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د هاي اصلي و فرعي بدن امتدا ساختماني را در نظر بگيريد كه راهرويي در سرتاسر آن همچون شريان
مسدود  بالاستثنا هايش شوند كه پنجره هايي باز مي رو به اتاق كوتاه در طول راهرو درهايي. يافته است

گي  سليقه بيانگر كج ،ظرافت نتراشيده، زمخت و بي اي است از سنگ مرمرِ ها مجسمه در يكي از اتاق .اند شده
پا  آنقدرنه به موازات راهرو، نه آنقدر لميده كه نتواند برخيزد، و  دراز كشيدهمجسمه، مردي است . هنرمندش
اي  لحظهكرخت و از حال رفته، اما ايستاده در . از جا بلند شود و بايستديك آن وت كه با صداي س در ركاب

از جا  كه به زودي ماند كوش را مي قدمي سخت ثابت اش گي وارفتهبنابراين در حالت . كه از حال رفته است
   .نمايد ميچنين انتظاري دور از ذهن و كاملن بعيد  اش با توجه به لميدنِ پرمايهاما  .بلند خواهد شد

 ن به نظر برسد، در غير اين صورتي ساختمان باشد و در نگاه اول چني شايد اين مجسمه تنها سكنه
و يا شايد در انحناي سطوح  اش گي رفته در حالت از حال. دارداين ساختمان است كه در مجسمه النه  شك بي

طول راهرو پيموده شود، در هر صورت  يا، گرددچه بسا تفاوتي نداشته باشد اگر مجسمه لمس . ناهموارش
د ناپذير خواه معنا و حس ديگري بي يك بدون گرچه هر. دمحسوس با كيفيتي يكسان حس خواهد ش يامر
 خصوصيتيو اين  .دو گيِ آن ه وابستهنهاست  آن شباهت مبتني بردو بيشتر  ي آن با اين وجود رابطه. بود

در مقابلش چشم فروبست و  يااش گرفت  توان ناديده باشد، لذا نمي شده از پيش تعييناتفاقي يا نيست كه 
  .ماندساكت 
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ارتفاع، به قدري كه يك بلندقامت براي  اما كم. ساختمان دري بزرگ دارد به پهناي عرض راهرو اين
 متصورحتا يا  پذيرفتنيمعمار يك اي از  ناشيانهخطاي چنين  .بايست كمي خم شود گذشتن از آن مي

اش  دقتي اهمال و بيي  نتيجه مگر اين نقص را ــذوق  كار و بي ؛ ــ چه باتجربه و كاردان باشد، چه تازهنيست
هاي  از سنگ اي حاشيهبا  نه اينكه؛ بايست در پي رفع اين عيب برآمده باشد در اين صورت مي .بدانيم

صورت براي كشف ر اين د .ي خود صحه بگذارد بر ساخته ،بچهارچوب در گرداگرد تيره و قرمزِخاكستري 
اما آنجا كه  .شودبه اسناد و مدارك رجوع است شناسانه الزم  نيت سازنده يا هرگونه قضاوت فني و زيبايي

ها پيش و  چرا كه سال ؛شود، اين ساختمان هيچ حرفي براي گفتن ندارد پاي بايگاني به ميان كشيده مي
نام و نشاني از سازنده، حتا سند و مدركي يا  هرگونه لذا. بدون سير مراحل اداريِ معمول ساخته شده است

طور كلي در مه غليظ  دورنماي مسئله به .اداره يا سازماني موجود نيست كارفرما يا طراح آن در هيچ
نماي ؛ چيزي وراي كند خودنمايي مياي كه پيش چشمان ناظر  جز منظرهفرو رفته است و  صبحگاهي
  .آيد به چشم نمي ي ساختمان فروريخته

ي پهلواني  هناي شانهبه پ، با عرضي كمترعالوه بر درب اصلي، پشت ساختمان، درب ديگري تعبيه شده 
با نخوت يك  اين درب. ها كننده مراجعه  ترين ي بلندقامت برازنده كاملن مناسب،در ارتفاعي اما حال،  افتاده

درخشان  ي نوري باريكه. لميده استي كه مجسمه در آن به اتاق شود باز ميقد برافراشته و  رتبه مقام عالي
و متمركز  تابد ميي مجسمه  روي كله درستو يكجا ، كند ميفوران از سوراخ كليد  ي آتش همچون فواره

اما در نگاه دوم مجسمه . سوزد ي مجسمه در آتش مي رسد كله در نگاه اول به نظر مي كه نحوي به ؛شود مي
  . هاي بعدي چيزي نيست جز درخشش چشمانش زند و در نگاه لبخند مي
گاه كسي در پيِ آن نبوده  اند و هيچ اي ساخته گيزهن را به چه انداند اين ساختما نميدرستي  به كس هيچ

تقدير  حكم بهبنا بر ضرورت و يا شايد  يااخيرن بر حسب اتفاق . كاوش كندخصوص  به موردكه در اين 
را در  آنكه مالك جديدش اما  .برداري نرسيده است هي بهر به مرحله هرگزتاكنون اين ساختمان  اند دريافته

در . يك بيمارستان خصوصي كوچك بسازد آندارد از  قصد ؛خريدهي عمومي از شهرداري  يك مزايده
بايست درب اصلي را با  سپس مي .ها ضروري است ي جلوي پنجره نخست تخريب تيغه راستاي اين طرح،

مه را از ساختمان مجس در نظر دارند از هر چيزي قبل .اي استاندارد تعويض نمايند دري جديد در اندازه
دست  اش رمق بيو چه بسا حضور  در پيشبرد عمليات ساختماني است مانعيچرا كه رخوت آن . خارج كنند

  .و پا گير باشد
، خم زنند شان را باال مي هاي ستينلود و نامرتب، آآهايي غبار لباس درهيكل  چندكارگر قوي به اين منظور

اينكه نيروي قابل  رسد، بي نظر مي در عين حال كه سنگين به. را بگيرند مهمجسي  تا چهارگوشه شوند مي
الت خود به عض. كشد ها و بازوهاي برهنه را باال مي شود و با خود دست مياز زمين بلند  كنند؛توجهي صرف 

، چرا ها وجود ندارد جايي براي حيرت آن. ي كارگران چنين باشد قبل از اينكه اراده؛ شوند خود منقبض مي
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 ْتسليماما . دده توانند تسليم رخدادي باشند كه در لحظه رخ مي تنها مي. وجود ندارد رتحيكه زماني براي 
  .دهد رخدادي باشند كه در لحظه رخ مي شاهدتوانند  ها تنها مي آن هاست، بيش از انفعال آن فعاليتي

هاي  دست ي مجسمه گوشههارچكه  ينه آنقدر مصمم به ايستادن، در حالد، ان ارگرها ايستادهك
و  ،كنند درب روانه كنند بدرقه مي از اينكه مجسمه را به سمت يشب. استباال نگاه داشته شان را  خشكيده

 ها يك از آن هيچو نه  ،نه كسي باز شدنِ درب را دريافته است .شود پشتي وارد مي ، ناگهان از دربِپيش از آن
 .ي در ايستاده بوده است بر آستانه ها ي آن گويي ناگهان پيش از همه .آورد مي خاطري ورود او را به  لحظه

. گذارند برانگيز در جاي اولش بر زمين مي ناپذيري مجسمه را با دقتي تحسين كارگرها تحت شرايط توصيف
آن تر از  پهن او. نخورده از درب خارج كنند را كامل و دست مجسمهتوانند  اند كه هيچگاه نمي ها دريافته آن

گيرند و با  دست مي شان را به هاي آهني بنابراين پتك. رسيده است نظر مي چيزي است كه در نگاه اول به
صدايي كه در اي نيست جز  جرقه. آورند برند و پايين مي را باال ميها  تپد؛ آن مي شان بازوهايقلبي كه در 
بعد از هر صدا سكوتي . ريزد فرو ميزمين  برهاي عرق  قطرههمراه با شود و  تكرار مي پيچد، ساختمان مي
و در عين يي نامفهوم ها تكه. شده خورده و روي هم انباشته هاي از هم جداشده، غلت ي تكه است در رعشه

  . رفته و چروكيدهوهمچون عضالتي در هم فر .بلندپرواز حال
دهد و  ي تاسف تكان مي شانهاش را به ن كله، مبهوتي ا با چهرهكه شاهد ماجراست؛  درحاليناگهان 

از  رفتنِ او رويد از مرمر كه به سمت اي مي ي در مجسمه اما از جاي پايش بر آستانه ؛شود دور مي. رود مي
عضالتي فروافتاده، آويزان و دهاني باز،  با دستاني اي خم شده روي زانوهايش مجسمه .حال رفته است

اي خالي از  سينه. اش را شكافته باشد اي سربي سينه نگار گلولها. ابروهايي درهم و چشماني چرخيده در حدقه
  .نفس، گويي دهان براي بازجستن آن باز مانده است

ي  شانه به شانه دست و مندرس هايي يك در لباس هيكل چند كارگر قوي، ، يعني در روزهاي آيندهبعدها
رويد و از نوك  شان آجر مي هاي ف دستاز ك .لولند شده در هم مي با حركاتي هماهنگ و از پيش نوشتههم 

ايستد و قد علم  ميديواري ستبر  ؛نشانند ميآجر روي آجر  .كند تراوش مي ي چسبناكشان مالت انگشتان
 ؛پوشاند ميرا در ميان خود برآمده  تازهي  مجسمه و ،چهارچوب درببه سمت چرخاند  ميرا  اش بدن. كند مي

  .اي نبوده است گويي هرگز آنجا مجسمه
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