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ووقتيی اازز خواابب برخاست، فهميید كکه به گريیگورر سمسا مسخ شدهه ااست. همانن 
طورر به پشت رروويییي تخت غلتيیدهه بودد وو به سقف نگاهه ميیكکردد. مدتيی طولل كکشيید 
تا چشمهايیش به نورر ضعيیف عاددتت كکردد. سقف، ظاهراا يیكک سقف عادديییي بودد. اازز 
همانن سقفهايیيی كکه ددرر هر خانهاايییي ميیشودد يیافت. ززمانيی سفيید ررنگ شدهه بودد، 
شايید هم كکرميی ررووشن.  ساللها گردد وو غبارر ااما ررنگش رراا به ررنگ شيیريییي كکه رروويییي 
ززميین رريیخته باشد، تغيیيیر ددااددهه بودد. سقف تزيیيینيی ندااشت؛ هيیچ شاخصهاايییي قابل 
تعريیفيی ددرر آآنن نبودد.  نه ااددعايیيی ددااشت وو نه پيیاميی. سقف فقط نقش خوددشش رراا ددرر 

ااسكکلت خانه ددااشت وو چيیز بيیشتريییي هم نميیخوااست باشد. 

پنجرهه بزررگيی ددرر يیكک سمت ااتاقق بودد؛ سمت چپش. ااما پرددهههايییي آآنن رراا برددااشته 
بوددند وو تختههايییي چوبيی كکلفتيی به پنجرهه ميیخ كکرددهه بوددند.  بيین هر كکداامم اازز 
تختهها حدوودد يیكک اايینچ فاصله بودد. اايینكکه عمداا آآنن فاصلهها رراا ماندهه بوددند يیا نه، 
معلومم نبودد. نورر خوررشيید صبحگاهيی اازز آآنن فاصلهها به ددرروونن ااتاقق ميیبابيید وو وو 
رردديیفيی اازز خطوطط موااززيییي ررووشن رروويییي كکف ااتاقق اايیجادد كکرددهه بودد.  چراا پنجرهه رراا به 
آآنن شيیوهه خشن بسته بوددند؟ آآيیا قراارر بودد توفانن وو گرددبادديییي ددرر ررااهه باشد؟ يیا قراارر 



بودد كکه مانع اازز وورروودد كکسيی به ااتاقق شودد؟ يیا شايید براايییي اايین بودد كکه مانع اازز خرووجج 
كکسيی (خرووجج خوددشش مثلا؟) شودد؟  همانطورر كکه به پشت غلتيیدهه بودد، سرشش رراا 
آآهسته ددوورر دداادد تا باقيی ااتاقق رراا ببيیند.  به جز تختيی كکه رروويییي آآنن خواابيیدهه بودد، هيیچ 
ووسيیله دديیگريییي ددرر ااتاقق نبودد. نه ميیزيییي، نه چوكکيیاايییي، نه االمارريییي. دديیوااررها نه ررنگ 
ددااشتند، نه ساعت وو آآيیيینهاايییي برخودد.  هيیچ چرااغيی نبودد وو كکف چوبيی ااتاقق هم 
فرشش وو قاليیچهاايییي ندااشت.  دديیوااررها با كکاغذ دديیواارريییي پوشاندهه شدهه بودد كکه ظاهراا 
طرحيی پيیچيیدهه ددااشت ااما آآنن قدرر كکهنه وو ررنگ وو رروو ررفته بودد كکه ددرر آآنن نورر 
ضعيیف ناممكکن بودد كکه بتواانن جزيیيیاتت طرحش رراا تشخصيیص دداادد. آآنجا ااحتمالا 
ززمانيی يیكک ااتاقق خواابب معموليی بوددهه، ااما حالا عارريییي اازز هرگونه نشانهاايییي اازز 
ززندگيی آآددممها بودد؛ ااتاقيی با يیكک تخت ددرر ووسط آآنن بدوونن لحافف يیا ررووجايیيی يیا 

بالش. فقط يیكک تخت با يیكک تشكک كکهنه وو قديیميی. 

سمسا نميیدداانست كکجاست يیا چه بايید بكکند.  تمامم آآنچه ميیدداانست اايین بودد كکه 
حالا آآددميی به نامم گريیگورر سمساست. وو اايین رراا اازز كکجا فهميیدهه بودد؟ شايید ووقتيی 
خواابب بودد كکسيی آآنن رراا ددرر گوشش ززمزمه كکرددهه بودد. ااما قبل اازز آآنكکه به گريیگورر 

سمسا مسخ شودد، كکيی بودد؟ يیا چيی بودد؟ 

ددرر همانن لحظهاايییي كکه به اايین موضوعع ميیاانديیشيید، چيیزيییي شبيیه اابر تيیرههاايییي اازز 
پشه ددرر ذذهنش جمع شد.  آآنن اابر لحظه به لحظه سيیاههتر وو آآكکندههتر شد وو 
ووِززووِززكکنانن به سمت بخشهايییي نرمم مغزشش به پيیش خزيید.  سمسا تصميیم 

گرفت كکه فكکر نكکند.  هرگونه فكکريییي ددرر اايین ووضعيیت طاقت فرسا بودد. 

ددرر هرصوررتت، يیادد گرفت كکه بدنش رراا تكکانن ددهد. نميیتواانست تمامم ووقت 
همانطورر به پشت بغلتد وو به سقف خيیرهه شودد. طورريییي كکه ااوو غلتيیدهه بودد، 
آآسيیبپذيیرشش ميیساخت: مثلا ااگر پرندهههايییي شكکاررچيی به ااوو حمله ميیكکرددند، 
هيیچ شانسيی براايییي نجاتت جانش نميیتواانست ددااشته باشد. اابتداا تلاشش كکردد 



پنجههايیش رراا حركکت ددهد. ددهه پنجه ددااشت؛ چيیزهايییي ددررااززيییي ددرر اامتداادد ددستش. 
هركکداامم اازز پنجهها مفصلهايیيی ددااشتند كکه حركکت همزمانن اانگشتهايیش رراا 
پيیچدهه ميیساخت.  بدتر اازز آآنن، بدنش كکرخت شدهه بودد، اانگارر ددرر يیكک مايیع غليیظ 
چسپندهه فروو ررفته باشد وو به ددشواارريییي ميیتواانست نيیروويیش رراا به ااعضايییي بدنش 

برساند. 

با اايینحالل، بعد اازز باررها تقلا وو شكکست، با بستن چشمهايیش وو تمركکز ذذهنيی، 
تواانست اانگشتانش رراا به كکنترلل خودد ددررآآوورردد.  كکم كکم يیادد گرفت كکه حركکت آآنها 
رراا هماهنگ كکند.  ووقتيی اانگشتانش به كکارر اافتاددند، آآنن ررخوتيی كکه بدنش رراا ددرر 
خودد گرفته بودد نيیز اازز بيین ررفت.  به جايییي آآنن - ددررست مثل موجيی ترسناكککك كکه 
عقب ميیرروودد وو تخته سنگهايیيی سيیاهه وو بدشگونن رراا آآشكکارر ميیساززدد - ددرردديییي 
طاقت فرسا بدنش رراا ددرر خودد پيیچاند. مدتيی طولل كکشيید تا سمسا ددرركککك كکردد كکه 
آآنن ددرردد ناشيی اازز گرسنگيیست.  اايین تمايیل ددررددآآوورر به غذاا خوررددنن ددرر ااوو تاززگيی 
ددااشت؛ هيیچگاهه به يیادد ندااشت كکه چنيین ززجر گرسنگيی رراا قبلا تجربه كکرددهه باشد.  
مثل اايین بودد كکه يیكک هفته غذاا نخوررددهه ااست. حس ميیكکردد ووسط بدنش مثل 
يیكک غارر تهيی بودد.  ااستخوااننهايیش صداا ميیدداادد، ماهيیچههايیش منقبض بودد وو 

فكکر ميیكکردد اازز ددرروونن ميیلرززدد. 

سمسا، ناتواانن اازز تحمل ددرردد، آآررنجهايیش رراا بر تشكک فشردد وو به تدرريیج 
بالاتنهااشش رراا بالا گرفت. ستونن فقرااتش چند بارر صداا كکردد. سمسا با خودد 
اانديیشيید: آآهه، خداايییي من! چه مدتيی رروويییي اايین تخت خواابيیدههاامم؟ بدنش ددرر مقابل 
هر حركکت مقاوومت ميیكکردد. ااما ااوو با تقلايییي فرااوواانن وو صرفف اانرژژيییي سراانجامم 

موفق شد كکه بنشيیند. 

آآننگاهه با ترسس وو تعجب به بدنن لخت خودد وو عجيیب خودد نگاهه كکردد. بدنش هيیچ 
حفاظظ ددفاعيی ندااشت. پوست سفيید وو نرميی ددااشت كکه با لايیهاايییي ناززكککك اازز مو 



پوشيیدهه بودد، وو ميیتواانست ررگگهايییي ظريیف آآبيیررنگش رراا ززيیر پوستش ببيیند. 
شكکمش صافف بودد وو ااعضايییي تناسليیااشش شكکل مسخرههاايییي ددااشت.  ددستها وو 
پاهايیش لاغر وو كکم گوشت بوددند، گرددنن بارريیكک وو شكکنندهه وو سر كکلانن وو بدشكکل 
با لايیهاايییي اازز مويییي ددررشت رروويییي آآنن وو ددوو گوشش به شكکل صدففهايییي ددرريیايیيی. آآيیا 
اايین موجودد ووااقعا خوددشش بودد؟ آآيیا ووااقعا جسم يیكک جانداارر ميیتواانست تا اايین 
ااندااززهه بدشكکل وو آآسيیب پذيیر باشد (نه لاكکيی براايییي حفاظت، نه شاخيی براايییي 
حمله) وو بتوااند ززندگيی كکند؟  چراا تبديیل به يیكک ماهيی نشدهه بودد؟ يیا يیكک گل 
آآفتاببگردداانن؟ ماهيی وو گل آآفتابب گردداانن هم بهتر اازز اايین جسم آآددميیست كکه 

نامش گريیگورر سمساست. 

پاهايیش رراا به آآررااميی اازز لبه تخت پايیيین بردد تا ووقتيی كکه كکف پاهايیش كکف ااتاقق رراا 
لمس كکردد.  سردديییي غيیرمنتظرهه چوبب باعث شد كکه نفسيی عميیق بكکشد. بعد اازز 
چند بارر تلاشش براايییي اايیستاددنن كکه نتيیجهااشش فقط به ززميین اافتاددنن بودد، بالاخرهه 
تواانست تعاددلل خودد رراا رروويییي ددوو پا حفظ كکند.  سمسا، ززددهه وو ززخميی، با يیكک ددست 
لبه چاررچوبب تخت رراا محكکم نگهددااشت وو مدتيی سر پا اايیستادد.  سرشش بيیش اازز 
حد سنگيین بودد وو به سختيی ميیتواانست آآنن رراا ررااست نگه دداارردد. عرقق بدنش رراا 
خيیس كکرددهه بودد وو آآلت تناسليیااشش اازز شدتت ااسترسس منقبض شدهه بودد.  چند 

نفس عميیق كکشيید وو بعد تواانست كکميی ماهيیچههايیش رراا شُل كکند. 

ووقتيی به اايیستاددنن عاددتت كکردد، يیادد گرفت كکه ررااهه بروودد. ررااهه ررفتن رروويییي ددوو پا چيیزيییي 
اازز شكکنجه كکم ندااشت. هر قدمم به پيیش رروو ددرردديییي طاقت فرسا به جانش 
ميیرريیخت.  هر طورر كکه حسابب ميیكکردد، حركکت يیكکيی اازز پس دديیگريییي پاهايیش 
هنگامم ررااهه ررفتن شيیوهه عجيیبيی براايییي حركکت به حسابب ميیآآمد وو ددرر مغايیرتت با 
همه قواانيین طبيیعيی بودد. فاصله ززيیادد چشمهايیش اازز ززميین هم ترسيی غريیب به 
ددلش ميیااندااخت.  بايید ميیآآموخت كکه چطورر حركکاتت باسن وو ززاانواانش رراا 



هماهنگ كکند. هر بارر كکه گاميی به جلو برميیددااشت، ززاانواانش ميیلرززيید وو مجبورر 
ميیشد با قراارر ددااددنن هر ددوو ددست بر دديیواارر اازز ززميین خوررددنش جلوگيیريییي كکند. ااما ااوو 
ميیدداانست كکه نميیشد ددرر آآنن ااتاقق براايییي هميیشه باقيی بماند. ااگر هر چه ززووددتر 

غذاا پيیداا نميیكکردد، معدههااشش گوشت خوددشش رراا ميیخورردد. 

سمسا، با تكکيیه بر دديیواارر، لرززاانن وو آآهسته به سمت ددرر پيیش ررفت. به نظرشش آآمد 
كکه پيیموددنن فاصله تا ددرر ساعتها طولل كکشيید. گرچه به جز ددرردد، ااوو هيیچ ررااهيی 
براايییي سنجش ززمانن ندااشت. ددست وو پا ززددنش ناشيیانه بودد وو حركکتش به كکُنديییي 
يیكک حلزوونن.  نميیتواانست بدوونن تكکيیه بر چيیزيییي به پيیش رروودد.  ااگر ددرر خيیابانن 

ميیبودد، ااحتمالا مرددمم ااوو رراا يیكک معلولل تصورر ميیكکرددند. 

سراانجامم ددستگيیرههيییي ددرر رراا گرفت وو آآنن رراا كکشيید. ددرر بازز نشد.  بارر دديیگر ددستگيیرهه 
رراا كکشيید ااما بيیفايیدهه بودد. بعد ددستگيیرهه رراا به سمت ررااست چرخاند وو بعد آآنن رراا 
كکشيید. اايین بارر ددرر با غژسس كکوچكکيی بازز شد.  سرشش رراا اازز لايییي ددررزز ددرر بيیروونن كکردد. 
ررااهروو خلوتيی بودد.  ساكکت همچونن ته ااقيیانوسس. پايییي چپش رراا اازز ددرر بيیروونن 
گذااشت وو بعد بالاتنهااشش رراا به جلو حركکت دداادد. ددستگيیرهه ددرر رراا همچنانن محكکم 
نگهددااشته بودد وو سپس پايییي ررااستش رراا بيیروونن گذااشت. ددستهايیش رراا به دديیواارر 
تكکيیه دداادد وو به آآهستگيی شرووعع به حركکت ددرر اامتداادد ررااهروو كکردد. چهارر ددرر، به 
شموليی ددرر ااتاقيی كکه اازز آآنن خاررجج شد، ددرر ررااهروو بودد. ددررها همه شبيیه هم وو اازز چوبب 
تيیرهه ررنگ مشابهيی ساخته شدهه بوددند.  چه چيیزيییي يیا چه كکسيی پشت آآنن ددررها 
بودد؟  ميیل ددااشت كکه ددررها رراا بازز كکند وو پاسخ سواالش رراا ددرريیابد.  شايید آآنن ووقت 
ميیتواانست ووضعيیت غريیب خوددشش رراا نيیز بفهمد، يیا حدااقل سرنخيی پيیداا كکند.  با 
اايینهمه، ااوو اازز كکنارر ددررها، ددرر حاليی كکه تلاشش ميیكکردد كکه سرووصداا نكکند، گذشت. 
نيیازز به پركکرددنن شكکمش بر كکنجكکاوويیش ميیچربيید.  بايید چيیزيییي براايییي خوررددنن 

ميیيیافت. 



حالا كکه ددرر ررااهروو بودد، ميیدداانست اازز كکجا ميیتوااند غذاا پيیداا كکند.  كکافيی بودد بويییي 
غذاا رراا كکه ددرر ررااهروو پيیچيیدهه بودد، ددنبالل كکند. ددهانش آآبب اافتاددهه بودد. بويییي 
مطبوعيی ددرر هواا پخش شدهه بودد؛  ذذررااتت رريیزيییي كکه حسگرهايییي بيینيیااشش آآنن رراا 
جذبب ميیكکردد وو معلوماتش رراا به مغزشش ميیفرستادد وو باعث ميیشد كکه تصويیريییي 
ووااضح اازز غذاا وو ااشتيیاقيی چنانن شديید به خوررددنن ددرر ااوو پيیداا شودد كکه اانگارر 

شكکنجهگريییي باتجربه ددلل وو ررووددهههايییي ااوو رراا ميیپيیچاند. 

ااما براايییي ررسيیدنن به منبع بويییي مطبوعع، بايید هفدهه پله رراا رروو به پايیيین ميیپيیمودد.  
ررااهه ررفتن رروويییي كکف همواارر نيیز براايیش ددشواارر بودد. پيیموددنن آآنن پلهها يیكک كکابوسس 
ووااقعيی به نظرشش آآمد.  نرددهه كکنارر ززيینهها رراا با ددووست ددست چسپيید وو شرووعع به 
پايیيین آآمدنن كکردد. حس ميیكکردد بجلكکهايییي ااستخواانيی پايیش هر لحظه ممكکن 
بودد بيیجا شودد. ااوو با آآهستگيی وو تلوتلوخورراانن يیكکيی يیكکيی پلهها رراا پشت سر 

گذااشت. 

ددرر آآنن لحظه ذذهنش مصرووفف ماهيی وو گل وو آآفتاببگردداانن بودد. با خودد 
ميیاانديیشيید ااگر به يیكک ماهيی يیا گل آآفتاببگردداانن تبديیل شدهه بوددمم، ميیتواانستم 
ززندگيی آآررااميی رراا به سر برمم، بدوونن آآنن كکه نيیاززيییي باشد كکه براايییي بالا وو پايیيین ررفته اازز 

پلهها جانن بكکَنم. 

ووقتيی سمسا اازز هفدهميین پله پايیيین آآمد، ررااست اايیستادد، باقيیماندهه نيیروويیش رراا 
جمع كکردد وو به سمت بويییي ااغوااكکنندهه حركکت كکردد. اازز پاگردد هالل كکه سقفيی بلند 
ددااشت، وو اازز ددرر بازز ااتاقق غذااخورريییي گذشت وو وواارردد آآنن شد.  رروويییي ميیزيییي بزررگگ 
بيیضيی شكکليی ددرر ووسط ااتاقق ظرووفف غذاا گذااشته شدهه بودد. پنج چوكکيی ددرر ااطراافف 
ميیز قراارر ددااشت ااما كکسيی آآنجا نبودد.  بخارر سفيیديییي اازز غذااهايییي ددرروونن ظرووفف به 
برميیخاست. گلداانيی شيیشه با چند شاخه گل سوسن ووسط ميیز قراارر ددااشت.  
ررووبروويییي چهارر چوكکيی ددستمالل وو قاشق وو پنجه گذااشته شدهه بودد وو معلومم بودد كکه 



كکسيی به آآنن حتيی ددست هم نزددهه ااست. به نظر ميیررسد كکه كکسانيی ددوورر ميیز 
نشسته وو آآماددهه غذاا خوررددنن بوددند كکه ناگهانن ااتفاقيی اافتاددهه وو همه گريیختهااند. 
چه ااتفاقيی؟ كکجا ممكکن ااست ررفته باشند؟ يیا كکجا ممكکن ااست برددهه شدهه باشند؟ 

آآيیا براايییي خوررددنن غذاايییي خودد بازز خوااهند گشت؟ 

سمسا حوصلهاايییي براايییي اايین سوااللها ندااشت. رروويییي نزدديیكکتريین چوكکيی نشست وو 
هر آآنچه رراا كکه ددستش به آآنن ميیررسيید، ميیبلعيید؛ بيیآآننكکه به فكکر ااستفاددهه اازز 
كکارردد وو قاشق وو چنگالل شودد. نانن رراا تكکه تكکه ميیكکردد وو به ددهانش ميیچپاند وو 
رروويییي آآنن سوسيیس سرخخ شدهه، وو بعد تخممرغغهايییي جوششددااددهه رراا با چنانن 
سرعتيی كکه يیاددشش ميیررفت آآنن رراا پوست كکند. وو سپس مشت مشت كکچالويییي 
كکوبيیدهه رراا ددرر ددهانش جا ميیدداادد.  همه اايینها رراا با هم ميیجويید وو سپس آآنچه رراا 
ددرر ددهانش باقيی ماندهه بودد با پاررچچ آآبيی فروو ميیدداادد. مزهه غذاا براايیش ااهميیتيی 
ندااشت. تلخ وو تند وو شيیريین وو شورر وو ترشش - همه براايیش يیكکيی بودد. مهم 
پركکرددنن غارر ددرروونش بودد. با تمركکز وو سرعت تمامم به خوررددنن اادداامه دداادد. چنانن 
محو خوررددنن بودد كکه يیكک بارر اانگشتانش رراا كکه ميیليیسيید، گازز گرفت.  ذذررااتت غذاا 
به هر طرفف پخش ميیشدند وو ووقتيی كکه بشقابيی با محتواايیش رروويییي ززميین اافتادد، 

ااوو كکوچكکتريین توجهيی به آآنن نكکردد. 

ووقتيی كکه سيیر شد وو به پشتيی چوكکيی تكکيیه كکردد تا نفسيی تاززهه كکند، تقريیبا هيیچ 
غذاايیيی باقيی نماندهه بودد وو رروويییي ميیز همه چيیز پخش وو پلا بودد. اانگارر ددستهاايییي كکلاغغ 
گرسنه اازز پنجرهه به ددرروونن ااتاقق رريیخته وو همه چيیز رراا خوررددهه وو بعد ررفته بوددند. تنها 
چيیزيییي كکه ددست نخوررددهه باقيی ماند، گلداانن سوسن بودد؛ ااحتمالا ااگر غذاا كکفايیت 

نميیكکردد، سمسا گلها رراا نيیز ميیبلعيید. 

مدتيی طولانيی گيیج وو مبهوتت رروويییي صندليی نشست. كکف ددستهايیش رراا رروويییي 
ميیز گذااشت وو چشمانن نيیمهباززشش رراا به گلداانن شيیشهاايییي ددووخته بودد. آآهسته 



نفس ميیكکشيید وو غذاايیيی كکه خوررددهه بودد، كکم كکم ددرر ددستگاهه گوااررششااشش شرووعع 
به هضم شدنن كکردد.  سيیريییي به ااوو ررضايیت خاطريییي عميیق دداادد.  كکميی بعد قورريییي 
فلزيییي رراا برددااشت وو ددرر فنجانيی براايییي خودد قهوهه رريیخت.  بويییي قهوهه خاطرااتيی 
گنگ رراا ددرر ذذهنش ززندهه كکردد. حس عجيیبيی بودد؛ ددررست مثل آآننكکه آآنچه به يیادد 
ميیآآوورردد، اازز گذشته نه، بلكکه اازز آآيیندهه بودد. اانگارر ززمانن به ددوو خط تقسيیم شدهه بودد وو 
آآنچه اازز آآيیندهه به حافظهااشش ميیآآمد، با تجربه ززمانن حالل تواامم بودد. تجربه وو 

خاطرهه آآنن تجربه، يیكکيی به ددنبالل دديیگريییي ميیآآمدند. 

مقداارر ززيیادديییي شيیر ددرر قهوههااشش رريیخت وو آآنن رراا با اانگشت به هم ززدد وو سپس 
جرعهاايییي نوشيید. ااگرچه قهوهه ددرر قورريییي كکميی سردد شدهه بودد، ااما گرميی خاصيی به 
ااوو بخشيید.  مايیع تلخ رراا كکميی ددرر ددهانش نگهددااشت وو آآهسته آآهسته ماندكکه اازز 
گلويیش پايیيین بروودد. اايین كکارر، ددرريیافت، كکه كکميی آآرراامش ميیكکند. ناگهانن 
ااحساسس سردديییي به ااوو ددست دداادد. ددرردد گرسنگيی باقيی حوااسس ااوو رراا مختل كکرددهه بودد 
وو حالا سوزز سرمايییي صبح مثل شلاقيی بر پوستش ااوو رراا لرززااند. آآتش بخارريییي 
دديیواارريییي خاموشش شدهه بودد وو ااوو نيیز كکاملا برهنه بودد. حتيی كکفشيی نيیز به پا ندااشت. 

ميیدداانست بايید چيیزيییي بپوشد.  گذشته ااززآآنن كکه سرددشش بودد، ااگر كکسيی ااوو رراا 
برهنه ميیدديید، قطعا خوبب نبودد.  ممكکن بودد كکسيی ددرر بزند، يیا كکسانيی كکه ميیز غذاا 
رراا تركککك كکرددهه بوددند، برگرددند.  كکسيی چه ميیددااند ووااكکنش آآنها به حضورر يیكک مردد 

كکاملا برهنه ددرر خانه چه ميیتواانست باشد؟ 

ااوو همه اايینها رراا «ميیدداانست»؛ «حدسس» نميیززدد وو يیا به ررووشيی هوشمنداانه 
«تصورر» نميیكکردد. بلكکه «ميیدداانست». ساددهه وو ررووشن. سمسا قاددرر نبودد بگويید 
كکه اايین دداانستن اازز كکجا ميیآآيید. ممكکن بودد به همانن خاطرااتت گنگيی كکه به 

ذذهنش ميیآآمد، مرتبط باشد. 



اازز چوكکيی برخاست وو به سالن ررفت. ررااهه ررفتن هنوزز براايیش ددشواارر بودد، ااما حالا، 
حدااقل ميیتواانست بايیستد وو بدوونن تكکيیه بر دديیواارر يیا چيیز دديیگريییي ررااهه بروودد.  پايییي 
پلهها چتردداانيیاايییي با چند چتر وو عصا يیافت. يیكکيی اازز عصاها رراا كکه چوبيی ضخيیم وو 
سنگيین ددااشت، برددااشت تا با تكکيیه بر آآنن بهتر بتوااند ررااهه بروودد.  ووقتيی آآنن رراا به 
ددست گرفت، جرااتيی ددووباررهه يیافت.  حالا سلاحيی ددااشت كکه ميیتواانست خودد رراا اازز 
حمله پرندههها محافظت كکند.  به طرفف پنجرهه ررفت وو اازز لايییي پرددههيییي كکركکرههاايییي 
به بيیروونن نگاهه كکردد.  پنجرهه مشرفف به خيیابانيی كکوچكک بودد. چند نفريییي رراا دديید كکه 
به هر ددوو سويییي خيیابانن ددرر حركکت بوددند.  هر كکداامم اازز آآنها با لباسسهايیيی ررنگاررنگ 
پوشيیدهه بودد.  مردداانن وو ززنانن جامههايییي متفاووتيی به تن ددااشتند وو كکفشهايیيی 
چرميی وو برااقق به پا.  سمسا ميیتواانست صداايیيی رراا كکه اازز برخورردد كکف 
كکفشهايیشانن بر سنگفرشش خيیابانن بلند ميیشد، بشنودد. عابراانن بدوونن آآنن كکه 
تردديیديییي به خودد ررااهه ددهند وو به صوررتيی طبيیعيی با ددوو پا حركکت ميیكکرددند وو 
ااعضايییي تناسليیشانن نيیز پوشيیدهه بودد.  سمسا ددرر آآيیيینهاايییي قدنما ددرر سالن، اانداامم 
خودد رراا با عابراانن ددرر خيیابانن مقايیسه كکردد.  مردديییي كکه ااوو ددرر آآيیيینه ميیدديید، موجودديییي 
كکثيیف وو ژژووليیدهه بودد. سيینه وو شكکمش به چربيی غذاا آآلوددهه بودد وو رريیزهههايییي نانن مثل 
تكکههايییي كکوچكک پنبه به موهايییي ااطراافف آآلت تناسليیااشش چسپيیدهه بودد. با ددست 
موهايییي بدنش رراا اازز رريیزهههايییي غذاا پاكککك كکردد وو بعد با خودد اانديیشيید كکه بايید چيیزيییي 
براايییي پوشيیدنن پيیداا كکند.  يیكک بارر دديیگر به خيیابانن وو سپس به آآسمانن نگاهه كکردد. 
هيیچ پرندههاايییي ددرر آآسمانن نبودد.  طبقه پايیيین خانه عباررتت بودد اازز سالن، ااتاقق غذاا 
خورريییي، آآشپزخانه وو ااتاقق نشيیمن. ددرر هيیچ كکداامم چيیزيییي كکه شبيیه لباسس عابراانن ددرر 
خيیابانن باشد، نيیافت.  نتيیجه گرفت كکه پوشيیدنن وو ددررآآووررددنن لباسس بايید ددرر جايیيی 

دديیگر اانجامم شودد؛ شايید ددرر ااتاقيی ددرر طبقه ددوومم. 

سمسا به پلهها باززگشت وو شرووعع به بالا ررفتن كکردد.  بالا وو پايیيین ررفتن اازز پلهها 
براايیش دديیگر ددشواارريییي ندااشت وو اايین موضوعع ااوو رراا متعجب ساخت.  نرددهه كکنارر پله 



رراا محكکم گرفت وو با سرعتيی بسيیارر بيیشتر وو بدوونن ترسس وو ددرردد، هفدهه پله رراا 
پيیمودد.  با اايینحالل، چند بارر ددرر ميیانهء ررااهه اايیستادد تا نفسيی تاززهه كکند. 

خوشش شانس بودد كکه هيیچ يیكک اازز ددررهايییي ااتاققهايییي طبقه بالا قفل نبودد. چهارر 
ااتاقق بودد وو به جز ااتاقق سردد وو برهنهاايییي كکه ددرر آآنن اازز خواابب بيیداارر شدهه بودد، باقيی 
ااتاققها يیكک تخت وو تشكک با بالش وو لحافف تميیز وو مرتب ددااشتند وو االمارريییي. ددرر 
گوشهاايییي ميیز وو چوكکيی قراارر ددااشت وو چرااغيی اازز سقف اازز آآوويیزاانن بودد وو 
قاليیچههايیيی با طرححهايیيی ددلپذيیر كکف ااتاققها رراا پوشاندهه بودد.  قفسههايییي پر اازز 
كکتابب وو تابلوهايییي ررنگاررنگ نيیز دديیوااررها رراا تزيیيین كکرددهه بودد.  رروويییي ميیز هر كکداامم اازز 
ااتاققها گلداانيی با گلهايیيی به ررنگ ررووشن گذااشته شدهه بودد.  پنجرهههايییي 
هيیچكکداامم اازز ااتاققها با تختههايییي ززمخت بسته نشدهه بودد، بلكکه با پرددهههايییي 
كکركکرههاايییي شكکليی ددلپذيیرتر يیافته بودد. معلومم بودد كکسانيی ددرر تختها خواابيیدهه 
بوددند. سمسا اايین رراا اازز فرووررفتگيی رروويییي بالشها كکه شبيیه سر اانسانن بودد، 

ميیدداانست. 

سراانجامم ددرر بزررگتريین ااتاقق خواابب، ررببددووشامبريییي يیافت كکه به ااندااززهه ااوو بودد وو 
پوشيیدنش نيیز ددشواارر نبودد. پوشيیدنن باقيی لباسسها به شدتت پيیچيیدهه بودد. 
بيیشترشانن ددكکمه ددااشتند كکه نميیدداانست با آآنها چه كکند. گذشته اازز آآنن، يیافتن سر 
وو ته وو پشت وو رروويییي لباسس براايیش گيیجكکنندهه بودد وو ددشوااررتر حدسس ززددنن اايینكکه 

كکداامم لباسس رراا ززيیر يیا رروويییي كکداامم لباسس بپوشد. 

ررببددووشامبر ساددهه بودد وو هيیچ ددكکمهاايییي ندااشت وو بهتر آآنن كکه پاررچهاايییي سبكک وو 
نرمم ددااشت كکه اازز تماسس آآنن با پوستش لذتت ميیبردد. سمسا حتيی صندللهايیيی 
پاررچهاايییي به ررنگ آآبيی تيیرهه - همانن ررنگ ررببددووشامبر - پيیداا كکردد وو پوشيید وو 
سراانجامم موفق شد كکه تكکه طنابب مانند آآوويیزنن اازز ووسط لباسس رراا هم ددوورر كکمرشش 

گرهه بزند. 



خوددشش رراا ددرر آآيیيینه پايیيید وو نتيیجه گرفت كکه قطعا آآنن طورر پوشيیدهه اازز برهنه اايین 
سو  وو آآنن سو ررفتن بهتر ااست.  لباسش آآنن قدرر كکه اانتظارر ددااشت گرمم نبودد، ااما ااگر 
ددرر ددااخل ااتاقق ميیماند سرما چنداانن آآززااررشش نميیشد. مهمتر اازز همه اايینكکه دديیگر 
نگراانن اايین نبودد كکه پوست وو گوشت نرمش ممكکن ااست ددرر معرضض دديید 

پرندگانن شكکارريییي باشد. 

ووقتيی كکه ززنگ ددرر به صداا ددررآآمد، سمسا رروويییي بزررگتريین تخت ددرر بزررگتريین ااتاقق 
ددرر آآنن خانه به خواابب ررفته بودد. ززيیر لحافف گرمايییي مطبوعيی ددااشت؛ ددررست مثل 
آآنكکه ددااخل يیكک تخم خواابيیدهه باشد.  ددااشت خواابب ميیدديید كکه صداايییي ززنگ ددرر، 
ددرر خانه پيیچيید وو ااوو رراا به بيیداارريییي پرتابب كکردد. جزيیيیاتت رروويیايیش يیاددشش نبودد، ااما 
خوشيی وو شاددمانيی كکه ددرر خودد حس ميیكکردد نشانن ميیدداادد كکه خواابب خوبيی دديیدهه 

بودد. 

اازز تخت خاررجج شد وو كکمربند لباسس پالتومانندشش رراا رراا بست وو صندللهايیش رراا به 
پا كکردد.  بعد عصايییي ددگنگمانندشش رراا برددااشت وو آآهسته به طبقه پايیيین ررفت. 
پيیموددنن پلهها حتيی اازز ددفعه قبل هم براايیش آآساننتر شدهه بودد.  با اايینحالل، هنوزز 
هم اازز خطر سقوطط اازز پلهها نگراانن بودد وو نميیخوااست بدوونن كکمكک گرفتن اازز نرددهه 
پايیيین بروودد. ززنگ ددرر همچنانن صداا ميیكکردد. هركکس كکه بودد، معلومم بودد فردديییي 
بيیقراارر وو لجوجج ااست. سمسا عصا رراا مثل چماقيی آآماددهه به ددست گرفت وو آآهسته 
آآهسته به سمت ددرر حركکت كکردد. ددستگيیرهه ددرر رراا به سمت ررااست چرخاند وو ددرر بازز 

شد. 

ززنيی كکوچكک پشت ددرر اايیستاددهه بودد. ززنيی بسيیارر رريیز جواانيی.  سمسا تعجب كکردد كکه 
چطورر ممكکن ااست ددست آآنن ززنن به ززنگ ددرر ررسيیدهه باشد. ااما ووقتيی با ددقت 
بيیشتريییي نگاهه كکردد، فهميید كکه قد وو ااندااززهه ززنن ااشكکاليی ندااشت. بلكکه پشتش بودد 
كکه خميیدهه بودد وو ااوو رراا ززنيی بسيیارر رريیز نشانن ميیدداادد. ددرر ووااقع، ااگر ررااست ميیاايیستادد، 



ااعضايییي بدنش متناسب ميیبودد.  ززنن گوژژپشت مويییي خودد رراا با يیكک كکش جيیريییي 
به پشت سرشش بسته بودد تا مانع اازز رريیختنشانن به رروويییي صوررتش شودد.  ررنگ 
موهايییي پرپشتش خرمايیيی عميیقيی بودد.  جاكکت پاررچهاايییي ررنگ وو رروو ررفتهاايییي به 
تن ددااشت وو دداامنيی شُل كکه تا قوززكککك پايیش ميیررسد.  شالل نخيی ررااههررااهيی نيیز به 
ددوورر گرددنش ااندااخته بودد. كکلاهيی به سر ندااشت وو بوتتهايییي ساققبلند بنددداارريییي به 
پا ددااشت.  ززنن بيیست وو چندساليی بيیشتر ندااشت وو هنوزز هم حالتيی ددختراانه ددرر 
صوررتش موجج ميیززدد.  چشمانيی ددررشت وو بيینيی كکوچكکيی ددااشت وو لبهايیش 
كکميی به يیكک طرفف خميیدهه بودد. اابرووهايییي تيیرههااشش شبيیه ددوو خط منطقع رروويییي 

پيیشانيیااشش به نظر ميیررسيید وو به چهرههااشش حالتيی تردديیدآآميیز ميیدداادد. 

ززنن سرشش رراا بلند كکردد تا به سمسا نگاهه كکند: «اايینجا منزلل سمساست؟» بعد 
بالاتنهااشش رراا به طرزز غريیب به جلو وو عقب وو ررااست وو چپ چرخخ دداادد. 

سمسا بر بهتش غلبه كکردد وو گفت: «بله.» اازز آآنجا كکه ميیدداانست نامم خوددشش 
گريیگورر سمساست، بنابراايین اايین خانه بايید متعلق به خانوااددهه سمسا باشد.  ددرر 

هرصوررتت، ضررريییي ندااشت كکه چنيین بگويید. 

ااما اانگارر آآنن پاسخ ززنن رراا متقاعد نكکردد. كکميی ااخم كکردد وو يیكکيی اازز اابرووهايیش رراا بالا 
دداادد. ااحتمالا شمهاايییي اازز تردديید ددرر صداايییي سمسا حس كکرددهه بودد. ددووباررهه پرسيید: 

«ووااقعا اايینجا منزلل سمساست؟» 

«بله. من گريیگورر سمسا هستم.» سعيی كکردد صداايیش تا حد اامكکانن عادديییي باشد. 
حدااقل اازز نامش مطمئن بودد. 

«ااميیدووااررمم ررااست بگويیيی.» ززنن اايین رراا گفت وو كکيیف پاررچهاايییي كکلانيی رراا كکه رروويییي 
ززميین گذااشته بودد، به ددووشش كکشيید.  كکيیف به ررنگ سيیاهه بودد وو سنگيین به نظر 

ميیررسيید. اازز ررنگ وو ررخخ ووااررفته كکيیف معلومم بودد كکه چند صاحب دداارردد. 



«بسيیارر خب، بايید كکاررمانن رراا شرووعع كکنيیم.» ززنن اايین رراا گفت وو بدوونن آآننكکه منتظر 
پاسخ سمسا بماند، وواارردد خانه شد. سمسا ددرر رراا بست وو ززنن اازز سر تا پايییي ااوو رراا 
براانداازز كکردد.  به نظر ميیررسيید به ررببددووشامبر وو صندللهايییي سمسا مشكکو ااست. 

با صداايیيی سردد گفت: «ظاهراا اازز خواابب بيیدااررتانن كکرددمم.» 

سمسا جواابب دداادد: «هيیچ ااشكکاليی نداارردد.» اازز ااخم ززنن ميیتواانست حدسس بزند كکه 
لباسش مناسب نيیست. «به خاطر ظاهرمم معذررتت ميیخوااهم. ددلايیليی ووجودد دداارردد 

كکه…» 

ززنن حرفش رراا قطع كکردد: «خب، حالا؟» 

سمسا بيیااختيیارر حرفف ااوو رراا تكکراارر كکردد: «خب، حالا؟» 

«حالا كکداامم قفل مشكکل دداارردد؟» 

«قفل؟» 

«قفليی كکه شكکسته. اازز ما خوااستيید كکه كکسيی بيیايید وو تعميیرشش كکنيید.» 

«ااووهه، قفل ِ شكکسته.» 

سمسا به حافظهااشش فشارر آآوورردد، ااما به محض تمركکز، اابر پشهها ددووباررهه شرووعع به 
فعاليیت كکرددند. بنابراايین گفت: «من چيیز خاصيی ددرر مورردد قفل شكکسته نميیدداانم. 

حدسس ميیززنم قفل يیكکيی اازز ددررها ددرر طبقه بالا باشد.» 

ززنن اابرووهايیش رراا بالا دداادد: «حدسس ميیززنيید؟» صداايیش اازز قبل هم سرددترشش شد. 
«يیكکيی اازز ددررهايییي طبقه بالا؟» 

سمسا حس كکردد صوررتش ددااغغ شدهه ااست. ااحساسس كکردد شرمندهه ااست كکه 
نميیددااند كکداامم قفل مشكکل دداارردد. گلويیش رراا صافف كکردد ااما صداايیيی اازز آآنن بيیروونن 

نشد. 



«آآقايییي سمسا، وواالديین شما خانه هستند؟ فكکر ميیكکنم بهتر ااست با آآنها حرفف 
بزنم.» 

«به نظرمم جايیيی ررفتهااند.» 

ززنن با تعجب گفت: «جايیيی؟ ددرر اايین هرجج وو مرجج؟» 

«ووااقعا نميیدداانم. ووقتيی بيیداارر شدمم، كکسيی نبودد.» 

ززنن آآهه كکشيید: «خداايییي من. ما ااطلاعع دداادديیم كکه يیكک نفر براايییي تعميیر قفل اامرووزز ددرر 
هميین ساعت خوااهد آآمد.» 

«من ووااقعا متاسفم.» 

ززنن لحظهاايییي مكکث كکردد. سپس اابرووهايیش آآهسته پايیيین آآمدند. ددااشت به 
عصايیيی كکه سمسا به ددست ددااشت نگاهه ميیكکردد.  «گريیگورر سمسا، پايیتانن آآسيیب 

دديیدهه؟» 

سمسا گفت: «بله، كکميی.» 

ززنن بارر دديیگر بالاتنهااشش به طرزز غريیب كکش وو قوسس دداادد.  سمسا نميیدداانست اايین 
حركکت ااوو چه معنايیيی دداارردد.  ااما به طورر غريیزيییي كکش وو قوسس بدنن ززنن براايیش 

حسيی ددلپذيیر دداادد. 

ززنن با لحنيی خسته گفت: «خب، حالا چه بايید كکردد؟ بروويیم وو نگاهيی به قفل 
ددررهايییي طبقه ددوومم بيیندااززيیم. ددرر اايین ووضعيیت نااامن اازز آآنن سويییي شهر وو اازز رروويییي پل 
ً جانم رراا به خطر ااندااختم. حالا نميیشودد بگويیم، چونن كکسيی نيیست،  آآمدمم. ووااقعا

بعداا ميیآآيیم. ميیشودد؟» 

ووضعيیت نااامن؟ هرجج وو مرجج؟  سمسا نميیتواانست بفهمد منظورر ززنن چيیست. چه 
ااتفاقيی ددرر شهر اافتاددهه؟ ااما تصميیم گرفت چيیزيییي نپرسد وو ناآآگاهيیااشش به ررخخ 
نكکشد.  ززنن گوژژپشت بارر دديیگر كکيیف سنگيین رراا به شانه كکشيید وو شبيیه عنكکبوتيی 



اازز پلهها بالا ررفت. سمسا به سختيی وو به كکمكک نرددهه به ددنبالل رروواانن شد. ررفتارر 
عجيیب ززنن ددلسوززيییيااشش رراا براانگيیخت وو همزمانن خاطرههاايییي مبهم رراا به يیاددشش 
آآوورردد. ززنن بالا پلهها اايیستادد وو نگاهيی به ررااهروو ااندااخت. »قفل يیكکيی اازز چهارر ددرر بايید 

مشكکل ددااشته باشد، صحيیح؟» 

صوررتت سمسا سرخخ شدهه بودد. «بله. يیكکيی اازز اايین چهارر ددرر. ممكکن ااست قفل ااتاقق 
آآخريییي سمت چپ باشد.» بعد مكکث كکردد. ددرر آآخر سمت چپ متعلق به ااتاقيی بودد 

كکه ااوو ددرر آآنن بيیداارر شدهه بودد.» 

ززنن با صداايیيی آآرراامم ززمزمه كکردد: «شايید. ممكکن ااست.» بعد به طرفف سمسا 
برگشت وو به صوررتش خيیرهه شد. 

سمسا گفت: «يیا ددرريییي دديیگر.» 

ززنن بارر دديیگر آآهه كکشيید: «گريیگورر سمسا. شنيیدنن طرزز صبحت شما لذتت بخش 
ااست. جالب حرفف ميیززنيید. صريیح وو ساددهه. ووليی خب، به كکاررمانن برسيیم. همانن 

ددرر آآخريییي سمت چپ رراا ااوولل ميیبيینم.» 

ززنن به طرفف ددرر ررفت وو ددستگيیرهه رراا چند بارر به چپ وو ررااست چرخاند، فشارر دداادد وو 
ددرر به ددااخل ااتاقق بازز شد.  ااتاقق همچنانن بودد كکه بودد: تخت وو تشكکيی خاليی وو كکثيیف 
ددرر ووسط آآنن وو پنجرهه پوشيیدهه با تختههايییي چوبيی.  ززنن ميیبايیست عجيیب بوددنن 
ااتاقق رراا متوجه شدهه باشد، ااما هيیچ تعجبيی نشانن نداادد.  حالت صوررتش طورريییي 

بودد كکه اانگارر ااتاققهايییي مشابهيی رراا ددرر باقيی خانههايییي شهر نيیز دديیدهه ااست. 

ززنن رروويییي ززميین نشست وو كکيیف سيیاهه رراا بازز كکردد وو اازز آآنن پاررچهاايییي بيیروونن كکشيید وو 
كکف ررااهروو پهن كکردد.  سپس اابزااررهايییي كکارر خودد رراا يیكکيی يیكکيی اازز كکيیف برددااشت وو 
با ددقت كکنارر هم رروويییي پاررچه رردديیف كکردد؛ مثل شكکنجهگريییي كکه اابزاارر شكکنجه 
خودد رراا براايییي ززنداانيی مسكکيینيی به نمايیش ميیگذاارردد. قطعه سيیميی اازز ميیانن اابزااررشش 



برددااشت وو آآنن رراا ددرر سوررااخخ قفل فروو كکردد وو با مهاررتت آآنن رراا ددرر ززااوويیههايییي مختلف 
چرخاند. تمركکز رروويییي كکاررشش باعث شدهه بودد كکه چشمانش تنگ شودد وو 
گوششهايیش تيیز براايییي شنيیدنن كکوچكکتريین صداايیيی اازز قفل. بعد سيیميی بارريیكکتر رراا 
اانتخابب وو همانن كکاررها رراا با قفل ددرر اانجامم دداادد.  صوررتش جديییي وو خشكک بودد وو 
لبهايیش شكکل يیكک شمشيیر چيینيی  گرفته بودد؛ ززنن چرااغغ ددستيی بزررگيی رراا 

برددااشت وو با ددقت قفل رراا ززيیر نورر آآنن ووااررسيی كکردد. 

«كکليید اايین قفل رراا دداارريید؟» 

سمسا با صدااقت پاسخ دداادد: «ااصلا نميیدداانم كکليیدشش كکجا ممكکن ااست باشد.» 

«آآهه، گريیگورر سمسا. ووااقعا ددلم ميیخوااهد سرمم رراا به دديیواارر بكکوبم.» 

بعد اازز اايین حرفف، ززنن به كکارر خودد مشغولل شد وو ااعتنايیيی به حضورر سمسا نكکردد.  
پيیچكکشيی رراا برددااشت وو قفل رراا اازز ددرر جداا كکردد.  حركکاتش آآهسته وو تواامم با ااحتيیاطط 

بودد.  گهگاهيی مكکث ميیكکردد وو بعد بدنش رراا ددووباررهه كکش وو قوسس ميیدداادد. 

سمسا كکه پشت سر ززنن اايیستاددهه بودد وو حركکت رراا ميیشودد، ااحساسس كکردد بدنن ااوو به 
اايین حركکت ززنن ووااكکنش عجيیبيی نشانن ميیددهد؛ ااحساسس گرمايییي ددلپذيیريییي به ااوو 
ددست ددااددهه بودد وو پرهههايییي بيینيیااشش ميیلرززيید.  ددهانش خشكک شدهه بودد وو 
لالههايییي گوششهايیش كکميی ميیخارريید. وو آآلت تناسليیااشش كکه تا پيیشتر ميیانن 
پاهايیش آآوويیزاانن بودد، حالا بزررگگ وو سفت شدهه بودد وو برجستگيی آآنن اازز ززيیر لباسش 
پيیداا بودد.  نميیتواانست ددرركککك كکند كکه ددليیل اايین تغيیيیر جسميی چيیست.  ززنن جواانن 
كکه قفل رراا اازز ددرر كکشيیدهه بودد، آآنن رراا نزدديیكک پنجرهه بردد تا ززيیر نورريییي كکه اازز فاصلهيییي 
بيین تختهها به ددرروونن ااتاقق ميیتابيید، بازز هم ووااررسيیااشش كکند. با سيیم آآنن رراا چندبارر 
سيیخ ززدد وو سپس آآنن رراا تكکانن دداادد. صوررتش كکماكکانن جديییي وو لبهايیش به هم 
فشرددهه بودد. سراانجامم، آآهه دديیگريییي كکشيید وو رروو به سمسا كکردد: «اازز ددااخل خراابب 

شدهه. هميین قفل ااست. همانن كکه شما گفتيید.» 



«خوبب ااست.» 

«نه، خوبب نيیست. من نميیتواانم اايین قفل رراا اايینجا تعميیر كکنم. قفل 
بخصوصيیست. بايید ببرمش به مغاززهه كکه پدررمم يیا يیكکيی اازز برااددررهايیم رروويیش كکارر 
كکند. شايید بتواانند جوررشش كکنند. من تاززههكکاررمم. فقط ميیتواانم قفلهايییي عادديییي رراا 

تعميیر كکنم.» 

«كکه اايینطورر.» سمسا اايین رراا گفت وو با خودد فكکر كکردد، پس اايین ززنن جواانن يیكک 
پدرر وو چندبرااددرر دداارردد؛ يیكک خانوااددهه قفل سازز. 

«ددرر ووااقع، يیكکيی اازز برااددررهايیم قراارر بودد اامرووزز بيیايید. ااما به خاطر جنجاللهايییي شهر، 
مراا عوضش فرستاددند. تمامم كکوچه پسكکوچههايییي شهر پر اازز پستهايییي 
باززررسيیست.» ززنن به قفليی كکه ددرر ددست ددااشت نگاهه كکردد وو بعد اادداامه دداادد: «ووليی 
چطورر اايین قفل اايین طورريییي خراابب شدهه؟ عجيیب ااست. فكکر كکنم كکسيی با يیكک 

ميیله ددرروونش رراا خاليی كکرددهه. نميیتواانم بفهمم چراا.» 

بارر دديیگر بدنش رراا چرخاند وو ددستهايیش رراا مثل شناگريییي ددرر آآبب بالا وو پايیيین بردد. 
سمسا مسحورر اايین كکاررشش شدهه بودد. بالاخرهه تصميیمش رراا گرفت: «ميیتواانم 

سوااليی بپرسم؟» 

ززنن با لحنيی مردددد گفت: «سواالل؟ نميیدداانم. ووليی ددررست ااست. بپرسس.» 

«چراا آآنن طورر بدنتانن رراا كکش ميیددهيید؟» 

ززنن با ددهانيی نيیمهبازز به سمسا نگريیست: «كکش ميیددهم؟»  كکميی فكکر كکردد وو 
بعد بدنش رراا مثل قبل چرخاند وو پرسيید: «اايین طورريییي؟» 

«بله.» 

«سيینهبندمم بيیجا ميیشودد. اايینطورريییي جابجايیش ميیكکنم. فقط هميین.» 

«سيینه بند؟» سمسا اايین كکلمه رراا نميیتواانست ددرر خاطرااتش بيیابد. 



«بله، سيینهبند. ميیدداانيید كکه چيیست، نه؟ نكکند براايیتانن عجيیب ااست كکه يیكک ززنن 
گوژژپشت سيینهبند بپوشد؟ فكکر ميیكکنيید ما حق نداارريیم بپوشيیم؟» 

سمسا تكکراارر كکردد: «گوژژپشت؟» اايین هم ووااژژههيییي دديیگريییي بودد كکه ذذهن خاليیااشش 
آآنن رراا بلعيید. نميیدداانست ززنن اازز چه صحبت ميیكکند.  با اايینحالل بايید چيیزيییي 

ميیگفت: «نه. من آآنن طورر فكکر نكکرددمم.» 

«گوشش كکن. ما گوژژپشتها هم ددوو پستانن دداارريیم. مثل باقيی ززننها. وو ما هم اازز 
سيینهبند ااستفاددهه ميیكکنيیم. نميیشودد كکه مثل گاووها سيینههايییيمانن آآوويیزاانن 

باشد.» 

سمسا با گيیجيی گفت: «االبته. ددررست ميیگويیيید.» 

«ااما سيینهبند خاصيی براايییي ما گوژژپشتها ساخته نشدهه. سيینهبند معموليی شُل 
ميیشودد. بدنن ما متفاووتت اازز بدنن ززننهايییي عادديییي ااست، ميیدداانيید. به هميین ددليیل 
مجبورريیم هر چند ددقيیقه يیكک بارر بدننمانن رراا كکش وو قوسس بدهيیم كکه سيینهبند 
برگردددد سر جايیش.  گوژژپشتهايییي مشكکلاتيی ددااررند كکه نميیتواانيید تصوررشش رراا 
بكکنيید. ببيینم! به هميین ددليیل ااست كکه اازز پشت سر به من نگاهه ميیكکنيید؟ دداارريید 

چشمچراانيی ميیكکنيید؟» 

«نه، ااصلا. فقط كکنجكکاوو بوددمم بداانم كکه چراا آآنن كکارر رراا ميیكکنيید.» 

سمسا، نتيیجه گرفت كکه سيینهبنديییي ووسيیلهاايییيست كکه پستاننهايییي ززنانن رراا 
نگهميیدداارردد وو يیكک ززنن گوژژپشت، ززنيیست كکه بدنش شبيیه هميین ززنن باشد. چه 

چيیزهايیيی ددرر اايین جهانن ااست كکه بايید بيیاموززدد! 

ززنن با نگاهيی مشكکوكککك پرسيید: «مطمئنيید مراا مسخرهه نميیكکنيید؟» 

«من شما رراا مسخرهه نميیكکنم.» 



ززنن سرشش رراا بالا گرفت وو به سمسا نگاهه كکردد.  ميیتواانست حس كکند كکه سمسا 
ددرر گفتهيییي خودد صاددقق ااست. بدجنسيی ندااشت. ظاهراا كکميی ساددههلوحح بودد. 
هميین! چندساليی ااحتمالا اازز ززنن بزررگتر بودد وو نه تنها ساددههلوحح، بلكکه به نظر 
ميیررسيید اازز نظر ذذهنيی كکميی عقبماندهه باشد.  ااما ااوو اازز خانوااددهه خوبيی بودد وو 

ررفتارريییي موددبانه ددااشت.  خوششقيیافه ااما لاغر بودد وو ررنگ صوررتش شبيیه خميیر. 

همانن ووقت بودد كکه ززنن متوجه برجستگيی پيیش رروويییي لباسس سمسا شد. با تعجب 
فريیادد ززدد: « آآنن چيیست؟ آآنن برجستگيی رروويییي لباستانن؟» 

سمسا به لباسش نگاهه كکردد. آآلتش ووااقعا بزررگگ وو سفت شدهه بودد.  اازز لحن ززنن 
ددرركککك كکردد كکه چنيین ووضعيیتيی محترمانه نيیست. 

ززنن چيیغ ززدد: «حالا فهميیدمم! تو ددااشتيی فكکر ميیكکردديییي كکه سكکس با يیكک ززنن 
گوژژپشت چه مزههاايییي دداارردد؟ نه؟» 

سمسا گفت: «سكکس؟» اايین هم ووااژژههيییي دديیگريییي كکه ددرر ذذهن وو خاطرااتش جايیيی 
ندااشت. 

ززنن براافرووخته اادداامه دداادد:«چونن گوژژپشتها اازز كکمر خم به نظر ميیررسند، با آآنن 
ذذهنت منحرفت ددااشتيی فكکر ميیكکردديییي كکه آآسوددهه ميیتواانيی اازز عقب مراا ددرر بغل 
بگيیريییي، ها؟ آآددممهايییي منحرفيی مثل تو ززيیاددند كکه فكکر ميیكکنند چونن گوژژپشت 
هستيیم به آآنها ااجاززهه ميیددهيیم كکه هركکارريییي با ما بكکنند. آآنن قدرر كکه فكکر ميیكکنيید 

هم آآسانن به ددست نميیآآيیيیم. كکورر خوااندههاايید.» 

سمسا با شرمندگيی گفت: «من گيیج شدمم. ااگر شما رراا ناررااحت كکرددههاامم، ووااقعا 
متاسفم. معذررتت ميیخوااهم وو لطفا ببخشيید. من قصد آآززاارر شما رراا ندااشتم. فكکر 

ميیكکنم بيیمارر هستم وو چيیزهايییي ززيیادديییي هست كکه نميیفهمم.» 



ززنن مكکثيی كکردد وو سپس آآهه كکشيید: «حالا فهميیدمم. پس تو ووااقعا كکميی عقبماندهه 
هستيی. االبته سامانت كکه سرحالل معلومم ميیشودد.» 

سمسا ددووباررهه گفت: «متاسفم.» 

«فرااموشش كکن. من چهارر برااددرر بيیكکاررهه ددرر خانه ددااررمم كکه اازز ززمانيی كکه بچه بوددمم 
همه چيیزشانن رراا به من نشانن ددااددههااند. فكکر ميیكکنند اايین قضيیه يیكک جوكککك ااست. 

بدجنسها. همهشانن. پس ووقتيی ميیگويیم سامانت سرحالل ااست، باوورر كکن.» 

ززنن رروويییي ززميین نشست وو شرووعع كکرددنن به جمع كکرددنن اابزااررشش. قفل شكکسته رراا 
هم لايییي پاررچهاايییي پيیچاند وو همرااهه با اابزاارر ددرر كکيیف سيیاهه ماند. «قفل رراا بايید خانه 
ببرمم. به وواالديینت بگو كکه يیا ترميیمش خوااهيیم كکردد وو يیا يیكکيی دديیگر نصب 
ميیكکنيیم. هرچند نميیدداانم يیكک قفل نو مشابه دداارريیم يیا نه. با اايین ووضعيیت شهر، 
ممكکن ااست كکميی طولل بكکشد. يیاددتت نروودد به آآنها بگويیيی. فهميیديییي؟ يیاددتت 

خوااهد ماند؟» 

«بهشانن خوااهم گفت.» 

ززنن گوژژپش به آآهستگيی اازز پلهها پايیيین ررفت وو سمسا ااوو رراا ددنبالل كکردد. صحنهيییي 
عجيیبيی بودد: ززنن به نظر ميیررسيید كکه چهاررددست وو پا رروويییي پلهها ميیخزدد وو سمسا 
به طورر غيیرطبيیعيی به عقب خم شدهه بودد.  ااما ررفتاررشانن به نظر يیكکيی ميیآآمد. 
سمسا تلاشش ددااشت كکه بر «برجستگيی»ااشش فائق آآيید، ااما آآنن چيیز به حالت قبليی 
باززنميیگشت.  هنگاميی كکه ززنن رراا اازز پشت ميیدديید كکه اازز پلهها پايیيین ميیرروودد، 
قلبش تندتر ميیززدد. خونن تاززهه وو ددااغغ ددرر ررگگهايیش به تلاطم اافتاددهه بودد وو آآنن 

برجستگيی لجوجانه سفتتر ميیشد. 

ووقتيی به ددرر مقابل خانه ررسيیدند، ززنن برگشت وو گفت: «طورريییي كکه گفتم قراارر بودد 
يیكکيی اازز برااددررهايیم بيیايید. ااما خيیاباننها پر اازز سربازز وو تانكک ااست. مرددها رراا اازز 



خيیاباننها جمع ميیكکنند. به هميین خاطر ااست كکه مرددهايییي خانوااددهه من 
نميیتواانند بيیروونن برووند، ووگرنه ددستگيیرشانن ميیكکنند وو بعد خداا ميیددااند كکيی 
برگرددند.  به هميین ددليیل مراا فرستاددند. اازز آآنن سويییي پرااگگ. گفتند كکسيی به يیكک 

ددختر گوژژپشت توجهيی نميیكکند.» 

سمسا ززمزمهوواارر پرسيید: «تانكک؟» 

«بله. يیكک عالم تانكک. تانكک با توپپ وو ماشيینداارر. االبته، توپپ تو قابل تحسيین 
ااست.» ددختر اايین رراا گفت وو به برجستگيی سمسا ااشاررهه كکردد. «ااما اايین توپپهايیيی 
كکه من ميیگويیم خيیليی بزررگتر وو سفتتر هستند وو االبته كکه كکشندههتر. ااميیدووااررمم 

خانوااددههااتت به سلامت برگرددند.» 

سمسا ناگهانن تصميیم گرفت كکه ددلل به ددرريیا بزند: «ممكکن ااست بازز هم 
همديیگر رراا ببيینيیم؟» 

صوررتت ددختر ررنگ تاززههاايییي گرفت. چشمانش اانگارر به منظرههاايییي ددوورر وو مهگرفته 
خيیرهه شدهه بودد. «تو ووااقعا ميیخوااهيی مراا بازز ببيینيی؟» 

سمسا سرشش رراا تكکانن دداادد. 

«كکه چيی شودد؟» 

«ميیتواانيیم با هم حرفف بزنيیم.» 

«ددررباررههيییي چيی؟» 

«خيیليی چيیزها.» 

«فقط حرفف؟» 

«خيیليی چيیزهاست كکه ددووست ددااررمم اازز شما بپرسم.» 

«ددررباررهه چيی؟» 



«ددررباررهه جهانن، ددررباررهه شما، ددررباررهه خوددمم. ااحساسس ميیكکنم چيیزهايییي 
ززيیادديییيست كکه ميیخوااهم ددرر موررددشش با شما حرفف بزنم. مثلا تانكکهايیيی كکه 

گفتيید. وو خداا. وو سيینهبند. وو قفل ددرر.» 

سكکوتيی رروويییي هر ددوو نشست. 

«نميیدداانم.» ززنن سراانجامم اايین رراا گفت وو سرشش به آآهستگيی تكکانن دداادد. سردديییي 
كکمتريییي ددرر صداايیش حس ميیشد. «تو بهتر اازز من بارر آآمدههاايییي. وو من شكک ددااررمم 
كکه پدررووماددررتت اازز دديیدنن اايینكکه پسرشانن با گوژژپشتيی مثل من، اازز آآنن سويییي فقيیر 
شهر معاشرتت ميیكکند، خوشش شوند. حتيی ااگر پسرشانن كکميی عقبماندهه باشد. 
گذشته اازز آآنن، شهر پر ااست اازز سربازز خاررجيی وو تانكک. كکسيی نميیددااند چه خوااهد 

شد.» 

سمسا ووااقعا نميیدداانست چه خوااهد شد.  ااوو هيیچ چيیزيییي نميیدداانست: نه تنها 
آآيیندهه، بلكکه گذشت وو حالل رراا هم نميیدداانست. نميیدداانست چيی ددررست ااست وو 

چيی غلط. حتيی لباسس پوشيیدنن هم براايیش معما بودد. 

ززنن گفت: «ددرر هر صوررتت، من چند ررووزز بعد بازز هم اايینطرففها ميیآآيیم. ااگر 
بتواانيیم قفل رراا ترميیم كکنيیم، آآنن رراا ميیآآووررمم كکه نصبش كکنم. وو ااگر نتواانيیم هم، ددرر 
هرحالل، بايید آآنن رراا به شما باززگردداانم وو ددرر آآنصوررتت االبته فقط بايید ااجرتت ررفت وو 
آآمد مراا بدهيید. ااگر اايینجا بودديییي، همديیگر رراا خوااهيیم دديید.  نميیدداانم خوااهيیم 
تواانست خيیليی حرفف بزنيیم يیا نه. ااما ااگر جايییي تو باشم، آآنن برجستگيی رراا اازز 
وواالديینم پنهانن ميیكکنم. ددرر ددنيیايییي ووااقعيی، اانتظارر ندااشته باشش به خاطر نمايیش 

اايین جورر چيیزها تحسيین شويییي.» 

سمسا سرشش رراا تكکانن دداادد. ااگرچه ووااقعا نميیدداانست چطورر آآنن چيیزها رراا ميیتوااند 
پنهانن كکند. 



ززنن با صداايیيی آآرراامم گفت: «عجيیب ااست، نه؟ همه چيیز ددرر ااطراافف ما اازز هم 
ميیپاشد ااما هنوزز هم كکسانيی هستند كکه به قصه يیكک قفل خراابند وو كکسانيی كکه 
حاضرند ددرر اايین ووضعيیت بيیايیند وو تعميیرشش كکنند. شايید ددررستش هميین باشد.  
شايید ززحمت كکشيیدنن رروويییي چيیزهايییي كکوچكک تنها ررااهه ززندگيی ددرر جهانيیست كکه 

دداارردد فرووميیپاشد.» 

ززنن مكکثيی كکردد وو به صوررتت سمسا نگريیست: «ررااستيی، نميیخوااهم فضوليی 
كکنم. ااما ددااخل آآنن ااتاقق ددرر طبقه بالا چه خبر بودد؟ چراا پدررووماددررتت چنيین قفل 
بزررگيی به ددرر ااتاقيی ززددهه بوددند كکه هيیچ چيیز جز يیكک تخت آآنجا نبودد؟ وو چراا اازز 
اايینكکه قفل شكکسته بودد، اايینقدرر نگراانن بوددند؟ ددااستانن آآنن تختههايییي رروويییي پنجرهه 

چيیست؟ كکسيی يیا چيیزيییي ددرر آآنن ااتاقق بنديییي بودد؟ ها؟» 

سمسا سرشش رراا بازز تكکانن دداادد. ااگر كکسيی يیا چيیزيییي ددرر آآنن ااتاقق بنديییي بوددهه، آآنن 
كکس يیا چيیز بايید خوددشش بوددهه باشد. ااما چراا بايید بنديییي ميیبودد؟ ااصلا نميیدداانست. 

ززنن گفت: «فكکر ميیكکنم فايیدههاايییي نداارردد اازز تو بپرسم. ددرر هر صوررتت، من بايید 
بروومم. ااگر دديیر برسم نگراانم ميیشوند.  ددعا كکن كکه به سلامت به آآنن طرفف شهر 
برسم. سرباززها معمولا به يیكک ددختر گوژژپشت غريیب توجهيی نميیكکنند. نه كکه 

منحرفف نباشند. ميیدداانند كکه هميینطورريییي هم به حد كکافيی مصيیبت دداارريیم.» 

سمسا گفت: «من ددعا ميیكکنم.» ااما نميیدداانست «منحرفف» يیعنيی چيی. يیا 
«ددعا» چيیست. ززنن كکيیف سيیاهه رراا به شانهااشش ااندااخت وو با قامتيی خميیدهه به سمت 

ددرر ررفت. 

«بازز هم ميیبيینمتانن؟» 

ززنن ددمم ددرر گفت: «ااگر به كکسيی خيیليی فكکر كکنيید، حتما ميیبيینيیدشانن.» اايین بارر 
صداايیش ووااقعا گرمم بودد. 



ووقتيی كکميی ددوورر شد، سمسا تقريیبا فريیادد ززدد: «حوااستانن به پرندههها باشد.» 

ززنن برگشت وو سرشش رراا تكکانن دداادد وو به خيیابانن قدمم گذااشت. سمسا اازز لايییي 
كکركکرهههايییي پرددهه ااوو رراا تماشا كکردد كکه ددرر اامتداادد سنگ فرشش خيیابانن با سرعتيی 
عجيیب گامم برميیددااشت. ررفتارر وو حركکاتت ززنن براايییي سمسا مسحورر كکنندهه بودد. 
ززنن ااوو رراا به يیادد حشرااتيی ميیااندااخت كکه رروويییي پوسته آآبب ررااهه ميیررووند وو حالا بايید ددرر 
خشكکيی با ززحمت تمامم اايین سو وو آآنن سو برووند. به نظر سمسا، ررااهه ررفتن با قامتيی 

خميیدهه مثل آآنن ززنن، معقوللتر اازز تلوتلو خوررددنن رروويییي ددوو پا بودد. 

ززنن هنوزز خيیليی ددوورر نشدهه كکه سمسا متوجه شد كکه آآلت تناسليیااشش كکوچكک وو 
چرووكکيیدهه شدهه ااست.  يیاددشش نميیآآمد كکه آآنن برجستگيی چه ززمانيی فروونشسته 
بودد.  حالا آآلتش مثل ميیوههاايییي معصومم، آآرراامم وو بيیددفاعع ميیانن پاهايیش آآوويیزاانن بودد. 
كکمربند لباسش رراا تنظيیم كکردد بعد رروويییي صندليی كکنارر ميیز شامم نشست وو تهماندهه 

قهوهه سرددشش رراا نوشيید. 

كکسانيی كکه اايینجا، ددرر اايین خانه ززندگيی ميیكکرددههااند، بايید جايیيی ررفته باشند. ااما 
نميیدداانست آآنها كکيی بوددههااند. حدسس ززدد كکه خانوااددههااشش بايید بوددهه باشند.  اانگارر 
ااتفاقيی ناگهانيی اافتاددهه بودد وو همه خانه رراا تركککك كکرددهه بوددند. ممكکن بودد كکه هرگز 
برنگرددند. اازز خودد پرسيید: منظورر ززنن چه بودد كکه گفت «جهانيی كکه 
فرووميیپاشد»؟ گريیگورر سمسا هيیچ نميیدداانست. سرباززاانن خاررجيی، پستههايییي 

باززررسيی، تانكک - همه چيیز پر ررمز وو اازز بودد. 

تنها چيیزيییي كکه سمسا ميیدداانست اايین بودد كکه ميیخوااست ددختر گوژژپشت رراا بارر 
دديیگر ببيیند.  ررووبروويیش بنشيیند وو هرچه ددرر ددلل دداارردد با ااوو بگويید. ميیخوااست اازز 
معمايییي جهانن با ااوو حرفف بزند وو اازز ززااوويیههايییي مختلف كکش وو قوسس بدنش رراا 
ببيیند. ااگر ممكکن بودد، ميیخوااست با ددستهايیش بدنن ززنن رراا نوااززشش كکند. پوست 



نرمش رراا لمس كکند وو گرمايییي ااوو رراا با سراانگشتانش حس كکند وو ددرر كکنارر ااوو اازز 
ررااههپلههايییي جهانن بالا وو پايیيین بروودد. 

سمسا دديیگر نميیخوااست ماهيی باشد يیا گل آآفتاببگردداانن يیا هر چيیز دديیگر. 
خرسند بودد كکه اانسانن ااست. ااگرچه ررااهه ررفتن رروويییي ددووپا وو لباسس پوشيیدنن ززحمت 
ززيیادديییي ددااشت، ااما ااگر ماهيی وو يیا گل آآفتابب گردداانن ميیبودد، آآنن ووقت شايید هرگز 

نميیتواانست حسيی رراا كکه حالا ددااشت، تجربه كکند. 

سمسا مدتيی طولانيی رروويییي چوكکيی نشست وو چشمانش رراا بست. بعد تصميیمش 
رراا گرفت. اازز جا برخاست وو چوبدستيیااشش رراا برددااشت. ميیخوااست به طبقه ددوومم 
بروودد وو هرطورر شدهه ددرريیابد كکه آآنن لباسسها رراا چطورر بايید بپوشد. فعلا بايید اايین رراا 

يیادد ميیگرفت. چونن جهانيی ددرر اانتظارر آآموختن ااوو بودد. 

[پايیانن] 

* اايین متن اازز رروويییي نسخه اانگليیسيی، ترجمه تِد گوسِن، نشر شدهه ددرر مجله نيیويیورركکر به فاررسيی باززگرددااندهه شدهه ااست.  

*  حق نشر وو باززنشر متن فاررسيی متعلق به سايیت نبشت وو مترجم ااست.  




