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یمرغتخمجنون 

)یورش وحشیانه ي بوها(

محمد مهدي نجفی

یک لقمه غذا به تمامی ي بلعیدنِشد و در فاصلهشروع میهمیشه، اول از همه، از قاشق و بشقابش

اما بدون شک و شبهه مرغ بود. شک بوي تخمبویی که بیکرد. اشیا و جوارح ِ خانه سرایت می

چندان مطمئن نبود دانست، مرغ مییا اگر منشا آن را تخممرغ بداند. استگاهش را تخمتوانست خنمی

شد، اما بویی نبود که مختص بویی که از ظرف غذایش متصاعد میکه ماهیتی بیرونی داشته باشد. 

در کسیها ماهظرف نیز امکان نداشت چنین بویی بدهد. چرا که خودمحتویات ظرف باشد. از طرفی، 

این بو راتوانست مطمئن باشد که ظرف غذایش میمرغ نخورده بود. بنابراین تخمهاکاسه و بشقابآن 

او از .نمودناشدنی میاي حلشنود مسئلهاما اینکه از کجا میشنود. را میآناش دهد، بلکه بینینمی
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.نامیدمرغی میآن را جنون تخماش،ماهیت هذیانیآگاه از آور، کاملن بدو ابتال به این بوي تهوع

است. گی قراري یا از کار افتادهدالیلی داشت که معتقد بود بیشتر از آنکه جنون باشد؛ نوعی بیگرچه 

توانست قاطع و مطمئن باشد.اش نیز نمیبنابراین در مورد ماهیت هذیانی

غ در مرقالب بوي نامطبوع تخمخوردن بود که با گرماي غذا، در شهوتي آغاز این جنون، شاید نقطه

ي تقدیري جز شکنجهشک بیي پایان آن اما نقطهفشرد.شد و گلویش را میفضا متصاعد می

ي خدمتکار: با شکنجهنشستتنها بدینوسیله فرو مینداشت و هجوم بوهاي زننده خدمتکارش 

اپذیر گریزنآنچه اعتنا به هر بار بیماند، اما نمیباقی بود که راهی جز این برایش مطمئن.مهربانش

کرد، نه براي اینکه به خودش اثبات کند بلکه به خاطر قضاوت هاي دیگر را امتحان میراه؛دانستمی

تاریخ و این چیزها. 

گشت. نگریست. شاید دنبال خطوط جنونش میي خودش را دقیق میایستاد و چهرهجلوي آینه می

تواند به دریافتش در این ه نمیدانست کاما همه چیز شکل طبیعی و همیشگی خودش را داشت. می

از او در زوایاي مختلفی عکس بگیرد. ه بوداعتماد کند. بنابراین به خدمتکارش سپردکذاییحال

اي توانست شواهدي، نشانهي عکس در حالت عادي، میشاید پس از سپري شدن جنون و با مشاهده

تر از آن اما خدمتکار ناتوانکند.تاملارشرفتاش ببیند که بتواند در ماهیت غریب یا تغییري در قیافه

کرد به این دلیل بود که نه روي او حساب مینمود که بتواند در این مواقع ابتکار عمل داشته باشد. می

گرفت. بیشتر روي تالش پی می؛آنچه را از او خواسته بود،و نه هیچ گاه پس از سپري شدن جنون

توانستند بکنند. دیگران میاش امید بسته بود تا آنچه کهشخصی
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داد اش گزارش می. المسهکردلمس میگرفت و اش را بین انگشتانش میبینی. ایستادمیجلوي آینه 

یک خودش، یعنی . پذیرفتاش این ادعا را نمیمعمول است. اما بیناییاش قدري بزرگتر از حدبینی

بزرگتر . دانستآن را صحیح نمیچه کاملن ، گرعقیده بودهماش المسهبابه نحوي ،اشجا در کله

تر شده است. این رازي بود در کیفیت گزارش دماغش به این معنا بود که درکش از بویایی وسیعشدنِ

اش این مسئله را ي بیناییداد به حول و قوهاما ترجیح میی داشت.که از پیش بدان آگاهالمسهحس 

المسهحکم ي جنون، این در ادامههمه،با این. کتمانش داریمسعی درنادیده بگیرد. مانند حقیقتی که 

شد.و پیروز میچربیدمیبود که بر بینایی 

توانست از لیوانش بوي دلستر چهار روز قبل را میي همیشگی نبود. اش همان شامهدیگر شامه

بیلی که از پایین ن اتوموشنید و حتا بوي ادکلن سرنشینابشنود. بوي جوهر خودکار روي میز را می

فرستاد تا برایش رسید خدمتکارش را بیرون میگذشت. به اینجاي جنون که میمیاشي خانهپنجره

پیش خودش فکر داد بکشد. کشید. اما در این مواقع ترجیح میمعمولن سیگار نمیسیگار بخرد.

البته تا حدي ي بوهاي مختلف را بگیرد.جلوي هجوم وحشیانهتواندکرد بوي سیگار میمی

اما راه حل صد در صد مفیدي نبود. به هر حال سیگار هم به نوعی ،بدهدتسکینشتوانست می

بوي خودش کلکسیونیرد، اما توانست جلوي خیلی از بوها را بگیکرد. شاید میاش را درگیر میشامه

کاغذ سیگار،وي توتون. نه فقط بندکمتر آزاردهنده نبودانکه در جاي خودشي گوناگونی از بوهابود

در ارتباط بودند اجزاء سیگارشکسانی را که روزي با ، بلکه بوي تمام شنیدو الیاف فیلترش را می

هایی که به بوي سگسر و کار داشتند. هاآنبوي تمام چیزهایی که با . کردواضح و روشن حس می
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حتا بوي بوي عرق کارگران کارخانه و بودند، بوي کود، بوي خاك، گیاه توتون سیگارش شاشیده

بندي. روغن دستگاه بسته

کرد. به این اش منحرف می. باید حواسش را از شامهه نبودددهناین سیگار همیشه و کاملن تسکینبنابر

کند و راهی خدمتکارش را شکنجه بایدرسید که همیشه در اوج جنونش به این نتیجه میدلیل بود که 

تا از قدرت و حساسیت کردمیاش را درگیر گانهیکی دیگر از حواس پنجبایستمی. جز این ندارد

ي توانست موثرتر از شکنجهمیچیزي چه فرسا در این شرایط طاقتو اش کاسته شود. حس بویایی

فرمان درو گوش بهجنون او وفادارانهاز بدو،اشهاي عصبیلرزشکه در عین انسان مهربانی باشد 

دارویی است که ي خدمتکارش تنها هاي کر کنندهجیغغریزي کهبا این آگاهیِ. تاده بودایسکنارش 

به دادش توانداست که میآویزي تنها دستشد. یقین داشتکار میدهد؛ دست بهدردش را تسکین می

قامت نحیف خدمتکار در این مواقع، ي بوهاي مختلف نجات بدهد. برسد و او را از یورش وحشیانه

، از آن آمده استها که در کتب دینی نجیه منه آنگونبرایش ابهت و متانت یک منجی را داشت. 

رسد، دقیقن همان ي آخر میاي که درست دقیقهدهندهنجاتدیده بود. تجاريهاي ناجیانی که در فیلم

تان هايش شما به چشماي نیست، در حالی که ناجی در آغودهندهنجاتکنید هیچلحظه که فکر می

ي شما در یک لحظهاما د. را قربانی کنشخودشماخواهد براي نجات جانزل زده است و می

و براي اینکه او را منصرف کنیدگیرید تان تصمیم میهاي گردنبا انقباض ماهیچه،سازسرنوشت

کنید. میجه ترین وسایلی که دارید او را تا سرحد مرگ شکنبدويتصمیم خود را به او بقبوالنید با 

آمد که هر چقدر هم کش بیاید ي اوج این هذیان، برایش جزء آن قبیل لحظاتی به حساب مینقطه

تواند در خاطر کسی بماند. بنابراین فقط یک لحظه است و از آن چیزي بیشتر از یک لحظه نمی
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بیشتر از شود؛ ام میتمآنو در یک داند یکجا میکهرو بود که مبادا آنچه همیشه با این دلهره روبه

آغاز از آنجا اي تمام شود که درست در نقطهطول بینجامد یا بهاوستهاي ارگانیسمتوانآنچه در 

طور کاملن که بهکالبدش وجود داشتي هواشناسی در اما همواره چیزي شبیه ادارهشود.شروع می

توانست با خیالی آسوده او میداد.کرد و پایان آن را مژده میبینی میغریزي انتهاي جنونش را پیش

شد، مثل رخوت شد؛ عضالتش رها میاي که از بوها خالص میلحظهطمئن خمیازه بکشد. و قلبی م

رفت.شد و به خواب عمیقی فرو میپس از ارضا شدن، بدنش سرد می

ید. اما کند از کون مرغی بیرون بیادید تخم مرغی است که سعی میهمیشه در این مواقع خواب می

اش را مرغیهاي تخمتواند خودش را بیرون بیندازد. ماهیچهسوراخ کون مرغ آنقدر تنگ است که نمی

هاي آهکی خزد، به کمک ماهیچههایش روي زمین می. مانند ماري که به کمک ماهیچهکردمیمنقبض 

ون مرغ رها اي که از ک. اما درست لحظهدادمیمانندش خودش را به سمت بیرون فشار و سنگ

نداشت، سعی گاه تمامی . بنابراین با حرکاتی که هیچیافتمی، خودش را دوباره در کون مرغ شدمی

جز نقل مکان نبودي این تالش دایمی چیزي خودش را از سوراخ کون بیرون بیندازد. اما ثمرهکردمی

هیچ ستتواني که نمیامئز کنندههاي تنگ و نمناك مشی دیگر. داالناز کون مرغی به کون مرغ

.متصور شودهاانتهایی براي آن

با این همه قبل از هر چیز مقابل شنید که آزارش بدهد. شد، دیگر ابدن بویی نمیاز خواب که بیدار می

آثار تواند اش هیچ نمیدانست نگاه موشکافانهمیگرچهکرد. میوارسیاش را رفت و بینیآینه می

دید که دیده باشد. که تمامی احتماالت فقط می.بیابداش بوده است در چهرهچیزي را که به آن دچار 

کارش بیاید هدانست کاري که برا بررسی کرده باشد. به خاطر قضاوت تاریخ و این چیزها. وگرنه می
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داد و به قضیه سر در بیاورد. باید تن میاین تواند از از دستش ساخته نیست و او به هیچ طریقی نمی

دید که با گردنی کج به او زل زده خدمتکارش را میي اتاق، در گوشهگشت.خوابش بر میتخت

بوسید.هایش را میگرفت و زخماست. او را در آغوش می

www.mindmotor.net


