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  :فصل اول 

  
  
  
  
  

  حلول جن
  

  یم اَلذاِبَعم ِبر ُهِشَبَف
  ـ قرآنـ 

  

پس از  ب آقای مودت رامیزان تعّج. حلول کرد» مودت«ھارشنبه آن ھفته جن در آقای چدر ساعت یازده شب 

  خوشحال است، ھر کس می تواند تخمین وبعّجتنحه، با علم به اینکه چھرهء او بطور طبیعی ھمیشه مبروز این سا

. بخش مھتابی، بساط خود را بر سبزهء باغی چیده بودند آقای مودت و سه نفر از دوستانش، در آن شب فرح. بزند

انگیز به وجود می آورد و در آب  چنان به ھمه چیز رنگ و روی شاعرانه می داد و سایه ھای وھمنآ بدر تمام بود و ماه

مرئی نور موج می زد و از افت و جوھر نادر فضا خنکی و لط. ین بودکوجوی برق می انداخت که گوئی ابدیت در حال ت

یکی از دوستان آقای . ستنشزمین می دور دور زمزمه ھای ناشناخته ای در ھوا پراکنده می شد و مثل مه بر

ن مفید و ا و ھمیشه کارھای عملی را به عھده می گرفت و می خواست تا سرحد امکدوانتر از ھمه بوجمودت، که 

مال یا جن گیر رد، پیشنھاد کرد که ھر چه زودتر آقای مودت را به شھر برسانند و در آنجا تا دیر نشده است از ثر باشوم

  . القل از پزشک شھر کمک بگیرند این  امور تخصصی داشته باشد یا و یا کسی که در

جیپ در میان سکوت . که منشی اداره ای بود به راندن پرداخت ن دوست جوانیار کردند و ھمویپ س جاو را در

در " اآقای مودت را با وضع نزاری تقریب. ی شھر آغاز کردوو خلوت شب باغ را دور زد و به جاده افتاد و راه درازش را بس

ھای نرم فنردار جلو نشسته بودند طاقت  عقب ماشین پرت کرده بودند و ھیچ یک از سه نفری که خود روی صندلی

  و پیچ ھای متعددش به نظربی شمارراه با دست اندازھای . ت حال او را تماشا کنندبرگردانند و کیفی که سرد نداشتن

فارغ از غم و اسبابی آماده برای طرب؛ از  تمام ناشدنی می آمد، در حالیکه ، به ھنگام غروب، وقتی که با دلی شاد و

ند رسید و از لذت تفرج و سواری، شھر بسوی باغ آقای مودت راه  افتاده بودند از اینکه می دانستند سرانجام خواھ

گریستند و بازی مھتاب را در اکنون ھر سه تن در سکوت کامل خیره به جاده می ن. محروم خواھند شد ناراحت بودند

یر لگتپه ھای خاک و زمزمهء غاف شته ھای سنگ وپودگذر بوته ھای خار و زھا و نیز سایه ھای تند و  پستی و بلندی

  .و آن جھانی می گذاشتندی  را به حساب عوامل مابعد طبیعت شبخیزناوایکنندهء ح

آلود و خلوت که ماالمال  ھای خواب از خیابان. ھای جلو را روشن کرد به شھر رسیدند و منشی جوان چراغ

یکی از . پدیدار شود گذشتند ھای دورافتاده ممکن است ر شب در شھرستانخآا جلوه ھای غریبانه ای بود که تنھ

    :فربه اش پوشیده می ماند، گفت چشمھایش به ھمین علت در میان صورت گرد و  ود چاق بوه بی اندازسه نفر، که

ن را آواره کردیم و آمدیم، حاال می خواھم بدانم دنبال چه انصف شب خودم! ھرشـ خیلی خوب، این ھم 

  ؟ دباش کسی می گردید؟ فکر می کنید نتیجه ای داشته

  :  میان او و راننده نشسته بودجوابش را دوست دیگری داد که

  .دنبال جن گیر می گردیم! ـ معلوم است

  : فریاد زد"ات نکره اش تقریبکلفمرد چاق با صدای 
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فرصت در محله ھای  شاید اگر تا صبح صبر کنیم و بعد سر. ھا پیدا نمی شود آخر این روزھا از اینجور آدمـ 

  .خسته بکنیم نتیجه ای نخواھیم گرفت از این که خودمان را غیر  حاال. ود برسیمقص مقدیمی سراغ بگیریم به 

  : راننده گفت

اھمیت  خسته شدیم، چه   و دیممآ  تازه . کنیم  صبر نیمانمی تو  که یدمی بین. ـ اینکار خیلی فوری است

  ولی ما نباشد، م مھ خودتان ھستید زیاد  ھمیشه به فکر   شما که  شاید برای... باشد؟ البته تواند داشتهی م

  رفاقت در رفتید؟یدان ھمین زودی از م دار است، شما به خنده. ھا کنیم رھمینطور  توانیم او را نمی

  مرد چاق جواب داد؟. انی نگاه داشتند که بتوانند تصمیم بگیرندبکنار خیا را ماشین

  .ببریمش دکتر ریم اره ای ندچاحاال که . کسی مربوط نیست نرفتم، به ـ در رفتم یا در

  : دوست دیگر گفت .آن بکوبنده صدایش طنین طبلی را داشت که در دور دست ب

است » حاتم«اما باید زودتر رفت، چون تنھا طبیبی که شبھا تا صبح کار می کند دکتر . ھیچ است ـ این بھتر از

  .او ھم بعد از ساعت یک می خوابد و دیگر مریض قبول نمی کند و

  ه پرسید؟درانن. جیپ تکان خورد و به راه افتاد

  .ھم بعد از ساعت یک مریض قبول نمی کند؟ کمی پیچیده است کار می کند و ـ چطور؟ ھم تا صبح

که ما ھیچ یک از مشخصات او را نمی دانیم و از این پس ھم نخواھیم » ناشناس«گر، دوست یدوست د

  دانست، جواب داد؟

 و  حرف می زنید، اما من اصال به فکر تعبیریچیدگی پشما از  .ندمی ک عبیر تـ ھر کس به نحوی مطالب را

تفسیر نمی افتم، در این مورد توضیح بدھم، اگر تا به حال به مطب دکتر حاتم رفته بودید به آگھی او توجه می کردید 

شفاھا به ھمه تذکر   تا ساعت یک بعد از نیمه شب آمادهء پذیرائی است، از آن گذشته خود او  که می گوید فقط

ھای  معھذا بارھا مریض. نباید بیھوده مزاحم او بشوند ه خواب و استراحت برای ھر انسانی الزم است ومی دھد ک

  .لجه کرده استابی شماری را که بین ساعت یک و صبح به در خانه اش رفته اند پذیرفته ومع

  : منشی جوان از سر تفنن بوق زد و گفت

  شود،  وظیفه مغلوب می رحال در برابر ھـ پس ما با آدم فداکاری روبرو ھستیم، کسی که ب

  ناشناس آھسته پرسید؟

  ـ شما معالجهء بیماران را وظیفهء پزشک می دانید یا حق او ؟

  »ھرکس به نحوی مطالب را تغبیر می کند«ـ من جواب خودتان را می دھم، 

ھا و  ئله قضاوتفکر نمی کنید که ھمین مس. ـ اما شما ھیچکدام دکتر حاتم را ندیده اید و نمی شناسید

  تعبیرات شما را ناقص خواھد کرد؟ 

  :رانندهء جوان شانه ھایش را باال انداخت

ـ ھمه فیلسوف شده اند، اما چه قضاوتی؟ ما که نمی خواھیم او را محاکمه کنیم یا دخترمان را به عقدش 

برای اینکه ھر کس در این میان به . دائی نجات بدھد کارھا تمام استکیقمان را از این مخمصهء فاگر بتواند ر. دربیاوریم

  .وظیفهء خود عمل کرده است

  : گفتسناشنا

   اتقاق بیفتد، حوادثی می خواھدچیری  امشب   مثل اینکه. می کنم  ساحسا  چیزھای دیگر  ـ ولی من

کرده بیرون یش آمد پ این بدبختی تازه که برای مودت  حق و معالجه و می خواھد رخ بدھد که از دائرهء وظیفهء خود و

  . است

  : بی تابی گفت خندید و بامرد چاق به صدای بلند 

 پیدا   علم غیب بودی می گفتم اگر عرق نخورده . امشب شب عجائب است! خیلی خوب! ـ خیلی خوب

  !بیا این ھم کف دستم. پیشگوئی کن ل شیرین زبانی می کنی آیندهء مرا بپس حاال که این طور مثل بل. ای کرده
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پائین آورد و در تاریک و روشن  ف دست گرد و سنگین مرد چاق را در دست گرفت و سر که نرمی ناشناس ب

  : عمیق آن خیره شد به خطوط فراوان و

  .ـ سکته می کنی

مرد چاق خندهء خود را . برداشت؛ ھمه به باال جستند منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز

  دوستش بیرون کشید؟د و دستش را از دست ورفرو خ

ل دارم صد احاال به کوری چشم تو، درست گوش کن، خی. ھا بدم می آید ام که از این شوخی ـ صدبار گفته

انشاء اهللا . سالمتی، بخورم و کیف کنم، باز ھم زن بگیرم، صیغه بگیرم و لذت ببرم سال عمر کنم، به ھمین چاقی و 

  .!با ھمین دست ھای خودم ترا کفن می کنم

  :شی جوان با فریادی حرف او را قطع کردمن

ھا چقدر کثیف و احمقانه  ـ دیگر بس نیست؟ ھمین طور به فکر او ھستید؟ کاش می دانستید که این شوخی

  .اگر می خواھید باز ھم ادامه بدھید بھتر است بگوئید، من خواھم رفت .است

  :ناشناس گفت. چاق زیر لب غرغر کرد مرد

  .ھمااین معذرت می خو دـ خودش خواست، با وجو

ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر ھیچ نگفت، . آندو نگاه کرد و لبخند زد  جوان بهیشمن

  .ز او می کردند بی جواب می گذاشتھائی را ھم که اال  سواحت درگفتگوھا شرکت نکرد و

 به ھای کوچک و کم نور خیابانپ از الم. اکنون در تنھا خیابان اسفالت شھر به سرعت حرکت می کردجیب 

خاموش از  خانه ھای کوچک و باالخانه ھای تاریک و. ودبه د رنگ روی اسفالت افتا  و زرد و ردگفواصل دور لکه ھائی 

فقط صدای موتور جیپ  سنگین را  سکوت . آویختند در می  آن با و یپ به سوی تاریکی فرار می کردند جدو طرف 

  . کردند رارفماشین  ولگرد به سرعت از جلو  غرا چند سگ الییک . می شکست

چراغ . کشان کشان به آن طرف بردند او را رفقای آقای مودت پیاده شدند و» دکتر حاتم«روبروی خانه و مطب 

و خستگی و بی خوابی به خمیازه کشیدن وادارش می کرد  بود دهم حاتم که با بیژامه بیرون آردکت .خانه می سوخت

شناخت، دوستان دیگر از  را پیش از این دیده بود و می که او» ناشناس«پاسخ گفت، ظاھرا غیر از مشان و به سال

قد بلندی بود که اندامی متناسب و با نشاط دکتر حاتم مرد چھارشانهء . حیرت افتادند و بهامشاھدهء قیافه و وضع 

فرسوده ترین سر  و  پیرتر ... ا سر و گردنششود، ام داشت، به ھمان چاالکی و زیبائی که در جوان نوبالغی دیده می

موھای انبوه فلفل نمکیش به موازات ھم و در دو . ھائی بود که ممکن است در جھان وجود داشته باشد و گردن

 ءسته دقسمت از سرش که میان این دو تهء مجزا از  دو سوی سر بزرگش به عقب می رفت، در حالی که آنسد

کرد که این ی منشی جوان در ھمن لحظهء اول حس م. ق و یکدست بودابرقرار داشت طاس و  مشخص مو 

مجموعه شباھت به خیابان اسفالت و محدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار درھم و برھم و تو درتو تا بی نھایت 

  .از این تصور خنده اش گرفت. امتداد داشته باشد

یشانی برآمده و چشمھای سوزان و پرفروع و بینی مرد چاق از مشاھدهء پ. ھمه به اتاق مطب وارد شدند

  دکتر حاتم پرسید؟. ده بودمو چروک دکتر حاتم به وجد آپرچین  ریش کوتاه و گردن کلفت و  عقابی و

و در ھمان حال با منشی جوان کمک خیلی خوب، آقایان، چیست؟ مست کرده است؟ تریاک خورده است؟ ـ 

آقای مودت، تسلیم شده و متعجب . کت و پیراھنش را باز کنندنند و تکمه ھای کرد که آقای مودت را روی تخت بخوابا

 فسسخت ن ناشناس روی یک صندلی نشست و مرد چاق که عرق کرده بود و. دربه ھمه چیز و ھمه جا نگاه می ک

و  تحمل کند د راکار زیا اده از ھوای آزاد به حیاط برود، زیرا نمی توانست خستگی وفاستخواست تا برای  می زد اجازه

اشتھایش نقصان یابد و سرخی گونه اش به نارنجی میل کند و  می ترسید که اگر تقال کند از وزنش کاسته شود و

  :دکتر حاتم گفت... جز اینھا

  .تفصیل برای من شرح بدھید الزم است که به دقت و. ا ست ـ خیلی خوب، نگفتید چه شده
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مخاطبش کرد و با  آقای مودت را در دست گرفت و رویش را بهدکتر حاتم نیش . منشی جوان تمجمج کنرد

   و حجب او را از میان ببردـ  حرفش را ادامه داد؟منکه شریخوش روئی امیداور کننده ایـ  شاید برای ا

اما من ھم . کولم باال می رود غیر مریض از سر و ھا خیلی زیاد شده است، مریض و روزھا ناراحتی ـ این

ھمین وسائل ، ھمان  کوچک با ھمین اتاق و ھمین شھرستان ا فکرش را بکنید، چند سال درشم. ام خسته شده

 از اینکه من روز به روز افسرده تر می شوم غصه می خورد و او. ھمین االن بود که زنم خوابید... آدمھا و ھمان حرفھا

 "حتما ند، این کاری است کهمن بما پیش خود. کنم مسافرت که دست بکشم و ھاد می کردن مثل ھمیشه پیشزبا

  .می کنم

 ت بر قلب آقای مودتسدکتر حاتم یک د. به گوش رسید از حیاط می آمد و صدای سرفهء مرد چاق که

  : کرد دیگرش به ناشناس اشاره گذاشت و با دست

  .ـ ایشان که باشند؟ به نظرم آشنا می آیند

  جواب داد؟ مردجوان

  ید؟ودند، مالحظه نفرمودبـ از اول با ما 

ھای ملتھب و عمیق دکتر   با سماجت در چشمدبو ناشناس ھمان طور که بی حرکت روی صندلی نشسته

  . بی صبرانه سئوال کرد دکتر حاتم این بار و. یره شدخحاتم 

  ـ باالخره چیست؟ 

د، مرد جوان، شرم زده و اندیشنانک، چنانکه گپوئی بار سنگین ھمهء مسئولیتھا وخرابیھا را به دوش می گیر

  :"بریده بریده و با اشارات سرودست پاسخ داد

  .حن در بدنشان رفته است.. ظاھرا جن در بدنشان... ـ جن

  :گفت.  دریافته است"معلوم بود که اھمیت قضیه را عمیقا. دکتر حاتم آه بلندی کشید

  ی اتفاق افتاد؟تدر چه ساع. ـ بنابراین کارمان خیلی مشکل است

  .ـ تقریبا یک ساعت پیش

د که در برجستگی طرفین پیشانی دکتر مدر گرمای اتاق به نظر مرد جوان آ. تر حاتم ریش خود را خارانددک

  .ھر دم بزرگتر می شود

 این قبیل کارھا نداشته ام، اما به خاطر شما که راه درازی آمده اید و بیشتر از من مدتھا است ! ـ ببینید

ولی . احساس می کنم، ھر کار از دستم برآید انجام خواھم دادبرای خود بیمار و ھم چنین از نظر وظیفه ی که 

  . رضایت بخش باشد"قول نمی دھم که نتیجه حتما

  .ـ آیا خطری دارد؟ ما می خواھیم روز به سراغ جن گیرھا برویم

  .اما از کجا گیرشان می آورید؟ آنھا نسلشان  برافتاده است. ـ فکر نمی کنم

  د کرد؟ ـ خیلی خوب، حاال چه کار خواھی

لولهء درازی است . من اول باید در این قفسه ھای کھنه به دنبال یک لوله بگردم. کمی تماشائی استـ 

  .مدتھا است که از آن بی خبر مانده ام. که در معده فرو می برند

  اش رفته است؟ به معده» او« که مئنیدـ آیا مط

. می نامد» جسم خارجی«رایتان ترجمه کنم، یا، ب» کوراترانژه« این جور چیزھا را طب جدید "ـ تفریبا

  .کوراترانژه وقتی به بزرگی یک جن باشد مسلما جائی بھتر از محیط فراخ معده نخواھد جست

  از حیاط صدا بزنم؟ کاری که احتیاج به زور داشته باشد ندارید؟ ـ آیا الزم است که رفیقمان را

 وانگھی این کار به مالیمت و احتیاط بیش از ھر چیز .ـ بی فایده است، او اینجا بیھوده عرق خواھد ریخت

  .محتاج است
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ھای   پنس و  دوا  میان انبوه شیشه ھای خالی و نیمه پر دکتر حاتم از درون جعبهء چوبی گردآلود که در

 می دکوتاه و بلن لوله مثل مار. یکی درازی بیرون کشیدتھای شکسته گم شده بود لولهء الس زنگ زده و سرنگ

شت لعابی و شیشهء درازی که محتوی مایعی بنفش رنگ بود و چند سرنگ تبعد یک .  به اطراف می پیچیدشد و

تکمه ھای باز در حالی  آقای مودت با. روی میزی که پھلوی تخت قرار داشت گذاشت بزرگ آماده کرد و  کوچک و

  به دکتر حاتم لولهء الستیکی را. یدکه موھای وزکردهء سینه اش بیرون زده بود وحشت زده و حیران او را می پائ

  :مرد جوان با بالتکلیفی پرسید. برد احتیاط به معدهء آقای مودت فرو  نرمی و

  ؟ نمی توانم خدمتی بکنم؟دـ باالخره از دست من کاری بر نمی آي

رستاد پائین می ف دکتر حاتم ھمانطور که برسینهءآقای مودت خم شده بود و میلی متر به میلی متر لوله را

  جواب داد؟

ھستید که گویا ھمیشه به فکر خودش  شما برخالف دوست تنومندتان. ـ من شما را تقدیس می کنم

 گر شکم او رایچند دقیقهء د.... ثر باشید و در راھش فداکاری کنیدوشما دلتان می خواھد برای رفیقتان م. است

  .دماساژ خواھید دا

پس از  رنگ از راه لولهء الستیکی به معدهء آقای مودت فرستاد وتمام مایع بنفش رنگ را با س دکتر حاتم 

 برجسته تر   آقای مودت از اطراف نفخ کرد و ھر دم شکم.  شد لوله به روی خود جمع.  کشید بیرون آن لوله را

  .می شد

  :تم گفتادکتر ح

  .نوبت شما است ـ حاال

ب تعّج اش که دکتر حاتم را به شک وھای ورزیده  با دست. منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد

  :دکتر حاتم گفت. داد از اطراف به مرکز ماساژ می پائین به باال و  انداخت شکم آقای مودت را از باال به پائین و از

 واال بیش از  ش آشنائید فنو وتفپیدا کند، تازه برای شما که به  قیقه ادامهدـ این کار باید یک ربع تا بیست 

   جائی بوده اید؟ "قبال. کشیداين طول می 

  .خندید، بطور مادرزاد می دانمنمن خیلی از کارھا را ، اگر . ـ نه، ھیچ جا

.  می دانست چیز تعلیم قبلی ھمه  که بدون تمرین و پیش دستیاری داشتم من سالھا. نیست ـ خنده آور

  .افسوس که خیلی زود مرد. شاید چھل سال پیش

  ـ شما چند سال دارید؟

  !، بھتر است بگویم معلوم نیستدی زیاـ خیل

  م، اجازه می دھید فضولی کنم؟ھـ اما معذرت می خوا

گویند؟ اینھا  د انم مردم پشت سرم چه می  می کنید نمیرچرا من او را کشته باشم؟ فک! ـ آه، می دانم

  . ھائی است که به آنھا می کنم سزای خدمت

ھای  ھای اطراف و شھرستان  در آبادیا حت دیگری؛شایعات! ختم می شد ـ اما ای کاش، به ھمین جا

 او را  چندی بعد می کنید و تازه ای استخدام   شاگرد  ھر سال می گویند شما . دیگر، رواج دارد  نزدیک  و دور

  . مضحک تر از ھمه؛ از آنھا صابون می سازید و... می کشید

 اگر روزی به اینکار مایل احت ر چیز طبیبم وقبل از ھ. ـ بله، اما چه کسی باور می کند؟ من قاتل نیستم

این شاگردھا ھر سال با پای خودشان می آیند و به زور خودشان را به من . پزشکیم اجازه نمی دھددان بشوم وج

تصور کار راحت و مزد   بیچاره اند و فقیر و. ا محالت دور شھر آمده اندیاغلب از دھات اطراف . تحمیل می کنند

! ولی آنھا. من نمی توانم مخالفت کنم زیرا دست تنھا ھستم. تخیره کرده اس یشان را کور وھا چشم فراوان

 محیط خانهء من پراکنده اند و من خود به آنھا  در ھای گوناگونی که خسته کننده، میکروب پس از مدتی کار زیاد و
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ادی به دست نمی آید یعیت که پول ز شدن با این واق  روبرو ھای قبلی و توانیاھا و ن عادت کرده ام، بی غذائی

  .خت تھیه می کنم، یکجا و ارزانتاز پای من صابون خود را... چه باید کرد؟ و دربارهء صابون. از پا در می آورد انھا را

  .دھان مردم را ھم بسته اید ید؟ در این صورتنـ آیا بھتر است شما خودتان تنھا کار ک

وقت ساکت نخواھند شد،  گذشته، مردم ھیچ قتان بپردازید؟ از اینی رفتنھا به معالجهء توانستید ـ مگر شما

مند از ان ویای پول و جچند طبیب جوانی که تازه به این شھرستان آمده اند و آن. گران در کار استیزیرا دست د

 کی دوخودشان در روز بیش از ی. قم حسرت می خورندو ش شور وھمچنین از نیروی فراوان و  کثرت بیماران من و

  .رندادمریض ن

خواھد با من خودمانی تر  اما دلم می. ـ اینھا را به خوبی می دانم، ھر چند تاکنون با شما آشنا نبوده ام

  .صبحت کنید، طوری حرف می زنید که انگار از شھر دیگری ھستم

آنھا را .  از شھرھای دور ھم مھمان مریض می رسداگر، حتیرھای دھبرای من از ش .ـ نه، درد دل می کنم

ھم اکنون در باال خانهء من مردی خوابیده است که احتیاج به . پیموده اند ، چون راه درازی.دوست می دارم بیشتر

اما اینکه از کجا . است» .ل. م«اسمش . ی را احساس می کندجرد، یعنی خودش چنین احتیاایک عمل جراحی د

  ...ده است؟ مجاز نیستم بگویممآ

  !تان کامل است یا مجبورید احتیاط کنیدـ اینجا وسایل جراحی

من به شوفر او که درعین حال . با اتومبیلش آمده است. او مرد بسیار متمولی است. ـ احتیاط می کنم

ول را نمی داند یا گنجی پاربابش گوئی ارزش . پیشکار و پیشخدمت او نیز ھست جائی در سرداب خانه داده ام

 .خوراکش خورد و  بابت کرایه اتاق وااما من از او پولی نخواھم گرفت، حت... بی حساب خرج می کنددارد،  زیر سر

  .انید، او به میل خودش می خواھد یکی از اعضای بدنش را قطع کنمدمی 

  آقای مودت بی حرکت ماند؟ روی شکم  ھای منشی جوان بر دست

  آیا شما این کار را خواھید کرد؟ !ـ خیسی وحشتناک است

ھا را به خوبی و  ر من نکنم به دیگری مراجعه می کند و ھیچکس جز من این گونه عملـ چاره چیست؟ اگ

  ...زیرا. یمداناین نکته را ھر دو خوب می . تمامی انجام نمی دھد

  دیوانه است؟» .ل. م«ـ این 

 واد دارد، خاطرات می نویسد،ساو مرد با ذوقی است، . قل حاال دیوانه نیستایا ال. ـ نه، دیوانه نیست

  .گاھی ھم مرا مجاب می کند کتاب می خواند و

  :دکتر حاتم گفت. منشی جوان باز به کارش مشغول شد

در . ـ زیرا، شما که نگذاشتید حرفم را تمام کنم، گمان نکنید او تازه کار است و راه را از چاه نمی شناسد

دیگر برایش با درد و ناراحتی ھای ھای پزشکان  عمل. این کار سابقه فراوانی دارد و از دیگران سر خورده است

ممکنش را قطع  او اکنون می خواھد آخرین عضو . این است که به سراغ من آمده است. بوده است مأبعدی تو

  ...کند

  .لرزید منشی جوان آشکارا 

. جراحی می کند چھل سال است که خودش را. ر بیش از یک دست برایش باقی نمانده استدیگ... ـ 

در این . یار قوی و ارادهء عجیب و زندگی آسودهء بی دردسرش به این مقصود کمک می کندشاید بنیهء بس

را ھر دو سه سال ھای گوش و بینی اش  پا و غضروف سالھای دراز یکی یکی انگشتھا و مفصلھای دست و

  . دست راستش اکنون او است و . یکبار، بریده است

  ـ می شود او را دید؟

  . گمان نکنید که خانهء من باغ وحش است. زنیدـ نه، نه، این حرف را ن

  این مدت پول زیادی خرج کرده است؟ پس در. ـ معذرت می خواھم
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بھتر است  از اینھا گذشته، . ینید، شاید ھمین امشب، اما نه در مطب منبب را  امیدوارم او این ود جـ با و

  .گل انداخته است و نزدیک بود رفیقتان را فراموش کنمصحبتمان بیش از اندازه . ساژ بدھید و فاصله دارترا م رتآرام 

  : با لحنی حسرتبار گفت منشی جوان به سادگی یک کودک و

  !ھا داده است ھا که به جراح ـ چه پول

  :ـ دکتر حاتم لبخند زد

  !ـ شما مثل اینکه زیاد نسبت به این مسئله حساس و عالقمندید

جان می کنم که شاید پول بیشتری به دست بیاورم و  ـ من کارمند ساده و زحمتکشی ھستم، ھر روز

به آینده ام  خیلی چیزھاست که برایم مفھومی ندارد؛ ھنوز خانه ندارم، پس انداز ندارم و. زندگیم را کمی بھتر کنم

  .معلوم است که در چنین وضعی حساب می کنم با آن پول چه کارھا می توانستم انجام بدھم. مطمئن نیستم

  . در آن صورت کارمند ساده نبودید، مالک بودید یا تاجر و یا الاقل رئیس اداره تانـ درست است،

، زیرا خوشبخت .ھمین آقای مودت مالک است، ولی به او حسد نمی برم. ـ نه، آنقدرھا ھم نمی خواھم

ا معلوم است که آنر. خودش نمی خواھد خوشبخت باشد و به مفھوم زندگی خیلی پیچ و تاب می دھد. نیست

 لقب داده اید، تاجر معتبری است و پولش از پارو   شما به او تنومند نخواھید فھمید؛ آن رفیقمان که در حیاط است و

ذاب است ھمه اش ھمین که مبادا رنگ عچه خیاالتی است؟ ھمیشه در  ولی گمان می کنید در. باال می رود

از این جھت دست و به سیاه و سفید نمی . بماندصورتش بپرد یا تیره شود و زبانش بار پیدا کند و شکمش یبس 

ھیچ  فکر به  راه نمی دھد، به مغزش  کننده ای را فکر ناراحت ھیچ  حال استراحت است و  ھمیشه در زند و

 بی  و خیلی جوان درست است که من، اما ...است برایش بی معنی  چیز غیر از خودش  ھمه کس نیست،

می گذارنم و آنرا  خواھم باشم، ولی زندگی را خیلی سھل و ساده می فھمم وبه ام، نه فیلسوفم و نه می تجر

  ...اگر فرض کنیم که زندگی کالف نخی باشد. در سادگیش دوست می دارم

  .یدنز شما ھم کار می کنید و ھم حرف می. کنید کمی استراحت ـ می توانید

  ـ خسته تان کردم؟

  ... اگر زندگی کالف نخی باشد. ـ نه

 یچ و تابش نمی دھم و رشته ھایش را به دست وپ .صاف  گسترده و"کامال. ن آنرا باز کرده می بینمم... ـ 

اما به کسی کینه . برای ھمین است که عده ای را دوست می دارم و عده ای را دوست نمی دارم. پایم نمی بند

غذا  عشق و  آفتاب و  و ھوا. ر سرباز زنمکا که به دیگران کمک کنم، زیرا دلیلی نمی بینم که از اینآماده ام . ندارم

نتیجهء تصور  بھر چیز قانعم، اما قناعتی که. و علم و مرگ و حیات و کوھھا را می پسندم و به آنھا دل می بندم

  .خاص من از زندگی است

ھای نخستین ھستید که در ھمه چیز به  شما خیلی شبیه آدم. ندیده بودم  مدتھا بود. ـ تبریک می گویم

  ...حتی اگر غلط نکنم، شباھت دوری به حضرت آدم دارید. یعت ھمان چیز نزدیک بودندطب

  . خی استواین دیگر ش! ـ آه

فداکاریھای   حاضریدازیرا می خواھم باقی حرفھایتان را من به زبان بیاورم؛ شما حت. ـ جدی فرضش کنید

کنید ... بله، شما نمی توانید . مه خوب باشیدسیب بخورید و آواره بشوید، با ھ... کوچک و بزرگ بکنید، به عشق 

که بدی وجود داشته باشد و یا در راه ادامهء یک زندگی ساده و طبیعی با چاشنی یک عشق لطیف، زندگی 

  . ای که کاری به زندگی ھای دیگرندهمندانتشراف

رزد، موانعی بیش بو کوه و حتی مرگ عادالنه مھر و نخواھد و به آفتاب و ھوا  باشد و بیش از حق خود 

رفیق تنومندتان با دستگاه منظم گوارشش و ایشان با جنشان و دوست دیگرتان با ! خیلی خوب، ببینم. بیاید

  . شما ھم با کالف گسترده تان سرگرم باشید سکوتش و

  می شما چیست، آقای دکتر؟رـ سرگ
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  .بھایم سرگرم می کنمخاطرات گذشته ام و کتا موسیقی و غمھا و خودم را با زنم و . ـ من پیرم

 یافت، دکتر حاتم از میان قفسهء کتابھایش کتاب کوچکی زیکی دو دقیقه سکوت جای خود را در اتاق با

  .داد و سکوت را شکست  نشان بیرون کشید و

  ، دیده اید؟»یکلیا و تنھائی او«ـ اخیرا این را می خوانم مطالب جالبی برای من در آن وجود دارد، 

  :عرق از پیشانیس سترد دستھایش را به ھم مالید و است کرد ومنشی جوان قد ر

  .خیلی کم کتاب می خوانم.  آه، نه من وقت بسیار کمی دارمـ

شما بھتر . جدال استرانژه با جدار معدهء رفیقمان در اکنون کورات. ـ بسیار خوب، دیگر ماساژ کافی است

  .شاید نیم ساعت دیگر بیرون بیاید. است استراحت کنید

ناشناس روی صندلیش جا . صدای سرفهء بی خیاالنهء مرد چاق به گوش رسید. منشی جوان نشست

 باشد داشته  مثل کسی که لقمه در دھان ز شد ویخ ی مودت که به سختی نفس می زد نیماآق. به جا شد

  :گفت

  .ھم بخوردالم بـ می خواھد ح

   زد؟ کودکانه ای فریاد منشی با خوشحالی دبرگردان  او  یوبس ناشناس به شتاب سر

  ، آیا خوب می شود؟رآه، آقای دکت. تا به حال یک کلمه حرف نزده بوداز آن وقت ! نیدید؟ به حرف درآمدـ ش

  :تر حاتم جواب داددک

  .دین ساکت بشداما او نباید حرف بزند، بای. ـ بله، این عالمت بھبودی است

دکتر حاتم  دلجوئی خود را ھر چه بیشتر به م ومرد جوان کوشید که حس احترا. آقای مودت خاموش ماند

  نشان بدھد؟

  می خوانید؟  باـ پس شما خیلی کت

  ان را چگونه می گذرانید؟ی ت شما اوقات بیکار . خصوصی رایھاب کتا  اما "ـ بله، ظاھرا

  .ـ من زن دارم

  تازه عروسی کرده اید؟ .می زدم ـ حد س

  .م را دوست می دارمـ شاید شش ماه، اما به اندازهء یک دنیا زن

.  ھستیدیھر دو جوانید و در ابتدای زندگ. می توانید داشته باشید، البته اگر بتوانید داشته باشید.... ـ 

  . ل استگ زنتان خیلی خوش"حتما

مثل بچه ای شده ام که دلش می خواھد . شما، آقای دکتر، مرا مسحور کرده اید.... ـ اوه، چه باید گفت؟ 

اما باور کنید، . ده حرف بزندمی کسی که از او خوشش آ برارق خودش رابھای قشنگ و بر زرق و  از اسباب بازی

  .او را می پرستم.  استیزنم برای من پاره ای از زندگ

  .عاشقید" ااست که واقع ـ ذوق زده شدید؟ معلوم

در لباس . استریخته  موھای بلوطی رنگش مثل آبشار تا روی شانه ھایش فرو!  را می بینم ـ االن او

آیا بازوھای لطیفش را به شاخهء یاس تشبیه ! دآخر او سادگی را بسیار می پسند. دارش می خرامدلچیت گ

  .حر منتظر من خواھد نشستھمیشه، حتی تا س! کنم

  اسمش چیست؟. ـ عشق شما را شاعر کرده است

ه ما باید خوشبخت باشیم، کرد کمی  از ھمان روز اول در گوشم زمزمه فراموش نمی کنم که. »ملکوت«ـ 

  ...اسمش را با ھم انتخاب کنیم دار شویم،  و باید با ھم باشیم، بچه

  .ـ ملکوت؟ این اسم خیلی به نظرم آشنا می آید

  .سادگی و صفای زندگی پی بردم  به او ـ من در آغوش

  .گفت دکتر حاتم. یالنه لبخند زدحناشناس م
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 سال خودم را بگذارید اعتراف کنم، من در این سن و.  برمـ این تنھا موردی است که به کسی حسد می

بیند،  شاید کسی نفھمد، اما خودتان می. بینم عشق ورزیدن آماده می بیش از ھر وقت برای دوست داشتن و

 عمرم من اغلب اندیشیده ام یھا ندازهء سال اتازه، اما سرم پیر است، به چاالکند، قوی و  پاھای من دستھا و

 مرا به زنگی  گوشهء بدنم یک. بوده است نتیجهء این وضع   ھمیشه در حیاتم حس کرده ام انگی کهکه آن دوگ

  ...شدیدتر حس می کنم   و این دوگانگی را در روحم کشنده تر. گوشهء دیگری به مرگ می خواند و

  ـ شما به روح عقیده دارید؟

ھر چند تاکنون . ری ندیده امی و عشق خبحثمان به کجا رسید؟ من از زن. ـ ھمین را می خواستم بگویم

. یکدیگر را دوست نمی داشته ایم ما ھیچکدام امن زندگی می کند، ا ھا ب اکنون آخرین آن چندین زن گرفته ام و

  دیگر ھای من یکی پس از زن.  ھمیشه از من رمیده است معروف است» شانس«اسم  به آن چیزی که امروز 

  .یا خیانت می کنند یا طالق می گیرندیا دیوانه می شوند  می میرند

جریان اسرار شما قرار گرفته ام، ھر چند  افتخار می کنم که در من. ـ آه، پس به شما خیلی بد می گذرد

  رایتان انجام بدھم؟برنمی آید که  بت فرض می کنم، آیا کاری از دستم قاسرار ی رنج آور است، اما با صدا

ھا بود برای کسی  مدت .ھمین کافی است. ف بزنمروق آوردید که ح ش شما مرا به سر. ـ نه، متشکرم

ھای  من سال. نگاه دارید ولی باید به من قول بدھید که ھرچه می شنوید برای خودتان .از ته دل حرف نزده بودم

 مردمش، این ھمان طور که می بینید با تنگ نظریھای. کار می کنم دورافتاده این شھرستان درازی است که در 

ھای غم انگیزش و این برقش که فقط آخر  خسته کننده اش، غروبی ش، بعدازظھرھان ھای، خیابایطرز زندگ

پیش از این در . فرسوده شده ام در اینجا بیش از ھر محل دیگر پوسیده و. شب نورانی می شود می سازم

دیگر نمی توانستم بمانم با مأموریت وقتی . ام، بسیار دور از اینجا گری بودهید ھا و سرزمین ھا ی آبادی شھرھا و

  ...یم را انجام یافته می دیدم بی خبر می گذاشتم و می رفتمدانو ج

  . جوان آه کشیدیمنش

تازه آخرین زن . سرمایه ام بود اثاثیهء مختصر و کیف طبابتم تنھا.  آن روز ھم گمنام و تنھا به این حدود آمدمـ

  ....اسمش. وستش می داشتم به خاک سپرده بودم دیگران د ازجوان و زیبایم را که بیشتر

  ـ چه بود؟ 

روز ھم مثل ھمیشه و ھمه جا ھمان دوگانگی نآ. او مسموم شده بود... بود» ملکوت«. ـ این تصادف است

مرئی و او ھمسفر نابگذارید مثل شما شاعر بشوم، در درون من بود، زیرا ... یا .... سخت جان ھمراھیم می کرد

  ...ھمه وقت در درون من ... تمن اس راوفاد

علم زیادی دارید و من . شما تجربه ھای زیادی دارید. م که چرا درست نمی فھممورـ من افسوس می خ

  .فقط در برابرتان به اعجاب دچار می شوم

ی ولی به ھر حال مسئله برای من باور کردن یا باور نکردن. ـ از شما تشکر نمی کنم، زیرا مبالغه کردید

در ھمهء سفرھایم، پای پیاده، در دل کجاوه ھا، روی . ؛ زیرا من ھمیشه بوده ام»نبودن«یا » بودن«ه است، ن

گل  از میان درختان ا آن زمان کهیھا، وقتی که برف و بوران جاده ھا را مسدود می کرد،  ھا و درون اتوموبیل اسب

 یا در سحری که ؛نه اش می رفتیممی گذشتم، در آن غروبی که به شھری می رسیدیم و به سراغ مھمانخا

تنھا به میدان  بدھد، در صبحی که تک و ناوفتیم که پناھم کباران بر سرمان می ریخت و در خانهء رعیتی را می

 یا اگر تنھا بودم، دم، اگر یکی از زنھایم ھمراھم بود ورمی خو دھی می رسیدیم و از سر چاه آب برمیداشتیم و

. توانم باشم ھمشه می اس می کنم کهساح . کنمثقیل است جور دیگر بیان مییتان یا اگر برا. ھمیشه بوده ام

ن است، نمی دانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یک را؟ این جا دیگر کامال تصادف یولی درد من ا

متضاد چرخ  ند ونی میان این دو قطب نیرومھمن مثل خرده آ. است، آن ھا ھر کدام برایم جاذبهء بخصوص دارند
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بازیچه ای بیش نیستم و او ھم بیش از . است خدا دیگر شورش را در آورده دم و گاھی فکر می کنم کهرمی خو

  .حد مرا بازی می دھد

الجی به رفیق ناشناس عمنشی جوان از ال. آشکارا به نفس افتاده بود. دکتر حاتم نفس عمیقی کشید

 نشان  مرد چاق که ر رُغاین مطالب به او بکند؟ صدای ُغ  فھم  درمی توانست   ناشناس چه کمکی. کرد  نگاه

  .دامه دادا حاتم به سخن ردکت. ش بود ازحیاط به درون اتاق می آمدعصبانیتبی حوصلگی و 

ه ام را دـ خودم را وقف مردم کرده ام، ھر کار که خودشان خواسته اند برایشان انجام داده ام، بی آنکه عقی

ای  من دو نوع آمپول دارم که خواص جداگانه. رده باشم یا از آنھا مزد و پاداشی خواسته باشمبه آنھا تحمیل ک

 ا و مردھا شھر، چه پیر و چه جوان، مخفیانه به من مراجعه می کنند و حتازن ھ. انبارم از آنھا پر است. دارند

نچ درصد ساکنان شھر از خواستاران  پ نود و"تقریبا. ھا تزریق کنم ھا به آن کودکان خود را می آورند تا از این آمپول

 کرد، اما کار مردم را سامان داده ام و به ممی دانید، من فردا صبح از این شھر کوچ خواھ. این نوع تزریقات بوده اند

  .ھا در غیاب من تأثیر خواھد کرد ولپآم. نھا یک  دورهء کامل ترزیق کرده امآھمهء 

  . بودرنگ منشی جوان به سرخی گرائیده

یار س بادامهء میلی جنسی که در آن یا برای ازدیاد و ھا را برای طول عمر می زنند و ـ مردم این آمپول

پیشگاه  نباشد که تقریبا کار دالالن محبت را می کنم، در نظر شرافت، این کار من زیاد نجیبانه اگر از. ندصیحر

 ه و میل خودمدعملی ساخته ام و نه ارا و میل آنھا راده رازیرا نه ا. حقیقت که خود من ھستم مشکور خواھد بود

د در نچه سرگرمی و امیدواری و ھدف دیگر می توان؛ چه موضوع جالب دیگری. ذت دیگری دارندلچه  را، آنھا جز این

ر  و طودور دیگر ھستنجاما کسانی که . زندگی سراسر پوچ و خالی و خسته کننده و یکنواختشان داشته باشد

  .کاری ندارم ند، من ھم با آنھایمی آبه سراغ من ن ندیشند ودیگر می ا

  ر حاتم پرسید؟تدک. »آه«:  جوان فقط توانست بگویدیمنش

  ـ شماچیزی می دانستید؟

  . تزیرق کرده بود" ف می زد که اخیرارپول ھائی حماو از آ. نم چیزھائی شنیده ام زـ خیلی مبھم، از 

  .ـ پس ھمان است

  .یستنـ اما او احمق 

ھا، حساب  آمپول اما در مورد این. را فریب می دھدـ خیلی ھا احمق نیستند، فقط گاھی  انسان خودش 

  .جوانی نیروی عجیبی است که حماقت و فریب را ھم مسخره می کند. جوانی را ھم بکنید

  ـ پس به من ھم خواھید زد؟ 

 رر ندارد وست که احتیاج به تزریق مّکنوعی از آنھا ھ. دوستانتان ھم به شما و ھم به. ـ اگر مایل باشید

  .یک بار کافی است

  .را می کنید؟ من اگر وقت داشتم زودتر از این به شما مراجعه کرده بودم ـ آیا این لطف

 شما  .  تعریف کند کتابش  نویسنده ای ھستم که از  درست مثل  .ی آوردم به شوق  ـ ذوق شما مرا

شاید  و  ھا  ھای حقیر پاداش یک عمر رنج اینگونه شادی. ف ببخشیداین خودخواھی را به یک پزشک پیر خر

  .ھای من است خدمت

اھر و چشم داشت پاداش، در حالی که خودتان محروم و نومید ظـ این موھبتی استکه شما بدون ت

  .موھبت نباشند شاید امثال من الیق این. ھستید، به دیگران خدمت می کنید

منشی  ھم الیقید ، کار می کنید، شرافتمند ھستید، در اداره تانشما . ـ شکسته نفسی می کنید

محبوبی  ر نیرومند وھشو  پاکید، برای ملکوت جوان و زیبایتان وخوبی ھستید، وظیفه شناس و مھربانید، راستگو

ه دیگر چ. کسی ھم کینه ندراید ھای گرانبھا می کنید، به کمک  لزوم به دوستانتان د، در مواقعیبشمار می رو

تان را به این جا رلحظات آخر گذا شاید این تصادف نیکو که در این. ھم در حد خود نمونه اید می خواھید؟ شما
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 استفاده کنید پاداش کوچکی باشد، پاداش ناقابلی باشد از داروی مننتان پا به پای زن مھرباتید انداخت و توانس

  ....برای در پیش گرفتن شیوهء خاص زندگیتان و افکارتان به 

  ـ به چه چیز؟

. مرد چاق را صدا زدند تا به کمک بیاید.  بحران سختی را می گذراند"آقای مودت در این ھنگام حقیقتا

شت لعابی را زیر دھان طمنشی جوان . ناشناس از روی صندلی برخاست و شانهء آقای مودت را نگاه داشت

نامفھموم و بی اعتنا شده بود به آقای مودت خیره م با قیافه ای که ناگھان سرد و تدکتر حا. آقای مودت گرفت

بعد نوار باریک و درخشان و لزجی از . حال سکسه و تھوع افتاد و فریادھای شدیدی زد آقای مودت به. شد

 منشی جوان با. بود و آھسته دور چوب کبریتی می پیچید دکتر حاتم سر این نوار راگرفته. دھانش بیرون آمد

  :وحشت گفت

  دهء نازکش باشد؟ـ نکند رو

  . را زیر دست امتحان کردندکتر حاتم آ

  .. قسمتی از تشکیالت ھمان"مسلما. روده جور دیگری است. ـ گمان نکنم

ھرکس را به خنده می انداخت با سر و رویش می ریخت و در غیر این وقت حالتش  مرد چاق که عرق از

  : گفتدت خولفصدای ک

من از ھمان روز اول که با . کرد  مرا که از خورد و خوراک و زندگی باز!ـ ھر چه ھست که پدر ھمه را درآورد

 زآدمی که ھمیشه لودگی و مسخرگی کند بھتر ا! این مودت رفیق شدم می دانستم یک ھمچو سرنوشتی دارد

بین که مثل موش مرده اینجا آفتاده است، وقتی سرحال و سالم باشد امان برای کسی نرا حاال . می شوداین ن

  .قی نمی گذاردبا

  دکتر حاتم پرسید؟

  . بپرسمدـ راستی چکاره اند؟ یادم رفته بو

  :منشی جواب داد

  .ای مودت؟ یکبار عرض کردم، اھل مطالعه اند و امالک مختصری ھم دارندقـ آ

گوئی می خواست . که اینک اندوھگین بود دزدانه به دکتر حاتم نگاه کرد بشآقای مودت با قیافهء متعّج

  ».مثل بچه ای است که از بزرگترش ترسیده باشد«: دکتر حاتم فکر کرد. بدپوزش بطل

جن به اندازهء یک کف . معلوم شد نواری که قبال خارج شده بود دم او بوده است. دمبعد از آن جن بیرون آ

ی شده به قبا و ردائی زراندود و ملیله دوز. شبکاله قرمز و درخشان و دراز و منگوله داری به سرداشت. دست بود

. مثل منشیان درباری قاجار بود، تمیز و باوقار. کوچولو پایش را می پوشاند ھایی ظریف و بر کرده بود و نعلین

چپ پسر بچهء جنی زیبارو و سبز خطی را که  قلمدان و طومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با دست

  :دکتر حاتم گفت.  و رویش را پوشانده بودلعاب لزجی سر  . داشت تنگ در بغل می فشردیھائی بادام چشم

  .پنبه پاکش کرد با باید. ـ شیرهء معدهء آقای مودت است

دکتر حاتم به گوشهء دیگر اتاق رفت تا اسباب . او با صدای زیر و دلخراشی خندید. جن را خشک کردند

را به او ن  دکتر حاتم رفت و آجن چیزی روی ورقه ای نوشت و سالنه سالنه به طرف. ھا را فراھم کند ترزیق آمپول

  منشی جوان پرسید؟. داد

  ـ چیست، آقای دکتر؟ چه نوشته است؟

  .کشف کنم باید. ـ رمز است

را روی بخاری نآق زد و دست آخر رکتاب قطور و سیاه رنگی از قفسهء کتابھا درآورد و چندبار و دکتر حاتم

  :ی کج و معوج و عجیب چنین نوشته بودجن روی ورقه با خط. پرداختوشتن گذاشت و به مطالعه و ن

  تیکا
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 چند. آقای مودت به دوران نقاھت پا می گذاشت و پسر بچهء زیبا با ریش حنا بستهء جن بازی می کرد

.  روی کتاب خم شده بودبه سربزرگش   کرده بود وادکتر حاتم پشت به آنھ. گذشت دقیقه در سکوت و انتظار

  :ه می لغزیدنگاھش در روی کاغذ بر رمز کشف شد

اسر معده و رودهء آقای مودت ربرگ انجام کار ـ من س     

چھل و دو ساله را به خوبی کاویدم و دیدم که به سرطان 

  آثار.  دچار است »گل کلمی« نوع  خطرناک و کشندهء معده از

ده ی خوبی د مخاط به   جای این گیاه در ھمه و شکوفه ھای

 با قای مودت ھمراه آمیز آمرگ زودرس وافتضاح. می شد

   999مامور شماره : دتمندارا. فرسا حتمی استدردھای طاقت 

  :مرد چاق د رکمال بی حوصلگی پرسید

  ـ کشف شد یا جان ما به لب می رسد؟

  :دکتر حاتم با صدای رعب انگیزی جواب داد

ھمین . داشتیدکردید و مرا از مأموریتم بازی ـ مطمئن باشید، نوشته است شما بی جھت با من مبارزه م

ید و اگر ھم توانستید ناگر حرفی دارید و با او بز. یدرئیس مستقیم من، به سراغتان می آ، طانیش د امشب خو

  .به جنگش بروید

بود  جن که اکنون شبیه یک جنگجوی مغولی شده. آقای مودت به نرمی خندید. دوستان به ھم نگاه کردند

چاق و منشی  آقای مودت و مرد. درز در بیرون رفت و در فضا ناپدید شدبه دکتر حاتم تعظیم کرد و صفیر کشان از 

ناشناس از شیشهء پنجره به . کردند و بی قیدانه لبخند زدند ان باز ھم با ناباوری و سرخوشی به ھم نگاهوج

  .می شد آسمان خیره شد، قوس قرمزی در ھوا نقش بسته بود که اندک اندک از اطراف محو 

مودت و ناشناس را از معجون خود بی نصیب گذاشت و پس از آنکه منشی جوان برای مرد دکتر حاتم آقای 

 میل جنسی را زیاد می کند، چھار آمپول  که این دارو عمر و  تاکید کرد"مخصوصا کافی داد و زم و الچاق توضیحات

  .تزریق کرد  دو به آن» روتارد«از نوع 

  :گفت منشی جوان. چاق را به عقب زد ی مودت و مردھای پول آقا دکتر حاتم کیف. فتندخداحافظ گ

  .بینم؟ این آرزوی من است بشما راـ آیا باز ھم می توان 

  :دکتر حاتم جواب داد

  .ھم مرا خواھید دید  رفت، اما شما بازمـ من فردا خواھ

خیابابان،  ن سویگران آید. ھوز به خیابان نرسیده بودند که دکتر حاتم ناشناس را صدا زد. بیرون رفتند  آنھا

  :خانه کشید و آھسته اما با لحنی قاطع گفت دکتر حاتم ناشناس را به درون.  جیبپ ایستادندرکنا

ھای  آیا مودت این اواخر ناراحتی. تو حرف می زنم که می دانم امشب گفتگو نخواھی کرد ـ برای این با

  خون باال نمی آورد؟ده؟ گاھگاھی راحساس نمی ک گوارشی نداشته است؟ دردھائی در شکمش

  : انداخت ھای او دکتر حاتم نگاه سوزانش را درچشم. ناشناس با حرکت سر به تصدیق جواب داد

اما این راز را . ترا ھم بخشیدم چون به من کمک خواھی کرد. ـ به او سوزن نزدم، زیرا لزومی نداشت

این  .گر ساخته امیچیزھای د  صابون واھ دستیارھایم را کشته ام و از آن ھا و شاگردھا و بشنو، من ھمهء زن

خطرناک  ان تو ترزریق کرده ام چیزی جز یک سم کشنده وتوسدبه  ھائی ھم که به ھمهء مردم این شھر و پولمآ

نیست که در موعد معین، یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم، وقتی که فرسنگ ھا از شھر لعنتی شما دور 

یق به رھایم را برای تز ھا و سرنگ ا گذاشته ام و سوزنپتی دیگری نرزمین لعیا ده یا س شده ام، و به شھر و

ھای  ج با رن بزرگترھا را کودکان را خیلی زود خواھد کشت و. اده کرده ام، اثر خواھد کردممردمانش جوشنانده و آ

وز فرخنده را به چشم  رناکنون آ من از ھم. د بردھعوارض وحشتناک سرانجام از میان خوا گون واتحمل ناپذیر گون
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گر ی و شھرستان دوردآ از پا درخواھندرا سمج ترین افراد   قویترین وای که حتزرو! ھفت روز دیگر را! می بینم

  ...گندند،در کوچه ھا باد کرده اند و مید  اجساته اسدروز ناله ھا دیگر خاموش شنآ.قبرستانی بیش نخواھد بود

  :مرد چاق از آن طرف خیابان فریاد زد

  .باز باید به باغ برویمخر اجازه اش بدھید بیاید، آ. دکتر، خیلی معطل شدیمآقای ـ 

الشخورھا . ھم انباشته شده است ھا روی ھا و کوچه ھا و اتاق گندیده در خیابان اجساد باد کرده و... ـ 

.. .یا ناشاد مردان شاد وزشت و زیبای مرده و  ھای بوی زن ...بوی مرده... بو... بو. فضای شھر را سیاه کرده اند

 لذت تماشای  افسوس که من ھمیشه از !  آه !جا، ھمه جا ھمه... ھای تازه بالغ چند روزه و جوان یابوی بچه ھ

 وقت دکترھای شما چه نآ.  از موعد کوچ کنمرزودت ھر سرزمین مجبورم  مناظر محروم بوده ام، زیرا در ھر شھر و 

خودکشی ...  شد، بو دیوانه شان خواھد کرد دیوانه خواھند... چاره جوان بیآن چند !  ھا خواھند کرد؟ بدبخت

  .می کنند

  ناشناس تکان خورد، دکتر حاتم زمزمه کرد؟

دھی  ھای آخر اقامتم در شھر و این کاری است که شب. ھمین امشب خفه خواھم کرد ـ آخرین زنم را

. خوابیده است محبت من دلی سرشار از عشق و  وکه باید ترکش کنم انجام می دھم، او اکنون با خیال راحت

ھای فرزندانم  جان کندن ھا و بچه دار بشوم، آن وقت تشنج چقدر دلم می خواست عقیم نبودم و می توانستم 

تنھا کسی    فرق دارد و تاکنون در عمرم دیده ام  ھمهء کسانی که  او با... ».ل.م«اما این  . تماشا می کردم را نیز

ذره ای از مرگ نمی ترسد، به استقبال آن می ! ردوالم را ناراحت می کند، او مرا به زانو در خواھد آاست که خی

او چھل سال شکنجه ھا را تحمل کرده است و . مرگ، دھشت، بیماری، رنج برایش مسخره ای بیش نیست. رود

  .ھمین مرا در مقابلش ضعیف و متزلزل می کند

  :منشی جوان فریاد زد

  ـ نمی آئی؟

  دکتر حاتم ھمچنان مزمزه می کرد؟

ر خزیبائی، اما نه در این ساعات آ تازه و ـ برو، برو، سرانجام برای او ھم فکری خواھم کرد، فکر بسیار 

  .سپیده می خواھد بزند  وقتی که شاید... ه کوچ کنم، و شایدن ک پیش از آ"لمامس. شب

ھای مرتب و  صدای گام. بسته شدپشت سرش  در. ناشناس لبخند زد و به سوی دوستانش رفت

جا مھتاب  رون ھمهیدر ب. خفته ای مبدل شد شمردهء دکتر حاتم که به درون خانه اش می رفت به طنین گنگ و

  .بود
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   :مو دفصل

  
  

  

  

  

  

  

  

  اکنون او سخن می گويد
  

  .سر من از نالهء من دور نیست
   ـمولویـ 

  

  ....روز دوم ورودم به شھرستان

ن اتاق عجیب که دکتر حاتم مرا در آ این در. م ادیگر عادت کرده. ست راستم، می نویسمبا تنھا دستم، د

خواھد فراموش کنم و ھیچ  دلم می باز. مثل ھمیشه دنبال فراموشی می گردم وابانده است بیش از ھر وقت وخ

توان فراموش کرد د، زیرا تو نیستی و من می دانم که نمی ماما، ای فراموشی، می دانم که نخواھی آ(نفھمم 

  .) حتاگریستن... زیرا که فراموشی در جھان وجود ندارد، ھمچنان که ھیچ چیز وجود ندارد

ھاست که روزی ده بار بیا بیشتر از خودم می پرسم که چرا اشک و فراموشی را از من دریغ  اکنون سال

ز خودم و این خود منم که جدریغ نداشته است،  چیزی را از من تاکنون کس داشتند؟ ولی می دانم که ھیچ

  .تقصر کارانم سرآمد و سرور ھمهء

فت انگیزی کنم که چگونه ھنوز چیزھای شگ اھی تعجب میگ... گفتم، و شاید اتاق عجیب؟ پیش از این

داخل و تاما برای من ھر اتاقی که سقفش را با آینه پر از ماه و ستاره کرده باشند و دیوارھایش از . دارد ودوج

بیرون می آورد، متموج باشد و دریچه ھای بیضی  گوئی ھر یک از بطن دیگری سر ران رنگ گوناگون، کهترکیب ھزا

دکتر حاتم شاید  یب است، گرچه برایج ضخیم ملون به جھان خارج باز شود ھنوز ھم عیشیشه ھا شکلش با

  .یک نوع سرگرمی باشد

غرابت اتاقی  ناگھان تازگی و . مداد ود راه ھا را دیروز ، در ھمان لحظهء ورودم، به خیال خ من این حدس

 ھای درازی را در اندیشیدم که بیش از این چه سال. ضربه ای زد روحم   زندگی کنم بر نچار باید مدتی در آاکه ن

افتادهء متروکم، در ھمان پنج دری بزرگی  در قصر دور ھفته ھا و ھا وزھای یکسان و یکنواخت گذرانده ام، رو اتاق

، آیا باور کردنی است که من بیست سال، سی سال، چھل سال، فقط در یک اتاق هآ...  سفید بود پاکه سرتا

  زندگی کرده باشم؟ اتاقی با رنگ کفن ھا و مریضخانه ھا؟

کی سرحال بود و به شادمانی کمک می کرد تا روی فنرھای چوب دست مردنم فشار دان دیروز» شکو«

حاتم از او خوشحال تر بود، شاید از اینکه  دکتر. تاه شود و بتوانم از در وارد شومبیاورم و سرم را خم کنم که قدم کو

ده ساله  سبکی بچه ھای ده پانز به جلفی و  ھای خودش دیده بود، وهپنج چنین بیماری را در برای نخستین بار

  :م به لوحهء باالی در افتاددر ھمین وقت چشم. دسوت می زتصنیف عامیانه ای را با 

   نسیون دکتر حاتمپا«

  ». شود باید ھیچ چیز نداندلھر که می خواھد داخ



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ١۵                 ملکوت                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
  :گفتم من برگشتم و

  ـ آقای دکتر، این شوخی است؟

  از سرتفنن با من حرف می زند، به آرامی جواب داد؟او گوئی 

  . ن قدیماز یون مبتذلی است و کمی ھم بی معنی، اـ نه، تقلید

  :گفتم من

داند  ن که ھر کسی ھندسه نمییبیه اشیز دیگری نوشته بودند، گویا ه شان چسـ ولی آنھا بر سر مدر

  .داخل نشود

  .ـ اما امروز در ھمهء مدرسه ھا ھندسه درس می دھند و بنابراین ھرکس چیزی از آن می داند

نخستین چیزی که . گذاشته بودم و ناگھان خود را با دنیای تازه ای روبرو دیدم من در این ھنگام به اتاق پا

  پرسیدم؟. تختخوابم در دل دیوار نشسته بود د یک آینهء برزگ قدی بود که درست رویرو رچشمم خو به

  تختخواب من است؟ ـ این

  :دکتر حاتم به من جواب نداد و به شکو گفت

  . داد کارھا را خواھد ـ زودتر، زودتر آقا را بخوابانید، پرستاری که االن می فرستم ترتیب ھمه

با  گذاشت و ھا را دور و برم شکو بالش. ستم، ھمانطور که اکنون نشسته امتختخواب نش من روی

خودم در آینه خیره شدم، ھمانطور که اکنون خیره  اشارهء دست پرسید که آیا راحت ھستم؟ وقتی بیرون رفت به

  .شده ام و اندیشیدم

این .... اما نه .... ه اما ن. آیا من چه می دانم؟ من ھیچ نمی دانم. خیلی خوب، باید ھیچ چیز نداند

من ھمه چیز می دانم و ... خیلی چیزھا می دانم وحشتناک است، این ترس آور است، این دروغ است، من

  .بنابراین اکنون که پا به این دخمهء رنگارنگ گذاشته ام، البد حادثهء مشئومی اتفاق خواھد افتاد

 حادثه  کدام گرید شده ام؟ برای من  نگران  شوم وقوع حادثه ای از  منم که  آیا!  مضحک است آه، چه

  می تواند شوم باشد؟

  

  

  روز سوم

آن پنج دری سفید قصرم زندگی  در که دیگر حتا یک لحظه برایم ممکن نبود ورب سفر کردیم، وقتیبعد به مغ

خواسته خارج نداشت، این را خودم  شتندکه روزنی ھم بهامرا در کالسکه ای گذ. چه خوب به یاد می آورم .کنم

ھا ھم االغ ردیف جداگانه ای از قاطرھا و . ھای بیشمار نشستند ھا و قاطرھا واالغ بودم، و خودشان روی اسب

مثل اینکه قافلهء تاجران ... ھای فلزی و چوبی و بسته ھای بیشمار  اثاث و اسباب را حمل می کردـ  صندوق

  .ابریشم راه درازش را به سوی چین آغاز کرده باشد

دم، نبود که سفر آغاز شد و من در مدخل قصر، ھنگامیکه در کالسکه می گذاشت درخشان یک صبح

با ھمین یک نگاه . ، بیندازم».ل.م«گذرا و سریع به کاروان غم انگیز خانواده ام، خانوادهء  توانستم نگاھی کوتاه و

زھا وھا و ر  ساعتد ی که مقدر بو، تصویر.کاروان در ذھنم تصویر کنم کافی بود که بتوانم طرحی کلی از ھیئت این

. و بعد دیگر ھمه چیز سیاه شد، گوئی ناگھان روز به پایان رسید... ھمدم و رفیقم باشد و خاطرم را مشغول سازد

روز ھنوز نآ.  کمکم کرد تا تکیه بدھم»شکو«بستند و  که را آویختند، در را هکپرده ھای مخمل شب رنگ کالس

امروز بودم، زیرا به یاد  تر از  را با خود به ھمراه می بردم و البد بسیار سنگینھا پای راست و گوش دست چپ و

  :می آوردم که شکو می گفت

  .ل، شما مرا له کردید.ل، م.ـ م
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حق  من او را له کردم؟ نه، نه، اوخدمتکار من است، پیشکار مسن است، راننده و ھمه کارهء من است و

گر دلم را یگمان می کردم که شکو د ھا به من گفته بودند و من  قبیل سخنھمه از این. ندارد، اینطور حرف بزند

د شکست، ھمان شکو که از میان زباله ھا و بیغوله ھا بیرونش کشیدم و آب و نان و زندگی خوب بھش ھنخوا

 دراز ھای روزھا و شبن سرداب خانهء دکتر حاتم چه می کنی؟ آیا تو ھم به یاد آ اکنون در! دادم، شکوی بیچاره

چرت  سفر مغرب ھستی که روبروی من در کالسکه نشسته بودی و در فراز و نشیب راه باال و پائین می پرید و

. خواھم شد از اینکه این روزھا من سبک تر شده ام و امروز و فردا سبک تر  می زدی و به اطراف می خوردی؟ و یا

از   در آن خاطرات بنویسی و ا تکرار کنی، یعنیدفتری فراھم آورده ای که حماقت مر خوشحال ھستی؟شاید ھم

؟ آه، چه می م می دان چه. نتوانسته ای انجام بدھی وئی، کاری که با زبانت ھرگز  و دیگران خوب و  بد بگمن

  !من ترا الل کردم... اینقدر می دانم که من ترا له نکردم، ھرگز دانم اما

بیرون  کام  زبانت را از  گرسنه و حريص من  ا ھ وقتی که دست مأیوسی داشتی  چه نگاه مضطرف و 

  !می کشید

  

  روز چھارم

دکتر . ه است تھنوز  از روز اول حرف می زنم، زیرا این سه روز دیگر در یکنواختی و تنھائی و یکسانی گذش

ومتم  عقب می اندازد، شاید می خواھد میزان حوصله و استقامت مرا بسنجد یا مقا"حاتم تاریخ جراحی مرا مرتبا

میان مھمترین و جالب ترین چیزی که ممکن است و جود داشته باشد  اما در این. آنگاه لذت ببرد م بشکند ودرا ھر

او مرا نشناخته است و نمی داند کیستم و حرفھایم را باور کرده است، . روز بروز بھتر و بیشتر به اثبات می رسید

ستیک صورت و پالاز تغییر نام و شخصیت گرفته تا جراحی ھیچ چیز . محقق شده است که او کیست اما برای من

بیست سال  ھمان مرد ناشناس مرموز است که. ھمو است. تعویض رنگ موھایش، نتوانسته است مرا گول بزند

 و یک روز ھم بی سر و  فیلسوف می نامید شاعر و روز خود را ن آ. پسر من دوست شد پیش به شھر ما آمد و با

  ...صدا غیبش زد

از عرق  وقتی شکو رفت ناگھان خودم را تنھاتر از ھمیشه حس کردم و. ف می زدمرز اول حواما من از ر

 گرمای مطبوعی بود و پس از آن. دم لرزیدیم و دیگر نفھمیدم چه بر سرم آ.سردی که مثل باران بر تنم فرو ریخت

  .دکتر حاتم نبضم را در دست گرفته بود

  ...فت گتی بود شبیه اغماء، اگر بتوانلت داده بود، حاـ به شما یک بحران ناگھانی دس

ھا آشنا ھستم؟ و تمام عمرم مثل زورق خرد شده ای در تالطم این  چرا به او نگفتم که من با این بحران

  ھا و اغماء ھا نوسان داشته است؟ دکتر حاتم را از میان شب می دیدم که می پرسید؟ حالت

  ـ او الل مادرزاد است؟

خوب می شناختم و می دانستم کیست و  ھایم به او جواب داد که من او را میان دندان  ازکس دیگری

آوار بر وجودم فرود  که مثل بار لعنتی، آن بحرانتی به سراغم آمده است، آن تب و غیقین داشتم که باز آن حال لعن

ھمو که (  ه ھا، ھمو، ھمو بتواند برخیزدخاک، از البالی گردباد و خراب گرد و کند تا از میان مرا منھدم می می آید و

ھای من   لحن و صدای من، و به دکتر حاتم پاسخ می دھد و ھمو که با دست ف می زند و بارح  لب و زبان من با

ام که آن  و در ھیچکدام از آن لحظه ھا، خود من نبوده) است فرزندم را قطعه قطعه کرده است وزبان شکو را بریده

عرق می کردم و  می توان گفت که باور کند؟ من می سوختم وچه کس دیگری  آه، به...  امکارھا را می کرده

نوکرھا دستور می  او در درونم برمی خاست و حرف می زد و به یکباره نیست می شدم و مغزم می جوشید و

یای خستگی و از میان در گرفت و من می ، توفان آرامنپس از آ... نعره می کشید و شکو را کتک می زد داد و

ھای  ھا و گناه ھا و بدی ای که پیشاپیش، جنایت اما بچه(  ظلمت بار دیگر مثل بچه ای معصوم متولد می شدم

  ) بخوبی انجام داده باشد محترم و مقدر خود را
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  ـ او الل مادرزاد است؟ او الل مادر زاد است؟

  ن به دکتر حاتم جواب می داد؟ھای م زبان و لب و بامطنین این سئوال در سرم می پیچید و باز ھ

  .د که بتواند بگوید؟ کسی تا بحال از او نپرسیده استسـ چه می دانم؟ چه کس او را بخوبی می شنا

  .ـ به او در سرداب خانه جائی دادم، بسیار راضی بود

  ـ اما پرستار چه شد؟ چرا شما مرا به این اتاق آورده اید؟

آن حال . م خاموش ماند و من از میان تب دکتر حاتم را نمی دیدمدر این لحظه دیگر حتا او نیز در وجود

دورازده سال داشتم و  مثل ھمان روزی شده بودم که.  در بر می گرفت"غریب، آن نشئهء پر قدرت، اکنون مرا کامال

بازی می یوان ھای سرخ باغچهء جلو ا گل من با تیم و سان باغ نشو باغ رفته بودیم، آنروز که در ای با خانواده ام به

نسیم تا دور دست می فرستادند، بچه   را بادکردم، جوی آب از کنار باغچه می گذشت و پونه ھای خودرو عطر خو

 کناره گرفته بودم، چیزی بود که مثل اھا پشت سرم به جست و خیز و بازی مشغول بودند و من باز ھم از آنھ

مادرم از فقا صدایم زد و در ھمین وقت بود که غنچه ای در کشاند، ناگھان  ھمیشه مرا بسوی انزوا و تنھائی می

و برای اولین بار ، برای اولین بار بود » !می سوزد«: من فریاد زدم انگشتانم له شد، دستم از تیغ خار آتش گرفت و

پرده ای نگاھم را کدر کرد و مثل  ھمه چیز زرد  شد و. که خودم را در کشاکش کابوسی عجیب احساس کردم

چیزھا  شدم، سرم گیج رفت و گرمای کشنده ای در سراسر بدنم لول خورد، ھمه این که کمی از زمین بلنداین

چند ثاینه بیشتر طول نکشید، باز بر زمین قرار گرفتم و ھر چیز بسرعت رنگ حقیقی خود را باز یافت، من به صدای 

من ترسیدم به او چیزی . دستمالی پاک کرددستم را با  مادرم برگشتم و خودم را در دامانش انداختم و او خون

ھمهء آنھا .  برایشان تعریف کردمدبچه ھا خزیدم و آنچه را دیده بودم و بر وجودم گذشته بو میان بگویم، آھسته به

که  امیدوار بودم که آنجا چیزی باشد. ھا راه افتادم کردند و من بار دیگر بسوی گل ام خنده افتادند و مسخره به

  .و آنجا فقط عطر بود. را باور کندھایم  حرف

  :دکتر حاتم گفت

اما چرا باید . ـ شما می گوئید که باید فراموش کنید و برای ھمین است که خودتان را جراحی می کنید

بھتر بگویم شما  اجبار میل و ھوس در کار است و است؟ در حقیقت به جای فراموش کنید؟ چه اجباری در کار

موش کنید، شاید برای اینکه از حقیقت می ترسید، و آنوقت به خواست خودتان صورت که فرا خواھد دلتان می

 یالبته با من نیست که فضولی کنم، اما شما با این کارھا. خیلی مغذرت می خواھم . حتمیت می دھید لزوم و

  بچگانه چه چیز را می توانید فراموش کنید؟

گردباد بود، خاک  هء روبرویم و در ماه و ستاره ھا توفان ودر اتاق ودر آئین. ھمه چیز گرداگرد من می چرخید

سفید صفیر زنان از راه می  مثل خون برزمین می ریخت و باد   برمی خاست و درھم می پیچید و سبز رنگ به ھوا

دستش را بسویم  رسید و آنگاه ھمه چیز سیاه می شد و من مادرم را می دیدم که در دور دست صدایم می زد و

  .می خواستم جوابش بدھم. رده بوددراز ک

سرم را من ھنوز معصوم و بی پناھم و پ! ممادر، مادر، من ھنوز دوازده ساله ا«: می خواستم فریاد بزنم

و دستم را دراز کرده بودم که به مادرم برسد، شاید که او با دستمال سفیدش خون خشکیدهء پسرم » !نکشته ام

سوختم، صدایم در گلو شکست   اما در این آرزو...  و فریادم اوج می گرفتدستم ھمچنان دراز می شد.را پاک کند

و من می دانستم که ھر فریاد و ھر التماس در این گردباد ملون گم خواھد شد و تنھا دھان خشک وتب زدهء من 

  .مه باز خواھد ماندیمثل دھان ابلھان و تشنگان ن

  

  روز پنجم

ھا در کالسکهء  در طول این سفر، روزھا و شب. ود نزدیک می شدآنوقت سفر مغرب اندک اندک به پایان خ

ھمان . رده بودمدر بسته ام به شکو خیره شده بودم و در خیالم کاروانی را که به دنبالم می آمد ھمراھی ک



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ١٨                 ملکوت                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
ر پشت اثاث خانواده ام ب. شیدخجا می درمه ھ ھم در آستانهء قصر در ذھنم درخشیده بود بازطرحی که روز اول 

 اگور کھنسالش تنھ من زنم را در!  بودکچه مضح. ھای زیبای اصطبلم ھایم بر اسب کلفت ھا، و نوکرھا و مال

خانوادهء من در این ھنگام . گذاشته بودم و آن قصر تو در توی غم انگیز را ھم برای ھمیشه به روح او سپرده بودم

  قصر و پدرم ثروت و. دند سپری شده بود آن روزھای خوش که ھمه زنده بو تنھا از خود من تشکیل می شد و

دوستش نمی  من ناراحت نشدم، چون. گاه کشته بودرگذاشته و روزی خود را در شکا امالک خود را برایم باقی

وقتی او را از دست دادم پانزده سال داشتم و ھمانوقت بود که ... داشتم و زیاد مھم ندیده بودمش، اما مادرم

 خودم که ھم براین آ زھا را می نویسم ویچ چرا این اما. ی ھمیشه از دست داده امابردانستم در واقع خودم را 

 باشم، زیرا تاکنون داشته اطر خکنم و او را به ام؟ نه، باید بنویسم، باید از مادرم یاد چه کشیده و دیده می دانم

 تاق دکتر حاتم نشسته ام واکنون که روی تختخواب ا ھیچکس را بیشتر و واقعی تر از او دوست نداشته ام و

مادرم را صدا بزنم و بگویم که ھنوز ھم بوی دستھای   می خواھم فریاد بکشم و خودم را در آينهء روبرویم می بینم

بی  سر ملتھب و   چشمان مرا با این صورت پف کرده و   او  حس می کنم، اما اگر گرمی آنھا را  تو را می شنوم و

 ھیوالئی که دور تا نمی بینم،در آینه جز ھیوال چیز دیگری ا ه خواھد گفت؟ من خود ردماغ بریده ببیند چ گوش و

آه، مادر بیچاره ام، تو . ده و در کنارش مانده استمتنھا دستی از او بیرون آ پوشانده اند و پتوھا شھا ولادورش را با ب

  ... و متنفر باشیحق داری، تو حق داری که از این ھیوال بگریزی

 روز فکر جالبی مرا مشغول کرده است، آیا از پیش می دانسته اند که من به اینجا خواھم آمد و این چند

  باشد، زیرا من از این اتاق فقط در رنگ آمیزی دیوارھا چرا دکتر حاتم چنین اتاقی ساخته است؟ شاید ھم ابتکار او 

اما ھر چه باشد، وجود من در این میان . امپنجر ه ھای بیضوی دارند فراوان دیده  قدیمی که ماه و ستاره و ھای

یف در طاقچهء روبروئی چیده د بزرگ و کوچکی که به ریالزم بوده است، تا ھمه چیز را کامل کند و آن شیشه ھا

  .ام

اعضاء قطع شده ام را در این . ام علم طب الھام گرفته را ازن این ابتکار دیگر از خود من است و من آ

  .ھداری می کنمشیشه ھا با الکل نگا

  

  روز ششم

ھر لحظه می توانم به خودم و به . این را دیروز ھم نوشتم. من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم

 شناورند نگاه کنم و مھم این است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن لاعضای قطع شده ام که در الک

  . من ھستند ھمهء آنھا روبروی.را به خودم ھموار کنم سر

 جوانی و زیبائیش دریغ خوردم، زیرا  برپرستاری که عاقبت دکتر حاتم فرستاد در حقیقت زن او است و من

ھا را تباه کند؟   می خواھد زندگی جوان"چرا دکتر حاتم مخصوصا. تلخ ترین تجربهء عمر من در ھمین نکته است

 را به ھای جوان ای جوان را گمراه کند و زندارد پسرھ وا می که او را این چه شھوت و حرص موحشی است

  ستی ھا بکشاند؟بدترین بدبختی ھا و پ

او قاتل واقعی پسر من است و باید . اتم بشناسانمحچرا پیش از موعد خودم را به دکتر . اما باید ساکت بود

  .چشد جنایتش بھا را به کیفر تلخ ترین عذاب

  

  روز ھفتم

 می  بودم گذرانده   عمری که  در بارهء .کالسکه ام  در خسته    وا  من، تنھ.افتادم  سفر مغرب   یاد به باز 

راه می  می دانستم که نوکرھای وفادارم به دنبال کالسکهء سیاھم . تنھا بودم حتا در حضور شکو . اندیشیدم

اج ھنوز آنھا را یاحتد و اربابی را که نیمه دیوانه است و تصمیم به چنین مسافرت غیر معقولی گرفته و بدون نپیمای

آن طرح سمجی که در  اما ھمیشه در تصوراتم، در خیالم و بر. در خانهء خود نگاه داشته است مسخره می کنند
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این نقطهء مزاحم که مثل .  داشترک وجودحمت مدخل قصر به درون ذھنم خلیده بود، یک نقطهء سیاه درخشان و

 تنھاتر و خالی تر و  بزرگتر و سیاه تر از کالسکهء خودم ودبو کالسکه ای هءشیسی در روح من دور می زد اندمگ

ھمهء  در حقیقت ھمهء ما در. را می راند انگیزتر از آن، که پیشاپیش ھمهء ما می رفت و سورچی پیری آن غم

 ای که نعش ن کالسکهاھم. دمانصسکه بود که حرکت می کردیم و نه به سوی مقالک سفرھا به دنبال آن

پرید و البد مثل  پائین می تابوت چوبی خوبی، به اطراف می خورد، باال و در میانش، درون فرزندم مومیائی شدهء

  . شکو چرت می زد

  .این مغناطیس بود که مرا بسوی نامعلوم می کشید

 بیابان می رقصید و من فکر می کردم و فکر می کردم که آیا ھمیشه، تا ابد، تا فضایصدای زنگوله ھا در 

  نعش ساکت و مرموز را تعقیب کنم؟ آیا ھمیشه باید این! هھا، آ ھا و زمان مهء مکانمغرب، در ھ

بعد در مغرب خانهء کوچکی خریدم، معصومانه می اندیشیدم که اگر در یک خانهء معمولی زندگی کنم و یا 

م و فراموش حتا خودم برای خرید به بازار بروم می توانم فراموش کن باشم و ھمسایه ھایم حشر و نشر داشته

نعش پسرم را در اتاق دوردستی گذاشتم و خودم اتاق معمولی و . ھایم رھائی یابم ھا وکابوس کنم و از وسواس

آنھا به ھر ترتیبی که . آنجا یک ده زیبا و باطراوات بود که مردم پاکدل و ساده ای داشت. آفتاب گیری ساکن شدم

ھا باال می رفتند و  بچه ھای پابرھنه و بیمار از درخت. ماشا کنند می خواستند این غریبهء اعیان را تدمی توانستن

ه می ا نگ به خانه ھا  آھسته از پشت بام مردھا  کشیدند و  سرک می ھا   زن خیره می شدند، رت به من یح با

 فراوان و خیلی زود شایعات. پا نداشتم تم و دست وتشاد  من بدبخت ترین مردم بودم، زیرا پولاھ برای آن. کردند

  .، در سراسر ده پراکنده کردتیات زندگی من، که معلوم نبود ساختهء کیسئیھمهء این چیزھا را به اضافهء جز

  .مردم ساده و بی خبر ده گمان می بردند که نقص من مادرزادی است

  

  

  .روز ھشتم

ھای دراز و  ساعتاین . ھا گفتگو می کنیم ھر روز بعدازظھر دکتر حاتم به دیدارم می آید و با ھم ساعت

آفتاب، رنگ باخته به درون اتاق می افتاد، من . گذراند گر نمی توانیسنگین و کسالت آور را به ھیچ طریق د

این قبیل  ھا تکیه می دھم و دکتر حاتم در آن صندلی بزرگ راحت فرو می رود چه عالقه ای به بالش ھمچنان به

است و بیمارانی که  دیده ھائی که ھایش می گوید، از آدم شروع می کند، از مسافرت آنوقت! ھا دارد صندلی

ھمهء زرنگی نتوانسته  خندم، زیرا با و می اگاھی نیز در دلم به من اغلب گوش می کنم و. است معالجه کرده

معھذا ھیچوقت از آن زمانی که در شھر ما می زیست سخن نمی گوید و ھمین مرا اندکی . است مرا بشناسد

  . ار می سازدچدتردید  به شک و

ھمه   طور این  چکند و کاره داند چ عذاب می دھد، نمی او را بعد ازظھرھا ؛  فھمیده ام خیلی چیزھا

ھای  ش نمی برد و وقتی ھم به خواب می رود کابوسبھا خوا لحظه ھای پوچ و خالی را تحمل کند، شب

توانم  ھیچوقت نمی. م با او شریکمچیزھا من ھ ب است، در تمام اینعجیه، آ. آیدمی غش اک به سراوحشتن

و زنده  نفس بکشم  باید تصور اینکه باز ھم کرده ام و گیدو شکنجه ھا زن یک عمر با این دردھا فراموش کنم که

اما این آرزو را ھم به ! خواب. ھا ھمیشه تا ساعت ده در خواب بوده ام صبح. باشم مثل باد زمستان می لرزاندم

شب ھا را با . ادی، مثل کارگران راه، دھقانان و باربران، بتوانم بخوابمعک شب مثل مردم  یاحت گور خواھم برد که

ھای خواب آور ھم، ھر قدر قوی  دیگر قرصھا سحر می کنم،  پریدن ھا و از خواب ھا و خواب دیدن بیدار شدن

ھا و  نگال خیالکی راحت می شوم و از چدقت وقتی سپیده می زند انوباشند، به فریادم نمی رسند، و آن

  .خاطراتم رھائی می یابم
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ھای شب پیش را  باید رویاھا  کابوس. نماساعت ده صبح بیدار می شوم و تا ظھر ھمچنان در بستر می م

شکو مثل سگ مرا . سم ناھار می خورماظھر چیزی به . ر کنمـ  نشخوار می کنم و گاھی اشک می ریزمانشخو

آھسته به درون می خزد و سینی غذا را بروی رختخواب می گذارد و لکد، پدوست می دارد و دور و برم می 

 ای ھمن در زیر نگاه. ه می کنداچشمان ملتمسش خیره به من نگ کند و می بندد، بعد با دھانش را باز می

آیا می خوردم و با خودم می اندیشم؛  خنجری در دلم کارگر می شود آھسته غذایم را یزش که ھمچونممحبت آ

ن مثل کودکی پرستاری از م که من روزی زبانش را بریده ام؟ ھمو است که  استن شکو است، ھمواین ھمان

تم سبا این کارھا د  و  شکو مسخره ام می کند می شوم، احساس می کنم که وقت عصبانی می کند؟ و آن

 زبان بریدن ھمکتک و شالق زدن و  گفتن و ناسزا از دست من دیگر چه برمی آيد، وقتی که اما. ازد ندمی ا

  کردن مجبور سازد؟ کشیدن و ناله درد کند و به ه باشد او را، ولی اندکی؛ اذیتتنتوانس

باز دور و برم می لولد و بو می کشد   بر می دارد و ینی غذا راس  ی شکوتاینک بعدازظھر فرا می رسد، وق

 نگه  در به آیم و   به خودم می  رود می است بیرون  سرش را در الک خود فرو برده  قوز کرده و  و ھمچنان که

گاه دلھر ه ھا آغاز می شود، دلم می گیرد، آن. ازظھر مثل دیوی از راه برسدانتظار دارم بعدمثل اینکه . ممی کن

 کنم، به اضطراب به ھیجانم می آورد، اشک چشمم را می سوزاند بی آنکه فرو ریزد، می خواھم فریاد بزنم و فرار

 دشاوندی و بناچار در خویپناه ببرم، اما چه کسی پناھم می دھد؟ نه دوستی دارم و نه خوبه  جائی  کسی  و 

 فرو می خوردم و خاموش و  اضطرابم را. و در دلم می گویم  فشار می آورم   بر اعصاب کوفته ام فرو می روم و

لم شکل می گیرد، اندک اندک چیزی در خیا ھا به در و پنجره خیره می شوم و ھا و ساعت بی حرکت ساعت

و می  شمارم  ھا را می آن.  درون شیشه ای فرو می چکدی و  سنگینی،قطره ھائی غلیظ و کشدار، به آھستگ

ھای بالتکلیفی و دربدری و بی پناھی و   شوم است، ھمان ساعتھر ظشمارم، زیرا می دانم که این ھمان بعداز

 سوزان و ملتھب من، از دنیائی نامرئی بسوی زمین تنھائی بعدازظھرھا است که، در مقابل چشمان کسی و بی

  .سرازیر می شود

  . مھیب روحم را درھم فشرد، باید پسرم را بکشمهدر یکی از ھمین بعدازظھرھا بود که وسوس

  

  روز نھم

از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتھا  تازه. یک ربع از نیمه شب می گذشت. اتاقش یافتم او را د ر

در . چراغ اتاقش با نوری خیره کننده می سوخت. بود دش شده بود برگشتهیوستی می کرد و مربود با وی د

یچید و یچ قصر می پھا و راھروھای پیچاپ توفان در داالن. خ می زدبرف می بارید و سرما ھر چیز را یبیرون، ھمه جا 

شکو .  برداشتم و از اتاقم بیرون آمدممن فانوس را. ھا بود که بخواب رفته بودند ساکنان قصر مدت. ھو ھو می کرد

او  برود بخوابد و به او اشاره کردم که. صدا، جلو پایم خزید و سایه اش روی زمین پھن شد ناگھان مثل سگی، بی

پائین  از پله ھا. سایه وار تعقیبم می کرد. دنبالم روانه شد اطاعت کرد، اما نگاه موذی کنجکاوش مثل ھمیشه به

نتھی می شد اندکی روشن  مشبک آھنی قصر مره دبفانوس راھرو بزرگ را که . سیدمر دوم آمدم و به طبقهء

ای راھرو در روشنی تھان را باالتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم، خطی از نور تاریکی را شکافت ومن آن. کرد

در نوری  اکنون می دیدم کهگور زنم آنجا است و  چه فایده داشت؟ می دانستم که. یزی جان گرفتمابھام آ

حالت ھیچ احساسی به  ما از ایناھا دوستش داشته بودم،  سال کسی که چشم می خورد، گور غبارآلود به

  .بود ندازه سرم سردم بود، بیش از اغمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت، و گذشته از آن من دست نداد و

 ناگھان باز در اتاق پسرم را من بسرعت دویدم و.  فرو مردد و راھرو در تاریکیم پائین آدستم با فانوس به

آھسته گریه  ھا می فشرد و سرش را در دست روی لبهء تختخوابش نشسته بود و  التواو  با کفش و پ. کردم

یش  از پگاھی  وقتی که دیر خیره شدم، ھمچنانکه شبھای پیش او من در سکوت به. به من نگاه نکرد.می کرد

ھای  التماس ھا و ھا و سرزنش او خیره می شدم، و دیگر نخواستم که حرف گشت به باز میفیلسوف غریبه 
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که پس از مادر و زنم بیش  تنھا کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم، کسی را. ھر شبه ام را تکرار کنم

در  وبرویم تنھا و بیگانه از مناز ھر چیز و ھر کس دوست داشته و به او عشق ورزیده بودم می دیدم که درکنارم، ر

گوید؟ و بخوبی می دانستم که او دیگر از آن من  پدرش نمی غم خود را به ، چرا درد وهآ.  فرو رفته استد خو

  .کرده بود صراحت بیان خودش بارھا به نیست، این را

ش بسته قر نموھای باطراوت جوانش از برفی انبوه سفید می زد و ابروھایش نیز دو رشتهء سفید متبلو

من دیگر چه می . بلند نکرد  سرش را احت   ھم ساکت ماند و اموش شد، او بازخ   و تادففانوس از دست من ا .بود

ھا  غیر از خالء و مطمئن بودم که در این دم خدا ھم فرسنگ  وددرونم غیر از سیاھی چیزی نبو توانستم بکنم؟ در

دانستم  ر من بود پسر من بود، و میوین کس من بود، تنھا امید و باعزیزتر است، ھمچنان که او، او که  دورناز م

  .شب تاریک و سرد زمستانی با من و روح من فاصله دارد ھمان اندازهء این که به

. او پسر من بود، اما دیگر پسر من نبود. م بیرون کشیدلهء تیزم را از بغنمن دشدهء دست مصمم و بی ارا

ھایی که بطور  دراین لحظه ھمهء سخن.ھیچ به فکر زندگی خودش و من نبود ونداشت  اھمیت ھیچ چیز برایش

 او فکر او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و به. مبھم در بارهء آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد

 دگی نمی کرد و درھا بود که زن  من دیگر ماهدرا تلقین می کرد، در حقیقت فرزنپوچی و بیھودگی و خودکشی 

پناه می برد، خشمناک  خودش به و ھمیشه می گریست و بود  شدهزمردم گری عبوس و. این جھان نمی زیست

رحم خود را ھردم  گذاشت و تنھا لبان بی ھایم را بی پاسخ می  سوءظن به من خیره می شد و پرسشاو ب

  .برھم می فشرد بیشتر

یزی لبخند تحقیر آم. یش بیفتدبه باال بردم که چشمم در چشمھات چانه اش را سد پیش تر رفتم و با فشار

آنوقت دشنه را در . گشود، اما نگاھمان حتا لحظه ای با ھم تالقی نکرد ش را از ھمه اھای بیگان ک ثانیه لبیبرای 

و به  »...پدر چرا مرا واگذاشتی؟! آخ«: او گفت. خون از سوراخی مورب فواره زد.  و بیرون کشیدمقلبش فرو بردم

قالی نمناک . گوشھایش را بریدم پشتش زدم و آنگاه من ضربهء دیگری به. زمین افتاد و زلف سیاھش پریشان شد

برف در روی . خون به ھمین زودی بر سبیل زیبای سیاھش خشکیده بود» ...پدرجان! آخ«: او باز گفت و لزج شد و

  . کیدچمی  زمینھمراه قطره ھای گرم خون به  سر و ابروھایش آب می شد و

از سر  آنگاه رویش نشستم، مثل قصابی که روی قربانیش می نشینید، و دشنه را زیرگلویش گذاشتم و

معصومانه اش  و من آخرین تشنج  » .متشکرم،... راحتم کردی«: فقط توانست بگوید او. دادم تفنن اندکی فشار

 پژمرده و بی توان شده  در دم آخر می لرزید وصدایش . را، مثل جریانی از برق، در سراسر بدنم احساس کردم

که برایش خواست  ھائی بود که در آغوشم به خواب می رفت و باز ھم می پاکی و گرمی زمان اما به ھمان. بود

.  لرزیدم و فھمیدم که او دارد سرد می شود و در ھمین وقت بود که سرش را بریده بودمپس از آن. قصه بگویم

که زبان  ھایش دودو می زد، اما با آن بی صدا مثل سگی به درون خزید، بو می کشید و چشمناگھان شکو آرام و 

مطمئن بودم که این حدقه ھا ! وای، چه وحشتناک بود!  حدقهء چشمشاتنھ... ی ھم بر نیاوردھ آاداشت حت

 ست در اینترین و اسرارآمیزترین چشمخانه ھائی است که ممکن ا درشت ترین و  وحشت زده ترین و گشاده

ھا را دویدم، نوکرھا  ھا و پله ھا و اتاقوبه دنبالش ھمه راھر. او فرار کرد من برخاستم و. باشد دنیا وجود داشته

باغچه ھا و  برف مثل کفنی سرتاسر حیاط و. خواب بودند، و سرانجام ھر دو به حیاط رسیده بودیم ھنوز در

یم وربوران بر سر و دنبای سفید،  در این...  و بلندتست، پسپوشانده بود، انگار گورستان وسیعی ا استخرھا را

به مجسمه ای  که اکنون   گل سرخ  بزرگ هء تزیر یک بو را  شکو   من عاقبت   و گرفت و برگرده ام شالق زد 

مبھم و بی جانی که  نور. الچیق قشنگی که زنم برای فرزندمان ساخته بود، گیر آوردم آمی مانست، در ھمان

 ھای نیرومند شکو در دست.  آالچیق را نیمه روشن می کرد،تراوید نجره ھای اتاق پسرم به بیرون میشت پپ

به عالمت  بار چند یزیش را تا اعماق جان سیاھم فرو برد و سرش رامد و نگاه التماس آمخونینم به زانو درآ
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ھا،  رمز خون چکانش، بر روی برفاشک گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و ق داد و امتناع تکان استرحام و

  .مثل لکه ای درشت نقس بست

  

  روز دھم

در التھاب و اضطرابی خاص آنرا نوشته ام و نزدیک بود  معلوم بود که. خواند صبح باز یادداشت دیروز را امروز

ردازی است راستی چرا؟ مگر قصد من جمله پ. این خیاالت بچگانه خندیدم  بعد بر اما. پاره اش کنم یا بسوزانمش

ا ست، چه  رفته چیز سر از ھمه  گر حوصله امیبخوانم؟ د نوشته ھا را برای کسی  یا امیدوارم که روزی این و

فایده ای دارد که بنشینم و گذشته ھای سیاھم را به بروی کاغذ بیاورم؟ اینحالت بی حوصلگی و بی تفاوتی 

تعجب می کنم که دیگر از   ھمه کس و ھم چیزـ  وناگھان به من دست داده استـ  حالت بی اعتنائی نسبت به

عالقه ام را به . حتی به حالش افسوس و دریغ می خورم و برایش متأسفم. دکترحاتم ھم کینه ای به دل ندارم

 بیرون بروم و م ووو برعکس دلم می خواھد که از این دخمهء کثیف آزاد ش مسافرت و جراحی نیز از دست داده ام 

با کدام  کدام پا و با! اما چه امیدھای عبثی. بخندم و آسوده و راحت زندگی کنم نم و بگویم وبا مردم حرف بز

ھا را خراب کرده ام و چطور ممکن است باز  که پشت سرم ھمهء گل قیافه؟ چگونه می توانم برگردم در حالی

  که با دست خود تیشه بر ھمهء ریشه ھایم زده ام؟ سر بر آورم در حالی

دنبال آن بود که دکترحاتم را  آورم چه بود، اما به درست به یاد نمی اکنون زیبائی دیدم کهدیشب خواب 

قل افتم که الرتصمیم گ! با او چه می توانستم بکنم؟ ھیچ بخشیدم؟ واگر نمی بخشیدم چه می شد و. بخشیدم

خیلی . و ھوای تازه بازگردمبار دیگر بسوی زندگی و خورشید و فضای باز  آخرین دستم را نگاه دارم و به کمک آن

  ! داشت و چه تکیه گاه سست و حقیری چه وضع تأثرانگیز و خنده آوری خواھم! خوب

و آنوقت قیافه اش چیست؟ امروز صبح شادمانه به شکو گفتم که بار دیگر امیدوار و ... به زندگی برگردم

نوا خیلی زود فرار کرد، شاید فکر کرده بود که شکوی بی. نیرومند شده ام و او باید برایم دختری زیبا دست و پا کند

را باور  ھایم   ھیچکس حرف اکنون که دیگر خیلی خوب، ھمینطور به زندگی باز گردم؟ ! دیگر زنجیری شده ام

  نمی کند؟

 کله ام زده است، مثال دکتر حاتم را عفو  یاھای دور و دراز خیلی زیاد بهد شیرین و ر از این قبیل خیاالت

 به خانه   با شکوی با وفاناز آ  ابد مکتوم نگاه می دارم، پس   رازمان را تا ویم وگ و با او خداحافظ می  می کنم

بیرون می آورم و به خاک ھای دربدری و آوارگی و سرگردانی از تابوت  می رویم، نعش پسرم را بعد از این سال

خود تفریح مناسبی  این. ھا می اندازم می سپارم و اعضای قطع شده ام را از درون شیشه ھا به بیش سگ

کمی مستشان می کند و پس از آن زن می گیرم، یک زن زیبای دھاتی می گیرم که فقط  است، زیرا البد الکل ھا

کنم، بزرگ می کنم تا  دار می شوم و فرزندم را بزرگ می پول من باشد و از او بچه دار می شوم، بچهر در فک

  . بگیرد دسته ای در نروزی که بتواند دش

آیا . کنم گذارم و به ھمه چیز اعتراف می انویش می می دھم و سر بر زاو آلود را به آنوقت آن دشنهء خون

او التماس می کنم، فریاد  دانم، و به کشت یا خواھد بخشید؟ نمی دانم، ھیچ نمی چه خواھد کرد؟ آیا مرا خواھد

 وسوسهء لعنتی را، این غبار مزاحم را، این تب و  ، ایناین شیطان را در درون من به قتل برسان«می زنم که 

گناه را در من برخاک بیانداز و ریشه ھایش را برای  دلھرهء تمام ناشدنی را، این رنج واضطراب سالیان را، این درخت

  »!مرا بکش! مرا بکش... ابد بسوزان

درازی از این زمان تا آن ھای   چه سال اما... چه دم نوید بخشی است آه، چه لحظهء خوبی  است، 

  ! روز وصل می کند طوالنی بر مسافتی که امروز را به آنمبارک کشیده است و چه راه لحظه ھای

ھا  و روزھا و بعدازظھرھا را با چه  این راه قدم بردارم و این سال پای لنگ و تن خسته در و من چگونه با

  نیروئی بگذرانم؟
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  شب زور سیزدھم

 نکته ھست که ناگزیرم دن چعادت کثیف خود به خود از سرم می افتد، اما اکنون  این.دیروز چیزی ننوشتم

گویا  است، با آنکه از نیمه شب گذشته استا سروصد یکی اینکه امشب اتاق کار دکترحاتم شلوغ و پر. بنویسم

متوجه نمی شدم که   واین را شکو به من گفت و گرنه خودم به صرافت نمی افتادم. یش بیمار تازه ای آورده اندابر

 بی عالقه شده ام، باید "کالمال ھا ھم به این بازی. ھای پیش سری به من نزده است دکتر حاتم برخالف شب

که بیمارانش رفتند او را می طلبم و به صراحت می گویم که از قطع  پس از این. کنم  او معلوم و روشناب تکلیفم را

  در بارهء مسافرتش ھم"گذشته ھا بکنم، صمنا اشارھای بهو جراحی دستم منصرف شده ام، شاید ھم 

چه   چیزی نگفته است و ایننفردا صبح به سفر برود چرا به م واقعا اگر می خواھد .اطالعاتی به دست می آورم

  کتمانی است؟

اما ھرچه ھست خیلی زود . واجور را از کجا به دست می آورد ھمه خبرھای جور دانم که شکو این نمی

. آھسته به کف دست من می لغزاند ند و آنرا لوله می کرھا را بر کاغذی می نویسد وبخ.رساندی  را به من مآنھا

  ...این وسیله حرف می زنده ھاست که ب سال شکو

  غرابت و تازگی این  و برایم حرف زده است مطلبی به گی کردهددر تمام مدتی که شکو با من زن اما

آیا شکو راست . نش رفته استدحاتم مریضی دارد که جن در ب  دکتر"فت که ظاھراگ می. ری از او نشنیده امخآ

  ا باز ھم مرا دست انداخته بود؟یمی گفت 

 از خود رھر چه باشد برای من بی تفاوت است، اما راستی، خودمانیم، چه جنی آماده تر و دست بکارت

  باشد؟ جھان ممکن است وجود داشته دکتر حاتم در این
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  و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می پرد و به آواز... 
  ...وای وای بر ساکنان زمین :                                                                                                             بلند می گوید 

ـ باب هشتم ـ  ـ مکاشفات    ـ  13انجیل 

  

  

 در کام انسان غمزده آب ظآن روز مقدس که فراموشی و شادی ھمچون عسل غلی! آمد آن روز خواھد

ھای سرسبز و خرم بوزد و شکوفه ھای جوان و رنگارنگ بھار بر تمامی زمین خشک و  شود و باد راحت در بوستان

 ھا را خواھد گور معصوم فرزندم و آنخواھد ریخت و بر  ھای من فه ھای بھارھا بر گور تنوند و شککتشنه بپرا

من مصب ھمهء ماھیان  این رودخانهء شوم در من به بیرحمی جاری بود و گناه بودم و  پوشاند، زیرا من بندهء 

برفی سیاه  ھایشان از   پولک  می شدند و  و تف زده بسویم سرازیر مسموم مرده ای بودم که از محیط ھای

می می پذیرفتم و شھد زھرشان در خونم می نشست و می دیدم، به چشم ھا را به گرنمی درخشید و من آ

خود می دیدم که نھال دیگری از اعماق جانم سر برمی آورد و بر می کشد و گناه را در من مثل شیره ای در نبات 

  .سینهء زمان مخلد و جاودیان می کند به حرکت در می آورد و مثل بادی بر

حگاھی ب ص  سرمای خفیف و او در از پشت پنجره ای می دیدم  دم را رم کهو آن روز را به یاد می آورم 

در این ھوای لطیف  چنین الغر و نحیف شده است و  است که این ن اویآیا ا: ممی لرزید و من با خود می گفت

 خواھد اد مرد و گریزی و چاره ای نیست و مرا تنھھشانه ھا خم کرده می لرزد؟ و می دانستم که او سرانجام خوا

او مایهء . شتم اھا دوست می د و برخود گریستم، زیرا مادرم را زیادتر از ستاره ھا و آب. گذاشت و این مقدر است

 ھای من بود و با رفتنش دیو من آزاد می شد و اژدھای گناه در ظلمت جانم از خواب بر می خاست و ھمهء خوبی

  .می دانستم ھا را نیک من می دانستم، این

ھای  راب با دندانضطم و نمی دانستم چه باید کرد و ااسترخبن روز را که ناگھان از ترس مرگ و آ... 

چرا؟ و شبی  آیا باید به زیر خاک بروم و می اندیشیدم که م بمیرم وتی خواسممی مکید و من ن سبعش قلبم را

 سیگارھا نورردانهء او در سرخی چھرهء م را که با پدرم و دوستانش بر اسبھایشان سوار شدیم تا به شکار برویم و

و من ناگھان وقتی در خود احساس کردم که » پسرم«گفت   که آماده باشیم و بمنددا عبوس و تلخ بود و فرمان

ھای خشن پدرم را ببوسم و التماس کنم و بگویم  نزدیک بود فریاد بزنم و خودم را از اسب برزمین بیاندازم و دست

 زنده نگاه دارد، زیرا می  چیره شود و مرا ھم  بر من  نگذارد که مرگ یشه زنده باشد وھم که نمیرد و زنده باشد و 

گارھا یلحظه را دیگر نخواھم دید و چھرهء او ھرگز در سرخی نور س پدرم سرانجام خواھد مرد و این دانستم که

ین سحر، و دانستم که سپیدی خاکستر عبوس نخواھد بود، از این پس، و بلکه در روشنی بی حیای روز و یا در

دم که به نام یصدای خفهء پرطنین را در درونم شن رم که باز ھم آنآوھمه چیز طعمهء مرگ است و به یاد می 

ھا را منجمد  ر بازشان نخواھی یافت و این رفتدیگلحظه ھا را جاویدان کنی که  صدایم زد و فرمانم داد که باید این
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 بسوزانی و رنج ،باید بسوزانی: و من گوش به فرمان بودم و او گفت... یسازی که ھمیشه به یادگار داشته باش

  .بدھی و بکشی

و آن روز را به یاد می آورم که پدرم را به خاک سپرده بودیم و من خاموش وار از گورستان باز می گشتم    

سال بود، دن زمان خرو بی ھیچ وقتی و احساسی بودم و بوی خاک مرده در دھانم بود و زنم و پسر شھیدم، که آ

آنھا را نمی دیدم و فقط چیزی مبھم احساس می کردم، مثل . برم می لولیدند و پیشاپیش می رفتند و دیگران دور

 کناره گرفتم و پنھان به خانه رفتم تفنگم را امن ناگھان از آنھ یاد می شد وز که فشارش کم و داینکه ھوا بو

. گندم زاری رسیدم ان را با اسب زیر پا گذاشتم تا آنکه ھنگام غروب بهبرداشتم و تمام مزرعه ھای خودم و دیگر

سیع بود که باز در خود وھا افتاده بود و زمین چنان فراخ و  نوری سنگین و خسته برمن و بر اسبم و بر تفنگ و گندم

ر نخواھم داشت گذراندم و دیگه را ھم حظل دانستم که این آن حال وقت کشنده را احساس کردم و گریستم، زیرا

. آنگاه از اسب پیاده شدم و برفراز پشته ای رفتم و نگاه کردم. و به ناچار طعمهء مرگی بی امان و نابھنگام ھستم

ارای رفتن داشت، یدست، تا آنجا که نگاه منتظرم  ھا را انبوه کرده بودند تا درو کنند و تا دور گوشه به گوشه گندم

رفت و یا مثل شبحی ھول انگیز بر زمین سایه   می زد و یا در تیرگی میقبرا یخرمن ھای طالئی رنگی بود که 

. نداخت و در ھمین وقت صدای زمزمه ای شنیدم و دانستم کشاورزی است که با خرش به خانه برمی گردد امی

و کولبارش بر پشتش  کتر می شدچچ می گذشت و دم به دم کویاو را می دیدم که از میان سبزه راھی پیچای

این را می دانستم، .ز کرده بودوق خر نشسته بود و و بچهء کوچکی بررویآیا در آن چه بود؟ ؛ھسته تکان می خوردآ

 و دود و نفت رمی گردد و برای شب و فردایش قنددھقان با بچه اش و خرش از بازار ده ب می دانستم که مرد

  ک نشانی برای دخترلپو کفش ساغری  و  قرمزی برای زنش   و لدارگچیت  پارچهء  شاید ھم  خریده است و 

کتر از نقطه می شد که من از پشته سرازیر شدم و دویدم و گوشه ای چو او مثالی نقطه ای بود و کو. دم بختش

عقب راند و و صدائی برخاست که مرا اندکی به کمین کردم و تفنگم بسویش نشانه رفت و دستم ماشه را چکاند 

 ، و علف تازه می داد وهگندم درو شد یچ نبود، مگر غبار وھمناک غروب که بویپ پیچادیگر نقطه ھای بر سبزه راه

زمین ریخته بود، و من خری را  صدائی از دور که آھسته آواز می خواند و غم انگیز می خواند و خونی که البد بر

  .رار می کرد، بی آنکه بچه ای رویش باشدفمی دیدم که در تاریکی 

ھا را به یاد می آورم و شبی که خانه ام در آتش  ھا و احساس ھا و اضطراب و ترسھا  و ھمهء آن وقت

ھایم در آتش می سوخت و روزھائی که شکو در زیر شالقم به  گری که خانه ھای رعیتیشب د می سوخت و

ه خواھد آمد و  می پیچید، اما در رویا دیدم و رویائی بود که ھرگز ندیده بودم و می دانم که دیگر آن روز فرخنددخو

 می آید که ھر کس خواھد زرستاخیز من شروع شده است و باید از میان ویرانه ھا برپا خیزم و باز بسازم و آن رو

ماند و ھیچکس دیگر در آن زمانی که با  ھان تتھا و بی پناه نخواھدجدر این  از مرگ نخواھد ترسید و وندید خ

ردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید ھم پارچه ای برای کودکش آسوده به راه می رود، و برای شب و ف

زنش و کفشی برای دخترش، ھدف گلوله ھای ناشناس قرار نخواھد گرفت و خونش در تیرگی وسوسه انگیز 

گناه  اما این زمین بی...جان نخواھد داد طفلش در میان بوته ھای خار گناه نخواھد ریخت و زمین سبز بی غروب بر

 است و من او را  ھا ھا و شالق  خون  و گلوله ھا و ھا  آتش ادر گناھکاران است و گاھوارهء ھمهءنیست و م

شم زیرا ریشه ھای درخت من از خاک سیاه او غذا می گیرند و از چشمه ھای زھرآلود او آب می نوشند خنمی ب

ھا خواھم برد و آن کس که   ملکوتھا و به و سرانجام در بستر او نخواھند بوسید و من شکایت زمین را به آسمان

او بی شکل و  سمان ببندی و آدل بر گفت که از این پس باید سرم گذاشت چنین تاج نور بر مرا در رویا بوسید و

 اھر شد وظمی داد و زبر بود و او ناگھان بر من  مادرم را ھای گرمی داشت که بوی  دستابی صورت بود و تنھ

اھر شدم و ط و که پاازد و آنگرین او را، آن دیو درونم را دیدم که می گریزد و می گگرمائی در تمام تنم دوید و م

 آغوش گرفته ام و او بر رویم لبخند  در  فرزند شھیدم را  بی گناھم و  طفلی بیش نیستم و معصوم و  دیدم که

ستخرھایش شعلهء آتش موج و در ا ھا که بھار در آن شکوفه کرده بود ھا و اتاق می زند و قصری بود پر از داالن
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ھا در آن می سوخت و مجمرھا و عودھا، و نوائی مالیم از نامعلوم  ھا و قندیل می زد و آالچیقی بود که شمع

آواز  خواھد دید و را چشمی او اینک با ابرھا می آید و ھر«: گفت می آمد و آن وجود مرموز مھربان به صدا در آمد و

، و »ھمان که باید بیاید،«: او جواب داد و» چه کسی می آید؟«: ، و من گفتم»آبھای بسیار است«او مثل صدای 

، و »نزدیک است، نزدیک است آن روز پاک مقدس «:و گفت آنگاه بر سر من دست کشید و بر فرزندم نیز بوسه زد

گر خوب رای ھر انسان که دیبروزی است «:  دادبو او جوا» کدام روز؟ و در آن روز چه خواھد شد«: من گفتم

کرد و بعد از آن موت  ایشان پاک خواھد چشمان باشد و دوست بدارد و بدی را فراموش کند و خدا ھر اشکی را از

  »...نخواھد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواھد نمود

خواستم  ی مرگ می روم و میوو به من ضعف و رقتی دست داد که احساس کردم در خواب و رویا بس

زمین می چکید و فقط در درون خودم بود که فریاد می  از دھانم خون گرم سفید بر  و  زبانم بریده بود ، امافریاد بزنم

کجا است، : را می شنود و می گفتمن چید و می دانستم که تنھا خود آیی زدم و طنین فریادم در کاسهء سرم می

دوست  گی کنم ودخواھم زنده باشم و زن یکجا است آن روز گرامی که بیاید و روح مرا بشوید؟ زیرا که من م

می گریزم که مرا پست می کند، خاک می کند و به  گ می ترسم وربدارم و بینم و بفھمم و حرف بزنم و از م

بگیرم و باز  ھا رو کنم و بار دیگر ھر چیز پاک را از سر حشرات می اندازد و من می خواھم به خوبی ھا و دھان کرم

. م بچه دار شوم و فرزندم را با مھربانی بزرگ کنم و به او، روزی که بتواند دشنه ای بدھماز ھمسر عاشق بشوم و

و به من اشاره می کرد و پس از  .بادی سیاه وزید و کسی انگار که در خالء می خندید لحظه شنیدم که و در این

برای من شکلک در می آورد  مسخره  آن رویا رو به پایان می رفت و موجودی بود که صورتی نداشت و شکلی، و

  .ام می کرد و ھمه چیز سیاه شد و من بیدار شدم

ی پیری است را قرائت می کرد و شکو گفت که این قکه بیدار شدم شنیدم که کسی به آواز بلندنو ھمی

 رویا بیرون آمدم، عرق ستیسمن از کرخی و . کوچه می خواند و برکت می طلبد و گدائی می کند که بیرون

است و ھمچنان مسخره می کند و به وضوح  ھش طعنه زناسردی بر پیشانیم نشسته بود و شکو را دیدم که نگ

اق پانسیون ت ھای اهبه شکو اشاره کردم و او پنجر. اری پیر قرائتش را ادامه می دادقتمام شنیدم که در بیرون 

  . الناصرة ون قوله مأافم. دکتر حاتم را گشود و من توانستم کلمات را تشخیص بدھم
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   :چهارمفصل 

  
  

  

  

  

  

  

  آخرين ديدار، پيش از صبحدم

  

  بود، مودت خسته اش کرده  آقای معالجهء  رفت،  ھمسرش  قاات از داالن به   راست   یک دکتر حاتم

زنش پشت به در کرده و برزمین . یندبمی خواست کمی استراحت کند و از آن گذشته تدارک سفر فردا را ب

غافلگیر  ناگھان از حضور او یکه خورد، مثل کسی که. گشت گنجه به دنبال چیزی می بی خیال در  ودنشسته بو

اما . برگشت و دستش را که چیزی در آن پنھان بود به سرعت به درون سینه فرو برد و بیرون آورد. باشد شده

رتب می کند و از ورود شوھرش چنین وانمود شد که او لباسش را م ھا چند ثانیه بیشتر طول نکشید و ھمهء این

 لحن ا، و پس از آن ب»پستان بندش گذاشت چیزی را در«حاتم در دل زمزمه کرد؛  معھذا دکتر. ذوق زده شده است

  :ھمیشگی گفت

البد می خواستی چیزی مرموزی پیدا . ی، آنجا که چیزی نیست، فقط خودت را خسته می کن»ساقی «ـ

  کنی و سربه سر من بگذاری؟

  :دکتر حاتم به گرمی و مھربانی سخن می گفت. خاستساقی بر

د نیست که می خواسته ای با گنجه وداع یایم، اما بع ه کردـ ما ھیچوقت چیزی را از ھم مخفی نمی

  ...شب آخر است انس گرفته ای و امشب ھم که آخر تو به ھمه چیز. کنی

افته اش به نرمی و با پیچ و تاب مادری زلف شبرنگ دراز و ب. قد کشید. ساقی آرامش خود را بازیافته بود

  :ھای سیاھش برقی زد در چشم. به پائین خزید از شانه ھای سفید عریانش که آھسته آھسته جان بگیرد و

  .ن شکو به ارباش، اما الزم نبود شما به من تذکر بدھیدیـ ھمینطور است، ما به ھم وفادار بوده ایم، مثل آ

 دو نفره که اکنون آشفته و به ھم ریخته بود نشست و از خستگی آه تختخواب بزرگ دکتر حاتم بر لب

 دردمندانه می کوشید که به ساقی چشم ندوزد، تا نشان بدھد که مشکوک نشده. کشید و به تلخی لبخند زد

احساسش بر سینه و پستان ھای او می افتاد و بعد به تندی مثل پرنده ای پر  گاه نگاه کدر بیه است، اما گاه ب

سبزی درخت گل، در میان اتاق قد  ساقی، ھمچنان به زیبائی و طراوت و سر. ی زد و در فضا ناپدید می شدم

 رستهء گیسویش از دو  دو. پستان بندش می رفت یوھایش بی اختیار بس ھنوز مردد بود و دست. شته بودرابراف

  : حام گفتردکت. لش می لغزیدپسو به آرامی بر کمرگاه و ک

ھا را ھم نباید تذکر  می گوئی و خیلی ھم رسمی حرف می زنی، آیا این» شما«به من ! ـ مبارک باشد

  داد؟

پهء قرمز رنگی ا و پس از آن روی کاندتاب افکن یچ و پساقی خمیازه کشید و اندام لغزانش را ماھی وار به

  .آھسته زمزمه کرد. گوشت بدنش در مخمل آتشی فرو رفت. دراز کشید

آیا این خستگی از تابستان است؟ دکتر حاتم اندیشناک به او که . ه ام و دیگر ھیچفقط خست !ـ خسته ام

یف اندامش اکنون در زیر لباس نازک تموجی نامرئی ظر و برجستگی ھای بدنش و خطوط دروبرویش خوابیده بو

  .داشت خیره شد و با صدائی دورگه و بی اعتنا جواب داد
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اما . ا تقصیر کیست ی و نمی شود گفت از چیست واست ناخستگی جاوید. ـ خستگی ھمیشه ھست

  می کردی؟ چه کار ه کار می کردی؟ این مدت که من مشغول بودم تو  چتو

ھا  خواستم چمدان جمع کردم و چیزھای دیگر را،می ھایتان را کتاب.ـ داشتم تدارک سفر فردا را می دیدم

  .را ببندم

  .رمال باشم که چنین ھمسفری دکارھا خیلی دقیقی و من باید خوشحا ـ تو در این

فراموش کرده  شما خیلی وقت است  ھمسفری بیش نیستم، این را می دانستم، و  ـ آه، من برای شما 

  .خواست از زبان خودتان بشنوم یممنتھی  دلم . باشم اید ھمسرتانباید که من 

گذشته  از آن. کس آشنائی از ھر ھا و بدبختی ھای من بیش زیبا و با ھوشی و به رنج ـ اوه، ساقی، تو

چیزھائی از من   گاھی ھم زنی و  مختلف حرف می ھای رومان کتاب می خوانی، از  می کنی و  اغلب فکر 

تازه آن مسئلهء ھمیشگی ھم در مورد تو وجود دارد ... معمولی نیست روی ھم رفته یک زن عادی و . می پرسی

دست نیافته ام   به آن و  مرموزی ھست که من نشناخته ام  امـ  در تو چیزی ھست، چیز  گفتهھاـ ھمان که بار

گفتی  تو نمی  ھست؟ مگر   تفاوتی بین این چیزھا می کنی که  خیال  آنوقت واقعا. عذاب می دھد این مرا   و

  که بیھودگی و حماقت را در ھر چیزدیده ای و حس کرده ای؟

هء درازش که ندو زلف باف. قف خیره شدو به س ھایش را زیر سر گذاشت، بی حرکت ماند ساقی دست

ه پای از مرمر سیاه می درخشید ساکت و بیجان بر سرخی کانا در نور تند برق پس از نیمه شب مثل رگه اکنون

  .دکتر حاتم زمزمه کرد. نقش بسته بود

و  خوابم می کند. زیبائیت سحر و افسونم می کند، ھت کنماتوانم خوب نگ ـ ساقی، ساقی، چرا نمی

 .از دست بدھم و من ھمیشه ترسیده ام که مبادا آنھا را. زاندوھایم را می س ساس می کنم که چشماح

را نگاه می کنم، بطور مبھم و گنگ مثل کسی که میدان دیدش تغییر کرده باشد، و   تو ورداینست که فقط دورا

  .بخواھم در که بتوانم وآنوقت تو را در خیالم تماشا می کنم، دنبالهء تو را در خیالم می سازم، آنق

  : ساقی گفت

  ...ھای خودتان خوش ھستید ارید، بلکه با تصورات و خیالدـ پس شما مر ا دوست نمی 

بدھم و این بزرگترین عذاب  اما نمی توانم نشان. نه، این بی انصافی است ،هرا دوست نمی دارم؟ ن ـ تو

  .من محکوم به تحمل این عقوبت زشت ھستم. من است

از آن .  نمی فھمماھ ن ھیچ چیز از آنکه مدر حالی. میشه از عقوبت و سرنوشت حرف می زنیدـ شما ھ

ان روزھای ھم م و از زندگی گذشته تان خبر ندارم، شما این کنجکاوی مشروع راسگذشته، من شما را نمی شنا

  اید؟  چه کردهمگر شما کیستید یا.کنم توانم باور است که نیم این. رده ایداول آشنائی در من سرد ک

ـ ساقی، می خواھی گذشتهء مرا به یادم بیاوری؟ و آنھم در این شب گرم تابستان، شب بیش از سفر 

  ...دارم بیشتر از ھمیشه تو را دوست می ست وقتی کهرسرمان بیاید، و د ربکه معلوم نیست چه 

  .ـ می دانم چه جواب خواھید داد، برای ھمین است که حرفم راتکرار نمی کنم

پول است خیلی ساده  از  یبش پر ج  گفته ام که اگر کسی ادعا کند  به تو  ھارابرم؟ من اـ و آیا حق ند

جیبش به صدا در بیاوردـ  اگر سکه باشدـ  و  ھا را در کافی است که پول. می توان تحقیق کرد و یا به  اثبات رساند

 ه اش ثابت کند کهب را در بیاورد و به محبواما آیا ممکن است که کسی قلبش. دھدبیا بیرون بکشد و نشان 

  و است؟ عشق اماالمال از

  .ان بازی در بیاوردمالزم نیست که عاشق زیاد قھر ھم کافی است و دیگر ـ برای محبوب گاھی اشاره ای

ھایش را به کمک گرفت و چھره اش را پرچین و شکن کرد تا حرف خود را نظیر مسئله  دکتر حاتم دست

اقی اثبات کند، اما پیشاپیش می دانست که شکست خواھد خورد و لحنش مثل صدای شاگرد مشکلی برای س

  .داند از چه راه به حل مسئله بپردازد گوئی از رطوبت اشک نمناک شد درمانده ای که دیگر نمی
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ناگھان  رزوھای منی، زیبائیت به گریه ام می اندازد و در جوار آنآآخر تو نقش ھمهء ! ساقی! ـ ساقی

ه و ماما از این زیبائی من چه سھمی دارم؟ و چه سھمی داشته ام؟ ھ. مودم را پاک و معصوم احساس می کنخ

ھا با من فاصله داری و درست به اندازه ھمان آرزوھا و ھمان بھشت خدا  با آنکه روبرویم خوابیده ای فرسنگ! ھیچ

  ..راو صدای شیرینت .. دور دست و دیریابی و من فقط بویت را می شنوم

  . زه کشیدیارخاست و بر لبهء کاناپه نشست و باز خمب خندید و دساقی بلن

  .دارمع خستگی چیست؟ از ھوا است یا از تنھائی ؟ و کمی ھم حال تھو این... ـ خسته ام

  دست نیافته ام؟ ھت، که من ھنوز به آناھا و نگ در توست، در لب ـ و این چیست؟ و این چیست که

  .ساقی لبخند زد

من خوشم می . ھای خوب حرف می زنید ھا حرف زده اید، و امشب مثل کتاب  ھمیشه مثل کتاب ماـ ش

گاھی و شاید ھم  هاین باعث می شود گ...  است و تازهھا است سرگرمیم ھمین بوده آید، برای اینکه سال

  . ھا بگذارم ھا و دخترھای رمان ھمیشه خودم را به جای زن

  کند؟ روی، آیا این ھم سرگرمت میـ تو از جواب دادن طفره می 

  من در خودم چیز عچیبی سراغ ندارم، بنابراین چه بگویم؟. ـ نمی دانم از چه حرف می زنید

به بازی گرفت، خیلی خوب، اما دیگر این چیزھا برای  سخره کرد ومکه چطور باید  ـ ولی این را می دانی

 ھای زیباتر از ھمهء زن  آماده ام که اعتراف کنم که تو و من ھمیشه...باشید یست، باید خوب درک کردهم نھممن 

اما من می دانم ... خاطر من لباس بنفش رنگ می پویشی  که بهھاو آن روز... گردنت ھا و پستان. وده ایمن ب

ه تر ئی، روز به روز پژمرداتنھ تو در کنار من در این تاریک و و   برایت شوھر خوبی نبوده ام  که به تو بد کرده ام و

 ھایت را فشار بدھد و ھائی وحشی که پستان ھای جوان الزم داری، دست تو دست... افسرده تر می شدی و

  من چه دارم؟ اما. گاز بگیرد  گردنت را ببوسد، ببوید و ھای گرمی که لب

  است و پیر ھای من  اما دست« :گفت چه خواھد   االن می دانم ھم،  باز خوب، خیلی خوب، ـ خیلی

پیش  ھا را  این حرفب امش"خره مقصودتان چیست؟ چرا مخصوصاولی باال. دیگر عادت کرده ام.»ایم یخ زدهھ لب

  کشده اید؟

رم، ھمیشه ادی مورد تجربه ھای زیاد من در این، آخر به میان می آید ھای ھا ھمیشه در شب ـ این حرف

  .م می شده استاطور تم نیھم

ھائی ن؟ مگر تد می شده است؟ مگر بنا است چیزی تمام بشوتمام... آخر، کدام شب ـ شب آخر؟ کدام

سافرت مھم فردا است و یک  ز باشد؟ باداشته ری ھم می تواندخاین زندگی بیجان من آ من، خستگی من و

 قیافه تلخ و با ھم حرف بزنیم و آن کلمه کشنده در راه، بی آنکه یک ھای دف، ساعت ھفایده و بدون دراز بی

  ...حادثه یک بی تغییر و بی... ھماه و ھمان... نو دوباره ھما یک خانهء دیگر  گر و یھر د یک شبعد... عبوس شما

  نیست؟ ـ پس سفر حادثه نیست؟ تغییر

کنید، اما من که از کارھایتان سر در  ـ برای شما ممکن است حادثه باشد، چون البد می دانید چه می

  است؟ برای من ھم حادثه... ھارکودنبالتان می آیم، مثل  چشم بسته نمی آورم و

ھایمان را بھم  باید ھمین امشب درد دل که برای ھمین است. ھار برای کواـ حادثه اتفاق خواھد افتاد،؛ حت

 تو مرا در آغوشت راه بدھی، چون من از سرنوشت "احیانا ..." و احیانا را بکنیم ھا و گالیه ھایمان بگوئیم، سرزنش

  .من بازیچهء دست تقدیرم! چھی... خودم اطمینان ندارم

  :تلخی گفت ساقی بار دیگر خندید و به

 دست سرنوشت و تقدیر است، اما شما خیلی تند می روید، ھر کس بازیچهء. ـ و من بازیچهء دست شما

ئی منحصر به فردی قائل اولی شما می خواھید برای خودتان اھمیت و وضع استثان.  دکترھااھا گرفته ت از حمال

  .بشوید
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  ھا چه سودی خواھم برد؟  آنھم پیش تو و برای تو؟ از این صحنه سازیـ

ع و ھیجان، پر از اسرار و رمزھای شما می خواھید با حرف دنیای تازه ای برای من بسازید، پر از تنّو« ـ

ده نومید، تنم فرسو ید، اما من دیگر خسته ام، خسته ام و افسرده ونان کر و حیجیگناگشودنی، می خواھید مرا 

از ، رھایتان قرار نگرفته امادر جریان ک زن شما بوده ام ، اما یک بار ھم. ماست و خودم را تحقیر شده حس می کن

ھیچوقت با من مشورت نکرده اید و نظرم را  تان سر در نمی آورم، حرفم را گوش نمی کنید و تصمیمات ناگھانی

   ھستم؟از شمی کن"آیا واقعا. نخواسته اید

 چه گناھی دارم؟ من ناما م.  ھست؟ تو مایهء زندگی من بوده ای، ھمین برایت کافی استـ مگر تفاوتی

دیگر  شده است طور   ذل مبت  تکراری و اگر بدت می آید و و سرنوشت، یا   ھستم خود بندهء زر خرید شغلم 

  .ه شلغم  و مأموریتمدبن: گویم می

  :دیگر خمیازه کشید ساقی بار

داشته باشم با  اجازه که نی، تنھای تنھا، در این خانهء شوم لعنتی بدون آنھای طوال  در این سالـ

داشتم و نه امید  نه بچه. گی کرده امدیا خودتان روزی مرا به گردش ببرید زن ه ھا رفت و آمد کنم ویھمسا

 بر تنم مو ده ام، دربارهء شما و کارھایتان، کهیکی از این و آن می شناتنشگاھی چیزھای وح و. شتنش رااد

ھای سیاه و  کابوس چه ھا را با آنوقت شب آیا درست است؟ و: خود می گفته ام با .راست می شده است

  میان چیست؟ آه، چرا به این بال گرفتار شده ام؟ تقصیر من در این. مادھشتناک گذرانده 

  تلخی خندید؟ دکتر حاتم به«

و من از تو . پس می دھی  گذشته و رفتارت رابا وجود این تاوان . گناه و معصومی تو بی! ـ ھیچ، ھیچ

کابوس و ظلمت و در عمر را  ده ای من تمامیکش ذاب میعھا  بیگانه ترم، معصوم تر و بی پناه تر اگر تو شب

  .بدیختی به سر برده ام

  چه مرا شریک سرنوشت خودتان کردید؟ ـ پس برای چه مر گول زدید؟ برای

.  یک لحظه فکر می کردید، خوب بوهکنی؟ آ ئی که مرا متھم میاین تو! ـ گول زدم؟ گول زدم؟ ساقی

ی دتو بو. مادر داده ای پدر و ھائی که به گفتم، این کفارهء رفتار تو است و عذاب که ، ھمان استنپس گوش ک

 ندرت را ترک کرده و به مام پدر و  ویو کاشانه برید بود، از خانه کرده ره اتاکه دیوانهء من شدی و عشق من آو

خورد و  آنوقت پدرت زھر.  طردت کردنداھ نترسیدی و آن شان ، از نفرینی عاشق بودکولییک ا آن روزھ .پیوستی

ھا  ای که سال و فراموش کرده» ...کاغذی نوشت که ساقی مرا کشته است، ساقی مرا زجرکش کرده است در

  بیداد می کرد ون و بارا توفان کهشبی  پس از مرگ فجیع پدرت، یک شب نامه ای از سرزمینت رسیده بود، آن

بله، ساقی، بگذار مثل ... دور افتاده ده در آن، اق ضربیتمان، زیر آن  اه گلیکھمیشه بود، در اتاق  شب تاریکتر از

کردیم و در نور چراغ نفتی که دود می زد  آنوقت کاغذ را باز می. یحرف بزنم، الاقل سرگرم می شوتاب ھا ک

 ریه می کردهوشته گن را کن، نگاه کن، ھر کس آن نگاهدکتر، «: یگفت وبودی  از دست من رتو آنرا. بازش کردیم

چه  ھوائی بود، چه مھی و ای، چهو. انداخته است خشکیده و لکه  رویشکدیدم که اش و من. است

 فقط اسم   واز تو جان می کند روبه بالین مادرت ھم نرفتی و او یک ھفتهء تمام د اب، تو حتوخیلی خ!... سرمائی

 آن   ھم بر کاغذ نقش بسته اند و ھای خشکیده ھنوز ھا را فراموش کرده ای؟ آن اشک این. می آورد تو را بر زبان

تو  ، و»ساقی جان، بیا، بیا، بیا«چشم می خورند؟  جان خطوط به ی بھا ھنوز ھم در قالب ھا و تضرع التماس

دی، حرف نمی زدی و راه نمی رفتی و مثل قفل غم ھا به من نگاه می کر رفتی؟ تو می نشستی و ساعت

چیزی  ستم کهیدم و می نالیدم و می گررالتماس می ک من به پایت می افتادم و. ساکت  و خاموش بودی

م، من فقط تو را را دوست می دار من تو«: گفتی و آنوقت دھانت باز می شد و میی استراحت کن بخوری و

ما ھر دو ! آه، ساقی» ...فریاد بزند، بگذار بمیرد وسد وپھیده در تنھائی خودش بزن لیرگذار آن بدوست می دارم، ب

 لبی گناھیم، این نفس شوم و روح بدبختی و آن مایه غم و بیچارگی است که سرنوشت من و تو را به ھم قف
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ریتم ھمین وو من چاره ای ندارم زیرا مأم... باید گشوده شود... می شود این قفل غم گشوده و... است کرده

  .است

. وفت و خمیازه ای طوالنی کشیدکمشت به سینه  ریانش را دراز کرد و باع یساقی بر خود پیچید و پاھا

  :ساقی گفت. ھایش نگاه می کرد ھا گرفته بود و به کفش در دست دکتر حاتم سرش را

ن نزدیک است بدون وقفه؟ اما مـ خسته نمی شوید؟ چطور ممکن است کسی اینقدر حرف بزند، و آنھم 

مادر و پدرم؟ آنھا خیلی دور شده اند، خیلی از من دور . ھیچ احساسی ندارم و ھیچ خاطره ای. استفراغ کنم

 من ھم این... خستگی چیست؟ خالصه ھمان است و دیگر ھیچ راستی این. شده اند و من فقط خسته ام

  .تجربه را دارم، تجربه ای به قسمت جوانیم

  :دکتر حاتم گفت

این بدن توست که وادارت می کند به من  جاست، حاال فھمیدی که جوانی، اصل قضیه ھمین.. نیـ جوا

 نشم کنی و فحشم بدھی؟ این بدن سیراب نشدهء توست که تشنهء مرد است، تشنهء بوس وزبگوئی، سر بد

ای قشنگ ھ اما قلبت ھنوز ھم به من حق می دھد و آن چشم! و من چه بوده ام؟ یک سراب باطل. کنار است

خاطر من که  ھایت به خاطر من به زمین بریزد، به و باز ھم ممکن است اشک... نت، آن سیاھی عمیقیاندوھگ

و زنی و باید دل نازکت بسوزد،  ت.دلھره آتشم می زند اضطراب و. وقتی بعدازظھر فرا می رسد نمی دانم چه بکنم

،  اجرا می شود بخوبی  برنامه ھایشان  و   می روند خواب  به سودهآھای سالم که  آدم  ھمهء آن که ھمانطور 

و  خوشبخت که به دام بعدازظھرھا نیفتاده اند ھای ھا و مردم کوچه و بازار، و ھمه آن انسان تاجرھا حمال آن

تنم است، دلشان به حال آن کس می سوزد که نمی داند غھرساعت روز برایشان خوش آیند و زیبا و م

گینی ن با این گرفتگی و سداست و نمی دان گذارند و به حال او ترحم می کنند که سرگردانبعدازظھرھا را چگونه ب

افتد  لحظه ھای شوم پیش از غروب آفتاب،بر قلبش فرومی و اندوھی که ناگھان مثل آواری از سرب و آھن، در این

  .ر توست، او دیگر نمی توانست با تو ھم آغوش بشودھچنین کسی شو. چه کند

  .ساقی گفت

  .یکی بودند» ھمسر«و » ھمسفر« یکی است، ھمانطور که  ، چون ھر دو»می خواست«ـ یا 

   کرد؟هـ پس تو می خواھی مرا محاکمه کنی؟ آنھم در شبی که نباید محاکم

  خواھیم از اینجا برویم، فقط برای ھمین؟ ـ نباید؟ چرا؟ برای اینکه می

اگر با تو ھم آغوش می شدم . مساسم را کثیف کنحمن نمی خواستم ا. ـ شاید، اماحاال علتش را بدان

گرد قشنگت روئیده است و  افته که از سِربتو، این زلف  پس با حیوان چه فرقی داشتیم؟ این زیبائی درخشان

خندی؟  می.. کند و تا ابدیت می کشاند می که به بی نھایت وصل ه ات را مثل ایندصورت کشیدهء رنگ پری

صورت دیگر مفھویی خود را بتمامی از دست می داد و مبتذل و زشت نچیزھا در  آ نخوشت نمی آید؟ و ھمهء ای

  .می شد

  .ـ ساقی ناگھان گفتگو را تغییر داد

  .کنم، ھر چند که حاال روپوش در برندارم ل را بعنوان یک پرستار میاچه کردی؟ من این سئو. ل.ـ با م

  . پرستاری داشته استباید خیلی خودشوقت باشد که چنین.ل.ـ به عقیدهء من م

چنین بیماری را از  د خیلی متأثر باشید کهیقیدهء من شما باعـ اما او از جراحی منصرف شده است و به 

  .دست می دھید

مسجل شد که او می خواھد یگانه   ھم اکنون،ھا رای واقعیتبآنھم . ـ من ھیچوقت متأثر نمی شوم

  گیریم؟بفال نیک  دم آخر به نباید آنرا در این ار خوبی نیست؟ وعالمت بسی به نظر تو این. دستش را داشته باشد

گفت  می . دم تازه ای بشود  و آبگیرد، باز از سر بگیرد، باز ازدواج کند از سر  می خواھد زندگی را  ـ او 

ان گار و مشروب و چیزھای دیگر را، و به مرحله ای برسد که یک فنجھد ھمهء اعتیاداتش را ترک کند، سیمی خوا
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کنید چه  خیال می. ھای دیگر به او کیف بدھد»ئین«مختصری که در جایی ھست، در عوض » ئین«چای، ھمان 

  باشد؟ چیز باعث تغییر عقیده اش شده

  .ھا رفت ھای بسته و اسباب  تختخواب برخاست و بسوی چمدانیدکتر حاتم از رو

! کند مشکوکم ، که وسوسه می رنگت پیراھن سبزھای سیاه و لبخند مرموزت و این ـ من به چشم

  .ھا کافی است که ھر احمقی را به ھمه چیز امیدوار کند ھمین

  .ساقی وحشیانه خندید

 ھا توھین کنید، او از فراز ھمهء این حرف.ل.است، اما حق ندارید به م ـ برای شما ھمه چیز احمقانه

  .گذشته است

  چیزی معتاد است؟  بهوولی راستی ا ! ـ در برابر دفاع تو سپر می اندازم

  .برد  به این چیزھا پناه می"که مسئله زندگیش فراموش کردن باشد مسلما ـ این طبیعی است، کسی

. را نشناخته ام و نمی دانم کیستکند که من او  خیال می. ل.م .خیلی مضحک است! ـ فراموش کردن

  !دل دارد رچه کینه ای از من د.. عنه و کنایه است، بیچارهطھایش پر از  ھمیشه حرف

  ـ شما؟ شما با او آشنا بوده اید؟ پس چرا به من چیزی نگفتید؟ چه رمزی در این کار ھست؟

... او را ندیده بودم، دورادور می شناختمش، بوسیلهء  در کار نیست و من ھم تاکنونـ ھیچ رمزی 

   ...بوسیلهء

  .نداکش را با دست پوشانھای نم دکتر حاتم ناگھان روی صندقی نشست و چشم

 من در کنارش آرامش و یقین داشتم، و پاکی و محبت را برای اولین و آخرین بار! ودبـ اما او دوست من 

  ...احساس کرده بودم

  ف می زنی؟رـ از چه کس ح

من در مقابل آن فاجعهء دھشتناک ھیچ . ی از من جدایش کردندلبا بیرحمی و سنگد ـ از ھمان کس که

قع من ھم به فکر ادر و.ا و به آتش دوزخم پناه ببرم ھی بار دیگر به قعر سیاھهک چاره و پناھی نداشتم جز آن

 ن ھاکوھستا ھا و و در دشت....ھا ھا، سال سال...از آن شھر خونین فرار کردم...فراموش کردن افتادم،و فرارکردم

پس نمی توان در . داشتلھانه ای بء بیھوده و اهآرامش و یقین با من وداع کرده بود و پاکی و محبت جلو. گریختم

و سیاھی کسی با تو دوستی   خزدو کسی امید داشت، پس جز  توان به یماین دنیا به چیزی دل بست، ن

اینھا را ... خفه کند؟ ای را بکشد و اھ کند، آن  از تو بگیرد، از تو دوردتوان ، ھمان چیزھائی که ھیچکس نمیدنمی کن

  ...رد کجا به جا می خسته و ھیکل محنت زدهء مرا ھا بدن ھا، اسب گفتم و کالسکه ھا، اتومبیل م میدخو به

ھای سیاھش گوئی در حیرت و شگفتی غوطه  دکتر حاتم خیره شده بود و چشم در سکوت بهساقی 

  .دکتر حاتم زمزمه کرد. می خورد

 اگھان مثلو مھمتر از آن حسد و حسرت ن. تردید کرد بپذیرد و در پاکی آنا رنتوانست دوستی م. ل.م...ـ 

آیا با وجود دکتر «: زرگ می گذشتبوحشتی  گیش دردو زن ستش مثل خوره بر دلش ن جانش افتاد و طاعون بر

تنھا بود، تنھاتر  او: حق می دادم. ل. اما من به م! چه فاجعه ای!  آه، چه شئامتی»حاتم او دیگر به من تعلق دارد؟

ولی .. چیز که به زندگی دلبسته اش می کرد او بود امیدش و آننھا  و تداز من، و به اندازهء یک دنیا رنج کشیده بو

در اشتباه بود، در اشتباھی بزرگ و سرنوشت نیز . ل.م. چه باید کرد، باز ھم نحوست برھمهء ما شبیخون زد

 ھرگز ننفھمید که م او  ش سازم واحقیقت را برایش ف چنین می خواست که من نتوانم با او مالقات کنم و

بشوید و فراموشش . ل.امید زندگیش را از دستش بگیریم و خود او ھم نخواسته است دست از م ته امنخواس

یم که حقیقت تگذاش یمی زدیم و پا پیش نمافسوس، ھمه اش تاریکی و سکوت بود، ھیچکدام حرف ن اما... کند

  ...را بگوئیم و سرانجام روزی اتفاق افتاد

  :ساقی گفت
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  ی نیست؟گخانه به ھمین ساد در این. ل.او که بود؟ پس حضور مـ چه چیزی اتفاق افتاد؟ 

  .باشد رای انتقام کشیدن آمدهبـ شاید نباشد، ممکن است او 

  ی من نخواھید گفت؟ارب ھمه چیز را اـ و شم

  .را خواھی دانست زیچ انتقامش را بکشد، آنوقت ھمه. ل.بگذار که م... ـ چرا، ساقی، چرا

  . مندی خندیدگله دی وابی اعتم ساقی با

  ! ھمه مطلب برآئید و می ترسم نتوانید از عھدهء بیان آن! اید ـ ھمیشه به من وعده داده

  :گفت ساقی. ته بودفایء متبسم خود را بازهچھر دکتر حاتم سردی و بی تفاوتی و

 د، وراحی قشنگ ممنوعتان کردنجھمان طور که از آن . تظریدـ اما از انتقام خبری نیست، شما بیھوده من

. ل.اما م... ھای شیرین بزنید لذت ببرید و بعد حرف البد خیلی ھم ناراحت شده اید؟ دست کسی را قطع بکنید و

چرا   گریه می کند کهاحت است و  پشیماناگفت و ھم شکو، این روزھ خودش می را ھم خود آمده است، این به

االن فراموش کرده ام، ... است  شروع شدهگفت در من چیزی می. اعضای دیگرش را از دست داده است بیھوده

  ....تنوک زبانم بود، یک چیزی شروع شده اس

  دکتر حاتم به میان حرف او دوید؟

بخواھد به زندگی  برای اینکه در این مواقع ، وقتی که کسی امیدوار بشود و!  رستاخیز بوده است"ـ حتما

  کار است؟  رستاخیزی در"آیا واقعا.منتھی یک نکته ھست. برگردد رستاخیز در او شروع می شود

  :ساقی گفت

  اربابش را خیلی خوب می شناسد ت، وـ شکو مطمئن اس

  :گفت مثل اینکه انتظار نداشته است از او چنین حرفی بشنود و. دکتر حاتم با ناباوری به ساقی نگاه کرد

  چه رمزی در کار است؟. ـ شکو؟ تو خیلی از شکو حرف می زنی

  :خنده ای کرد و گفت. ھرهء ساقی گذشتسرخی زودگذری از چ

ـ مسخره ام می کنید؟ حرفھائی را که به خودتان گفته ام حاال  تکرار می کنید؟ چه رمزی می تواند در کار 

  ...باشد؟ فقط تنھائی است، تنھائی و خستگی وادارم می کند که گاھی با او حرف بزنم

  :بر ساقی زد و به شوخی گفتدکتر حاتم مثل کسی که قانع شده است لبخند پرمھری 

  فکر نمی کنی خیلی جالب نباشد؟ راستی مردم چه خواھند گفت؟... ـ مصاحبت با یک آدم الل؟

ساقی به گوشهء  اتاق رفت و خودش را در آینهء قدی بزرگ که اکنون ورقه ای از غبار بر رویش نشسته 

  . دید و ناگھان بسوی دکتر حاتم برگشتدبو

  من نباید بدانم؟ی و با چه وسیله ای ؟ این را ھم رفت؟ به چه شھرا خواھیم ـ فردا کج

  .او توسط شکوی تو پاکتی پر از پول برایم فرستاده استرا فراموش کردی؛ . ل.ـ تو خیلی زود م

  ! ھای بی سبب آماده ای رای این فداکاریبھمیشه »  تو«! ـ پس فرستادی؟ آه

 را در آغوش گرفت و بر سرش دست کشید و مثل بچه ای ھیجان پیش آمد و ساقی دکتر حاتم ناگھان با

  : به شادمانی گفت

   مرا بخشیدی؟"گفتی، آیا اشتباه کردی یا واقعا» تو«ـ  آه، ساقی، ساقی، باز به من 

د؟ ھر یعقب کشه ھایش را سخت به شوھرش فشرد و بعد خواست که خود را ب ساقی شکم و پستان

  :کتر حاتم گفتد.  دو به روی تختخواب در غلتیدند

  ...ـ باور می کنی؟ باور می کنی؟

  .ساقی نگاه کرد و دید که شوھرش چگونه مثل کودکی می گرید

ھا از آن  عمرھا و سال تنھا ھمین لحظه است که در آرامش فرو رفته ام؟ چیزی که ـ باور می کنی که

  .محروم بوده ام



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ٣۴                 ملکوت                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
  :وش او زمزمه کردگساقی، با لحنی گرم و خواب آلود، در 

  ـ عمرھا؟ عمرھا؟ مگر تو پیش از یک عمر داشته ای؟

نه اش می خورد یگی بر سشحاتم قلب ساقی را که مثل گنج اکنون در آغوش ھم فرو رفته بودند و دکتر

  :اتم گفتدکتر ح ساقی آه کشید و . اس می کرداحس

خسته و تنھا نخواھی آنجا تو دیگر ... فردا به یک شھر بزرگ می رویم. چیزھا را فراموش کن ھمهء اینـ 

  .بود

  ـ یک شھر بزرگ؟

ترھا آماھا و تنگیریم و به سی دست ھم را می. ھا شروع می شود آنجا که زندگی شب. ـ و پر جمعیت

  !ھا و تفریحاتی خواھیم داشت چه سرگرمی.... می رویم

 را   او نبوی عرق ت  زلف ساقی بازی می کرد، اما   دستش با ھایش را بسته بود و  چشم دکتر حاتم

زدند و ی ھر دو به آرامی و آھستگی حرف م. می شنید و تمامی طرح بدن عریان و سفیدش را در خیال می دید

  . گوئی برای کودکی الالئی می گوینددند، ردرگوش ھم زمزمه می ک

  ...ـ آنجا برای تو خانهء بزرگی می خرم که آفتاب داشته باشد

اما از این نارنجستان بدم می آید، ھر . م، با باغچه ھای پرگلـ من ھمیشه آفتاب را دوست می داشته ا

  .چند که دیگر آنرا ترک می کنم

  خانه؟ ـ چرا؟ از نارنجستان این

  ! بخشتگناھی بی اراده و پستی و نحوستی لّذ... ـ از ھمین، مرا به یاد گناه و پستی می اندازد

آنوقت تو با ھمسایه ھا . ریم و این نارنجستانیک خانهء پر از گل و درخت می خ! رار آمیز منـ ساقی اس

باره گل خواھی کرد و شاداب وآنجا تو د. رفت و آمد می کنی و روزھای تعطیل ھمه به گردش و پیک نیک می رویم

  ...خواھی شد

ھای  ھا و لباس دیگر ھمهء  این کتاب... ھا را می خواھم ھای قشنگ؟ من آن ـ آه، طال؟ پس طال و لباس

  .بخری گلوبند طال  را می سوزانم و تو باید برایم دستبند و سینه ریز وانیزشت شھرست

  .ـ با یک انگشتری الماس

  .ھا را بسوزانم من باید دل تمام زن. ـ و لباس و کفش و جوراب

باور کن، . شت و درخشان، آنرا کمی باالی پیشانیت الی موھا جا می دھیرـ و یک الماس دیگر، د

ھای  ی ھمهء این سالفتو تال! چه سعادتی و چه آرامشی. ندگی خوبی خواھیم داشت چه ز،ساقی، باور کن

شاید بچه دار شدیم، گاھی ھم یک مسافرت . دربدری و ده نشینی و تنھائی و دوری از پایتخت را در می آوری

  ...وفته ھا من از کار برمی گردم، خسته و کآنوقت شب... بزرگ می کنیم و ممکن است به اروپا برویم

  ...انشھاھی بنفش رنگم را می پوشم، به خاطر تو، با آن الماس درخ ـ من لباس

ھایت را فشار می دھم و خستگی از بدنم، مثل بخار از روی دریا،  ـ و به من بوسه می دھی، من پستان

  ...خیزد برمی

صور را باطل کن، زیرا این ت. تو می گفتی سراب باطل ھستی. ھایت را از روی آنھا بردار ـ آه، اما حاال دست

من . آماده ام که صدھا پدر و مادر را فدای تو کنم و . ھای اول من تو را دوست می دارم، ھنوز ھم مثل ھمان سال

  !بگذار در نارنجستان گلی شکوفه نکند. تو را می پرستم

بیفتی من تمام  به فکر گناه ادھد؟ اگر تو روزی حت زھا ھم مرا عذاب مییچ می دانی که فکر این! ـ ساقی

  .حاال داری اذیتم می کنی دانی و تو این را می. می شوم

  ...خواھی گفت. ـ تو را دوست می دارم

  راست می گوئی؟ ساقی، راست می گوئی؟. ـ بگذار بگویم
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 و  این خستگی  از  خواھی کرد؟ مرا  خوشبخت   می گوی؟ مرا   راست  تو  و بفھمی، ـ مرا ببوس تا 

ھا و این نارنجستان بزرگ تاریک تو درتو نجات می دھی؟ باز ھم  یدگی و این خانه و کتابوصلگی و پوس حبی

  و به من می گوئی که...و دیگران. ل.م گوئی؟ از شھد عشقت را به من می چشانی و ھمه چیز را برایم می

  ھا ھستی؟ تر و خوب تر از گل  تو پاک ھای مردم دروغ است و ھمه حرف

بود و نه . ل.م  این پسر...و دیگران را. ل.م، به شرط آنکه ھمه کس را فراموش کنی، مگوی ھا را می ـ این

 کنم و نجاتت بدھم و تو من قول می دھم که خوشبخت! تو چرا نگران می شوی و حسادت می کنی. کس دیگر

  .چیزھائی را که وعده داده ام انجام بدھم ھمهء آن

دکتر حاتم خودش را به او فشرد و در . بدن ساقی را لرزاندلرزه ای شادی بخش و گرم و شھوتناک سراسر 

ھایش را به گرد گردن او حلقه کرد و آھسته تر از پیش  پس از آن دست. گوشت گرم و عرق کردهء تن او فرو رفت

  :گفت

ھایت خیره  چشم ھایم بگیرم و در موھایت چنگ بزنم و ـ ھمیشه می خواسته ام بدن تو را در دست

اما تو ھمیشه آرام بوده ای و به من مدد نمی رسانده ای و نگاھت . ز زیبائی مرموزت را کشف کنمبشوم شاید را

  .سیاه تر از شب بوده است

  .ـ مرا ببوس، ببوس و بگو که خوشبختم می کنی

را زی. به خوابی راحت و لذت بخش . یـ بگذار برایت الالئی بگویم، باید امشب در آغوش من به خواب برو

ھایم  من گردنت را مثل سنیهء گرم و سفید کبوتری با دست.  درازی در پیش داریم و خسته خواھیم شدفردا راه

ببین چه شب دم . ھایت گرمتر بگردد و خواب چشمت را بگیرد رگ نوازش می کنم تا خون در. نوازش می کنم

ین داشته باش که  مرا ببخش و یق!ساقی! ساقی. کردهء دیر وقتی است، ببین چه تنھائی و سکوتی است

 ھائی که در بعدازظھرھا کشیده ام و بیچاره ترین و بی گناه ترین و بی اراده ترین فرزند آدم ھستم و مرا به آن رنج

تابستان و به این شھر دور افتاده و به این خانهء خلوت  از این پس ھم خواھم کشید ببخش، مرا به این شب گرم

ھمین برایم کافی است، اگر صمیمانه گفته شود، . یو که دوستم می داربا نارنجستان گناه آلودش ببخش و بگ

طال و لباس می خرم و   باغ باشد و برایت  م که پر از به شھری بزرگ می بر مطمئن باش که تو راو   بگو ،بگو

ه ھایت  از مژا لذت حت  تا سپیده دم در آغوش من خواھی بود ونھا به تآتر و سینما می رویم و تو پس از آ شب

ببخش که اکنون گردن پاک بلوریت را نوازش می دھد و می خواھد روح تو را به  ھای مرا خواھد چکید و این دست

  .ملکوت برساند

تصور لذت نزدیک از خوشی . ساقی چشم بسته بود و لبخندی از رضایت بر چھره اش می درخشید

 و گلوی ساقی در میان خشونت و نیروی ھایش را به ھم نزدیک کرد تسدکتر حاتم  د. دوسرشارش کرده ب

نگاه دکتر حاتم سرد و . می شد رو به انسداد و خاموشی رفت ھا که ھر دم به ھم نزدیکتر ناگھانی این دست

  :ی کردیش که اکنون کبود شده بود زمزمه مھا ساقی از میان لب. خاموش بود

  ھی کرد؟اخو... به عھد خودت وفا ... تو آیامی دارم، و ... دوست ... تو را ... دوست می دارم. ..را ـ تو

  :آھسته و مقطع گفت دکتر حاتم لب بر لب ساقی گذاشت و

از دلت برخاسته است و گرمایی عجیب ... چیزی می جوشد و فریادی... مغزت می دانم که در... ـ اکنون

خانه و نه به باغ و نه طال و  تو حاال نه به... ھوا...  ھوائی است، ھوایھا ھمه از ب در کاسهء سرت ھست و این

  ...بلکه به یک قطره ھوا احتیاج داری، یک قطره ھوا که مغزت را از جوشیدن باز دارد و ... لباس و نه حتی به عشق

  :و دکتر حاتم از روی تختخواب برخاست و گفت. ساقی دیگر نمی شنید

  !عھد خود وفا کردم به! ـ وفا کردم

ھایش که از چشمخانه بیرون دویده بود به قالی خیره   غلتید و چشمای ساقی به یک سوبگرد و زی سر

  .صورتش اکنون بنفش رنگ بود. اش به ھم آمیخت شد و سیاھی و زردی در چھره
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دست برد و کاغذ مچاله ای را از درون پستان بند ساقی بیرون کشید .  حاتم ناگھان چیزی را به یاد آورددکتر

  . آن شنیده بودسوی در رفتـ  صدائی از پشتبو 

آیا ممکن بود؟ آیا ممکن بود . ھایش به لرزه افتاد  دست"ذ را گشود و غفلتاغاتاق، زیر چراغ برق، کا در میان

ھر شب  که ساقی به شکو رو کرده باشد و در این مدت، دور از چشم شوھرش، در خفا با مھارت تمام ھر روز و

آن، مثل ھا در آرزوی  تشنهء دکتر حاتم سال باشد که جان رده سیراب کلیھای دراز آن مرد الل را از زال ساعت

عربی در حسرت برکه ھا، سوخته بود؟ دکتر حاتم به زانو درآمدـ  سرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در 

مقابل زلزله ای مھیب و غیر منتظر فرو می ریزد و ھمه آن  احساس کرد که مثل بنائی کھنه در. ھم شکسته بود

 نی کهیھای که پیش از این مستحکم می نمود بسرعت در کام زمین فرو می رود، زم ھا و عمارات و اتاق تونس

  .گیرد خندد و او را به مسخره می دھان باز کرده است و فریاد می کشد و ھمچون دیوی قاه قاه می

وشه ای گھمان محل معھودـ  رین باربه شکو و عدهء دیدار داده بود،رد خکاغذرا بار دیگر خواند،ساقی برای آ

که  و شکو ھم در ھمان نامه از او تشکر کرده بود و گفته بود از نارنجستان خانهـ  و در ساعتی نزدیک به سحر 

  .ھا را داده بود  لذتنکرده و به ساقی وعدهء تکرار آ مدت را باز بیان ھای این چند می آید وخاطرات ھماغوشی

با صورت  زده و فروزان، ھائی وحشت شکو با چشم. را گشود ن آندکتر حاتم بسوی در رفت و ناگھا

.  گونه ھای فرو رفته، سر در الک خود فرو برده بود و به او مثل سگی ھار و زنجیر شده می نگریست تراشیده و

 دکتر مثل برقی زد و ناپدید شد،. ختدکتر حاتم برگشت و شکو به آرامی و نرمی ازکنار دیوار خزید و در تاریکی گری

اندیشید، آنگاه آستین ھایش را باال زد  اندکی ایستاد و . پاره کرد و بسوی ساقی رفت حاتم در را بست و کاغذ را

  : به خشونت گفت و

ـ حاال یک بار دیگر باید تو را خفه کنم، واین بار دیگر خودم ھستم، می شنوی؟ این خود دکتر حاتم است 

اک بسپارد و نه آنکه به ملکوت  نارنجستان به خمی خواھد روح تو را درو ! که تو را خفه می کند و نه شیطان

  ...برساند
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  :پنجمفصل 

  
  

  

  

  

  

  
  

  آخرين گفتگو، پيش از صبحدم
  

  به. راھی دراز در پیش بگیرد  که فردا  اده شده بودم آ او ھم. دکتر حاتم بود از سرشب در انتظار . ل.م

ی بی سروته را داشت، ی این چند روز اتفاق افتاده بود، برایش حکم رویادرھمهء این چیزھا، و آنچه . خانه اش برود

کشید و بدش  است، و اکنون از خودش خجالت می مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزھائی به نظریش آمده

 ، مثل چه ضعفی نشان داده بود و دکتر حاتم حق داشت که او را در دل چقدر بچگانه رفتار کرده بود و. می آمد

میان فقط از  در این. ل.م.  الیق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند ھای گذشته، تحقیر کند و ھمان سال

چه مربوط بود؟  اما به او. کرد و نمی دانست علتش چیست ب میبود تعّج تغییری که دراحوال شکو پدیدار شده

ت و حق داشت که تغییر کند، خوشحال شود و شکو ھم آدمی بود برای خودش، فردی از افراد بشر و می توانس

 بزند و با مگر انسان بود و مگر می توانست که خودش را با این حال البه الی بشرھا جا. ل. م یا نومید باشد و

  ھا را بسنجد؟ ھای خود آن مقیاس

  :گفت. ل.م

  .ـ بفرمائید

ی مدتی کوتاه به ھم افتاده و شک و آن دو برانگاه . د مدرون آ دکتر حاتم به. در خورده بود ضربه ای بر

  :گفت. ل.م. سوءظن لحظه ای در فضای اتاق موج زد

  ـ خیلی خوب، جن را در آوردید؟

  جواب داد؟. بود دکتر حاتم به ھمین زودی در صندلی راحتی فرو رفته

  ـ شما از کجا فھمیدید؟

  .ـ شکو برایم خبر آورد

  . من نگفته اید، با وجود آنکه زیاد اصرار کرده امـ شکو؟ راستی این شکو کیست؟ شما تا به حال به

   کار مشکلی بود؟"واقعا... مثل اینکه چند سال پیر شده اید! ـ شما خیلی خسته اید، دکتر

  پتو فرو رفته اید؟ در این ھوای داغ چطور زیر لحاف و. ـ شما ھم گرمتان شده است

  . روی صندلی بنشینمـ چاره ای غیر از این ندارم، من که نمی توانم مثل شما

  .ـ من ھم چاره ای چز آن نداشتم، نه بار اول و نه بار دوم

  .ـ از چه حرف می زنید؟ شما عالوه بر خسته و فرسوده شدن کمی ھم اسرار آمیز شده اید

  .ممکن است او را صدا کنید بیاید اینجا؟ من از تماشایش لذت می برم. حرف می زنم ـ از شکو

  .کمی عجیب است ، اماـ لذت نامشروعی نیست

  .دست بدھم سعادت را به آسانی از دا از ھم جدا می شویم، من نمی خواھم اینـ آخر فر
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 اخبار را فشار بدھید، گشما خودتان قبال پیش بینی کرده اید، زن. ـ خیلی خوب، این کار مشکل نیست

  .دمخواھد آ

  :گفت. ل.م. رفت و زنگ را فشرد. ل.دکتر برخاست و کنار تختخواب م

  ان کجاست؟تـ خانم

  .دکتر حاتم وقتی می خواست بنشیند جواب داد

  . را می بندد ھاـ ھمان باال است، چمدان

ھایش را  از کنار دیوار خزید و ھمانطور که دست. در آھسته باز شد و شکو به سبکی روحی به درون لغزید

  :گفت. ل.م. می افتاد. ل.م.م به  از دکتر حات"نگاھش متناوبا. به دیوار می مالید در کنجی جا گرفت

  به ایشان سالم کردی؟ . ـ آقای دکتر می خواستند با تو بیشتر آشنا بشوند

  :گفت. ل.م.  پوزه اش را مثل سگی تکان داد لرزید و به دکتر حاتم تعظیم کرد و شکو 

  .شکو در خدمتگذاری آمده است! ـ خیلی خوب، آقای دکتر

ختی جلوی ھیکلش سد و دو دستش مثل اینکه از جائی آویزان باشد به لو آورده بوشکو شانه ھایش را ج

  داد؟ به حرف خود ادامه. ل.م. کان می خوردت

 کسی  قصر پدرم کار می کرد، و رگه بود که در  مادرش یک کنیز دو. ده استم آ دنیا ـ او در خانهء ما به

روزی او را در .  را یاد نگرفت ت ھم زبان مابه زبان عجیبی حرف می زد و ھیچوق. نمی دانست از کجا آمده است

باغبان ما ھم آدم عجیبی بود، . غل باغبان فرو رفته بود بردند که دراب، گیر آوزمین بزرگ قصر، پشت خمره ھای شر

عین حال ھمه کاری  اما به زبان ما حرف می زد و در. در نمی آورد گذشتهء تاریکی داشت و کسی از رازش سر

 گاھی ھم  در. ھای دیگری می کاشت انداخت و به جایشان درخت تبر می ای جنگل قصر را باھ درخت. می کرد

ه است و راه ھمیشه او را می دیدند که تبر بزرگیش را بر دوش گذاشت. ھای بزرگ زیبا می ساخت باغ آالچیق

  است و سیگار میھا من او را می دیدم که گوشه ای در آفتاب لم داده بعضی وقت  ا کار می کند ویمی رود 

گاھی ھم ناپدید می  بچه ھای دیگرشان می مردند و.  باقی گذاشتاھ خدا ھمین یک شکو را برای آن. کشد

گفت با چشم خود بارھا این  تیر راحت می کند و می ھا را با پدرشان آن داشت که اما آشپز ما عقیده. شدند

  .منظرهء خوشمزه را دیده است

به ھر حال قصر ما از بس شلوغ و به ھم ریخته بود کسی . آمده بود  خوشمزهمنظره ھا ـ در نظر او این

االن  نیست چند تا از بچه ھایشان بعید. ھا ھم زیاد پاپی نمی شدند و خود آن. فرصت تحقیق و بررسی نداشت

یش ما باغبان فردا. مرد کرد و باالخره یک روز کنیز پیر سکته... باالخره. کنار مملکت پراکنده باشند گوشه و در

این سرگذشت ... ا به حال کسی از حالش خبر ندارد گذاشت و رفت و تقصر را. ھم از دست دادیم خودمان را

 از او سراغ رو فداکارت انتخاب کردم چون وفادارتر من او را برای خودم شکو بزرگ شد و. خانواده اش بود شکو و

  .نداشتم

شکو از وقتی که سخن به . ن و نافذ به شکو خیره شده بوددکتر حاتم در این مدت دراز با نگاھی سوزا

دکتر حاتم . ھایش تکان می خورد و بدنش می لرزید مرگ مادر و فرار پدرش کشیده بود آھسته می گریست و لب

  :گفت

  . سزای خود را پیش از این دیده است او. ـ می تواند برود

  :به شکو رو کرد و گفت. ل.م

  ـ چیست؟ موضوع چیست؟

ھایش  اشک شکو . چنان ملتمس یافت که ساکت شد غمی در صورت او دید و نگاھش را  چنان رنج واما

ھی به ادزدانه نگ. آستین پاک کرد و ھمانطور که خودش را به دیوار می کشاند نرم نرمک به در نزدیک شد را با 
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خورد و نیمه   پشت سرش به ھمدر.  گریختیدر تاریکل تازی شکاری که رھا شود دکتر حاتم انداخت و ناگھان مث

  :پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت  کشید و عرقی راکه بردکتر حاتم آه . ماندباز 

  .ا بیھوده زحمت دادمـ معذرت می خواھم، شما ر

  :گفت. ل.م

  .من دیگر نمی خواھم دستم را قطع کنم... از خودمان حرف بزنیم. ـ خیلی خوب، فراموش کنیم

  .به شما تبریک می گویم.  دقیقه پیش فھمیدمستم، چندنـ می دا

   خوشحال ھستید؟"ـ تبریک؟ تبریک می گوئید؟ واقعا

  .وظیفهء طبیب قطع اعضای فاسد است و نه سالم ، زیرا من طبیب ھستم و "ـ تقریبا

 به ھر زیرا ـ از آن گذشته فردا این شھر را ترک خواھم کرد، البته نه برای اینکه شما ھم از اینجا می رویدـ 

  ... رسیدنرحال مھمانخانه ای می توان پیدا کردـ  بلکه برای زودت

  خانه و زندگی؟ کجا؟ به ـ به

چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم؟ از آفتاب و مھتاب استفاده کنم، . ـ بله، به زندگی

  ھای خوب بپوشم؟ سحرخیز شوم، غذا بخورم، زن بگیرم و لباس

ھا در  دست و پای خود را بریدید و سال خودتان . قوق را از شما سلب نمی کندح ـ آه، ھیچکس این

  .غذا و لباس و آفتاب را بر خود حرام کردید بردید و  سرھا بهدخمه 

 ستن را درکنعی نتوایدکتر، شما باید مفھوم وقا .نمی توانستم ـ برای اینکه نمی توانستم، بیشتر از این

  بسیار جالب است ـ الاقل در جاھائی این  و ال در چند تکه با ھم اشتراک داریم باشید، چون ما به ھر ح کرده

شما ھم مثل من از بعدازظھرھا وحشت دارید و نمی دانید چگونه آن ساعات ... نزدیک بشویم ھم می توانیم به

 ھم ھمیشه با حاالت متضاد ھستید، شما شوم ودلھره انگیز را بگذرانید، شما ھم گرفتار کابوس و بیخوابی و

که بارھا گفته اید نمی دانید که زمینی را باید قبول داشت و با آسمان را و پناھی و خودتان درجنگید و ھمانطور 

 به حرفتان گوش بدھد چه رسد به اینکه گرھی از کارتان باز اندارید، کسی نبوده است که روزی حت رفیقی ھم

  ...کند و جوابی به مشکالتان بگوید

   می توانید؟"می توانید؟ آیا واقعاـ و حاال 

دیدار شما  آمدن من به اینجا و مرد، بزودی خواھم ـ بلکه، دکتر، باید بتوانیم، زیرا فرصت بسیار کوتاه است و

ناچار روزی  ثر واقع بشود؛ رستاخیزی کهوروز رستاخیز روح من مباگر ھیچ فایده ای نداشت دست کم توانست در 

ون من ازخودم اطمینان داشتم، خودم را می شناختم و می داستنم که محال است یش بیاید، چپیبایست  می

  ...ایمانم یکسره از دست برود مناعت و غرور و

غرور، اطمینان، . چه چیزھای خوبی حرف می زنید شما از !ـ آه، نزدیک است که به شما حسد ببرم

  و کینه چطور؟. الی دارمئوحاال س!   دارید به شخبصیت خودتان درون وای ایمانی به نیروھ و چه... اعتماد

  .زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواھد بود. ـ آنرا در خود کشم

  کوبنده پرسید؟ پس از آن با لحنی سنگین و دکتر حاتم اندکی سکوت کرد و

  ـ چگونه کشتید؟

  :دکتر حاتم کوبنده تر و سھمگین تر گفت. لرزید آشکارا . ل.م

  ن است؟ آنھم در این شب گرم؟ـ سردتا

  :ھا گفت نھایش را سخت به ھم فشرد و از میان آ دندان. ل.م

  می کنید به ھمین سادگی و آسانی بود؟فکر ! ا کشتمرقتی باور نکردنی او ـ با مش

  نم، اما چه لزومی داشت؟ کـ نه، نه، این فکر را نمی

  :دکتر حاتم گفت .سرخ و ملتھب شده بود. ل.ھای م چشم
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  .داشته باشد چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است؟ در زندگی ھمه چیزی باید وجود بودن اوـ 

  :که ھنوز می لرزید جواب داد. ل.م

. آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور در می آيد؟ و من ھمه را بخشودم. ـ من از کینه حرف می زدم

  .و فراموش کردمخشودم ب  او را، او رااحت

  :حاتم گفتدکتر 

  .ام کیست چون امشب زیاد فضولی کرده »او«این ترسم که ـ نمی

  .شناسیدش اوی طبیعی است، اما شما نمیکـ کنج

چگونه  کجا می روید و فردا به. چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشیم ـ خیلی خوب، پس بگذارید من این

  و پس از آنچه می کنید؟

  . بیرون خواھد برداتومبیل از این شھر ـ شکو مرا با

  .زندگی کرد ـ بسیار خوب است، زیرا ھفتهء دیگر در این شھر نمی توان

  خواھدافتاد؟ـ چرا؟ مگر چه اتفاقی 

  .گفت.ل.م .دکتر حاتم لبخند زد

   .فوشاعر و فیلس طبیب و غیب گو و. ـ پس شما ھمه کاره اید

لحظه ای سکوت در آینهء  خیره شدند و  مھردو به ھ. که اندکی مرتعش بشود این بار نوبت دکتر حاتم بود

  .سرانجام دکتر حاتم به سخن درآمد. ماه و ستاره ھای سقف برق زد قدی و

و ته  ھای بی سر با حرف ا سرتان رایمعنی خوانده ام و بی چیزھایی  ـ شاعر و فیلسوف؟ مگر من برایتان

  درد آورده ام؟

  .شاعر و فیلسوف است یبگو وھر پزشکی خود به خود کمی ھم غ. ـ نه، طبیعی است

  .کوچک قشنگتری خواھد شد گورستان ل بهاین شھر کوچک قشنگ مبّد. وش کنیدگـ پس 

  .خندید. ل.م

  و دیگر چه می شود؟. ھای ترسناک بدم نمی آید خیومن از ش. ـ خیلی خوب، خیلی خوب

  .کافی است که ھر کس را از خنده روده بر کند ھمین ھم. گر ھیچ چیز یـ د

کارھائی  ھا می اندازم و من این شیشه ھا را پیش سگ. می رسیم بعد از آن به خانه و شھر خودمان...ـ 

کلنجار رفته ام شروع می کنم، خانه ام را رنگ و  ھر شب با فکرشان که عمری است نکرده ام اما ھر روز و را

ک می کنم، به این ترتیب قطرهء ھایم را مرتب مسوا ھا زود از خواب بلند می شوم، دندان روغن می زنم، صبح

یکی .  ھا استمش اجتماع آدمسقیانوس یکسان و یکرنگی که ا ادریای بزرگ، در این چیزی می شوم در اینان

که خودم  با آن احمقانه باشند و آداب، ھر چند که حقیر و پوچ و ھمان عالقه ھا و عادات و می شوم با اھ نمثل آ

 ھستم و به جائی وزمین و آسمان معلق مانده ام، تنھا من میان اکنون . رفته امبه مسخره گ ا را صدھا بار ون ھآ

افکارم خیلی  ممکن است حاال. ی بیاورد رنجم می دھدرکسی تعلق ندارم و این به جای آنکه برایم فخر و غرو

ی کس است و ممکن است عالی باشد، آدم واقع بینی باشم که ھمه چیزھای باطل و پوچ را احساس کرده

 .رند میمی جماع می کننند و نوشند و می ھا می خورند و مردم عادی که مثل حیوان ھا نفر باشم غیر از میلیون

ی از من یک... از این پس. و به نظرم پوچ تر و ابلھانه تر از ھر چیز می آید اما ھمین ھاست که عذابم می دھد

ھا  مثل ھمان!  جا خواھم گرفت و دیگر آسوده خواھم شدطبقه ای و در.. ھا از میلیون...یکی ...ھزارھا خواھم بود

  ....واقعی می گیرم گی را جدی و دمی خورم و می نوشم وجماع می کنم و زن

  :گفت دکتر حاتم به میان حرف او دوید و

دیگر شوخی  که حاال  گذشته، مثل اینناز آ. ـ معذرت می خواھم، زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست

  بعد از آن چه می شود؟... آھسته تر حرف بزنید ممکن است  خوب،خیلی. کنید می
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آنوقت است که من دیگر احساس تنھائی نمی کنم، مثل حاال در فضا معلق ! ـ بسیار عالی می شود

با ریشخند و  می آورم و ایمان به آسمان طبقهء خودم. جائی تعلق دارم تکلیفم معلوم شده است و به نیستم،

ھمیشه از ابتذال و یکسانی برحذرم  آن نداھا که. ھای ھمیشگی درونم گوش می دھمندا آسودگی به آن

 را یو بیھودگ پوچی  گذاشته ام ودیا بر فھم خو تسلیم شده ام و خواھند گفت؟ اینکه راستی آیا چه... داشته اند

طبقهء من، . بدھم ن راعمل جوابشا و گر به خودم زحمت  نمی دھم که با زبانید .باور نداشته ام؟ بگذار بگویند

و بی نام  گمنام  کوچک عضو خودشان، از قصر  راکد و یکنواخت، البد از رنگ و اجتماع من، و ھمان دریای بزرگ یک

  !و نشان خودشان دفاع خواھند کرد

...  عوض شده اید"قعاا است که شما وتسرھا وکالی زبردستی ھستند، و اینھم د ـ درست است، آن

برای من بفرسیتد، یا ھم اکنون لطف کنید؟ گاھی من و ساقی به  را آدرس آینده تان نم کهمی توانم خواھش ک

  .این روزھا را زنده می کنیم نم و یادیخانوادهء خوشبختان را می ب شما سری می زنیم و

 گرته ای احت اینکار ثابت می کنیم که من و شما با.  به ما سری بزنید"حتما. ـ از شما متشکر خواھم شد

  .ھای قدیم در دلمان باقی نمانده است سوءظن شک ھا واھم از آن 

می توانم به شما بکنم؟ آخر بگذارید برایتان ... وحاال ! داتشه استنھائی که الاقل در من وجود  ـ سوءظن

  .کاری کرده باشم

  .ـ شما که پول مرا نپذیرفتید

 تکلیفش معلوم نبود؟ البته وقتی که ومعلق بود ـ قبول می کنید که این پول ھم مثل صاحبش در ھوا 

درست مثل رژیم تازه ای که در یک مملکت ...  شود پول تازه تان را به جان و دل می پذیرمعی تازهء شما شروگزند

  !شما باید از نو سکه بزنید. پدید می آید

 قوت بدھد و  زاجم عمرم را طوالنی کند و به مئی کهاما بھتر است تقویتم کنید، دوا. وظ می کنیدظـ مرا مح

  .." .مخصوصا

بگیرید و بچه ھای زیادی بوجود می خواھید دوائی چرا خجالت می کشید؟ می دانم که ... ـ نه، بگوئید

  . با وضع کنونیش امید به مداوا و تقویت دارید"بیاورید، و مسلما

دنی و جنسیم را اصالح کند، دانم؛، دوائی بدھید که بتواند نیروی ب ا چه میی به من آمپول بزنید، ـ بله باید

  .کنم  حاال که روحم آماده تحویل دادن است باید تنم را ھم آماده"مخصوصا

  .ھا حرف نمی زدم  آن ثری دارم، اما اگر خودتان نمی خواھید ھرگز ازو داروھای م"ـ من مخصوصا

  ـ چیست؟ شربت است؟

. نمی خوردن داروی خوراکی به درتا ای شما ضعیف شده است و باری اینکه حذب رودهاست،ـ نه، آمپول 

 ھا ھم که زيادامھا درست یک ھفته پس از تزریق اثر خواھد کرد و ش ولآمپ. آمپول زیادتر خواھد بودبعالوه تأثیر 

 ھست که البته نوع دیگری از آن. زده اید و مھلتی ندارید و ھر چه زودتر می خواھید زندگی جدیدتان را شروع کیند

  .سترس ا تأثیرش دیر

می ترسم که یک بار نظرم عوض بشود و باز مجبور بشوم . ھر چه زودتر بھتر.  رسھا ـ نه، نه، از ھمان زود

  .که ھمین زندگی محنت بار و کشنده ادامه بدھم

  .را از مطب خواھم آورد ھا وز آنزخیلی . باشید ـ بنا براین آماده

خود فکر می کرد که  با! ھیوالئی خسته. یره شددر آینهء روبروی خ. ل.م. ترحاتم به چابکی بیرون رفتدک

ی تازه در گآری زند.  باید به دنیای تازه اش قدم بگذاردنرستاخیر او است و پس از آ... ھا اولین  تزریق این آمپول

 اینجا را ترک خواھد گفت، الاقل  الچیق داشته باشد و فردا با شکوآو بی آنکه ... انتظار اوست، روشن و آفتابی

ل رسیدند تازه میزوقتی به . گذرد راه از کنار کویر می. پس از آن به خانه می رسند ھفته در راه ھستند ویک 

ھای خود و او را  ھا و یادداشته نعش پسرش را به خاک خواھد سپرد و ھمهء نوشت. ھا تأثیر کرده است آمپول
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... ھای مادرش را ھم باید درش را و دستمالپا ھم باید بشکند و دور بیندازد، پیپ تفنگ شکاری ر. آتش خواھد زد

 نوکرھا وعذر اری کند، دھا و باقیماندهء بدنش بخوبی نگھ حمام روزانه بگیرد و از دندان. و بعد به حیات تازه رو کند

 تسویه کند، پس از آن نوبت عروسی و دقت واریز و امالکش را به حساب درآمد و و ھای زیادی را بخواھد کلفت

برای او ھم باید زنی دست و پا کرد، زنی که تکلیف شکوی با وفا چیست؟ آه، .. واده است و راستی تشکیل خان

  .آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموش و سکوت و فراموشی او باشد

  :گفت.ل.م. ھا و سرنگ را روی طاقچه ای گذاشت دکتر حاتم به درون آمد و آمپول

و   تاکنون رنگ زن را ندیده است او دانید که بکنی؟ می  لطفیراستی، دکتر، چطور است به شکو ھمـ 

میل جنسی خود را به  او جوانی و نیرو و. است؟ می خواھم برای او زنی بگیرم طعم بوسه و آغوش را نچشیده

  .خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم

  خواھید به او ھم نتزریق کنم؟ ـ می

  .یف باشدـ مگر چه عیبی دارد؟ شاید ضع

وحشت  را به. ل.که م تیره شده بود درھم و چھره اش چنان. دکتر حاتم به تلخی و سنگینی خندید

  .انداخت

  !حالش بسوزد ـ اما او خیلی قوی است، نمی خواھد دلتان به

  د؟یـ شما از کجا می دان

  .ـ معاینه اش کرده ام

ا ایستاده بود که گوئی مجسمه ای سنگی دکتر حاتم چنان سرد و بی اعتن. دکتر حاتم خیره شد به. ل.م

  .و شگفتی خود را فرو خورد حیرت. ل.م. نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت است و

اینک ھر دو در آینهء روبرو و در شیشه ھای دق و پراکندهء . را باال زد. ل.تین مسدکتر حاتم پیش آمد و آ

  پرسید؟ . ل.م. سقف جای گرفته بودند

  ید؟ن زـ در رگ می

  : پاسخ بدھد زیر لب زمزمه کرد اینکه باو دکتر حاتم بجای

این دوا یک ھفته در بدن شما خواھد ماند، یعنی . ز آن گذشته شکو باید مواظب حال شما باشدا... ـ 

د معاف یرا بااین است که شکو .  آوردھائی برای شما پیش خواھد چار ضعفادر راه ھستید، و ن ھمانوقتی که

بیابان  در آن. جائی برساند بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و باالخره به کنیم که

  .نه جائی برای استراحت نه آبادی و دور و دراز و خشک و سوزان به آدمی ھست و

  :گفت. ل.م

 گی تازه ودا بسوی زنقدم ر اولین. به ھر حال از شما متشکرم. ـ خیلی خوب، ھر طور صالح می دانید

  .رمابخش آینده ام به کمک شما بر می د عادتسدنیای 

  :دکتر حاتم گفت

  .ـ این وظیفهء من است، این وظیفهء من است و شما بیھوده با الطاف خودتان شرمنده ام می کنید

 خم شده. ل.دکتر حاتم بر روی م. با چشمھائی مثل چشم گوسفند بسوی بازویش برگشته بود. ل.سر م

با خون مخلوط شده بود، در  ھر دو حرکت کند و غلیط مایع را ، که. ھی شرربار و بی حوصله داشتابود و نگ

  !دکتر حاتم آمپول را در رگ زده بود. سرنگ دنبال می کردند

 تشنج وکو، شکو، تو باید زنده بمانی تا ش«: دکتر حاتم در دل گفت. ناگھان صدائی از پشت در برخاست

آنگاه ندانی چه باید  علف و در وسط جادهء دور و دراز ببینی و  محبوبت را در میان صحرای بی آب واحتضار ارباب

 گوشه ای از این خواھران ناشناست را در ھا زنده بمانی شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران و باید سال و... کرد

نعش . نه جائی برای استراحت ه آدم ھست و نه آبادی وبیابان فراخ، که در آن ن  بگریزی و در آنادنیا بیابی و از آنھ



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ۴٣                 ملکوت                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
با خود خواھی گفت که فقط جا  باید کرد و تو نمی دانی چه دستھایت سنگینی می کند و وی ربیجان اربابت بر

 او را در از دل کویر برخاسته اند و ھای سوختهء روان که شن گاهنو آ... و به گور سپردن ن کردن ھستفبرای د

برایش وفادار باشی و  دیگر کسی نیست که زنده ای و ھا خواھند برد و ھنوز تو د به دور دستکفن داغ خو

کوبد  تاریک تنھائی و در آن ظھر گرم بی آب که ریگ بر تنت می شوم و ھای آنوقت در آن ساعت. فداکاری کنی

  »!ھائی را که از تن ساقی من چشیده ای پس خواھی داد آن لذت ھمهء

ستاره ھای دق و  ماه و  و در در آینهء روبرو. و دکتر حاتم سوزن را از رگش بیرون کشید» !آخ«: گفت. ل.م

فرو شکست و منعکس  در کمرکش دیوارھا، تصوریرھای فراوان در زوایای گوناگون سراسر سقف و اندوھگین، در

اکنون در  .چه رفته بودبسوی طاق دور شد و. ل.دکتر حاتم از م. جدائی گرفت آمیخت و آنگاه از ھم شد و در ھم

آرامش  رنگین و سرگیجه آور دیوارھا، سکوت وؤ لآسمان اتاق، در ملکوت ماه و ستاره ھای الغر و شرم زده و در تال

ھی امفھوم و نگنات با چشمانی حرکیا بر آئینه  قدی ھیوالئی ناقص و بتنھ ی ظلمانی بود وتو خاموشی بود، ابدی

  .سرد نقش بسته بود

نقش آینه تکان خورد و . کسی که روی نمد راه برود، از پشت در برخاست رم، مثل طنین پایباز صدائی ن

  .در نگاه کرد دکتر حاتم نیز از فرار شانهء خود به. صدا متوجه شد یوبس

ش  اگونه  قوز کرده است وهک دیده می شد.دوخته بود ھا چشم ر به درون آورده و به آن س در  از درز شکو

کشید و پوزه اش آھسته  دم به دم مفش را باال می به پا می کرد و پا ـ  انگار چیزی را می مکدـ ا ست رفته فرو

  :فریاد زد. ل.م. خورد تکان می

  ...! و... ر... ـ ب

  .ریک بیرون اتاق فرو رفتادر فضای ت مثل تیری از شست رھا شد و شکو، بی صدا و خاموش، ناگھان
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  :ششمفصل 

  
  

  

  

  

  

  زمين 
  

  زندگانی منیرگر نبودت 
    ! یک دودم مانده است، مردانه بمیر         

  مولوی ـ ـ                                                                                                                                                         

  

تاریکی نگاه داشتند و ھر چھار نفر در مھتاب به سوی باغ راه جیب رادر گوشهء . آنھا از شھر برگشته بودند

  .افتادند

می خواست ببیند او پس از بیرون . با نشاط بود و به دنبال آقای مودت می آمد منشی جوان سرخوش و

مرد چاق نمی دانست که دوستانش . ن چه تغییری کرده است و چگونه راه می رود و قدم بر می داردجرفتن 

 رسید؟ـ  و رکنند که باید زودت در رفتن شتاب می کننندـ  مگر در باغ خبری ھست یا چیزی قسمت میبرای چه 

تنگی نفس و دانه ھای عرق و کوشش بی ثمر و حرکات اضافی بیھوده ھمراھیش . افتاده بود بناچار از آنھا عقب

مثل کسی . انست جلوتر برودانگار پایش را در جای پایی خود می گذاشت و ھر چه می کشید نمی تو. می کرد

 زیر لب ناشناس سر به زیر انداخته بود و. بدنش لخت و سنگین باشد و نتواند بود که در رویا بخواھد راه برود و

طرف  این طرف و آن پایش تکهء سنگی را مثل توپ بازی به کناری می انداخت و گاھی به گاھی با. سوت می زد

ن با آن بازی ی از کنار جوی می کند و به تفّنفعل یا درخت و شاخه ای ازبا دستش  می جھید و با خم می شد و

  .می کرد

  :گفت آقای مودت ایستاد و. نمودار شدسرانجام دیوار بلند باغ و در بزرگ آن در سایه روشن شب مھتابی 

  ـ به باغ برویم؟ 

  مرد چاق از عقب فریاد کشید؟

  ـ پس کجا برویم؟ ھنوز خسته نشده اید؟

  :دت گفتقای موآ

  بشویم؟ جا کنار آب ولو  بھتر نیست ھمین. تی آنجا به سراغم بیایدعنآن ل خر می ترسم بازآـ 

بی گفتگو . استراحت داشت احتیاج به منشی جوان گوئی ازخدا می خواست، بی اندازه خسته بود و

.  پیوست دراز کشیدخیابان جلو در می ھا و محوطهء اطراف را به ه باغ و درختچروی پل سنگی برزگی که کو

ماه در  آب گل آلود شد و. و زالل فرو برد خنک پاھایش را در آب زد و ناشناس لب جوی نشست و شلوارش را باال

این زودی پذیرفته دیده بود، پیش از آنکه راضی باشد تعجب کرده  پیشنھاد خود را به آقای مودت که. آن شکست

می شناخت و می دانست که  ستانش راود فته بود؟ در حالیکه اوآخر چرا کسی مخالفت نکرده و سخنی نگ .بود

نزدیک پل روی سبزه ھای  کمی قدم زد و پس از آن. جنگی آمادهء بحث و جدالند ھای ھمیشه مثل خروس

. ددرختی تکیه دا کمی بعد او ھم دراز کشید و سرش را به. گرفت لگدمال شده چمباته زد و سرش را در دست
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. سانتی متر نزدیک می شد ی متر بهتسان. به نظر می آمد که ھرگز نخواھد رسید یده بود ومرد چاق ھنوز نرس

  :منشی جوان گفت

  .اصال نمی تواند راه برود ـ باید برای او فکری کرد،

  آقای مودت خندید؟

  .کمتر برود خواب کمی غذا کمتر بخورد و.ـ خیلی ساده است

و  الزم نیست ھمیشه آدم یکجا بنشیند. ودش لطفی داردراستی اینجا ھم برای خ! ـ آمدش، مواظب باش

  .بخوابد

  .اقای مودت بی خیال زمزمه کرد

، چند یخنک یک شب تابستان، پشت در بستهء باغ و در این سکوت و. ـ از آن گذشته، شاعرانه تر است

  ...دنفر نشسته باشند و حرف بزنن

  .رھا کرد و نفس نفس زدبود ھمانجا خودش را روی خاک مرطوب  مرد چاق که رسیده

چند نفر ! »پشت در باغ«ھه، ! »شب مھتاب«دیگر چه؟  ی؟ دیگر چه؟اکی تا به حال شاعر شده  ـ از

  ...بتمرگند و 

  :دت گفتآقای مو

پشت در  کند و نمی فھمی کهخوشحالت نمی " این ھوا و این لطافت ابدا. ـ تو ھیچوقت ذوق نداشته ای

  .رقش با نشستن در خود باغ چیستباغ نشستن چه معنائی دارد و ف

  :مرد چاق نیشخندی زد و گفت

به نظرم فرقش ھمان باشد که بین نشستن سر مستراح خانه و کنار ! بفرمائید ـ شما که می دانید برایم

  .دیوار کوچه ھست

  .اقای مودت حرف او را ناتمام گذاشت

کنار کوچه چه .داشته باشد اس وجوداحس  ھمان ھم شاعرانه و زیبا است، منتھی باید ذوق و"ـ اتفاقا

ھا و یک شفق سرخ در آسمان،  ھا و خانهرسیاھی مخلوط بر دیوا عیبی دارد؟ تنگ غروب، یک سفیدی و

گذرد، سگ  نزدیک می شود، چند بچه بازی می کنند، عابری به شتاب می درویشی از دور آواز می خواند و

 پیش  خنده کنان  و زیبا که چند زن جوان  .تظر پایان کار استمن  حیران به آدم خیره شده و ولگردی بھت زده و

ه تند و امی آیند ناگھان فرار می کنند و مرد جدی و فعال  و با تربیتی که پاپیونش سبز رنگ است در حین عبور نگ

» !یدبکشمعذرت می خواھم، خجالت «دزدانه و سرزنش آمیزی به آدم می اندازد و زیر لب با کمال ادب می گوید؟ 

  !چقدر دراماتیک است! اوه، چه صحنهء زنده ای است

  :جوان، بی حوصله گفتمنشی 

  .ـ خیلی خوب، بس است، بیش از اندازه محظوظ شدیم

  مرد چاق که دیگر به آسودگی نفس می کشید و آرام شده بود از منشی جوان پرسید؟

  است؟  معالجه شده"مودت واقعا ـ حاال

  .رد جوابت را بدھد؟ من که وکیل مدافعش نیستماند مگر زبان. می توانی از خود او بپرسیـ 

  .عوض کرده باشم، آخر نزدیک بود کار به جاھای باریک بکشد ـ می خواستم حرف را

  :آقای مودت گفت

می توانی مطمئن باشی و من فکر می کنم حاذق تر از دکتر حاتم این دور و برھا . ـ بله، معالجه شده ام

  .حیف است ھمین طور چاق بمانی. کمی الغرت کند او مراجعه نمی کنی که یک جھت بهبی  تو. پیدا نشود

از  ای گرد و فربھش را در ھوا تکان داد و به منشی نگاه کرد، انگارھجلوتر کشاند و دست مرد چاق خودش را

  .او کمک می خواست
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ا گوشت یتو خورده ام و ـ مگر من به تو چه کرده ام که حسادت می کنی و زخم زبان می زنی؟ از مال 

  دزدیده ام؟ بدنت را

  اقای مودت بالحنی جدی جواب داد؟

دشمنان ما در یک  ناخواه با تو ـ شاید ھم بدون آنکه خودت بخواھی خواه و! ـ کاش مالم را خورده بودی

 جدید این یک نظریهء علمی. انی اندوو استخ طبقه جا می گیری، دشمنان ما سه نفر و آدمھای دیگر که الغر

عدد ثابتی است،  می گوید مجموع وزن بدن مردم دنیا ھمیشه. است که ھمین چند روز پیش ثابت شده است

تکان می خورد،  می فھمی؟ درست مثل آونگ ساعت که. منتھی نسبتش بین چاق و الغرھا نوسان می کند

 ن وزاز و مان اندازهھبشود به  ی معده ای افزوده وزن بدن و آنوقت ھر چه برگوشت و. گویند نوسان این را می

ھم  دنبه من بیچاره گوشت و پیه و ری از عضالت واحساب، مقد  ایناب. عدهء دیگری کاسته می شودوشت گ

  .ه اتقافراد ھم وزن ھم طب یا در بدن اکنون در بدن توست و

در فکر این بود که  "چاق ظاھرا مرد. ناشناس یکه خورد چنان بلند خندید کهنمنشی جوان به ما نگاه کرد و آ

  :گفت منشی جوان. حقیقت داشته باشد اندازه می تواند چهتا نظریه 

توان به طریقی اصالح کرد؟ راھی وجود  ش ھمیشگی شما ھمین است؟ حاال نمیککشم ـ پس علت

  ندارد؟

  اقای مودت جواب داد؟

  . ناقص استنظریه ھنوز آخر این. که پای علم ھم لنگ مانده است ـ نه، از آن مواردی است

  ر کرد؟رُغمرد چاق زیر لب ُغ

به سر من می گذارند،  ناقص است و آنوقت سر گویند نظریه است و می دانند خودشان می! کن  نگاهـ

  .رد شده است سند باطل ویھمین فردا ممکن است در روزنامه ھا بنو آنھم برای چیزی که

  :تأیید کرد منشی جوان حرف او را

  ! برمی آیدعلما ھمه چیز ـ از این

  :آقای مودت گفت

بھتر . خواھد باز عرق بخورم و کیف کنم آواز حشرات را می شنوید؟ دلم می ـ می شنوید؟ بچه ھا صدای

 و ھا  و بالش  بکشیم  ھا دراز کولی و ما اینجا مثل غریبه ھا   نیست به باغ برویم؟ خیلی احمقانه است که

  . باقی بماند مشروبمان دست نخورده و پر یاشیشه ھ ھایمان بی مصرف و خالی بیفتد و تشک

  :وتر آمدلمرد چاق ج

احمقانه ! حاال می گوید اول می گوید شاعرانه است و. کن، نگاه کن، ما را بچه فرض کرده است ـ نگاه

  . اراده اش را به ما تحمیل کند می خواھد. است

  : منشی جوان گفت.  خندیددبلن این بار آقای مودت به ما نگاه کرد و

جوشی کند و صدایت  ترا خواھد چرا زود عصبانی می شودی؟ شاید می. ـ من یک نصیحت به تو می کنم

  .را در بیاورد

بازی  آنھا را به در گل و الی کنار جوی فرو برد و دستھایش را انداخت و خاموش شد و زیر مرد چاق سر به

  :گفت انداخت و آب رداشت و درز روی پل باه ای زری لو غلتید و سنگ جمنشی جوان به. واداشت

  .اکنون به یاد من استم ھای ملکوت من، او ھ مثل چشم! برقی می زند این سنگ چه! ـ چه مھتابی

  :محبت آمیز گفت مودت آھسته و آقای

 هدرست است که وضعمان شاعران. برق می زند ـ معذرت می خواھم، ولی چشمھای گربه در شب

  .گوئید بوطی میرم نا است، اما شما دیگر شعرھای

  :گفت ی جوان به او لبخند زد وشمن
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  .ـ دکتر حاتم ھم زمانی زنی به اسم ملکوت داشته است

  ـ خودش گفت؟ پس چرا من نشنیدم؟

  :گفت مرد چاق

ھایت دودو می زد و البد گوشت  شمگاو نفس می کشیدی و چمثل ! موقع به وذاریات افتاده بودی ـ آن

  .بود ھم کر شده

  :گفت مودت آقای

  ! آخر گاو خیلی چاق است.  الاقل گورخر ـ بگو، مثل روباه یا شغال  یا

  :دوید منشی جوان به میان حرف آنھا

 ایشان). به ناشناس اشاره کرد(او  فقط من شنیدم و ھا زد که حاتم خیلی حرفتر دک. ـ باز شروع نکنید

  .باد می زدند توی حیاط خودشان را

  :مرد چاق گفت

  .رده ام؟ گرمم بودک ـ خیلی خوب،گناه

  :منشی جوان گفت آقای مودت به

ھای بسیار جالب  که آدمی مثل دکتر حاتم حرف معلوم است .ـ پس معرفت تو خیلی زیادتر از ما است

  .می زند

ا یکی از ی. میم ا بایتنھا و ... ما خواھد آمد دیدن  امشب بهھمیناز آن جمله گفته است که ! "ـ تقریبا

  .  میم الم گویا...منش به اسم میابیمار

  ؟ انگلیسی است یا فرانسوی؟»الم میم«ـ 

  :کشید و گفت آقای مودت آه. دنگویا حروف اول اسمش باش. ل.م. دمانی استوـ ھیچکدام، خ

آقای  من بیچاره رند و ھمانطور کهاگذ پسرشان را دکتر و پرفسور می ھا ھم اسم خیلی. ـ ممکن است

از ھمان بچگی شانس  گفت که می توان. کتر و یا پرفسور مودت می شوند د"ھستم آنھا مثال» محمود مودت«

  . آورده اند

  :گفت چاق مرد

تا به حال چه گرفتاری برایت  چه کم داشته ای و یگدانی؟ در زند س مینشا دیگر چرا خودت را بد ـ تو

  است؟مده پیش آ

  :با لحنی غمزده گفت کشید و مودت باز آه اقای

زیرا وقتی فکر میکنم  جای شکرش باقی است،. باشم شکایت داشته نباید گله وگوئی، من  ـ راست می

جسمی دارند به زندگی  ناراحتی سرگشتگی روحی و دنیا ھستند که مثل تو آوارگی و ھائی در این انسان که

  !خودم راضی می شوم

  :گفت آمد و ھیجان مودت به مرد چاق از گرمی و صحبت آقای

کفش نداشت به درگاه خدا می نالید و   ود بو  که سعدی روزگاری بی پول شدهده ایی شندـ این را الب

آقای مودت با ھمان لحن معصومانه و غم انگیز جواب . افتاد ایک آدم بی پناگھان چشمش به  زاری می کرد که

  :داد

صه را برای ق ھرکس این. و یک چیز دیگر ھم ھست که باید بگویم ام ـ نه، نشنیده ام، اما در جائی خوانده

نان شب محتاج  اگر روزی ھم بهی اینکه سعد داشته است، برای ی دشمنی و غرضیدسع تو گفته است با

  .است شده است ھیچوقت بی کفش و کاله نمانده

  :گفتمرد چاق 

  .م استخوب، معنایش مّھ ـ خیلی
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دگی خالی و دردناک تو، ھمیشه دربارهء تو فکر می کنم، در بارهء زن من ھم.  ھمان مھم است"ـ بله اتفاقا

  ! به تو خیلی بد می گذرد" واقعا... ھایت غم ھا و خوابی و رنج ھای بی شب

  :منشی جوان به مرد چاق رو کرد

  بی خوابی بههج و غمی داشته ای، کرن چه   تو آخر. می خواھد سر به سرت بگذارد! گولش را نخور ـ

  زندگیت خالی بوده است؟  کله ات زده است، کجای

ناشناس از لب آب برخاست و به قدم . م گفتونامفھ و زیر لب چیزھای چاق از آقای مودت رو گرداند دمر

  :آقای مودت گفت. زدن پرداخت

 ھای باشد که محل آدم اشتهاسبابی ددکتر حاتم بخواھد بیاید جای ما را نمی داند، مگر اینکه   ولی اگرـ

  .بدھد نشان اندھگین را چاق و

  :منشی جوان گفت

فر شده نگر از ھمهء ما متیمثل اینکه د. کن را نگاه او. ھای شما خیلی بی مزه می شود ـ گاھی حرف

  . آنطرف قدم می زند است، مثل دیوانه ھا اینطرف و

. پذیرائی می کنیم بعد از آن به باغ می رویم و از او. حاتم را بیاورد رت، می فرستیمش دکوبـ خیلی خ

  .الت زحماتش در بیائیمباالخره باید به نحوی ازخج

کارھا را   بزرگی طبع این از روی وظیفه و. مزدی ھم نمی خواھد مت نمی داند و  چیزھا را  زحـ  او این

ش ، در این ھمه لطف و بشر دوستی پاکی و خوبی ، با این مردی به این باور کردنی است که ، آیاتیمی کند راس

ھم  حقیر زندگی کند و باز در جوار این مردم نفع طلب و معمولی و احمق و ھای راب و کثیف و میان ما آدمشھر خ

  مأیوس نشود؟

  :آقای مودت گفت

  حال از وجود چنین مردی خبر نداشتیم؟ پس چطور ما تا به. ر کردنی نیستوـ نه، با

در ھوا بوی سحر برخاسته بود و شب بتدریج . کم به خواب می رفت جواب نداد، زیرا کممنشی جوان 

 آه  تنھا گاھی چرت می زدند و . می کردند خود سیر   در   و بودند ساکت  ھمه مدت درازی . ی شدضعیف م

 بود یلیباتوم .از عالم رویا و از دنیای خودشان بیرون آورد ناگھان صدائی آنھا را. ا سرفه می کردندیدند و یمی کش

ا حیواناتی که در یر اعماق آب جان بگیرند و مثل خزه ھائی بودند که ناگھان د آنھا. که به سرعت نزدیک می شد 

ھا و شاخه ھا ، گرد و خاکی بی شکل و تنبل،  از پشت درخت. سکوت قطب از خواب زمستانی خود بیدار شوند

  :خواب آلود گفت چاق خسته و مرد. ته بودسمثل مه غلیظ ، به ھوا برخا

  .ـ کیست؟ به ھمین طرف می آید

  :آقای مودت خمیازه کشید و گفت

ھا و دست اندازھای غریب کش  این کوچه باغ خدا از پیچ و خم.  ھر که ھست خیلی تند می راندـ

  .حفظش کند

  :منشی جوان قد کشید و گفت

  . دکتر حاتم است"ـ ھمو است، حتما

ناشناس در انتھای دو ردیف درخت بید که به موازات دیوار باغ تا . دھشتناک دست داده بود به او حال انتظار

. کوتاه و جا به جا می شد سایه اش روی زمین تکان می خورد و بلند و. دست کشیده شده بود قدم می زددور 

  .اتومبیل پشت یک درخت کھنسال و عظیم چنار ترمز کرد .ناگھان برگشت و تا در باغ دوید

 و دست و برده در سینه فر راننده گردنش را .  شده بود به اتومبیل خیره  نگاھشان  بودند و ھمه برخاسته 

از دور مثل الک پشتی می نمود . سرش بر این صلیب آرام گرفته بود گذاشته بود و فرمان ھایش را صلیب وار روی

تش، گوئی که بر شچشم در  سر راننده و در ظلمت، دوتدر ردیف عقب ، پش. باشد که به قالبی آویزان شده
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دکتر حاتم از اتومبیل خارج شد، در را به ھم . یره بودھا خ چشم. صورت یک ھیوال، شکل گرفته و نقش بسته بود

  .راننده و ھیوال ھمچنان بر جای خود باقی مانده بودند.  آمد ھا آنوی زد و بس

استقبال دکتر حاتم رفت و با او دست داد، دکتر حاتم شنل بلند سیاھرنگی پوشیده بود و  منشی جوان به

  :فتگ آقای مودت. احساس و یخ زده بود دستش بی

 نیم، براییاینجا بنش کردیم که ھم ما فکر. ماالن در را باز می کنی بفرمائید، ھمین. خوش آمدید، قربانـ 

  ...تماشا تنوع و

  :دکتر حاتم گفت

مزاحمتان  نیامده ام که. تماشا کنم ـ نه، متشکرم، ھیچ زحمت نکشید، من ھم فقط می خواھم کمی

  .بشوم

  کجا راه را می دانستید؟ ـ شما از

  .مـ می دانست

سنگ یک تختهء بزرگ پل در مھتاب رنگ باخته برق . مرد چاق بی آنکه معذرت بخواھد روی پل نشست

  :دکتر حاتم گفت. پرید چشم می ب ازخوا. می زد

  .تم و بعد مرخص می شومسکمی می ای من. تان بفرمائیده خواھش می کنم ھم. ئیداـ بفرم

  :آھسته پرسید منشی جوان

  است؟. ل. م ـ او 

  .نجا خواھد رفتیاو ھم فردا از ا. آوردمش کمی ھوا بخورد. و اتومبیلش... ـ بله، با نوکرش

  کند؟ جراحی نمی کند؟ ـ پس قطع نمی

  .عوض می کرد تصمیم خود را کردم او ھم ھمان فاصله ای که من دوستتان را معالجه می در... ـ اوه، نه

پاکتان بود  مخالف روح مھربان و یک کار طبی وحشتناک کهانجام  ـ اینطور بھتر است، نیست؟ شما را از

  .معاف کرده است

 وضع پیشین خود را بازیافته بودند، تنھا ناشناس  گوشه ای نشسته و آنھا ھر کدام. دکتر حاتم جواب نداد

 را بهنل سیاھش شدکتر حاتم به درختی تکیه داد و . ھای خودرو پنھان کرده بود پشت بوته ای از علف خودش را

  :چاق گفت مرد. خود پیچید

  .عقیدهء بیمارتان است هء ما خیلی شاعرانه است؟ اینینظر شما نظر ـ آقای دکتر، به

  .م جواب دادتدکترحا

  :آقای مودت گفت. آمده ام که حقایقی را برایتان بگویم .ھا را ندارم ـ متأسفم که حوصلهء این حرف

  ـ خیلی تلخ است؟ 

  دکتر حاتم پاسخ داد؟

 چه باید. ھا مخفی شده است رفیقتان که پشت علف مذاق آن در در مذاق شما شیرین خواھد بود و اماـ 

  .اتفاق است پیش آمد و این! قوی باشید.... کرد

  :منشی جوان گفت

  ـ خیلی خوب، چیست؟

  :گفت دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و. پیش آورد مرد چاق اندیشناک سر

کشنده نیست که به نحو  و این دوست تنومندتان زده ام چیزی جز یک زھرھائی که به شما  ـ آمپول

  .بزودی خواھد کشت. وحشتناکی، ھمراه با عذاب و شکنجه، شما را خواھد کشت

خندهء  ھمه چیز فرو افتاد، اما لحظه ای بیش نپایید و آقای مودت با وئی از آسمان، برسکوتی ناگھانی، گ

  .  شکستبلند و پر صدای خود آنرا درھم
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ھا   طاقت این قبیل شوخیاوست تنومندحت داین ـ آه، این چه شوخی است،آقای دکتر؟مگر نمی دانید که

  .را ھم ندارد

دکتر حاتم . ھا را از زبان ھمان دکتر حاتم می شنود این حرف توانست باور کند که منشی جوان نمی

  :گفت

  !مطمئن باشید ـ شوخی نیست،

ن به آسمان و از آسمان به جائی یاز او به زمین و از زم دکتر حاتم و تانش بهنگاه ملمتس مرد چاق از دوس

  منشی جوان با صدائی دورگه و نمناک پرسید؟. ھیچ جا پناھی نمی جست در اما. نامرئی می افتاد

ما را  بخواھیداست ممکن . ھای خوب زدی ـ آقای دکتر، من ھمان دوست شما ھستم که با من حرف

ھمهء  ولی اینکارھا لزومی ندارد، زیرا ما به... ھا ی روحمان را به رخمان بکشید ھا و حقارت ا ضعفیامتحان کنید، 

  . ادعائی نداریم ھیچ ی ھستیم وتذلھای معمولی و مب ما آدم. مکنی چیزھا اعتراف می این

ی دشمنی خاص  کسی ھمبااست، و از آن کار من غیر . میاز کسی امتحان کن ـ نه، با من نیست که

  .ندارم

  تان ؟ریا مأمو. است کرده ـ مگر شما کیستید؟ چه کسی به اینکارھا وادارتان

  .دتامشب حرف نمی ز ـ می توانید از آن رفیقتان بپرسید که

  :چاق گفت مرد

  .به او سوزن نزدید ھمین بود که برای! ـ از او؟ از او؟ پس او ھم با شما است؟ ھمدستید؟ چه خیانتی

  :مودت گفت اقای

  چرا نزدید؟ ا م، به من ھم خیانتی نکرده لی من، ھم امشب حرف می زنم وـ و

  دکتر حاتم جواب داد؟

  .ـ الزم نبود

  :منشی جوان زمزمه کرد

  ـ از او بپرسم؟ او از کجا می داند؟

  .آقای مودت ناگھان به خنده افتاد

میان چه کسی  در اینرمائید بازی در آورده اید، منتھی معلوم نیست فـ خیلی خوب، خیلی خوب، پس ب

  .است چه کس دیگر را دست انداخته

ثمری نداشت که بفھمند دکتر حاتم  دیگر برای آنھا. مرد چاق و منشی جوان در فکر بدبختی خود بودند

ناشناس  مودت وآه، بگذار اقای ..  ھا راست باشداگر واقعا موضوع سوزن. چه کاره است. ل.م کیست و 

  اما ما؟...  آنھا دلشان خوش است که زنده می مانندر بیاروند،بازی دوخوشمزه 

  آقای مودت بار دیگر خندید؟

  در این به بین و به پرس دست دارد؟  ھم ـ خیلی خوب، آن یارو، آن راننده کیست؟ او

  .ناشناس ھمچنان در سکوت سمچ خود فرور فته بود

  :دکتر حاتم گفت

 دنبالش بروید، به من ھم ھا تریاقی ندارد که آمپول  این.یدنز سرتان دور ک اـ بھتر است فکرھای بیھوده را

از .  دیگر کار از کار گذشته است.مجبورم کنید که نجاتتان بدھم  انتقام بکشید و "مثال ذیتی برسانید و انمی توانید

مت ش نعداین خو. ھمسایگان و ھمشھریان و زن و بچه خود خواھید مرد اقوام و آن گذشته شما تنھا نیستید، با

  .بزرگی است

  :مرد چاق فریاد زد

   پس موضوع جدی است؟ـ
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  :منشی جوان نومیدانه به دکتر حاتم نگاه کرد و گفت

  ـ جدی است؟ شوخی نمی کنید؟

  ـ مرد چاق به گریه افتاد؟! دادـ  بله، جدی است، مطمئن باشی تکان دکتر حاتم سرش را

من داشتم امیدوار می شدم که ... چیزھا ھای بی سروته چه بود؟ خدا و شیطان و این ـ پس این حرف

  .بازی در آورده اید

  :دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت

خاطر شماـ  زیرا به  کردم، اما به خبر دار نمی ـ من تاکنون چنین کاری نکرده بودم، پیش از وقت کسی را

را برایم تشریح کردید و به ندگیتان فلسفهء ز پاک ھستید و ـ به خاطر شما که جوان و.م اشما عالقه پیدا کرده

 شما می توانید در این چند روز باقی مانده، در این یک. وت زیبایتان، این بار دست از عادتم برداشتمکلخاطر م

 تمتع کافی بگیرید، بخوانید، برقصید، چند و از ھمی گھفتهء باقی مانده، به اندازه صدھا سال عمر کنید، از زند

ھا ھم زنده  چه فرق می کند؟ اگر قرن.  بخورید، بنوشید، یکی دو شاھکار موسیقی گوش کنیدرمان مطالعه کنید،

پس مسئله فقط در کمیت است و نه کیفیت، و آدم عاقل کارھای یکنواخت و . را خواھید کرد باشید ھمین کارھا

ط افی است، به شر جھان کھفته زندگی در این به عقیدهء من یک. ھای سال تکرار نمی کند ھمیشگی را سال

نگرانی است؟  بنابراین چه جای. باشد و شما این موھبت را دارید  واقعا خبر داشتهدتاریخ مرگ خو آنکه آدم از

  .شما دردم مرگ ھیچ حسرت و اندوھی نخواھید داشت

ناسزاھای درشت، بسوی دکتر حاتم  خشمناک، درمیان گریه و فریاد و مرد چاق برخاست و کینه توز و

  :دکتر حاتم گفت. رفتند  طرف اومنشی جوان و آقای مودت به سرعت باما ناگھان بزمین افتاد . دوید

  ـ مرد؟

  :منشی جوان زیر لب زمزمه کرد

دیگر مثل  اما. شاید ھم می زند و من نمی فھمم، آخر دستش خیلی چاق است... ـ نبضش که نمی زند

  . باشد شاید سکته کرده. اینکه نفس نمی کشد

آقای مودت به زانو برزمین نشست و دیوانه وار به . از آنھا دور شد ردهمھای مطمئن و ش ما باگدکتر حاتم

  .افتاد خنده

طان ییھودای اسخریوطی که دوستانش را به ش خوب، پس فقط من زنده می مانم، من و این ـ خیلی

  . ای می خوانیمهفاتح قبر دوستانمان می رویم و ھای جمعه سر فروخت، ھر دو زنده می مانیم و گاھی شب

  : بود، کمی جلو آمد و گفتهدیرا شن ایستاد، حرف او در میان راه دکتر حاتم

  او کجا است؟ ـ ولی مسیح چه کسی است؟

ی باید کار«: منشی جوان زیر لب گفت. دکتر حاتم باز بطرف اتومبیل راه افتاد. آقای مودت خاموش ماند

گشود، صدایش زد،  پیراھنش را ، تکمه ھایه جا کردب  مرد چاق را جال تنومندو ھیک» ...باید کاری کرد... کرد

آقای  .مین زودی بوی مرده می داد ھبه مرد چاق سرد و رنگ پریده بود و. داد اطراف تکان ھایش را به دست

 ناشناس از مدتی پیش بر سر نعش مرد چاق. ناشناس اشاره می کرد گاھی به خندید و مودت ھمچنان می

  . می ریخت ھایش فرو  چشم آرامی از اشک به. م می فشردھھای خود را به  دندان ود وایستاده ب

ناگھان دست . بود گیج شده نمی ترسید، اما. دانست به چه کسی رو کند و چه بگوید منشی جوان نمی

. فریاد زد ند و زمین در غلتا و آنھا را به  مودت حمله برد   آقای و  ناشناس   وحشیانه به ا کرد ووچاق را ھ مرد

  :کسته بود شھایش نامربوط و حرف

پس شما زنده می مانید، ھا؟ شما . اسم مرگ خفه اش کرد. مثل حیوان از نفس افتاد. ـ نگاه کن، نگاه کن

ھیچ چیز  شما که.... به او از این زھرھا داده است... ملکوت من ھم وای، وای، به. تان مکه من خوب می شناس

او به کسی بدی نکرده . ھا زنده می مانید و این بیچاره باید بمیرد لاو زندگیتان ندارید، شما سوح رخوب یا بد در 
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احمقانه  بی سروصدا و طور آنوقت این... تواند از مرگ بترسد ھر کس  می تواند کمی بد باشد، ھر کس می.. بود

  .باید بمیرد

دستھایش را در زیر . و به آنھا نگاه می کرددکتر حاتم زیر درختی، در تاریک خاکستری رنگ، ایستاده بود 

منشی جوان ھر یک از دوستانش را که  اکنون برخاسته بودند بار دیگر با فشار به . شنل سیاه به کمر زده بود

دکتر حاتم دوید؟ گوئی مصروعی است وی انداخت و بی آنکه توجھی بکند پا روی مرد چاق گذاشت و بس زمین

. دھد امانش نمی  او را از ھر طرف احاطه کرده است وهله محتوم خود بگریزد و حملخواھد از چنگال حم که می

  :دکتر حاتم راه را بر او بست

  .کنند آنھا نمی توانند کمکتان. ـ آنجا نروید، خواھش می کنم

ی اگر خدا ھم نباشد برا چرا نتواند کمک کند؟ تازه گفتید، بنا بر این خدا نیست؟ شما خودتان می ـ مگر او

باید اینطور  "آیا واقعا؛ آیا حق است: گویم، فریاد می زنم و می پرسم ھمه چیز را برایش می. خودش آدمی است

  باشد؟

گذشته، خودش بیشتر از شما به کمک احتیاج  از آن. ھا  از آمپول"ـ نه، او نباید چیزی بداند، مخصوصا 

  . حرفش را بشنودانخواھد بود که حت خواھد داشت و کسی ھم

تخته پاره ای برخورد کند، پوشهء شنل دکتر حاتم را گرفت و  نشی جوان، مثل غریق نومیدی که بهم

  :کشید وفریاد زد

   به ملکوت ھم زدی؟ او دیگر چه گناھی داشت؟ـ

  .خواست ـ خودش می

  .معصوم است اندازه جوان و چه ـ و تو نمی توانستی او را ببخشی؟ ندیدی که

  :و بیرون کشیددکتر حاتم شنل را از دست ا

  ـ شما از مرگ ترسیده اید؟

  :منشی جوان به دور خود چرخید و گفت

نمی گذارم که تو و خدایت و اعوان و . اما مثل رفیقم سکته نخواھم کرد! بدبخت آواره! ـ من خواھم مرد

. پا بریده ات پای آن ھمکار دست و نه به پای تو می افتم ونه به. انصارت خوشحال بشوید و در دل تحقیرم بکنید

  .تنھائی از عھده اش بر می آیم حاال که محکوم شده ام خودم به

  : شد دور دکتر حاتم سر به زیر انداخت بود، منشی جوان از او 

می بینم که داستان دعوای شما ساختگی است و با ھم رابطهء . ـ برو، برو، ھر چه زودتر پیش رفیقت برو

ھای معمولی حرف  ھای قربانیان خودتان، از ما آدم  ترس و پستی و تییدی و از سسنالبد می ش. نزدیک دارید

تحمل   بی عدالتی ھایتان را  شکنجه ھا و و  ھا  اما من ھمه عذاب!  باشد اینطور. کیف می کنید می زنید و 

  .خواھم داشتو از ھیچکدامتان ھم انتظار کمک ن... می کنم، به راحتی

  :گفت حاتم دکتر

  .او خودش قربانی استـ اشتباه نکنید، 

ماشین  رودوستانش رسید صدای موت که به ھمین. نکرد شت سر نگاهپمنشی جوان برگشت و دیگر به 

الک پشت به حرکت درآمد  ھای دست ناشناس و آقای مودت دیده بودند که . می شدردم به دم دورت ید کهنرا ش

دکتر حاتم سر خود را در شنلش  ر آنھا خیره شد وھاه ھیوال از دور ب چشم و اتومبیل مشکی رنگ زیبا دور زد و

  .ھوا برخاست مه غلیظ، از زمین به بار دیگر گرد و خاکی تنبل ، مثل پنھان کرد و

  :فت گگرفت و چاق را در دست دیگر نبض مرد بار وان نشست و جمنشی

سابقه  او حالت در ینا. ممکن است ھنوز دیر نشده باشد. دکتر، اما نه به دکتر حاتم ـ باید برسانیمش به

  .شاید ھم نجاتش دادیم. دارد
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آقای  .به منشی جوان مدد برسانند و دوستشان را از زمین بلند کنند ناشناس خم شدند تا اقای مودت و

  :مودت گفت

  .ـ ھمه اش تقصیر جن من است

  :آھسته می گریست منشی جوان

  .دکتر حاتم کار خودش را کرد ـ دیگر تمام شد،

  .او فرستاده بود آن جن لعنتی را ھمـ مثل اینکه 

  .دھمه چیز اطالع دار او از! از رفیق عزیزمان بپرس! ـ نمی دانم، بپرس

  .ناشناس لبخند زد

  :آقای مودت شرم زده گفت. تادندفران، بسوی جیپ راه اوتلو خو مرد چاق را بلند کردند و به زحمت، تل

 مودت می دانی که تقصیری ندارم و البد یک اشتباه، . ولی باید مرا ببخشی، از من گله ای نداشته باشـ

  . زنده بمانممبتوان یا تصادف و یا شاید بدبختی، باعث شده است که

  :منشی جوان گفت

  !کنید؟ ھنوز که نمرده ام ـ چرا اینطور به من نگاه می

  :کرد او زیر لب زمزمه. ناشناس چشم از او برداشتند دت وآقای مو

  اماچرا اینطور؟ چرا اینطور؟. زود، می بایست اتفاق بیفتدـ دیر یا زود، دیر یا

  :گفت آقای مودت.مرد چاق را در آن جا دادند به جیپ رسیدند و

   خواھی مرد؟"می خواھی چه کار بکنی؟ چه تصمیمی گرفته ای؟ واقعا حاال: ـ سئوالی دارم

  :منشی جوان گفت

من چوب حماقت خودم را .  از دکتر حاتم و دیگرانارم، حتگله ای ندا بکنم، و از تو ھماید ـ بله، این کار را ب

  .خورم می

  .کردند پا می پا به  ایستاده بودند ویپدر ھوای گرگ و میش درکنار ج

 رفتم، زندگی ھا به خوبی کار کردم و حرف زدم و راه آمد؟ سال ـ چرا تاکنون نفھمیده بودم که مرگ خواھد

ھا که من  سال تمام آن احمق بودم، در اما. دم و به ھمه کمک رساندمنخور، مال کسی را مپاکی داشت  ومعتدل

 سان زندگی می کردم و به خیال خود نمونهء کامل یک فرد انسانی بودم در حقیقت خودم راو مقّد مثل معصومان

یدم و یخه شپوچ زحمت می ک   برای ھیچ وایش نبودم، زیربمی دادم و گول می زدم و احمق بیچاره ای فریب 

 ثیف دچار بشوم؟ چرا می بایست محکوم به این سرنوشت کبایست به می دراندم و اگر جز این بود چرا می

  .مرگی باشم که مایهء خنده و شوخی است؟ درست مثل مرگ حیوانی بی زبان و ابله

  .به ھم مالیدندھایشان را  ھا قوز کردند و دست تنشان لرز انداخت و آن نسیم سرد در

به به زندگی چسبیدم  "ھا و روزھائی است که مصرا ن سال آسزای ھمهء. قت من استـ این سزای حما

 تحقیر و شایستهء این ردم و حاال ھیچکس مقصر نیست، و منکناپیش آسوده شیپ و خودم را نکشتم، خودم را

  .ردممن توانستم به میل خود و به فکر خود بمیرم و توھین ھستم، شایسته ام زیرا می

  :تآقای مودت گف

  . پس سوار شویمـ

  .سوار شدند

حاتم  دکتر   و بازی باشد،  اگر شوخی باشد وغھا درو این ـ اما یک چیز ھست، این را بدانید، اگر ھمهء

وز مالک رو رویائی بیش نباشد و اگر من بتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریب ھمه خوا این یا دستمان انداخت باشد، و

ھفته بلکه یک عمر، و از این کابوس نجات پیدا کنم ھمین فردا  رهء خودم باشم، نه یکادزندگی و ملکوت و خانه و ا



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ۵۴                 ملکوت                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
موعد به زمین بیفتد و یا  مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از دم را خواھم کشت، خواھم کشت کهوخ

  .من ببخشند احمق نخواھم بود بله، اگر عمر دوباره ای به. روی دست آشنایانم بماند

  :آقای مودت گفت. افتاد به راه جیپ تکان خورد و.  بار آقای مودت به راندن پرداختاین

ود عمر  ب بودم و قرار تو اگر جای. اما من با تو ھم ھعقیده نیست.  ھمه اش تقصیر جن من است،ـ آه

چقدر خوب . واندمخ می آمد، بشکن می زدم و آواز می غ از کار دروھا در  موضوع آمپول"و یا مثال دوباره ام بدھند

 چه عیبی دارد؟ این... ھا  شیوه و با ھمان حماقتنھا مثل گذشته زندگی می کردم، با ھما و باز ھم سال! بود

   بیشتر خواھم کردیکار را ھم ھمیشه کرده ام و از این پس با لذت و آسودگ

  :فتمنشی جوان گ

  .ـ خیلی خوب، عقاید مختلف است

  :آقای مودت گفت. ھای تازه ای افتاده بود و گونه اش چینپریشانی  ھایش برق می زد و چشم

  .ـ اما من بیھوده خودم را جای تو گذاشتم، من که آمپول نزده ام و قرار نیست بمیرم، من زنده می مانم

می گریخت و در پیش نگاه منشی . ھا انگار جان گرفته بود روی خاک بر. ل. اتومبیل میھا نقش الستیک

  :منشی جوان گفت. گریخت می شد و درھم می رفت و باز میجوان به ھم نزدیک 

  ـ چه گفتی؟

  :دادب اقای مودت جوا

که خودت گفتی، گفتی که اگر ھم زنده بمانی خودکشی ن باشی، برای ای گله ای داشته نباید تو! ـ ھیچ

کنم، سالم و  ی نمیخودکش اما من. کینه ای به دل نگرفته ای  از ما بدت نیامده است و"بنابراین حتما. می کنی

  . مانم ھا پس از تو زنده می آسوده ام و سال

  .ناشناس تبسم کرد

  .سپیده زد
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