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پس طبع واقعی انسان چنین است :انسان فردگرا ،خودخواه ،بدانـدی ،،و ا
لحاظ مبار ه جویی برتری طلب است .اگر انسـان کـام آ آ اد بـود تـا ب ـور
کامل ا طبیعت خود پیروی کند ،ناگزیر در «چنان جنگی که جنگ همه با
همه است» درگیر می شد؛ و نـدگی در چنـین وضـعی ،بـا چنـان وی گـی
هایی ،که وضع طبیعی است ،قابل تحمل نیست.
توماس هابز  .فیلسوف انگلیسی
137۱-1199
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1
با خودش گفت:این چه کاریه مردم بلد شدن؟ و رفت طرف گوشـی تلفـن .
گوشی را برداشت.صدایی نیامد و دوباره ق ع شد :بهتره این لعنتیـو ا پریـز
بکشم.آره.این لعنتی.وقتی فهمید قـرص خـواو و افسـردگی ،تمـام شـده
نشست و گریه کرد.پیرمردی که سالها قرص خـورده بـود تـا بخوابـد ا بـی
خواو و تنهایی جر می کشید.چند بار ا اتاق خواب ،تا آشـپزخانه رفـت و
آو نوشید .طوری که ا خاموش و روشن کردن المپهـای مسـیرش خسـته
شد.به ناچار روی تخت ،درا کشید و در تاریکی خواو را جسـتوو کـرد.در
تاریکی ص داها و اشیایی بودند کـه بـه دقـت او را هـدف قـرار مـی دادنـد:
نه.نمیتونم بخوابم.بلند شد و به دستشویی رفت.تا وقتی آنوا بـود ذهـن،
به جاهای مختلفی رفـت.اول ا همـه بـه ن یبـا و جـوانی کـه ا صـورت
چروکیده ی او خواهد ترسید.صدای شیون ن را شنید.کارش که تمام شـد
فقط صدای ن را می شنید.ذهن ،جاهای دیگری هم رفتـه بـودولی حـاال
همان صدا برجسـتگی خـودش را نشـان مـی داد.دوبـاره روی تخـت ،درا
کشید و سعی کرد با صدای ن جوان خو بگیرد.هر شـب وقتـی قرصـ ،را
می خورد این دردسرها را نداشت.صدا کشدار و عمیق و ممتـد بـود.طـوری
که نشست و ریـ ،سـفید روی چانـه اش در تـاریکی درخشـید.انگـار ایـن
سفیدی امتداد پیدا کرد و تاریکی را پاره کرد و حاال می شد پیرمرد را دیـد
که حرف میزند:باید بگم خیلی وقته اینووری شده عزیزم .چروکیـده و بـی
حالت.خب دیگه پیریه.تو که اومدی فکر کردم میتونی جوونم کنی.شاید هم
تونستی.چون تو این نصف شـبی دارم بـا جیـ و داد و بیـداد تـو خـو مـی
کنم.اص صدات هر چی باشه ا سکوت بهتره.ا صدای با و بسته کردن در
یخچال بهتره.میتونی تا صبح با من بمونی؟ پیرمرد اینهـا را گفـت و دوبـاره
خوابید.تکه های تاریکی به هم وصل شـد.تـاریکی جریـان خیـال را بیشـتر
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کرد.مرد ن جوان را ا صدای ،شناخت .در یک هتل با اتـاقی رو بـه دریـا
ندگی می کردند.مرد گفت:خوو شد ا خواو بیدارت کـردم.داشـتی جیـ
می دی .ن چیزی نگفت و در نگفتن اصرار یادی کرد.طوری که مرد فکـر
کرد او الل است.در همین موقع حنوره های ن بیدار شد:اوه عزیزم .غیر ا
این جمله سو ناک چیزی نگفت .نشسته بود روی مبلی بـاطرحی قشـنگ و
رنگی که آدم را به رویا می برد.چیزی مثل استکان در دست ،بود امـا مـرد
می دید که استکان خالی است .لبهای برجسته ی ن خواهشها را بیدار می
کرد .مرد بلند شد تا ا پنوـره دریـا را ببینـد ولـی آن سـوی پنوـره فقـط
تاریکی بـود.خواسـت بـه سـاعت ،نگـاه کنـد.یـادش بـود کـه بایـد صـبح
باشد.دست ،به تاریکی خورد و بیداری ،را حس کـرد .نِ رویـای ،را تنـد
تند به ذهن ،سپرد .ن استکان را جا گذاشته بود.تمام اشیای هتـل و دریـا
جــا مانــده بــود.امــا ن همــان ور یــک دســت مانــده در هــوا بــه ذهــن،
چسپید.نشست و انگشت اشاره را روی شقیقه ی راست ،کشید.آنقـدر ایـن
کار را تکرار کرد که شقیقه و پوست انگشت داغ شدند.حـاال ن جـوان هـم
دست خالی در هوا مانده را به طرف شقیقه می برد.پیرمرد خندید.ا اینکـه
ن ا او پیروی کرده بود خوش ،آمد .اما ناگهان چیزی دید کـه انگشـت،
ا حرکت ایستاد و پوست صورت ،سرد شد .ن جوان چیـزی را بـه شـقیقه
اش نزدیک می کرد.یک اسلحه.یک هفت تیر کهنه که بـا روغـن جـ داده
بودند.پیرمرد اینها را می فهمید.جنگ را با پوست و استخوان ،حس کـرده
بود.تمام تفنگ ها را می شناخت.بعضی ها را هم دیده بود کـه همین ـوری
یعنی مثل ن رویای ،با روش رولت روسی خودکشی کرده بودنـد.ا تخـت
پایین آمد.دست کشید روی دیوار و المپ را روشن کرد.روشنی او را ا رویـا
بیرون آورد.باید برم یه لیوان آو بخورم.مسیر آشپزخانه را دوباره طی کـرد.
وقتی آو می نوشید ذهن ،ورم کرد و ترکید و ن ا جمومه اش بیـرون
آمد.اول به مین افتاد و به اندا ه یک گنوشک کوچک بود.امـا بعـد بـزر
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شد تا به اندا ه ای رسید که داخل رویا بود.هنو هفت تیر روی شـقیقه اش
بود.پیرمرد گفت:این کـارو نکـن!چـرا ایـن کـارو میکنـی؟ ن چیـزی نمـی
گفت.انگار حنوره اش را هم مثل استکان در هتل جا گذاشته باشد.پیرمـرد
او را پس د و به طرف گوشی تلفن رفت :باید خبر بدم.آنرو هم فریـاد ده
بود باید خبر بدم.هم سنگری ،که جوانی بیست و یک ساله بود بـا صـورت
استخوانی دست در هوا انداخته بود که او را بگیرد.گفته بود نرو.بعـد آر پـی
جی را گذاشته بود روی دوش راست .سه تانک نزدیک می شـدند.اگـر مـی
خواستند خبر بدهند باید پانصد متر بر می گشتند عقب .بی سیم را ا کـار
انداخته بودند تا ردشان را نگیرند.شنیده بودند که با یک دستگاه می شـود
همه چیز را رد یابی کرد.حتی می شود مان را ردیابی کـرد.مـث رفـت بـه
دوران موالنا و چرخید و رقصید و سماع کرد و برگشـت بـه دوران هیتلـر و
یک خلبان دستور داد که بمب بیندا  :بیندا و کاری نداشته باش کوا مـی
افتد .دوید طرف عقب و جوان استخوانی نگران بود.نگرانی ،در چشمها بـه
شکل قهوه ای در آمد و روی صورت ،این نگرانی پوست ،را کشیده تر کرد
و صورت ،آنقدر صاف شد که هر کسی را به یاد دریا می انداخت.آنوقت که
هیچ بادی نمی و د .ا اولین خاکریز که باال رفت و بعد ناپیدا شد تا صـدای
انفوار طولی نکشید.پیرمرد که آنوقتها پیرمرد نبود رسید به خاکریز آخـر.ا
خاکریز باال رفت و خودش را پرت کرد آن رف.همیشه خودش را پـرت مـی
کرد.اص کارش شده بود پرت کردن خودش به یک جایی.مـی تـوان تصـور
کرد که اگر خاکریز نبود با هم می پرید آن رف خاکریزی که نیسـت.همـه
نگاه ،کردند.عده ای اسلحه طرف ،گرفتنـد  .داد د تانـک.اسـلحه هـا ا
طرف او به طرف دیگر رفتند.اسلحه همین است.تعریفی ندارد .با خشـم بـه
طرف کسی گرفته می شود و با احترام می آید کنار .بلند شد دوبـاره دویـد
طرف ماشین فرمانده.می شناخت.،روانشناسی نخوانـده بـود تـا بدانـد کـه
شناختن یک نفر خیلی طول می کشد و فقط بـا دانسـتن اسـم یـک نفـر و
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اینکه درجه اش باالتر ا دیگران است نمی شود بگویی او را شناخته ام.پس
باید بروم طرف ،و به او بگویم :تانک .عرق کرده بود و نفسها به سختی مـی
آمدنـد و مــی رفتنــد.چنـد متــری ماشــین فرمانــده بـود کــه ناگهــان دنیــا
ترکید.همه چیز منفور شد و احساس کرد یک کیلومتر به عقب پرتاو شده
است.احتماال تا وقتی او دویده بود و رسیده بود تانکها هم به جـایی رسـیده
بودند که ماشین فرمانده را می دیدند و در همان لحظه کـه او عـرق کـرده
بود و می خواست با آن دهان خشک ،به فرمانده بگوید تانک یکـی ا آنهـا
شلیک کرده بود .دیگر چیزی نمی شنید.البته بعضی وقتهـا شـنیدن خیلـی
هم خوو نیست.مث بشنوی که بغل دستیت دنبال دست ،مـی گـردد کـه
در انفوار کنده شده .فقط می دید که سربا ها هواپیمـایی را در هـوا نشـان
می دهند و همه خود را پهن کردند روی مین.بعد ا چند لحظـه سو شـی
در پوست صورت و دستها حس کرد و ناله های ،شروع شد .ناله هـایی کـه
خودش نمی شنید.تنها صدای جوان نی را می شـنید.سـر برگردانـد.وسـط
آشپزخانه همان ور ایستاده بود.چیزی گفته بود:به کی خبـر میـدی؟پیرمرد
لبها را خیس کرد.گفت.به هر کی برای کمک به تو .ن خندید.مرد گوشی را
برداشت و شماره گرفت.صدای ن بلندتر شد.چند بوق ممتد خورد.پیرمـرد
گوشی را ق ع کرد:حتما پشیمان شده که می خنده .اما وقتی ا روی شـانه
به عقب نگاه کرد او نبود.رفت طرف اتاق خواو.آنوا هم نبو.دم در پشت ،را
داد بـه دیـوار.دیـوار کـش شـد و پیرمــرد صـدای آجرهـا را شـنید کـه مــی
ریخت .انوها را خم کرد و نشست و دیوار ریخت و اتاق مثل بمبی صـدا داد
و لر ید.گوشها را با دو دست گرفت و کمک خواست.همانوا بـود کـه حـس
کرد کف دستها پر خون شد و ا گوشها همین ور خون می آمد.کسی که او
را روی مین می کشید طرف خاکریز جوان اسـتخوانی بـود.دهـان ،بـا و
بسته می شد و عرق کرده بود و بی سیم ا کار افتاده را می دید که بزرگتـر
ا اندام الغر جوان بود .انگار جوان شاخه درختی بود کـه تکـان تکـان مـی
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خورد و کوله پشتی با بیسـیمرا آویـزان کـرده بودنـد بـه آن شـاخه .تشـنه
بود.می خواست بگوید قمقمه .وآو بخواهد ا آن شاخه .اما شاخه ی درخت
همین ور تکان تکان می خورد و او را می کشید .قمقمه پیدا و پنهـان مـی
شد .تشنگی بیشتر و بیشتر می شد و بعـد چیـزی ندیـد.در دانـ ،فلسـفه
ندیدن چیزها دلیلی بر این نیست که دنیای اطراف وجود ندارد .بلکه دلیلی
است بر عدم وجود بالفعل یکی ا حواس ششگانه ی انسـان.دکـارت کـه در
ابتدا به همه چیز شک کرد برای این بود که آن چیزها وجود داشت .وگرنـه
بر چیزی که وجود ندارد که نمی شود شک کرد. .قمقمه وجود دارد و فقـط
گاهی پنهان می شود ا دید.حتما وجود دارد که شک می کنـی .شـاخه ی
درخت ایستاد یا خشکید یا شکست؟ نمی دانست.ندانستن در دان ،جامعـه
شناسی می تواند ضررهای یادی به خانواده و جامعه وارد کند.مثـل اینکـه
یکی ا اعضای خانواده بی سواد باشـد.امـا درسـت بـر عکـس ایـن مسـ له
ندانستن در علم روانشناسی کمک بزرگی به بیمار می کند.مث بیمار اصـ
نداند که جنگی شکل گرفته است و پسرش هم در آن جنگ حضور دارد.یـا
نداند که بیماری ،افسردگی فصلی است و اگر حاال شاد است یک ماه دیگـر
آنقدر افسرده می شود که دوست خواهد داشـت فقـط بخوابـد.خـود را گـم
کرد.دنیا را گم کرد .وقتی هم به هوش آمد نمی دانست خـودش اسـت کـه
دست ،را باند پیچی کرده اند.حـاال فقـط مـی خواسـت یـک فصـل کامـل
بخوابد .تا حاال کارش پریدن ا خاکریزی به خاکریزی دیگر بود.بایـد پـ ک
روی سینه اش را می خواند اما دست ،به جایی وصل بود .اگر آن عارف بـا
ری ،سفید بلند را به یاد آورده باشد عویب نیست.عارف با صدایی آهسـته
و اندوهناک که مخصوص خودش بود گفت که می تواند دست ،را به جایی
وصل کند.بیرون دانشکده ی فلسفه او را دیده بود.گفته بود این همه فلسفه
خواندن او را به حقیقت نمی رساند و بعد دست ،را گذاشته بود روی سینه
اش و سرش را آورده بود نزدیکتـر و تـوی گوشـ ،خوانـده بـود :حقیقـت
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اینواست.بیا دستت را بگیرم وصل کنم به جایی که حقیقت را بیابی.جـوان
استخوانی آمد و گفت در بیمارسـتان صـحرایی هسـتند.گفـت کـه شـانس
آورده.حاال گوشهای ،نگ استراحت یک مدسه را ممتد مـی نواخـت و بـا
حرفهای هم سنگری ،حل می شد.گفت:سنگرمان را چه کـردی ع ـا و بـه
چهره ی استخوانی ،خیره ماند .انگار پس ا این همه مصـیبت دلتنـگ آن
سنگر کوچک بود که وقتی لوبیای قوطی می خوردند بایـد بـه انـدا ه یـک
خرگوش خود را جمع می کردند تا در تیر رس نباشند.ع ا جنبیـد .لبخنـد
د و لبخندش در نگ مدرسه ریخت.ظرف سـوپ را بـه هـم د .سـوپی ا
نگ مدرسه و سنگر و بمب و نارنوک دستی .نگاه ،رفتـه بـود تـا عمـق
دوستی.گفت.ترکید برادر.من ا دور دیدم که منفور شـد.بـا یـک گلولـه ی
تانک.در ذهن ،کلمه ی تانک را مرور کرد.در ک سهای ت وری انواع تانکهـا
را با عکس شناخته بودند.تانکهایی که میزان تخریبشـان یـک سـنگر باشـد
کدام بود.تانکی که ع ا می گفت خیلی هم خ رناک نبود.چـون لبخنـدی
همراه ،می کرد.سنگری را مـرور کـرد کـه چیـزی ا آن نمانـده اسـت و
پخ ،و پ ست و یک نارنوک هم برای اطمینان انداخته انـد بـرای قـوطی
های خالی لوبیا.به قوطیهای خالی لوبیای ذهن ،نگاه می کرد که نـارنوکی
ا جا پراندش.دست ،می لر ید  .هنو انوهای ،شل بودند و نمی توانسـت
بلند شود .ن ا دستشویی بیرون آمد و یر با وهای ،را گرفت .ع ر نانـه
ای پیچید در دماغ.،داخل اتاق شد و خود را روی تخت انداخت.بو ی ع ر
هم همراه او کش شد و کنارش جا خوش کرد  .بوی ع ر گفت:ع ا را به یـاد
آوردی نه؟ پیرمرد پهلو عوض کرد .انوی ،را باال آورد و جنـگ د انـوی،
را.انگار می خواست بگوید خسته ام و فردا برایت تعریف می کـنم.امـا بـوی
خوش نزدیکتر شد .ا پیراهن چرک ،گذشت.باال آمد و درست جلو دمـاغ و
دهان ،خوابید.پیرمرد داشت خفه میشد .خواست بوی غلیظ ع ـر را کنـار
بزند.نشد .موبور شد با حرکت تندی که در خود سراغ نداشت بنشیند.روی
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تخت نشست و به بوی خوش نگـاه کـرد .ن جـوان کنـار در ایسـتاده بـود.
منتظر پاسخ بود؟ پیرمرد نمی دانست .ا تخت پایین آمد.المپها را خـاموش
نکرده بود.باید دست و صورتی می شست شاید حال ،عـوض شـود.عویـب
بود که در کتاو قانون ابن سینا نیامده بود که شستن دست و صورت حال
آدم را جا می آورد .ولی همیشه می گویند این یک کار درسـت در پزشـکی
است.به ساعت بزر روی دیوار نگاه کرد.اما فقط صـورت ن را دیـد.رفـت
طرف آشپزخانه.شیرآو را با کرد.بوی بد ظرفهای نشسته را با دسـت پـس
د.صورت ،را شست.در کتابهای بهداشتی هر کدام را که بخوانی آمده است
قبل ا شستن صورت دست را با صابون بشویید.ا آشپزخانه بیرون آمد.دیـد
که ساعت ا دیوار کنده شد و همین ور می آید که به مین بخورد.امـا هـر
چه می آمد به مین نمی خورد.کمی عقـب رفـت.دسـت بـه دیـوار سـنگی
آشپزخانه گرفت.ع ا را به یاد آورده بود؟سـالها تـ ش کـرده بـود ا یـادش
ببرد.دوستی که نوات ،داده بود و برای نوات بیشترش او را بـه یـک هتـل
رسـانده بـود کـه ا جنـگ آســیبی ندیـد.چشـمها را بسـت و گفـت:کافیــه
دیگه.ساعت ا حرکت ایستاد.ماند روی دیوار .ن جلوش ایستاده بـود.هفـت
تیری نداشت.پیرمرد خیال ،راحت شد و گفت:ع ا یادم آمـد.ایـن اعتـراف
برای پیرمرد فقط یک اعتراف ساده نبود.اعتراف به خیانت هم بود .ن گفـت
 :دیگه خودکشی نمی کنم و خندید.پیرمرد نفس نفس می د.دهـان ،تلـخ
بود.آهسته راه رفت تا به گوشی تلفن رسـید.نشسـت و سـعی کـرد شـماره
بگیرد:باید نگ بزنم .حتما یه داروخون شبانه رو ی پیـدا مـی شـه.حـالمو
بدونن بدون نسخه هم داروامو می دن.فردا جمعه هست که باشـد.سـرش را
برگرداند نکند ن ببینـد .نـگ د و شـماره یـک داروخانـه شـبانه رو ی را
خواست.صدای نی آمد یا بوی خوشی که گفت  :تو حالت خوبه؟ع ا یـادت
اومد؟پیرمرد گوشی را جلو چشم ،گرفت.با نفرت به آن نگاه می کـرد.بعـد
چسپاند به گوش ،گفت :ا کوا می دانی؟صدای بوی خوش گفت:تلفنت ا
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حاال ق ع میشه.گوشی را گذاشت.همانوا پشت به دیوار کرد و نشست.پاهـا
را در خود جمع کرد.دستهای چروکیده را گذاشت دو طرف صورت .ا روبرو
نگاه ،میکردی می توانست یک جسد مومیایی شده ی سه هزار سال قبل
باشد.اگر این ور بود دیگر ع ا را به یاد نداشت و ایـن ن را نمـی دیـد کـه
ع ا را به یادش آورد.می گذاشتندش در یک مو ه مردم نگاه ،می کردنـد
نه بوی خوش کنارش دیده می شد نـه صـورت و دسـت سـوخته اش و نـه
دوست ،ع ا که با قرص گم ،می کرد و بـدون قـرص پیـدای ،مـی شـد
همه جا.چاره ای نداشت.باید حضور ن با بوی ،را بپذیرد:چیزی ندارم ا ش
قایم کنم.ا ش نمی ترسم چرا بترسم آخه؟خودش همه چیو می دونـه.ع ـا
به ،گفته حتما.بهتره ببینم کواست؟جسد مومیایی نـده شـد و ا مـو ه
بیرون آمد.مردم وحشت ده گریختند.پیرمرد به مردم نگاه کـرد.هواپیماهـا
شهر را طوری بمباران می کردند انگار بذر می کارند.ترسید .صدای بچـه ای
را شنید و ضوه ی نـی کـه کمـک مـی خواسـت.سـمت و سـوی صـدا را
تشخیص داد.قلب ،تپید .اشک ،را پاک کرد دویـد سـمت صـدا.نیمتنـه ی
کودک یر آور بـود و مـادرش چنـگ مـی د بـه مـین .پیرمـرد نزدیکتـر
شد.دست برد طرف کودک که ناگهان ن دست ،را پس د .به صـورت ن
نگاه کرد.بوی خوشی پیچید به دماغ .،ن بـود فقـط .ایسـتاده بـود دم در
حمام.موهای ،خیس بود و ا یر هوله پیدا و پنهان.پیرمرد دهان ،خشـک
شده بود و قلب ،تند می د .دویده بود تا حمام حتما.گفت:تـو هـم دیـدی
؟ ن گفــت:دســتت را درا میکنــی ســمت من؟پیرمــرد ســرش را پــایین
انداخت.بعـد برگشـت و بـه اتـاق خـواب ،رفـت و دوبـاره روی تخـت درا
کشید.لب ،را با نـوک بـان خـیس کـرد.دهـان ،تلـخ بـود .ن در درگـاه
پیدای ،شد.بعد جلوتر آمد.گفت :ع ا یادت آمد مگـه نـه؟پیرمرد ب فاصـله
گفت:یادم آمد .می خواهی درباره اش حرف می نیم.ایـن را کـه گفـت ن
نبود.بوی خوشی مانده بود و همین یعنی هست .نشسته یا خوابیده یا خـود
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را پاشــانده روی پوســت.،هسـت ولــی ایــن نــوع بــودن را پیرمــرد دوســت
نداشت.همیشه حس می کرد همه هستند ولی فقط بویشان بود .شب هایی
که قرصهای ،را گم می کرد بویشان بیشتر می شد .آنقدر غلیظ کـه جسـم
می شدند آن بوها .ن یا مرد .نفرت یا عشق.سر و کله شان ا جمومـه اش
پیدا می شد.جمومه اش می شکسـت و مـی افتادنـد بیـرون.بـوی خـوش
گفــت :ن و بچــه ات چــه شــدند؟چه ســواالیی میپرســه؟یعنی نمــی
دونه؟گفت:رفتند یه شهر دیگـه .همشـون رفـتن.تحملشـون کـم بـود حـق
داشتن.حسابی خسته شـدن.ا دسـت مـن  .ایـن پوسـت نـاجورم.قرصـام و
بوهایی مثل تـو مثـل ع ـا .ن گفـت:ع ـا تحملـ ،یـاد بـود نـه؟تحملت
کرد.وقتی فرستادی ،برای مین یابی هم  .....پیرمرد جم خورد.خواست بلند
شود .ولی نتوانست.چیزی سنگین روی ،افتاده بود.بختک نبود.بوی خـوش
بود که آهسته گفت:چرا فرار می کنـی؟ فرسـتادی ،مینهـا را خنثـی کنـه
نه؟پیرمرد گفت :دور و بر هتل پر مین بود.خود ع ا خواست.خودش گفـت
به خاطر تو مینها را خنثی کنیم .من که نمی تونستم .همـه جـایم سـوخته
بود.دنده ام شکسته بود.خودت باالی سرم بودی.پرستارم بـودی.پرسـتاری،
را می کرد .بوی خوشی داشت که هر وقت می آمد ودتر ا رسـیدن ،مـی
فهمید.تا ه ا بیمارستان صحرایی مرخص شده بود.ع ا آوردش آنوا که هم
خودش می دانست کوا بود هـم ن.گفتـه بـود :یـک سـال بیشـتر نیسـت
عروســی کــرده.در همــین موقــع تلفــن نــگ خــورد.پیرمــرد بلنــد شــد
نشســت.ســنگینی رفتــه بــود.اثــری ا هــیچ چیــزی نبــود.بایــد آو مــی
خورد.دهان ،تلخ بود.تلفن همین ور نگ مـی خـورد.رفـت آشـپزخانه آو
خورد.مغزش باد کرد و خنک شد .رفت طرف گوشی.گوشی را که برداشـت.
ق ع شد.آنرا گذاشت و گفت:نصف شب هم ول نمیکنن.مریضن اینـا.داشـت
خوابم می گرفت.برگشت طرف گوشی تلفن  .نبود .به جـای ،دسـتگاه بـی
سیم  ،همانکه ع ا میزد پشت کول ،بود.نزدیک شـد و خـم شـد طـرف.،
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خودش بود.دکمه ها همه بودند و چراغهـای ریـز و گـردی کـه خـاموش و
روشن می شدند.گفته بود :ع ا تو بلدی با این کـار کنی؟ع ـا شـلوارش را
باال کشید و فانوسقه را محکم کرد .گفت:ها برادر.پس چی.آمو ش دیـدم دو
ماه.خوشحال بود ع ا .م مـ ن بـود بـا همـین دسـتگاه کوچـک دشـمن را
شکست تاکتیکی می دهند .حاال همان دستگاه توی خانه اش بود.چراغهای
کوچک قرمز و آبی خاموش و روشن می شـدند .پیرمـرد نشسـت و پاهـا را
درا کــرد.دســتگاه را گذاشــت روی پاهــای خشــکیده اش .دکمــه هــا را
د.صداهای جورواجور می آمد.یک دکمه آبی را د و صدای ن مثل صدای
گوینده اخبار پخ ،شد توی فضا.ع ـا ایـن را خیلـی دوسـت داشـت نـه؟
پیرمرد گفت :منظورت صدای توست؟ ن خندید.گوینده ی اخبـار ا اینکـه
خندیده بود ا شنوندگان عذرخواهی کرد.مردم اما دست بردار نبودن .فـردا
که می آمدند محل کارشان حرفشان درباره گوینده اخبار بود که نی بـوده.
همیشه جدی اخبار می گفتـه.حتمـا اتفـاقی افتـاده آنوـا کـه خنـد ه اش
گرفته.گفت :نه .صدای خودم نه .این دستگاه را می گـم .آنوقـت بـه خـاطر
نوات تو دستگاه ا کول ،افتاده بود روی مین و خراو شـده بـود.خـودت
باید یادت باشه.یادش بود.وقتی توی آن اتاق خواباندش و استراحتی کردنـد
برای ،گفته بود:دستگاه خراو شده ولی فدای سرت براد.ع ا با دستگاه چه
کارها که نمی کرد.پیرمرد خوابید و دستگاه را روی شکم ،گذاشت .شـکم
الغرش حاال به همان الغری شکم ع ا بود که هـی موبـور میشـد بایسـتد
فانوســقه را نزدیــک ســینه محکــم کنــد و عــده ای بخندنــد بــه الغــری
غریب.،صدای ن پخ ،شد که می گفـت:هـر خـانواده ای سـعی کنـد در
خانه یک جعبه کمکهـای اولیـه داشـته باشـد.بعـد گفـت :تـو چـرا گـوش
میدی؟این را برای مردم گفتم .مردم آن سالها.حواست به ع ا باشه.پیرمـرد
دکمه دیگری د.ع ا کارهای یادی با دستگاه می کرد.یکی ،گـوش دادن
به حرفهای دیگران بود.دیگران ممکن بود دو نفر ا آن طرف مـر باشـند.ا
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توی شهر.یکی ن یکی مرد.صدای حرفهایی که ع ا معنایشان می کرد مـی
آمد.او و ع ا می خندیدند و سعی می کردند خوو گوش دهند.پیرمرد فقط
یکی ،را یادش بود.ع ا گفته بود :مرد دارد به ن می گوید خیلی دلسنگی
و ن در پاسخ میگوید خودت این ور خواستی.بعدا پیرمـرد بـه ع ـا گفتـه
بود:واقعا مرد این ور خواسته بود که دلسـنگ باشـد ن؟ع ـا دوربـین را ا
روی چشم برداشته بود.گفته بود ا تانکی چیزی اثری نیست.پیرمرد دوبـاره
س وال کرده بود.ع ا گفته بود:نمی دانم برادر .می خواست با دکمه ها با ی
کند ولی دید که گوشی تلفن را گذاشته روی شکم .،بلند شـد .سـرش را
تکان تکان داد.گوشی را گذاشت سر جای.،دوباره به آشـپزخانه رفـت.تـوی
یخچال گشت تا میوه ای چیزی پیدا کند.چند تـا مـو بـود.یکـی برداشـت
نشست روی صندلی ناهارخوری .فقط یکی ا صـندلیها تمیـز بـود .بقیـه ا
وقتی ن و بچه اش رفته بودند همین ور خاک می خورد.مو را پوست کند
و تکه ای خورد.سرش را پایین اندخت.تقریبـا پیشـانی ،را بـه لبـه ی میـز
تکیه داد.پیشانی ،خنک شد.تکه ی مو را خوو جوید و فـرو داد.سـرش را
بلند کرد و بقیه مو را خورد.پوست ،را همانوا روی میز انداخت.دوبـاره بـه
دستشویی رفت و بیـرون آمـد .ن کـه حتمـا موهـای ،خشـک شـده بـود
روسری ،را محکم بسته بود و ا کنار آشپزخانه نگاه ،می کرد.آمد جلو و
گفت:اونوقتا هم همین ور کثیف بودی.پیرمرد گفت  :نمـی تونسـتم حمـوم
کنم.من سوخته بودم .ن خندید.سرش را به دو طرف تکان داد.گفـت:حـاال
اگر پوست مو یک عقرو سیاه بود هم ولو میکردی ،روی میز؟پیرمرد تنـد
تند به طرف آشپزخانه رفت.سرش داغ شد.عقرو را که دیـد دنبـال کفشـی
چیزی گشت.خواست به ن بگوید کفش ،را بدهد .ن نبود و بـوی خوشـی
بود .بوی خوش گفت:تا حـاال عقـرو بـه ایـن بزرگـی دیـدی؟پیرمرد بـدن
الغرش را با خودش می کشید.گفت :نه.بوی خوش گفـت:بـا کفـ ،میشـه
کشت،؟ پیرمرد برگشت و تند تند همه جا را گشت .شاید چیز بهتری پیدا
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کند.مث یک چوو بزر .در این مان حتما التهـاو و تـرس پیرمـرد یـاد
شده بود وگرنه همیشه معتقد بود حشرات را نباید کشتوشاید هم عقـرو را
حشره نمی دانست.در کتابهای دانشگاهی ،همه ا فلسـفه هـای گونـاگون
نوشته بودن.در فلسفه ی اخ ق آمـده بـود کـه دکـارت کشـتن حشـرات و
حیوانــات را کــاری تفریحــی مــی دانســت.دکــارت عقیــده اش ـت حیوانــات
ماشینهایی هستند که موقع ضربه خودن دردشان نمی گیرد و اصـ وجـود
داشتن و بودن را احساس نمی کنند.اما ن را دید که هفت تیر روغن کاری
شده ای را به طرف ،گرفته بود.با این بکش.،پیرمـرد آن را گرفـت :یعنـی
شلیک کنم؟ ن رفت.بوی خـوش گفـت:بعضـی عقربهـا هـر ثانیـه بزرگتـر
میشن.پیرمرد به آشپزخانه برگشت.عقرو بزرگتر شده بود.طوری کـه سـایه
اش به پهنای یک آدم می افتاد روی دیوار کاشی شده.اسلحه را بـه طـرف،
گرفت.دم بزرگ ،را نگاه کرد:بهتره بزنم همونوا .بوی خوش گفـت:نـه.بـزن
نصف ،کن .فشنگ داری .بعد که افتاد بزن روی دمـ .،بهتـر نیسـت؟داره
بزرگتر میشه  .پیرمرد با دست لـر ان ماشـه را کشـید  .هفـت تیـر فشـنگ
نداشت.چند بار دیگر ماشه را کشید.صدای خنده ی بوی خوش آمد که دور
می شد .یر لب گفت چه ن دروغگویی بودی و نمی دونستم.حاال چـه کـار
کنم .با نفرت آو دهان ،را تف کرد .هفت تیر را انداخت .بغضـ ،گرفـت و
گریه کرد .انوهای ،لر یدند.همانوا نشست و به عقرو نگاه کـرد کـه روی
کابینتها راه می رفت.بزرگتر می شد و کم کم چشمهای ریزش را دید.خـود
را کشاند عقب و پشت ،را به دیوار چساند.یـادش آمـد کـه ا خیلـی وقـت
پی ،دستشویی دارد اما وقت نکرده یـا ا تـرس و اضـ راو ترسـیده بـرود
دستشوی.او باید می دانست که نرفتن بـه دستشـویی انـواع بیماریهـا را بـه
همراه دارد .بعد ماهیچه های شکم و پهلوی ،سست شد و گرمای آو مثانه
اش را حس کرد روی پوست چروکیده ی رانها.بوی بدی آمد.همین ـور بـه
عقرو نگاه می کرد که بزرگتر می شد .تا وقتی که عقرو درست بـه انـدا ه
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ی خود او شد .عقرو خود را روی میز انداخت.بعد ا آنوا پایین آمد.سـرش
را نزدیک کـرد .آرواره هـای ،تکـان خـورد.پیرمـرد یـر لـب چیـزی مـی
خواند.اول بوی خوشی را حس کـرد بعـد صـدای اهسـته ن  :محتـا دعـا
حاجی.حاجی که خودشو خراو نمیکنه.اینهم عاقبت عاشـق شـدن .صـدای
قدمهای ن آمد که دور می شد.پیرمرد دوست داشت کنارش بمانـد حتـی
اگر همین ور با حرفهای ،او را عذاو دهد.اگر عقرو سیاه نبود حتمـا بـه او
می گفت :مگر چه کار کرده؟خیلیها همین وری عاشـق شـده انـد.اگـر مـی
خواهی بگویی ع ا را من کشتم که به تو برسم قبول ندارم .می خواستم بـه
تو برسم ولی ع ا را نکشتم.خـودش رفـت مینهـای اطـراف را خنثـی کنـد
برنگشت .حاال بیا عقرو رو ا من دور کن.دورش کن.ف کت یک پیرمـرد رو
دیدن لذت داره برات؟ پیرمرد گریه می کرد و انگار تلخی دهان ،هزار برابر
شده بود که ار د.عقرو انگار بخواهد طعمـه ی خـود را بـو کنـد موهـای
سپید پیرمرد را با شاخکهای ،لمس کرد .بعد صورت ،مو مـو شـد.ایـن
حالت ادامه پیدا کرد تا اینکه صورت ع ا پیدا شد.خودش بود.کلـه ی الغـر
ع ا در بدنه ی یک عقرو سیاه.پیرمرد ضوه د.سعی کـرد فـرار کنـد کـه
عقرو دمـ ،را دور او حلقـه کـرد .ن وارد آشـپزخانه شـد .لبـاس قرمـزی
پوشیده بود و چاقویی بزر توی دست داشت.ع ا یا عقرو پیرمرد را روی
میز انداخت .پیرمرد روی میز بی هوش شد و ندانست کوا افتاده است.
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7
صبح شده بود که پیرمرد بیدار شد.تمام بدن ،کوفتـه بـود و ا همـه بـدتر
اینکه بوی بدی می داد و خودش را خیس کرده بود .ا آشپزخانه به حمـام
رفت و پس ا دوش گرفتن لباسهای ،را عوض کرد. .معموال تعویض لبـاس
برای یک پیرمرد بیشترین رنوها را به همراه دارد و شاید بیشتر برای همین
است که پیرمردهای مورد پرستار استخدام می کنند.سپس به هال برگشت
و روی صندلی نشست و به گوشی تلفن نگاه کرد.همه چیز را به یـاد آورد و
مویرگهای یر چشمهای ،لر ید .دهان ،بـا مانـد .بـه طـرف سـاعت روی
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دیوار نگاه کرد.ساعت کار نمی کرد و عددها دیده نمیشـد.چشـمها را تنـگ
کرد ولی با هم دیده نشد .به خودش نهیب د که حال ،خوو است .فکـر
کرد :امرو جمعه است.جمعه باشه به درک.میرم بیـرون پارکهـای شـهر رو
میگردم .مگه مردم رو جمعـه نمیـرن پـارک؟ میـرن دیگـه .بـا خونـواده و
دوست و آشنا.با کلـی تـنق ت.حتمـا یکیشـون حـد اقـل یکیشـون قـرص
افسردگیشو با خودش آورده .یک دونه قرص هم کفاف منو میده تا فردا کـه
بخرم .یهو دیدی یه نفر دیگه قرص خوابشو آورده بـود.خیلیهـا هسـتن کـه
همینووری قرص میزارن تو جیبشون .آره.با این حرفها به خودش امید داد.
اول به حمام رفت و صورت ،را اص ح کرد.قسمتی ا صورت ،هنـو نشـانه
های سوختگی جنگ را در خود داشت.چـروک صـورت ،را بـا یـک دسـت
میگرفت و صاف نگه می داشت و با دست دیگر که می لر ید آن قسـمت را
می تراشید .لبخندی د و ا آینه دید که لبخنـدش چنـدان بـه درد بخـور
نیست  .شاید در این لحظه دچـار یـک فراینـد دوگـانگی شخصـیتی شـده
بود .چون هم دوست نداشت بوی خـوش دوبـاره بـه سـراغ ،بیایـد و هـم
لبخندش را برای او امتحان می کرد.در همان حال به خودش امید مـی داد
که حال ،خوو است:دیشب همه اش توهم دیدم .این قرصهای خـواو کـه
نباشد همین است دیگر.موهای روی چانه اش را به سختی اص ح می کـرد
که تلفن نگ خورد.اص ح را تمام کرد و با صورت صابونی به طرف گوشـی
رفت.هنگام بیرون آمدن ا حمام پـای ،بـه جـایی گیـر کـرد و سـکندری
خورد.سکندری خوردن آنهم برای یک پیرمرد می تواند فاجعه بار باشـد.ا او
که در دوران جوانی ،همیشـه ا خاکریزهـا مـی گذشـته و خـودش را بـه
آن رف خاکریز خودی یا دشمن پرت می کرده سکندری خـوردن بعیـد بـه
نظر می رسد.حتما شتابزدگی و یا کم شدن بینایی موجـب آن شـده اسـت.
خم شد تا گوشی را بردارد ولی در همان حال دیـد کـه دو شـاخه بـه پریـز
وصل نیست.خودش را عقب کشید و احساس کرد دهان ،خشک و تلخ می
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شود .نگ تلفن تمام شد.به آشپزخانه رفت تا آو بنوشد.پوست مو ی را که
افتاده بود برداشت و توی س ل انداخت.ا یخچـال آو خـورد.بعـد رفـت و
صورت ،را شست.با عوله بدون اینکه صـورت ،را خشـک کنـد کفشـ ،را
پوشید و ا خانه بیرون رفت.مثل کسی که بعد ا سـالها ا نـدان آ اد مـی
شود احساس شادی کرد.ا دیدن آدمها و بوق ماشینها که همیشه ناراحت،
می کرد لبریز ا شادی شد.نوات یافته بود.حاال می توانسـت سـوار یکـی ا
همین تاکسیها شود و آدرس هر پارکی را بدهـد.اگـر راننـده پرسـید کـدام
پارک می توانست بگوید هر کدام شلوغتر است.بعد می توانست برای راننده
تعریف کند که تا ه ا ندان آ اد شده و دل ،می خواهد هوایی تا ه کنـد و
مردم را ببیند.در همان حین احساس گیوی کرد.تاکسی او را به نزدیکترین
پارک رساند .یرا پیرمرد این را گفته بود .گفته بود مسـیر طـوالنی گـیو،
می کند.پیاده شد و به میان مردم رفت .مردمی شـاد و البتـه سـرگردان در
میان انواع حرفها و با یها و فکرها:ا کوـا شـروع کنم؟بـاالخره اینهمـه آدم
یکیشون مثل منه.هم درد منه.حتی ممکنه برام تعریف کنه کـه تـو جنـگ
چه کاره بوده.فرمانده؟سربا ؟بی سیمچی؟ آره.هر کوا روی چمنهـا کپـه ای
آدم نشسته بود.به طرف یکی ا کپه ها رفت.جوان بودند.گیوی دوباره مثـل
باد سرش را تکانی داد و رفت.س م کرد.جوانها نگاه ،کردند  .می خواست
ا حرف دن منصرف شود ولی حس کرد کسی دست ،را گرفت و صـدایی
گفت:حالت خوو نیست پـدر؟یکی ا همـان جوانهـا بـود .او را روی چمـن
نشاند.بقیه سیگار دود می کردند.آدامس می جویدند و چشـمهای خیـره ای
داشتند.گفت  :حالم خوبه و کوشید لبخند بزند .سعی کرد لر ش دسـت ،را
پنهان کند.اما تپ ،قلب ،ناگهان شدت گرفت.می دانست که همه ی اینهـا
با یک عدد قرص حل می شود.یعنی به این جوونها بگم؟چـه فایـده؟با ایـن
حال گفت .همان جوان که دست ،را گرفته بود با لیوان یک بار مصـرف پـر
ا آو برگشت  .لیوان را گرفت و تا بنوشـد نیمـی ا آن را ریخـت.دسـت،
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مثل اینکه انگشتان ،در حال بافتن قالی باشند می لر یدنـد و در هـم فـرو
می رفتند.گفت:ببین پسـرم! قرصـمو بـا خـودم نیـاوردم.جـوان نگـاهی بـه
دوستان ،کرد که حاال با ی ش رنوشان را ا سر گرفته بودند .گفـت :پـدر
جان ماشین داری؟پیرمرد یکه خورد  .به فکـر فـرو رفـت کـه اگـر ماشـین
داشت همه ی شهر را می گشت و یک داروخانه پیدا می کرد.گفت  :بـرای
چه؟جوان گفت:فکر کردم شاید قرصهاتون تـو ماشـین باشـه.پیرمـرد فقـط
سرش را به نشانه نفی تکان داد و خودش هم نمی دانست چرا دارد اینهـا را
می گوید:خیلی چیزا می بینم که شماها نمیبینین.هیچکه نمیبینه.دکتر هـا
میگن توهمه.باید قرص بخوری.راست هم میگن.ولی کاش یه قرصی بود که
مث یه سال دوام داشت و توهم نمیومد.جوان گفت:پس اعصـابتون ضـعیفه
پد.پیرمرد ا جای ،بلند شد  .تلو تلو خوران دور شد:نبایـد بـا ایـن جوونهـا
حرف میزدم .معلومه که قرص ندارند.چشم گرداند که پیرمردها را ببیند.آنها
را جایی پرت در پارک پیدا کرد.جایی که صدای بچـه هـا و نهـا و شـلوغی
نمی آمد.تفاوت پیرمردها و جوانها در ایـن اسـت کـه آنهـا مـی خواهنـد ا
با گویی گذشته لـذت ببرنـد و جوانهـا ا بـا گویی آینـده و آر وهـا.همـین
جدایشان می کند در پارک یا هر جای دیگر .انگار کتابی را دست به دسـت
می کردند .به آنها رسید و س م کرد.آنها یک لحظـه سـاکت شـدند و یـک
نفری هم جواو س م ،را داد.منتظر شد.همان فـرد گفـت:بفرمـا :پیرمـرد
روی نیمکتی خالی نشست و انوها را با دست مالید.خم شـده بـود و سـاق
پای ،را دست می کشید.یک جوری که همه فکر کردند آمده اسـت ا درد
پای ،بگوید.پس حرف ،تکراری می شد  .چون همه شان درد پا داشـتند و
می دانستند کاری ،نمی توان کرد .حاال هر چـه مـی خـواهی انوهایـت را
مشت کن .گفت  :حالم خوش نیسـت.مـن قرصـام گـم شـده .چنـد شـبه .
قرصای افسردگی.امرو هم جمعه است .تا پریشب هم یکیشـو بـا هـزار بـار
گشتن تو اتاقم پیدا کردم ولی دیشب نه دیگه.یکی ا پیرمردهـا گفـت:پـس
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واسه همینه که چاق شـدی؟یکی دیگـه گفـت :انـو دردت هـم بـه خـاطر
چاقیته .حاال نگفتند بیماریت چیه؟گفت  :البته .نمی دانم اسکیزا یا این ـور
چیزی .یکی دیگه خندید و گفت نه بابا اسکیزوفرنی؟؟ بایـد خیلـی سـخت
باشه.بعد بقیه هم نگاه ،کردنـد.انگـار حـاال دیگـر تکلـیف ،معلـوم شـده
بود.یک بیمار خ رناک جای ،اینوا نیست.چرا به او می گویند یادی چـاق
است؟تا حاال فکر می کرده الغر هم باشد.پیرمـرد نـا امیدانـه بلنـد شـد تـا
برود.در همین هنگام بوی خوشی را فرو داد و بعد ن را دید که آن رفتر در
پارک قدم می د.خودش بود .ن ع ا .ولی توجهی به او نکرد.بعد دیـد کـه
دیگر نها هم درست مثل او هستند .انوهای ،ا ترس شل شـدند و افتـاد.
پیرمردها دیدند که پیشانی ،محکم به سـنگفرش خـورد و دو بـا وی ،تـا
باالی سرش جلو رفت.انگار یک اسیر جنگی را در حالی که دستهای ،را بـه
حالت تسلیم باال برده با تیر ده باشند.پیرمردها جوانهـا را کـه اغلـب بچـه
های خودشان بودند صدا دند و آنها پیرمـرد چـاق را بـه کلنیکـی نزدیـک
پارک رساندند.حاال او روی تخت بیمارستان درا کشیده بود و پزشک الغـر
اندامی او را معاینه می کرد.پیرمرد چشمها را با کرد و در یک نگـاه ع ـا را
شناخت که لباس سفیدی به تن داشت و لبخند می د.می خواسـت فریـاد
بزند که پزشک خم شد و در گوش ،چیزی گفت که آرام شد.پیرمرد گفـت
 :واقعا خودتی؟ع ا جواب ،را نداد.پیشانی ،را پانسمان کرد و گفـت:بهتـره
برگردیم خونه نه؟پیرمرد گریه کرد و ا ع ا خواست برای ،توضیح بدهـد و
چند قرص به او بخوراند.حتی پیشنهاد کـرد ا طریـق سـرم قرصـها را وارد
بدن ،کند.اما پزشک لباس ،را پوشید و تـا پیرمـرد بـه خـود بیایـد سـوار
ماشین بود.کنار دست ع ا نشسته بود و به دست الغرش کـه دنـده عـوض
می کرد خیره بود.گفت:پس تو نده ای؟پزشک فقـط لبخنـدی د .پیرمـرد
دوباره گفت :به هر حال نده ای و من ا ت خواستم چند تا قرص بـدی بـه
من.چی شد؟ ع اگفت:برسیم خونه توضـیح مـی دهـم.پیرمـرد گفـت:پـس
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آدرس منــو بلــدی.پزشــک لبخنــدی د.انگ ـار چیــزی را ا او پنهــان مــی
کرد.پیرمرد دست برد و پانسمان سرش را لمس کرد و گفت:دیشب تا صـبح
بیدار بودم.نمیدونی ع ا چقدر جر کشیدم.این بیماری من بدجوریه.خیلـی
اذیت شدم.راست ،هم ،نت تو خونه بود.آخرش یادم نیسـت .ولـی نـت
خیلی کینه ای بود.فکر می کرد من تو رو کشـتم.یـک چـاقو تـوی دسـت،
بود.ع ا با جدیت گفت  :درسته که من نده ام ولی تـو مـی خواسـتی مـن
کشته بشم نه؟ اسیر که بودم به این موضوع فکر کردم.پیرمـرد گفـت :ولـی
خودت خواستی مینهای اطراف خونه رو خنثی کنی.ع ـا جـواو داد :و تـو
می دونستی که تخصص من خنثی کردن مین نیست.گفتی خیلی آسـونه .
ولی قبل ا هر کاری دستگیر شدم .اینهمه سال در اسـارت بـودم  .پیرمـرد
سرش گیش می رفت و دهان ،خشک بود.تا حاال درباره چاقی ،به او نگفته
بودند.کینه ای نسبت به پیرمردها در خود حس مـی کـرد.ا ماشـین پیـاده
شد.نور خورشید به شدت چشمهای ،را د و باعث شـد بـرای چنـد لحظـه
اطراف را تار ببیند.گفت:ع ا!دیشب اون دستگاه بی سیم خونه من بـود.امـا
جوابی نشنید.به جای ،یک مرد با موهای بلند که با موبایل ،حرف مـی د
را جای راننده دید.به اطراف نگاه کـرد .نبـود.راننـده پـس ا حـرف دن بـا
موبایل ،گفت:پدر جان سه هزار تومن.دست در جیب ،فرو برد و پول را به
او داد.دهان ،تلخ تر شد.هر چه ودتر باید آو می خورد  .به پانسـمان روی
پیشانی ،دست کشید.انگار این تنها واقعیتی بود که وجـود داشـت.ماشـین
که رفت دیگر به همه چیز شک داشت.حتی شـک داشـت بـه پـارک رفتـه
است.آن جوانها که ش رنش با ی می کردند.آنها هم نبودند:هم ،بـه خـاطر
اینه که قرص نخوردم.اینا هم ،توهمه.دکتر چی گفت؟گفت وقتـی حالـت
خیلی بده چی میشه؟ آها .صدا میشنوی.آدمهایی که نیسـتن رو میبینـی و
حتی باهات حرف میزنن .اینا رو گفت .اون پیرمردها و ع ا و بوی خـوش و
همشون دشمن من شدن .فکر می کنن من ع ـا رو فرسـتادم رو مـین کـه
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کشته بشه .ولی من که سوخته بودم .نمیتونستم برم.حتـی بـه ع ـا گفـتم
نرو.گفتم تو نمیتونی.ولی رفت.خب.پس همه شدن دشمن من.ولی تـا فـردا
بیدار میشینم.آره.بعدش هم قرص خواو و هم قرص افسردگیمو می خورمو
آسوده میشم ا دست همشون .ای بابا.چرا رنگ در خونه اینووری شده؟چرا
رنگ ،سیاهه؟خب.کار خودشونه.رنگ در خونمو تغییر دادن که راهمـو گـم
کنم آره.ولی چه فرق میکنه.سیاه یا رد یا هر چی.خونـه خودمـه.حـد اقـل
اینیکی واقعیه.کلید انداخت  .اولی نه.دومی هم نه.چهارمین کلیـد در را بـا
کرد.اما بی درنگ به عقب برگشت و در را بست.حیاط خانه را دیده بود کـه
مملو ا عقربهای سیاه ریزی بود که آهسته انگار در کمین شـکاری باشـند
راه می رفتند.کلید را انداخت و پشت به در آماده فرار شد.امـا در خانـه بـا
شد و صدای ن جوان آمد :بیا تو پیرمرد.کوا مـی رفتی؟برگشـت و بـه ن
جوان نگاه کرد.گفت:تو هنو اینوایی ؟ من تو پـارک دیـدمت .ن در را بـا
گذاشت و برگشت داخل خانه .پیرمرد دوباره به کف حیاط نگاه کرد.خبـری
ا عقربها نبود.خم شد کلید را با نوک انگشتها برداشت و وارد شد .ن جـوان
با تلفن حرف می د.بی اعتنا به او ،ابتدا به آشپزخانه رفت و آو نوشید.بعـد
به طرف اتاق ،رفت  .ا نوع راه رفتن ،معلوم بود که بـا هـدف خاصـی راه
می رود.وارد اتاق ،شد و در را ا پشت قفل کـرد.بعـد بـه طـرف قفسـه ی
کتابهای ،رفت.همه اش فقط سه قفسه کتاو داشت.کتابی راجع بـه جـن و
آدمهای جن ده پیدا کرد و با اشتهای تمام فهرست ،را خواند بعد صـفحه
ای را با کرد که نوشته بود  :جن هـا معمـوال ترسـناک هسـتند امـا هـیچ
آســیبی بــه آدمهــا نمــی ننــد مگــر اینکــه ا طــرف آدمهــا آســیب دیــده
باشند.کتاو را بست و روی تحت درا کشید .فکر کرد:چه آسیبی بـه جنهـا
رسانده که به شکل ع ا و ن ،وارد خانه اش شده اند و اذیت ،می کننـد؟
سعی کرد به خود تلقین کند که ع ا مرده است و ن ،هم هیچوقت نمـی
تواند او را پیـدا کنـد :اینـا همشـون جـن هسـتن دیگـه .نمیشـه ا خونـه
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بیرونشون کرد.فقط باید خونه رو یه جوری بفروشم برم یه خونـه دیگـه کـه
نبینمشون.اون پیرمردها هم حـق داشـتند.فهمیـدن مـن چمـه کـه گفـتن
بیماری خ رناک.آخه هر کی جن ده بشه معلومه ا حرکـات.،ا حرفـاش.
ا افتادن.،مخصوصا که گفتن من چاق شدم.حق داشتن.حتما یه جن رفته
تو بدنم اونوا یهو من چاق شدم.حاال هم اون جنه کـه میگـه مـن ن ع ـا
هستم یواشکی داره با تلفن به رفیقای جن خودش میگه که چه ب یی سرم
آورده .آره .دوباره نشست و اینبار کتاو دیگری در مورد قرصهای آرامـبخ،
برداشت و صفحه د .الی کتاو یک عقرو سیاه له شـده دیـد.کتـاو را بـه
صورت ،نزدیک کرد تا بهتر ببیند .امـا عقـرو یکبـاره جـان گرفـت و روی
صفحه کتاو راه رفت تا ا کتـاو بیـرون افتـاد و درسـت روی ران پیرمـرد
پایین آمد.کتاو را پرت کرد و سعی کرد با تکـان شـدید دسـت ا عقـرو
خــ ص شــود.عقــرو خیلــی تنــد راه رفــت و ا روی رختخــواو هــم
گذشت.سپس ا آنوا پرت شـد و ا روی قـالی بـه طـرف در رفـت.پیرمـرد
چشمها را تنگ کرده بود تا بیرون رفتن عقرو را ببیند.عقرو مـی توانسـت
ا یر در بیرون برود.اما حاال بزرگتر شده بود.پیرمرد با دیدن بزرگی عقـرو
با هم امیدوار بود بتواند ا یر در بیرون برود.چون در هنگام ساختن خانـه
درها را کمی باالتر ا حد معمولی قرار داده بودند .ن ،به او گفته بود درهـا
معموال به خاطر ق ر قالیها گیـر مـی کـنن.پـس بهتـر اسـت کمـی بـاالتر
باشندی.لبخندی روی لبهای پیرمرد نشست.احساس پیرو ی مـی کـرد.امـا
عقرو بیرون نرفت و هر لحظه بزرگتر شد.پیرمرد با اینکه م م ن شده بـود
عقرو و ن جوان و همه ی چیزها جن هستند و ا آنها نمـی ترسـید ولـی
دلهره ای داشت.هر چه باشد این عقـرو جلـو چشـم او بـود .ایـن را نمـی
توانست انکار کند  .چرا دیگران جنها را به صورت عقرو نمی بیننـد؟عقرو
برگشت و حاال چند برابر یک خرچنگ بزر دریایی بود .آهسـته بـر مـی
گشت و معلوم بود که پیرمرد را هدف قرار داده است .پیرمرد با نگـاه ،او
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را دنبال می کرد.هوس کرد فریادی بزند شاید ن جوان تلفن را بگذارد و به
کمک ،بیاید.در این مان عقرو روی تختخـواو و درسـت کنـار او بـود.در
مقابل پیرمرد شروع به پوست انداختن کرد.پوست ،مثل لباسی نو و براق ا
تن ،بیرون می آمد.در همان حال بزرگتر هم می شد.پیرمرد می دیـد کـه
در یر پوست عقرو ع ا خود را نشـان مـی دهـد .ع ـا پوسـت را کنـاری
انداخت.دستی به چهره استخوانی ،کشید و بعد خیلی معمـولی ،انگـار کـه
به شکل یک مهمان وارد اتاق شده باشد کنار پیرمـرد نشسـت.پیرمـرد کـه
لبخندش خشکیده بود و دوباره آو دهان ،تلخ شد نمی دانسـت چـه کـار
کند .انوام هر حرکتی برای ،ناممکن شده بود.ع ـا دسـت الغـرش را روی
انوی استخوانی پیرمرد گذاشت و گفت :تو که خیلی الغـری پیرمـرد چـرا
بهت گفتن چاق هستی؟ فکر نمی کنی فقط توی این خونه الغری؟ پیرمـرد
سعی کرد حرف بزند  .دهان ،را با کرد .امـا نتوانسـت و همـان ور سـاکت
نشست.ع ا کتابی را برداشت و توی دست گرفت.دوباره گفت:مـردم بـه تـو
میگن چاق در حالی که الغری.پس نتیوه می گیریم که در مورد همه چـی
وارونه قضاوت می کنن نه؟ پیرمرد ایندفعه با صدایی غیر معمولی گفـت:تـا
حاال کوا بودی؟بهتره بگـم اون ماشـین  ...ع ـا خندیـد .دنـدانهای ،پیـدا
شد.همان ور جوان مانده بـود.هـیچ تغییـری نکـرده بـود.کتـاو را ورق د.
پیرمرد ترسید با هم عقربی آن تو باشد اما نبـود.ع ـا گفـت:ا وقتـی اسـیر
شدم تا حاال خیلی فرق کردم.باید بدونی که من تو ندان به تکامـل فکـری
رسیدم.می دونی تکامل چیه ؟ پیرمرد می دانست تکامل چیست.یک نظریه
ا داروین بود.قبول ،هم داشت.ولی طبق آن نظریه انسان به تکامل رسـیده
بود نه فقط ع ا.ع ا ادامه داد:تکامل من این وری شـروع شـد کـه تصـمیم
گرفتم اونقدر در برابر شکنوه ای که مردم با عقـل ناقصشـون بهـت میـدن
مقابله کنی و بایستی تا راهی واسه فرار ا مر پیـدا کنـی.مـن ایـن کـارو
کردم پیرمرد.همه ی ندانیا مردن.چـون بـه تکامـل فکـری مـن نرسـیدن.
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نمیشه اینو یادشون داد.همشون مردن و فقط من نده موندم.پیرمـرد عـرق
کرده بود .خم روی پیشانی ،را لمس کرد و گفـت:نمـی فهمـم ع ـا!ع ـا
کتاو را سر جای ،گذاشت.گفت :بر خـ ف اونچـه بهمـون گفـتن آخـرین
مرحله ی تکامل انسان نیست.آدم نیست .این ها هم ،کشکه.من فهمیـدم
که آخرین مرحله ی تکامل عقربه .عقرو سیاه.وقتی فهمیدم خود بـه خـود
عقرو شدم .می بینی که.من االن یه عقربم و میتونم نسل خودمو جانشـین
نسل آدم کنم.نسل آدم بر اساس تنا ع بقایی که خوندیم منقرض میشه.آدم
نمیتونه نمونه ی ماندگاری باشه تـو حیـات.چـون ظـالمو و شـکنوه گـر و
وحشیه.ع ا در حرفهای ،جدی به نظر می رسید.پیرمرد که مات ،برده بود
چیزی نمی گفت .فکری به ذهن ،رسید  .اینکه با طرح سـ والی ع ـا را ا
این حالت جدی بیرون بیاورد.گفت:هنو بهت نگفتم که دیشب خواو دیدم
یک عقرو بزر قصـد جـونم رو کـرده.آخـرش انگـار شـکل تـو بـود.ع ـا
گفت:خواو ندیدی.یادمه همسرم با چاقو اومد تو رو بکشه.من نزاشـتم ایـن
کارو بکنه.چون با تو عهد دوستی بستم.واسه همین هم فقط به تو اطمینـان
دارم.برای ادامه کارم به همکاری تو احتیا دارم رفیق.کلمه ی رفیق جـو را
م یم تر کرد.حد اقل ،این بود که پیرمـرد توانسـت ا جیبـی ،دسـتمالی
بیرون بیاورد و عرق ،را خشک کنـد.در همـان حـال ذهـن ،در داروخانـه
بود:فردا قرص میخورم دیگه خبری نیست ا اینها .بهتره فع چیزی نگم.هر
چند هم ،توهمه.جن هم نیستند.نه .ع ا خودش را به عقـب پـرت کـرد و
روی تختخواو درا کشید.در یک لحظه پیرمرد او را در نظر آورد که هنگام
تیراندا ی دشمن همین کار را می کرد.بعـد دسـت ،را روی نـارنوکی نگـه
می داشت تا اگر ال م شد استفاده کنـد.ع ـا گفـت:یادتـه پیرمرد؟یادتـه بـا
دشمنهای انسانیت می جنگیدیم؟ فکر می کردیم اونا رو نابود کنیم دنیا بـه
بهترین شکل ممکن خودش می رسه.ولی این وری نبود.این مـردم دشـمن
من و تو هستند.وحشی و آ ار دهنده.برنامه هـای خـوبی براشـون دارم.مـی
28

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

خوام یه نسل تکامل یافته تر رو جانشین ایـن نسـل کـنم.فکـر کـنم دیگـه
دوران اینا تموم شده.باید یه نسل دیگه بیاد که آرام ،ایواد کنه و جنگـی
نباشــه اص ـ  .وقتــی ع ــا درا کشــید پیرمــرد احســاس راحتــی بیشــتری
کرد.گفت:میخواهی چای یا شربت بیارم؟همیشه برای خـودم یـه چیزهـایی
دارم.ع ا نگاهی به او کرد و این اولین نگاه ،بعد ا آن همه سال بود.هـیچ
تغییری در چشمها و نوع پلک دن او به وجود نیامـده بـود .گفـت:نـه.پـس
همسرم اینوا چه کاره است؟هر چنـد هنـو ا تـو رنوـ ،بـه دل داره.امـا
قانع ،می کنم که گذشته رو فرامـوش کنـه.پیرمـرد تنـد تنـد گفـت:مـن
سوخته بودم می دونی که؟یه آدم سوخته حاال هر کی باشه و هر جنم بدی
که داشته باشه چ ور میتونه به یه ن جوون فکـر کنـه؟ مـن چ ـور مـی
تونستم به ن تو فکر کنم ع ا؟میگی دل ،رنویده ا من؟این ـوری میگـی
و حق میدی به ،که دل ،ا من چرکین باشه؟ نه ع ا  .اگه تو به تکامـل
فکری رسیدی نباید این وری فکر کنی .با م میگم.من سوخته بـودم.در اون
حالت چ ور می تونستم به فکر ن تو باشم؟در همین حال در اتاق با شـد
 .پیرمرد می دانست و م م ن بود که در را قفل کرده.ولی در با شده بـود.
ن ع ا وارد شـد و سـینی شـربت را گذاشـت و رفـت.صـدای نـگ تلفـن
آمد.ع ا یکی ا لیوانها را برداشـت و گفـت :تـو قـب فلسـفه مـی خونـدی
نه؟پیرمرد گفت:مگه با هم نمیخوندیم ؟فلسفه به دردم نخورد.ا وقتـی هـم
افسرده شدم به هیچی اعتماد ندارم .ع ا گفت:این وری بهتره.ولـی مـن تـو
اسارت فلسفه رو دوباره خونـدم و یـاد گـرفتم کـه فلسـفه ی هـابز ا همـه
قویتره.فقط فلسفه هابز میتونه شهر رو نوات بده.پیرمرد جرات پیـدا کـرد و
لیوانی شربت برداشت .به حرفهای ع ا چندان گوش نمی داد.کـل قضـیه را
یــک تــوهم مــی دانســت کــه توانــایی مقابل ـه در برابــر قرصــی کوچــک را
ندارند.ممکن بود یک چیزی که باید در خون ترشح بشه یا در مغـز ،ترشـح
نمی شود.یک قرص ریز موبورش می کند ترشح شود.آنوقت توهمها هـم ا
29

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

بین می روند.وقتی به فردا فکر می کرد امیدوار می شد.ع ا گفت:نظر هـابز
اینه که انسانها گر آفریده میشن.یعنی گر هسـتند و همدیگـه رو مـی
خورند.فقـط قـانون هسـت کـه میتونـه تـا انـدا ه ای جلـو ایـن گرگهـا رو
بگیره.حاال خودت بگو تا کی باید گر بـودن انسـانها رو تحمـل کـرد؟ بـه
نظرم باید نسل جدیدی رو بسا یم که ذات ،گر نباشه بلکه انسان کامـل
باشه.این وری نیا به جنگ نیست.پیرمـرد گفـت:درسـته رفیـق.ولـی یـادم
نیست هابز به این شدت گفته باشه که تو میگی.ع ـا نگـاهی بـه او کـرد و
گفت:پس این خونه جای مناسبیه واسه کـار و هـدفمون.آنوقـت چشـمها را
بست.طوری که پیرمرد فکر کرد یک جن یا افریته در اتاق او به خواو رفتـه
است و ا این فکر کمی آشفته شد.ع ـا چیزهـایی گفتـه بـود کـه پیرمـرد
بیشتر به شکل یـک طنـز  ،آنهـم طنـزی کـه بـه شـکل تـوهم باشـد مـی
دید.طنزی در مورد تکامل انسان.عقرو چه رب ی به تکامل داشت؟ولی هابز
را بین اینهمه فیلسوف بر بان آوردن هم عویب بود.چرا اسـم جـان الک را
نیاورد؟چرا الیب نیتس را مثال نزد کـه هـر دو خوشـبین هسـتند بـه ذات
آدمها؟
عوب جنی !خودشو به خـواو ده؟پیرمـرد بعـد ا مـدتی آو دهـان ،را
قورت داد.
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6
پیرمرد آهسته تختخواو را دور د و ا اتاق خار شد.قبل ا اینکه کـام ا
اتاق خار شود نگاهی دوباره به ع ا انداخت.انگـار مـی ترسـید ع ـا بیـدار
شود با یک عالمه توهم دیگر که برای ،خواهـد گفـت.اینبـار ا ریاضـیات و
فیزیک.ا دکارت تا انشتین و نیوتن .همه را ربط خواهد داد به یـک عقـرو
سیاه بزر .خیلی بزر .اندا ه ی خودش ولی چاق تـر.ولـی ع ـا همچنـان
خواو بود .نِ جوان نبود.به سـمت دستشـویی رفـت.امـا صـدایی ا طـرف
آشپزخانه آمد.برگشت و دید که ن دارد چیـزی مـی پـزد.واقعـا داشـت بـا
ظرفهای او چیزی خوشبو می پخت.جلو رفت و گفت:تو مـی خواسـتی منـو
بکشی؟ ن سرش را برگرداند.اولین باربعد ا آن سالها بود که خیلی معمولی
به هم نگاه می کردند.پیرمرد اص احسـاس تـرس نداشـت و دهـان ،تلـخ
نشد .ن گفت:آره.ولی دیگه کاری باهات ندارم.این جملـه ی ن و رفتـارش
در حرکت دستهای ظریف روی ظرفها اص شبیه توهم نبـود.خیلـی سـاده
بود.انگار ن جوان سالها بود که در این خانه ندگی می کرد و بارها هنگـام
31

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

شستن ظرف به او گفته بود:آره ولی خسته ام.یا گفته بود:نـه نمیتـوانم.االن
نه .پیرمرد خندید.گفت:مـیگم ع ـا ده بـه سـرش؟چی میگـه؟ ن دوبـاره
برگشت و گفت:هر چی میگه درسته و انوام می دیم.من و تو.پیرمرد گفـت
:آره .درست می گی.در عین حال که می گفت درست مـی گـی در ذهـن،
بود که :همه چیز فردا صبح تموم میشه.بهتره بـا اینـا بگـو مگـو نکـنم.بعـد
گفت:تو چ ور جوون موندی؟ع ا هم جوون مونـده؟چ وری؟ ن همـان ور
که پشت به او ایستاده بود و بوی خـوبی مـی داد گفـت:مگـه خـودت پیـر
شدی؟بوی خوش ن بیشتر و بیشتر شد تـا آنوـا کـه پیرمـرد بـه ع سـه
افتاد.بـین خندیـدن و ع سـه کـه اشـک ،را در آورده بـود برگشـت و بـه
دستشویی رفت.هنگام شستن دستها به آینـه نگـاه کـرد تـا پانسـمان روی
پیشانی ،را بردارد و مقدار خم را بفهمد.اما دهان ،با ماند و شگفتی مثل
موجی تمام رگهای بدن ،را سرد کرد.صورت ،ا سرمای ایـن شـگفتی بـه
سو ش افتاد.چهره اش را دید که درست به بیست و سه سـال پـی ،شـبیه
بود.جوان .با سبیلی کوتاه.گونه هایی صاف و بدون چروک و گردنی که رنگ
سفیدش را نباخته بود.حتی گلوی ،هیچ غبغبی نداشت.فورا به حمام رفـت
و بدن خودش را در آینه قدی تماشا کرد.بدن ،به حالت بیست و سه سـال
قبل برگشته بود.حاال دیگر نمی دانست ا اینکه فردا همه ی ایـن توهمـات
تمام می شوند خوشحال باشد یا ناراحت:اما باید بدونم که این اتفاقا هم،
توهمه.لباس ،را خیلی راحت پوشید و دوباره به آشپزخانه برگشـت .ن کـه
بوی ع رش فروک ،کرده بود روی صندلی ناهارخوری نشسته بـود و مثـل
اینکه منتظر او باشد به او چشم دوخـت.پیرمـرد گفـت:چ ـور ممکنـه؟ ن
گفت:با شربتی که خوردی.رو ی یه لیوان میخوری و مان بـر بـدنت تـاثیر
نمیزاره.پیرمـرد حـس کـرد صـدای ن را خیلـی نزدیکتـر و دلنـوا تر مـی
شنود.درست مثل مانی که ا او پرستاری می کـرد.ذهـن انسـان نـه تنهـا
خاطره ها را به یاد آدم می آورد بلکه بوها و صـداها و احساسـهای مانهـای
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دور گذشته را با خود حمل می کند .طوری که انسان وسوسه می شـود بـه
تقویم نگاه کند.همین ور نفس کشیدن ،لذت بخ ،شـده بـود و خـواب،
می آمد.گفت:نمی دونم چی میگی.بهتره استراحت کنم.گفتی شربت؟مکثی
کرد و دوباره گفت:بهتره کمی استراحت کنم .ن چیزی نگفت و پیرمرد بـه
اتاق ،رفت تا بخوابد .جسم تا ه اش خیلی برای این تختخواو کهنه جـوان
بود .چه راحت نفس مـی کشـید و مـی توانسـت تنـد تنـد پهلـو بـه پهلـو
شود.حتی این فکر به ذهن ،رسید که اگر این توهم بـه درا ا بکشـد دیگـر
نیا ی نیست قرص بخورد.همین که کنار ع ـا درا کشـید خـواب ،بـرد.در
خواب ،هم میمونها به تکامل می رسیدند و هم عقربهـا و آخـر سـر هـر دو
شکل آدم بودند .پوستین عقرو سیاهی باالی سرشان بـود.بـا صـدای نـگ
بیدار شـد.همیشـه صـدای نـگ تلفـن را حـد اقـل در اتـاق خـواو نمـی
شنید.یعنی تند نمیشنید که بیدارش کند .بلند شد و همان ور کـه خمیـا ه
ای طوالنی آرواره های ،را توام با لذتی ک ،مـی.آورد وارد هـال شـد.بعـد
گوشی را برداشت و با صدایی تغییر یافته که خودش هم تعوب کرد پرسید
کیست؟صدای ن جوان آمد که گفت :پس بیـدار شـدی نـه؟معلوم نیسـت
چنــد ســاعت خوابیــدی ولــی بــه انــدا ه ی دورانــی کــه جــوون بــودی
خوابیدی.پیرمرد گفت:نمیفهمم  .با هم تو؟ ن گفت:مثل اینکه بادت رفتـه.
اونرو که سوخته بودی بیست و پنش سـال پـی ،بـود.جـوون بـودی ولـی
سوخته بـودی.االن بیسـت و پـنش سـال جـوون شـدی.هـیچ جاییـت هـم
نسوخته.پیرمرد مثل یک اسیر دو دست ،را باال گرفت.صورت ،پـایین بـود
و کمی عقب رفت.در یک دست ،گوشی بود.این کار برای این بود که نمایی
کامل ا بدن خود را ببیند.گوشی را انـداخت و بـا شـتاو بـه طـرف حمـام
رفت.خودش را نگاه کرد.جوان شده بود.همه چیـز بـرای ،تـا گی داشـت.ا
کثیفی حمام مثل دوران جوانی به شدت بدش آمد و بینی ،را گرفت.دیگـر
بینی ،استخوانی و سرد نبود.بوی خوشی آمد که ایندفعه پیرمرد خـود بـه
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خود به طرف ،جذو شد .ن در اتاق خواو او نشسته بود.گفـت:فکـر نمـی
کنم دیگه نیا ی به قرص داشـته باشـی.پیرمـرد گفـت:چ ـور ممکنـه؟ ن
چیزی نگفت.پیرمرد ا اتاق رد شد.گوشی تلفـن را سـر جـای ،گذاشـت.در
همان حین فکر کرد بیماری ،خیلی شدت گرفته و توهم تا آنوا پی ،رفته
که فکر می کند جوان شده است:باید مواظـب خـودم باشـم.آره.االن معلـوم
نیست چه رو یه.ساعت رو برداشتن.بهتره بـرم بیـرون.قـرص بگیـرم.خسـته
شدم ا دست توهم.ایـن بـوی خـوبی کـه ا ن میـاد مربـوط بـه گذشـته
است.آره.ا همون وقتی که بیماری من شـروع شـد .افسـردگی لعنتـی.بعـد
برای پوشیدن لباس و رفتن به داروخانه تصمیم جدی گرفت.انگـار بخواهـد
کاری خیلی مهم انوام دهد یا لباسی عویب و غریـب بپوشـد.بـه یـاد ع ـا
افتــاد کــه ا پوســته ی عقــرو بیــرون آمــد.ع ــا کوــا بود؟لبخنــدی
د.معلومه.نیست.یعنی هیچی نیست.وارد اتاق خواب ،شد .ن هم نبـود.امـا
هر لباسی را امتحان کرد یا خیلی تنگ بود یا گشاد.همگـی هـم نسـبت بـه
قدش کوتاه بودند.یکی را پوشید و وارد هال شد.وقتی خواست در هال را با
کند در با نمی شد.چند بار دستگیره را چرخواند.با نشد.کلید انـداخت امـا
انگار قفل را عوض کرده بودند.دست یک نفر را روی دوش خود حـس کـرد
ن بود .گفت :می خواستی کوا بری ؟ پیرمـرد گفـت:چـه کـار کـردی؟این
خونه ی منه .ن گفت :خونه ی تو نه.خونه ی ما.ما سه نفر .مگه ع ا بهـت
نگفت؟ پیرمرد گفت:چیو؟ در همین مان تلفن نگ خورد.پیرمرد گوشی را
برداشت.همسرش بود  .ا آن رف شهر نگ میزد.گفت:چند بار نگ دم.یه
خانمی جواو میـده.خیلـی باهـاش حـرف دم.میگـه تـو دیگـه مـرد مـن
نیستی.پیرمردی مثل تو رفته ن جون گرفته؟پیرمرد جواو داد :نه .این ن
به ور اومده اینوا .همسرش گفت:چرا صدات عوض شده؟در این موقع بـود
که مرد کمی مکث کرد:یعنی این تلفن و حرفهای همسرم هـم توهمه؟اگـه
توهمه ا کوا فهمید صدام جوون شده؟ بعد به خودش فهماند که همه چی
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توهمه  .تا وقتی قرصهامو نخورم همه چی توهمه.گوشی را گذاشـت.بـه ن
جوان گفت.پس دیرو با همسر من حرف میزدی نه؟ بهـ ،گفتـی کـه ن
منی؟ولی تو ن ع ا هستی.نیستی؟ ن چیزی نگفت.پیرمرد نزدیک گوشی
تلفن نشست .انوها ی جوان ،را بغل گرفـت و بـا بغـض گفـت  :بایـد بـرم
بیرون.باید بگی کلید کواست؟ ن نبود.عقربی بـزر و سـیاه ا آشـپزخانه
بیرون آمد.در حالی که تکه های یک مـو وسـط صـورت ،را سـفید کـرده
بود.دم ،را باال گرفته بود و نزدیک می شد.پیرمرد داد د:ع ـا تـو کلیـدها
رو بده.عقرو گفت:ا اینوا بیرون نرو.گفـتم کـه.تنهـا انسـانهای بـه تکامـل
رسیده خودمان سه نفریم.کسانی کـه توانـایی تبـدیل شـدن بـه عقـرو رو
دارن.کسانی که می تونن نسلی تا ه و انساندوست و بدون خشـونت رو وارد
شهر کنن.شهر رو ا ف کت نوات بدن.کارمون رو شروع می کنیم.پیرمـرد
گفت:نمی فهمم.ولی همسرم نگ د.چرا ن تو به ،گفته کـه مـن وجـود
نــدارم؟چرا بایــد بگــه مــن ن جــوون گــرفتم و ایــن چیزا؟همســرم منــو
نشناخت.ع ا گفت :واسه اینکه تو وجود نداری.باید اونا فراموشت کنن  .تـو
هم فراموششان کن.نسل تا ه همه فر ندان تو خواهنـد بـود.بعـد پیرمـرد را
راضی کرد که وارد اتاق خواو شوند.آنوا با ا پوسته ی عقرو خود بیـرون
آمد و کتابی فلسفی به نام لویاتان را ورق د.صفحه هایی را برای ،خوانـد
و گفت :میبینی چی نوشته؟انسان ذاتا شروره.پیرمرد گفـت:ولـی جـان الک
هم هست.اون میگه انسان ذاتا سرشت نیک داره.یعنی به خـودی خـود بـد
نیست.محیط و آمو ش و جامعه است که مردم رو خوو یا بد می کنه ع ـا!
اگه آمو ش درست باشه دیگـه همونوـور کـه گفتـی جنگـی هـم نیسـت .
ویتگنشتاین هم هست.اگه کلمات رو درست انتخـاو کنـیم.اگـه اونوـوری
حرف بزنیم که هیچ رنوشی به وجـود نیـاد جنـگ نیسـت.بـا م بگم؟ع ـا
گفت:جان الک خودش یک شرور بود.مگه برده فروشـی نمـی کرد؟اونهمـه
آفریقایی بدبخت رو می برد می فروخت.کسی که این کارو میکنـه خـودش
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مایه ی شرارته.بعد کتاو را بست و گفت:بایـد شـهر رو نوـات بـدیم.کـام
جدی حرف ده بود.وقتی ع ا ا اتاق بیرون رفت پیرمـرد کتـاو لویاتـان را
برداشت و ورق د.ا اینکه چشمهای ،چه راحت کلمه ها را می دید تعوب
کرد.ع ا یر جمله ی انسان شرور است و انسـان گـر انسـان اسـت خـط
کشیده بود.پس اینا توهم نیست؟چه اتفـاقی داره میفته؟اگـه تـوهم نباشـه
چی؟یعنی برای نوات شهر چه کار میشه کرد؟بوی خوش نزدیک شد .ن را
دید که لیوانی شربت.به طرف ،گرفته بود .ن گفت:بعد ا نوشـیدن شـربت
باید برید.پیرمرد یک قلپ خورد.خنک بود.گفت:بیرون؟ ن گفت:بیـرون.آره .
ع ا بهت میگه چه کار کنی.هر کـاری گفـت انوـام بـده .در چشـمهای ن
مهربانی و دلواپسی هر دو پنهان و پیدا بود.
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پیرمرد و ع ا بیرون رفتند.ع ا ا پوسته ی عقرو سیاه بیرون آمـده بـود و
یک جوان عادی بود.هر دو ا جوانهای بیسـت و پـنش سـال پـی ،بودنـد.او
گفته بود ا این به بعد مان بر آنها تاثیری نخواهد گذاشت و اص نباید بـه
وقت فکر کرد :ما همیشه در مـان حـال هسـتیم .و ایـن بیشـترین نیـرو و
قدرت را به ما می دهد که شهر را ا مردمی که ذاتـا شـرور هسـتند نوـات
دهیم.پیرمرد حـس خـوبی داشـت.او بـی ،ا همـه در فکـر داروخانـه هـا
بود .باالخره در بین راه داروخانه ای پیدا می شد و او می توانست با خـوردن
چند قرص ا این توهم شدید بیرون بیاید.مخصوصا تـوهم جـوان بـودن.بـا
اینکه پیرمرد در طی این چند رو و اتفاقاتی که پشت سر هم می افتـاد بـه
همه چیز حتی بیماری خود شک کرده بود و تردید داشت که همه ی اینها
توهم باشد اما با باید ت ش خود را می کرد تا واقعیت را درک کند.در ایـن
میان چیز دیگری هم بود که او را وابسته به دنیای تـوهمی ،مـی کـرد .ن
جوان با آن بوی خوش ا ذهن ،بیرون نمی رفت.ا هنگامی که جوانی ،را
با یافته بود هر حرکت ن بـرای ،جـذاو بـود.دوسـت داشـت بـا او تنهـا
باشد.ع ا دیگر آن مرد سابق نبود .خشک و بی احساس شده بود و انگار آن
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عشق بیست و پنش سال قبل را بـه ن نداشـت.پـس پیرمـرد مـی توانسـت
لحظات یادی با ن باشد.این فکر باعث هیوانی شـدن ،شـد و شـروع بـه
سوت دن کرد.لبهای ،را ابتدا غنچه ای کرد اما ا آن صدایی در نیامد.ع ا
به او نگاهی کرد و گفت:ا دندانهایت کمک بگیر.این عینا همـان جملـه ای
بود که در سنگر بـه او مـی گفـت.مـواقعی کـه ا دن یـک تانـک دشـمن
خ وشحال بودند سوت میزدند و ع ا نوع سوت دن را به او یاد داده بود.ع ا
به دقت مردم را تماشـا مـی کـرد.پوسـت صـورت ،سـخت و بـی احسـاس
بود.انگار دارد به یک گله گوسفند مزاحم نگاه می کند.گفـت:همـه ی اینهـا
دارند به یک چیز فکر می کنند.پیرمردسوت دن ،را ق ع کـرد.نگـاهی بـه
مردم که به صورت فشرده در فروشگاهها و پیاده روها بودند کرد و گفـت:در
چه فکری؟ع ا گفت:در این فکر کـه چ ـور بغـل دسـتی خـود رو مغلـوو
کنند.این مردم طبق نظریه هابز که در طول تاریخ ثابت شده ا هیچ کاری
برای مغلوو کردن دیگری دری نمی کنند.همان نسلی هسـتند کـه سـعی
می کنند در تنا ع بقا نده بمانند.من می گویم :تا این تنا ع بقا وجـود دارد
انسان کامل نشده.انسان کامل فقط به امر خیر برای خود و دیگران فکر می
کنه  .چیزی که در این مردم دیده نمیشه.ع ا ا دندانهای ،استفاده کـرد و
خیلی خوو سوت د.طوری که ا لـذت صـدای سـوت خـودش خنـده اش
گرفت و نتوانست ادامه دهد .بعدگفت:درسته.وقتی من مین گیر و افسـرده
شدم نم ولم کرد و رفت.فقط بعضی وقتا نگ می د.پسـرم حتـی بـه مـن
نگ هم نمیزنه.اگه بمیرم خبردار هم نمیشن.ع ا سرش را به نشـانه تاییـد
تکان داد و دست ،را روی شانه ی او گذاشـت.دسـت ،سـنگین و پـر اراده
بود.اراده کلمه ای بود که همیشه در کتابهای فلسـفه تکـرار مـی شـد.حـاال
انگار همان اراده آمده باشد در کـف دسـتهای ع ـا.بعـد در گوشـه ای روی
نیمکتی که مخصوص مسافران خط واحد بود نشستند.اتوبوسهای خط واحد
یکی یکی می رسیدند و انبوه مردم سوار یـا پیـاده مـی شـدند.پیرمـرد کـه
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ناگهان جوان شده بود به نها نگاه می کـرد و آن احسـاس ا بـین رفتـه را
نسبت به نهای یبا دوباره در خود می یافت.دوست داشـت در ایـن بـاره و
درباره ی چگونگی رفاقتشان در دوران جوانی با ع ا حرف بزند.ولی روحیـه
سخت و چهره ی مصمم و خالی ا هر نـوع احسـاس ع ـا مـانع بـود.ع ـا
گفت:باید شهردار رو پیدا کنیم.پیرمردگفت باشه و در همان حال تابلویی را
دید که جهت یک داروخانه را نشان می داد.خوشحال شد.گفـت.البتـه.بایـد
پیداش کنی.بعد پرسید:تو گفتی من تکامل یافته ام؟یعنی می تـوانم عقـرو
باشم؟ چ وری؟ ع ا گفت:تو االن هم یک عقرو سـیاه هسـتی.ال م نیسـت
حتما پوسته عقرو داشته باشی.پیرمرد دوباره گفت:اگر ال م شـد چی؟ع ـا
چیزی نگفت.انگار ذهن پیرمرد را خوانده باشد.پیرمرد می خواست به شـکل
عقربی ریز وارد داروخانه شود .با سرعت قرصهای ،را پیدا کند و قسـمتی ا
آنها را بوود و بیاید بیرون.می دانست که بـدون نسـخه آن داروهـا را نمـی
دهند.ولی اگر یکی ا آن فروشنده هـا او را دیـد چـه؟آنوقت قبـل ا اینکـه
خودش را به شکل آدم در بیاورد له می شود.بـا ع ـا بـه سـاختمان بـزر
شهرداری رسیدند.پیرمرد گفت:با شهردار کار داری؟ع ا نگاه ،را ا باال تـا
پایین و بعد قسمت چپ ساختمان گذراند و گفت:این اولین اقدام مهم برای
نوات شهره.بعد ا پله ها باال رفتند.پیرمرد فکـر کـرد ع ـا مـی خواهـد بـا
شهردار مذاکره کند:به شهردار میگه که طرفدار لویاتان بشـه.حتمـا همینـو
میگه.بعد میگه لویاتان چیه.درباره ی هابز یه سخنرانی مفصل می کنه.میگه
که هـابز کیـه و نظـرات ،رو تکـرار مـی کنـه.شـاید هـم بـا صـدای بلنـد
بخونه.آره.همشو ا حفظ کرده .شهردار هم که بـدش نمیـاد انسـانها شـرور
نباشن .پس قبول میکنه.بعد میایم بیرون.دلم برای بوی خوش تـوی خونـه
تنگ شده.وقتـی همپـای ع ـا ا پلـه هـا بـاال مـی رفـت احسـاس خـوبی
داشت.چند وقت پی ،وقتی پله می دید می ترسید و می دانسـت کـه انـو
درد امان ،را خواهد برید .اما حاال خیلی سبک و راحـت ا پلـه هـای یـاد
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جلو ساختمان شهرداری باال می رفت.نمـای سـنگی سـاختمان را بـا لـذت
تماشا کرد.شاید همانوا بود که تصمیم ،را گرفت.لحظه ای درنـگ کـرد و
دست ،را روی شقیقه اش کشید.هر وقت می خواست فکـر کنـد و فکـرش
تقربا عمیق بود این کار را می کرد.ع ا جلوتر ا او می رفـت.ا پشـت بـه او
نگاه کرد.ص بت ع ا را در دل ستود.آنگاه تصمیم ،را گرفت:من می خـوام
در این توهم قشنگ و دلخواه بمونم.این جملـه را در ذهـن ،تکـرار کـرد و
ذهن جوان شده اش نیز به خوبی ا این جمله پذیرایی کرد.طوری که کلمه
ها در ذهن ،حکاکی شدند.آنگاه با شتاو خود را به ع ـا رسـاند:چـرا بـرم
قرص بخورم؟من جوون شدم.چه فرقی می کنه آدم تـو تـوهم باشـه یـا تـو
واقعیت؟مهم لذت بردنه؟اگه قرص بخورم ن جوون هم میره و دلـم اونقـدر
براش تنـگ میشـه کـه دوبـاره پیـر میشـم .مهـم کـار کـردن واسـه یـک
هدفه.هدفی مهمتر ا اینکه بخـواهی شـهر رو نوـات بـدی.مـردم ،رو بـه
تکامل برسونی؟آره تو اون خونه دنبال چی بودم.کـاش ایـن عقـرو ودتـر
اومده بود.لبخندی د و به ع ا نگاه کرد که فقط به جلو می نگریست.انگـار
اگر لحظه ای ا منظره جلو چشم بر می داشت آدمهـای شـرور هـویت ،را
می فهمیدند و دوباره او را سالها در ندان نگاه می داشتند.آیا ع ـا درسـت
نمی گفت؟آیا او انسانی به تکامل رسیده نبود؟انسانی که عقـرو شـده بـود
یرا انسانهای شرور او را آ رده بودند.ا اینکه در کنار یک عقرو راه می رود
احساس آرام ،کرد.به دفتر شهردار رسـیدند امـا منشـی شـهردار ا آنـان
خواست صبر کنند.پیرمرد یقین کرد کـه منشـی شـهردار اصـ بـه تکامـل
نرسیده است و ذهنیت ،در همان ابتدای تنا ع بقا گیر کرده:چرا کـه هنـو
نمی داند نوات دادن شهر چیسـت و نبایـد حتـی یـک دقیقـه ع ـا و او را
مع ل کند؟ حد اقل یک ساعت باید صبر می کردنـد.هـر دو روی نیمکتـی
نشستند.ع ا گفـت:ایـن هـم نـوعی شـرارته.م مـ ن بـاش شـهردار بیکـار
نشسته.فقط آ ار دادن مردم به اینها ها لذت میده.پیرمرد سرش را تکان داد
41

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

و گفت :همه جا همین وریه.هر وقت میرم بیمارستان ،هـر وقـت میـرم تـو
صف نونـوایی یـا هـر جـایی دیگـه همین وریـه.بیکـارن ولـی مع ـل مـی
کــنن.سادیســم.آره سادیســم هیچوقــت ا بــین نرفتــه.تــو خــون همشــون
هست .اونرو من تو پـارک افتـادم مینیادتـه ع ـا؟ بـاال سـرم بـودی.حـاال
میفهمم که اگه نبودی چی می شد.دکترها اونقدر مع ل می کردن که مـن
بمیــرم.لعنــت بــه همشــون.ع ــا گفــت :ول ـی مــا انســانهای تکامــل یافتــه
ایم.عقربهای سیاه .ماهیت واقعی او را به همه نشان می دم .ا روی صـندلی
برخاسـت و بــه طــرف منشــی رفــت .پیرمـرد هــم کنــارش ایســتاد.منشــی
گفت:ببخشید انگار متوجه نشدین آقایون.شهردار مشغولن .باید صبر کنـین.
ع ــا گفــت :االن داری بــه دوســت مــن فکــر مــی کنی؟تــو پــر ا شــهوتی
خانم.منشی نگاه ،خیره شد .ع ا ادامـه داد  :هـر وقـت مـی آیـی اینوـا
انگشترت را بیرون می آری تا کسی ندونه قب ا دوا کردی خـانم .اونوقـت
دیگرون رو به دام شهوتت میندا ی .بوی بدی هم مـی دی.رنـگ ا پوسـت
صورت منشی پرید و پیرمرد حس کرد قدش هم کوتاهتر شد.بعد صـورت،
چــروک برداشــت و ســاعد دســت ،بــاد کــرد.منشــی تقریبــا داد د :
باشه.باشه.فقط این کارا و حرفا رو تموم ،کنین.همه چیز به حالـت عـادی
برگشت.کسانی که نشسـته بودنـد کنوکـاو شـدند.منشـی گوشـی تلفـن را
برداشت و چیزی گفت .بعد به آن دو گفت:به من اجا ه نمیده .ولی موبورم
شما را بفرستم تو.ع ا گفـت :ودتـر.آنهـا وارد اتـاق شـهردار شـدند.صـدای
مردمی که بیرون منتظر بودند در آمد.شهردار رو نامـه مـی خوانـد .عینـک
ق وری روی دماغ ،بود  .وقتی آنها را دید عینک ،را برداشت .ع ا گفـت:
به ور وارد شدیم چون کار مهمی داریم.شهردار رو نامه را کنـار گذاشـت و
آنها را دعوت به نشستن کرد.ع ا گفت:آقای شهردار! و سـاکت شـد.صـدای
ع ا مثل هشداری بود که یک پلیس به مورم می دهد.شـهردار بـه او نگـاه
کرد.پوست صورت ع ا مثل موسمه های گچی سفید و سفت شده بود.ع ا
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دوباره گفت:آقـای شـهرداربهتره تعارفـات را کنـار بـزاریم.مـن مهـم تـرین
موضوعی که در مورد این شهر است را با شما در میان مـی گـذارم و بهتـره
خوو گوش کنین.شهردار در ابتدا بهت ده به ع ا و بعد پیرمرد که کنار او
ایستاده بود و نوشته ای را در رو نامه می خواند نگاه کرد.بعـد گفـت:گـوش
میکنم.ولی اگر بی خود وقت منو گرفته باشی جوون ،حفاظت شـهرداری رو
خبر می کـنم.ع ـا نشسـت.پیرمـرد رو نامـه را بـه او داد.یـک جـا نوشـته
بود:کشته شدن مردی توسط همسرش با نقشه قبلی.ع ا گفت  :ایـن شـهر
یعنی تمام مردم این شهر ذاتا شرورند.اگر با من و عقربهای سـیاه همکـاری
کنین که این نسل را ا بین ببریم و نسلی تا ه کـه همـه انسـانهای تکامـل
یافته باشن رو جایگزین کنیم تو را هم به گروه انسانهای کامـل ملحـق مـی
کنیم.می بینید چـه نوشـته؟فقط یـک ن شـرور میتونـه مـرد خـودش رو
بکشه.ع ا ساکت شد و خیلی جدی به شهردار خیره ماند.شهردار خندیـد و
شانه های ،تکان خورد.گفت:آدم جالبی هستی.فکر می کنم دیوونـه باشـی
جوون.به خاطر همین بهت وقت میدم خودت بری بیرون .دوبـاره خندیـد و
طوری به صندلی ،تکیه داد که یعنی مرخصـید.پیرمـرد فکـر کـرد:پوسـت
شهردار هم مثل پوست منشی چروک می شود.بعد باد می کنـد  .بعـد بـه
ع ا نگاه کرد که پوست صورت ،شیار برداشـت .رگـه هـای سـیاهی در آن
پیدا شد.رو به شهردار داد د:قبول کن.من دیوانه نیسـتم.بلنـد شـد و رفـت
طرف شهردار.ولی این کار را بی فایده دید.پیرمرددورتر ایستاد و فقـط نگـاه
کرد.ع ا که عقرو سیاه بود ا پوسته آدمی خودش بیرون آمد .حاال تبـدیل
به عقرو سیاه بزرگی شده بود.چنگالهای خود را در هوا تکان داد و به طرف
خیز برداشت.اما شـهردار قبـل ا اینکـه بـه او حملـه شـود ا هـوش رفتـه
بود.عقرو سیاه او را بونگال ،بلند کرد .با چنگال دیگر پـار روی میـز را
برداشت و آو را به صوت شهردار پاشید.به هوش آمد و دست و پـا د.ع ـا
گفت:حاال چی میگی جناو؟و او را روی صندلی ،نشاند .شـهردار خـیس و
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پریشان بان ،بند آمده بود ولی با سر پشت سر هم اشاره میکرد که قبـول
دارد.ع ا به حالت آدمی برگشت و روی صندلی نشست.شهردار بـا شـگفتی
تمام به ع ا نگاه می کرد.پیرمرد حتی صدای لر ش صندلی شـهردار کـه ا
ترس شدید او ناشی می شد را شنید.ع ا گفت :با تو تمـاس مـی گیـریم .ا
اینکه ناراحتت کردم ببخ.،البته تقصـیر ا مـن نبـود .وقتـی ا سـاختمان
بیرون آمدند باد سردی به صورتشان خورد .بادی که ا سمت دریا می و ید
و درختها را تکان می داد.همیشه وقتی باد ا سمت دریا می آمد کسانی که
در سایه نشسته بودند جایشان را تغییـر مـی دادنـد و روبـروی آفتـاو مـی
نشستند.درست مثل این بود که در عرض چند دقیقه ا فصـل تابسـتان بـه
فصل پاییز رفته باشند .هر دو با ص بت قدم بر می داشتند.چیزی که درباره
پیرمرد ناگفته مانده است این است که او برعکس ع ا به تنهـا چیـزی کـه
فکر نمی کرد موضوع فلسفه و انسان بود .وقتی پیرمـردی ناگهـان بیسـت و
پنش سال جوان می شود نمی توان حدس د چه احساسی دارد.او همه چیز
را تا ه می دید.مخصوصا احساسهای پیر شده اش دوباره برگشته بود و تـا ه
شده بود.می توانست بوی گلها را چنـد برابـر قبـل حـس کنـد.حتـی بـوی
دریایی که خیلی وقت بود ا آن می ترسید برای ،هیوـان آور بـود.دوسـت
داشت در ساحل ،شنا کند.و ا همه مهمتر اینکه یبایی نها مثل تکـه ای
ا ندگی که تا به حال ا دید او مخفی مانده باشد به وجودش اضـافه شـده
بود.در این میان فکر کردن به همسرش برای ،بی ،ا پی ،م ل آور شده
بود.دیگر دوست نداشت ا تـوهم بیـرون بیایـد:دکترهـا هـر چـی میخـوان
بگن.من اسکیزوفرنی دارم یا شیزوفرنی یا هر هر مار دیگه.تـو ایـن دنیـای
خودم خوشم.
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1
ع ا حرف نمی د و فقط با چشمهایی که انگـار ا فیلسـوفان قرنهـا پـی،
قرض گرفته باشد به اطراف نگاه می کرد.تا وقتی بـه خانـه رسـیدند تقریبـا
هیچ حرفی بین آنها رد و بدل نشد.برای پیرمرد ایـن نـوع رفتـار ع ـا مـی
توانست نشان دهنده ی اراده ای قوی باشد.اراده ای که می خواسـت یـک
کارهایی بکند.سعی کرد خود را با ع ا هماهنگ کند و او را در این راه تنها
نگذارد:ع ا که اشتباه نمی کنه .وقتـی تـو سـنگر بـودیم هـم اشـتباه نمـی
کرد.وقتی فلسفه می خوندیم همیشه یر جمله های مهم خط می کشـید و
بعد به من می گفت:این درستشه.فقط نتونست مینهـا رو خنثـی کنـه .مـی
گفت وقتی یه مین رو خنثی می کنم تو این فکـرم کـه چـرا تـو آرمانشـهر
اف طون شاعر جماعت راه نمی دادن.خب حواس ،یه جای دیگـه بـود.مـن
که با ن ،کاری نداشتم.من خواستم سرپرستی کنم فقط.حاال که مـی گـه
اسیر بوده و مین منفورش نکرده هم خب حتما همون وری بـوده کـه مـی
گه.پس هر چند همه چیو و این جریانهـای عویـب بـاور نکردنـی رو هنـو
درک نکردم ولی درست ،همینه که با ع ا باشم.وقتی در خانه را با کردند
پیرمرد با وحشت چند قدم عقب جست.حیاط خانـه پـر ا عقربهـای سـیاه
ریزی بود که در هم فرو رفته بودند .هر کدام ا آنها انگار رشته ای سـیاه ا
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قالی بزرگی بودند که در حیاط خانه پهن شده باشد.ع ا گفت  :نترس! فقط
همین کلمه را همراه با خیرگی شدید چشمها و فشار لبهـا بـر هـم گفـت و
وارد خانه شد.ولی پیرمرد می ترسید:آدم واسه نخـوردن یکـی دو تـا قـرص
خون ،پر عقرو بشه؟خب دکتر باید بهم می گفت که ربط قرصها با اینهمه
عقرو چیه؟توهم هم حدی داره.عقربها همگی انگار بادی شدید و یده باشد
به کناری رفتند و صف کشیدند.سرهایشان پایین بود و دمهای خـود را بـاال
گرفته بودند.پیرمرد در وحشتی بیشتر فرو رفت و آهسته پشت سر ع ـا راه
می آمد.در همان حال ع ا با او حرف می د :اینها سربا ان ما هستند.البتـه
بسیار بیشتر ا اینها را خواهیم داشت.من همسرم رو ا این سـربا ها بـاردار
کرده ام.پیرمرد که بوی خوش ن را حس می کـرد حرفهـای ع ـا را نمـی
فهمید .این عقربهای سیاه ریز و کوچک در خانه ی او چه مـی کردند؟همـه
ی اینها را ن خوشبویی که بیست و پنش سال پی ،عاشق ،شده بـود در
خود داشته؟ عقربهای سیاه در شکم ن خوشبو؟ چنین چیزی محـال بـود.
وارد هال شـدند.آنوـا هـم عقربهـای یـادی صـف کشـیدند کـه کـوچکتر
بودند.ع ا گفت:به ودی تعداد آنها بی ،ا مـردم شـهر خواهـد شـد .و بـا
چشمهای ،لبخندی د که هیچگاه نمی شد بر لبهای او دید .هـر چـه مـی
گذشت ع ا هویت خود را بیشتر نشان می داد .همچون یک فرمانده حـرف
می د و نسبت به اطراف خود آنقدر بی اعتنا بود که انگار تاریخ آنهـا را بـه
خاطر کهنگیشان حذف کرده است.ا اتاق خواو عقربهایی به سرعت بیرون
می آمدند.پیرمرد با دو دست صورت ،را پوشـاند و در آشـپزخانه روی یـک
صندلی نشست.ناگهان همه چیز در وجودش ویران شده بـود.همـه چیـز را
شت می دید.این توهم بود.حتما توهم بود.توهمی شت و عقرو گونه کـه
بایــد ا آن بیــرون مــی آمــد:ایــن چــه کــاری بــود کردم؟بایــد مــی رفــتم
داروخونــه.آره.یــک عقــرو کوچــک مــی شــدم مثــل اینــا.ا اینــا هــم
کوچکتر.حواسم اگه بود نمیتونستن منـو ببینـنن.راسـت مـی رفـتم طـرف
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قرصا.من که سالهاست ا اون قرصای لعنتی می خورم.خـب میـدونم جـاش
کوا می تونه باشه.یه کم می جویدم و تـا منـو ببیـنن تـوهم ا سـرم رفتـه
بود.ا ذهنم رفته بود.دیگه تحملشو ندارم.ع ا که حاال روبـروی ،روی میـز
ناهارخوری نشسته بود گفت :تو هنو نفهمیدی میخواهیم با هـم چـه کـار
بزرگی رو انوام بدیم.ما طبق فلسفه ی هابز و توربه ی اسارت من فهمیـده
ایم که آدمای شهر کام شرور هستند.گر هستند و اگر اونا را به تکامـل
نرسونیم همدیگر را می درند.پبرمرد فقط گفت :نـه.ع ـا گفـت:مـن انتظـار
ندارم به ایـن ودی درک کنـی .بعـد هـر دو یـک لیـوان ا همـان شـربت
نوشیدند و خوابشان برد .عقربها صداهای عویبی ا دهان و شاخکهای خـود
بیرون می دادند که باعث شد پیرمرد دیرتر به خواو رود .وقتی بیـدار شـد
ع ا به شکل عقربی بزر در آمده بود.به بیرون آشپزخانه نگاه کرد و انبـوه
عقربها را دید که همدیگر را کنـار مـی دنـد و گـاهی دم خـود را بـر سـر
همدیگر می کوفتند.ع ا هم بیدار شد و گفت:حاال بایـد بـا شـهردار تمـاس
بگیریم.پیرمرد به او فهماند که نمی تواند تلفن را بیاورد.چون تلفـن در یـر
انبوه عقربها گم شده بود .ع ا شاخکهای ،را تکان داد و ا آشپزخانه بیرون
رفت  .عقربهای دیگـر کنـار رفتنـد و او تلفـن را برداشـت و بـه آشـپزخانه
آمــد.پیرمــرد دو شــاخه را بــه پریــز وصــل کــرد .ع ــا بــا شــهردار حــرف
د.پرخاشــگونه بــه او چیزهــایی گفــت و دســتوراتی داد.شــاخکهای ،مثــل
ش قی در هوا می جنبیدند .بعد به پیرمرد گفت :برای فردا عصر آمـاده مـی
شیم.و به سمت عقربها نگاه کرد.در یک لحظه همه ی عقربها نیز بـه طـرف
او خیره شدند.انگار مغز همه ی آنها به همدیگر وصل باشـد.ایـن همـاهنگی
در نگاه و تفکر ع ا را به احساسی لذتبخ ،رسانده بود .ا آنوا به میانـه ی
هال رفت و عقربها همچنان که نو ادان به پدر خوی ،می آویزند شادی می
کردند و ا سر و روی ،باال می رفتند.پیرمرد وقتی این صحنه را دید به یـاد
فلسفه ی هابز در لیوتان افتاد.او فلسفه هابز را خوو می دانست.در دانشکده
46

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

فلسفه با ع ا فلسفه خوانده بودند اما حاال انگار عم هـابز وجـود داشـت و
می خواست فلسفه خود را عملی سا د.با این اخت ف که در اینوا هابز فقط
نظریه پردا نبود.بلکه خود همان انسان کاملی بود که مـردم عـوام را نفهـم
تلقی می کرد و می گفت برای به تکامل رسیدنشان باید ایـن نسـل ا بـین
برود.آیا ع ا واقعا می خواست بیماریهای اداری و معیشتی شـهر را برطـرف
کند یا همچون حاال فقط دوست داشت سربا انی داشته باشد درست مثـل
همین عقربهای سیاه؟چند لحظه بعد تصمیم گرفت با شهردار تماس بگیـرد
و بپرسد ع ا ا او چه خواسته است؟ شهردار با تـرس و لـر گفـت:بـا هـم
شما؟من که قبول کردم.کاش می دانستم این کارها برای چیست .همـان ور
کــه گفتیــد مــن دختــرم را فرســتادم.بــه همــان آدرس.او فقــط گروگــان
شماست.اذیت ،نکنید .من فردا عصر حتما.حتما.اگر چـه بـرایم وحشـتناک
است.پیرمرد گفت:من عقرو نیستم.به من اعتماد کن.فردا عصـر قـراره چـه
کار کنی؟ صدای نفس نفس دن شهردار و بعد گریه اش آمد.نمی توانسـت
حرف بزند.پیرمرد صبر کرد تا آرام شود و در همان حال نگران آمـدن ع ـا
بود .نگاهی به طرف ع ا انداخت.هنـو بـا سـربا های سـیاه خـود مشـغول
شادی بود.شهردار ادامه داد  :فردا عصر همه ی مـردم شـهر را بـه بهانـه ی
خ ری بزر که شهر راتهدید می کند به میدان بزر شـهر مـی کشـانم.
اگر نیامدند به ور.پیرمرد گوشی را ق ع کرد و به فکر فـرو رفـت.چـرا ع ـا
دختر شهردار را گروگان می گیـرد؟ا ایـن فکـر کـه دختـری در خانـه اش
گروگان گرفته شود به وحشـت افتـاد:دختـر شـهردار بیـاد اینوـا ا تـرس
میمیره.همون دم در عقربها رو ببینه عقل ،میپره.اگر هم نده بمونـه ع ـا
وادارش می کنه هی آشپزی کنـه.هـی بـره دستشـویی رو پـاک کنـه و بـه
عقربها غذا بده و ا شون محافظت کنه .شاید هم چند تا عقرو کوچولـو کـه
هو نمیتونن راه برن رو به ،بده بگه پرستاری کن ا اینها .اینوا هم خونه
ی منه .فردا که همه چی تمـوم شـد و مـن قرصـامو خـوردم شـهردار میـاد
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سراغمو و به خاطر این کار هفت سال ندانیم می کنه.البد تـو نـدان هـم
باید یه توهم دیگه بیاد سراغم.حاال عقربه .اونوا تو ندان میشه دایناسـوری
چیزی.ا این گذشته او شهردار را آدم الیقی می دانست:باید این دختـره رو
نوات بدم.یک جوری که ع ا نفهمه نوات ،بدم.باید برم بیرون و به ،بگم
که به اینوا نیاد.اما نمی دانست چ ور ا خانه فرار کند.آنهم ا بین اینهمـه
عقرو سیاه و ع ا که چشم به همه جا داشـت.بایـد یرکـی بـه خـر مـی
داد.در همان لحظه تلفن نگ خورد.ع ا به طرف آشپزخانه آمد.گفت:ببـین
کیه؟ فکر کنم شهردار باشه .پیرمرد گوشی را برداشـت .همسـرش بـود کـه
گفــت :مــن بــر میگــردم خونــه.اون نــه رو هــم بیــرون مــی کنــی.پیرمــرد
گفت:کدوم خونه؟من دیگه خونه نـدارم.اون ن هـم کـه تـو میگـی نیسـت
دیگه .و در همان حال به ع ا نگاه کرد .همسرش گفت :فکـر کـردم بهتـره
تنها نباشی تا دیوونه نشی.تو یه داستان خوندم که پیرمردی تنها توش بـود
و آخرش دیوونه شد.دلم برات سوخت.صدا ق ع شد.ع ـا ا پوسـته عقربـی
خود بیرون آمده بود.گفت :نت بود نه؟میاد اینوا ؟ پیرمرد گفـت  :آره.ع ـا
نزدیکتر شد و هر دو دست را روی شـانه هـای او گذاشـت.بـه چشـمهای،
خیره شد و گفت :خودت هم می دونی که در راه سالم کردن وضعیت مردم
این شهر باید همشون رو فرامـوش کـرد.تـو آمـاده ی هـر اتفـاقی هسـتی؟
پیرمرد گفت:البته .وقتی ع ا رفت و تنها شد فهمید کـه آمـاده نیسـت.چـه
اتفاقی می خواسـت بیفتـد؟هم جـان یـک ن و هـم یـک دختـر در خ ـر
بود.پیرمرد فکری کرد و پشت سر ع ا که ا آشپزخانه انبوه عقربها را تماشا
می کر د ایستاد.لبها را با بان خـیس کـرد و بعـد گفـت:بگـذار همسـرم و
پسرم هم با مردم شهر بمیرن نه جداگانه.من میرم بیـرون و بـه نـم مـیگم
برگرده.هر چی باشه فردا عصر اتفاق بیفته بهتره .این وری شـاید مـردم بـو
ببرند ع ا!ع ا روی پا چرخید و درست روبروی او قرار گرفـت:احساسـات را
کنار بگذار وگرنه موفق نمیشیم .پیرمرد گفت:این احساسات نیست.مردم بـو
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می برن و ممکنه تا فردا خیلیها ا این خونه بـا خبـر بشـن.ع ـا عقربهـا ی
سیاهی که حاال انبوه تر شده بودند و کم کم به خـاطر کمبـود جـا بـر روی
دیوار جا خوش کرده بودنـد را کنـار د و پیرمـرد توانسـت ا خانـه بیـرون
بیاید.اکنون دو کار فـوری را بایـد انوـام مـی داد .هـر کـدام مشـکل تـر ا
دیگری.نه دختر شهردار او را می شناخت و نه همسرش.همسرش او را نمی
شناخت چون خیلی جوانتر شده بود و دختر شهردار هم نمی توانست بـه او
اطمینان کند.در این سردرگمی بود که دوباره به یاد داروخانـه افتـاد.یعنـی
این اتفاقات می توانست تـوهم یـا رویـا یـا هـر چیـزی بـه خـاطر بیمـاری
افسردگی ،باشد؟ صداهای عویب عقربهـا را ا خانـه مـی شـنید.آیـا مـی
توانست با خوردن قرص تمام ماجرا را تمام کند و راحـت شود؟حاضـر بـود
دوباره همان پیرمرد سابق باشد ولی دیگر عقربهای سیاه را نبیند.مخصوصـا
اینکه همسرش دیگر او را تنها نمی گذاشت.امـا بـه یـاد آورد کـه برگشـتن
همسرش نیز جزئی ا همین توهم است.تصمیم گرفت ابتدا دختـر شـهردار
که حتما نزدیک شده بود را نوات دهد.کمی دورتر ا خانه اش پشت باجـه
ای آهنی که قب پیر نی ا آن برای فروش گیاهان دارویی استفاده می کرد
و حاال همین وری آنوا بود و نگ خورده بود کمین کـرد.کـم کـم داشـت
اطمینان پیدا می کرد که ع ا مـی خواهـد هـم نقـ ،هـابز را بـه عنـوان
ت وریسین و فیلسوف با ی کند و هم اینکـه مشـک ت شـهر را بـه عنـوان
قدرت اجرایی شهر برطرف کند و در نتیوـه خـودش قـدرت اجرایـی شـهر
باشد.آنوقت چه می شد؟او می خواست طبق نظریه هابز عمل کند کـه مـی
گوید انسان شرور است .او همه را شرور و قابل حذف مـی دانـد.طبـق نظـر
هابز همه ی آدمها و ارگانهایی که در شهر هستند مصـنوعی هسـتند و هـر
وقت شرارت یا نقصی پیدا کنند بـه عنـوان عضـو معلـول و یـا بیمـار بایـد
دورشان انداخت.االن ا نظر ع ا همه ی مردم این شـهر ناقصـند.پیرمـرد ا
این فکر به خودش لر ید.سالهای سال بود که دیگر برای ،تفـاوتی نداشـت
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کدام فلسفه در ندگی ،جاریست.ا همان وقت که بدن ،سوخت و خود را
در خانه حبس کرد همه ی آموخته های ،را فراموش کرد.ودر تنهایی دچار
یک افسردگی شدید شد .همسرش او را به روانپزشکی بـرد و ا آن بـه بعـد
با آن قرصها فکر می کرد،مـی دیـد ،مـی خوابیـد و نفـس مـی کشـید .امـا
همسرش طاقت نیاورد و او را تنها گذاشت.حاال هـم ایـن مصـیبت .در ایـن
افکار پس و پی ،می رفت و گاهی در جایی ا خاطره اش گیر مـی کـرد و
می ایستاد.خوو که نگاه می کرد و دقیق می شد چیزهایی را که قب حس
نکرده بود برای ،معنا می یافت.مث رفتن ع ا و اسـیر شـدن ،و بیسـت و
پنش سال بی خبری ا او .آیـا او را بـه جـایی بـرده بودنـد کـه مـان وجـود
نداشته؟دشمنان اخ ق و انسانیت که آن دو با هم در یک جبهه با آنها مـی
جنگیدند مان و تاریخ نداشتند؟پیرمرد بیشتر تمرکـز کـرد و مسـ له را تـا
حدی که می توانست ا هر چهت بررسی کرد .بـه ایـن نتیوـه رسـید کـه
نبودن مان در دنیای دشمنان اخ ق و تفکر به این معنا نیست کـه آنهـا ا
ساعت استفاده نمی کنند یا همیشه جوان می مانند.این معنای س حی آدم
را به اشتباه می اندا د .بلکه معنای اصلی این است کـه آنهـا در هـر کوـای
تاریخ وجود دارند و هر وقت بخواهند در هر کوای تاریخ ناگهان حضور مـی
یابند .مث ناگهان در خانه ی او پیدایشان می شود.آنهـا هیچوقـت ا میـان
نمیروند.هیچوقت پیر نمی شوند و می توانند هزار سال بعـد هـم بـا همـین
شکل و ظاهر در شهر ظاهر شوند و ت وری دیگری را اجـرا کننـد.کسـانی ا
ت وری آنها خوششان نمی آید و سعی می کنند آنان را قانع کنند کـه شـهر
و مردم ،را راحت بگذارند.دشمنان اخ ق قبول می کنند .یـرا مـی داننـد
اگر حاال موقع مناسبی برای فلش کردن اخ ق شهر نیست می تواننـد صـد
سال بعد دوباره بیایند و کارشان را امتحان کنند.همان طور کـه االن بعـد ا
بیست و پنش سال ع ا هنو جوان است.بی شک او را با ترفندی اغفال کرده
اند و فکرش را به سمت دیگری تغییر داده اند.او را انتخاو کرده انـد چـون
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فهمیده اند که بسیار در هدفی که انتخاو می کند پر ت ش است.اینکه او و
همسرش یکباره در خانه ی او پیدایشان شد همین معنا را می دهـد .خانـه
ی او را انتخاو کردند چون مـی دانسـتند نزدیـک تـرین دوسـت بـه ع ـا
پیرمرد است و حتما به او اطمینان می کند.پیرمـرد همچنـان پشـت باجـه
آهنی نگ ده کمین کرده بود که دختر را دید.دختر به اطـراف نگـاه مـی
کرد و وحشت ده بود.نرسیده بـه خانـه پیرمـرد ا کمیـن ،بیـرون آمـد و
دختر که متوجه او شده بـود بـه او خیـره مانـد.دسـت ،را روی سـینه اش
گذاشته بود و به پیرمرد نگاه می کرد.ع ا خود را به او رساند و در جمله ای
مختصر به او گفـت کـه ایسـتادن او در اینوـا خ رنـاک اسـت.و همچنـین
متوجه ،کرد که صداهای عویب و غریب داخل خانه نشان خ ـری اسـت
که متوجه اوست .بعد گفت دنبالم بیا.دختر دنبال ،بـه راه افتـاد.دو کوچـه
آن رفتر ایستادند و پیرمرد به او گفت که پدرش نبایـد ایـن اشـتباه را مـی
کــرد.چــون در هــر صــورت کــاری کــه نبایــد انوــام بگیــرد انوــام خواهــد
گرفت.دختر گفت :اما آن آقا پدرم را تهدید کرده .من اگر به این خانـه نـرم
جان پدرم تو خ ر می افته.باالخره ع ا او را راضی کرد کـه بـه خانـه شـان
برگردد .همه چیز را به دختر که حاال وحشت ،بیشتر شده بود گفت و ا او
خواست همه را برای پدرش بگوید.دختر با عولـه ا آنوـا دور شـد.پیرمـرد
نتوانست جلو احساس جوانی ،را بگیرد و وقتـی دور مـی شـد بـا چشـمها
رفتن ،را دنبال کرد.حاال باید بر می گشت و همسر و پسرش را ا آنوا دور
می کرد .این کار برای ،مشکل تر بود.محال بود همسرش او را بشناسد و تا
او بخواهد موضوع را تفسیر کند حتما همسرش به خانه می رود .با عوله بر
گشت و خواست مثل اول پشت باجه ی آهنی کمین کند.اما صـداهایی کـه
ا داخل خانه می آمد به شدت تکان ،داد .صدای همسر پیرش بـود  .پـس
او وارد خانه شده بود ؟ صدای ،ا جنس حرف دن نبود .انگار می خواست
چیزی بگوید اما نمی توانست.شاید هم بـه خـاطر عقربهـا جـاخورده بـود و
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شگفت ده شده بود.ع ا باید عقربها را کنار ده باشد:او حتما می دانـد کـه
همسر من است.پیر نی که برگشته به خانه اش برای اینکـه شـوهر پیـرش
تنها نباشد .البته حسـادت بـه همسـر ع ـا یـا بـوی خـوش هـم در آمـدن
همسرش تاثیر یادی داشت.وقتی نـگ ده بـود و بـوی خـوش گوشـی را
برداشته بود نتوانسته بود جلو خـودش را بگیـرد .حتـی یـک دقیقـه پـی،
خودش فکر نکرده شاید من پرستاری چیـزی گرفتـه باشـم :آخـه همـه ی
پیرمردا پرستار می گیرن .اونوقت همینووری برداشته اومده اینوـا.امـان ا
دست حسادت این نهـا.پیرمـرد کلیـد انـداخت و در را بـا کـرد.غلغلـه ی
عویبی بود.نه ن ،را می دید نه پسرش و نه ع ا.حتما رفته بودند تو .ولـی
این سرو صداها آن رف حیاط برای چیست؟چشم گرداند و دید کـه عقربهـا
به پیر ن چسپیده اند.طوری که جایی ا بدن ،پیـدا نبـود و فقـط صـدای
ضــوه اش بلنــد بــود.یعنــی پســرش هــم آنوــا بود؟دویــد طــرف پیــر ن و
عقربها.عقربهایی یر پای ،له شدند و عقربهایی بـه لباسـ ،چسـپیدند .بـه
این چیزها اعتنا نداشت.دندانها را به هم مـی سـایید و ا شـدت تنفـر مـی
لر ید.عقربها را کنار د.دستها را تکان تکان داد و سعی کرد عقربهـای سـیاه
بد شکل را ا پوست پیر ن جدا کند.بعد پسرش را دید که روی مـین درا
به درا افتاده  .جای چشمهای ،خالی بود و عقربهـا تکـه هـایی ا گوشـت
صورت ،را در دهان داشتند .همانوا انو د و فریاد کشید .ضوه د و مثـل
مردی ا قبیله های وحشی قبل ا تاریخ رو به آسمان کـرد.دهـان ،را بـا
کرد و فریادی طوالنی  ،شاید طوالنی تر ا کل تاریخ کشید.با دست در هـوا
چنگ انداخت.انگار می خواست پوست هوا را خراش بدهد.پوست نـدگی را
خراش بدهد.پیر ن افتاد و سرش محکم بـه مـین خـورد.عقربهـا دوبـاره و
اینبار بیشتر و حریصتر به او هووم آودند .پیرمرد گریه کرد و البه الی گریه
های ،همه چیز را نفرین کرد .ندگی چه در توهم و چه در واقعیـت تبـدیل
به کثافتی نا دودنی شده بود.
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دختر شهردار به خانه برگشت و حرفهای پیرمرد را با گو کرد.شهردار چنـد
بار به حرف دخترش گوش داد و ا او خواست خوو درباره حرفهای پیرمرد
فکر کند تا چیزی را ا قلم نینداخته باشد .بـرای شـهردار مـوقعیتی بسـیار
عویب پی ،آمده بود.تقریبا نیم ساعت قبل ا رسیدن دخترش بـه او خبـر
دادند که ساعت بزر شهر که ا بیست و پنش سال قبل تـا حـاال بـه طـور
دقیق کار می کـرده ناگهـان ا کـار افتـاده .همچنـین در برخـی سـینماها
اعدادی که نشان دهنده ی ساعتهای کار سینماست خـود بـه خـود ا روی
شیشه و دیوار و بلی ها حذف شده .اما مردم اینها را به شوخی گرفته انـد و
هنو وحشتی ایواد نشده است.آنی گفت:او می خواست به شما بگـویم هـر
چه ودتر راهی برای فرار همه ی مردم شهر به مکانی دیگر را فراهم کنیـد.
شهردار رو به دخترش گفت:آنی!دخترم! می دانی که چنـین کـاری ممکـن
نیست.به جز شهر اینهمه مردم را به کوا ببریم؟ای کاش آن مـرد حـد اقـل
خودش پیشنهادی داشت.وقت خیلی کمی داریم.در این هنگـام آنـی پـی،
آمد و مقابل پدرش انو د و گفت:پد!اجـا ه بـده دوبـاره آن مـرد را ببیـنم
.آدرس ،را بلدم و ا او خواهم پرسید پیشنهادش چیست؟شهردار بـه آنـی
نگاه کرد.قلب ،به شدت تپید و نتوانست جلو بغض خود را بگیرد.همه چیـز
در خ ر بود.اگر فداکاری نمی کردند ممکن بود کل شهر با مردمان ،نـابود
شوند.آنی پس ا موافقت پدرش دوباره به طرف خانه پیرمرد رفـت.در بـین
راه به اطراف نگاه می کرد.مـی خواسـت مـردم را ببینـد .اینبـار دقیقتـر ا
همیشه.بخصوص مردها را نگاه مـی کـرد.صورتهایشـان کـه ا خنـده هـای
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مفرط مسخ شده بود.چشمهایشان که تنها توانایی دیدن چیزهـای معمـولی
را داشت:چرا آنها یباییهایی که در دسترسشان بود را حـس نمـی کردنـد؟
آنی که سالها درس خوانده بود به این نتیوه رسیده بود که مغز انسان هنو
دوران تکامل خود را می گذرانـد  .او بارهـا در جلسـاتی کـه بـا همکـاران،
داشت به وضوح ذات انسان فعلی را تحقیر کرده بود.عق نیت انسان را تنهـا
پنش یا حد اکثر ده درصد عق نیتی می دانست که بایـد باشـد.ده هـا هـزار
سال باید می گذشت تا عقل انسـان کامـل شـود.پـس اگـر عقـل انسـان و
عق نیت ،معیار انسان بودن ،است هنو باید صـبر کـرد.او فکـر مـی کـرد
هنو شایسته نیست که انسان خود را کامل بداند  .و حاال چ ور ممکن بود
که به یکباره بشر کامل را دیده باشد؟یک نفر که بـا تمـام ایـن مـردم فـرق
داشت و انگار ا مانهای آینده آمده باشد؟ او حتما در میان این مردم جایی
نداشت .وقتی او را دیده بود دستهای ،ناخودآگاه به حالت احترام به طرف
سینه اش رفته بودند.مثل تعظیم کردن در برابر یک احساس بزر .در افکار
خود گیش بود و همچنان به مردم نگاه می کرد و فاصله ی فکری آنهـا را بـا
آن کسی کـه دیـده بـود مـی سـنوید.آیـا دلیـل برگشـتن ،فقـط همـین
نبود؟دیــدن دوبــاره ی تنهــا انســان کــاملی ک ـه در شــهر پیــدای ،کــرده
باشد؟پیرمرد که مر رنش آور و عویب همسر و پسرش را دیده بـود سـعی
کرد بر احساسات خود غلبه کند.یکبار روانپزشک به پیرمرد گفتـه بـود کـه
فــرو خــوردن خشــم گــاهی دلیــل همــه ی ناهنواریهــای روانــی در فــرد
است.کسانی که ناراحتی خود را برو نمی دهند معموال بیشتر ا دیگران در
معرض بیماریهای روانی هستند.همچنین این تیپ افراد همـان بزهکارهـای
بالقوه ی جامعه هستند.چون هر لحظه خشمها و ناراحتیهایشـان ا محـیط
بیشتر می شود و بر هم انباشته می گردد.تا جایی که ممکن است به شـکل
بزهی بزر انعکاس بیابد.وارد خانه شد.ع ا را دیـد کـه در آشـپزخانه روی
صــندلی نشســته و بــه یــک لیــوان آو خیــره بــود .پیرمــرد س ـ م کــرد و
54

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

گفــت:نتوانســتم همســرم را برگــردانم .مثــل اینکــه کشــته شــده انــد.ع ــا
خونسردانه گفت:پاکی را مثـل آو ایـن لیـوان دوسـت دارم.پیرمـرد دوبـاره
گفت:مثل اینکه کشته شده اند.ع ا ایستاد و او را در آغوش گرفـت .آهسـته
گفت :تو دارای شان و منزلت یادی خواهی بود.تمام انسانهای تکامل یافتـه
در آینده به تو افتخار می کنند.چون تو اولین کسی هستی کـه خـانواده ات
را فدای نوات شهر کردی.پیرمرد دسـتهای او را سـنگین و سـرد بـر دوش
خود حس می کرد:آیا ع ا همین را می خواهد؟کشته شـدن مـردم درسـت
مثل همسر و پسرم؟چه بیرحمانه؟ من و ع ا چقدر در برابر دشمنهایی کـه
فکر می کردیم می خواهند شهر را نابود سا ند مبار ه کـردیم و حـاال خـود
ع ا تبدیل به آن دشمنها شده.در همین حین بوی خوشی را حـس کـرد و
ن را دید که در آستانه آشپزخانه ایسـتاده و بـه آنهـا نگـاه مـی کنـد .ن
جذاو و یبا بود.درست مثل بیست و پنش سال پی ،می شد عاشق ،شـد.
ولی مگر همین ن اینهمه عقرو را بارور نبود؟او مادر اینهمه عقرو سـیاه و
شت است که همسر و پسرش را کشته بودند .نه.دیگر چنین موجودی هـر
چند لبخندی یبا داشته باشد و جذابیت بی نظیرش هیچ وقت ا بین نرود
الیق دوست داشته شدن نیست.آیا ن به خاطر ماجرای عشـق و دلبسـتگی
پیرمرد به او و همچنین به اسارت گرفته شدن شوهرش انتقام نمی گرفـت؟
ن گفت:به نظرم سربا ها کافی باشند.ع ا بـه او نگـاه سـرد و عووالنـه ای
کرد و گفت:پس می توانیم بنوشیم و آمـاده شـویم.پیرمـرد منتظـر همـین
لحظه بود .وقتی ن وارد پستوی آشـپزخانه شـد و خواسـت همـان شـربت
همیشگی را درست کند کنارش ایستاد و گفت:تو کـار بزرگـی انوـام دادی.
باعث نوات شهر می شوی .ن نگاه ،را ا پار آو نگرفت و گفت:عقربهـا
را میگویی؟پیرمرد گفت :البته.و ادامه داد :این یـک شـربت معمـولی اسـت
پس چ ور ما را جوان نگه می دارد؟ ن لبخندی د و جـذابتر شـد .گفـت :
چون من هستم کـه ایـن شـربت را درسـت مـی کـنم .قاشـق را در ظـرف
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چرخاند .دست ن چرخید و پیرمرد ا ذهن انـدوهگین ،چـاقویی سـاخت
که این دست را می برید.
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7
آنی همان ور که پیرمرد به او یاد آوری کرده بود برای دیدن او پشت همان
باجه ی آهنی پنهان بود.امـا بـه شـدت ترسـیده بـود و ا تـرس ناخنهـای
دســت ،را مــی جویــد .هــر لحظــه نگــاهی د دکــی بــه در خانــه مــی
انداخت.ساعت ،ا کار افتاده بود.و نمی دانست چه کند.ا طرفـی صـداهای
غویب و غریبی که ا خانه می آمد هم تـرس او را بیشـتر مـی کـرد و هـم
اعتمادش به پیرمرد را کاه ،می داد .آیا همه ی اینها واقعـا داشـت اتفـاق
می افتاد یا خواو می دید؟او هم دچار تردیدی شده بود که پیرمـرد بـه آن
مبت بود.توهم یا واقعیت ؟ وقتی آنی برای چندمین بار به طرف خانه نگـاه
کرد پیرمرد را دید.پیرمرد در خانه را بسـت و ا خانـه فاصـله گرفتوسـپس
پشت ،را به دیوار کوچه تکیـه داد و شـانه هـای ،ا گریـه لر یـد.آنـی بـه
خودش نهیب د که به سمت ،برود.نباید وقـت را تلـف مـی کـرد.پیرمـرد
متوجه او شد.نیا به یک همدرد داشت تا حرفهای ،را گوش کند.به همـین
خاطر در ابتدا سعی کرد به آنی نزدیک شود.این کار او ناخواسته و به دلیـل
دردی بود که درون ،را سنگین کرده بود.آنی با وحشـت چنـد قـدم عقـب
رفت.پیرمرد به خود آمد.دختر گفت:چرا گریه می کنید؟پیرمرد شدت گریـه
اش بیشتر شد و در حالی که صدای، ،صـداهای ناهنوـار ا طـرف خانـه را
مغلوو می کرد ا مر همسر و پسرش گفت.آنوقت ا آنی خواست آنوا را
ترک کنند.آنی در اولین فرصـت وقتـی ا خانـه دور شـده بودنـد حرفهـای
پدرش را به او گفت.اینکه برای بیرون بردن مردم شهر و منتقـل کردنشـان
به جای دیگر چه باید کرد؟ پیرمرد چیزی نگفت.دستها را در هوا تکـان داد
و لبهای ،را به هم د اما آنی چیزی نشنید .در این لحظه پیرمرد احسـاس
کرد کنترل مغزش را ا دست داده اسـت.ایسـتاد و آنـی دیـد کـه مردمـک
چشمهای پیرمرد تقریبا محو شده اند .چند قدم عقب رفت و صورت ،را بـا
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دو دست پوشاند و برای اینکه جی نزنـد گوشـه ی دسـت ،را محکـم گـا
گرفت .پیرمرد تصاویری را به سرعت و بدون کنترل خودش می دید.نشست
و بعد انو د.تصاویر ا همان ابتدای آشنایی ،با ع ا شـروع مـی شـد.بعـد
جنگ و بعد خمی شدن و سوختن ،بر اثر برخورد با آتشی کـه ا ماشـین
فرمانده به طرف ،شعله کشید.سپس تصاویر آهسته تر شد.آنقدر آهسته که
می توانست چهره ی خوشبو را کام ببیند.تصویر روی خوشبو ایستاد.تنهـا
نی که می توانست شربت جوانیشان را درست کند،ا او پرستاری می کـرد
و عشق پیرمرد را حس می کرد .تصویر جلوتر رفت.همانوا که پیرمرد بـه او
گفت دوست ،دارد.گفت حاال که ع ا کشته شده است می خواهـد پیشـ،
بماند .ن لبخند د و یبایی ،بیشتر شد و در اینوا دوباره تصویر تند و تند
شد تا رسید به مر همسـرش توسـط عقربهـا .عقربهـایی کـه همـان ن
اییده بودشان .آنی دوردتر ا پیرمرد ایستاده بود و تماشا میکرد که چگونـه
پیرمرد تق می کند .مثل کسی کـه کابوسـی وحشـتناک مـی بینـد بـرای
بیرون آمدن ا آن تق می کرد.تصویرها تمـام شـد.پیرمـرد ایسـتاد و حـاال
دوباره درست مثل چند دقیقه قبل بود .دختر شهردار با تردید به او نزدیک
شد.حتما باید پاسخی برای پدرش می برد.پیرمرد گفـت:شـاید مـن اشـتباه
کنم ولی باید این کار را کرد.پدرت سالها شهردار بوده چ ور نمی دانـد چـه
کند؟آنی گفت:همین ؟ همین را به پدرم بگویم؟ چیزی بیشتر بگو .به مردم
رحم کن .تمام ساعتها ا کار افتاده.اگرتردیدی باقی مانده بود حـاال ا بـین
رفته .واقعا داره اتفاق می افته.پیرمرد گفت :درسـته .و چنـد قـدم بـه جلـو
برداشت .بعد گفت:دریـا.دریـا چ وره؟حتمـا در دریـا جزیـزه هـایی وجـود
داره.دختر گفت:وجود داره.یعنی بـرویم جزیره؟پیرمـرد لبخنـد د.انگـار راه
نوات را کامل فهمیده باشد گفت:من حـالم خـوو نیسـت.بـدنم داغ شـده
.شاید مرا مسموم کرده باشند .آنها ن و بچه ام را کشته اند.ل فا بـه پـدرت
بگو مردم را ا طریق دریا دور کند.من فکر همه جای ،را کـرده ام.بـر مـی
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گردم و آنها را سرگرم میکنم.آنی گفت  :مسموم ؟ من پزشکی خوانده ام .به
خانـه ی مـا بیاییـد.پیرمردگفـت:نـه.تـو نمیفهمـی.موضـوع مهمتـر ا یـک
مسمومیت عادی است .به پدرت بگو قایقهـا و کشـتیها بـرای بـردن مـردم
آمــاده بشــن.بگــو بــه انــدا ه یــاد نفــت و بنــزین در کشــتیهایی حمــل
شود.پیرمرد این حرفها را کـه میـزد احسـاس کـرد صـدای ،تغییـر کـرده
است.دختر هم این تغییر صدا را حس کرد.صدای ،خ ،بر می داشت.آنـی
دوباره گفت برای معالوه به خانه ی آنها بروند.پیرمرد در حالی که انـو ده
بود و مزه ی دهان ،تلخ بود گفت:ولی مردم باور نمـی کننـد کـه میلیونهـا
عقرو سیاه به آنها حمله خواهد کرد.دختر فقط گوش می داد و سـعی مـی
کرد خود را کنترل کند.وقتی پیرمرد ا عقربها گفت به خـود لر یـد.صـدای
پیرمرد با هم تغییر یافت.پیرمرد ادامه داد:تلفنها ا کار نمی افتن .به پدرت
بگو به همه خانه ها ا طریق مخابرات نگ بزنن و همزمان همه چیز را بـه
اونها بگن .ا عقربها و همه چیز.فقط با صدای پدرت باشه تا بـاور کـنن.بعـد
پیرمرد گفت :حاال برو .من باید برگردم خونـه  .در آخـرین لحظـه صـدای،
فقط یک مشت حروف بودند که انگار هیچ ارتباطی بین انهـا نبـود .آنـی در
حالی که نگران پیرمرد بود به تندی ا آنوا رفت.امـا پاهـای ،بـرای رفـتن
سنگین بود.انگار تمام حرفهای پیرمرد هر کدام و نی پیـدا کـرده بـود و بـر
جسم دختر سنگینی می کرد.گاهی دست ،را به دیـوار مـی گرفـت و مـی
ایستاد.ا روی شانه به پشت سرش نگاه می کرد.دوسـت داشـت پیرمـرد را
ببیند که همان ور استوار و مصمم دارد ا نوات مردم حـرف مـی نـد.یـک
انسان کامل که می شد عاشق ،شد.دوباره که راه می افتـاد پاهـا سـنگینتر
جابه جا می شدند .این سنگینی رب ی به اتفاقی که بـرای شـهر مـی افتـاد
نداشت  .رب ی به عقربها هم نداشت.بلکه بیشتر به احساسی وابسته بود کـه
در وجود خودش جریان می یافت .اتفاق عشق و احسـاس همـدلی عویبـی
با پیرمرد.شاید مادرش راسـت گفتـه بـود:در ایـن مـان هـم آدمهـایی کـه
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عقلشان به تکامل رسیده باشد و جنبه ی حیوانی آنهـا ا بـین رفتـه باشـد
وجود دارند.اما باید پیدایشان کرد.مادرش گفته بـود :آنهـا در میـان مـردم
نیستند.آنها همیشه در جایی پنهان خزیده اند و منتظرند که مـردم آنهـا را
بخواهند.آیا پیرمرد همان فرد نبود؟بعد ا رفتن آنی پیرمرد که حس کرد به
شدت مسموم شده است به طرف خانه برگشت:پس بوی خوش کار خودشو
کرد نه؟ میخواست من بمیرم.درسته.ا اول هم همینو میخواست.حاال میـرم
به ،میگم که با مردن من با هم یه ن وحشی بیشتر نیست.آره.چـرا کـه
نه؟نزدیک خانه شد.صدای عقربها بیشتر شده بود .حنوره ی پیرمرد ا کـار
افتاد.وقتی کلید خانه را ا جیب شلوارش بیرون آورد و دست ،را جلـو بـرد
پوست دست ،را دید که کبود شده بود.دوباره ذهن ،پر ا تصویرهایی شـد
که تند تند عوض می شدند.اینبار مرتب نبودنـد و هـر کـدام ا جـایی مـی
آمد.ولی همانوا می ایستاد که به ن گفته بود دوستت دارم و مـی خـواهم
کنارت بمانم.سرش را به شدت تکان داد تا تصویرها ا ذهن ،کنده شـود و
راحت شود.در را با کرد و دید که عقربها بزرگتر شده اند.راه ،را با کـرد
و وقتی ا پله های بهارخواو باال می رفت نگـاهی بـه جسـد ن و پسـرش
انداخت که حاال استخوان شده بودند.خانه بوی کثافت محـض مـی داد.وارد
هال شد .انوهای ،می لر ید.چشمهای ،خارش عویبی داشـت و انگشـت،
مدام در کار مالیدن پلکها بود.بوی خوش را دید که نشسته بود و مثل یـک
ن خانه دار عادی ق و دو ی می کرد.وقتی او را در مقابل اتفاقانی که می
افتاد آنقدر خونسرد دید خشم ،بیشتر شد.شروع به حرف دن کرد.امـا در
واقع هیچ صدایی ا دهان ،بیرون نیامد.نزدیکتر شد و مشت ،را روی میـز
کوبید .ن به او نگاه کرد.وسایل قـ و دو یـ ،را روی میـز گذاشـت و بـا
دست اشاره کرد که بنشیند .بعد گفـت :فکـر کـنم دوبـاره داری پیـر مـی
شی؟عض ت بدنت برای پیر شدن درد یـادی رو نصـیبت مـی کـنن .مـن
شربتی معمولی به تو دادم تا پیر بشی .بعد ناگهان به طرف پیرمـرد هوـوم
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آورد.ابتدا یقه اش را گرفـت و چنـد بـار تکـان ،داد .پیرمـرد گـیش و ویـش
نگاه ،می کرد و وقتی ن سیلی محکمی به صورت ،د تنهـا کـاری کـه
کرد این بـود کـه پلکهـا را مالیـد و دقیقتـر بـه وسـایل قـ و دو ی نگـاه
کرد.حواس و ادراک ،ا چیزها کم شده بود و هر لحظه کمتر می شد .بوی
خوش ایستاد .میز ناهـارخوری را دور د  .پشـت سـر پیرمـرد ایسـتاد و بـا
صدایی آهسته تر ا قبـل گفـت:چـرا فکـر نمیکنـی کـه حرفهـا مسـ ولیت
میآورند؟ این تو نبودی که گفتی می خواهی پیشم بمونی؟ عاشق من شدی
؟ پس چه شد ؟بغضی کشدار در صدای ن بود:من مونـدم و ایـن ع ـا کـه
سرش گرم بود با هابز و فلسفه و این چیزا .اص به من نگاه هم نمـی کـرد.
من موندم و یاد آوری اون حرفهای قشنگ تو .تـویی کـه خیلـی نـامردتر ا
همه بودی .آره .بعد هم که ع ا ا من خواست تو کـارش باهـاش همکـاری
کنم و عقربها رو باردار بشم قبول کردم .واسه اینکـه تـو رو ببیـنم و اونقـدر
جرت بدم تا خودت آر وی دوباره سوختن کنی لعنتی.ولی حاال هم میتونم
دوباره بهت ا همون شربت بدم که جوون بشی .میتونیم بریم .میتونیم فرار
کنیم .ن طوری با هیوان حرف می د که انگار به جای ق و دو ی کتابی
عاشقانه را خوانده بود که در آن نان ،سخندانانی عاشق بودند که هر مردی
را مغلوو خود می ساختند.آنوقت قاشقی ا شربت ،را به او خوراند .شـربت
مثل اکثیری حنوره های ،را توان داد.پیرمرد گفت :تو همسر و فر نـدم رو
با عقربهای لعنتیت کشتی.چ ور می توانم دوستت داشـته باشـم؟تو نفـرت
انگیـزی! ن گفـت :چشـاتو یـادی میمــالی .قبـل ا اینکـه کـور بشـی بیــا
بخــور.حــرف نــزن .و دو قاشــق دیگــر ا شــربت بــه او داد.بعــد آهســته
گفت:چشمهایت را ببند تا همه چیز را ببینی.ال م نبـود چشـمها را ببنـدد .
همان دو قاشق شربت کافی بود تا پلکها روی هم بیفتنـد.بـوی خـوش ا او
پرستاری می کرد.بعد پیرمرد دید که خـوو شـده اسـت.بـدن ،سـوختگی
نداشت.ع ا کشته شده بود .ا او خواستگاری کـرد .ن پـذیرفت و عاشـقانه
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یک ندگی کوتاه را شروع کردند.پیرمرد گفت به سفری کوتاه می رود و بـر
می گردد .اما دیگر بر نگشت و ن ا او آبستن بود.ع ا در تمـام ایـن مـدت
مواظب آن دو بود .و آن دو فکر کرده بودند مرده است.ع ا به خانه برگشت
و آنقدر ن را کتک د که بچه در شکم ،مرد.پیرمـرد کـه صـورت ،عـرق
کرده بود پلکها را با اض راو با کرد .ن که نشسته بود و ق و دو ی مـی
کرد گفت :تو باعث شدی بچه ام بمیره پی ،ا اونکه ببینم.،بچه ای کـه
مال خودمون بود.تو ندگیم را جهنم کردی.من هـم آن پیـر ن و پسـرت را
کشتم.حاال به من حق می دی؟پیرمرد خودش را بـه یخچـال رسـاند و آو
خورد .بعد گفت  :قب فکر می کردم تو ابرا عشق کردی نـه مـن .عویبـه.
ولی چ ور تو و ع ا بدون مان هستید ؟آن شربت چیست؟چ ور می تـونم
به تو اطمینان کنم؟ ن گفت  :ع ا بعد ا آن ماجرا تلـخ شـد.بـه کتابهـای
فلسفی پناه برد.شب و رو می خواند و من حق حرف دن هم نداشـتم .تـا
اینکه به فلسفه هابز رسید:همه ی انسانها شرورند .اسـم تـو را بـرد و تـو را
شرورترین آدم دونست که به او و ناموس ،خیانـت کـرده ای.همـه چیـز ا
همونوا شروع شد.او من و تو و تمام مردم را شرور مـی دونـه  .امـا بـرای ا
بین بردن شرارت انسانها این راه روانتخاو کرد.پیرمرد که حاال نشسته بود
و به دست ،نگاه می کرد که کبودی ،رفته بود و حالـت اول را مـی یافـت
گفت چه راهی؟ ن گفت :ع ا به این نتیوه رسیدکه باید ا همـه شـرورتر
باشه تا بتونه بر اونا پیرو بشه.هر راهیـو تمـرین کـرد و ریاضـتهای یـادی
کشید.االن هم اگه میگه تو اسارت بوده منظورش اسارت جسم و مانه  .من
چون ن بودم استعداد بیشتری تو مغلوو کردن مان داشتم  .حتـی رفـتم
به دویست سال بعد .آدمای اون دوران شربتی می خوردند که میشه جـوون
نگهشون می داشت.من هم یاد گرفتم چ وری اون شربتو بسـا مو ا آینـده
برگشتم.اما هیچوقت طر ساخت این شربتو به ع ا نگفتم.اصـرار هـم بکنـه
نمی گم .واسه ه مینه کـه اگـه فـرار کنـیم ود پیـر میشـه و شـاید نتونـه
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پیدامون کنه .حاال که همه چیو واست تعریف کردم بهم اعتماد کن.بیا بریم
.تو نباید با ع ا همکاری کنی میفهمی؟پیرمرد گفت :ولی تو اینهمه دشـمن
ساختی ن.اینهمه عقرو کـه بـه جـون مـردم بیفـتن و مثـل ن و پسـرم
نابودشون کنن.چ ور میتونم بهت اعتماد کنم؟یعنی تو نمیتونستی ع ـا رو
بکشی؟ نمیتونستی جلو این اتفاقها رو بگیری؟نـه .میتونسـتی و نکـردی .ن
گفت :ع ا کشته نمیشه .ا اسارت مکان و مان و جسم بیرونه .مگـه اینکـه
خودش بخواد .من اگه موندمو و با ع ا همکاری کردم واسه ایـن بـوده کـه
بتونم به تو برسم و بعد با هم باشیم .اگه ع ا نبود من به تو نمی رسیدم.بـا
هم میگم بهم اعتماد کن .ن در همان حین به لیوان شربتی اشاره کرد کـه
برای پیرمرد گذاشته بود.پیرمرد شربت را نوشید و دوبـاره احسـاس جـوانی
کرد .گفت :تو همه چیو گفتی .حاال باید به فکر نوات شهر باشـیم درسـته؟
من میرم بخوابم  .نیا به استراحت دارم .اون دختر شهر دار رو هم فرستادم
بره و چیزایی بـه پـدرش بگـه .شـاید بشـه کـاری کـرد  .ن پشـت سـر او
رفت.حاال هر دو کنار هم بودند و ن بعد ا آن همه سـال توانسـت دوبـاره
احساس خوبی که در جستووی ،بود با یاید.بعد پیرمـرد بـه خـود آمـد و
پرسید:ع ا کواست ؟ ن گفت:ع ا رفته خونه ی شـهردار.چـون دختـرش
نیومد رفت حاال باید اونوا باشه.پیرمرد که خواو آلوده بود و نمـی توانسـت
ا چنگ خواو فرار کنـد گفـت:بهتـره مـن هـم بـرم اونوـا.همـه چـی تـو
خ ره.حرف ،نا تمام ماند و به خـواو رفـت.حـاال مثـل قبـل جـوان شـده
بود.بوی خوش نگاه ،کرد .صـورت ،را خـوو و دقیـق تماشـا کـرد.انگـار
کتابی فلسفی را می خواند .به یاد بیست و پنش سال پی ،افتاد.همین چنـد
لحظه پی.،یا همین االن .مان مهم نبود .ن کامیاو شده بود ا مردی کـه
می خواست .مردی که طعم تلخ نفرتی نفـس گیـر را ا دلـ ،پـاک کـرده
بود.ع ا را دوست نداشت.ا همان وقت که بچه اش را کشت دوست نداشت
 .و ا فلسفه هم بدش می آمد.پیرمرد را که دیـده بـود فهمیـده بـود شـرور
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نیست .اما چیزهایی که ا پیرمرد پنهان نگاه داشته بود و بـر بـان نیـاورده
بود هم عذاب ،می داد.درباره ی ع ا بی انصافی کرده بود.ع ا بسیار مصمم
تر ا هر آدمی در شهر در فکر آینده ی مردم بود .او تمام سعی ،ایـن بـود
کــه نســل آینــده همگــی تکامــل یافتــه باشــند.عقلشــان و روحشــان رشــد
کند.آنچنانکه هر گونه بدی ا ذات انسان بیرون برود .ع ا تمـام قـدرت ،را
برای همین می خواست .پاک کردن بدیها و به وجود آوردن فضایی که هـر
انسانی بتواند به خودی خود نیک اندی ،و پاک باشد.هر چند باورش درباره
ی شرارت همه ی آدمها در تردیدی وسیع دست و پا می د اما به صـ بت
و یقین ع ا حسادت می ور ید .به جمله های آخر پیرمرد فکر کـرد .اینکـه
باید به خانه ی شهردار برود .پیرمرد حتما مـی خواسـته شـهردار را نوـات
دهد وا گروگان گرفتن دختر شهردار توسط ع ا جلو گیری کند.ولـی ایـن
غیر ممکن بود .چون ع ا چنان قدرتی داشت که نمی توانسـتند جلـوش را
بگیرند .بوی خوش به خودش و پیرمرد فکر کرد  .دوباره توانسته بود عشـق
یک مرد را کنار خود داشته باشد .عشقی کـه ا هـر جـادویی کـه آموختـه
باشد عزیزتر و نیرومند تر بوددناگهان پوست صورت ،کشیده و محکـم شـد
.چانه های ،باریک شد.همچون نانی که تصمیمی سـخت مـی گیرنـد.پـره
های بینی ،لر ید.ا اتاق بیرون آمد.عقربها بزرگتر شـده بودنـد .کـل خانـه
انباشته ا عقرو بود.بی رحمانه قدم برداشت.بی آنکه به له شـدن عقربهـای
یر پای ،فکر کند.

9
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وقتی بوی خوش به خانه ی شهردار رسید تا کـار پیرمـرد کـه نوـات دادن
دختر شهردار بود را انوام دهد ع ا لوله ی هفت تیر روغـن کـاری شـده را
روی شقیقه ی دختر گذاشته بود.همسـر شـهردار کـه نمـی توانسـت ایـن
رویداد را باور کند ا شهردار خواست همان کاری را انوام دهد که ع ا مـی
خواهد.شهردار مردد مانده بود بین جان دخترش و جان مـردم شـهر.چـون
ع ا می خواست که مردم را با هر ترفندی که مـی دانـد بـه میـدان بـزر
شهر بیاورد .در همین لحظه بود که تلفن خانه نگ خورد .هر لحظه صدای
نگ بیشتر می شـد .ع ـا ا شـهردار خواسـت گوشـی را بـردارد و خیلـی
طبیعی پاسخ دهد.شهردار گوشی را برداشت و صدای بوی خـوش را شـنید
که به او گفت آن هفت تیر که در دست ع است خالی است و بهتر است ا
او نترسند .تنها کاری که باید انوام دهد این است که مردم شهر را به طرف
ســاحل ببــرد.تمــام حرفهــای دختــرش را بــاور کنــد و مــو بــه مــو انوــام
دهد.صداق ع شد.شهردار به طرف ع ا برگشت و گفت  :برای اینکـه مـردم
به میدان بزر شهر بیایند باید چه کار کنم .آنـی بـه پـدرش گفـت هـیچ
کاری نکند .شاید دختر شهردار دچار نـوعی قهرمـانگرایی شـده بـود .او بـا
پیرمرد برخورد کرده بود و دیده بود که چ ور در فکر نوات مردم بـود و در
پایان مسموم ،کردند.حاال احساس پیرمرد با احساس خودش جمـع شـده
بود و ا او دختری ساخته بود که انگار می توانست با مر خودش ا کشته
شدن مردم جلوگیری کند.یا اینکه احساس پیرمرد به او منتقـل شـده بـود
،در این میان چیز دیگری هم بود.عشق ناگهانی نسبت به پیرمرد به عنـوان
یک انسان تکامل یافته و ناگهانی بودن ا دست دادن.،این اتفاق می توانـد
هر کسی را نسبت به ادامه ی ندگی بی احساس کند .نوعی یاس کـه فکـر
می کند ابدی است و بهتر است بمیرد .پس درباره ی حرکت آنی وقتـی بـه
پدرش می گوید  :این کـار را نکـن نمـی تـوان ا فـداکاری صـحبت کـرد.
شهردار گفت  :ولی ع ا به من قول داده است که همه ی خـانواده ام نـده
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بمانند.ع ا با سر تاییـد کـرد و گفـت :هـر کـاری ال م اسـت فـوری انوـام
بده.شهردار ا او خواست اجا ه بدهد تا به چند جا تلفن بزند تا بتواند مردم
را جمع کند.در همان حال بوی خوش وارد اتاق شهردار شد و بـدون اعتنـا
به دیگرانی که آنوـا بودنـد بـه طـرف ع ـا رفـت.دسـت ،را گرفـت و ا او
خواست که به دنبال ،بیاید .او می خواست ع ا شاهد تلفنهایی که شهردار
می ند و حرفهایی که می گوید نباشد.کمی دورتر ا دیگران ع ا ایستاد و
گفت :آهسته حرفت را بگو .ن گفت  :آمدم تا بهـت بگـم عقربهـا دارنـد ا
گرسنگی همدیگه رو می خورند .پیرمرد فکر مـی کنـه بایـد کـار رو ودتـر
شروع کنیم.حاال تو همینوا بمون و مواظب شهردار باش.من دختر شـهردار
رو به خونه می برم.یک گروگـان داشـته باشـیم بهتـره.گروگـان اگـه دور ا
چشم خونواده باشه تاثیر بیشتری داره  .ع ا گفت :تو فکر می کنی شـهردار
اونقدر محبوبیت داره که همه به حرف ،گوش کنن؟ من میخوام نتیوـه ی
کار ا بین رفتن تمام آدمها باشه .می دونی که هابز همه را شرور می دونـه.
ع ا به گونه ای حرف می د که ن جریان تند خون را در رگهـای او مـی
شنید.احساس قهرمانی و بزرگی را در وجودش می دید.سعی مـی کـرد هـر
چه بیشتر او را در آنوا نگه دارد تا شهردار بتواند کارها را انوام دهد.شهردار
به اداره مخابرات شهر دستور داد که صدای ضـبط شـده اش را بـرای تمـام
منا ل به طور همزمان پخ ،کنند.همان متنی که پیرمرد گفته بـود بـرای
مردم خوانده می شد.ا طرفی دسـتور داد بنـزین و نفـت را بـار کشـتیهای
خاصی کنند.بعد کشتیهای بزر مسافربری در ساحل آماده باشند.آنـی بـه
پدرش کمک می کرد.دستهای ،در جنب و جوش بـود  .هنـو شـقیقه اش
خنکای لوله ی هفت تیر را حس می کرد .پیرمرد را به یاد می آورد و دل،
می خواست بدانـد نـده مانـده اسـت یـا نـه.بـا خـودش گفـت کـه در آن
مسمومیت شدید مرده است.در ذهن خود ا او مـردی فـداکار سـاخت کـه
جان ،را به خاطر نده ماندن مردم داد.دوباره محتوای ذهـن ،را گشـت و
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اینبار دستهای ،سست شد و احساس سرمای عویبی کرد.نبایـد آن انسـان
تکامل یافته را آنوا می گذاشت و می آمد .اما این ن که بـود؟ هـم دسـت
ع ا؟یک ن چ ور می تواند چنین کار فویعی را انوام دهد؟در ایـن میـان
تاریخ به حرف آمد .همانگونه که فلسـفه بـه حـرف آمـده بـود و تنـد تنـد
ذهنیت آنی را رد کرد:بزهکـاری آدمهـا ایـن ذهنیـت آنـی را رد مـی کنـد.
همیشه مردم فکر می کنند که تنها مردها هستند کـه بزهکارهـای بزرگـی
می شوند و موجب اخت الت اجتماعی هستند .رفتـار مردهـا را خشـن مـی
دانند و در برابر نمی توانند تصور کنند که یک ن خشن بـه همـان قـدرت
مرد بزهکار وجود داشته باشد .اما در تاریخ با نهایی روبـرو مـی شـویم کـه
پشت پرده ی همه ی جنایات بوده اند .مردها را بدون آنکه خود دیده شوند
به جان هم انداخته اند و گـاهی جنگهـای بزرگـی بـه خـاطر آنهـا رد داده
است.به مادرش گفت:نترس مادر.مادرش چیزی نگفت و به او خیره شد  .هر
دو می دانستند که شاید ندگیشان به طر عویبی تغییر یابد .این چشمها
که به هم دوخته بود لبریز ا محبتهایی که بود که در مانهای سختی خـود
را نشان می دهند .معموال انسان محبتهای خود را پنهان نگـه مـی دارد تـا
بتواند ندگی رو مره اش را بگذراند .اگر همه بخواهند آنچه را ا محبت یـا
نفرت بدون توجه به محدودیتها آشکار کنند ندگی مثل عقربـه هـای یـک
ســاعت خواهــد ایســتاد .شــهردار عــرق پیشــانی ،را تنــد تنــد پــاک مــی
کرد.گوشی در کف دست عرق کرده اش لیز می خورد و مـدام نگـاه ،بـه
ع ا و نی بود که آهسته برای هم چیزی را نووا می کردند.او دیده بود کـه
ع ا تبدیل به عقربی سیاه و بزر شده بود و ا همه بیشتر می فهمید .اگر
کارها همانگ پی ،می رفت می توانستند نوات یابند.اما با اینهمه ا اینکـه
دخترش را در کنار خود می دید خوشحال بود .بوی خوش آهسـته آهسـته
خوی ع ا را نرم کرد و هفت تیر را ا دست ،گرفت و گفت:بهتـر اسـت در
یکی ا اتاقهای این خانه استراحت کنی تـا نیرویـت را با یـابی.هنـو وقـت
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یادی مانده.ع ا قبول نکرد و یک بار دیگر تک تک کسانی که انوا بودند را
دقیق نگاه کرد .انگار متن پر معنا و غلیظی ا فلسفه را بخواند .سپس هفـت
تیر را ا دست ن گرفت و گفت:باید مواظبشـان بـود.دیگـر تـا پایـان کـار
نخواهم خوابید .شرارت مردم شهر بی ،ا آن است که بفهمی کـی سـر بـر
خواهد آورد  .ن در این فکـر بـود کـه ع ـا چقـدر تغییـر کـرده و ذهـن،
همچون کتاو هـابز بـا تمـام فلسـفه اش در خـود ورق مـی خـورد .او جـز
خواندن خودش که همان فلسفه ی شرارت انسانهاست چیزی نمـی بینـد و
نمی شنود.ا طرفی به او حق می داد و خود را مقصر می دانست.اگر تن بـه
عشق پیرمرد نداده بود  ،این تلخی در ذهن ع ا ماندگار نمی شد که ممکن
است هر لحظه و ا جانب نزدیکترین کسانی که دوسـت مـی پنـدارد بـه او
خیانت شود.که هر مان ممکن است به او خیانـت شـود ..مـردی وارد اتـاق
شد .آنها در واقع در اتاق پذیرایی خانه ی شهردار نشسته بودنـد.ع ـا فـورا
هفت تیر را به طرف ،گرفت و اشاره کرد کـه بنشـیند .مـرد ک هـ ،را ا
سرش برداشت و خودش را معاون شهردار معرفی کرد.ع ا گفـت  :پـس تـا
حاال کدوم گوری بودی؟معاون شهردار با تعوب به او نگاه می کرد.او را نمی
شناخت و انگار اوضاع را درک نمی کرد.یا این ور وانمود میکرد .بعـد رو بـه
شهردار گفت :مردم به وحشت افتاده اند .خیلی هـا در میـدان بـزر شـهر
جمع شده اند.آنها تقاضا دارند شما را ببینند.ع ـا بـه بـوی خـوش گفـت :
موفق شدیم.و رو به آن مرد گفت  :همه ی مردم؟ معاون شهردار گفت:نمـی
توان گفت همه .ولی همین ور می آمدند .احتماال تا یک ساعت دیگـر همـه
باشند.ع ا گفت:شهردار باید حاال بیاید.معاون ایستاد و گفت:من نمـی دانـم
چرا اصرار دارید حاال بیایند.نمی دانم چه خبر مهمی دارید که می خواهیـد
به آنها داده شود.ولی تا حدود یک ساعت دیگر بهتر است صبر کرد تا همه
جمع شده باشند.در ثانی مردم دیگر ساعت ندارند.یعنی ساعتهایشان ا کـار
افتاده .آنها دیگر تاریخ و مان و ساعت نمی دانند .پس عوله نکنـیم.وقتـی
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مان وجود ندارد یعنی هر وقت اقدامی شـود همـان وقـت مـوقع ،هسـت
.ع ا ا حرفهای معاون درباره ی بی مانی خوش ،آمد.چون م ـابق تفکـر
خودش بود.به همین خاطر آهسته گفت :صبر می کنیم و خودش نیـز روی
مبلی کنار بوی خوش نشست.

۱
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پیرمرد با صدای چندش آور عقربهایی که حاال اتاق خـواب ،را هـم اشـغال
کرده بودند بیدار شد.ابتدا وحشت کـرد امـا بعـد بـه یـاد ن افتـاد و آنچـه
نوشیده بود :پس نمیتونن به مـن آ ار برسـونن .آنهـا را کنـار د.عقربهـا بـا
پر های روی تنشان و دمهای ر رجی به دیواره و سقف چسپیدند .ا اتـاق
بیرون آمد .و صدای ممتد نگ تلفن را شنید .آهسته بـه طـرف آشـپزخانه
رفت .گوشی را با دنبال کردن صدا پیدا کرد.با چند لگد به عقربهایی که بـه
میز و یخچال و ظرفها چسپیده بودند راه ،را با کرد.یک مرد پشت تلفـن
بود که خود را معاون شهردار معرفی می کرد.او گفت که نی چند بـار بـا او
تمـاس گرفتـه و شــماره پیرمـرد را داده اسـت.مــی خواسـت بدانـد وضــوع
چیست.پیرمرد فوری پرسید یعنی هیچ اط عی ا اوضاع شهر نداری؟معاون
شهردار گفت هر چند هنو خود را معاون شهردار معرفی می کنـد و مـردم
نیز برای حل مشک تشان با او تماس می گیرند ولی رسما استعفا داده چون
شهردار دیوانه شده است.پیرمرد چند عقرو را دست کنار د و گفـت:یعنـی
چه؟در همان حال دست جوان و پرقدرت خود را در یک لحظه دید .معـاون
شهردار سکوت کرد و بعد با چند سرفه کوتاه گفـت:مـن هنـو جنابعـالی را
نمی شناسم چرا باید توضیح بدم؟ پیرمرد گفت:من توضیح نمی خـوام.ولـی
می دونم که وقتی شهردار ا یک عقرو بزر کـه بـه اتـاق ،آمـده و او را
تهدید کرده باهاتون حـرف ده اسـتعفا داده ایـد.االن وقتـی نـداریم.بـرای
نوات شهر باید ودتر به منزل شهردار بروید.اگر دیدید من راست می گم و
اوضاع به هم ریخته است فقط بگویید مردم همه دارن به میدان بزر مـی
آیند  .این را می گویید؟ صدا ق ع شد.پیرمرد گوشی را گذاشت .برای خـود
راه با کرد و ا خانه بیرون آمد .هنگام بستن در عقربی که خواست خـود را
به بیرون ا خانه پرت کند له شد .پیرمـرد کـم کـم آنـی را بـه یـاد آورد و
حرفهایی که درباره فرار مردم و کشتیها گفته بود .آیا پـدرش حرفهـای او را
باور کرده بود و کشـتیها آمـاده بودند؟قـدمها را تنـدتر کـرد .حـس جـوانی
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عویبی وجودش را پر کرده بود .این حس را مدیون محبت بوی خوش مـی
دانست:یعنی بوی خوش هنو منو دوست داره؟سعی کـرد ذهـن ،را فقـط
متوجه اوضاع شهر کند .اما این کار غیر ممکن است .اگر هـم خواسـته بـود
چنین کاری انوام دهد نمی توانست.ذهنیت او نمی توند صد در صد متوجه
یک چیز شود.نباید فراموش کرد که او آنی را دیده اسـت.حرفهـای ع ـا در
دوران دانشوویی ،را به یاد آورد.حرفهایی که بوی تا گی مـی داد و حتـی
صدای ع ا  ،مکث کردن ،و تکان دادن دستها هنگام گفـتن آن جملـه ا را
بیاد می آورد:در روانکاوی گاهی استادان این علم به این نتیوـه مـی رسـند
که بسیاری ا مردهای بزر تاریخ نه به خاطر آن چیزی که به آن مشـهور
هستند کارهای بزرگی انوام داده اند  .بلکه آنها گرفتار اتفاقی بوده انـد کـه
در قلبشان جریان داشته نه در نگاه فکریشان .آنها برای رسـیدن بـه هـدف
قلبی خود که بیشتر منوط به لذت بوده موبور شده انـد نگـاه و رویکـردی
جامعه شناختی و اخ قی را بهانه سـا ند.در نتیوـه در مـورد پیرمـرد نمـی
توان مستقیم قضاوت کرد .ا دور کشتیها را دید و ناگهان ایستاد.پـس آنـی
موفق شده بود.خوشحال ا اتفاقی که داشت می افتاد به طرف ساحل رفـت
و رفتن ،حالت دویدن به خود گرفـت .ا مـردم خبـری نبـود .فقـط ا دور
سایه ی مردهایی را دید که فریادشان بلند بود.به طرف سایه ها رفت و کـم
کم آنها را دید.کارگران کشتیها و قایقها بودند که بشکه های نفت و بنـزین
را وارد کشتی می کردند .پیرمرد به آنها پیوست و بی هیچ حرفـی بـه آنهـا
کمک کرد .ا حرفهایی که با هم می دند فهمید کـه دسـتور را ا شـهردار
گرفته اند و در ادامه گفتگویشان ا دختر شهردار حرف دند که توسط یک
نفر به گروگان گرفته شده .ناگهان ا کار ایستاد .به مردها نگاه کرد و آدرس
خانه شهردار را پرسید.کارگرها به او نگاه کردند و یکی ا آنها گفـت :عاشـق
دخترشی؟ پس بایـد خیلـی ترسـیده باشـی نـه؟ پیرمـرد چیـزی نگفـت و
کارگرها خندیدند .همان کارگر دوباره گفت  :اون ور که ما شنیدیم شـهردار
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خیلی ترسیده .میخواد به خاطر دختر خودش کل شهر رو فراری بـده.شـهر
رو ول کنه دست چند نفر د د.تا حاال فکـر مـی کـردیم آدم حسـابیه .ولـی
این ور آدمها به درد شهردار بودن نمیخورن.پیرمـرد گفـت :شـماها متوجـه
نیستین چرا بنزین بـار میـزنین؟ فقـط چنـد د د نیسـتنن.میلیونهـا قاتـل
میخوان مردم را قتل عام کنند .پـس ا ایـن حـرف کارگرهـا دسـت ا کـار
کشیدند و دور پیمرد ایستادند.انگار او یک بشـکه بنـزین باشـد و بخواهنـد
حمل ،کنند.ساکت و خیـره بـه او نگـاه مـی کردنـد.پیرمـرد ا گفتـه اش
پشیمان شد چون فهمید که آنها را پی ،ا موقع وحشتزده کرده است.یکی
ا کارگرها خیلی آهسته گفت:خدا رحم کنـه .ایـن بابـاچی میگـه؟ بـا ایـن
سخن آهسـته کـه بـوی وحشـت و عوـز مـی داد دیگـران هـم بـه حـرف
آمدند.یکی گفت  :میلیونها قاتل ؟ این مسخره است .میتونی بگـی االن ایـن
میلیونها قاتل کوا هستن؟پیرمرد حس کرد باید ا موضع باال با آنهـا حـرف
بزند.طوری که آنها را دوباره به کار برگرداند.گفت  :تـو خونـه ی مـن.همـه
شان تو خونه ی منن .چه باور کنین چه نه برای حفظ جـان مـردم شـهر و
خودتون باید خیلی تند این بشکه ها رو بار بزنین.دیگـر نمـی تـونم چیـزی
بگم  .آدرس را بدید.وقت کمه رفقا .کارگرها به هم نگاه کردند  .بعـد آدرس
را دادند و پیرمرد ا آنوا دور شد.ا روی شانه نگاهی به عقب انداخت و دید
که آنها خیلی سریعتر ا قبل کار می کننـد.در اینکـه آنهـا حـرف ،را بـاور
کرده باشند شک داشت.اما همین احساس اندک وحشت کـار خـود را مـی
کرد.با خودش فکر کرد که ع ا چه شرارتی در اینهـا دیـده اسـت.آیـا تنهـا
توجه کردن به نظریه ی یک فیلسوف به نام هابز کـافی اسـت کـه همـه ی
مردم را محکوم به مر کنیم و بخواهیم انسـانهای کامـل را جانشینشـان
سا یم؟ چه بسا انسان نتواند ا این چیزی که هست بهتـر شـود .فیلسـوفان
همیشه آرمانشهرهایی در ذهن دارند که خود هـم مـی داننـد هیچگـاه بـه
وجود نخواهد آمد.با این فکرها به خانه ی شـهردار رسـید.عصـر بـود و هـر
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لحظه ممکن بود ع ا کارش را شروع کند .ا پشت سر صدای پایی را شنید
و تند برگشت.یکی ا آن کارگرها بود که معلوم بود تا آنوا دویده است.حاال
دوال شـده بــود و دســتها روی انـو نفــس تــا ه مـی کــرد.دهــان ،خشــک
بود.پیرمرد با وای ،را گرفت و سرش را بلند کرد.کارگر وحشـت ده گفـت:
بقیه رفتند.پیرمرد منتظر ماند و کارگر دوباره گفـت :ا حرفهـای تـو خیلـی
ترسشان گرفت و رفتند خونه.فکر کنم بخوان به تنهایی فرار کنن.پیرمرد بـا
تعوب گفت :یعنـی چـه بـه تنهایی؟کـارگر در حـالی هـر دو دسـت را بـه
پهلوهای ،فشار می داد گفت:خانواده هاشونو ور مـی دارن و بـا یـه کشـتی
فرار می کنن .میگفتن بقیـه بـه درک.اونـا خیلـی ترسـیدن .مـن نتونسـتم
قانعشون کنم.حتما بهترین و بزرگترین کشتی رو می بـرن.بـا وی کـارگر را
گرفت و با او به کناری رفت تا دیده نشوند.انتظار چنین چیـزی را نداشـت.
حتما دیگران هم با خبر می شدند.شاید ایـن اتفـاق قبـل ا پخـ ،صـدای
شهردار در تلفنهای تمام شهر اتفاق بیفتند و ایـن خـودش هـر و مرجـی
تولید می کرد که به ع ا در پیشبردن هدف ،کمک می کـرد.مـردد مانـده
بود که به ساحل برگردد یا این موضوع را به شهردار اطـ ع دهـد؟ پیرمـرد
پرسید:بشکه های بنزین رو بار دن؟ کارگر سرش را به ع مت نه تکان داد.
آنوقت بود که پیرمرد تصمیم ،را گرفت .اگر بنزین نباشد انگار هیچ کـاری
نکرده اند .نفت و بنزین حتما باید در همه کشتیها یا قایقهای کوچک باشد.
به طرف ساحل برگشت و کارگر هم به دنبال او می رفت .هـر دو دویدنـد و
پیرمرد چیز دیگری را نیز توربه کرد.اینکه خستگی برای جسم او معنا نمی
دهد.بعضی وقتها کارگر را نگاه می کرد که چگونه عقـب مانـده اسـت.حـاال
کنار ساحل بودند و انبوه بشکه ها همه جا ولـو بـود.چـرا شـهردار چنـد تـا
کارگر بیشتر نفرستاده؟ حاال او موبور بـود نقشـی را بـا ی کنـد کـه هـیچ
دوست نداشت.مردد مانده بود که چه کار کند .جز او و کـارگر کسـی آنوـا
نبود .ا کارگر پرسید:مردم به ساحل نمیان؟کارگر گفت:چرا.هـر رو همـین
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مواقع میومدن و هی تعدادشون یادتر می شد ولی ا وقتی سـاعتها ا کـار
افتاده و وحشت ده شدن دل و دماغ ندارن و کم تر می بینمشون .پیرمـرد
با لحنی خشک گفت:باید این بشکه ها رو بـار بـزنیم.ولـی تـو هـیچ کـاری
نمیکنی .همشو بسپار به خودم.تنها چیزی که ا ت می خـوام اینـه کـه هـر
اتفاقی االن افتاد وحشت نکنی .می فهمی چـی مـیگم ؟ هـر اتفـاقی.کـارگر
گفت:چه اتفاقی؟ بعدش هم تـو بـه تنهـایی ایـن کـارو مـی کنی؟پیرمـرد
گفت:فقط بگو وحشت نمیکنی.حاال اونوا بایست و اگـه همکـارات وحشـت
کردن یا خواستن فرار کنن جلوشونو بگیر.واسشون توضیح بده که باید صبر
کنن تا همه ی مردم برسن .همه چیز در مانی اندک صورت گرفت .پیرمرد
حاال ا قدرتی که دوست نداشت استفاده کند ،یعنی تبدیل شدن به عقـرو
سیاه استفاده کرد و بعد آنقدر بزر شد که توانست تمـام بشـکه هـا را بـا
شاخکهای ،بلند کند و در کشتیها و قایقها جا دهد.هنگـام انوـام ایـن کـار
حس عویبی داشت .بوی بد بدن ،را حس می کرد و صدای نفسـهایی کـه
بیرون میداد را نمی شناخت.پس ا آن دوباره به شکل اول برگشـت .کـارگر
ا وحشت فرار کرده بود.پیرمرد همانوا ایسـتاد تـا ا سـاحل و کشـتیها تـا
مانی که مردم همگی بیایند مواظبت کند.ایستادن و خیرگی به طبیعـت و
دریا و شنیدن صدای مرغهای دریایی ا دور ذهـن ،را آرام مـی کـرد و بـه
عقب می برد.ذهن ،در پی پاسخ به این س وال بود که چرا ع ا ا بـین آن
همه فلسفه و فیلسـوف فلسـفه ی هـابز و شـرارت آدمهـا را انتخـاو کـرده
است؟ شاید خیانت او به همسرش وقتی که بوی خوش ا او پرستاری کـرده
بود و کم کم به هم خو گرفته بودند باعث این خشم لوام گسیخته و سپس
انتخاو این راه شده بود.اما او خوو می دانست که غیبت طـوالنی مـدت او
که تنها یک پیام داشت و آن مر او در هنگام خنثی کـردن مینهـا بـود ا
گناه همسرش و او می کاست.س وال دیگر این بود که با اینهمه خیانتهـایی
که صورت می گیرد ،اگر بخواهد در هر کدام کل مردم را سر ن ،و محکوم
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کند و حتی سرشت مردم را پر ا شرارت بداند دیگر چه چیزی باقی خواهد
ماند؟ هر کسی به جای انتقام ا یک نفر تمام مردم را هدف قرار دهـد چـه
خواهد شد؟ آیا ع ا همـان وقتـی کـه بـه صـورت عقربـی سـیاه بـر دیـوار
آشپزخانه اش بود و بعد به او حمله کرد نمی توانسـت او را بکشـد و انتقـام
بگیرد؟ پیرمرد فکر کرد انتخاو نظریه هابز تنها به ایـن دلیـل نبـوده .او در
اسارتی که خود ا آن حرف می د دچار یک تغییر اساسی در فکـر و نحـوه
ی نگاه به طبیعت انسان شد.وگرنه تا آنوا که به یاد داشت هابز چنین نظـر
تندی درباره ی شرارت آدمها نداشت.بعـد وقتـی صـدای هیـاهوی مـردم را
شنید به خود آمد.

1۰
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در خانه شهردار همه چیـز همـان ور کـه ع ـا دوسـت داشـت پـی ،مـی
رفت.البته این ذهنیتی بود که بوی خوش برای ع ا ایواد کـرده بـود .او بـا
هوشمندی تمام نگذاشت ع ا ا چیزی بو ببرد .مخصوصا ا اوضـاع شـهر و
اتفاقاتی که در ساحل می افتاد.ع ا در کنار بوی خوش احساس امنیت مـی
کرد .او را ملکه سربا ان خود می دانست و این همان انتقامی بود که با لذت
ا همسر خود گرفته بود.ع ا پس ا رویداد خیانت بوی خوش و پیرمرد بـه
خودش هر یک را به نوعی درگیر هدف خود کـرده بـود و در عـین حـال ا
آنها انتقام می گرفت.او خوو می دانست که مادر میلیونها عقرو سیاه بودن
چقدر می تواند برای نی یبا حقارت آور باشد .به او چون باله دانـی مـی
نگریست که شرارتهای وجودش را در آن ریخته است و به این صورت خـود
را پاک کرده بود .این حق را به خود داده بود تا ا او ن همیشه یبا در بـی
مانی م لق بسا د تا همیشه ا او کامیاو شود.تواناییهـایی کـه بـه او داده
بود ا جمله یک بار رفتن به مان آینـده و آوردن نوشـیدنی ،کـه ال م مـی
دانست را یر نظر داشت.اما اکنون پایان کار بود و می دید که بـوی خـوش
تمام کارها را انوام داده است .پس او دیگر راه برگشت نداشت و باید پـا بـه
پای او در ا بین بردن کامل شرارت و ایواد شهری پر ا مردم نیک سرشت
پی ،بیاید .وقتی تلفن خانه شهردار به صدا در آمد ع ا بی هیچ شکی فکـر
کرد حتما همه مردم در میدان آماده اند .به همین دلیل سراغ پیرمـرد را ا
بوی خوش گرفت و او گفت :می داند پیرمرد در خانه منتظر است اما به هر
حال هنو باید گروگانی داشته باشند.پس برای خبـر کـردن پیرمـرد و آ اد
کردن عقربها آنی را هم با خود می بـرد.شـهردار ا نفـس افتـاده بـود.پـس
گوشی را معاون شهردار برداشت.یک نفر که خود را کارگر کشتی رانی شهر
معرفی می کرد تند تند حرف می د و ا عقرو غول پیکـری حـرف میـزد
که در ساحل دیده است .وقتی بـوی خـوش وحشـت معـاون شـهردار را در
چهره اش دید فوری به طرف او رفت و گوشی را ا دست ،گرفـت .ع ـا بـا
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لبخندی پیرو مندانه چهره ی معاون را تماشا کرد که بر اثر ترس پر ا لکـه
های قرمز شده بود .بوی خوش خیلی مح اتانه ا کارگر س واالتی کرد.بعـد
خندید و گوشی را گذاشـت  .بـه شـهردار گفـت:بایـد آمـاده بشـی جنـاو
شهردار .مردم همه تو میدون شهر منتظرن که بری براشون حرف بزنـی و ا
وحشت درشون بیاری .ولی فکر نکن میتونی حرفهـایی غیـر ا اونچـه ع ـا
بهت گفته رو به بون بیاری.چون دخترت پی ،منه.من اونـو ا اینوـا مـی
برم تا م م ن شم حرفای درست رو می نی .اگه اینکارو بکنی همونوـوری
که ع ا گفت تو و خونوادت نده می مونید .مادر آنی التماس کنان ابتـدا ا
بوی خوش خواست که آنی را با خود نبرد و بعـد رو بـه شـهردار کـرد و بـا
خشم به او هالی کرد که باید به حرفهای ن گوش دهد تا نـده بماننـد .در
حین حرفهای ،این جمله را هم گفت که این مـردم الیـق مـردن هسـتند
چون یک نفرشان هم به کمک ما نیامد.ع ا فرصت استفاده کـرد.ایسـتاد و
خود را به وسط سـالن رسـاند و گفـت :آقـای شـهردار چـرا قـدر همسـرتو
نمیدونی؟ اون هم فهمیده که این مردم شرور و پـر کینـه هیچکـدوم ار ش
نده موندن ندارن ببین  .اون لـک لـک پیـر کـه اسمشـو گذاشـتن معـاون
شهردار ا ترس چه شکلی شده؟ا اول هم باید میدونستی که این آقا خیلی
دوست داشت تو بمیری تا بشه شهردار شهر .آره .من قول می دم تو در بین
نسل بعدی این شهر هم شهردار بمونی  .چون ن شـریف و باهوشـی داری
که همه چیو میفهمه.معاون شهردار که هنو در شگفتی و ترس ا حرفهای
کارگر به سر می برد خیلی آهسته گفـت :نـه .امکـان نـداره:کسـی چیـزی
نشنید .شهردار تند تند سرش را تکان می داد و حرفهای ع ا را تاییـد مـی
کــرد .بــوی خــوش بــه آنــی گفــت کــه همــراه او بــه بیــرون ا خانــه
بروند.خواهشهای مادر آنی اثـری نداشـت.وقتـی آن دو بیـرون رفتنـد ع ـا
دوباره سر جای ،نشست و منتظر ماند تـا بـوی خـوش تلفـن بزنـد.آنوقـت
شهردار را به میدان می برد و در همان حین عقربها فـرا مـی رسـیدند.آنـی
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هنگام پایین رفتن ا پله ها گریه می کرد.بوی خوش به او گفت که ناراحت
چیزی نباشد چون مردم همه نوات می یابند.آنی اعتـراف کـرد کـه بـه ن
اطمینان ندارد چرا که با آن هفت تیر خیلی راحت مـی توانسـت ع ـا را ا
بین ببرد و دیگر هیچ چیزی ا این ماجرای تلخ و وحشتناک باقی نماند .اما
وقتی بوی خوش به او گفت که ع ا ا بین رفتنـی نیسـت و در بـی مـانی
محض به سر می برد اندکی اطمینان ،به ن با گشت .با توجه به چیزهایی
که دیده بود این حرف یاد هم بعید نبود و می توانست درست باشد .هر دو
با عوله خود را به مخابرات شهر رساندند .همه چیز آماده بود  .ن گفت کـه
فورا و همانگ با هم ،تلفن همه ی خانه ها به جز خانه ی شهردار را به صدا
در بیاورند ،تا مردم پیام شهردار را بشـنوند.علـت اینکـه همـه ی کارمنـدان
مخابرات به حرف ،گوش می دادند دستورهای شـهردار بـود ولـی م م نـا
حضور دختر شهردار در آنوا بی تاثیر نبود .پس می توان گفت بوی خـوش
ا هوشیاری باالیی برخوردار بود که آنی را ا آن خانـه بیـرون کشـید .بعـد
گفت :کشتیها آماده اند و پیرمرد در ساحل انتظار مردم رو مـی کشـه .آنـی
پرسید:این حقیقت داره؟ تا آنوا که من خبر دارم پیرمرد باید تو اون خونـه
باشه.همونوا که مسموم شد.بوی خوش حرفهای کارگری که نگ ده بـود
را به آنی گفت.در اینوا نمی شـود ا جریـان دوبـاره ی احساسـی نیرومنـد
غافل بود.احساس قلبی دختر شهردار به پیرمرد.آنی که تا به حال فکـر مـی
کرد پیرمرد مسموم شده و در خانه است و نسبت به نده بودن ،هم شـک
داشت ناگهان دوباره بودن ،را همچون طعمی متفاوت مزمزه مـی کـرد .ا
این لحظه دیگر نباید آنی را همان دختـری دانسـت کـه هـدف ،ا نوـات
مردم فداکاری بود .فداکاری انسانی که می خواست عقل و ذهنیـت خـود را
تکامل یافتـه بدانـد .بلکـه او االن دارای هـدفی شخصـی هـم بـود :عشـق .
کارمندان مخابرات با دقت کار خود را انوام دادند و به یکباره صـدای مـردم
هیاهویی نا تمام شد که شنیده می شد .کارمندان مخابرات هم با عولـه بـه
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مردم پیوستند .آنوقت بوی خـوش روی یـک صـندلی نشسـت و شـماره ی
خانه ی شهردار را گرفت.آنی همچنان به صدای پدرش گـوش مـی داد کـه
در ساختمان مخابرات طنین اندا بو .صدایی کـه بـا التمـاس ا مـردم مـی
خواست فورا و بدون تردید خود را به ساحل برسانند و هیچ چیزی بـا خـود
حمل نکنند تا جا برای همه باشد .ن به آنی اشاره کـرد کـه صـدا را ق ـع
کند .این امکان وجود داشت که صدای شهردار ا طریق تلفن به گوش ع ـا
برسد و همه چیز به هم بخورد  .اینبـار مـادر آنـی گوشـی را برداشـت  .ن
گفت :با ع ا کار دارد و ع ا پاسخ داد .بوی خوش گفت پیرمرد آماده اسـت
و همه آماده ایم اما باید کمـی صـبر کـرد.ع ـا بـا عصـبانیت ا او خواسـت
توضیح بدهد و بوی خوش گفت :عقربهـا تغذیـه نداشـته انـد  .همدیگـه رو
خورده اند و تعدادشون کمتر شده .البته ایـن انـدا ه هـم کافیـه.فقـط بایـد
بزرگتر بشن .شاید چند برابر .برای همین تعدادی ا مردم را بـه اونوـا مـی
بره تا عقربها ا شون تغذیه کنن .کمی صبر ال مه .ع ا مدتی ساکت مانـد و
فقط صدای نفسهای غلیظ ،به گوش می رسید .گفت  :بعد ا این کار فورا
خبر بده .ضمنا نمی خوام سربا ها کام سیر بشن .بایـد گرسـنه باشـن  .ن
گفت که فکر همه جای ،را کرده است و اگر صدای جنوالی را شنید بدانـد
که صدای فریاد قربانیان سربا ان ،است .بعـد گوشـی را گذاشـت و گفـت:
برویم ا پنوره نگاه کنیم .پرده را کنار دند .فضای بیـرون مملـو ا نـورکم
جان و سرد غروو بود.چهره ی آنی در ایـن نـور یبـاتر شـد ولـی پوسـت
صورت بوی خوش هیچ عکس العملی نشـان نمـی داد.مـردم را دیدنـد کـه
دست کوچکترهـا و خـانواده خـود را گرفتـه انـد و بـه طـرف سـاحل مـی
دوند.صدای جی نها و دخترها و غرولند مردها شنیده مـی شـد.در همـین
حین بوی خوش به چهره ی آنی نگاه کرد و در یک لحظه آر و کرد که چه
خوو بود اگر می توانست همانند آنی دختر یا نی عـادی باشـد.در مـان و
مکان و همراه با طبیعت رشد کند .نتوانست خـود را کنتـرل کنـد و خیلـی
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عادی ا دختر پرسید پیرمرد را دوست دارد؟آنی که به بیرون خیره بود و ا
آنچه می دید دهان یبای ،با مانده بود متوجـه نشـد و فقـط بـا صـدایی
تغییر یافته ا ترس توام با همدلی دخترانه ای که با مردم حـس مـی کـرد
گفت:پیرمرد چی؟ ن دوباره گفت:دوست ،داری؟ و اینبـار بلنـد تـر گفـت
طوری که آنی با تمام گیوی سعی کرد حس دوست داشتن را ا جـایی دور
و بسیار دور ا ذهن ،به یاد آورد.برای او در این لحظه بحرانی سخن گفتن
ا دوست داشتن بعیدترین چیز بود .اما اگر ماهیت بی مـانی محـض بـوی
خوش را درک کرده بود حتما عادی تر ا این می بود .لبها را با نـوک بـان
خیس کرد .انگار با این کار یبایی لبهای ،را آبیاری کرد بعـد گفـت :نمـی
دونم .یعنی چ ور بگم .مرد خوبیه.بله.مرد خوبیه .همین برای بـوی خـوش
کافی بود که بفهمد دوست ،دارد .اما این را هم خوو می دانست کـه تنهـا
تا مانی که او بخواهد این عشق ادامه خواهد داشت .ن به آنـی گفـت کـه
خودش را به سـاحل برسـاند و پیرمـرد را پیـدا کنـد.آنوقـت سـوار یکـی ا
کشتیها شوند و منتظر بمانند تا او پدر و مادر آنی و معـاون شـهردار را نیـز
نوات دهد و با هم به آنوا بیایند.
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وقتی صدای جی و داد و هیاهوی مردم شنیده شـد ع ـا ایسـتاد و هـر دو
دست را به پهلو د .طوری که با وان جوان ،چون نمـادی ا قـدرت بـرای
همه به نمای ،گذاشته شد.شهردار ا شنیدن صداها در وسواس فکری خود
غرق شد.هر لحظه ذهن ،نسبت به علت وقوع صداها تغییر می کرد .گـاهی
بر این باور بود که مردم در حمله ای غافلگیرانه برای نوات خود دست و پـا
می نند و گاهی به کشتیها و ساحل فکر مـی کـرد و انـدکی آرامـ ،مـی
یافت .ع ا شروع به قدم دن در طول سـالن کـرد .انگـار صـدای هیـاهوی
مردم موسیقی دوست داشـتنی او باشـد کـه کـم کـم بـه رقصـ ،خواهـد
آورد.بعد رو به شهردار گفت:اینها نتیوه ی وقت تلف کردنه جناو شـهردار.
چه فکر کرده ای؟من ا شنیدن صدای قربانیها خوشـم میـاد؟ نـه.نـه.اصـ
این ور نیست.ولی برای ایواد یک نسل بهتـر قربـانی کـردن ال مـه.معـاون
شهردار کمی به جلو خم شد و چند سرفه کوتـاه کـرد.ا شـنیدن کلمـه ی
قربانیها ترس ا درون ،جوشیده بود.نگاهی به شهردار کرد و گفـت :خـدای
من! باور کردنی نیست .ع ا این جمله را شـنید و لبخنـدی د.دسـتها را ا
پهلو برداشت و حاال در جلو سینه ی خود در فضا به ایـن طـرف و آن ـرف
پرتاو می کرد و خ ابه ای را آغـا کـرده بـود:سـربا ان مـن نیـا بـه غـذا
داشتند.حاال تعداد ی ا مردم شهر دارند تقاص ایـن گرسـنگی را پـس مـی
دهند .فکر می کنید چه کسی مقصر است.شما و شما.انگشـت اشـاره اش را
به طرف شهردار و معاون گرفـت.بلـه .چـون آنقـدر وقـت تلـف کردیـد کـه
سربا انم گرسنه شدند.رو اولی که مرا دیدیـد حتمـا یادتـان مانـده نه؟چـه
شد؟ رنگتان پرید.خیلی یاد ترسیدید.آنرو من چه گفتم؟ و شما بـا کمـال
شرارت مرا تحقیر کردید.مسخره کردید  .ایستاد و گوش داد و دوبـاره مثـل
یک سربا به قدم دن خسـتگی ناپـذیر ادامـه داد .شـهردار گفـت :تـو کـه
نمیخوای همه را این ور شکنوه بـدی؟ ع ـا دسـتها را در جیـب شـلوارش
تپاند؟اگر بیشتر وقت تلف کنین چرا که نه؟ باید بدونید که این کار به نفـع
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آینده است.چقدر در آینده ا این کـار بـزر سـتای ،میشـه.بلـه.سـتای،
میشه.دیگه جنگی وجود نخواهد داشت.حتی نفرتی هم نیست.سرش را بـاال
گرفته بود و با افتخار حرف می د.در واقـع مـی تـوان گفـت او هـدفی واال
داشت.هدفی برای به تکامل رساندن عقل و شعور انسـان.بـرای ایـن هـدف
ت شهایی کرده بود که م م نا شهردار و معاون ،ا آنها بـی خبـر بودنـد و
باور هم نمی کردند .اما گاهی داشـتن هـدفهای بـزر موجـب خـودبزر
بینیهایی می شود که همیشه تاریخ ا آن رنش برده است.نگـاهی بـه همسـر
شهردار کرد و با لبخندی که چشمهای ،را هم تسخیر کرده بود گفت :نظـر
شما چیه بانو ؟ همسر شهردار دستها را در هم می فشرد و گاهی آنها را بـه
حالت دعا نگه می داشت .این کار او چنان می نمود که در ذهن ،امید و نا
امیدی در هم آمیخته و هر کدام به نوبت باور او را رنـگ مـی دادنـد.گفـت
:دخترم آنی .آنی کواست ؟ ع ا گفت  :آنی نوات پیدا میکنه .م م ن باش
.آنهم فقط به خاطر هوشیاری و قدرت فهمی که شما ا خود نشـون دادیـد
بانو.شهردار گفت:ولی بقیه هم مهم هستن .من ایـن شـهر رو دوسـت دارم.
مردم ،رو دوسـت دارم .اصـ نمـی دونـم هـدف تـو چیـه آقـا؟ داشـتند
ندگیشونو می کردن .میگین کارتون ستای ،میشه.ولی من حـدس میـزنم
شکنوه و کشتن مردم نمیتونه ستایشـی رو در پـی داشـته باشـه .شـهردار
چون می دانست کارها در بیرون خوو پی ،می رود و علـی رغـم وسـواس
ذهنی ،مثبت اندیشی در این لحظـه ی دردنـاک در وجـودش غالـب بـود
توانست با جرات حرف ،را بزند.ع ا کمی خم شد تـا چشـمهای شـهردار را
ببیند.شهردار سرش را بلند کرد و گفت :این هم چشـمهای مـن.مـی تـونم
خیره نگاهت کنم .بله جنایت آقا.جنایت .فقط این اسم شایسته ی کاریه که
تو و اون ن می کنین.معاون شهردار آهسته گفت :یعنی مـردم کشـته مـی
شن؟خدای من! و دوباره در صندلی ،فرو رفت .دستها را دو طرف صـندلی
آویزان کرد و چشمها را به سقف دوخت .درست مثل پیرمردان ضعیفی کـه
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تنها کارشان به یاد آوردن گذشته در چنـین حـالتی اسـت .ع ـا همچنـان
قدمهای کوتاه ،را بر کاشیها تحمیل می کرد  .در همان حال گفت:امـا در
آینده خواهی دید که این ور نیست .هیچ فیلسوفی حرف الکـی نـزده .هـیچ
نظریه فیلسوفانه ای الکی نیست .وقتی ن ریه عملی بشه اونوقت همـه چـی
درست میشه .من نظریه ای رو قبول کردم و عملـی مـی کـنم کـه ا همـه
برای نسل بشر بهتره .ولی شما جناو حتما تو دانشـگاه ایـن حرفهـای منـو
شنیدید و خندیدید .با خودتون گفتین کـه فیلسـوفها همشـون بـی کـار و
ع ف و خیال بافن .درسته؟ اما میبینـی کـه چقـدر قـدرت دارن .االن مـی
بینی .من نشون می دم که میشه نظریات فیلسوفا رو عملی کرد.همین االن
گفتید کار من جنایته.گفتین ناشایسته است اما اگه ذهن منـو میفهمیـدین
منو میستودید.شهردار ب فاصله گفت  :هر کسی فلسفه ی خـودش رو داره.
مــن هــم نظریاتشــون رو خونــدم .هیچکـدوم آدمکشــی رو توــویز نکــردن.
همشون گفتن آمو ش.آمو ش درست مردم رو خوو بار میاره نه کشتنشون
و عوض کردن نسل به یکباره .همسر شهردار ناگهان ا جا پرید و دسـتها را
چون دو بال بزر در هوا گرفت و گفت  :اینقدر حرف نزن  .میفهمی ؟ هـر
چه این آقا می گه درسته .چون ور در دستهای اونه .آیا این خـودش یـک
فلسفه ی طبیعی نیست؟پس بهتره وقتی قدرتی نداری خاموش باشـی.ع ـا
خندید و گفت:بانو فکر نمیکردم نتونی بین قدرت با ور رو با قدرت فلسـفه
تشخیص بدی .داری اشتباه می کنی .این قدرت فلسـفه اسـت کـه بـه مـن
رسیده .فلسفه ا هر قدرتی باالتره .فلسفه برای سعادت و خوشبختی تـ ش
کرده ولی هیچوقت عملی نشده.حاال من دارم عملی می کنم .فکر کن شـهر
پر باشه ا مردمی که خیانت نکنن .د دی نکنن .ا همدیگه تو کارای خـوو
و نه شرارت بار حمایت کـنن .هـیچ جنگـی و نفرتـی وجـود نداشـته باشـه
.اونوقت یه شهردار چه نیا ی به دادگستری و ندان داره؟همه خـوبن .هـیچ
کس بر دیگری فخر نمیفروشـه بـانو .معـاون شـهردار گفـت:عویبـه.خیلـی
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عویبه برام این اتفاقها که داره میفته .ع ا ادامه داد :بله جناو معاون .بایـد
هم برات عویب باشه .تو دیگه نمیتونی سر مردم رو کـ ه بـزاری و طـوری
وانمود کنی که داری براشون حمت می کشی.نمیتونی انتظار داشته باشـی
همه بهت احترام بزارن و جیبتو پر پول کنن .اونوقت دیگه به کسی مثل تو
نیا ی ندارن و فقط یه اسم رو تو میزارن .فقط یه اسم آقا .اون هم لک لـک
پیره .همین .همین بـرات بـاقی میمونـه .همسـر شـهردار بـرای اولـین بـار
گفت:درسته آقا .تمام میشه .همین ور کـه گفتـی میشـه .ولـی کـاش آنـی
دخترم سالم باقی بمونه .برگرده پیشـم.شـهردار نشـیمن ،را روی صـندلی
تکان داد.کف دستها را به هم مالید خـم شـد و بـه آرنوهـا کـه حـاال روی
انوهای بی جان ،بود تکیه داد و گفت:انگار قرار نیست اجـا ه بـدی حتـی
لیوانی آو بنوشیم.ع ا گفت:من که تشنم نیسـت آقـا .همـین جملـه انگـار
پاسخ مثبتی برای رفتن همسر شهردار به طرف آشپزخانه بود.چون او فوری
بلند شد و ا کنار ع ا گذشت تا بـه آشـپزخانه رسـید.شـهردار ا ایـن کـار
همسرش خوش ،آمد و گفت:ولـی فیلسـوفان خوشـبینی هـم وجـود دارن
.مثل جان الک  .کسی که برعکس هابز میگه سرشت انسان نیکه.البته اگـه
اشتباه نکنم .خیلی وقت پی ،اینا رو خوندم.یا الیب نیتس .معاون شـهردار
ا حالت خمودی بیرون آمد و گفت:چرا آگوست کنت را نمیگویید قربان .او
انسان را می پرستید حاال ما اونها را می کشیم.ع ا عصبانی به طرف معاون
برگشت و گفت :تو باید مرده باشی لک لک پیر.آگوسـت کنـت یـک نـاقص
العقل بود  .اگر قراره ا یک نفر دیگه غیر ا هابز نام ببریم فقط میتـونیم ا
نیچه سخن بگیم که ابر مرد رو ا هابز یاد گرفت .ابر مرد هیچ نقصی نـداره.
شاید من هم به دنبال همین هستم .ولی نیچه فقط یک ابرمرد می شناخت
و هابز میخواد همه ی مردم شهر هر کدوم یه ابرمرد باشن .یعنی ا نسلهای
گذشته برتـر باشـن .معنـای ابرمـردی نیچـه بـا هـابز تفـاوت اساسـی داره
آقایان.نیچه همچون شوپنهاور اراده را پی ،می کشه .اما برعکس ،میکنـه.
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ا مهربانی و شفقت و نیک سرشتی که من می گم در فلسفه ی نیچه اثـری
نیست .او یک سنگدلی است که فقط می توانه موسیقی رو بـا خشـم اجـرا
کنه و آخرشم دیوونه بشه .فکر می کنید چرا؟ چون بـر عکـس اونچـه مـی
گفت خودش ا همه بـی اراده تـر بـود .چرنـدیات ،هـم بعـدا فقـط باعـث
سنگدلی همه ی مردم شهر شد .یادتان رفته؟ همسر شهردار با یـک سـینی
که دقیقا چهار لیوان آو در خود داشت برگشت .با تردید سینی را به طـرف
ع ا گرفت .ع ا اعتنایی نکـرد و بـه جـای آن گفـت :اینوـا المـپ نـداره؟
شهردار گفت:چرا البته .بعد لیوانی آو را یک جرعـه خـورد .ع ـا المـپ را
روشــن کــرد و گفــت  :فکــر کــنم بایــد بــریم  .صــبر کــردن کافیــه.تلفــن
کواست؟چرا نگ نمی خوره؟ البته سربا های من یادنـد و این ـوری سـیر
نمی شن.شهردار گفت  :هنو هم دیـر نشـده  .مـی تـوانی جلـو کشـتار رو
بگیری .می توانی ا توربه من استفاده کنی.من فلسفه جان الک رو ترجیح
می دهم.ع ا با لهوه ای که غلظت خشم در آن یاد بـود گفـت:جـان الک
یک برده فروش بود .اگه انسانها را پاک می دونست پس چرا بـرده فروشـی
می کرد؟ به خاطر سرشت بدش نبود؟ شهردار گفت:آیا درسـت نیسـت کـه
هابز نوکری پادشاه و ملکه رو کرد؟ ع ا گفت :تو جنـاو شـهردار هنـو بـه
ماهیت فلسفه فکر نکردی و نفهمیدی .فلسفه همیشه نظریه هایی را پـی،
می کشـه کـه بـرای آدمهـای عـادی مثـل تـو و معـاون عزیـزت مفهـومی
نداره.معاون شهردار که داشت لیوان دوم ،را هم جرعه جرعه می خورد به
سرفه افتاد.لیوان را دور ا دهان ،نگـه داشـت.بعـد گفـت:اوه .لعنتـی .بعـد
دوباره لیوان را سر کشید  .در همین حین در به شدت با شد و بوی خوش
با عوله وارد شد.ع ا به استقبال ،رفت و منتظر بود که او حرفی بزنـد .ن
گفت  :تلفنها ق ع شـده .فکـر کـنم ایـن هـم بخشـی ا بـی مـانی بـودن
ماست.همه چیز درسته .بعد به بقیه نگاه کرد و گفـت :پسـت ف رتهـا.حـاال
نوبت شماست .همسر شهردار ناگهان شیون سر داد و ا آنی پرسـید:پشـت
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سر هم میگف :با آنی من چه کار کردی؟ ن گفت .آنی پی ،ماست.در یک
خانه ندانی است تا کار به خوبی پی ،بره میمونه همونوـا .وقتـی شـهردار
نق ،مثبت ،رو انوام داد م م ن باشید آنـی را بـر مـی گـردونم .شـهردار
سعی می کرد همسرش را آرام کند اما نمی توانسـت همـه چیـز را بـرای،
بگوید .ع ا گفت  :االن دیگر غروو است .سربا ها آماده اند؟بوی خـوش بـا
لبخند گفت هم مردم و هم سـربا ها.مـا در لحظـه ی مهمـی بـه سـر مـی
بریم.معاون شهردار سرفه کرد و گفت:خیلی مهم .بعد به لیوانهای خـالی ل
د .هیچگس متوجه غیبت ناگهانی همسر شهردار نشد .او با سینی لیوانهای
خــالی کــه ا دســت معــاون شــهردار گرفــت بــه آشــپزخانه رفــت ولــی
برنگشت.شهردار به معاون ،نگاه می کرد و نمی دانست چـه کنـد.بعـد کـه
طاقت ،تمام شد گفت:همسرم کواست؟ ع ا نگاهی به صندلی خالی کـرد.
معاون شهردار با انگشت اشاره مسـیر آشـپزخانه را نشـان داد.بـوی خـوش
خواست به آن رف برود اما ع ا دست ،را مانع کرد و خود به آنوا رفـت .در
اصل ع ا ا وقتی او را دیده بود در نظر داشت برای ایـ ،انسـانهای نیـک
سرشت نسل بعد ا او به عنوان ملکه استفاده کند .او را نی دیـده بـود کـه
همچون بوی خوش قدرت ای ،یادی داشت و شاید می توانست انسانهای
یادی به شهر اضـافه کنـد .نـو ادانی پـاک کـه ا وقتـی اده مـی شـدند
ابرمردانی بی بدیل به حساو می آمدند.در ضمن سـخنان ن شـهردار هـم
برای ،مهم بود .در بین همه ی کسانی کـه تـا بـه حـال بـرای رسـیدن بـه
هدف ،با آنها روبرو شده بود تنها ن شهردار بود که مقاومتی نشـان نـداده
بود .هنگامی که به آسـتانه ی در آشـپزخانه رسـید ناگهـان چـاقوی بـزر
آشپزخانه در سینه اش فرو رفت و چند قدم به عقب برداشـت.همگـی بلنـد
شدند و به طرف اشپزخانه دویدند .همسر شهردار خشمگین و در حالی کـه
ا گریه و ترس ناشی ا کارش می لر ید گفـت:فکـر نمیکـنم دختـرم نـده
باشه  .این سزای تو بود کثافت.ع ا همانگونه کـه چـاقو در سـینه اش فـرو
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رفته بود برگشت و روی صندلی نشسـت.خیلـی عـادی تیغـه ی چـاقو را ا
سینه اش بیرون کشید و به سمتی پرت کرد .بقیه دیدنـد کـه هـیچ خـونی
حتی بر تیغه چاقو دیده نمی شود.همگـی و مخصوصـا همسـر شـهردار بـا
شگفتی به ع ا نگاه می کردند .بوی خوش کنار ع ا نشست و آهسته گفت:
البته آنی رو هم قربانی کردم  .یادی حرف می د .ع ا گفت:اشـکالی نـداره
.فکر کنم اینها هم فهمیدن .ولی بقیه مخصوصا مادره نده بمونن .بعـدا بـه
دردمان می خورن.حاال همه چیز آماده است؟ بوی خوش به دو طـرف نگـاه
کرد و در یک لحظه معاون شهردار را دید که در گوش شهردار چیـزی مـی
گفت  .بعد گفت.همه چیز آماده است  .ولی دیگـر اینهـا بـه دردمـان نمـی
خورن.مردم همان ور که می خواستیم کامل بـه میـدان آمـده ان.اگـر مـی
خواهی سالم بمانند کافی است فع در یک اتاق ندانیشان کنیم .مـن ایـن
کار رو می کنم .می دانی که عقربها فقط به دستور تو عمل می کنن.تو باید
آنها را به طرف میدان حرکت دهی.ع ا مدتی به جلو خیره شد .صـورت ،ا
همیشه کشیده تر شده بود و استخوانهای برجسته ی گونـه بـه چهـره اش
ص بت می داد.چشمهای ،بدون هیچ پلکـی بـه جهـان آرمـانی خـود مـی
نگریست .لبهای ،آهسته تکان خورد و گفت :همین کار و بکن .من می رم.

17
پیرمرد با صدای هیاهوی مردم به خود آمد و به طرف آنها رفـت .فکـر کـرد
همه ی مردم با خبر شده اند و برای نوات آنها بهتر اسـت ا آنهـا بخواهـد
ابتدا کشتیهای سمت چپ را پر کنند.اما با دیدن چند ده نفـری کـه آمـده
بودند متوجه شد آنها فقط خانواده های همـان کـارگرانی هسـتند کـه مـی
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خواهند به تنهایی فرار کنند.آیا باید می گذاشت این اتفاق بیفتد؟معلوم بود
که نه  .همه باید با هم سوار می شدند و همه ی کشتیها با هم حرکت مـی
کردند.وگرنه همه چیز به هم مـی خـورد و تعـداد یـادی ا مـردم جـا مـی
ماندند .برای همین جلوتر رفت و با صدای بلند ا آنها خواست که بایسـتند.
صدای ،آنقدر بلند و گوشخراش بود که خودش هم تعوب کرد .بـه صـدای
حیوانی می مانست هنگام شکار .آنها که هرکدام چیزی هم در دسـت خـود
داشت ایستادند.یک نفر ا بین آنها گفت:خودشه .همون کـه مـا رو بـا خبـر
کرد.حاال چرا جلومونـو میگیـره نمیـدونم.بعـد همـان کـارگر جلـو آمـد و
گفت:چته مرد؟ اگر راست میگفتـی پـس بـا مـا بیـا.پیرمـرد گفـت :راسـت
میگفتم ولی تا آمدن همه ی مردم باید صبر کنیند.حق نـدارین ا کشـتیها
استفاده کنیند.دیگران اعتراض کردند و بعد بی اعتنا به او به طـرف کشـتی
مقابل رفتند.وسایل سفرشان را هم با خود آورده بودند.پیرمرد دوباره موبور
شد کاری را که دوست نداشت انوام دهد .نگاه کرد و ا بـین نهـا یکـی را
انتخاو کرد .نی بود قد بلند با صورتی گرد و چشمهای خـیس ا تـرس.بـه
طرف او رفت و با یک جست او را ا بقیه جدا کرد.دست ،را دور گلـوی ن
قرار داد ولی فشار نداد .داد د .اگر منتظر نمونیداین ن می میره .ن سعی
در نوات خود داشت و دیگران را هم به کمک می طلبید.چند نفـری جمـع
شدند و پیرمردی ا میان آنها با ری ،انبوه گریه کنـان ا او خواسـت ن را
رها کند .پیرمرد گفت  :پس بگو همه در ساحل بنشـینند .مـن بـرای کـارم
دلیل دارم .این کشتی جان خیلیها رو نوات مـی ده و اگـه شـما اون رو بـا
خود ببرید ممکن است تعداد یادی تلف بشن.من ا طـرف شـهردار اینوـا
هستم و باور کن پیرمرد که این نو می کشـم .امـا هـیچکس تحـت تـاثیر
حرفهای ،قرار نگرفت .همگان فقط برای ن دلسو ی کردند و ناله هـای او
را به هیچ گرفتند و سوار کشتی شدند.پیرمرد در گوش ن گفت:رهایت می
کنم که بروی ولی اگر حرفهایم را باور کردی قدری مع لشـان کـن .وقتـی
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ن رها شد دست ،را روی گلوی ،کشید و آو دهان ،را به طرف پیرمـرد
انداخت.بعد دوید و خود را به دیگران رساند.پیرمرد احساس درماندگی کـرد
 .اما این درماندگی توام با چیز ی دیگر بود.نمی توانست بی رحمی مردمـی
که ن و دیگر مردمان را تنها می گذاشتند درک کند.یک لحظه فکـر کـرد
فلسفه ی ع ا و نظرش درباره طینت آدمها در اینوا درست ا آو در آمـده
است.خود شاهد نمونـه ای ا آن بـود.کنـار سـاحل رفـت و خـود را بـه آو
انداخت .باید خود را به لنگر کشتی می رساند.در عمق آو لنگـر کشـتی در
ماسه فرو رفته بود .هر لحظه ممکن بود کارگران کشتی لنگر را ا جا بکنند
و کشتی به سرعت ا ساحل جدا شود.حتی اگر مـی توانسـت لنگـر را نگـه
دارد با هم کار یادی نکرده بود.مسافران کشتی دیگـری را در اختیـار مـی
گرفتند.برای همین شنا کنان باال آمد و قدرت آو به سرعت او را بـه سـ ح
رسانید.به ساحل برگشت و وارد کشتی شد .به مسافران گفت:بگذاریـد مـن
هم با شما بیام .حرف ،دهان به دهان چرخید  .تعدادی مخالف بودنـد .امـا
تعدادی ا جمله نی که او را رها کرده بود گفتند که بهتر است بماند چون
ا همه چیز بـا خبـر اسـت و در ضـمن بـه تنهـایی نمـی توانـد حریفمـان
شود.پیرمرد دیدکه کارگران یعنی همان کسانی کـه تعهـد کـرده بودنـد در
کشتیرانی به مردم خدمترسانی کنند اکنون مشغول به راه انداختن کشـتی
نواتی هستند که فقط خودشان را نوات می دهد.هر طور بود بایـد آنهـا را
مع ل می کرد.اما ذهن ،یاری نمی داد .هر بار نگـاه ،را بـه طـرف شـهر
می انداخت و ا مردم خبری نبود انـدوهگینتر مـی شـد.صـدای ن را کـه
شنید برگشت.همان ن قد بلند بود  .گفت:کمی مع لشان کـرده ام امـا نـه
به خاطر تو.پیرمرد خود را جمع و جور کرد .نهای یبا همیشـه باعـث مـی
شوند مردها خود را جمع و جور کنند.دستی به موهـای خیسـ ،کشـید و
گفت :به خاطر چی؟ ن گفت:شوهرم .نمی خواست بیاد  .ولی پیدای ،مـی
شود چون خیلی ترسیده بود .فکر می کرد یک عقرو غولپیکر اینواست که
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می تونه همه رو بکشه .مسخره تر اینکه دیده همان عقرو سیاه تمام بشکه
های بنز ین و نفتی که همه ی کارگرها در طول یک سال هم نمیتـونن بـار
بزنن با شاخکهای خودش خیلی مرتـب بـار ده.پیرمـرد گفـت:بلـه .خیلـی
مسخره است .فکر می کنی چرا اینقدر ترسیده بود؟یـک چیـز دیگـه اینکـه
شما چ ور مسافرها را مع ل کرده ای کـه کشـتی راه نیفتـه؟ ن قـد بلنـد
شانه های ،را باال انداخت و پیرمرد سینه های ،را دید کـه مثـل دو تـوپ
همزمان به باال و دوباره پایین پرتاو شدند.گفت :هیچی.ملـوان رفـت دوش
بگیره .وارد یکی ا حمامهای داخل کشتی شد  .لباسـهای ،را کـه نزدیـک
در آویزان کـرده بـود برداشـتم .فکـر نکـنم بـدون لبـاس بیـرون بیـاد  .ن
خندید.پیرمرد هم خنده اش گرفت .ادامـه داد:شـوهرم ترسـو نیسـت.اصـ
این ور فکر نکن.ولی ا وقتی تمام ساعتها ا کار افتاده پشت سر هم می گه
دارد یک اتفاقی می افته .منظورش اینه کـه بـه آخـر دنیـا نزدیـک شـدیم.
پیرمرد که نگاه ،به طرف شهر بود گفت:آخر دنیا؟ ن گفت :البته من که
اعتقادی ندارم .پیرمرد به یاد آورد کـه همیشـه هـر اتفـاقی در تـاریخ مـی
افتاده مردم فکر می کرده انددنیا به آخرش رسیده.مث وقتی عیسـی را بـه
صلیب کشیدند یا موضوع کوچکتر مثل یک لزله تند و وحشتناک.حـاال ن
نشسته بود روی نیمکتی که لکه ی بزر نفت روی آن بود و بوی بدی هم
می دا .بعد ا سـکوتی نسـبتا طـوالنی ن گفـت :اصـ نمیخـواهی ا مـن
معذرت خواهی کنی؟آن خشونتی کـه نشـان دادی خیلـی دور ا ادو بـود.
پیرمرد خواست جواو بدهد که چشم ،به مردی افتاد .نزدیک مـی شـد و
چپ و راست را نگاه مـی کـرد تـا کشـتی مسـافران را پیـدا کنـد .خـودش
بود.همان کارگر و شوهر ن .پیرمرد رو به ن گفت :شـوهرت اومـد .ببـین!
باید خودش باشه ولی نبایدمن روببینه وگرنه سوار کشتی نمـی شـه .ن بـا
تعوب گفت:یعنی چه ؟ ولی اگر ایـن طـوره کـاری کـن نبینتـت .مـن کـه
منظورتو نمیفهم .البته خشن بودنت شاید به او هم رسیده.پیرمرد بـه عقـب
91

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

کشتی رفت و ا نگاهها دور شد .ن با قدمهای تند تا انتهای عرشه دویـد و
شوهرش را صدا د.کارگر نزدیک شد بعد گفت:همه سوار شدن؟ ن گفـت:
چت شده؟ انگار هنو ترسیدی مرد؟ به کوا نگاه می کنی؟سوار شـو  .همـه
اینوا هستن .من مع لشان کرده ام .در همین هنگام سر و صدای مسـافران
هم بلند بود که چرا حرکت نمی کنـیم .پیرمـرد دوبـاره بـه طـرف نیمکـت
آمد.کارگر سوار شده بود و وارد می شد که ناگهان ایستاد و با انگشت اشاره
پیرمرد را نشان داد ولی حرف نزد  .انوان ،لر ید و مایعی ا شلوارش عبـور
کرد .ن شـروع کـرد بـه داد و فریـاد و در ایـن حـین سـیلی محکمـی بـه
شوهرش د .بعد به طرف پیرمرد برگشت و با خشم گفت:چه کـارش کـرده
ای تو؟ بگو با شوهرم چه کرده ای که این ور ا تو می ترسه؟ ود ا کشـتی
پیاده شو وگرنه همه را خبر می کنم .ود .پیرمرد مثل یک اسیر جنگـی دو
دست را باال برد و جلو آمـد .کنـار کـارگر چمباتمـه د و گفـت  :چ ـوری
مرد؟مگر بهت نگفتم انوا بایستی و وحشت نکنی .فقـط ایـن رو بـدون کـه
همه ی مـردم بـه تـو مـدیون خواهنـد بـود اگـر ا ایـن مخمصـه خـ ص
بشیم.حاال فقط به همسرت بگو که باید صبر کنیم .باید صبر کنیم تـا همـه
بیان  .تو که نمیخوای مردم یادی بمیـرن نـه؟ ن گفـت :چـه چیـزی دم
گوش ،پچ پچ میکنی و بعد به سرعت دور شد وقتی برگشت با چند نفـر ا
جمله دو کارگر و همکار شوهرش بود و گفت :ایـن مـرد .همـین.شـوهرم را
ترسونده.این یک شی انه .باید ا کشتی بره بیرون.پیرمـرد ایسـتاد و گفـت:
شماها شی ان نستین که مردم شهر را ول کرده این به امان خدا و خودتان
فرار می کنید؟ یکی ا کارگرها گفـت:تـو خـودت بـه مـا گفتـی کـه خ ـر
وحشتناکی نزدیکه .اینوا بمونیم تا کشته بشیم.هـا؟ مـی خواسـتی تـا کـی
بمونیم و اون بشکه ها را بار بزنیم ها؟ اگر راسـت میگفتـی بایـد ا شـهردار
می خواستی هزار تا کارگر بفرسته نه ما چند نفر.مقصر ما نیستیم .شـهردار
است و خود تو .بعد آمد جلوتر و به شوهر ن که کم کم به خود می آمـد و
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خیسی شلوارش را نهان می کرد گفت:تو هم مقصر خـودتی .گفتـیم ولـ،
کن رفتی دنبال .،این هم نتیوه اش.ببین نت چه جـری مـی کشـه؟این
مرد میخواست نتو خفه کنه.انگار هیچ غیرتی هم در تو نمونـده مـرد .مـی
گم می خواست نت را خفه کنه .کارگر ایستاد.ک ه ،را جا بـه جـا کـرد.
رو به ن ،گفت  :این مرد رو می شناسم .او همه ی بشکه ها را بار د .بعـد
به همکاران ،گفت:بروید بینید .صدای مسافران بلند تر شده بـود آنهـا مـی
خواستند هر چه ودتر کشتی حرکت کند .ن گفت  :یعنـی میگـویی ایـن
مرد همون عقرو بزرگه نه؟ خب .این کوـای ،عقربـه؟ دیوانـه شـدی مـی
خواهی آبروی منو هم ببری؟ کارگرها ا عرشه سرک کشـیدند و رد بشـکه
ها را گرفتند.چیزی ندیدند.برگشتند و گفتند:رفیق راست میگی .ولی چ ور
ممکنه؟ پیرمرد گفت:اگر آدم یک هدف داشته باشه .اگر بـه هـدف ،ایمـان
داشته باشه می تونه .کافیه به من اعتماد کنیند.همان طور که آن کـار را در
مورد بار دن بشکه ها کردم ا همه ی شما محافظت می کنم .هـدف همـه
ی ما اول ا همه نوات تمام مردم شهره نه فقط خودمون .من فقط می گـم
به من اعتماد کنیند . .شوهر ن گفت:من بهت اعتماد دارم.چون دیدم چـه
کار کردی  .ولـی بقیـه ندیـدن .پیرمـرد منظـور شـوهر ن را فهمیـد ولـی
اهمیتی نداد و گفت:اگه می خواید همـین االن ا کشـتی مـی روم بیـرون.
ولی من به همه میگم که چقدر نسبت به دیگران بی تفاوت بودین .فقط بـه
فکر خودتان بودین .مردم که کم کم نزدیک شده بودند شروع کردند به هل
دادن پیرمرد به بیرون .ولی شوهر ن جلو آنها می ایستاد.در این موقع بـود
که صداهای محوی ا دور شنیده شد.مثل صدای طوفانی کـه نزدیـک مـی
شــود.بعــد صــداها واضــحتر شــد.پیرمــرد بــا خوشــحالی داد د:مــردم
رسیدند.مسافران کشتی در ابتدا ترسیدند و وحشتزده بـه همـدیگر نگـاه
کردند و هر کس دعایی می خواند .اما بعد همـراه بـا پیرمـرد وارد سـاحل
شــدند .انبــوه جمعیــت وحشــت ده و گــیش بــه طــرف کشــتیها هوــوم
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آوردند.پیرمرد جلوتر رفت و به چپ و راست نگاه کرد .نیروی بینایی خود را
تا آنوا که می توانست به کار گرفـت تـا آنـی و بـوی خـوش را پیـدا کنـد.
امیدوار نبود شهردار را ببیند چون شهردار قد کوتاهی داشت.بعد وقتی آنـی
نفس نفس نان به او رسید توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است. .

16
عقربهای سیاه آنقدر بزر شده بودند که ع ا را خوشحال کنـد.وقتـی وارد
خانه شده بود همه ی آنها همچون سربا انی تعلیم دیده با صدای مخصوص
خود برای ،فریاد کشیدند و دمهای بزر خود را که اسلحه ی پرقدرتشـان
محسوو می شد به او نشان دادند.ع ا در ابتدا چند بار پیرمـرد را صـدا د.
وقتی ا او خبری نشد به نق ،خود به عنوان فرمانده ی سربا انی کـه بایـد
مردم شرور شهر را ا پای در می آوردند تا نسلی نیک سرشت بتوانـد جـای
آنها را بگیرد فکـر کـرد.بـه عقربهـا خـوو نگـاه کـرد .در چهـره هایشـان و
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اندامشان دقیق شد و سر تکان داد.آنها را برای هر کاری که ال م باشد آماده
دید .اشک در چشمان ،جمع شد.چـون بـه آر وی دیرینـه خـود بـرای بـه
وجود آوردن شهری که همه ی مردم ،خوو و نیـک باشـند نزدیـک مـی
شد .او توانسته بود سالهای سال رنوهای بزرگی را تحمل کند.رنوهـایی بـه
خاطر همین رو  .همیشه به فکر عملی کـردن نظریـه ای بـود کـه ا هـابز
آموخته بود و تعوب می کرد که چرا هیچکس تا به حال نتوانسته است این
فلسفه را عملی کند.چشمهای ،می درخشید و چهره اش در آخرین لحظـه
های غروو سرد همچون تندیسی بود که انگار تمام ظرافتهای یـک انسـان
کامل یا یک ابرمرد را در خود داشت.عقربهایی که بـه دیـوار و سـقف اتاقهـا
چسپیده بودند هم با صدای خاص خود برای ،هورا کشیدند تا وقتی که بـه
اتاق خواو رسید.پیرمرد آنوا نبود و این عویب بـود.چـون بـوی خـوش بـا
اطمینان به او گفته بود که پیرمرد اینواست و بـه او کمـک مـی کنـد .آیـا
همسرش به خاطر آن خیانت ،پیرمرد را هم قربانی کرده بود تا عقربهـا ا او
تغذیه کنند؟ اگر این کار را کرده باشد عویب نیسـت  .چـرا کـه همسـرش
پس ا آن اتفاق ندگی عادی خود را ا دست داد .اما برای ع ا خیلی وقـت
بود موضوع خیانت کم رنگ شده بود و این اواخـر بـه خـاطر هـدف بسـیار
بزرگترش آن را فراموش کرده بود.بوی خوش نباید این کار را می کرد چون
پیرمرد وفاداری خود را نسبت به فلسفه ی هابز نشان داده بود.او حتی ن و
فر ند خود را فدا کرده بود .ع ا به طـرف قفسـه ی کتابهـا رفـت .کتـابی را
برداشت که جم تی ا هابز در آن بود.آخرین جمله ی هابز را با صدای بلند
چون عبارتی مقدس برای خود خواند ((:اکنون خـود را بـرای آخـرین سـفر
طوالنی خوی ،آماده می سا م  :جهشـی در میـان تـاریکی)) .وقتـی ایـن
جمله را خواند تمام بدن ،را رعشـه ای بـه حرکـت در آورد.تـاریکی را بـه
شدت حس می کرد .باید خود را در معرض این تاریکیهای گونـاگون کـه ا
وجود آدمهای بد طینت و شرور سرچشمه می گرفت قرار می داد تا بتوانـد
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به روشنی برسد.سفری طوالنی که هابز ا آن سخن گفتـه بـود بـرای ع ـا
معنایی عمیق داشت .شاید هیچیک ا افرادی که هنگام شنیدن این سـخن
در کنار هابز بودند به انـدا ه ی ع ـا ایـن درک عمیـق را نداشـتند.او مـی
دانست که هابز در میان پیروان ،به دنبـال کسـی بـوده اسـت کـه معنـای
جهشی در تاریکی را درک کند .اما هیچکدام نفهمیدند.ع ا با تمـام وجـود
فکر می کرد منظور هابز ا جه ،عملی کردن فلسـفه اش اسـت.هـابز مـی
خواست نظریه اش در مـورد شـرارت انسـان و گـر بـودن آدمهـا عملـی
شود.در عمل و به شکل مبار ه ای فراگیر که کل شهر را نوات دهد نه فقط
به صورت نظریه ای که در کتابها بمانـد .حـاال بـا چشـمهای انـدوهگین آن
جمله ی هابز را چند بار خواند.سپس فکر کرد برای سربا ان ،نیـز بخوانـد
تا به آنها نیرو دهد.کتاو را برداشت و روی تختخواو ایستاد .عقربهای سیاه
ا هر سو و ا پشت پنوره ی حیاط سرک می کشیدند.با صدای بلند جملـه
را خواند .احساس کرد با این جمله می تـوان نـدگی مـردم را ا تـاریکی و
شرارت به سمت نیکی برد .دروغ و ریا را ا بین برد و انسانها را تا حد کمال
پی ،برد .خود را تنها دید .به یکباره حس کرد تنهاست.پیرمرد مرده اسـت
و همسرش یعنی بوی خـوش ا او دور اسـت .بنـابر ایـن تنهـا اوسـت کـه
مس ولیت همه چیز را بر عهده دارد .کتاو را باال گرفت و چند بار تکان داد.
آنگاه ا اتاق بیرون آمد .درست مثل فرمانده ای کـه ک هخـود در دسـت ا
اتاق ،بیرون می آید و سربا ان می فهمند که جنگی در پی ،است .هر چه
ودتر باید خود را به میدان بزر شهر برسـانند .یـک بـار دیگـر بـه انبـوه
سربا ان ،نگاه کرد و آنوقت در خانه را کامل با کرد.بیرون ا خانه ایستاد و
برای اینکه بتواند بیشترین قدرت ،را با یابد تاریکی محض را در نظـر آورد
و خود را به آن سپرد.حاال خود عقرو سیاه غولپیکری بود که بـه تنـدی راه
میپیمود و سربا ان ،نیز پشت سرش با انگیـزه ای قـوی همچـون فرمانـده
شان و منظم پی ،می رفتند.خیابانها و کوچه ها خـالی بودنـد و حـاال جـز
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صدای عقربهای سیاه چیزی شنیده نمی شد .این خود ع مت خـوبی بـرای
ع ا بود .شهر باید در ابتدا خالی ا هر گونـه جسـم و روح و صـدا شـود تـا
جانشین پاک آنها بتوانند در آن سکنا گزینند.به طـرف میـدان بـزر مـی
رفتند.جایی که همه ی مردم شهر ا کوچک و بزر منتظر شـهردار مانـده
بودند.اما اکنون در می یافتند که باید برای نوات شـهر خـود را فـدا کننـد.
ع ا بر این باور بود که این آدمهای شرور در تاریکی ندگی می کننـد و در
تاریکی شناورند.پس باید آنها را نوـات داد.در اصـل ع ـا دو پیـرو ی را در
یک پیکار به دست مـی آورد.یکـی نوـات مـردم ا تـاریکی بـا مرگشـان و
دیگری نوات شهر با پرورش انسانهایی که دیگر در تاریکی نیستند.در بـین
راه کودکانی یا دخترانی بر مین افتاده بودند که ع ا گمـان میبـرد در اثـر
هووم مردم به طرف میدان شهر یر پا افتاده اند و خمی شده انـد.بـه هـر
حال آنها خوراکهای خوبی برای سربا ان ،بودند.وقتی ا دور میدان شـهر را
دید تعوب کرد.چون هیچکس آنوا نبود  .سرعت ،را یاد کرد و بعد در آن
گر و می ،هوای بعد ا غروو دید که تنها چند نفـر موـروح بـر خـاک
افتاده اند.سربا ان برای خوردن آنها هووم بردند و ع ا گفت :بزرگترینشـان
را نده می خواهد.آن فرد به ع ا گفت که مـردم در میـدان نیسـتند بلکـه
همگی به طرف ساحل رفته اند.ع ا فهمید که صـداقت و نیـت پـاک ،او را
در هدف ،یاری داده است و مردم خود بی هیچ اعتراضی به هدف انسانی او
کمک کرده اند.آنها خود را در دریا غرق کرده اند.جلـوتر رفـت و بـه طـرف
ساحل نگاه کرد و با خود گفت اگر جسدهاشان بر روی آو مانده باشد مـی
تواند سربا های ،را قدرتمنتر کند.او دیگر به عقربهای سیاه نیـا ی نداشـت
یرا نوات شهر ا شرارت مردم انوام شده بود.چیزی که نیا داشـت نـوعی
نیکی بود که می خواست بیشتر و بیشتر بارورش سا د.نیکی بـه سـربا ان،
که تا آخرین لحظه با او بودند .او آنها را بـه سـمت سـاحل بـرد تـا پـس ا
گرسنگی طوالنی بتوانند ا اجساد مردم شهر تغذیه کنند .او همچنـین مـی
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دانست که خون تاریک مردم عقربهای سیاه را در مرگـی خـاموش و بـدون
رنش فرو خواهد برد.ا هم اکنون به فکر ملکه ی شهر یعنی همسـر شـهردار
بود.تنها آن ن بود که می توانست ا انسـانهای جدیـدی کـه نسـلی پـاک
سرشت را به وجود می اوردند بارور شود.حتی بوی خوش نیز در این موقـع
به دردش نمی خورد .دوباره به طـرف سـاحل نگـاهی انـداخت.چیـزی جـز
روشنایی گاه به گاه موجها در دریای تاریک نزدیک شب دیده نمـی شـد.در
قلب ،احساس عویبی نسبت به مردم شهری که نیـت او را بـرآورده کـرده
بودند داشت .در ذهن ،این جمله چون وردی پایان ناپذیر تکرار شد  :آنهـا
خود را ا تاریکی خود نوات دادند و باعث ،تو بودی.پس خوشـحال بـاش.
قلب ،آرام گرفته بود.به طرف ساحل رفت و سربا ان ،همچنـان مـنظم در
پشت سرش بودند. .

13
پس ا دیدار با آنی پیرمرد رو به مسافران کشتی کرد.ابتـدا ن قـد بلنـد را
نگاه کرد که در کنار شوهرش ایستاده بود.بعد گفت:وارد کشتیها می شـویم.
ما ا همه ودتر رسیده ایم و وحشت یادی نداریم.برای همین بایـد سـعی
کنیم مردم راآرام و بدون هراس وارد کشتیها کنیم .بدون اینکـه کسـی بـه
خاطر عوله و یا ترس آسیبی ببیند.هـر کـدام ا مـا در یـک کشـتی بـرای
همین یاری کردن مردم باشد .عـده ای اعتـراض کردنـد و هنگـام ورود بـه
کشتی شروع به غرولند کرده بودند ا جمله پیرمـردی کـه فکـر مـی کـرد
توانایی این کار را ندارد.او پدر یکی ا کارگرها بود .پیرمرد ا آنـی خواسـت
97

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

به او کمک کند.آنی با صدای بلند حرفهایی د که همـه را بـه جـز پیرمـرد
متعوب کرد .او تمام اتفاقاتی که در شهر افتاده بود را بیان کـرد .پیرمـرد ا
اینکه همه ی مسافران او را به عنوان دختر شهردار می شناختند خوشـحال
بود .چون حرفهای ،را باور می کردند.با حرفهای آنی همه متوجه شدند که
سخت گیریهای پیرمرد بی خود نبوده است .پیرمرد هم در مورد اینکه ایـن
اتفاق اتفاق ساده ای نیست و کسی که می خواهد آنها را ا بین ببرد طبـق
فلسفه ای کار می کند که آن فلسفه همه را محکوم به شرارت کـرده اسـت
حرف د .مسافران خشم خود را نشان دادنـد و پیرمـرد گفـت  :یعنـی یـک
پیرمرد هم شرارت دارد؟این حرف در حالت عادی مـی توانسـت خنـده دار
باشد  .همانگونه که در ذهن ن قد بلند می گذشت .اما در ان حالـت همـه
ا چنین فلسفه ای ترسیدند و برخی که نمی دانستند فلسفه چیسـت فقـط
گوش دادند .در نتیوه همه حاضر شدند کمک کنند.همگـی هـر کـدام بـه
یکی ا کشتیها رفتند.آنی که پزشکی خوانده بود به خمیهـا و کسـانی کـه
حس اضظراو و ترس داشتند کمک کرد.ا همه خواست حتی اگـر تـا حـد
مر تشنه شدند ا آو دریا ننوشند .کارگرهای کشتیرانی بی ،ا دیگـران
تحرک نشان می دادند /افرادی که ا بین مردم می شـناختند بـرای کمـک
در راه اندا ی کشتیها می طلبیدند .گاه گاهی صدای ناله و نفرینـی بـر مـی
خاست ا بان کسی که خانواده اش را گم کرده بود .پیرمرد همراه با تعـداد
یادی مسافر در همان کشتی ماند و کشتی را کمی جلوتر ا دیگر کشتیها
قرار داد .به کارگران گفته بود چگونه عمل کنند و با حرکت او آنهـا هـم راه
بیفتند .در نتیوه پس ا سوار شدن همه ی مردم کشتی را بـه حرکـت در
آورد و به آنی گفت:حاال وقتشه .آنی به تندی بـه عقـب کشـتی رفـت و بـا
کمک دیگر مسافران سر یکی ا بشکه های نفت را با کرد و آنرا بـه طـرف
بیرون عرشه هل داد .بشکه در آو افتاد و ا دیگر کشتیها هم هر کدام یـک
بشکه به دریا می افتاد.آو دریا در آن هوای گر و می ،بو میگرفـت و بـا
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چیزی که با آن چندان سنخیتی نداشت می جنگید .مقداری ا راه را رفتـه
بودند که پیرمرد گفت:حاال کافیست.باید مقدار یادی دور شویم.آنی کنار او
نشست و به چهره اش نگاه کرد .چهره ی پیرمرد ا ص بتی اندوهناک چون
سنگ تراشیده ای می درخشید.می دانست که پیرمرد برای پـدر و مـادرش
هم اندوهگین است .آنی به پیرمرد گفته بود که آنها در امنیت هستند چون
بوی خوش با آنهاست و ا آنها محافظت می کند.اما پیرمـرد تردیـد داشـت
که بوی خوش کام خود را ا تفکر ع ا خ ص کرده باشد .او نمی توانست
باور کند که ن ع ا به خـاطر عشـقی کـه بیسـت و پـنش سـال ا آن مـی
گذشت تمام تفکرات ع ا و تمام فرایندهای ذهنی که پشت سر گذاشته بود
را فراموش کرده باشد .نی یبا که در بی مانی م لق نـدگی مـی کـرد و
این را مدیون ع ا بود .هر چند خاطره ی عاشقانه ای که با او داشت گـاهی
آشوبی شیرین را در دل ،می ریخت اما نمی توانست در این لحظات سخت
به آن خاطره دلخوش باشد و خ ری که ممکن بود با در آینده و اینبـار ا
طرف بوی خوش بر مردم تحمیل شود را فراموش کند .هوا رو بـه تـاریکی
می رفت .نسیمی که اکنون بر اثر حرکت آنها تبدیل به بادی خنک شده بود
می و ید و افکار همه ی مسافران را نوا ش می داد.آنی گفت:بوی خوش ا م
پرسید تو را دوست دارم یا نـه؟ پیرمـرد نگـاهی بـه او کـرد .امـا چهـره ی
سنگی ،جایی برای نفـوذ ایـن سـخن نداشـت.پیرمـرد گفـت:حـاال شـروع
کن.فکر کنم موقع مناسبی باشد  .آنی گفت:شـاید ا پسـ ،بـر نیـام .مـن
سکان را میگیرم تو برو .پیرمرد سری تکان داد .آنی فرمان کشتی را محکـم
در دست گرفت و اشکی که پیرمرد ندیده بود را ا گونه سترد .فکر کرد چرا
باید چنین اتفاقی بیفتد تا بتواند یک انسان خوو همچون پیرمرد را ببینـد
و دوست ،داشته باشد؟ آیا نمـی توانسـت در مـوقعیتی بهتـر او را ببینـد؟
پیرمرد می توانست ا گلوله های توپ استفاده کند .اما این تـرس در او بـه
وجود آمده بود که بر اثر ناشی گری دیگر کشتیها گلوله های توپ بـه شـهر
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اصابت کند.پس برای این کار ا فشـنگهای قرمـز رنـگ آتشـزا کـه تـاریخ
تولیدشان که به خیلی وقت پی ،مـی رسـید اسـتفاده کـرد .بـه همـه ی
کشتیها هر کدام یک اسلحه و پنش فشنگ قرمز آتشزا داده بـود.در هـر صـد
متر یک بشکه نفت و بنزین ریخته بودند و االن بایـد دریـا بـرای شـعله ور
شدن آماده باشد .اولین گلوله را پیرمرد شلیک کرد و پس ا آن کشـتیهای
دیگر شلیک کردند  .دریا شعله ور شد و بـاد بوهـا و گرمـا را بـه سمتشـان
آورد .پیرمرد منتظر بود تا همه بوی سوخته ی عقربهـا را حـس کننـد .امـا
هنو خبری نبود .چند بشکه ی دیگر را آماده کرد و وقتی سـر آنهـا را بـا
کرد به دریا انداخت  .کشتیهای دیگر همچنین دوربینهای دیـد در شـب را
داشتند  .معموال در کشتیرانی شهر این نوع دوربینها به کار بـرده مـی شـد.
بنابر این ا فاصله های دور و نزدیک می توانستند کارهای پیرمرد که حـاال
به عنوان یک فرمانده عمل می کرد را ببینند.پیرمرد می توانست حس کند
که ع ا توانسته است تا حدود یادی موفق باشـد.چـرا کـه او گـروه بـزر
عقربهای سیاه را داشت .برگشتن به شهر بـه ایـن آسـانیها نبـود .امـا نمـی
توانست ترس یاد و اض راو خود را برای آنی با گو کند.ع ا وقتی همراه با
آنهمه سربا گرسنه به ساحل رسید هوا تقریبا تاریک شـده بـود  .خـود در
ساحل ایستاد و ا آنوا که دریا باید پر ا جسد مـردم باشـد سـربا ها را بـه
دریا فرستاد.عقربهای سیاه تند تند و شـنا کنـان ا سـاحل دور شـدند .امـا
خبری ا آنها نشد.معموال صدای آنها وقتی چیزی می خوردند به خوبی بـه
گوش می رسید.ع ا ا قالب عقربی خود بیرون آمـد.چشـمها را بـه اطـراف
دوخت و بوی شدید نفت و بنزین را حس کرد.آیا این بوها همیشـه بودنـد؟
سعی کرد همانوا بماند اما بوهای ناخوشایند او را به عقب رانـد.ا دریـا دور
شد و شهر را نگریست که چراغ خیابانهای ،تک و توک روشـن مـی شـد.
می دانست که این چراغها به صورت خودکار روشن و خاموش می شـوند.در
شهر هیچ کس نبود جز خودش.خودش که ثابت کرده بود می تواند به بهتر
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کردن ندگی و تکامل انسان کمک کند.انسانهایی که می توانستند ا نیکـی
و خرد بسیار بیشتری برخوردار باشند.آنگونه که دیگر هیچوقت بـین مـردم
شهر جنگی به وجود نیاید و همه در یک آرام ،به سر ببرند .او خـوو مـی
دانست که فقط در آرام ،و امنیت است که مردم بـه خـردور ی روی مـی
آورند و هنرهای یاد به وجود می آید و این هنرها سبب می شود که مـردم
شهر بعد ا لذتهای جسـمی و مـادی بـه لـذتهای هنـری فکـر کننـد و بـه
سمت ،بیایند .همان ور که وارد شهر می شد و باد شلوارش را چـروک مـی
داد احساس سبکی می کرد.مردمی را تصور می کرد که در این خیابانهـا راه
می روند و با مهربانی با هم سخن می گویند.چندان نیا ی به کـار ندارنـد و
شادی کنان هر کدام لذتهای هنری خاص خود را می طلبند و بـه ودی در
آن طــرف خیابــان و در ف ـ ن ســالن هن ـر دوســت داشــتنی خــود را مــی
یابند.مردمی که فلسفه را به خوبی درک می کنند و با هم به گفتگو دربـاره
ی چیزهایی می پردا ند که مهمتر ا حرفهای رو مره است.عشق و دوسـت
داشتن را برای همدیگر به گونه ای تفسیر می کنند که هرگز نمی توان بـه
آن خیانت کرد .لغـت خیانـت ا ذهنشـان پـاک شـده و آنقـدر در عشـق و
صمیمیت غوطه ورند که دستهایشان را برای همدیگر تکان می دهند.نـه ا
روی ریا یا چاپلوسی .بلکـه ا روی یـک صـمیمیت عمیقـی کـه در آنهـا بـه
تکامل رسیده است.ایستاد و به اطراف نگاه کرد .انگار همه چیز در بغضـی ا
شادی عمیق فرو رفته بود .در این افکار بود کـه صـدایی دهشـناک او را بـه
خود آورد.سرش را برگرداند و دریا را دید که شعله ور شده بـود.پیرمـرد بـه
طرف آنی برگشت و فرمان را ا او گرفت.گفت :بوی چیزی میشـنوی؟ مـث
سوختگی؟ آنی سرش را تکان داد و چهره اش که در نـور آتـ ،قرمـز بـود
رنگ به رنگ شد و گفت:نه.فقط خیلی گرمـه .پیرمـرد گفـت:اگـر نسـوخته
باشن با هم می میرن.چون عقربها در کنار آت ،خیلی ود آو بدنشـون رو
ا دست میدن و ود میمیرن .اگر کنار ساحل باشند هـم میمیرنـد.بعـد بـه
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آنی نگاه کرد .آنی که تمام قد ایستاده بود تا بـاد بـه بـدن ،بخـورد گفـت:
خیلی ها فکر میکنن که این ور نیست .شنیدی حتما که عقربها خودکشـی
میکنن .پیرمرد گفت :آره  .ولی یک جا خوندم که ایـن افسـانه اسـت .یـک
افسانه ی قدیمی که همیشه برام عویـب بـود .آنـی گفـت  :مـن هـم اگـر
پزشکی نخونده بودم نمیفهمیدم .پیرمرد فقط گفـت:خوبـه .بعـد دربـاره ی
چیزهای یادی حرف دند .پیرمرد حس می کرد در کنـار آنـی مـی توانـد
حرفهای ،را همان وره دوست دارد بگوید .چون آنـی مثـل مـردم معمـولی
نبود و حرفهای ،را می فهمید .وقتی دورتر شـدند یـک بـار دیگـر شـلیک
کردند.آنوقت تمام کشتیها با سرعت دور شـدند .و در جـایی مناسـب لنگـر
انداختند .مسافران کشتیها به آت ،چشـم دوختـه بودنـد .شـهر در غلظـت
شعله ها و فاصله ی یاد گم بـود .صـدای نالـه هـا و فریادهـا شـنیده مـی
شد.آنقدر ایستادند تا شعله ها فرو ک ،کرد .چراغهای شـهر پیـدا شـد.امـا
هیچ کس م م ن نبود چه اتفاقی افتاده است .همه منتظر بودند تا پیرمـرد
چیزی بگوید.اما پیرمرد هم چیزی نمـی دانسـت .پـس تصـمیم گرفـت بـه
تنهایی برگرددو خبر بیاورد.به آنی گفـت بهتـر اسـت بـه یکـی ا کشـتیها
منتقل شود چون دوست دارد تنها برود.پیرمرد می دانست هر اتفاقی افتـاده
باشد آنی نمیتواند کمکی به او بکند و تنها ممکن است به درسر بیفتد .آنـی
مقاومت کرد اما پیرمرد او را با قایق نوات همراه با چند نفر دیگـر ا جملـه
ن قد بلند به سمت کشتی دیگر حرکت داد .بعد خود کشتی را به حرکـت
در آورد و به طرف ساحل رفت .مردم همه به کشتی او چشم دوخته بودنـد
و هر کسی وردی یا دعایی می خواند.هر چـه نزدیکتـر مـی شـد بـوی تنـد
سوخنگی بیشتر می شد .اما این بو
شاید متعلق به ماهیها و یا مرغهای دریایی یا هر جانوری باشد .تا م مـ ن
نمی شد نمی توانست به طرف مردم برگردد.نور افکنهای کشـتی را روشـن
کرده بود و به دقت س ح آو را یر نظر داشـت .وقتـی الشـه ی عقربهـای
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سیاه را با دقت شناسایی کرد جلوتر رفت تـا تعدادشـان را حـدس بزنـد .در
این لحظه ساحل روشن شد و با تعوب ع ا و آنی را ایسـتاده در کنـار هـم
دید. .

11
آنی خیلی ودتر ا پیرمرد به ساحل رسیده بود.او نتوانسته بود خود را قـانع
کند که پیرمرد به تنهایی وارد ساحل شـود.ا تهدیـدهایی کـه ممکـن بـود
متوجه پیرمرد باشد می ترسید.منشا این ترس چیزی جـز دوسـت داشـتن
نبود.یک قایق موتوری ا کشتیها برداشته بود .با روسری ،بینـی و دهـان،
را بسته بـود تـا بـوی جسـد گندیـده ی عقربهـا و دیگـر جـانوران و بـوی
سوختگی اذیت ،نکند.ا دور کشتی پیرمرد را دید که نزدیک می شـد.وارد
ساحل شد و شهر را تماشا کرد .نگاه ،در صـفحه ی بـزر سـاعت شـهر
خیره ماند .ساعت دوباره کار می کرد.به ساعت مچی ،نگاه کرد .آن هم کار
می کرد.پس دوباره مان برگشته بـود و توانسـته بودنـد بـر دشـمن پیـرو
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شوند.در این هنگام ع ا را شناخت که به طرف ،می آمد.کمی عقـب رفـت
اما ع ا با صدای بلند گفت:صبر کن .من خونریزی دارم .سـکندری خـورد و
افتاد .آنی در تردید بود  .اما وقتی جریان خون در کنـار بـدن ،جمـع شـد
ناخود آگاه به طرف ،رفت.با وهای ،را گرفت و او را نشـاند.خـون ا سـینه
اش و جای چاقوی مادرش می آمد .ع ا گفت  :این نشانه ی شکسـت مـن
است دختر .حاال مادرت که دوسـت داشـتم ملکـه شـود خوشـحال خواهـد
شد.آنی گفت :باید لباست را برای بستن جای خم پاره کنم .بعد آسـتین او
را چاک داد و خم را بست.خون بند آمد .به او کمک کـرد تـا بلنـد شـود .
ع ا گفت  :یک کشتی می آید .آنی چیزی نگفت و فقط سرش را تکان داد
 .هر دو به پیشوا کشتی رفتند  .پیرمرد وحشت ده و با تردید نزدیک شـد
.آنی با دست به قایق موتوری کوچک اشاره کرد و گفت :نگرانت بـودم:ع ـا
گفت :انگار خیلی ها را جذو خـودت کـرده ای؟ مـن شکسـت خـوردم.امـا
دوباره بر خواهم گشت .شاید سالهای یـادی طـول بکشـد .امـا بـر خـواهم
گشت.پیرمرد به او نزدیکتر شد  .خم ،را با دست لمـس کـرد و بـه آنـی
گفت ا کشتی جعبه کمکهای اولیه را بیاورد  .ع ا ا خشمی غلـیظ مچالـه
شده بود .وقتی آنی رفت بغض ،را رها کرد.پیرمرد هر دو دست او را گرفت
و آنوقت هر دو بر شنهای خیس و دود ده ی ساحل نشستند.پیرمرد گفـت
 :باور کن کارت اشتباه بود .تو فلسفه ی هابز را وارونه تعبیر کـردی ع ـا.در
آینده هم تکرارش اشتباست.ما با هم دوسـت بـودیم و در مقابـل هـم فـرار
گرفتیم.ع ا فقط گریست و پیرمرد برای اولـین بـار اشـکهای ،را دیـد.بعـد
گفت:بس کن  .ع ا سرش را بلند کرد و گفـت :مـن اشـتباه نکـردم  .ایـن
مردم مملو ا شرارت هستند.به هر حال شکست خوردم  .پیرمـرد همـان ور
که پارچه ها را ا دور سینه اش با می کرد تـا بـرای پانسـمان آمـاده کنـد
گفت:باید اعتراف کنم که قدرت یادی داشتی.فکر نمـی کـردم یـک تفکـر
فلسفی بتواند چنین قدرتی در یک آدم تولید کند.آنی برگشت و شـروع بـه
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پانسمان کرد.جای خم تا ه بود.انگار همین چنـد دقیقـه پـی ،مـادر آنـی
چاقو را در انوا فرو کرده باشد .آیا به خاطر توقف مان ایـن خـم تـا حـاال
همان ور مانده بود؟ ع ا چیزی نمـی گفـت و در جـواو آنـی کـه میگفـت
دردی احساس می کند یا نه فقط سرش را تکـان مـی داد.بعـد ا پانسـمان
پیرمرد گفت:کاش به عنوان یک شهروند در شهر می ماندی .ع ا خندیـد و
دست ،را روی پانسمان خم گذاشت.سپس پشت ،را بـه آنهـا کـرد و دور
شد.پیرمرد و آنی مردم را به شهر برگرداندند و همه ی مردم نـام پیرمـرد را
به عنوان قهرمانی بزر به خاطر سپردند .شهردار و همسـرش و همچنـین
معاون ،نیز سالم به آنی و پیرمـرد پیوسـتند.پیرمـرد پرسـید بـوی خـوش
کواست؟معاون شهردار گفت:بعـد ا برگشـت مـان و کـار کـردن سـاعتها
ناگهان غیب شد .من چهره اش را دیدم که انگار ا رفتن دلخور بود.پیرمـرد
نفسی بلند کشید .آنی احساس کرد پیرمرد سردرگم و گیش شده است.سعی
کرد با او حرف بزند  .پیرمرد گفت که دوست دارد بـه خانـه اش برگـردد و
استراحت کند .سپس با همگی خداحافظی کرد و بـه طـرف منـزل ،رفـت.
مردم را می دید که شادمانه ا پیرو ی و گذشتن ا خ ری دهشناک خـود
را به خانه می رساندند.چراغهای شهر سرتاسـر روشـن بـود و انگـار پـس ا
ساعتها در دریای تاریک ماندن این روشنایی برای مـردم دل انگیزتـر شـده
بود .اندک شماری ا مردم او را می شناختند و سـ م مـی کردنـد و گـاهی
حتی تشکری .اما ذهن پیرمرد پر ا س واالت بی پاسخ بود  .اینکه ع ا چـه
هدفی داشت و اینکه بوی خوش با آن قـدرت ،چـرا فـرار کـرده بود؟آیـا او
دیگر نمی توانست در مان نـدگی کند؟شـاید چنـین بـود.امـا در قسـمت
کوچکی ا ذهن ،هم آنی جوالن مـی داد .ایـن دختـری کـه او را دوسـت
داشت و پیرمرد ا رفتارهای انسانی ،شگفت ده می شد.آیا حق با ع ا بود
که همسر شهردار را نی می دانست که فقط فر ندان نیک سرشت و کامـل
می اید؟ شاید چنین بود.پیرمرد وارد منزل ،شد .خانه اش را مرتب کرد و
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سعی کرد بخوابد .اما خواب ،نمی برد  .آنشب را با خوانـدن کتـاو لویاتـان
هابز گذراند.همچنین یادداشتهایی کـه ع ـا ا روی کتـاو در دفترچـه ای
جمع کرده بود را خواند.افکار یادی به ذهن ،هووم می آورد .گاهی ا یـاد
آوری بوی خوش قلب ،می تپید.به در و دیوار نگاه می کـرد .منتظـر نـگ
تلفن می شد  .اما دیگر خبری نبـود .چنـد قـرص مسـکن کـه ا جعبـه ی
کمکهای اولیه ی کشتی برداشته بود را خورد و خوابید.تا صبح بین خواو و
بیداری دست و پا می د.صبح وقتی بیدار شد دیگر جوان نبود.حاال خودش
را همان پیرمرد چروکیده ای می دید که قبل ا آمدن ع ا و بـوی خـوش
بود .احساس خوبی داشت .ا خانه بیـرون آمـد .مـردم دوبـاره بـدون هـیچ
دغدغه ای ندگی رو مره خود را آغا کرده بودند.دیگر هـیچکس او را نمـی
شناخت و این نه تنها ناراحت ،نمـی کـرد بلکـه بـا روحیـه اش سـا گاری
بیشتری داشت .به داروخانه رفت و با تعوب آنـی را دیـد کـه در داروخانـه
مشغول کار است .در نوبت ایسـتاد.داروهـای ،را خواسـت.همـان داروهـای
افسردگی و خواو.داروی اض راو را هم اضافه کرد.آنی خیلی عادی  ،انگـار
هیچ اتفاقی نیفتاده باشد به نظر می رسید.داروها را گرفـت و در حـالی کـه
انگار حرفهای یادی را ناگفته گذاشته بود بیرون آمد  .وقتی به خانه رسـید
خسته بود  .دهان ،تلخ بود و دوست داشت ا یخچـال آو خنـک بنوشـد.
سپس چند قرص خورد و خوابید .گوشی تلفن را ا پریز کشیده بـود .عصـر
متوجه شد که کسی در می ند .حدس د آنی باشد  .یا شاید هم همسـر و
.
پسرش به دیدن ،آمده بودند .اعتنایی نکرد.
فروردین 16۱۰

116

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

