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 از يادداشتهاي يك نفر ديوانه
 

دهانم بدمزه است ، سرم گـيج ميخـورد، قلـبم گرفتـه ، تـنم خسـته ،                 نفسم پس ميرود ، از چشمهايم اشك ميريزد،       
رختخـواب بـوي    . بازوهايم از سوزن انژ كسـيون سـوراخ اسـت           . ختخواب افتاده ام    كوفته ، شل بدون اراده در ر      

عرق و بوي تب ميدهد ، به ساعتي كه روي ميز كوچك بغل رختخواب گذاشته شده نگـاه ميكـنم ، سـاعت ده روز                         
يـوار گـل و     سقف اطاق را مينگرم كه چراغ برق ميان آن آويخته ، دور اطاق را نگاه ميكنم ، كاغـذ د                   . يكشنبه است   

فاصله بفاصله آن دو مرغ سياه كه جلو يكديگر روي شاخه نشسته اند ، يكـي از آنهـا          . بته سرخ و پشت گلي دارد       
اين نقش مرا از جا در ميكند ، نميدانم چرا از هر طرف كه        . تكش را باز كرده مثل اينست كه با ديگري گفتكو ميكند            

بوي الكـل سـوخته بـوي اطـاق     .  از شيشه ، فتيله و جعبه دواست    روي ميز اطاق پر   . غلت ميزنم جلو چشمم است      
ميخواهم بلند بشوم و پنجره را باز بكنم ولي يك تنبلي سرشـاري مـرا روي تخـت                  . ناخوش در هوا پراكنده است      

 آمدم در. ده دقيقه نميگذرد ريشم را كه بلند شده بود تراشيدم . ميخكوب كرده ، ميخواهم سيگار بكشم ميل ندارم 
دشواري راه ميـرفتم ، اطـاق درهـم و          ه  ب. رختواب افتادم ، در آينه كه نگاه كردم ديدم خيلي تكيده و الغر شده ام                

 . من تنها هستم . برهم است 
همه آنهـا را مـي بيـنم ، امـا بـراي نوشـتن               . هزار جور فكرهاي شگفت انگيز در مغزم ميچرخد ، ميگردد           

سـرزندگاني خـودم را شـرح بـدهم و آن ممكـن              نده اي ، بايد سرتا    رگذكوچكترين احساسات يا كوچكترين خيال      
اين انديشه ها ، اين احساسات نتيجه يك دوره زندگاني من است ، نتيجه طرز زندگاني افكار موروثي آنچه                  . نيست  

 . همه آنها وجود موهوم و مزخرف مرا ساخته . ديده  شنيده ، خوانده ، حس كرده يا سنجيده ام 
ابم ميغلتم ، يادداشتهاي خاطره ام را بهم ميزنم ، انديشه هاي پريشان و ديوانه مغزم را فشـار     در رختخو 

لحاف را جلـو چشـمم نگـه        . ميدهد ، پشت سرم درد ميگيرد ، تير ميكشد ، شقيقه هايم داغ شده ، بخودم مي پيچم                   
كنم و همه اين توده نرم خاكستري        خسته شدم ، خوب بود ميتوانستم كاسه سرخودم را باز ب           ،ميدارم ، فكر ميكنم   

 . پيچ پيچ كله خودم را در آورده بيندازم دور ، بيندازم جلو سگ 
: كسيكه دستش از همه جا كوتاه بشود ميگوينده هيچكس باور نخواهد كرد ، ب. هيچكس نميتواند پي ببرد   

هم پشتش را بـه آدم ميكنـد ، مرگـي    اما وقتيكه مرگ هم آدم را نميخواهد ، وقتيكه مرگ  . برو سرت را بگذار بمير      
 ! …كه نميآيد و نميخواهد بيايد 

 .  من از زندگي سمج خودم ،همه از مرگ ميترسند
تنها يـك چيـز بمـن دلـداري ميدهـد ، دو             ! چقدر هولناك است وقتيكه مرگ آدم را نميخواهد و پس ميزند            

انواع گوناگون قصد خود كشي كرده و همه       ه  هفته پيش بود ، در روزنامه خواندم كه در اتريش كسي سيزده بار ب             
خودش را دار زده ريسمان پاره شده ، خودش را در رودخانـه انداختـه ، او را از آب بيـرون                      : مراحل آنرا پيموده    



 باالخره براي آخرين بار خانه را كه خلوت ديده با كارد آشپزخانه همه رگ و پي خودش را                   …كشيده اند و غيره     
 ! سيزدهم ميميرد بريده و ايندفعه 

 ! اين بمن دلداري ميدهد 
در خميـره و در سرشـت     . نه ، كسي تصميم خود كشي را نميگيـرد ، خـود كشـي بـا بعضـي هـا هسـت                       

اين سرنوشت است كه فرمانروائي دارد ولي در همين حال اين من هسـتم              . آنهاست ، نميتوانند از دستش بگريزند       
 .  ديگر نميتوانم از دستش بگريزم ، نميتوانم از خودم فرار بكنم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام ، حاال

 . باري چه ميشود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است 
همينطور كه خوابيده بودم دلم ميخواست بچه كوچك بـودم ، همـان گلـين               ! سرم ميزند   ه  چه هوسهائي ب  

 باالي سرم نشسته بود ، همانجور من خسته در          باجي كه برايم قصه ميگفت و آب دهن خودش را فرو ميداد اينجا            
فكر ميكنم ميبينم برخي . رختخواب افتاده بودم ، او با آب و تاب برايم قصه ميگفت و آهسته چشمهايم بهم ميرفت           

حـاال  . مثل اينست كه ديروز بوده ، ميبينم با بچگيم آنقدر ها فاصـله نـدارم   . از تيكه هاي بچگي بخوبي يادم ميآيد    
! آيا آنوقت خوشوقت بـودم ؟ نـه ، چـه اشـتباه بزرگـي      . ر زندگاني سياه ، پست و بيهوده خودم را ميبينم  سرتاس

آن وقت بيشتر حساس بودم ، آن وقت هم مقلد و آب            . نه خوب يادم است     . همه گمان ميكنند بچه خوشبخت است       
ترين زخم زبان يا كـوچكترين پـيش آمـد          ميخنديدم يا بازي ميكردم ، ولي در باطن كم        " شايد ظاهرا . زيركاه بودم   

اصال مرده شور اين    . ناگوار و بيهوده ساعتهاي دراز فكر مرا بخود مشغول ميداشت و خودم خودم را ميخوردم                
طبيعت مرا ببرد ، حق بجانب آنهائي است كه ميگويند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است ، بعضيها خوش بدنيا                     

 . ميآيند و بعضيها ناخوش 
با همين مـداد  . نيمچه مداد سرخي كه در دستم است و با آن در رختخواب يادداشت ميكنم نگاه ميكنم              به  

دو سه بار با هم رفتيم بـه  . القات خودم را نوشتم دادم به آن دختري كه تازه با او آشنا شده بودم    مبود كه جاي    
 آوازه خـوان سرشـناس شـيكاگو ميخوانـد     دفعه آخر فيلم آوازه خوان و سخنگو بود ، در جزو پرو گـرام         . سينما  

where is my Silvia ?       از بسكه خوشم آمده بود چشمهايم را بهـم گذاشـتم ، گـوش ميـدادم ، آواز نيرومنـد و 
تاالر سينما بلرزه در ميآمد ، بنظرم مـي آمـد كـه او هرگـز نبايـد بميـرد ،                     . گيرنده او هنوز در گوشم صدا ميدهد        

از لحن سوزناك او غمگين شده بودم ، در . اين صدا ممكن است يكروزي خاموش بشود      نميتوانستم باور بكنم كه     
ساز ميزدند زير و بم ، غلتها و ناله اي كه از روي سيم ويلن در ميآمد ، مانند اين بود                     . همان حاليكه كيف ميكردم     

ز ميكرد ، ميلرزانيـد و مـرا در   كه آرشه ويلن را روي رگ و پي من ميلغزانيدند و همه تار و پود تنم را آغشته بسا    
مـن هـم   . چشمهاي او خمار ميشد . در تاريكي دستم را روي پستانهاي آن دختر ميماليدم . سيرهاي خيالي ميبرد    

از روي لبهـاي تـر و تـازه او          . بيادم ميآيد يك حالت غمناك و گوارائي بود كه نميشود گفـت             . حال غريبي ميشدم    
بـا دسـتهاي او     . يكديگر را فشار ميداديم ، موضوع فـيلم را نفهميـدم            . انداخته بود   بوسه ميزدم ، گونه هاي او گل        

روز آخـري كـه از   . حاال مثل اينسـت كـه خـواب ديـده باشـم      . بازي ميكردم ، او هم خودش را چسبانده بود بمن     
خانـه او  . ا در اطاقم قرار گذاشت فرداي آنروز بروم او را بياورم اينج       . همديگر جدا شديم تا كنون نه روز ميشود         

آنجا كنج كوچه از واگن زيـر زمينـي پيـاده           . نزديك قبرستان منپارناس بود ، همانروز رفتم او را با خودم بياورم             
نه اينكه او زشت بـود يـا از       . سرد ميوزيد ، هوا ابري و گرفته بود ، نميدانستم چه شد كه پشيمان شدم                 شدم ، باد  

دلبسـتگيهاي  ’ نه ، نخواسـتم ديگـر او را ببيـنم ، ميخواسـتم همـه     . اي مرا بازداشت او خوشم نميآمد ، اما يك قوه     
دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سورمه اي پيچيـده  . خودم را از زندگي ببرم ، بي اختيار رفتم در قبرستان           

ليب هائي كه بـاالي     به سنگ قبرها، ص   . من آهسته قدم ميزدم     . خاموشي شگرفي در آنجا فرمانروائي داشت       . بود  



اسـم  . آنها گذاشته بودند ، گلهاي مصنوعي گلدانها و سبزه ها را كه كنار يا روي گورها بود خيـره نگـاه ميكـردم                        
اينهـا چقـدر   : افسوس ميخوردم ، كه چرا بجاي آنها نيستم با خودم فكـر ميكـردم   . برخي از مرده ها را ميخواندم    

هيچوقـت يـك    .  رشك ميبردم    ، تن آنها زير خاك از هم پاشيده شده بود          به مرده هائي كه    …! خوشبخت بوده اند    
بنظرم ميآمد كه مرگ يك خوشبختي و يك نعمتي است كه به            . احساس حسادتي باين اندازه در من پيدا نشده بود          

 دختـره بكلـي ازيـادم رفتـه بـود ،          . مات نگـاه ميكـردم      . درست نميدانم چقدر وقت گذشت      . آساني بكسي نميدهند    
. زبان آنها را بهتر ميفهميدم    . سرماي هوا را حس نميكردم مثل اين بود كه مرده ها بمن نزديكتر از زندگان هستند                 

و از همـه كـار كنـاره بگيـرم ، مـي              برگشتم ، نه ، ديگر نميخواستم آن دختره را بببينم ، ميخواسـتم از همـه چيـز                 
 . شايد پرت ميگويم ! م ميآيد چه فكرهاي مزخرفي براي. خواستم نااميد بشوم و بميرم 

چند روز بود كه با ورق فال ميگرفتم ، نميدانم چطور شده بود كه به خرافات اعتقاد پيدا كرده بودم ، جدا                      
نيـت  . فال ميگرفتم ، يعني كار ديگري نداشتم ، كار ديگري نميتوانستم بكنم ، ميخواستم با آينده خودم قمار بـزنم                     

اول بر ميزدم بعد روي ميز يك ورق از رو و پنج            . پشت سر هم با ورق فال ميگرفتم        سه ساعت و نيم     ديدم  كردم  
ورق ديگر از پشت ميچيدم ، آنوقت روي ورق دومي كه از پشت بود يك ورق از رو و چهار ورق ديگـر از پشـت                           

يك خال سياه   بعد طوري ميچيدم كه     . همين ترتيب تا اينكه روي ورق ششمي هم ورق از رو ميآمد             ه  ميگذاشتم ، ب  
هر خانه كه باز    . شاه ، بي بي ، سرباز ، ده ، نه و غيره             : و يك خال سرخ فاصله بفاصله رويهم قرار بگيرد بترتيب           

ميشد ورق زير آنرا از رو ميگذاشتم، و اگر ورق مناسبي ميآمد روي خانه ها ميچيدم ، ولـي از شـش خانـه نبايـد                       
خانه ها ميگذاشتم بطوريكه اگر فال خوب ميآمد همه ورقهاي خانـه هـاي              بيشتر بشود ، تكخالها را جدا گانه باالي         

اين فال را در بچگي يـاد گرفتـه بـودم و بـا آن وقـت را                  . پائين مرتب روي يكهاي همرنگ خودشان گذاشته ميشد         
 ! ميگذرانيدم 

يكي از آنها . يم تخته نرد بازي ميكردند ودو نفر رو بر. هفت هشت روز پيش در قهوه خانه نشسته بودم 
برفيقش كه با صورت سرخ ، سر كچل ، سيگار را زير سبيل آويزان خودش گذاشته بود و با قيافه احمقانه اي باو                       

آنهـا مـات نگـاه    ه مـن بـ  . هرگز نشده كه من سر قمار ببرم ، از ده مرتبه نه دفعـه آنـرا ميبـازم    : گوش ميداد گفت   
 بعد آمدم در كوچه هـا ، بـدون اراده ميـرفتم ، چنـدين بـار بفكـرم           باري. ميكردم ، چه ميخواستم بگويم ؟ نميدانم        

بعد هم از كجـا     . رسيد كه چشمهايم را ببندم بروم جلو اتومبيل چرخهاي آن از رويم بگذرد، اما مردن سختي بود                  
راه ها و   بعد همين طور از چهار    . اين فكر است كه مرا ديوانه ميكند        . آسوده ميشدم ؟ شايد باز هم زنده مي ماندم          

در ميان اين گروهي كه در آمد و شد بودند ، صداي نعل اسب گاريها ، ارابـه هـا ، بـوق                       . جاهاي شلوغ رد ميشدم     
مابين چندين ميليون آدم مثل اين بود كه در قايق شكسـته اي نشسـته   . اتومبيل ، همهمه و جنجال تك و تنها بودم       

ميديدم كه بـراي  . ا با افتضاح از جامعه آدمها ، بيرون كرده اند     حس ميكردم كه مر   .  ميان دريا گم شده ام       درام و   
زندگي درست نشده بودم ، با خود دليل و برهان ميآوردم و گامهاي يكنواخت بر ميداشتم ، پشـت شيشـه مغـازه                       

 ،افسوس مي خوردم كه چرا نقاش نشدم ستادم ، مدتي خيره نگاه ميكردم         يهائي كه پرده نقاشي گذاشته بودند ميا      
با خودم فكر ميكردم ميديـدم ، تنهـا ميتوانسـتم در نقاشـي يـك          . شتم و خوشم ميآمد     اتنها كاري بود كه دوست د     

يكنفر فراش پسـت از پهلـويم ميگذشـت و از پشـت شيشـه عينـك خـودش         . دلداري كوچكي براي خودم پيدا بكنم       
د پست چي ايران ، ياد فراش پسـت منزلمـان   عنوان كاغذي را نگاه ميكرد ، چه فكرهائي برايم آمد ؟ نميدانم گويا يا      

 . افتادم 
ديشب بود ، چشمهايم را بهم فشار ميدادم ، خوابم نميبرد ، افكار بريده بريده ، پرده هاي شورانگيز جلـو     

كابوس بود ، نه خواب بودم و نه بيدار اما آنها را مي             . خواب نبود چون هنوز خوابم نبرده بود        . چشمم پيدا ميشد    



اين كابوسهاي ترسناك از جلـو چشـمم رد         .  تنم سست ، خرد شده ، ناخوش و سنگين ، سرم درد مي كرد                .ديدم  
ميديدم بسته اي كاغذ در هوا باز ميشد ، ورق ورق پائين ميريخت ، يك دسـته                 . مي شد ، عرق از تنم سرازير بود         

، ز هيكلهاي ترسناك و خشمكيناود شب تاريك و جگر خراش پر شده ب. سرباز ميگذشت  ، صورت آنها پيدا نبود        
. وقتيكه ميخواستم چشمهايم را ببندم و خودم را تسليم مرگ بكنم ، اين تصويرهاي شـگفت انگيـز پديـدار ميشـد                       

دايره اي آتشفشان كه بدور خودش مي چرخيد ، مرده اي كه روي آب رودخانه شناور بود ، چشمهائي كه از هـر                       
پيـر  .  بيادم ميآيد شكلهاي ديوانه و خشـمناك بمـن هجـوم آور شـده بودنـد                  حاال خوب . طرف بمن نگاه ميكردند     

. بمـن نگـاه مـي كـرد ، ميخنديـد، دنـدانهايش بـرق ميـزد                  . مردي با چهره اي خون آلوده بستوني بسته شده بود           
 ، زيـر آن گـرداب بـود ، مـي     روي ريسـمان بـاريكي راه ميـرفتم   . خفاشي با بالهاي سرد خودش ميـزد بصـورتم    

، مي خواستم فرياد بزنم ، دستي روي شانه من گذاشته مي شد ، يك دست يخ زده گلويم را فشـار ميـداد ،                         يدملغز
صورتهائي كه سـايه بـر      . مي كه از ته تاريكي شبها ميآمد        وناله ها ، ناله هاي مشئ     . ستاد  يبنظرم ميآمد كه قلبم ميا    

در جلو آنها چه مي توانستم بكنم ؟ در عين          . د ميگشتند   آنها خود بخود پديدار ميشدند و ناپدي      . آنها پاك شده بود     
 . بم نبرده بود احال آنها خيلي نزديك و خيلي دور بودند ، آنها را در خواب نميديدم چون هنوز خو

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 نميدانم همه را منتر كرده ام ، خودم منتر شده ام ولي يك فكر است كه دارد مرا ديوانه ميكند ، نميتـوانم                        

آخرش هيچكس نفهميد ناخوشي مـن چيسـت ، همـه    . گاهي خنده بيخ گلويم را ميگيرد     . م  رجلو لبخند خودم را بگي    
 خواهي نخواهي سيگار    ،اخوشي غريبي گرفته ام   يك هفته است كه خودم را به نا خوشي زده ام يا ن            ! گول خوردند   

ه دو انگشت دست چپ را كه الي آن سيگار است ب. را برداشتم آتش زدم ، چرا سيگار ميكشم ؟ خودم هم نميدانم        
 ! دود آنرا در هوا فوت ميكنم ، اينهم يك ناخوشي است . لب ميگذارم 

 شـوخي نيسـت كـه خـودم را بـه اقسـام گونـاگون                 حاال كه به آن فكر ميكنم تنم ميلرزد ، يك هفته بود ،             
چند روز بود هوا سرد شده بـود ، اول رفـتم شـير آب سـرد را روي                   . شكنجه ميدادم ، ميخواستم ناخوش بشوم       

خودم باز كردم ، پنجره حمام را باز گذاشتم ، حاال كه بيادم ميافتد چندشم ميشود ، نفسم پس رفت ، پشت و سينه 
فردا سينه درد سـختي خـواهم گرفـت و بسـتري ميشـوم ، بـر       . م گفتم ديگر كار تمام است ام درد گرفت ، با خود    

فردا صبحش كه بيدار شدم ، كمتـرين احسـاس سـرماخوردگي در             . شدت آن ميافزايم بعد هم كلك خود را ميكنم          
را خـاموش   ز پشـت بسـتم ، چـراغ         دوباره رختهاي خودم را كم كردم ، هوا كه تاريـك شـد در را ا               . خودم نكردم   

بشدت ميلرزيدم صداي دندانهايم كه . باد سرد ميوزيد . ، پنجره اطاق را باز كردم و جلو سوز سرما نشستم        كردم
بهم ميخورد ميشنيدم ، به بيرون نگاه ميكردم ، مردمي كه در آمد و شد بودند ، سايه هاي سياه آنها ، اتومبيل هـا                         

تن لختم را تسليم سرما كرده بـودم و بخـودم مـي     . دند  و شده ب   از باالي طبقه ششم عمارت كوچك      ،كه ميگذشتند 
بخودم ميخنديدم ، بزندگاني مي خنديدم ميدانستم كـه در          . پيچيدم ، همانوقت اين فكر برايم آمد كه ديوانه شده ام            

رفتـه  من هم اين بازي را پيش گ      . اين بازيگر خانه بزرگ دنيا هر كسي يك جور بازي ميكند تا هنگام مرگش برسد                
 باز  لبهايم خشك شده ، سرما تنم را ميسوزانيد ،        . بودم چون گمان ميكردم مرا زودتر از ميدان بيرون خواهد برد            

 لخت ميشدم ، شب تا صـبح روي رختخـواب افتـادم و    هم فايده نكرد، خودم را گرم كردم، عرق ميريختم، يكمرتبه    
 ولي بمحض اينكه يك چرت ميخوابيدم ناخوشـي بكلـي           كمي سرماخوردگي پيداكردم  . ميلرزيدم ، هيچ خوابم نبرد      

ديدم اينهم سودي نكرد ، سه روز بود كه چيز نميخوردم و شبها مرتبا لخـت ميشـدم جلـو پنجـره               . از بين ميرفت    
مينشستم ، خودم را خسته ميكردم ، يك شب تا صبح با شكم تهي در كوچه هاي پاريس دويدم ، خسته شدم رفتم 

نصف شب گذشته بود ، يكنفر كارگر مست پيل پيلي ميخورد از            . اك در كوچه باريكي نشستم      روي پله سرد و نمن    



جلوم رد شد ، جلو روشنائي محو و مرموز چـراغ گـاز دو نفـر زن و مـرد را ديـدم كـه بـا هـم حـرف ميزدنـد و                                  
 .ده بودند يمكت خيابانها بيچاره هاي بيخانمان خوابينبعد بلند شدم و براه افتادم ، روي . ميگذشتند 
جلـو  . در ضمن دوستانم بديـدنم مـي آمدنـد      .  آخرش از زور ناتواني بستري شدم ، ولي ناخوش نبودم            

گمان ميكردند  . آنها خودم را ميلرزانيدم چنان سيماي ناخوش بخود ميگرفتم كه آنها دلشان بحال من مي سوخت                 
با خـودم  . ريش آنها ميخنديدم ه  اطاق بيرون ميرفتند ب   مي گفتم قلبم ميگيرد ، وقتيكه از        . كه فردا ديگر خواهم مرد      

 …! ميبايستي بازيگر تآتر شده باشم : مي گفتم شايد در دنيا تنها يك كار از من بر ميآيد 
همـه بـاور كـرده    !  چطور بازي ناخوشي را جلو دوستانم كه بديدنم ميآمدند ، جلـو دكتـر هـا در آوردم            

چون فقط مرگ ناگهاني را ميشد بخفقان قلب        . قلبم ميگيرد   : پرسيدند مي گفتم    هرچه مي . بودند كه راستي ناخوشم     
 . نسبت داد و گرنه سينه درد جزئي يكمرتبه نمي كشت 

هفـت روز بـود كـه خـودم را     . وقتيكه فكر مي كنم حالت غريبي بمن دست مي دهـد           . اين يك معجزه بود      
ي از صاحب خانه مـي خواسـتم و ميخـوردم حـالم سـر جـا                 اصرار و پافشاري رفقا چائ    ه  شكنجه مي دادم ، اگر ب     

چقدر ميل داشتم ناني كه پاي چائي گذاشـته بودنـد بخـورم امـا     . ترسناك بود ، نا خوشي بكلي رفع ميشد  . ميآمد  
ميـرفتم  . هر شب با خودم مي گفتم ديگر بستري شدم فردا ديگر نخواهم توانست از جا بلنـد بشـوم    . نمي خوردم   

در كشو ميـز كوچـك پهلـوي تختخـوابم ميگذاشـتم تـا              .  در آن گرد ترياك پر كرده بودم ميآوردم          كاشه هائي كه  
بدبختانه ناخوشـي   . وقتيكه خوب ناخوشي مرا انداخت و نتوانستم از جا تكان بخورم آنها را در بياورم و بخورم                  

 تكـه نـان كوچـك را بـا چـائي            نمي آمد و نميخواست بيايد ، يك بار كه جلو يك نفر از دوستانم ناگزير شـدم يـك                  
از خودم ترسيدم ، از جان سختي خودم ترسيدم ، هولناك . بخورم حس كردم كه حالم خوب شد ، بكلي خوب شد 

 . اينها را كه مينويسم حواسم سر جايش است ، پرت نميگويم خوب يادم است . بود ، باور كردني نيست 
ديدم هيچكـدام از ايـن كارهـا سـودي نكـرد ، بايـد جـدي                 اين چه قوه اي بوده كه در من پيدا شده بود ؟              

آري زهر كشنده آنجا در كيفم است ، زهر فوري ، يادم مي آيد آنروز باراني كه به دروغ و دونگ                     . ناخوش بشوم   
كـه در كتـاب     )) سيانور دوپتاسيوم   . ((و هزار زحمت آنرا باسم عكاسي خريدم ، اسم و آدرس دروغي داده بودم               

 20 نفس ، جان كندن در صورتيكه شكم ناشتا باشـد ،             يتشنج ، تنگ  : بودم و نشانيهاي آنرا ميدانستم      طبي خوانده   
براي اينكه در نزديكي هوا خراب نشود آنرا در قلع شـكالت پيچيـده بـودم و                 . گرم آن فورا يا در دو دقيقه ميكشد         

مقدار آن صد گرم بـود و آنـرا         . ودم  رويش را يك قشر از موم گرفته بودم و در شيشه در بست بلوري گذاشته ب               
تريـاك قاچـاق ، آنهـم در    . اما خوشـبختانه چيـز بهتـر از آن گيـر آوردم      . مانند جواهر گرانبهائي با خودم داشتم       

خوانـده بـودم كـه طـرز مـردن بـا            . ترياك كه مدتها بود در جستجويش بودم ، بطور اتفاق بچنگ آوردم             ! پاريس  
 . حاال ميخواستم خودم را جدا ناخوش بكنم و بعد ترياك بخورم . ر از زهر اولي است ترياك بمراتب گواراتر و بهت

سيانور دوپتاسيوم را باز كردم ، از كنار گلوله تخم مرغي آن باندازه دو گرم تراشيدم ، در كاشـه خـالي      
شه كه بآن آلـوده     نيمساعتي گذشت ، هيچ حس نكردم ، روي كا        . ب لبه آن را چسبانيدم و خوردم        سبا چ : گذاشتم  

ايندفعه باندازه پنج گرم تراشيدم و كاشه را فـرو دادم ، رفـتم در               . دوباره آن را برداشتم     . شده بود شورمزه بود     
 ! رختخواب خوابيدم ، همچين خوابيدم كه شايد ديگر بيدار نشوم 

حاال هم زنـده    ! ر نشد   اين فكر هر آدم عاقلي را ديوانه ميكند ، نه هيچ حس نكردم ، زهر كشنده بمن كارگ                  
مـن  . من توي رختخواب نفسم پـس ميـرود ، امـا ايـن در اثـر آن دوانيسـت                  . هستم ، زهر هم آنجا در كيفم افتاده         

بـاور كردنـي نيسـت امـا بايـد بـروم ، بيهـوده اسـت ،                  . روئين تن شده ام ، روئين تن كه در افسانه ها نوشته اند              



ايندفعه شوخي نيست هرچه فكر     .  بايد هر چه زودتر كلك را كند و رفت           زندگانيم وازده شده ، بيخود ، بيمصرف ،       
  …ميكنم هيچ چيز مرا بزندگي وابستگي نميدهد ، هيچ چيز و هيچكس 

رختهائي كـه  . يادم ميآيد پس پريروز بود ديوانه وار در اطاق خوم قدم ميزدم ، از اينسو بآن سو ميرفتم   
در گنجه ، عكسي كه بديوار است ، تختخواب ، ميز ميان اطاق ، كتابهائي كـه     روشوئي ، آينه     بديوار آويخته ، ظرف   

روي آن افتاده ، صندليها، كفشي كه زير گنجه گذاشته شده ، چمدانهاي گوشـه اطـاق پـي در پـي از جلـو چشـمم                           
ام بـر ميداشـتم ،    بيخود گ  –اما من آنها را نميفهميدم ، يا دقت نمي كردم ، به چه فكر ميكردم ؟ نميدانم                  . ميگذشتند  

نميدانسـتم  . يكباره بخود آمدم ، اين را ه رفتن وحشيانه را يك جائي ديده بودم و فكر مرا بسوي خود كشيده بود      
كجا ، بيادم افتاد ، در باغ وحش برلين اولين بار بود كه جانوران درنده را ديدم ، آنهائيكه در قفس خودشان بيدار                       

در آنموقع منهم مانند اين جانوران شده بودم ، شايد مثل آنها هم            . درست همينطور   بودند ، همينطور راه ميرفتند ،       
فكر ميكردم ، در خودم حس كردم كه مانند آنها هستم ، اين راه رفتن بدون اراده ، چرخيدن بدور خـودم ، بـديوار    

  … ميكنند آن جانوران هم همينكار را.  حس ميكردم كه مانع است برميگشتم تاكه بر ميخوردم طبيع
ميخـواهم آنـرا بـردارم از       . تيك و تاك ساعت همينطور بغـل گوشـم صـدا ميدهـد              . نميدانم چه مينويسم     

 ! پنجره پرت بكنم بيرون ، اين صداي هولناك كه گذشتن زمان را در كله ام با چكش ميكوبيد 
رختهاي .  را نابود كردم     يكهفته بود كه خودم را آماده مرگ ميكردم ، هر چه نوشته و كاغذ داشتم ، همه                 

رخت زيـر نـو كـه خريـده بـودم           . چركم را دور انداختم تا بعد از من كه چيزهايم وارسي ميكنند چيز چرك نيابند                
شيشـه  . پوشيدم ، تا وقتيكه مرا از رختخواب بيرون مـي كشـند و دكتـر ميآيـد معاينـه بكنـد شـيك بـوده باشـم                            

ز كـار هـايم ماننـد       اولي از آنجائيكه هيچيـك      . اشيدم كه خوشبو بشود     در رختخواب پ  . را برداشتم   )) اودوكلني  ((
ديگران نبود ايندفعه هم باز مطمئن نبودم ، از جان سختي خود ميترسيدم ، مثل اين بود كه اين بار امتياز و برتري 

 …را به آساني بكسي نميدهند ، ميدانستم كه باين مفتي كسي نميميرد 
ردم نگاه كردم ، هر كدام از آنهـا مطـابق مشـاهدات خـودم پـيش چشـمم                   خويشان خودم را در آو     عكس 

خواستم ، نه يادگارهاي آنجا زيـاد       آنها را دوست داشتم و دوست نداشتم ، مي خواستم ببينم و نمي            . مجسم شدند   
خودم را قضاوت كردم ديدم ، يك آدم مهرباني         . جلو چشمم روشن بود ، عكسها را پاره كردم ، دلبستگي نداشتم             

 نبوده ام ، من سخت ، خشن و بيزار درست شده ام ، شايد اينطور نبودم تا اندازه اي هـم زنـدگي و روز گـار مـرا     
بر عكس يك ناخوشي ، يك ديوانگي مخصوصي در من پيدا شـده بـود               . چ نميترسيدم   اينطور كرد ، از مرگ هم هي      

مال پنج شـش سـال پـيش        . اينهم تازگي ندارد ، يك حكايتي بيادم افتاد         . كه بسوي مغناطيس مرگ كشيده ميشدم       
ني را جلـو    در تهران يكروز صبح زود رفتم در خيابان شاه آباد از عطاري ترياك بخرم ، اسكناس سه توما                 : است  

او با ريش حنا بسته و عرقچيني كه روي سرش بود صـلوات ميفرسـتاد ، زيـر                  . دو قران ترياك    : او گذاشتم گفتم    
دو قرانـي در    . پـول خـرد نـداريم       : چشمي بمن نگاه كرد مثل چيزي كه قيافه شناس بود يا فكر مـرا خوانـد گفـت                   

شما جوان و جاهل هستيد خداي نكرده يـك   : م جواب داد    علت آنرا پرسيد  . نه اصال نميفروشيم    : آوردم دادم گفت    
 . مهنم اصرار نكردم . وقت بسرتان بزند ترياك را ميخوريد 

. در خميره و در نهاد آنهاسـت        . نه كسي تصميم خود كشي را نمي گيرد ، خود كشي با بعضي ها هست                 
مـن هميشـه    .  زائيـده شـده      آري سرنوشت هر كسي روي پيشانيش نوشته شده ، خود كشـي هـم بـا بعضـي هـا                   

. اش بچشمم يك بازيچه ، يك ننگ ، يك چيز پوچ و بي معني اسـت           مسخره گرفتم ، دنيا ، مردم همه      ه  زندگاني را ب  
ميخواستم بخوابم و ديگر بيدار نشوم و خواب هم نبينم ، ولي چون در نزد همه مردم خود كشي يك كار عجيب و                       



خت بكنم ، مردني و ناتوان بشوم و بعد از آنكه چشم و گوش همه پـر                 غريبي است ميخواستم خودم را ناخوش س      
 . ناخوش شد مرد : شد ترياك بخورم تا بگويند 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. دو نفر بديـدنم آمدنـد ، حـاال رفتنـد ، تنهـا مانـدم       . ز ظهر است در رختخوابم يادداشت ميكنم ، سه بعد ا      

سرم گيج ميرود ، تنم راحت و آسوده است ، در معده ام يك فنجان شير و چائي است تنم شل ، سسـت و گرمـاي     
يادم آمد ، ميخواهم آنرا بسوت بـزنم نميتـوانم ،   . يك ساز قشنگي در صفحه گرامافن شنيده بودم  . ناخوشي دارد   

اآلن نه از زندگي خوشم مي آيد و نـه بـدم مـي آيـد ، زنـده ام بـدون اراده ،                        . كاش آن صفحه را دوباره ميشنيدم       
در زندان زندگاني زير زنجيرهاي فوالدين بسته شده ام ، اگر . بدون ميل ، يك نيروي فوق العاده اي مرا نگهداشته     

ره ميمـردم ، از ريخـت آنهـا     پيـر ميافتـادم ، دوبـا   مرده بودم مرا مي بردند در مسجد پاريس بدست عربهـاي بـي           
پس از آنكه مرده بودم اگر مرا در مبال هـم انداختـه بودنـد بـرايم                 . در هر صورت بحال من فرقي نميكرد        . بيزارم

تنها منزلمان گريه و شيون ميكردند ، عكس مرا ميآوردند ، برايم زبان ميگرفتند ،               . يكسان بود ، آسوده شده بودم       
البد چند نفر از من تعريـف زيـادي   . همه اينها بنظرم احمقانه و پوچ ميآمد     . ن كثافت كاري ها كه معمول است        از اي 

 . چند نفر تكذيب ميكردند ، اما باالخره فراموش ميشدم ، من اصال خود خواه و نچسب هستم . ميكردند 
وب جامعـه شـده ام ، يـك وجـود           من يك ميكـر   . هر چه فكر مي كنم ادامه دادن باين زندگي بيهوده است             

گاهي ديوانگيم گل ميكند ، ميخـواهم بـروم دور خيلـي دور ، يـك جـائي كـه خـودم را               . سربار ديگران   . زيان آور   
فراموش بشوم ، گم بشوم ، نابود بشوم ، ميخواهم از خود بگريزم بروم خيلي دور ، مثال بروم در    . فراموش بكنم   

 درختهاي كاج ، آسمان خاكستري ، برف، برف انبوه ميان موجيـك هـا ، بـروم                  سيبريه ، در خانه هاي چوبين زير      
هندوستان ، زير خورشيد تابـان ، جنگلهـاي سـر بهـم كشـيده ،                ه  يا ، مثال بروم ب    . زندگاني خودم را از سر بگيرم       

هم همه چيـز  مابين مردمان عجيب و غريب ، يك جائي بروم كه كسي مرا نشناسد ، كسي زبان من را نداند ، ميخوا       
اشتباهي بدنيا آمده ام ،     . اما مي بينم براي اينكار درست نشده ام ، نه من لش و تنبل هستم                . را در خود حس بكنم      

از همه نقشـه هـاي خـودم چشـم پوشـيدم ، از عشـق ، از                  . مثل چوب دوسر گهي ، از اينجا مانده و از آنجا رانده             
 . ه مرده ها بشمار ميآيم ديگر در جرگ. شوق، از همه چيز كناره گرفتم 

. گاهي با خودم نقشه هاي بزرگ ميكشم ، خودم را شايسته همه كار و همه چيز ميدانم ، با خود ميگـويم    
بعد . آري كسانيكه دست از جان شسته اند و از همه چيز سر خورده اند تنها ميتوانند كارهاي بزرگ انجام بدهند                      

نه ، بزن خودت    ! ديوانگي ، همه اش ديوانگي است       . . . ؟ چه سودي دارد ؟      به چه درد ميخورد     . با خودم مي گويم     
 برو ، تو براي زندگي درست نشده اي ، كمتر فلسفه بباف ، وجود تو هـيچ                  ،را بكش ، بگذار الشه ات بيفتد آن ميان        

را نميتوانستم بروم   ولي نميدانم چرا مرگ ناز كرد ؟ چرا نيامد ؟ چ          ! ري ساخته نيست    اارزشي ندارد ، از تو هيچ ك      
زهر بمن كـارگر نشـد ،   ! اينهم مزد دستم بود . پي كارم آسوده بشوم ؟ يك هفته بود كه خودم را شكنجه ميكردم     

غذا نخوردم ، خودم را سـرما دادم ، سـر كـه خـوردم ، هـر شـب گمـان                       . باور كردني نيست ، نميتوانم باور بكنم        
استم از روز پيش حالم بهتر بود ، اين را به كي ميشود گفـت ؟ يـك                  ميكردم سل سواره گرفته ام ، صبح كه برميخ        

 . نه باور كردني نيست . همه اش خوب بيادم است . اما خواب هم نديده ام ، چرس هم نكشيده ام . تب نكردم 
كه نوشتم كمي آسوده شدم ، از من دلجـوئي كـرد ، مثـل اينسـت كـه بـار سـنگيني را از دوشـم                           را  اينها   
اگر ميتوانستم افكار خودم را بديگري بفهمانم ، ميتوانستم         . چه خوب بود اگر همه چيز را ميشد نوشت          . برداشتند  

نه يك احساساتي هست ، يك چيزهائي هست كه نميشود بديگري فهماند ، نميشود گفـت ، آدم را مسـخره                     . بگويم  
 . زاد مثل خود او ناقص و ناتوان است زبان آدمي. ميكنند ، هر كسي مطابق افكار خودش ديگري را قضاوت ميكند 



آري مـن روئـين تـن شـده ام ،           .  فايده نكرد    ،  زهر بمن كارگر نشد ، ترياك خوردم      . من روئين تن هستم      
پريشـب بـود ، تصـميم گـرفتم تـا           . باالخره ديدم همه زحمتهايم ببـاد رفـت         . هيچ زهري ديگر بمن كارگر نميشود       

سـه تـا بـود ،    . وردم آرفتم كاشه هاي ترياك را از كشـو ميـز كوچـك در   . بكنم گندش باال نيامده مسخره را تمام   
باندازه يك لوله ترياك معمولي ميشد ، آنها را برداشتم ساعت هفت بود ، چائي از پائين خواستم ، آوردنـد                     " تقريبا

 بـديوار بـود     تا ساعت هشت كسي بسراغ من نيامد ، در را از پشت بستم رفتم جلـو عكسـي كـه                   . آنرا سر كشيدم    
با خودم ميگفتم ، اين . نميدانم چه فكرهائي برايم آمد ، ولي او بچشمم يك آدم بيگانه اي بود . ايستادم ، نگاه كردم 

بعـد برگشـتم ، احسـاس       . او را خيلـي ديـده بـودم         . آدم چه وابستگي با من دارد ؟ ولي اين صورت را ميشناختم             
ئي كه كرده بودم و كاري كـه ميخواسـتم بكـنم و همـه چيـز بنظـرم       شورش ، ترس يا خوشي نداشتم ، همه كارها      

همـه چيزهـا سـرجاي      . سرتاسر زندگي بنظرم مسخره ميآمـد ، نگـاهي بـدور اطـاق انـداختم                . بيهوده و پوچ بود     
چهره برافروخته خودم نگاه كردم ، چشمها را نيمه بسـتم ، الي دهـنم   ه م جلو آينه در گنجه ب    تخودشان بودند ، رف   

با خودم گفتم فردا صبح ، باين صورت در خـواهم آمـد ، اول               . مي باز كردم و سرم را بحالت مرده كج گرفتم           را ك 
هر چه در ميزنند كسي جواب نميدهد ، تا ظهر گمان ميكنند كه خوابيده ام ، بعد چفـت در را ميكشـند ، وارد اطـاق                           

 . ز جلو چشمم گذشت ميشوند و مرا باين حال مي بينند ، همه اين فكرها مانند برق ا
ليوان آب را برداشتم ، با خونسردي پيش خود گفتم كه كاشه آسپرين است و كاشه اولـي را فـرو دادم ،                        

م حـس كـردم ، دهـنم بـوي تريـاك            لرزش كمـي در خـود     . دومي و سومي را هم دستپاچه پشت سرش فرو دادم           
رفتم حـب خوشـبو از جيـبم در آوردم          . ستر دان   سيگار نصفه كشيده را انداختم در خاك      . ، قلبم كمي تند زد      گرفت
بـا  .  همه چيز هـا سـر جـاي خودشـان بودنـد              ، دوباره خودم را جلو آينه ديدم ، بدور اطاق نگاهي انداختم           ،مكيدم

رختهايم را روي صندلي پهلـوي تخـت        ! خودم گفتم ديگر كار تمام است ، فردا افالطون هم نميتواند مرا زنده بكند               
دگمه چراغ را پيچاندم اطـاق خـاموش   . گرفته بود )) اودوكلني (( اف را روي خودم كشيدم ، بوي        مرتب كردم ، لح   

شد ، يك تكه از بدنه ديوار و پائين تخت با روشنائي تيره و ضعيفي كه از پشت شيشه پنجره ميآمد كمـي روشـن                  
همه خيالم متوجـه ايـن   . م ، غلت زدم   خوابيد. ديگر كاري نداشتم ، خوب يا بد كارها را باينجا رسانيده بودم             . بود  

همه گفته بودم كه چنـد شـب اسـت خـوابم            ه  اگر چه ب  . بود كه مبادا كسي به احوالپرسي من بيايد و سماجت بكند            
مانند اينكه پيش آمد فوق العـاده اي بـرايم   . در اينموقع كنجكاوي زيادي داشتم . نبرده تا اينكه مرا آسوده بگذارند   

فرت گوارائي در پيش داشتم ، ميخواستم خوب مردن را حس بكنم حواسم را جمع كـرده بـودم ،                    رخ داده ، يا مسا    
ده دقيقـه يـا     . پلكهايم را بهم فشار دادم      . بمحض اينكه صداي پا ميآمد دلم تو ميريخت         . ولي گوشم به بيرون بود      

م ولي نه از ايـن كـار خـودم    كمي بيشتر گذشت هيچ خبري نشد ، با فكرهاي گوناگون سر خودم را گرم كرده بود      
اول سنگين شـدم ، احسـاس خسـتگي         . پشيمان بودم و نه ميترسيدم تا اينكه حس كردم گرد ها دست بكار شدند               

كردم ، اين حس در حوالي شكم بيشتر بود ، مثل وقتي كه غذا خوب هضم نشود ، پس از آن اين خستگي به سينه                         
ديدم حواسم سر جايش است ، تشنه       . ادم ، چشمهايم را باز كردم        دستهايم را تكان د    ،سر سرايت كرد  ه  و سپس ب  

كمـي گذشـت حـس      . دشواري آب دهانم را فرو ميدادم ، تپش قلبم كنـد ميشـد              ه  ام شد ، دهانم خشك شده بود ، ب        
ميكردم هواي گرم و گوارائي از همه تنم بيرون ميرفت ، بيشتر از جاهاي بر جسته بدن بود ، مثـل سـر انگشـتها ،      

در همان حال ميدانستم كه ميخواهم خود را بكشم ، يادم افتاد كـه ايـن خبـر بـراي دسـته اي               . . .  بيني و غيره     تك
با خودم فكر مي كردم . همه اينها بچشمم بچگانه ، پوچ و خنده آور بود . ناگوار است ، پيش خودم درشگفت بودم 

ارد كه ديگران غمگين بشوند يا نشوند ، گريه بكنند          كه اآلن آسوده هستم و به آسودگي خواهم مرد ، چه اهميتي د            
خيلي مايل بودم كه اينكار بشود و ميترسيدم مبادا تكان بخورم يـا فكـري بكـنم كـه جلـو اثـر تريـاك را                     . يا نكنند   



ميترسيدم كه جان كندن سخت بوده باشـد و         . همه ترسم اين بود كه مبادا پس از اينهمه زحمت زنده بمانم             . بگيرم
اميدي فرياد بزنم يا كسي را بكمك بخواهم ، اما گفتم هر چه سخت بوده باشد ، ترياك ميخواباند و هيچ حس                      در نا 

 .. ! .ويم ، در هم از پشت بسته است خواب بخواب ميروم و نميتوانم از جايم تكان بخورم يا چيزي بگ. نخواهم كرد
كنواخت سـاعت را ميشـنيدم ، صـداي پـاي          صداي ي . اين فكرها برايم پيدا شد      . آري، درست بيادم هست      

حـس ميكـردم كـه تـنم        . گويا حس شنوائي من تندتر شده بـود         . مردم را كه در مهمانخانه راه ميرفتند مي شنيدم          
نفسم . بحالت اغما افتاده بودم چشمهايم نيمه باز بود " ميپريد ، دهنم خشك شده بود ، سردرد كمي داشتم ، تقريبا         

ماننـد ايـن    . از همه سوراخهاي پوست تنم اين گرماي گوارا به بيرون تراوش ميكرد             .  ميشد   گاهي تند و گاهي كند    
خيلي ميل دشتم كه بر شدت آن بيفزايد ، در وجد ناگفتني فرو رفته بودم ،     . بود كه من هم دنبال آن بيرون ميرفتم         

ن رفتن اين گرما ميشد ، هـر چـه   هر فكري كه ميخواستم ميكردم اگر تكان ميخوردم حس ميكردم كه مانع از بيرو   
راحت تر خوابيده بودم بهتر بود ، دست راستم را از زير تنه ام بيرون كشيدم ، غلتيدم ، به پشت خوابيـدم ، كمـي                          

ميدانستم و ميخواستم كه مردن را درسـت  . همان حالت افتادم و اثر ترياك تندتر شده بود ه ناگوار بود ، دوباره ب    
مثل اين بود كـه همـه هسـتي         . ند و بزرگ شده بود ، در شگفت بودم كه چرا خوابم نبرده              احساساتم ت . حس بكنم   
 قلبم آهسته ميزد ، نفس آهسته ميكشيدم ، گمان ميكنم دو سـه               طرز خوش و گوارائي بيرون ميرفت،     ه  من از تنم ب   

و نخواستم از جاي خـود      در اين بين كسي در زد ، فهميدم همسايه ام است ولي جواب او را ندادم                 . ساعت گذشته   
چشمهايم را باز كردم و دوباره بستم ، صداي باز شدن در اطاق او را شنيدم ، او دستش را شست، . تكان بخورم 

سال گذشته فكر ميكردم، ه با خودش سوت زد ، همه را شنيدم كوشش ميكردم انديشه هاي خوش و گوارا بكنم ، ب
ميزدند ، موج دريا ، تكان كشـتي ، دختـر خوشـكلي كـه روبـرويم                 آنروزي كه در كشتي نشسته بودم ساز دستي         

نشسته بود ، در فكر خودم غوطه ور شده بودم ، دنبال آن ميدويدم ماننـد اينكـه بـال در آورده بـودم و در فضـا              
تفاوت آن همانقدر است كه پرتو روشـنائي      . جوالن ميدادم ، سبك و چاالك شده بودم بطوريكه نميشود بيان كرد             

 در كيف ترياك مثل اينست كه همين روشنائي را از پشت آويـز چلچـراغ يـا منشـور                    ،كه بطور طبيعي مي بينيم    را  
در اين حالـت خيالهـاي سـاده و پـوچ كـه بـراي آدم مـي آيـد         . بلوري ببينند و به رنگهاي گوناگون تجزيه ميشود        

رت دلفريـب و بـا شـكوهي بخـودش     همانطور افسونگر و خيره كننده ميشود ، هر خيال گذرنده و بيخود يك صـو          
ميگيرد، اگر دورنما يا چشم اندازي از فكر آدم بگذرد بي اندازه بزرگ ميشـود ، فضـا بـاد ميكنـد ، گذشـتن زمـان           

 . محسوس نيست 
. در اين هنگام خيلي سنگين شده بودم ، حواسم باالي تنم موج ميزد ، اما حس ميكردم كه خـوابم نبـرده                        

كه پاهايم سرد و بي حس شده بـود ، تـنم بـدون              : ف و نشئه ترياك بيادم است اين بود         آخرين احساسي كه از كي    
مجرد اينكه تاثير آن تمام شد يك غم و انـدوه بـي پايـاني               ه  حركت ، حس ميكردم كه ميروم و دور ميشوم ، ولي ب           

بيشتر از نيم  دم شد،سر. خيلي دشوار و ناگوار بود . مرا فرا گرفت ، حس كردم كه حواسم دارد سر جايش ميآيد   
بعد تب آمد ، تب سوزان و عرق از تـنم       . هم ميخورد ميشنيدم    ه  ساعت خيلي سخت لرزيدم ، صداي دندانهايم كه ب        
اولين فكري كه برايم آمد اين بود كه هرچه رشته بودم پنبه شد             . سرازير شد ، قلبم ميگرفت ، نفسم تنگ شده بود           

 جان سختي خودم بيشتر تعجب كرده بودم ، پي بردم كه يك قوه تاريـك و                 و نشد آن طوريكه بايد شده باشد ، از        
 . يك بدبختي ناگفتني با من در نبرد است 

نميـدانم چـرا    . دشواري نيمه تنه در رختخوابم بلند شدم ، دگمه چراغ بـرق را پيچانـدم ، روشـن شـد                     ه  ب 
م آماس كرده بود ، رنگـم خـاكي شـده    دستم رفت بسوي آينه كوچكي كه روي ميز پهلوي تخت بود ، ديدم صورت             



چـراغ را خـاموش     ! با خودم گفتم كه اقال قلبم خراب شـد          : بود ، از چشمهايم اشك ميريخت ، قلبم بشدت ميگرفت           
 . كردم و در رختخواب افتادم 

 برايم دكتـر آمـد ، قلـبم را گـوش داد ،            ! امروز بهتر است ، نه بادمجان بم آفت ندارد          . نه قلبم خراب نشد      
محـض  ه  گذاشت ، از همين كارهاي معمولي كه همه دكترها بـ          ) گرما سنج   ( نبضم را گرفت ، زبانم را ديد ، درجه            

! من نمك ميوه و گنه گنـه داد ، هـيچ نفهميـد درد مـن چـه اسـت                     ه  ب. ورود ميكنند و همه جاي دنيا يكجور هستند         
ت ، آنجا روي ميز هفت هشت جور دوا بـرايم قطـار             اين دواها خنده آور اس     !هيچكس به درد من نميتواند پي ببرد        

 ! كرده اند ، من پيش خودم ميخنديدم ، چه بازيگرخانه ايست 
ت همينطور بغل گوشم صدا ميدهد ، صداي بـوق اتومبيـل و دوچرخـه و غريـو ماشـين                    عتيك و تاك سا    

 و خوشـه گـل سـفيد دارد ، روي           به كاغذ ديوار نگاه ميكنم ، برگهاي باريك ارغـواني سـير           . دودي از بيرون ميآيد   
، سرم تهي ، معده ام مـالش ميـرود ، تـنم خـرد     دشاخه آن فاصله بفاصله دو مرغ سياه روبروي يكديگر نشسته ان         

روزنامه هائي كه باالي گنجه انداخته ام بحالت مخصوصي مانده ، نگاه كه ميكنم يكمرتبـه مثـل اينسـت كـه                      . شده  
 كـه چـرا زنـده ام ؟ چـرا نفـس             م بچشم خـودم بيگانـه ام ، در شـگفت هسـتم            همه آنها بچشمم غريبه ميآيد ، خود      

هستم ؟ اين مردمي را كـه ميبيـنم كـي     ؟ چرا گرسنه ام ميشود ؟ چرا ميخورم ؟ چرا راه ميروم ؟ چرا اينجا ميكشم
 . . . هستند و از من چه ميخواهند ؟ 

هـيچ كـاري نميتـوانم بكـنم ، روي          . حاال خوب خودم را ميشناسم ، همانطوريكه هستم بدون كم و زيـاد               
تخت خسته و كوفته افتاده ام ، ساعت به ساعت افكارم ميگردند ، ميگردند ، در همان دايره هاي نااميـدي حوصـله                  
ام بسر رفته ، هستي خودم مرا بشگفت انداخته ، چقدر تلخ و ترسناك است هنگاميكه آدم هستي خـودش را حـس                       

  … بخودم ميخندم ، صورتم بچشم خودم آنقدر ناشناس و بيگانه و خنده آور آمده در آينه كه نگاه ميكنم! ميكند 
فسـانه هـا نوشـته انـد حكايـت مـن            روئين تن شده ام ، روئين تن كه در ا         : اين فكر چندين بار برايم آمده        

. مم ميگـذرد    اكنون همه جور خرافات و مزخرفات را باور ميكنم ، افكار شگفت انگيز از جلو چش               . معجز بود   . است
: معجز بود ، حاال ميدانم كه خدا با يك زهر مار ديگري در ستمگري بي پايـان خـودش دو دسـته مخلـوق آفريـده          

حـاال   . دسـت خودشـان ميافزايـد     ه  از اوليها پشتيباني ميكند و بر آزار و شكنجه دسته دوم ب           . خوشبخت و بدبخت  
 …ختي با بعضيها هستدرنده و پستي ، يك فرشته بدبباور ميكنم كه يك قواي 

باالخره تنها ماندم ، االن دكتر رفت، كاغذ و مداد را برداشتم ، ميخواهم بنويسم ، نميدانم چه؟ يا اينكه مطلبي ندارم            
شايد اگـر گريـه   . نميدانم نميتوانم گريه بكنم. اينهم خودش بدبختي است   . و يا از بسكه زياد است نميتوانم بنويسم         

در آينـه ديـدم موهـاي سـرم وز كـرده ،      . شكل ديوانـه هـا شـده ام    . نميتوانم ! داري ميدادمن دله  ميكردم اندكي ب  
چشمهايم باز و بي حالت است، فكر مي كنم اصال صورت من نبايد اين شـكل بـوده باشـد، صـورت خيلـي هـا بـا                            

مي خـورم از خـودم   د، همينقدر ميدانم كه از خودم بدم مي آي . فكرشان توفير دارد، اين بيشتر مرا از جا در ميكند           
نه ايـن يـك   ! چه ترسناك ! چه سمج . فكر ميكنم از خودم بدم مي آيدبدم مي آيد، راه ميروم از خودم بدم مي آيد،         

. مـن كـارگر نيسـت     ه  ديگـر هـيچ چيـز بـ       ! يك كوفت بود حاال اين جور چيزها را باور ميكـنم          . قوه مافوق بشر بود   
نـه كسـي   ! اگر اژدها هم مرا بزند، اژدهـا ميميـرد   ! دم باز هم زنده ام ترياك خور. سيانور خوردم در من اثر نكرد     

آيا بقدر كافي نبود؟ آيا زيادتر از اندازه معمولي بود؟ آيـا مقـدار   ! آيا اين زهرها خراب شده بود    . باور نخواهد كرد  
 فكرها صد بار برايم   اين ،آنرا عوضي در كتاب طبي پيدا كرده بودم؟ آيا دست من زهر را نوشدارو ميكند؟ نميدانم               

 آيـا دور مـن يـك    ،بيادم ميايد شنيده ام وقتيكه دور كژدم آتش بگذارند خودش را نـيش ميزنـد         . آمده تازگي ندارد  
 حلقه آتشين نيست؟



نشسـته انـد، يكـي از       آن جمع شده دو گنجشك      جلو پنجره اطاقم روي لبه سياه شيرواني كه آب باران در گودالي             
مـن  . رو ميبرد ، سرش را باال ميگيرد ، ديگري ، پهلوي او كـز كـرده خـودش را ميجـورد                    آنها تك خود را در آب ف      

هوا ابر است ، گاهي از پشت لكه هاي ابر آفتـاب رنـگ   . تكان  خوردم ، هر دو آنها جير جير كردند و با هم پريدند               
 ايـن هـواي سـنگين و بـاراني     پريده در ميآيد، ساختمانهاي بلند روبرو همه دود زده ، سياه و غم انگيز زير فشـار         

 .صداي دور و خفه شهر شنيده ميشود. مانده اند
اين ورقهاي بد جنس كه با آنها فال گرفتم، اين ورقهاي دروغگو كه مرا گول زدند، آنجا در كشو ميزم است، خنده                      

 !دارتر از همه آن است كه هنوز هم با آنها فال ميگيرم
 . استچه ميشود كرد؟ سرنوشت پر زورتر از من

خوب بود كه آدم با همين آزمايشهائي كه از زندگي دارد، ميتوانست دوباره بدنيا بيايـد و زنـدگاني خـودش را از                       
اما كدام زندگي ؟ آيا در دست من است ؟ چه فايده دارد؟ يك قواي كور و ترسـناكي بـر سـرما                       ! سر نو اداره بكند   

را اداره مي كند، زير بار آن خرد ميشوند و ميخواهند سوارند، كساني هستند كه يك ستاره شومي سرنوشت آنها          
 …كه خرد بشوند 
 دارم و نه كينه اي ، آنچه كه در من انساني بود از دست دادم ، گذاشتم گـم بشـود ، در زنـدگاني                          يديگر نه آرزوي  

من خـود  .  گم شدآدم بايد يا فرشته بشود يا انسان و يا حيوان ، من هيچكدام از آنها نشدم، زندگانيم براي هميشه       
ديگر . پسند ، ناشي و بيچاره بدنيا آمده بودم، حال ديگر غير ممكن است كه بر گردم و راه ديگري در پيش بگيرم                       

شماهائي كه گمان ميكنيد در    . نميتوانم دنبال اين سايه هاي بيهوده بروم ، با زندگاني گالويز بشوم ، كشتي بگيرم                
منطق محكمي در دست داريد؟ من ديگـر نميخـواهم نـه ببخشـم و نـه بخشـيده             حقيقت زندگي ميكنيد، كدام دليل و       

 .آينده ببندم و گذشته را فراموش بكنمه راست ، ميخواهم چشمهايم را به بشوم ، نه به چپ بروم و نه ب
 ميآيد نه ، نميتوانم از سرنوشت خودم بگريزم ، اين فكرهاي ديوانه ، اين احساسات ، اين خيالهاي گذرنده كه برايم  

 گمـان ميكـنم   .آيا حقيقي نيست؟ در هر صورت خيلي طبيعي تر و كمتر ساختگي بنظر مي آيد تا افكار منطقـي مـن     
افسار من بدسـت اوسـت ، اوسـت كـه مـرا بـه               . آزادم ولي جلو سرنوشت خودم نميتوانم كمترين ايستادگي بكنم          

نميتوانند فرياد بكشـند ، نميتواننـد       . ستش بگريزند   پستي ، پستي زندگي كه نميتوانند از د       . اينسو و آنسو ميكشاند     
 .نبرد بكنند ، زندگي احمق

حاال ديگر نه زندگاني ميكنم و نه خواب هستم ، نه از چيزي خوشم مي آيد و نه بدم ميآيد ، مـن بـا مـرگ آشـنا و                    
پارناس بيادم ميآيد، قبرستان من. يگانه دوست من است ، تنها چيزي است كه از من دلجوئي ميكند. مانوس شده ام 

 …منهم با آنها هستم، يك زنده بگور هستم. ديگر به مرده ها حسادت نميورزم ، منهم از دنياي آنها بشمار مي آيم
كاغذ و مداد را دور بينداز، بينداز دور ، پرت          . برو ديوانه   : خسته شدم ، چه مز خرفاتي نوشتم ؟ با خودم ميگويم            

ه بكن ، مبادا اين مزخرفات بدست كسي بيفتد ، چگونه مرا قضاوت خواهند كـرد ؟                 خفه بشو ، پار   . گوئي بس است    
هر چه قضاوت آنها . چيزي اهميت نميگذارم، به دنيا و مافيهايش ميخندم       ه  اما من از كسي رو در بايستي ندارم ، ب         

ها به مـن ميخندنـد ،       آن. درباره من سخت بوده باشد، نمي دانند كه من بيشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام                  
 . من از خودم و از همه خواننده اين مزخرفها بيزارم ،نمي دانند كه من بيشتر به آنها ميخندم

***** 
وليكن خود او در تختخواب افتاده نفس كشيدن از يادش رفته . اين يادداشتها با يك دسته ورق در كشو ميز او بود

 .بود
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