد،  دانِ بی اختن در این زبالهای برای اند برد. غالبن زباله نمی سودیهیچ  آنکند، اما از  زندگی می

آیند. مشکل دیگری که آقای احمد  ین حجم وسیع از آشغال اصلن به چشم نمیا بینها که  جز شعر

اش  روی فضوالت طبیعی با این شرایط فیزیکیپایان غرق کرده، یبوست است.  پور را در غمی بی پناهی

پور در آخرین شعری که در آتش  قای احمد پناهیتواند حساب باز کند. آ نمی آشغالهم به عنوان 

او در شعری تحلیلی  .اش در نوشتن را به یبوست نسبت داده بودهای غیرقابل بازیافت سوخت ناتوانی زباله

ای که  ست یبوست کشندهبدیهی پسنوشته بود چون کاراییِ ذهن مستقل از فعل و انفعاالت بدنی نیست 

پور . آقای احمد پناهیاستغیرممکن کرده برایش گذاشته و نوشتن را  تاثیر خالقیتشروی  دچارش شده

یگر شنیده یا شبیه آنها را در جایی دپور، چون حس کرده بود که  بعد از خاندن شعر آقای احمد پناهی

کرد و انداخت  اشمچاله بزند حرف آن یهشاید در کتابی دیگر خانده، بدون اینکه حتی یک کلمه در بار

های پیاپی و  پور بعد از شکست آقای احمد پناهی. های غیرقابل بازیافت استان البرز زبالهتوی آتش 

آورد در حالی که پنجره را باز کرده  تر شدن یبوستی که داشت از پا درش می ناامیدی روزافزون و وخیم

، شعری نو که زد که شعری در راه است بود؛ رو به بیرون با صدایی خفیف و نحیف از ته حنجره فریاد می

کند، شعری که میترین جغرافیای ممکن تبعید  او را از این مخمصه نجات خاهد داد، شعری که به دور

های غیرقابل بازیافت استان البرز  زبالهمیدان آتش  درهمِدیگر جامد نیست و به دودی در میان دودهای 

پور پس از  خاند. آقای احمد پناهی پور آن را نخاهد تبدیل خاهد شد. و هیچ کس حتی آقای احمد پناهی

توی آتش  هل داد و انداخت پنجره کنار پور را از معرفی شعری که به آن دل بسته بود، آقای احمد پناهی

 .های غیرقابل بازیافت استان البرز ور زباله شعله
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 دردنخو

 

 

 

 صدایش دکتر آقای جا همه و همیشه بود، دکتری همین هم شغلش است، دکتری یکرده تحصیل

آن وقار رفت و آمد  ابتواند ب بست کهمیکراواتی به رنگ خون را طوری دورِ گردنش  معمولن کردند. می

اش خاب  دانست که همه خاب دیده بود! خوب می .دکتریتش را جار بزند و هایش را کنترل کند نفس

دانست که  االن هم خوب می .را آرام کرده بود بیمارانش« اش خاب بوده همه»اینکه  بارها با گفتنبوده، 

 بود در خاب دیده درست است کهاما توفیری نداشت،  .یک خابِ مسخره .«خاب بودهیک اش فقط  همه»

خونش درد دارد و این را از  .تواند بکند نمیهم که خونش درد دارد، اما واقعن خونش درد دارد و کاریش 

دهد، تا  دردِ خون امانش نمی .از آن پریده بود هواربا داد و  ترقبل هدقیقکه چند بود خابی فهمیده  ویر

 ها هم ندیده بود،هیچ جا درد خون را حتی توی کتابهمین قبل از خابیدن که هنوز آقای دکتر بود و 

کرد جایی با مالفه و تخت و دیوار سفید از خاب بپرد، روپوشِ سفید به تن داشته باشد و دکتری  فکر نمی

دورِگردنش به رنگِ خون، دم به دقیقه مثلِ اجلِ  شدهلن شبیه به خودش با پاندولی آویزان و گره کام

انگشتانش،  جنس پاندولی از احتمالنمعلق سر وقتش حاضر شود و با پاندولی رقصان میانِ انگشتانش، یا 

خونت گویی؛ دروغ میو نفرت ، به او اشاره کند که:  کینهاز  پردر چنته،  های دقیقدستورو با کلمات 

 !کند درد نمی

صورت دکتر  تویکند. هر بار این جمالت را  دردِ خون! دردم دردِ خون است، خون! خونم درد می 

د. نفهم دردش را نمی  کس حتی دکتر کند. خونش به جای جریان، درد دارد. هیچ چهره تف می خوش

های اش در برابر گرما و کثافت تف شِیوشده لطافت پوست تازه نرو که معمول دکترِ سفیدپوش و فرشته
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 درد تشخیص در اش ناتوانی علتِ و شکند می بدبخت سرِ را ها کوزه کاسه یهآورد هم درد او کم می خون

تواند  داند نمی . او معتقد است که خون به دالیلی که او میداندمیدرد  بودن خون دروغ به خاطر را واقعی

آموزی کنجکاو تهدیدش کند، با لبخندی نوکه خطر نزدیکی پرستار یا  وقتیدالیلش را هم تنها  درد کند،

 دیگری و خون ها آن از یکی که ای کلمه سه ای جمله کند. می بیان دقیق خیلی یهدلنشین در یک جمل

 همیشه دکتر که معتقدند همه حال این با! شود می عوض شنونده به بسته بار هر هم سومی است، عصب

-حالی میبهحالیزمانی که   کاری ، حتی گاهی پرستارهای زن در اوقاتِ بیدهدمی را ها پاسخ ترین دقیق

که از دور واضح است  حدی به و است، آن یهترین نشان ها سریع ، حالتی که قرمز شدنِ یکهوییِ لُپشوند

گویند: دکتر چه حاضرجواب است!  میشان متغیر شده، دیگر ی حاالتاندازه  با لحنی که به زندزار می

را  درد شدتش خون از مچاله صورتِ برابر در هوا در تکان هر با حاضرجواب دکترِ یهانگشتانِ کشید

 ...کنند می ترو کشنده کُشنده

به آسمان آویزان رو گاه  اش بدونِ تکیه نوسانِ یک پاندولِ معکوس که سرش از زیر در هوا معلق و دسته

نمای  و  صدای کرکننده داردخونی  نزننده و شدید یپاندول صاف و مستقیم که رنگیک رقصِ  ااست ب

های یک دکتر،  سنگین آونگ اتهام هایهمغز پر از درد خون با ضربیک کوبیدن  سازند.میای  کننده دیوانه

گویی،  روغ میست: دخودش اداند که خود  و اال خوب می فرق داردیک دکتر که تنها جا و لباسش با او 

 !کند خونت درد نمی
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 مرتد، همه، هیچ!

 

 

 

 نفوذالی پوست و استخانِ مردم  کثافت طوریدر روزگارِ تباهی، گرانی، رخوت و افسردگی، که در آن 

آلوده؛ که  آسا از کنارِ همه عبور و رد پایش فضا را مه  اُمیدی چون شبح برق کرده که آب در اسفنج، که نا

 رو ها خیر! چشم  تابد، تر از یخ، انگار نه انگار که خورشیدی هم می تر و البته مصنوعی تر، سخت همه سرد

نیست،  شعاع خورشیدبدهکار  سهیچکاند و گوش  های سورا  های افتاده از جیب سکه پیبه پایین 

، حتی ذوقبیروح،  های تاریخ را به زور در شهری چپانده باشی: خشک و بی ترین انسان تفاوت بی انگاری

 مثل ههم .شود سرزنده رد و بدل می هایعابر بینتصادف  بههویی که گاهی  نصیب از لبخندهای یک بی

، قراردادی باشدای در این شهرِ کسل در کار  شاید مذاکره .داند روند؛ به کجا؟ کسی نمی راه می فقط ههم

های  ، آفتابه، قرصجارو شدن یهدست برایای  ، معاملهجریان یابد هخون باید روی میزِ مبادلدر آن که 

، بگذریم. هیر و ویر  اند ها همه راز این ، آدامس یا سیگار و شتر و گاو و پلنگ!میل جنسی، اتومبیل تحریک

مردی  و حکمرانی معامله،هیر و ویر سروری رخوت  ایندر  کند.بیشتر میها را  سردرد فقطت این معامال

جوان، تیزهوش اما ابله، گریزان در طی سفری زیرزمینی از زیرزمینی به زیرزمینی، سرگردان، 

 باته، وار در رفههای ز حوصله با استخان ای شلخته، شل و ول و بی با قیافه واج و هاجپرسان و  آدرس

 میگرنی هایشوکهای اطراف و  ی کدریهمه بین، منگنه های ممکنترکیب از لباسترین  ناشیانه

 شود!  ؛ عاشق میکشنده

عاشق »پرسند:  ! همه از هم میشده ای در شهر منتشر شود؟ غوغایی به پا شده، همهمه عاشق می

و با سرعتی باورنکردنی از  کشندسر می قلپقلپشان را اند، هاج و واج خونِ ریخته همه منگ« شود؟ می

سمت لولند و به  دهند، می ، هل میخورند به هممی، دونددارند به یک طرف می  همه .شوند آن دور می

آنجا فقط یک میز هست، همه باید خون باال بیاورند و آن را با تکرارِ مرتب  کنند.حمله می یک میز

 به تنهایی در آن طرف! و مرد جوان طرف. همه در یک بزنندعُق صورت مرد جوان  توی« شود عاشق می»
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یک ازاند. را با قیر عایق کردهاش و دهان اند،صورتش را پوشاندهاند، اش را بستهدر حالی که دست و پای

: یک بهت از طرف دیگرد! نشو های خون با عصبیت  تُف می تر و لخته ترکیب دو کلمه له و له طرف

حرکتی آور: یک سکون وحشتناک، بیده بر سطح، یک سر سیاه و سکوتی سرگیجهسنگین و نعشی گستر

 کند!که مو به تن سیخ می سکوتیو 

هاست، همه میشهکنیم تنها یک همه هست، همه ه کراگر فست لوحیاحمقانه است. سادهگفتم همه، 

کف اتوبوس  هوان را بمرد ج هایدر جایی دیگر دستزمان همها! ، بسیاری از همهیگرگونی دیک همه

مرد  چه نیازی به این کارها بود؟ یک ظاهربینی.همه،  یبیهودهکارهای    ازیک رسم الکی،  اند.میخ کرده

-هیچ کس نمیخاهند او را در شهر بگردانند، دلیلش را  می مثل اینکه بود.فرش شده  که از قبلجوان 

های  «؟شود عاشق می» تکرارِ هایشگوشوارهکه از پیرمرد خرفتی  گویند یک رسم حسابی.داند. به این می

 الیتفاوت با لحنی بی ،کنند شان را به او تعارف نمی شنود، شاکی از اینکه همه صندلی را می مختلف

اش برای  چروکیده های دراز واش را با انگشت حقوق بازنشستگیدارد اش درحالی که  سر و ته غُرهای بی

و  .«مزخرف ! هه،شود شود؟ مرد جوانی عاشق می هه! عاشق می»اتوبوس:  د رو به کفارشم بار چندم می

 صندلی رویکشیدنِ  تر از صدایخراشگوش خراش،گوش ؛ آزارنده،ی زیر و ممتدیک خنده بعد،

، گازش مرد جوان نشست روی لپ و  پرت شد بیروناش  مصنوعی نآنقدر خندید که دندا .موزاییک

 .و برگشت سر جای اولش ای از لپش را کندتکه گرفت.

خون روی لب اش  دراز به دراز کف اتوبوس ولوست. پیرمرد با دستمال عینک یک لپ نداشتهمرد جوان با 

از کارش راضی نیست. چشمش را نشانه  زند.کند و هی غر میکند. سرش را کج میاش را پاک میو لوچه

 کردند.میچشمش را کور  مان اولباید از ه شود.اینطور نمی گرفته بود و با یک تکه لپ برگشته بود.

گناه، منظورم  !های وامانده این تپق گفتم نگاه اول؟ گناه اول. امان از دست .است اول، مجرم نگاه عامل

مجازات باید از  اش هم معلوم است: کوری!همان نگاه را باید جریمه کرد، همان اولی. جریمه بود. اول گناه

آید. شکنجه است، بازی که نیست. یک رسم از پسش برنمیای  افتاده ازکار پیرر کتاب باشد، هروی حساب

 شود.ای. اینطور نمینه خونی نه برنامه نه داری نه صلیبیاست، یک رسم! باید احترامش را نگه داشت. 

خاهد. اشتیاق و دل به رسم است. شکوه می! که نیست وظیفه انجام نباید اینقدر سهل و کسلش دانست.

خاهد. پس خودم این کار را کاره مینیست. اینهای خسته معلمو خانم هاکارمندخاهد. کار کار دادن می

سروصدا هر دو چشمش را درآوردم و راهم آورم. آرام و بیکنم. با نوک انتهای چترم چشمش را درمیمی

آمد. صدا خالی خونی نمیهای دم در سرم را که برگداندم هیچ خونی ندیدم. از کاسه را کشیدم رفتم.

 آمد:می
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 ام: پدرنداشتن.فقط یک چیز داشته میرم دارم میکه تا االن  به دنیا آمدمکه  وقتیاز  بودم.یتیم مادرزاد 

شوند، اما از حدی که هایی که همیشه پنهان میحسودی کند.این ثروت بزرگ حسادت همه را انگول می

کنند. گم کنند و ناشیانه بازی میشان را گم میدست و پای شود گرفت.زنند جلویش را نمیبیرون می

بازی بلد  ترین حس ممکن: ترحم! بازیگرهای ساده.آورد. سطحیشان سر از ترحم درمیشوند، حسادتمی

-فقط اینطور میدور شدن که گم شدن!   دور شدن، آنقدر خیلیبا  که فقط دانندها نمینیستند. بیچاره

-تر هم میی دوزار بازی را ندارند خطرناکها که عرضهحسابی ساخت. این تنبلشود یک بازی درست

ی ترحم را هم نداشته باشند. آن وقت دیگر کارت ساخته است. شوند. وای به روزی که دیگر حوصله

گیرند. شکنجه شوند. بازی بی بازی! انتقام میاند یک حال عجیبی میکنند. وقتی خیلی تنبلتمامت می

 ند.کنمی

طوری که حتی قبل از  .فیزیولوژیکی است خاصیتبیشتر شبیه به یک غریزه یا نوعی  من  برای پدریبی

زاده هستم. اما نه  هنوز هیچ پدری نداشتم! حرامزاده، من یک حرام هماولین باری که به دنیا آمدم 

 دستنه، نه از این  شوند.یبا یک تصادف شیرین حرام مکه  ی دیگرها زاده ی حرامای مانند همه زاده حرام

ها که جای سازند. ایندرست است که پدر ندارند اما همیشه برای خودشان پدر می. ی معمولیها زاده حرام

شناسند. من  نه می اندپدرم را نه دیده هماز مادرانم  یک. هیچاندپدر نبودهست هرگز بیپدرشان خالی

هم پدری و هم  وقت اند، هیچ بیوه نبوده وقت یتیم هیچیک  با داشتنزیادی دارم. مادرانی که  هایمادر

-ای که هشت دست و پای کلیشه های بی هیچ شباهتی به بیوه .اند ها فقط مادر بوده آن .اند مادری نکرده

اند! موقر و فریبا! بازیگرانی  زمین هایترین زن ترین و ثروتمند ها زیبا . آنندارندشان است  شان گرو نه

گناه من همین  نام، اصلها را شکار کردهیکی از آن یام، یک بار با نگاه هربا! هر بار به دنیا آمد اصیل و دل

ی همه  ترین بازی ام، هر بار با هم یک بار دور شان خابیدههر شکار یک بار با هر کدام با .شکار نگاه است

ای  زاده برانگیز، حرامی حسادت زاده حرامبا یک ایم و هر بار  ، هر بار با هم یک بار زاییدهایم بارها را ساخته

هر بار شروع شد و هر بار قبل از آنکه به ته برسد  یم.نامید« هیچ» که هر بارِ مکرر اما هر بارِ با اشتیاق 

 آرام مرده شد! و بار دیگر مادر دیگر شروع دیگر و ... .  آرام

 واجانگیز، م ی سرشار، این است زندگی! یک زندگیِ شورهای ناپایدار، غریزه مادرانِ بسیار و عشق پدری، بی

دیگر؟ هیچ. هیچ؟ باز م خاه می هاین هم یک دارایی عظیم دیگر! دیگر؟ چ .العاده است و پرماجرا! خارق
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ه هیچ، تلنبار این بسیاری این هم .خاهم ؟ دیگر هیچ! دیگر هیچ را نمیچی . پسنه؟ مخاه هم هیچ می

دهند، عرق  اند، زور دارند، فشارم می ام را بریده ، نفس ام کرده کند، خفه ام می همه هیچ، دارد خفه

هیچ،  چیزترینبی! حتی یک چکه، برای خاستن اندهگذاشتن نا برایماند،  ام کرده ، نفله آورند، خسته می

 فرقی، چه میا نخاه م؟ بخاهی؟ که چمخاه . نمیخاهم.. خاهم نمی خاهم نمی خاهم، نمی دیگر هیچ نمی

ها، طوفان  ها، بارشی از آن دارد؟ هیچ. باز هم هیچ، باز هم او، باز هم هیچ! باز یکی از آن یدارد؟ چه سود

رقصند،  گیرند و دورم می پدر! دست می های بی زاده اند، حرام های سِرتِق! سور گرفته اند، عفریته به پا کرده

میزبانیِ یک مادر، یک معشوقه،  به ،ها خانند، باید جشن تولد باشد، تولد یکی از همین حرامزاده آواز می

کیک ندارند، رقصشان، آوازشان، هیچ جنبشی هیچ صدایی  اصلنندارد،  شمعشان یک عفریته! کیک

خانند،  رقصند و آواز می می .ام نمانده شنوم! هیچ چشمی هیچ گوشی برای بینم، هیچ نمی ندارد، هیچ نمی

اند،  اند، چسبیده ام! رسیده ام، بوی نای منی ادراندهند، بوی عطر م شوند، بو می کنم نزدیک می حس می

 اما هنوزنیست!  یآید، هیچ فشاری نیست! هیچ دیگر نیست، دیگر هیچ دهند... دیگر بویی نمی فشارم می

 اش. خاهم ام؛ به یک هیچ دیگر، یک هیچ دیگر، آن یکی هیچ! آن یکی را بده، می بین خوش
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 کاغذی!بوق؛ دستمال

 

 

   

ها را  مردمِ بندر آن یه. همام هستندکنم که در آن دو دیوانه همشهری مدتی است در بندری زندگی می

و  نیدبه تصادف یکی از اهالیِ بندر را نشان ک اگر کنند. شان می اندازند و مسخره شناسند، دستشان می می

ها دیوانه نبودند بلکه دیوانه شدند و بعد با  بپرسید به شما خاهد گفت که آن هااز او در مورد این دیوانه

کند از شما خاهد  تان را وارسی میناشدنی در حالی که با چشمانش سطحِ کنجکاوی هیجانی وصف

از  سر سوزنیک  ست که قدکافی در واکنش به این سوال فقط ؟دانیدمیپرسید: در موردِ آن روز چیزی 

 .اید شوکه شویدترین داستانی که هرگز شنیدهتا با غریب نجکاوی نشان دهیدک خودتان

بیداری و  های قراضه که به زور تریاک و شب کامیون است، یک از همین کامیون یهپدر رانند

نوازش  نراه مثلدربه شرطی که دچار تصادف و وقفه یا شهوت یک پدر همیشه روزیهای شبانه رانندگی

تر  آید. عیدعلی پسر بزرگ ی چهارنفره برمی زن در جاده نشود، از پس تامین مخارج خانواده پرسه هایزن

ر نساله، محصل و ن ۷۱تر،  نخانده و شاگردشوفر پدر است. نارعلی پسر کوچک ساله، درس ۷۱خانواده، 

بندر پی های  بام خانه روی پشتول  . پدر که همیشه در راه، عیدعلی هم یا با اوست یااستخانواده 

بازی و  ها مشغول موس کوچهپس روز در مدرسه و مابقی را در کوچه یکی هم نصف آن ،کفتربازی

 کنند.هایی میهپچ پچ پشت سرشماند که اهالی محل  های درحال بلوغ. مادری می های نوجوان بازیگوشی

کنند و چه میبه و چهشان به بر و رویش بههای گروهی تریاکی بیکار بندر وسط دود و دم بساطها مرد

ها خابند  مرد یههم وقتیها  صبح شان،ایمجالس دورهها در  ها اما نظر دیگری دارند آن . زنزنندله میله

شان هم به مردهای شک .جنبد گویند سودابه سر و گوشش می بافند و می و خمار، آسمان ریسمان می
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ای زحمتکش در عرض  ی خبر خودکشی رانندهخودشان است. حال اگر بشنوید در یک بعدازظهر پاییز

افتد؟ عیدعلی و نارعلی بیچه اتفاقی ممکن است بعدش نوردد، به نظرتان  چند دقیقه کل بندر را درمی

 کنند. سنگسار میسودابه را همان روز    و فردای شوندمیدیوانه 

دام برای خود قلمرویی دارند، گذرد و ما در بندرمان دو دیوانه داریم، هرک ها از آن ماجرا می االن سال

استقبال با  یکیآن یشان به حضور یکی در قلمروآید و کمترین واکنش شان نمیاز هم خوش ناصل

به چشم رقیب نگاه  هماما به  .دانند دیگر را یاد ندارند، حتی اسم هم را نمی ها هم آن .های آجر است پاره

و عیدعلی در ساحل. چند باری که  کندمییوانگی اطراف شهرداری د یهعلی در محوط کنند. نار می

پرتابِ آجر با صدایی  باشده بود، نارعلی  دیدهشهرداری  یهعیدعلی با اسفند چرخان در دست در محوط

هایی  خنده هم باعیدعلی  .گاییدی کشید که تو مادرم را می عربده می زدمی هق ، هقپتهتتهبُریده و پر از 

تو مادرم را  !: تو بودی، تو بودیزدداد میکرد  و زیگزاگ مسیرش را عوض می دویدمیعصبی درحالی که 

که  اندمادری داشته اند:از یک چیز مطمئن یادشان نیست امااز آن روز  چیزیها با اینکه  گاییدی. آن

-توی کَله تر اینک شان بوده. جالب که کارِ رقیبِ دیوانه کنندفکر هم می .جنبانده یکی سر و گوشش را می

 فراموش شده. کاملن حرفی از پدر نیست. پدر هیچ شانهایکَل

   بعد با .شده اش گم کند که یک الیه همیشه هم تاکید می ،ستکاغذی کند یک دستمال نارعلی ادعا می 

ام! همین کافی است تا همه را به  الیه کاغذی یک من یک دستمالکه زند  می داداش  لکنتِ همیشگی

گوید شما  می خاهد. مزد می هاو از تماشاچی کندی کار او نیست. او بازی میاین همهاما  .دازدخنده بیان

کاغذیِ مضحک است  یک دستمال اصلن !دیوانه است، درست او .خندید و باید مزدم را بدهید به من می

بفهمند باید این را  همه .او یک دستمال کاغذی است اند؟ها برای نادیده گرفتن توقعاتش کافیآیا ایناما 

 شوند.کنند جریمه میکسانی که فین نمی .صورتش فین کنند باید توی و به آن احترام بگذارند.

شان را های بدن کثافت هااو از تماشاچی خاهد بود.و پانسمان و شکستگی  بستری اشنتیجهای که  جریمه

نارضایتی  وبا اخم  روی سر و صورتش و الّابپاشند  و بهتر است !تُف، خِلط، چرکِ دماغ و گوش .خاهد می

آبرو  در این بندر کوچکسر و رویش بشاشد.  رویکسی  نشده کهسراغِ تماشاچی بعدی. تا حاال  رودمی

در امان خاهند بود و از  شان نرفته باشداگر آبرویها هم  حتی فقیرترین است. تر مهم مه چیزاز ه

کاغذی رود و دستمالها از یکی به بعدی میش و گه تماشاچیاو فقط به هوس شاگرسنگی نخاهند مُرد. 

-بیشان را از نارعلی بیشتر دوست دارند.  . مردمِ بندر آبرو و رفاهشاشدکس روی او نمیشود اما هیچمی
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شهرداری و نه اشتیاقی برای  یهنه جرئتِ آفتابی شدن در محل نه وقت، که ستترین بندر عیدعلیآبرو

 .همین از او متنفر است راینارعلی مادرش را گاییده و ب کند کهچون فکر می. داردنکار  این

لجن و  .کند . در ساحل زندگی میتوی یک دست عیدعلی چماق و توی دست دیگرش بساط اسفند است

-ی تودلبا این حال یک دیوانهدهد.  می گهبوی  نشسته است.های بدنش  سلول یههم توی بندرکثافت 

های او  با دهانش در بیاورد. نمایش راصدای هر بوقی تواند میزند.  . بوق میداشتنی استبرو و دوست

چند نمونه بوق را اجرا هایی به بدنش با ضربهشوند. عیدعلی  جمع می دورشمردم  .اند تر تر و مفرح آزار بی

 ثل. عیدعلی ماشی ساده برای آموزش تماشاگرها و کمی هم برای گرم کردن حنجرهچند نمونه کند، می

آید  پیش می . خیلی کمکند را تعارف می ش. او به تماشاگران چماقتوقعاتی دارد هاتماشاچینارعلی از 

را رد  شتعارف هاحتی اگر تماشاگربرای همین تری است  پخته یه. عیدعلی دیوانگیردکسی چماق را ب

نند از هر ابزار دیگری استفاده کنند. توا ها می آن چماق صرفن یک پیشنهاد است.. شان نداردکارید نکن

هایی! کار . آن هم چه بوقشنوندمی مختلفیهای  بوق .زنند می هایی به اوهبا دستشان ضرب معمولن ها آن

با و  مثل همای  چون هیچ دو ضربه .آورد صدای هیچ دو بوقی را مثل هم درنمی .عیدعلی حرف ندارد

-می آورد تشکر از جیبش کمی اسفند درمی برایاهدای بوق  از بعد. شوندزده نمی شبدن بهشدتِ برابر 

تشکر که به  برایگویند این کار نه  ها می خیلی ها.کند توی صورت ضاربفوتش میزغال و  ریزد روی

آید این  کس دلش نمیکه هیچداند  او می ی نجیبی است.دیوانهبدنش است. عیدعلی  گهبوی  دفعخاطر 

توانند انتظار بهترین می همبدون خشونت و با ضرباتی آرام  هاآن چون .نازنین را با چماق بزند یهدیوان

نازنین غافل شد و به آن اهمیتی نداد؟   شود از آرزوهای این دیوانه . اما مگر میها را از او داشته باشندبوق

که عیدعلی دانند  ؟ نمیچطورچماق  به باریکیِاند؟  به چماق عیدعلی فکر کردهتا حاال اصلن  هااینآیا 

. این شانباز هم به خاطر آبرویکنند؟  ؟ پس چرا این کار را نمیزندرساترین بوقش را کی و چطور می

 مادرش را گاییده نارعلی کندفکر می عیدعلی با اینکه .ترسند آبرویشان می هوا رفتن ها اینجا هم از ترسو

تواند چماق را تا ته توی فقط اوست که می! برای اوستترین بوقش  ساکه ر دانداما می و از او متنفر است

 .کند ش پرت میمتآجر به سپارهبا  هر بارو نفرتش را  شفهمد که نمی !اما افسوسکونش بکند. 
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 های آنی فرسود.زدنهای نادر حضورش را هم با غیبشگاه؛ که گه«ا.ا»به 

 شروع مرده بود.داستان ناتمام داستانی که پیش از 

 

 

 

فرسا، طبق برنامه، کش و  به نشان پایان کاری طاقت  به نشان پایان، خمیازه  نقطه، اینتر! تمام. نقطه

ی در خطر  خاطره مثل یکذخیره شدن  ها!غریب از آنصداهای عجیببه عضالت کتف و بازو با  یقوس

دو هزار و . «...های ناتمام  ناممکنی داستان داستان»ست. با عنوانِ  ها نوشته این سمفراموشی . فراموشی

انتشار! نه...  برای پیشبهتمام.  .ست محشر ا .ی فروشیبخش برای هر نوشتهرضایتای لغت. خردهپانصد و 

 ،Backspaceروی  بر راست دست یهانگشتِ اشار. ای نیست چاره .آوری است اِدیتش مانده، کارِ عذاب

دوباره شروع! دستِ راست  ی رویاهای خالصی.همه شروع. دود شدن های تیز.برش، با آن لبه یهآماد

ها متناسب  فعل. فعل یک هجملته هر ها خیره به مسلسل کلمات.  چشم آویزان!خشکش زده. دست دیگر 

با ضمیر. همه چیز سر جای خود. دست راست خشکش زده، اشاره عرق کرده، مماس بر کلید، بیکار، 

ها همه دقیق.  خیره به کلمات، نگاه خشکش زده! ارجاع هالبه ندارد. چشم Backspace خشکش زده،

... چشم  ... دو هزار و پانصد و انصد وای دیگر. دو هزار و پ همه چیز مرتب. تمام. دو هزار و پانصد و خُرده

ای  آورد، بیست و پنج! خاطره شود، فشار می زند. دو و پنج! یک ترکیبِ ترسناک! مغز هُشیار می برق می

تار دو و نیم  دو و پنج در فضا. تصویر مضطرب. یک تصویر تار: تانگوی ی نیستپاسخ. نیست. فشار دوباره

دو هزار  ن!مال لطف تیز. یه پاکت پالتند و های  لبه بای هیستریک ، رقصوواجهاجرقص یک رقصان!  دست
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خورد،  جا را خشک کرد. از خاب پرید. اشاره خیسِ عرق. لیز می ای همه دو و پنج! صاعقه. و پانصد تومن

روهای لوکس بروکسِلی! طبقِ یک عادتِ موروثی. شمرد. در پیاده ها را می زند. موزائیک بُرد. قدم می می

گرفته.  مهجا را همهشود.  کم محو می کمچیز همهشود.  سواسِ خونی. مثل پدرش. دارد نزدیک مییک و

عرق. اشاره  خیسپرد.  از خاب می دهد...سینک زمین قورتش میکند.  می وابیست و پنجم! زمین دهان 

 ایدسته. ب آرامیک خایادش رفته بود که مُرده. . برد می خورد،روی کیبیورد لیز میتر از هرجا.  عرقی

دسته پرد.  ر میقباز ! 52 :کشیده و بلند با تشدید سینصدا و هماهنگ.  خانند. یک را می قبرش پالکِ

یک دهن. یک  و خالی قبریک  .بیست و ششم قبر. ترین قبرشود توی نزدیکسینک می. شوندناپدید می

کشد. یک  دهد. جیغ می گوش می ی؟وقفه. چیکلمات. ب مسلسلچرخد.  دهنِ کوچولو. مثلِ فرفره می

صفحه سفید. خفه . به کلید چفتعرق. اشاره توی آکواریوم  مثل یک ماهی پرد. جیغِ زیر. از خاب می

نقطه، اینتر! تمام شد. نقطه به نشانِ »دهد:  ؟ گوش مییبیست و شش. چ قبرمیرد.  شود. دوباره می می

 «.قوـ...برنامه، کش و  فرسا، طبقِ پایان، خمیازه به نشان پایان کاری طاقت
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 غش

 

 

 

گوید: جای  کنند خشنود است و می شناسند، از اسمی که با آن صدایش می گنده را همه می آبرام کله

 کوتاه دستانی. است کوتاه دستانم بخاهد دلتان تا جایش به ندارم، ای گنده یهکل چوناست  شکرش باقی

که  مطمئنمدانم اما  گویند را نمی می گنده کله من به اینکه دلیل! هایم اندام دیگر با متناسب سری اما

دو کلمه که  .دو اسم، در واقع دو نام نه!کند که آبرام! یک اسم و یک صفت.  می مبیان قدرهمانگنده  کله

 یهحوصل تنبل و حواس بی یاههای الکن، چشم چسبند و تنها کارشان ارضای ذهن به زور به من می

 یا روغن چکه یک قدِ یا سوزن سرِ یک یهها اگر انداز کنم... آن شان زندگی میبینت که اس هایی آدم

 صورت این در بینند؛ می که بنامند طوری مرا توانستند می دادند می خرج به حوصله ارزن دانه یک حتی

کنند.  یمغشی صدا توانستند می اوقات بیشترِ اینکه یا کوتاه. دست بگویند من به بودند مجاز همیشه ها آن

ها، هه! که  گذارد. این آدم ای برای آدم نمیکر  و تنبل هیچ دلخوشی با این موجوداتمسلمن زندگی 

آور است...  خورندش. تهوع و به جای آنکه شوتش کنند می .گویند کلم و بدبو می زشتهمه به آن چیز 

توانم زندگی کنم که در حالت غش هستم! غش  آور است. تنها دقایقی را می شرم گیرهمهین شباهت ا

کجا و  ،نفهمیدم کی هیچ وقتکه  یمها همین غش مدیون را ترین سفرها ! پرماجرازندگیبرای من یعنی 

 .آیند سراغم می چطور

 غش شغ غش غش غَش غَش! «ـکهگـَـش... » که کند غش که می... غش کند غش که می غش که می

 ای رعشه غش چه! گنده کله حمالِ! گنده کله حمالِ گویند می و ها پدرسگ کشند می هورا و خندند می

 آید می که کَفَش آید می که کفش کنند، می کَف و کشند می چَه چَه! کَفی چه! بَه بَه ای عشوه چه آید، می
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بینند که بلند  خود می جلوینابریده، آبرام را  یایند، هنوز کفب خودشان به تا و برد می کَفشان کـه کفش

-به و با لبخندی بر لب، کف تکاندمی هایش را  کوتاهش خاک و خل روی لباس هایشده، با دست

 .رود می و گیرد می را راهش لنگان لنگان خندان، جمعیت یهالبالی ولول پیروز و سرباالمانده،  دهان

 !رسد دستش به دهنش نمی گـُـنده آبرام کله -

مرغی  تخم چی یک املـت تک خانه رسانده بود و از قهوه حال خودش را به قهوه صبحِ زود؛ خمار و بی -

 !خاست می

 !بیچاره یهگند آبرام کله -

 !بیچاره یهگند برام کلهآ -

 !بیچاره یهگند آبرام کله -

  خش تارهای زبر کاموایی خش با گوشش دارددر این وضعیت  اوبدهکار این جفنگیات نیست.  آبرامگوش 

 را هایش گوش تیزی یهمه و زایید می را آهو کره دو شانبین داشت پیش هکه چند دقیق شنودرا می

 درد اش غشی هیجان یهمه با کند. می کسش از پریدن بیرون موقع نازش دوقلوی یگریه شنیدن صرف

کند  که اطرافش را وارسی می تراما دقیق کند.را جرخورده حس می هایش آورد و لنگ ا به یاد میر زایمان

زند  و گریان جیغ می هاج و واج کشد روی صورتش.و چنگ می زندداد میبیند  نمی ها را آن اطرافکره

شود و باز سر  شود گم می اش در تاریکی طلوع مهتاب دور می شده های گم اندازد و پیِ بچه تخته می شلنگ

 .دنانداز می شخ نفرت آورد که پوستش را با رنگی درمی کاموای قهوه های زمخت و خشن گلوله رتا الیاز 

آورد که داشت  یک خاب خیلی دور را به خاطر می مثلخش و خراش غشش به زحمت چیزی  حینآبرام 

ش پرت و کنند می پاره را خیالش دهندفرصت نمی ها تار یهمهمه و خش خش اما . گشت پیِ چیزی می

باشد.  آنجا خاهد می دلش زند می سوسو نرمی و سفید یپارچه دوردست در کنند به فضایی دیگر.می

 روی به ایستاده شود یک جای دیگر:شود. و او پرت میمنفجر می کاموا گلوله کند.نرمیِ پارچه را آرزو می

ا ــره   رها رها ؛دور گردنش ارنگ و از جنسِ کامو ای طنابی قهوه با ای ژرف و تنگسکو، پرتگاهِ دره

 ...پرد می
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 اورکا

 

 

 

خورد و  کرد طولِ خیابانی عریض را تلو تلو می مردی میانسال در حالی که به سختی تعادلش را حفظ می

، بدن لخت و عور بود .کشید را برای بار هزارم یا بیشتر داشت عربده می چیزهایی حیوانیبا صدایی 

 تکانی به سرشان ولگردش ترکیب دیدنِ برها بازن بود که عا هم به حالقدری زشت و  اش به استخانی

-آشغال این آوریجمع در شهرداری کردند کهگوشزد می شانو به فرد کناری کردند می نُچی نُچ ندددا می

شدت سرعت و از . کار است. شهرداری برای نزاکت و آرامش شهری باید فکری بکندکم  سروپا بیهای 

رسیدم با اینکه به پایش نمی .باشد حوالیاش باید همین  که خانه شد حدس زدمی هایشبدهدویدن و عر

 نبود. حرفش مفهوم خاهد، چرا اینطوری اصلن؟گوید، چه میخاستم بفهمم چه میاما دویدم دنبالش. می

، «دیــتـمــَــوَ»چیزی شبیه به این:  .کردیم هیچ معنایی نداشت که ما در آن زندگی می خیابانی زبان به

گفت که  چیزهای دیگری هم می .زدند به همین پهلو می شدند بیروناز دهانش ول میبیشتر کلماتی که 

اگر داشت یا حتی اگر  .درمانی نداشت گمانم عقل درست .بودند همانهای  همه از مشتقات و پاره

که  بگویمتوانستم  خصیت نُرمِ اجتماعی برخوردارند میای از ش هایی بود که ذرهاش شبیه به آن قیافه

یت ی ارشمیدس را به واقع«اورکا اورکا»ی  خاهد افسانه چیزی است که زده به سرش و میدانشمندی

زد گریه  گذشته بود، داشت زار می  های آن کلمه بکشاند... کارش دیگر از کلمات یا حتی پاره خیابان ما

ول هم از دهانش  دیگری معنیآواهای بی گاهیکرد  زِ گوشخراشی که تولید مینوی  کرد و الی آن همه می

ایستاد  یکهودانم اما  نمی .شاید خسته شده بود. دی دی دیمَت وَدَم تَتَم وَوَد مَتَم و ...  شد بیرون:می

زد  یجا ایستاده بود و فقط زار م همان .بود تقریبن غیرقابل تحملاش از نزدیک و زاری عربدهصدای 

مسیرش را از موازاتِ  بود.چیزی کشف کرده  انگار آن حوالیکرد! ایستاده بود کشید و گریه میعربده می
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اگر  پرید سمتِ طی عرض خیابان. یک کراسینگ هولناک!راستای خیابان به عمود بر آن تغییر داد و 

اما یک همزمانی شوم،  .بود دست نزدهکی خطرنا هیچ وقت به کار کردمی کار این دیرتر هیک ثانیفقط 

اش را  اش، آخرین تصمیم زندگی ترین ریسک زندگی بزرگ اشیک تقاطع کُشنده، از تصمیم یکهویی

اش کرد، طوری که دیگر نه خبری از آن  له و لورده .زیرش گرفت و تکانِ بنز کامیونی با سرعت .ساخت

پخش و پال او  ول چندشش. های رکیب استخانهایش و نه ت غریب بود، نه گریه و زاری و نعرهعجیب  کلمه

 !روی آسفالت گُه شد ،شد
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 پونه

 

 

 

ای که از تمام خدمه و احشام و  تهسهای سرد کردستان در منزل پدربزرگ ورشک بود، در کوهپایه مسال پنج

برایش  روستایی ای خانه و پیر زن یک کوچک، زمین تکه یک شیرده، بز دو فقط دورش یهاموال گذشت

برایم  برادرهایم از که بود بزی دو شا  با بازی امی سرخوشی بچگانههمه. کردم می زندگی بود، مانده

 ای پونه هرجا خانه به زمین و برگشت یهسیر هر روزم در است یادم. بودند ترتر و نزدیکصمیمی

 هم سر ها داستان پونه خاتون به معصومه وار دیوانهشد و از عشق  نطق مادربزرگ وا می هودیدیم، یک می

تا بوی جادویی این تر بیاید  زود کهش کا کند. می مست را مادرت پونه بویِ گفت می آخرسر و کرد می

 را از دست ندهد.ها  علف

داد که  ، شنیدم که پدربزرگ به زنش دستور میشدیمبرای رفتن آماده میدم صبحی که طبق معمول  

و  مکرد ول   ها را . بدون معطلی بزبازیچهبیایند پیش ماپسر و عروسش  . گویا قرار بودببردفالنه مرغ را سر 

هرجا پونه دیدم، چیدم و  .ها به کوهپایهزدم  امبچگانهتک و تنها با سرخوشی  .پدربزرگ پیر را پیچاندم

ر آسمان پرت حواسم از چرخش خورشید در قطکه  کردماین کار را میبا سلیقه و عشقی  .دسته کردم

. با را توی گوشم زد به خانه گشترب زنگتر از همیشه نزدیک شدن خورشید به قله  زود خیلی شد و

 ام کِشی شلوارکوردی و روستایی یههای سوخت لپشان با  کننده شده و مست از بوی دیوانه های دسته پونه

های  صدقه و قربان بغلوسه و بکمی  ها پونه با و کنم غافلگیر را خاتون معصومه تا دویدم سمت خانهمی

طلب کنم. حیاط خانه که رسیدم مادرم را با چند زن همسایه در ایوان دیدم، متوجه من  ازش مادرانه
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و  پریدنداز جا  دوتایی شدم به سمت مادرم که یکهورد میها  پاورچین پاورچین از کنار بزبازیچه .نشدند

 شانپس گرفتن برای. من دستم دزدیدند و چریدند و خندیدندها را از پونه .ها پونه متس حمله کردند

-ام، مال شما نیست، پس ها را برای مادرم چیده کشیدم که این زدم و جیغ می کردم، چنگ می گریه می

چریدند و کیف می .پونه را بیشتر از مادرم دوست داشتندها  شان دهید! گوششان بدهکار نبود؛ انگار آن

  همان جا خشکم کرد. درمدور ما یههقهق کردم که میکردند. من گریه می

ها  جا ایستادند و از خنده ریسه رفتند! من گریه کردم و آن ها همان جا نشستم و گریه کردم، آن همان

کردند  خفهمادرم از بوی پونه را  خود، بوسه و آغوش و سرمستی بای شیطانی که یها خندیدند! خنده

یی که هلم ها ها خندیدند. خنده من گریه کردم و آن .ها خندیدند و آن . من گریه کردممحوش کردند

 شنیدم.ها. شاید بوی پونه را تنها از دهان آنها باید میدادند سمت بزبازیچه
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 رُز رُز

 

 

 

. بود ام زندگی یهمه خدیجم ننه، دوستی نه و داشتم برادری و خاهر نه پدر نه مادر نه که منی برای

-هیچ خودش قول به. بود کرده زندگی تنها عمری من از قبل تا که اولیسابالنگا ارتفاعات تنهای شیرزنِ

تک و  را هیزمش، پخت می خودش را نانش هنوز بود و کرده پر را چِل دو نبوده. کسهیچ محتاج وقت

 دستش از داد. می آزارش همیشه آخری این .. کرد و ..خودش خرید می، کرد می شکست و جمعمی تنها

 ترک بار یک ماه دو هر. بیاورند برایش چیزی ماسال از نسپارد کسی به که بود قُد ها قدر آن اما نالید. می

 آرزویش تک برای لباس ای تکه اوقات بعضی و چای، پولکی. رفت می آنجا تا و نشست می جَفَر موتور

 من! آرزو! آرزو امیدبخشش، صدای با کرد می صدا دور از. بود متنفر آنجا هوای از گشت. برمی و گرفت می

 هایش پرت و خرت و بوسیدمش می، دویدم سمتشمی بود گرفته برایم خودش که سرخی لچک و دامن با

 من همین بود که بایستد پا سر توانست نمی کمر درد خاطر به که بود سالی دو. بردم می کلبه دم تا را

 از. کرد می صدا وَروَره بود تنبل که بس از را مادرش، بود صنم عاشق بردم. می چرا به را وَروَره و صَنَم

 اصلن گرفت می چندرغازی آن عوض و برد می چرا به را منطقه هایدام یهمه که ییالق چوپون سلطان

   ها صبح. خانَد نمی آواز وَروَره برای مردکه گفتشد و میعصبانی می آمد اسمش که می. آمد نمی خوشش

، سَر می بیال، جانــم رُزا! رُز-رُز، آرزو: »گفت می که شنیدم می را آوازش صدای آمد درمی آفتاب که همین

 صدای تا اینکه خاب زدم بهمی را خودم هر بار هم من!«. راتَه به چوم صَنَم که شو راس! جانــم الکو

 هم چی قهوه اِسمال مَش را خدیج ننه چای طعم کرد.خابم را پاره می اش کتری قُل قُل و استکان

 اش پیرزنانه خسیسی با و کرد می چین دست خاصش وسواسِ با که هایی پولکی با، دربیاورد توانست نمی

 سلطان عاشق من. ببرم را بیرون وروره و صنم و شوم راست تا گذاشت می ام پیاله کنار را تا دو صبح هر
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 سمت کردپرت می و چرخاند می اش دستی چوب وقتی مخصوصن دیدم می که را اش مردانه هیکل، بودم

 شد روی زمین.ولو می ایپارچه یک گوشت تکه مثلِ و شل ام ساله شانزده ظریف اندام بندبند ها، دام

 ساله چل سلطان. ببینم راه سر را سلطان که بردم می ییالق از سمتی را صنم و وروره قسط از و همیشه

 را حرفش پس. هایم رویا ناممکن جغرافیای در نیافتنی بود ودست و دور عالمی عشقش. داشت بچه و زن

 که پرده ور آن خونین لذت یتجربه از وقت هیچ و جا هیچ. «کن گیلَ بیجا هـَیَ: »کردم گوشم یگوشواره

 با ام نورسیده هایسینه فشار از، در دامن و لچک سرخم گذاشت اولیسابالنگا سبز یدامنه در سلطان

 و تر های روی لُپ زبرش سیبیل و ریش مالش از، تنش یتاپاله بوی از، اش خراشیده و زمخت هایدست

 ورآن و وراین گاهی اگرچه. نزدم حرفی هیچ جا هیچ و وقت هیچ، جا هیچ و وقت هیچ، بوسیدنش و، ام تازه

 میعاد که شدممی راهی سمتی به و شدم می رد تفاوت بی اما. «دبوسته دیل سلطان» که شنیدم می

، کنم معاشقه او با ام جنگلی های خلوت در تنها بودم حاضر. «کن گیلَ بیجا هـَیِ: »سلطان بود با خونینم

اش کنم و راهیِ خانه و زن و بچه ایبوسه با، باشم آرزویش ساعاتی برای کنم اش جاری درونم در بار هر

 نگویم.جا برای همیشه منتظرش بمانم اما هیچ چیز همان
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 استالّـا!

 

 

 

رود! بدون تصمیم، به عزیمت، یا نیت کوچ، یا قصد سفر، از قلب چیز، راه میهمهمصرف، بیخابگردِ بی

اش، قلب اش هر نقطه هر میدان هر خیابان هر حلبیکران، گسترده، که هر کوچهشهر، بدون مرز، بی

، و هاهای، پشت حاشیههای، دور و ناپیدا، حاشیهحاشیهشهری است، درون شهر، بدون سر بدون ته، با 

رنگ، در دوردورها، متحرک، منعطف، سریع، مرزهای کم ،هایی، در آن حاشیه، بدون مرزآنها نیز، حاشیه

آید، رو به رو به بیرون به خارج به گسترش تا هر جا که، چشم نبیند عقل نفهمد طاقت نکشد کش می

ای پایش نرسد! اما اگر، خابگردی، بدون ش! تا هر جا که، هیچ سری هیچ کلهبیرون به خارج به گستر

هایش، هایش، و بعدیای، و حاشیهقصد بدون سر بدون پیچ بدون مهره، سر بپیچد راه گم کند، در حاشیه

راه برود چیزی نفهمد راه برود، چیزی نگوید راه برود،  شهر چه؟ رو به بیرون؟ سرعتِ کدام، کدام 

خاند، چیزی فهمد نمیرود نمیامت، کدام آخری است؟ شهر! شهر آخری است! خابگرد ابله، راه میاستق

-رود! شهر در، گسترشِ بیگوید، ادعایی هم، ندارد، از خودش، متعلق به خودش، ندارد، راه میهم، نمی

-یین، حفاری، سیاهچالهوقفه، تا هرجا که، فضایی باشد، اما اگر، دیگر سطحی، فضایی، نمانَد چه؟ رو به پا

رود، شهر چه پا، پس داند، راه میفهمد، نمیهای ذهن! خابگرد کور، نمیی قانون، اعماق تعذیب، تاریکی

رود بکشد، چه سر، تو بکشد، هر چه برود، هر چه بِکَند، هر چه بگوید، هر چه بتراشد، او فقط، راه می

-مصرف، اسکلت نادان! راه میرود! اسکلت بیاند، راه میدگوید، نمیخاند، نمیرود نمیفهمد راه مینمی

 رود...
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-شمار، مختوم به آن، سورا های، بیانتها! جایی در، زیرِ زمین، با داالندار، بیسرسرایی عظیم، پهن، نم

های، موذیانه، کاو قهار! نگاههای، یک کلهها! در هم رفتگیها، پیچیدگیهایی، شبیه به غار، دارای پیچ

استالّـاگمیت، با لبخندهای، مرده، در پی آن! اسکلتی -و صدا، میانِ، استالّـاکتیت سرهای، بیچشمک

ی کجش، در مرکز ثقلش! صاف و ایستاده، سر پای خود، با دهانی، تنها و وامانده! همه درست، در هندسه

خزند، به ها، تو میالی رگها، از های، بادهای مهاجم، که از داالنجا ساکت، سکوتی مرگبار، جز زوزه

ای خاص، همانجا ی فضا، متقاطع، در نقطهدهنده، مرتعش، مضطرب، آالیندهی جمجمه، تکاندرونِ، کره

ی اسکلت، با دهانِ، تنها و  وامانده، بدون های سریع، فرز، پس از چندی، ضجهکه، اسکلتی هست! زوزه

ای به ی پوک، ضجهف، بدون مغز، با سر تهی، کلهرگ، بدون گوشت، بدون خون، بدون نرمی، بدون غضرو

های، شل و معطل، ول و معلق، متحرک و وابسته، به روح! با مفصلبیرون، برابر با: یک کلمه، سرد و بی

حوصلگی، یک زوری، بیی فرز، به مغزشان، با تکانی، جنبشی، از سر ناچاری، کمبرخورد، یک زوزه

ای ناگزیر، آور! رعشهآور، مواج، مفرح، سنگین و رعبیک کلمه! سرسام ، یک کلمه! بیرون دادنِ،شکنجه

آور، مدید. سکوت های، نابرابر، تصادفی، ناگهانی اما، در نهایت: یک کلمه! تکراری، ماللمتناوب، با تناوب

، دردِ ضروری: مکرر، تکرار، زوزه، برخورد، شکنجه، رعشه، ضجه، درد، با داغِ، با نشانِ، استالّـا! استالّـا! و

آ ؛ اما! در نهایت: یک کلمه! از نهادِ، یک خابگرد، یک یاغی، یک مرتد، یک اسکلت، تهی از، جنسیت، 

 گیر، توانهای مفید، نظم عمومی؛ وَ محکوم به: تولید کلمه!اندامهای همه

غفلت ها همه، عمامه دارند، حاکمان هم همه! این اشتباه است، یک گمراهی؛ اشتباه کشنده، قاضی

مهلک، از اشتراک قضات، عمامه و ریش، یک بهانه، یک انحراف، نابینایی است، کافی است که، لختشان 

، دارای دارند چیز یککنید، در دادگاهی پنهانی، زیرزمین احکام، در پیشگاه یاغی، یک مرتد، آنها همه، 

در سر، سر درخشان، با داغِ، با ر در الی پا، الی پا در سر، کلمه سر، سرداران قاطع، صریح و محجوب، سَ

شده، معلق، های پیر، معلوم، عَلَمنشانِ، استالّـا! استالّـا! قضات لخت و عور، مستقیم و دراز، استوانه

العموم، دافع حاکم، استالّـا! استالّـا! دادستان، قاضی، استالّـا! مدعی ترسناک، مجری، قانوندان، حقوقدان!

ی قانون، وکیلِ مردم، استالّـا! حافظ حقوق، بانی شرف، استالّـا! و کالمشان؟ کالم السموم، استالّـا! نماینده

های، مفید و سودمند!  دقیق: استالّـا! استالّـا! دارای سر، سر درخشان، پر کلمه، قاضی، سنجشگر! سنجش

موش، موش کور،  فایده! نه، لّـا، بررسی، ریزبینی، رسو ، در منافذ، مثلهمه لّـا، نفیِ اسکلت، بدن بی

ر نشان، نشان مردم، حکم، لّـا، استالّـا، ها، به یاریِ، یک سر، سر پُها، کلمهزن، لّـابلّـای، تبصرهحفار، پرسه
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یک مرتد، تهی از،  حکم به، تولید کلمه! از دهان، با زور باد، به حرف آوردن، و تولید کلمات! از دهان،

رگ و ریشه، بدون شریک، بدون همکار، بدون فایده، در و مادر، بیپهویت، نشانه، بدون نام، بی شماره، بی

ی که از نهادش؟ دردِ ضروری: آ ، اما محکوم، به تولید، بیرون دادنِ، کلمات ممکن، از فک شلش، آرواره

 هایِ، استالّـا!آویزان، به زورِ، بادها، از لّـابلّـای غارها، به تو! با زوزه

داند کیست، زن است یا داند: نمیسری، به نمیمتهم، در پیشگاه سر، به بیخابگرد احمق، اسکلت یاغی، 

مرد، به ابهام، در هویت، در جنسیت، در کارایی، در توانایی، متهم به، ناشناسی! محکوم به، حرافی! تکان 

-اند، نمیدها، به پرگویی! و متهم است، به نمیهای باد، به وراجی، جنبش آروارهزوزه بای فکش، دامنهبی

گویی! و حرفی، و کم، و بیولروی، خابگردی داند چیست، حرفش چیست، ادعایش چیست، به راه

های باد، قضاوتُ زوزه بامحکوم است: به پرگویی، تکان تصادفی، و همیشگیِ، ستون فقرات، تولید کلمات، 

 اللّـا، قضاوتُ اللّـا، استالّـا، استالّـا!
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 سرود سرگردان

 

 !(های جنوبی دریای خزرآواز نازِ زنی زیبا گسترده بر کرانهو  هالبه)کاری گروهی از 

 

 

 

 

۷) 

تر نشانونامیایِ ناگویای بیهای همین عصرِ ما، در جغرافیگویا در زمانی بسیار دور یا شاید در همسایگیِ

اش داشت مثلِ همیشه سرماهای ساالنهنوازِ آمدنِ اولین های گوشاز پهنای دورانش، که آغازِ آذر و زمزمه

ی خِشِ پشمینهها و خِشی چکمهتقِ چرمینههای شهوانیِ سرماها و تقخوشانِ لباسنَــم خوشو نَم

-ها را غلغلک وَ با آن توهمِ هایِ هُرمِ قلبی اسکیها و سُرسُرِ یخینهی شالشَمینِه-پالتوها و وِزوِزِ ابری

هایِ دوتادوتاهایِ ها  و درازایِ شبانهچلهیوایِ گرمایِ انحنایِ شبها و ههای منتشر بر شیشه

 داد،دمِ فرداها را نوید میی انتهایِ دامنِ لوالهایِ درِ سپیدهجداجداپارسا و پاکیِ دایره

 های غلتان و اطمینان به انحنایِ کاملِ گنبدهاهای گِرد و کُرهبرفیوار و آدمو دایره و عواطفِ نرمِ منحنی

یاها بر مدارِ ایقان و باور به انطباقِ انتهایِ هر عصر بر ابتدایِ هر گردشِ در پیِ نقصِ جغرافیو گردشِ بی

پی »ی سرتاپایِ عصر: ها و ایمان به دایره و تنها یک اصلِ پایا و  تنها یک قانونِ یکتا پوشانندهآن

 یان!و عصرِ پیگویایی گویا!!  پیگویا و پیگویا و پیگویا، پی گویاست... پی«گویاست
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5 ) 

سوی اعصار، سرگشته و گُم، گردِ ای معلق گسیل از قرنی دور به آنای آویزان در هوا، گوشوارهحلقه

-زند، نالههایش را دور میزند، زوزههای مرتفع چر  میپوستِ سگی ناالن در کوالک و هالکِ کوهستان

کند، حلقه! زند، سرمای درونش را تُف مینش را دور میکند، استخاتند، جناغش را له میمیهایش را تن

ی پرطنینِ سگ، پژواکِ دورِ کند، زوزهواره بر سگ حک میزند، گوشسگ! حلقه؛ حلقه سگ را چر  می

کشد، زند، تیر میکند به سوی دف! در شبِ توفانیِ البرز کمان می، کمانه می7۱سگی تنها در اسفندِ 

 زند: دَفــدَفــدَدَفـدَدَف دَفــدَفــدَدَفـدَدَف دَفــدَفــدَدَفـدَدَف...! داد میشود به روی هدفتیره می

زند به روی کند، چنبره میزند، حلقه کار میلرزه میرسد، سگآوازِ سگی پیر از عصری دور به گوش می

کشد و ه! ضجه می، دروغِ دایرای نیست، توهمِ چنبرهدهد: حلقهکند و آواز درمیسگ، جناغش را گرد می

زند: هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ... آوازِ گم و گورِ قهقهه می

سرگردانِ _شودکند و گم میشود، خود را وِل میکند، وِل میها را طی میسگِ پیر البالی اعصار، قرن

ایِ سگِ پیر:  هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ مُهروامضانتها، شعرِ گُم، سرودِ بیسنواتِ بی

 هاپــهاپــهاهاپــهاهاپ...

 هاهاهاپ هاهاپ هاهاهاپ هاهاپ هاهاها هاها هاهاها هاها هاهاها هاها

 

3) 

گویاگویان! از زیرِ چرکِ تنِ موجِ پیچاپیچِ برف و توفان، محلولِ تودردتوی یخ و بوران، سرازیر رویِ پی

های های گلساران، از شهوتِ کفِ پاشنههای یخسازان و جانبازان تا گلسارِ گلِ رویِ دافرانِ پلکارگ

یخان... یخان و یخیخان یخیخان یخان! یخخشی رویِ پشمِ پالتوهای خشان تا جذبهتقهای تقچکمه

ها ها را ، مثلثاند کرهلعیدهنشیند به جای انحنای گرمِ ایمانِ گنبدی، هِرمها بتیزیِ قندیلِ سردِ یخی می

گویاگویان گویا پیگویا پیها همه سِر، پیچلهها همه منجمد، شبها را! موجِ یخ، خوناند دایرهپاره کرده

همه منگ، همه الل، همه گُنگ! مرگ، توقف، ایست، مرگِ سراسری مرگِ سراسری مرگِ سراسری... 

ای از بلوبلوبلوبلورها، انحناها نامتناهیاند بهبستهها یخها، کرهثشماری از مثلبیاند بهها مشتق شدهدایره
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زوایایا یایا یایا یا: اطمینانِ سورا ، ایمانِ جرواجر شده،  ناممکنی -زَوا-های زَوااند به گوشهمنجمد شده

 ی ناممکنی...ی ناممکنی دایرهی ناممکنی دایرهدایره، دایره

۱) 

خان بر چرمِ سگِ آوازهیخان آذر، سیلیِ محکم جنسسردرآورده در فصلِ یخوگورِ سگِ پیر سرودِ گم

های شده، شهرِ بدنتکههای تکهای فرسوده، شاعری مرده در یخِ عصرِ دایرههای کابوسِ سردِ دیوانهگونه

و توپُّ  تاپُّ و توپ تاپُّ و توپ تاپُّ ایستاده: شاتاالپ و سیلی، باز سیلی، شاتاالپ تاالپ تاالپ و تاپ

های دندان: تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق بیداریِ سرودی نو، سرودِ استخان، آوازِ لرزه

نشان به فصلِ مرده، زایشِ سرودِ استخان، بخش، سیلِ هجومِ آوازهای بیتَقــتَقــتَتَقــتَتَق... سیلیِ حیات

های ی آهنگینِ دندانهای منجمد، لرزهگرفتن استخانجان های دندان، تقاتق و تقاتق و تقاتقِآوازِ لرزه

 زده:ی مُرده، یک شاعرِ یخهای البرز در کابوسِ یک دیوانهمُرده با نوایِ دفی از کوهستان

 تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق تَقــتَقــتَتَقــتَتَق... 

ـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَ

 تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق تَـتَـتَـقـتَقـتَـتَـق...
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