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 خار سربازهای الکل

 آوات پوری
 

ایِ معمولی و  های استوانه های کهنه و میزهای خسته و پیک ما سه نفر بودیم توی یک بار قدیمی با صندلی

سردی و بی تفاوتی ما  های مهیجی که به هیچ وجه و الکلینمک و بی هیچ نمکی روی میز  وخیارهای بی ماست

کردیم و  دیدیم و چیزهایی که برای هم تعریف نمی خوردیم و چیزهایی که می را نسبت به چیزهایی که می

هایی که قرض کرده بودیم تا فقط برای امشب و فرداشب بتوانیم مشروب بخوریم و مست کنیم و فراموش  پول

هایی که برای قمار داشتیم اما پولش را نداشتیم، درک  امهمان و برن مان را و کارهای های ی بدهکاری کنیم همه

کردیم و شاید جز در مواقع  هایمان هم نگاه نمی کردیم و به پیک کردند. ما نشسته بودیم و به هم نگاه نمی نمی

چون شاید فقط کمی به  ،کردیم هایِ خیالیِ دور و برمان هم نگاه نمی استثنایی حتا به دوروبرمان و هیجان

دانستیم چطور بگوییم به هم که هیچ حسی  ای بیش از حدِ کافی افسرده بودیم یا استرس داشتیم یا نمی ازهاند

تان را منحرف  گویم چی و چی برای اینکه ذهن به هم نداریم و شاید از هم متنفر هم هستیم و چی و چی. می

کند. خیر قربان! این  زهایی را تعریف میتان چی کنم از اینکه فکر کنید پیش خودتان، که یک نویسنده دارد برای

ایم، ما سه تا  م و به کسِ دیگری هم ابالغش نکردهای دهنیست. چون واقعیتش این است که طبق اعترافاتی که کر

شدن دارند و بعضی دیگرمان آرزوی  سندهیمان آرزوی نو مصرف هستیم که بعضی خود و بی یک مشت مستِ بی

؟ یعنی اینکه باید بیخیال شد و پناه برد به عضالتی که فقط هزوی باختن. یعنی چرشدن و بعضی دیگر هم آ برنده

های شلِ چشم و دور و برِ دماغ به  گیرند، یا اگر نگیرند با ارجاع به ماهیچه شوند کمی آرام می گاهی که شُل می

ام. و او که  نکردهام دهنت را سرویس  کنند، که زود باش هِی! چیزی تعریف کن تا نزده آن یکی اشاره می

کند به تعریف کردنِ  هایش شل شود شروع می پیک قدرِ تو مست شود و ماهیچه سهتر است از اینکه با  باهوش

خود  شد با کمی تلوتلویِ بی نشست پا می داستانی که اگر چخوف زنده بود و سر یکی از میزهای کمی دورتر می

وَرِ دو وَرِ  آنوَر و  گذاشت این آمد جلو دو دستش را می ساعتی که قبل از ما پایش رسیده آنجا، می خاطر نیم به

گذاشت رو  کرد و می اش دو لبش را گرد می های بیچاره زد به چشم زل می کمی صورتش و بعد از اینکه

 شد. ای که برای اولین بار توی تمام عمرش بوسیده می پیشانی
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رده کردیم از خوشیِ پولی که باز قرض ک او گفت که یکی از همین روزها که ما دور بودیم  و داشتیم مست می

بودیم چون آنقدری نبود که او را هم صدا کنیم و پیچانده بودیمش و دورش زده بودیم، این دست و آن دست 

دادند،  کرده بود که چه کند چه نکند، رفته موبایلش را گرو گذاشته در ازای نصف پولی که توی بازار برایش می

ت وقت داشته پول موبایل و سودش و مستیِ پول را گرفته و رفته پوکر بازی کرده در حالی که فقط دو ساع

شبش را دربیاورَد. رفته سر میز، هر چی داشته را داده چیپ خریده و توی اولین دورِ بازی سه و هفتِ پیک 

برایش آمده، آن هم توی اولین دوری که آس آمده با شاهِ خشت و او که فقط دو دور بازی داشته میانِ هفت نفر 

اش و همه  اند سر میزی که او با یک عالمه منفی و همه زندگی های آنچنانی آمدده با پول دار که ی مایه خارکسده

کرده، نشسته روش، و توی دور اول که ایمان داشته همه چیزش را  هایی که سگ هم بابتش پارس نمی لباس

سیگاری بگیراند و پیک آمده و او رفته  کرده و توی دور بعدی چارِ "آل این"باخته چون آرزویش باختن بوده  

دور بعدی پنجِ پیک آمده و او باز رفته سیگار بگیراند و دور بعدی هم ششِ پیک آمده و او از بس سرفه کرده و 

خسته شده از سیگار، همانجا مانده به این امید که هر چه بیاید فقط ششِ پیک نیاید، اما آمده و هشت برابر پول 

ببرم  باید منی و کیر توی این زندگی که چرا دی و همینطور سرِ شانسموبایل و مستی شبش را برده و بازی بع

 ام. که برای باختن آمده

خالصه موبایلش را از دست داده اما به جاش نزدیک به هجده برابر آن و هجده برابر یک شب مستی را برده و 

نده با یک عالمه پولی که به هیچ اند و او ما اند، از بس که فقط او برده میز را ترک کرده چون همه به گا رفته

خورده چون برای باختن رفته بوده. پول را گرفته و بیرون آمده و رفته زیر پلِ عابر پیاده، تنها به  دردش نمی

ها را  ی صددالری گیرد. همه خاطر اینکه ترافیک ببیند توی شهر آرامی که جان به جانش کنند ترافیکش نمی

خاهد و دوست دارد ببازد! که بعد اینطور  ر ترمز که چی! که آقا صددالری نمیپخشِ هوا کرده و ترمز پشتِ س

بیاید جلو و دو  ،سر میز ما تلپ شود، به این امید که اگر چخوفی زنده بود و نیم ساعتی هم قبلِ ما رسیده بود

اش دو لبش را  ای بیچارهه  وَرِ دو وَرِ صورتش و بعد از اینکه کمی زل بزند به چشم وَر و آن دستش را بگذارد این

که چی؟ که فقط اثبات د. ش ن بار توی تمام عمرش بوسیده میای که برای اولی گرد کند و بگذارد روی پیشانی

 شدن ندارند. بوسد که آرزوی نویسنده چخوف تنها پشانیِ آنهایی را می ،کرده باشد

 

مان  های تهِ جیب طور با آخرین سنت چه جمعی، همین !جا، چه عرض کنمآن ودبجمع مان  هم جمعفرداشبش 

یم باال بدون اینکه بود مان را رفته های نجا و قبل از اینکه هوا تاریک شود نصفِ پِیکآ بودیم  خودمان را رسانده

دا رای فرهایمان را شل کنیم چون ب دیرتر از همیشه و ماناتر از همیشه ماهیچه بار را باید اینمان باشد که  حواس
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اسپاسم عضالت و لرزش و سردرد و گریه و مخی  تنها بود و نه شلیِ ماهیچه، بلکه هیچ خبری نه از جمع

دو دالری قرض کند و دوباره  قد نخاهد داد، که چطور و از کجا مان باقی خاهد ماند که عقلش به هیچ جا برای

ی  در مواقع حساس با اشاره هیم برای اینکدیگر حتا نایی نداشتو  بودیم  جا. نشستهآنهلهلکی خودش را برساند 

ایم توی گه و استفراغ  زیر چشم به همدیگر بفهمانیم که چیزی تعریف کن تا هر چه خوردهعضالت گونه و 

هایی  مان مشغولِ چیدن نقشه های پوک اینکه چیزی بگوییم توی کله نپریده است. اما خبری نبود. راستش بی

همان جای  مان آن دویمان را بپیچانیم و تنها خودمان را برسانیم رکدامهفردا چطور یک جوری  بودیم که

های دیگر  ان را از سردرد و اسپاسم و خیلی عصبیتشاید با یک تیر دو نشان زده باشیم و هم خودم تا همیشگی

هم ی چشم به همدیگر  این جمع اعتیادآور مسخره که دیگر نایِ یک اشارهشرِ و هم از  رستگار کرده باشیم

هایی که همیشه نسبت به دوربرمان داشتیم،  تفاوتی ها و بی حوصلگی ی بی علی رغمِ همه برایمان باقی نمانده بود.

توانستیم به راحتیِ کندنِ پوستِ خیار یا حتا موز همدیگر را  خوب بلد بودیم همدیگر را قال بگذاریم، ما می

توانستیم پیش  ما میکردیم.  ام جدا جدا بهش افتخار میمان بود که هر کد بپیچانیم و این تنها ویژگیِ مشترک

هم به این رفتارمان افتخار کنیم بدون اینکه هیچ توجیهی برایش بیاوریم، اما حساب این را هم کرده بودیم که 

چطور و با چه توجیهی به پیچاندن  که مان کرد مان را گرفت و بازخاست ای یقه اگر یک وقتی یکی یک گوشه

مان را تف کنیم توی صورتش و بگوییم،  کنید، نه بگذاریم نه برداریم و جواب قطعی و راسخ ن افتخار میتا دوستان

کنیم و متاثریم از هر آنچه در  ! باالخره ما هم مثل همه توی همین جامعه زندگی میداخلی برادر به خاطر جنگ

ود، این جواب ن نبود، مخ ما از کار افتاده بما افتد. البته این به خاطر حاضرجوابی های باالتر اتفاق می مقیاس

های دوراندیشی  مان آدم مصرفی ی بی همه باما  مان. پرکن را گذاشته بودیم به حساب دوراندیشیِ سریع و دهان

هر دستگاهِ اخالقیِ دیگری رفتاری پسندیده محسوب کردیم به اینکه این یکی رفتارمان توی  بودیم و افتخار می

ی چشم به  های فقیرمان با داشتنِ تنها یک گوشه همین هم بود که با آخرین نای مانده توی پیکبرای  د.شو می

مان  مان را گذاشته بودیم برای فردا که چطور و از چه راهی دوباره اینجا حاضری ی توان های ضعیف همه این پیک

ی که تنها آرزویش برنده شدن مصرفیِ مضاعف بودیم که آن یک حوصلگی و بی را بزنیم. توی همین کسلی و بی

ای به دل راه بدهد ریختش روی میز و دو دستش را  بود نیم پیکِ آخرش را برداشت و بدون اینکه هیچ نگرانی

دانم که  دانم که هیچ انتظاری از هم نداریم و این را هم می مصرفِ من! می دوستان بی» محکم زد به هم و گفت:

آقایان! من را از این که اعالم کنم بهتان،  دانم ی خودم می یفهظکنید، اما و به چی دارید فکر می تان هر کدام

کنید، چون من فردا دیگر اینجا نخاهم بود و شما را برای همیشه ول خاهم کرد، و از آنجا معاف  فکرهای پلیدتان

ده باشم و بدون اینکه بدون اینکه نگاهی به میزهای دوروبر کر نمدا که به دورانیشیِ خودم ایمان دارم، الزم می

تان تعریف کنم که از  نی را برایداستای خیالی و مستم حضور احتمالیِ کافکا را بهم اعالم کرده باشند اه شاخک

 «.ی زندگیِ من خاهد بود فردا برنامه
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ی همهمه و بگوبخندهای سالن  ها را با صدایی بلند گفت، طوری بلند گفت که حواسش نبود یکهو همه او این

ی همه میخکوب شد روی میز ما، و باز بدون اینکه هیچ اعتنایی به ما و به دور و برش داشته اه قطع شد و چشم

ی آخر  تان ندارم، برای همین وقتی نقطه های ای به دیدن واکنش عالقه» هایش را از سر گرفت: باشد حرف

 کنم. باشم برای همیشه اینجا را ترک می بدون اینکه ازتان هیچ انتظاری داشته کنمداستانم را برایتان تعریف 

فروشی که توی نقطه  من امروز توی شلوغیِ بازار و در حالی که کمین کرده بودم سه لیموی ناز بدزدم از دست

هم ام خاهد بود و همین  ی زندگی دانم برگ برنده ای را دیدم که می کند صحنه ثقل بازار بساطش را پهن می

جدا خاهد کرد. بله او وقتی به قصد پلید من برای دزدیدن سه لیمویش پی برد بدون  شما مال سرنوشت من را از

اش بهم گفت که دوستِ من  درآمده های پرِکالغی و ازحدقه رو کرد بهم و با چشم ،اینکه به روی خودش بیاورد

ی زشت  نیدنِ این طعنهکنید که بعد از ش دانم با شناختی که از هم داریم فکر می باید کار کرد کار کار کار. می

اش  بدون اینکه حتا یک ثانیه هم در باره ،ام ام و رفته راهم را کشیدهمان  تفاوتی تمام و پوزخندِ همیشگی با بی

م، بلکه فقط کمی دوراندیش هستیم یای نیست های خرافاتی دانید ما آدم شما میفکر کرده باشم. اما دوستان من 

به جای اینکه یک بار بگوید کار سه بار گفت  ااالتی شویم راجع به اینکه چرکند که خی و همین هم ملزممان می

د. ند تصادفی باشنتوان نمی هااین ها بدزدم؟ برای ما دوراندیش سه لیمو از او خاستم و چرا من به جای یک لیمو می

گفتش را خیلی  "کرد"او گفت باید کار کرد کار کار کار! همین. چیز دیگری یادم نیست. حتا کار اولی که با 

بودن گفت، رُسَم  جدی نگرفتم. اما سه کار بعدی که پشت سر هم، آرام، با حوصله و بدون هیچ نشانی از مسلسل

تان و اینطور از سرم بازتان کنم. این دفعه  دانم چطور بگویم برای خاهم مثل همیشه بگویم نمی را کشیدند. نمی

سه کارش، و به جای سه پیکی که اثری ازشان باقی نمانده، سه سوت  ِ دانم چطور. و به سالمتی خیلی خوب می

زنم قبل از اینکه بخاهم کوچکترین تالشی بکنم برای برداشتن کالهم از روی سرم. سه سوت با سه آهنگ و  می

 ی باالی هی سرم، سه سوت با سه نگاه مختلف به آسمان، سه سوت با سه مماسِ متفاوت از زبان و لث  سه زاویه

های بغلیِ نزدیک به دندانِ عقل  های زبان و دندان بغل کردنِ تماس غلیظِ زمان فعال و هم های جلوییِ باال دندان

سه کاری که تازه اول کار هستند، آنهم چه سه کافِ اند. بعله، سه سوت برای  هاشان کشیده شده که بعضی

، هر کدام! هر چقدر هم که متفاوت باشند، گفت. وسطی، سومی یا اولی کاری؟ یکی از همان کارها که او می

را ولی طوری گفت که اصلن  "ر"بگذار باشند. برای شروع کارِ من، یکی ازشان، حتا به تصادف، باز غنیمت است. 

شان. او فقط. او،  . البته نه همهتوانند بگویند گیرد می شان می انکه فقط آنهایی که زب د، چیزی بودنبو "ر"

شود شبیه آنهایی که  ترش می تر. روشن ترشدنِ ماجرا گفتم، آن هم نه خیلی روشن می روشنآنهایش را برای ک

ی مثلن چپِ لبِ پایین  گویند؟ طوری که گوشه شان باشد و بگویند سیگار یا کار، چطور می سیگاری گوشه لب

را  "ر"راست وا کرد و ی  کمی برود توتَر و لب باالیی از چپ خودش را کمی لم دهد روش. بعد دهان را از گوشه
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داد بیرون. خیلی خفیف و نازک طوری که هیچ شبیه ر نبود. چیزی شبیهِ کوبیدنِ تصادفیِ یک انگشتِ باریک به 

ی نرم و تصادفی، اما متفاوت با هم. سه ر که شبیه  ی یکهویی و نرم! سه ضربه یکی از کلیدهای پیانو، یک ضربه

هیچ دخالتی بکند توی بیرون  اش ریختند بیرون، بدون اینکه حنجره ی راست لبش سه جیغ نرم بودند از گوشه

ها شدند سه تا کار، یا بیشتر، خیلی بیشتر! سه کار و سه سوت و سه جیغ نرمی که  دادنشان. و بعد با آن کاف

  شان موسیقی بودند روی پیانو. سه کاری که پشت سر هم با هارمونیِ طنین  شبیه کوبیدن سه انگشتِ کشیده

 «.شدند و نه مسلسل

 

ودش بدون اینکه برایش ها را تعریف کرد و همانطور که قبلتر اعالم کرده بود ما را ترک کرد، به قول خ او این

هایی که نصیبش شده  او رفت و مطمئن بود که از این کار .فکا چند میز آنورتر نشسته یا خیرکا که مهم باشد

 اش را بزند.  کاری؟ دقیقن برای اینکه فرداشب همینجا حاضریچیزی دستش را خاهد گرفت، آن هم برای چه 

 

توانم  نه از شما و نه از هیچ کسی دیگری پنهان نیست، که اگر یک اپسیلون شک داشتم به اینکه امشب را نمی

داشت، چون دروغ ننداشت. لطفی هم   کردم و این داستان ادامه حتمن دیشب دق می مان، برگردم جای همیشگی

رود  اندازی دارند که حتا گاهی خودشان هم یادشان می گرفت که معتادها همیشه پس بود و این را در نظر نمی

های دیگری از شهر توی  ای از شهر و هر کدام از آن دو تا از گوشه به هر حال من از گوشهاند.  کجا قایمش کرده

آید یا دیشب به  مان، باز بی اینکه شک داشته باشیم کسی نمی یرسانیم جای همیشگراه هستیم که خودمان را ب

تر. قانون دیگری که دستِ کم امشب  ی زمین برای ماها مسلم فکر امشبش نبوده. این یک قانون است و از جاذبه

نباید زیر پایش بگذاریم، این است که نباید پیش هم بنشینیم و به روی هم نیاوریم که قرار نبوده اصلن امشب 

افتد. مثلن شایعه شده که پای جنگ به  های زیادی می مان. تا فرداشب که احتمالن اتفاق برگردیم جای همیشگی

ست که ما دل خوش کنیم به خالی کردنِ جیب سربازهایی که وسط شهر  اینجا هم خاهد رسید، همین کافی

المللی از هر کار دیگری  ین بینو جنگ هم بر طبق قوانای دارد  شوند. باالخره هر کاری یک هزینه کشته می

زند این است که نتوانیم  آید و تنها چیزی که حالمان را به هم می بردارتر است. ما از جنگ بدمان نمی هزینه

تر از خوردنِ یک پِیکِ تلخ از هر چیزی که پولمان برسد مصرفش  اند و قابل تحمل ی امور عادی مست کنیم. بقیه

ای نخاهیم داشت و ناچاریم بیشتر از هر شب دیگری به تلخیِ جنگ فکر  شاهانه دانیم که امشب شبِ کنیم. می

مان در کار نخاهد بود. با خوردنِ هر پِیک به دست و  های تلخ ای برای قورت دادنِ پِیک کنیم چون هیچ مزه

تش خاهیم ی ولو شده کف آسفالت فکر خاهیم کرد و مثل آب روان جرعه جرعه قور وروده شده و دل پاهای قطع

کند این است که سربازهای مهاجم زودتر از موعد مقرر پیروز شوند و بریزند  مان می داد. تنها چیزی که نگران
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توی بارها و سهم ماها را بنوشند به سالمتی اینکه فردا را باید دوباره سازماندهی شوند برای اعزام به جاهای دیگر 

توانیم امیدوار باشیم به  بین نیستیم می واقع اصلن که ریم و از آنجاییدوست ندادیگر. ما این را  یو حمله به نقاط

شوند، تا به تعهدشان برای حفظ  کنند و تسلیم نمی قاومت میم ی رایکی دو روز کم اینکه سربازهای خودی دست

یِ بیخودِ تر است از تلخ بند بوده باشند. با اینکه بعید است اما شیرینیآرامش شهر و امنیت شهروندان کمی پا

ام، آن دو تای  ام جای همیشگی ی سربازان مهاجم به بارها. به هر حال من خودم را رسانده شکست آنها و حمله

شان نیست،  حواسم به هیچ کدامی جدا از بار.  شد حاضرند اما در دو گوشه دیگر هم همانطور که پیشبینی می

م و ا ی آرزوهایم روی میز بغلی و بر میزها، حتا اگر نویسنده ریشه، نه به آنها و نه به هیچ کس دیگری دوممثل ه

مستی  ایم برای نویسندگی،ی آرزوه با همه کنم، چون ام نشسته باشد بهش هیچ اعتنایی نمی توی یک متری

شود، اما باز بعید است که شدیدترین مستی  تی خیلی سریع همه چیز عوض میتوی مس ست. تری آرزوی مهم

من قید توی این وضعیت بحرانی به هر حال  د.سربازهای مهاجم به بارها بربیای سِ راندنِ ترسِهم بتواند از پ

بازهای مدافع شهر قید دفاع و سر اند ام، همانطور که یقینن آن دو تا قید باختن یا بردن را زده نویسندگی را زده

نند برای التیام که یک خُرده الکل پیدا جهنمی ک برسند به اند به چاک تا اش زده اند و پی از شهروندها را زده

شاید از سرِ گرم  .به پیشگوبودنم ایمان دارمها  . بعضی وقتفرارشان یزیکی یا روانیِ حاصل ازهایِ کاریِ ف زخم

هایی را توی آسمان که عادی  بینم رنگ ای به گوشم برسد دارم می بدون اینکه هیچ صدای گلوله شدنِ کله باشد.

جهت و  زشان و با همه وجودم مطمئنم که حمله شروع شده و ا توانم ببینم شب باشد می نیستند، حتا اگر

اند و هر کدام  ظاهر مدافع ما فرار کرده بدهم که سربازهای به وانم تشخیصت های توی آسمان می هارمونیِ رنگ

مان گرم شده،  کمی کله مشکل اساسیِ ما این است که نه تنها مواقعی که اند. ای پیِ یک مثقال الکل توی گوشه

چون شان مهاجم،  اند و کدام ازها مدافعتشخیص بدهیم که کدام دسته از سرب توانیم اقع عادی هم نمیوبلکه در م

در دنبال  دربه رنده باشند چه بازنده، بعد از جنگاین است که سربازها چه مدافع باشند چه مهاجم چه ب  مساله

کنیم که چرا ضد  کم داریم احساس می گردند و این به هیچ عنوان به نفع ما نیست. برای همین کم الکل می

مست و پاتیل داشته باشیم، الاقل تا زمانی که نباشیم؟ انگاری واقعن ما هم باید یک مشکلی با جنگ  جنگ

کنیم که جنگ  اینطور فکربِ سربازها باید از جنگ بترسیم و کردنِ جی ها برای خالی ایم به خیابان ایم و نزده نشده

ترسم از اینکه بیش  ام باال و می هایم را رفته سوز که هست. به هر حال نصفِ پِیک سوز نباشد، الکل حتا اگر خانمان

اسم وهم حخا نمی. قه قبلیاز ده دق ببینم تر را نزدیک جنگی دودهایِ رنگی مکانِ از اندازه زل بزنم به آسمان و

 شان ، حتا اگر صدایی از جنگ به گوشاند ها هم بو برده های آن  دانم شاخک پرتِ میزهای دیگر شود چون می

ی  هو توی یک ثانیه همه کردیم و یک روزی که توی همین بار نشسته بودیم و مست می من ازنرسیده باشد. 

دوباره سروصدا و همهمه شروع شد و روز بعد سروصداها قطع شد بدون اینکه هیچ اتفاقی افتاده باشد و بعد 

ها  فهمیدیم که در هفتصد کیلومتریِ شهر ما زلزله آمده شستم خبردار شد که مستی یک چیزی به پاتیل

کند که خبر از  هایی از بدن فعال می هایی در گوشه کند اما شاخک رفت میدهد، درست است که کرخت و خ می
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ن را تضمین کند. با اینکه اش تواند دقیق بودن که هیچ کسی نمی  ری تقریبدهند با یک س ای نزدیک می آینده

هایی که شادمانه  های سریع و صدای شکستنِ پیک را پرت کنند، اما رفتن مهیچ تمایلی ندارم دوروبر حواس

اگر  ها از من بیشتر است و که سرعتِ خیلی کنند بهم زنند بیرون، اثبات می زنند روی زمین و با هول می می

ام را باید بگذارم  به دوراندیشی ی افتخار همهمن خیلی سریع نجنبم جیبِ سربازها یکی یکی خالی خاهند شد و 

ها زار بزنم به حال خون  ی خیابان ها چون هیچی بهم نماسیده، گوشه سماق بمکم و فرداشب این موقعدر کوزه و 

مردم تا الاقل کمی  می به جای آنهاها و آرزو کنم که کاش  ند روی آسفالتا هسربازهایی که  سر هیچی ریخته شد

شد. البته که این سرنوشتی نیست که هیچ کدام از ما بخاهیمش، برای همین آخرین  از افتخارات آنها نصیبم می

 . دیر شده انگارکنم. هیچ کسی توی بار نمانده.  ریزم روی میز و دور و برم را نگاه می پیکم را می
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