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  نويدـــــگويند رمز عشق مگوييد و مش
  مشكل حكايتی است آه تقرير می آنند

 )حافظ(
 

  خواننده ی عزيز
 

شكالت چنان قد َعَلم م  به پايان رسيد، ولی آوهآيه های شيطانیسرانجام ترجمه ی قسمت اول آتاب 
به اين اميد آه . حاصل ماند  ی آن بی آرده بود آه تالش فراوان برای بهبود آيفيت چاپ و َعرضه

.آمبودهای حاضر در چاپ بعدی و همراه با انتشاِر جلد دوم جبران شود
  

گرفته، نشريات گوناگون بين المللی مورد نقد و بررسی قرار  از آنجا آه اين آتاب به قدر آافی در
 برگردان فارسی  مقدمه نمی ديدم، ولی در پايان آار ذآر نكاتی را درباره ی ابتدا نيازی به نگارش

اما . آوشش در حفظ َسبك نگارش و ريزه آاری های بيان نويسنده انجام گرفته الزم ديدم آه با
آثارش راه  و ديگرصحبت از َسبك و ُفرم، بدون گفتگو از محتوا و همچنين اندك شناختی از نويسنده 

  . از اين رو يادداشت زير را منباب يادآوری به نظر می رسانم. به جايی نمی َبَرد
  

 سالگی در انگلستان اقامت گزيده، ١۴به دنيا آمده، از سن   در بمبئی١٩۴٧سلمان رشدی در سال 
 ،.)رنده شدهآه در فرانسه جايزه ی بهترين ُرمان خارجی را ب(شرم  ،شب بچه های نيمه ُرمان های

 را به گريموس، سناريوی دو فيلم تلويزيونی و مجموعه داستان سفری به نيكاراگوآ: لبخند جگوار



انجمن ادبی انگليسی  رشته ی تحرير در آورده، جوايز ادبی بوآر پرايز، جميزنيت بلك ِمُموريال و
 از جمله ُرمان های (.گشته است زبان ترجمه و منتشر ٢٠زبانان را برنده شده و آثارش تاآنون به 

، هنگامی آه ١٩۶٨رشدی در سال .) برگردانيده اند را به فارسی نيز شرم و بچه های نيمه شب
چپ پيوست و در تظاهرات دانشجويان عليه جنگ ويتنام  دانشجوی دانشگاه آمبريج بود به جنبِش

لندن، عشق به ) اردآوانگ(تئاتر در تماشاخانه های پيشرو  در همان سال ها، تماشای. شرآت جست
با اين حال در پايان تحصيالتش در يك آژانس آوچك تبليغاتی سردبير  .هنرپيشگی را در او زنده آرد

 يكی از قديسين مسلمان بود، توفيق  اين ُرمان آه درباره ی. ُرمانش را آغاز آرد شد و نگارش اولين
او  اما.  پسند منتقدين قرار نگرفت نيز موردگريموسنيافت و دومين اثرش، مجموعه داستان  انتشار

ُرمان تكان . آرد را منتشر بچه های نيمه شب ، ُرمان١٩٨١مأيوس نشد و پس از پنج سال در سال 
 استقالل  داد و قصه ی دهنده ای آه پس از انتشار، صفحات مطبوعات انگلستان را به خود اختصاص

ضا اين ُرمان رشدی نيز به اين خاطر آه از ق. هند است آه از زبان مسلمان جوانی حكايت می شود
  لقب داده و از فساد دولت آنونی هند انتقاد آرده است، باعث جنجالبيوه ادر آن خانم گاندی ر

را با   نيز نويسنده آه همچنان جهان١٩٨٣حيرت آور نيست آه در سال . فراوانی در هندوستان شد
افسانه، واقعيت و  با َسبكی آه شرم  ُرمانمعيارهای ناشی از عدالت طلبی ارزيابی می آند، در

انتقاد گرفت و از بينظير  تاريخ را در هم می آميزد، شخصيت های سياسی ُمعاصر پاآستان را به
منتقدين  .انتشار اين ُرمان نيز در پاآستان ممنوع شد.  ياد آرده استباآره ی تنكه آهنیبوتو با لقب 

تكميل آننده ی ُرمان های سه گانه  ای نگارش رشدی ورا آخرين سنگ بن آيه های شيطانی ُرمان
، او را همَطراز و بچه های نيمه شب ُرمان سلمان رشدی آه منتقدين پس از انتشار. اش می دانند

هند .  هند را توصيف آرده امبچه های نيمه شبدر : "نزديك به جيمز جويس يافتند، می گويد
پاآستان است، آشوری  درباره ی شرم ُرمان. ند به دنيا آمدآودآَيم، هند نسلی آه همراه با استقالل ه

اما . مسلمانان از آزار هندوها گريختند آن ها نيز چون بسياری از. آه پدر و مادرم در آن پناه گرفتند
: بخش ديگری از داستان زندگيم را بازگو آنم پس از َنقل آنچه تا آن زمان گذشته بود خواستم

. غريب و از سرزمين خود واآنده بودم. اين آشور آمدم  ساله بودم آه به١۴. مهاجرتم به انگلستان
دنيايی تازه . پرستی انتظارم را می آشيد، اما بعدها دنيای ديگری يافتم در اينجا سرما، تحقير و نژاد

 می خواستم. از اين تجربه مايه گرفته است آيه های شيطانی متفاوت، و طرح آتاب با ارزش های
 از يك سو آن همه شكستگی و واآندگی و رنج و تحمل و از سوی. هاجرت را توصيف آنمَرَونِد م

   ."ديگر آشف و دريافت ارزش های نو را بيان آنم
 

 ُبستان جامبوجت ربوده شده ی. با سقوط دو مرد از آسمان آغاز می شود آيه های شيطانی ُرمان
به طرز معجزه آسايی زنده و سالم بر از مسافران  برفراز دريای مانش منفجر می شود و دو تن

. فرشته و صلدين چمچا نام دارند و حرفه شان هنرپيشگی است اين دو جبرئيل. زمين سقوط می آنند
 فيلم های مذهبی هند است آه در جستجوی الی ُآن، ملكه ی يخ، يا زنی  ی  ُپرآوازه جبرئيل ستاره ی

 و صلدين، بازيگر نقش های راديويی و فيلم های.  آندِاِوِرست پا نهاده به لندن سفر می آه بر قله ی
تلويزيونی آودآان و استاد تغيير لهجه و تغيير صدا، از ديدار پدرش در بمبئی به انگلستان عزيزش، 

  .، باز می گردد"آشور ميانه َروی و اعتدال"
 

به  ی يابند و يكیپرسناژ حين سقوط از آسمان همراه با استحاله ای مرموز ماهّيتی نمادين م اين دو
درخشد،  موجود شيطانی و ديگری به مردی فرشته آسا آه در تاريكی هاله ای نورانی گرد سرش می

  .تبديل می شوند



 
و صلدين، خواننده را در انديشه ی چرايی و چگونگی آن درگير می   سمبوليك جبرئيل استحاله ی

 آه ميانشان ماجراهای ُپرتحرك در ديگر آن دو شخصيت های اصلی ُرمانند آند، ولی از ديدگاهی
  .قالب قصه هايی آه به نحوی اسرارآميز به يكديگر می پيوندند جريان دارد

 
آنچه را بهترين افكار می  همه چيز تغيير شكل می يابد و. در اين آتاب تز و آنتی تز فراوان است

پيش از آن آه ُرمانی  طانیآيه های شي .يابيم از ديدی ديگر به شيطانی ترين پندارها تبديل می شود
 چگونگی  مدارآی عليه پيغمبر ارائه دهد، آتابی است درباره ی سال ٢٣ ضد دين باشد و مانند آتاب

   استحاله ای آه در اثر غربت يا تالش برای هماهنگی با تغييرات سريع و پيچيده ی.استحاله و تغيير
. ُپر از تضاد است" پدِر الی  يای ما آه به گفته یدن. دنيای ديوانه در انسان ها به وقوع می پيوندد اين

 در اينجا اشباح، نازی ها و قديسين همه همزمان زندگی می آنند و در حالی آه در. نبر اين را از ياد
اين  دنيايی از. گوشه ای از خوشبختی به اوج می رسی، جهنم در پايان راه انتظارت را می ِآشد

يسنده ای تا آنون تضادهای اين دنيا را اين چنين تصوير نكرده و هيچ نو." وحشی تر وجود ندارد
دنيايی .  برخورد نيك و بد و آارزار خير و شر است تماشاخانه ی های شيطانی آيه ُرمان. است
  .آه در آن سپيدها، سپيد سپيدند و سياه ها، سياه سياه مانوی

 
 غرانيق  نام دارد با الهام از افسانه ی ماهوندمی گذرد و  جاهليه بخش دوم آتاب آه در شهری به نام

شرور   تحرير درآمده، ِاسِپنِسر نيز يكی از بت های عهد عتيق را آه معتقدانش مردمانی رشته ی به
   .بود  ناميدهماهوندبودند، 

 
يكی از بزرگترين اديان جهان را بنيان می  در اين بخش، ماهونِد سوداگر آه پيامبر می شود و

  .يثرب آه بعدها مدينه ناميده شد، پناه می برد جرای آيه های شيطانی بهگذارد، پس از ما
 
 در اين آتاب خدايان، فرشتگان، شياطين و. ماجرايی آه بر ماهوند می گذرد عموميت دارد اما

عاجر می  پيامبران دارای خصلت های بسيار انسانَيند و در بيشتر اوقات در تشخيص ميان نيك و بد
  .مانند

 
مثًال شيخ شهر جاهليه ابوسميل نام . سؤال برانگيز است ام ديگر شخصيت های ُرمان نيزانتخاب ن

 هنگام ساختمان سد اسوان به زير آب رفت و ١٩۶٠آه در سال  آيا رشدی نام دهی در ِمصر. دارد
د مرتفع تر بازسازی شد را وام گرفته است؟ آنچه نام ِده را تداعی می آن معابد آن بعدًا در زمين های

  .شهر جاهليه است، شهری آه از ماسه ساخته شده و آب دشمن آن است ماسه ای بودن
 

زبانش را به سخن می  در آخر اين بخش جبرئيل، َمِلك مقّرب اقرار می آند آه نمی داند آدام نيرو
ته آه شيطان می تواند در قالب فرش اما اين. گويا شيطان از زبان او ابياتی را بيان آرده است. گشايد

خدا همان شيطان است و شيطان خداست و يا اين  سخن بگويد، خواننده را به اين خيال می اندازد آه
  .و نيمی ديگر فرشته است آه خدا موجودی است آه نيمی از او شيطان

 
، )هند( يونيون آاربايد در بوپال   اخير، فاجعه ی مهم دهه ی رشدی در بخش ديگر ُرمان، وقايع

جنگ فلكند، تظاهرات ميدان گراونر عليه مداخله ی نظامی امريكا در   آسام،آشتار آودآان در
مخدر، پديده ی نوظهور افزايش پنج قلوها و شش قلوها، جنجال زاغه نشينی و  ويتنام، خطر مواد



 را همراه با طنزی آنايه آميز تصوير می آند و اين همه در آنار... موقت در لندن و خانه های
تصور می  و غير انسانی پليس انگلستان و مأمورين اداره ی مهاجرت با صلدين، آهرفتار ُپرتبعيض 

 عصر شگفت انگيز ما را می  اسطوره ی آيه های شيطانی آنند به طور قاچاق وارد شده، از ُرمان
صميميت و شعور آسانی آه می   بشر به زير سؤال رفته و ميزان عصری آه در آن آينده ی. سازد

  .است را در دست داشته باشند مورد ترديدآوشند موقعيت 
 

می باشد بخش ) ماهوند(دهنده تر از بخش دوم آتاب  آنچه برای خوانندگان متدين تكان احتماًال
در . روسپی خانه را ترسيم می آند  در اواخر آتاب است آه صحنه هايی از يكبازگشت به جاهليه

همسران پيغمبر را برخود می نهند و اين  اماينجا روسپی ها به خاطر جلب مشتری و رونق آار، ن
نيازی به گفتن ندارد آه رشدی با . برابر می رساند ترفند ُپرآوازه درآمد روسپی خانه را به چند

با دقت و موشكافی روانشناسانه به نماياندن ضمير ناخودآگاه  تمايالت مذهبی به آلی بيگانه است و
  .دست زده است مردان و زنان و روح زمانه

 
شده و واژه های فرانسه، اسپانيولی و هندی را تا آنجا آه  در اين آتاب آه از متن انگليسی ترجمه

در پانويس ها به فارسی برگردانده و امور تغييرات سبك و ُفرم نگارش  برای درك مفهوم الزم بوده
  .عاميانه است را تا حد ممكن مراعات آرده ام آه گاه ادبی و گاه

 
آرده اند، بعضی ديگر آن را  مقايسه هزار و يك شب ز منتقدين اين ُرمان را باتاآنون، بعضی ا

 رشدی را همطراز گارسيا مارآز رئاليسم جادويی  دنيای ُمدرن خوانده اند و برخی، سبك حماسه ی
 اما صرف نظر از هياهو و جنجالی آه حيات اين ُرمان را در هم پيچيده، آينده نشان خواهد می دانند،

  .است يكی از آثار ادبی ماندگار قرن بيستم آيه های شيطانی هداد آ
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  فصل اول
 

جبرئيل فرشته
  
 
 
١ 
 
  
 

 در پهنه ی بی آران آسمان چرخ زنان فرو می غلطيد و به [Gibreel Farishta]جبرئيل فرشته 
هوچی، . دی ديگری، نخست مرگ را پذيرا باشای آه خواهان تول: "آواز بلند چنين می خواند

. تا، تا، اتاآاتون.  زمينی، ابتدا رمز پرواز را بياموز ای آه خواستار فرود بر سينه ی. هوچی، هو
اصًال بگو ببينم، چطور می ... لبانت آن گاه به لبخندی دوباره باز می شود آه پيشتر گريسته باشی

در يكی  ..."ست آورد، هان؟ بابا، تو آه خواهان تولدی ديگریتوان بی آه و ناله دل معشوقه را به د
از روزهای زمستان، شايد اولين روز سال نو و يا در زمانی نزديك به آن، هنوز سپيده نزده بود آه 

آن دو . دو مرد، دو مرد واقعی، بالغ و زنده، به نحو شگفت انگيزی از آسمان به زمين سقوط آردند
جات يا حتی بال در هوای صاف و آسمان بی ابر دمدمه های َسَحر از ارتفاع بدون استفاده از چتر ن

 .بيست و نه هزار پايی آناره ی دريای مانش به زمين پرتاب شدند
  
جبرئيل در زير نور ماه عاج گون چنين می گفت ..." با تو هستم. به تو می گويم مرگ را پذيرا باش"

. تو هم با اين آواز خواندت: " ای تاريكی شب را شكافتو همچنان آواز می خواند آه ناگهان عربده
تازه در : "و واژه ها چون بلور آريستال در شب سپيده ی يخزده معلق ماندند!" ُمرده شوَرت را بَبرند

پس حاال . سينما هم تو فقط لب می زدی و نوار خواننده های خوش صدا از لب هايت پخش می شد
  ."دن صدای جهنمَيت خالص آنديگر بس آن و گوش من را از شني

 
اما جبرئيل، سوليستی آه خارج می خواند، فی البداهه غزل می سرود و پشتك و وارو می زد، شنا 
می رفت، شنای پروانه يا آرال، لختی پاها را روی سينه جمع می آرد و چون توپی درفضا می 



ن سپيده ای آه آرام آرام سر  بی آرا چرخيد و زمانی ديگر دست و پارا می گشود و در پس زمينه ی
برمی آورد، بدنش را به شيوه ی تصاوير فرشتگان پيچ و تاب می داد، آج می ايستاد و سپس به پهلو 
دراز می شد و با پرواز خود نيروی جاذبه را به هم آوردی می طلبيد، در آن َدم شاد و سبكبار به 

، خيلی لطف داری [Salad baba]با صلد بابه چشم  " :سوی آن صدای ُپرتمسخر غلتی زد و گفت
 مخاطب، .]م.  چمچا در زمان هندوستانی به مفهوم چكمه ليس است[Chumch." عزيزچامچ 

او آت و شلواری . مردی آه ظاهرًا سخت گير بود آه با سر به سوی آناره ی دريا سقوط می آرد
 ها صاف آنار بدن، در خاآستری به تن داشت و با نظم و ترتيب دآمه های آتش را انداخته، دست

حالی آه باز ماندن آاله سياه و گرد مدل انگليسی را بر سرش چندان غريب نمی شمرد، از شنيدن 
 اخير جبرئيل و شيوه ای آه در آوتاه آردن نامش به آار برده بود، قيافه ای ناراضی به خود  جمله ی

. د و آن را نوعی ژست و ادا می دانند آدم هايی آه از آوتاه آردن نام ها نفرت دارن گرفت، قيافه ی
خود لندن است . "و مخاطبش باز چهره در هم آشيد" [Spoono]. سپونوهی : "جبرئيل فرياد زد

آن حرامزاده ها آه پايين روی زمين ايستاده اند هرگز پی نخواهند برد ! ها، لندن جان باش آه آمديم
يك باره از .  يا رعد و برق يا انتقام خداوندباألخره شهاب بوده. آه چه باليی برسرشان نازل شده

  !"نه؟ چه ُورودی بار، بوم! وسط هوا داراام
  

همراه با فرو ريختن ستارگان،  [big bang] منظومه ی شمسی پيدايش انفجاریدر فضای بيكران، 
 ، پرواز[Bostan]ُبستان جامبوجِت ... آغاز آيهانی آه گويی جزيی از پژواك نطفه بستن زمان بود

، بی اخطار قبلی و بسيار ناگهانی درست باالی آن شهر بزرگ و زيبا و ۴٢٠ - ای- آ شماره ی
اما بايد بگويم آه جبرئيل قبًال نام شهر را . سفيدبرفی و فاسد، ماهاگونی، بابل يا آلفاويل، منفجر شد

. الت نكنمبنابراين بهتر است من دخ. مشخص آرده و آن را خود لندن، پايتخت واليت ناميده است
هنگامی آه انوار پريده رنگ خورشيد زودرس ماه ژانويه فضای گردآلود بلندی های هيماليا را فرا 
می گرفت، عالمت ويژه از صفحه های رادار ناپديد شد و آسمان از جسدهايی آه از بلندی های 

می آردند، ِاِوِرست وار فاجعه به فضا پرتاب می شدند و به سوی پريدگی شيری رنگ دريا سقوط 
  .تيره گشت

  
  من آه هستم؟

  
  اينجا به جز من آيست؟

 
و دو مرد، دو . چون نيام ُپر از تخمك گياهی آه حاصل خود را بر باد می دهد. هواپيما دو نيمه شد

شق و َرق و  [Saladin Chamcha]ی صلدين چمچاهنرپيشه، جبرئيل پشتك زن و آقای 
 شكسته فرو ريختند، در حالی آه باال، و پايين و پشت ُترشروی، چون ُخرده توتون سيگاری آهنه و

سرشان، صندلی های واژگون، گوشی های استريوفونيك، ميزهای چرخ دار بار، مخزن، قابلمه و 
آارت های خروجی، بازی های ويديوئی آه با تخفيف مخصوص از فروشگاه فرودگاه خريداری شده 

و و ماسك اآسيژن را انگار در فضا آويخته بودند و بود، آاله های نواردار، فنجان های آاغذی، پت
 بهتر بود می گفتم همسران مهاجرين -نيز از آنجا آه چندين مهاجر هم در ميان مسافرين ديده می شد

 مهاجرت با   و مأمورين وظيفه شناس و ظاهرالصالح اداره ی-آه همراه آودآانشان سفر می آردند
ا پياز، حتی عاليم مشخصه ی آالت تناسلی شوهرانشان را موشكافی و طرح سؤاالت خاص از سير ت

جويا شده و دمار از روزگارشان در آورده بودند و آن وقت تازه وضع آودآان را به زير ذره بين 
 بله، از آنجا آه -آشيده و در اين آه حاللزاده باشند يا نباشند، به ترديدی ظاهرًا منطقی افتاده بودند



ن مسافران ديده می شد، آنان نيز همراه با آنچه از هواپيما باقی مانده بود، تكه چندين مهاجر هم در ميا
 بازمانده های معنويت، خاطره های .و پاره، به همان گونه بيهوده و شگفت انگيز در پرواز بودند

ُبريده و منقطع، شخصيت هايی چون پوست آهنه ی خزندگان به آنار افتاده، زبان های مادری فسخ 
ريم های خصوصی تجاوز ديده، لطيفه های ترجمه ناپذير، آميزه هايی چون جرقه های شده، ح

خاموش و عشق های گمشده، مفهوم از ياد رفته ی تهی، واژه های غرنده ی ميهن، مايملك، خانه، 
در اين هنگامه جبرئيل و صلدين گيج از انفجار، چون بسته هايی از نوك باز پليكانی . فرو می ريخت

در اآثر . اشاره به افسانه ای آه درباره ی چگونگی والدت به آودآان گفته می شد[ت بی مباال
آشورهای غربی مادران به دنيا آمدن نوزادن را اين گونه توضيح می دادند آه پليكان ها برای 

 به پايين پرتاب شدند و صلدين آه به ].م. والدينی آه فرزند می خواهند از آسمان نوزاد می آوردند
وه ی به دنيا آمدن طبيعی نوزادان با سر فرود می آمد، از اين آه جبرئيل به اين وضع عادی تن شي

صلدين با دماغ شيرجه می رفت، در حالی آه فرشته، آن هنرپيشه ی . نمی داد، به خشم آمده بود
 به  بی اختيار، ُمدام می جنبيد و فضای خالی را در آغوش می آشيد و دست و پايش را هيجانزده ی

 Manche تحت اللفظی واژه ی فرانسوی  ترجمه ی[ انگليسی آستينآن پايين،  .ُدور آن می پيچيد
 آرام و يخزده انتظار می آشيد و ابرها مانع ].م. آنايه از دريای مانش. آه آستين نيز معنا می دهد

  .ديدار آن تناسخ گاه آبی می شدند
 

ی قديمی هندی، به زبان انگليسی آرده بود و جبرئيل دوباره شروع به خواندن يكی از آوازها
آفش های من ژاپنی اند، شلوارم هم ... آی: "ناخودآگاه به آشور ميزبانشان حرمت می گذاشت

ابرها ." انگليسی است، روی سرم آاله سرخ روسی، ولی با اين همه قلبم همچنان هندی مانده است
نام [آومولونيمبوس  و آومولوسه ابرهای شايد رمز و راز تك. حباب وار به سويشان می جهيدند

، آن ].م. دسته ای از ابرهای متراآم و عمودی آه به َاشكال گوناگون، گنبد، ُبرج، يا تپه در می آيند
ابرهای رعدصولت بود آه چكش وار در ميان سپيده ايستاده بودند، يا به اين خاطر آه آواز می 

و شايد هم منگی .) ی در تكاپوی ِشكِوه و مخالفتيكی سخت مشغول خواندن بود و ديگر(خواندند 
اما علت هر چه بود، آن . ناشی از انفجار هواپيما سبب شده بود آه به آنچه در انتظارشان بود نينديشند

دو مرد، يعنی جبرئيل صلدين و فرشته چمچا آه به اين سقوط بی پايان و در عين حال رو به پايان 
  . از لحظه ای آه دگرديسيشان آغاز شده بود آگاه نگشتندفرشته ی شيطان وار محكوم بود،

 
  دگرديسی؟

 
آن باال، در ميان فضا، در آن دشت نرم و ناديدنی آه موجوديت . اما نه اتفاقی و اهللا بختكی. بله جانم

خود را مديون قرن ما بود و به نوبه ی خود اين قرن را ممكن می ساخت، آنجا آه سياره به ُخردی 
و قدرت به سراشيب خالء سرنگون می شد، در آن ناامن ترين و گذراترين منطقه ی وهم می گراييد 

 در هر - چرا آه وقتی اشيا را به هوا پرتاب می آنی، خيلی چيزها ممكن می شود-آلود و مسخ آننده
اين  : حال، آن باال، دو هنرپيشه ی هذيانی آنچنان دگرگون شدند آه آقای المارك را روسفيد می آرد

  .فشار بی اندازه ی محيط بود آه سبب شد آيفيات و خصوصيات تازه ای بيابند
  

گمان آرده ايد آار آفرينش به همين سادگی . چه خصوصياتی؟ منظور چيست؟ صبر داشته باشيد
خوب نگاهشان آن، چيز . است؟ افشای اسرار آفرينش نيز آسان نيست و به فرصت مناسب نياز دارد

 .اما اين آه تازگی ندارد. ا دو مرد تيره پوست آه به سرعت سقوط می آنندتازه ای می بينی؟ تنه



مگر جز اين است آه تا . شايد با خود بگويی حتمًا زيادی باال رفته بودند، بيش از حد خودشان
  نزديكی خورشيد پيش رفته بودند؟

 
  :گوش آنيد. اينطور نيست. نه
  

رئيل فرشته سخت درهم رفته بود، به قصد تالفی آقای صلدين چمچا آه از شنيدن صدای ناهنجار جب
آنچه فرشته در آسمان آن شب شگرف می شنيد نيز ترانه ای . با صدای بلند شروع به خواندن آرد

.  سروده بود١٧۴٨ در سال [James Thomson]جيمز تامسون قديمی بود آه شاعری به نام 
به : "د و آبی شده بود نغمه سرايی می آردچمچا با لب هايی آه چون لبان چينگو از سرما سرخ و سفي

هرچه فرشته وحشتزده همان ترانه ی آفش ژاپنی، ." فرمان الهی، از ميان دريای نيلگون به پاااخاست
آاله روسی و قلب دست نخورده ی شبه قاره ای را بلندتر و بلندتر می خواند، حريف صلدين نمی 

  ."و فرشتگان آاااواز خواندند. "شد
  

ين بود آه آن دو ديگر به هيچ وجه صدای يكديگر را نمی شنيدند، بنابراين هيچ گونه گفتگو واقعيت ا
با چنان سرعتی به سوی زمين سقوط می آردند آه . و يا ادامه ی مسابقه ی آوازخوانی ممكن نبود
با اين حال در آمال شگفتی بايد گفت آه آن دو به . غرش هوا در اطرافشان، گوش را آر می آرد

  .ابقه ادامه دادندمس
  

جبرئيل و صلدين با سرعت هرچه تمام تر چرخ زنان فرو می افتادند و هوای سرد زمستان قلب 
همچنان آه مژگانشان يخ می زد و چيزی نمانده بود آه از . هايشان را به انجماد تهديد می آرد

، دست ها و پاها و بدن تخيالت هذيانی به در آيند و معجزه ی شعر و موسيقی را دريابند و از باران
های قطعه قطعه شده ی آودآان آه خود نيز با آن مخلوط و جزيی از آن بودند، آگاه شوند و وحشت 
از سرنوشت سهمناآی آه از زير پا به سويشان هجوم می آورد روح و ذهنشان را درنوردد، آه 

  .نفوذ آردناگهان به ميان قطعه ابر عظيمی فرو رفتند و سرما تا مغز استخوانشان 
  

چمچا، موقر، رسمی و شق و َرق و . آن دو ظاهرًا ميان قطعه ابری دراز و آانال مانند افتاده بودند
همچنان سر و ته، جبرئيل فرشته را ديد آه با پيراهن بنفش گل و بته ای از آن سوی ديوارهای ِمه 

." همانجا آه هستی بمان. به طرف من نيا: "می خواست فرياد بزند. آلود تونل به طرفش شنا می آند
از اين رو . آغاز چيزی چون هيجان در درونش زبانه آشيد. ولی احساس آرد چيزی مانع می شود

به جای بر زبان آوردن آالمی آه او را از خود براند، بازوانش را گشود و فرشته همچنان به سويش 
نيروی تصادم جسم . آشيدندشنا آرد تا سرانجام به هم رسيدند و يكديگر را سر و ته در آغوش 

هايشان آن دو را چون توأمان پيچ و تاب خوران تا اعماق حفره ای آه به سرزمين عجايب راه می 
همچنان آه برای رهايی از سپيدی ها تالش می آردند، تكه ابرهای جديدی آه َدم به . يافت می آشانيد

ه عنكبوت و مردان را به گرگ مبدل می َدم همه چيز را مسخ می آرد و خدايان را به گاو، زنان را ب
موجودات ابری نامتجانسی آه به يكديگر پيوند خورده بودند بر سر و .  گرفتساخت، آنان را فرا

گل های عظيم با پستان هايی چون زنان آه از ساقه های گوشت آلود آويخته . رويشان فرود می آمدند
چمچا در حالی نزديك به بيهوشی دچار اين توّهم بود، گربه های بالدار، مردان سم دار اسب نما، و 

گشت آه جسم او نيز آيفيتی ابری يافته، مسخ می شود و با آن انسان ديگری آه اآنون سرش را ميان 
  .دوپا گرفته و دو پايش را با گردن دراز و باريك خود لمس می آرد، پيوند می خورد

  



داشت و در آن لحظه به هيچ وجه قادر به تخيل اما آن ديگری فرصتی برای اين قبيل خيالبافی ها ن
نبود، چرا آه ناگهان چشمش به پيكر با شكوه زنی افتاده بود آه از ورای گرداب ابرها پديدار می 

زنی ملبس به ساری برودری دوزی سبز و طاليی آه قطعه ای الماس بر بينی نصب آرده و . گشت
زن نرم و بی . بود فيكساتور به آار برده بودبرای منظم نگه داشتن موهايش آه پشت سرش بسته 

جبرئيل سالمی . حرآت بر روی قاليچه ی پرنده ای نشسته بود و باد سخت بر چهره اش می وزيد
جمله ای ." مثل اين آه راه بهشت را گم آرده ايد [Rekha Merchant]مرچنت  رآا: "آرد و گفت

يد بتوان جبرئيل را به خاطر ضربه ی ناشی از اما شا. آه نمی بايست خطاب به زنی ُمرده بيان شود
  .پرتاب شدگی و وضع پا در هوايش بخشيد

  
  "با هوا حرف می زنی؟ " :چمچا آه پاهايش را چسبيده بود با تعجب پرسيد

  
  "مگر او را نمی بينی؟ قاليچه ی بخارايش را نمی بينی؟: "جبرئيل فرياد زد

  
من تنها برای ديدگان . و، از او انتظار نداشته باشنه، نه جبي: "و صدای زن در گوشش زمزمه آرد

. شايد هم داری عقلت را از دست می دهی، خوب چه می گويی گه سگ، عشق من. تو وجود دارم
بنابراين اآنون می توانم تو را به نام هايی آه برازنده ات است . صداقت همزاد مرگ است عزيزم

  ."بخوانم
  

سپونو، او را می : "د ادامه داد ولی جبرئيل دوباره فرياد زدرآای ابری به زمزمه ی قهرآلود خو
  "بينی يا نه؟

  
. جبرئيل تنها با او روبرو بود. صلدين چمچا نه چيزی می ديد، نه می شنيد و نه پاسخی می داد

  ."عمل درستی نبود. اين گناه است. تو نمی بايست اين آار را می آردی: "شروع به نصيحت آرد
  

باز هم دست پيش گرفته ای و خودت را آدم .  حاال می توانی برای من موعظه آنیبله. رآا خنديد
صدای رآا طوری در گوش هايش می پيچيد و . اين تو بودی آه مرا ترك آردی. اخالقی جا می زنی

اين تو بودی ای مهتاب لذت های من آه . يادآوری می آرد آه گويی پرده ی گوش هايش را می جود
  . دی و من رانده ی عشق چون آوران دنيا را سياه ديدمپشت ابر پنهان ش

  
  ."فقط برو. چه می خواهی؟ نه الزم نيست به من بگويی: "جبرئيل ترسيد

  
به خاطر تو بود آه دور . هنگامی آه بيمار بودی از ترس آبروريزی جرأت نداشتم به ديدارت بيايم

بهانه .  بهانه قرار دادی تا مرا ترك آنیاما تو بعدها تالفی آردی و آن را. از تو به سر می بردم
حاال . هايت مثل همان ابری بود آه پشتش پنهان شدی و به جز آن با زن يخ مالقات آردی حرامزاده

ترا نفرين می آنم جبرئيل من، اميدوارم زندگيت جهنمی . آه ُمرده ام بخشش را فراموش آرده ام
جهنم جايی است آه از آن آمده ای، . رين ابدی بر تو بادزيرا تو مرا به آنجا فرستادی، نف. جهنم. باشد

نفرين . شيرجه دوزخَيت خوش بگذرد. ای ابليس مجسم، و اآنون هم به همانجا باز می گردی هالو
او فقط توانست يك واژه . زبانی خشن و صفيری. رآا و پس از آن ابياتی به زبانی آه او نمی دانست

  .آل الت:  به آن نيز اعتمادی نداشترا از آن ميان تشخيص دهد و تازه
  



  .چمچا را سخت چسبيد و هر دو از ته ابرها خارج شدند
  

سقف ابر به باال . احساس شتاب آه گويی ترانه ای سهميگين را زمزمه می آرد. و آن وقت شتاب
 نعره، همان نعره ای آه هنگام شنای جبرئيل. جهيد و آف ُپرآب نزديك تر شد و چشمانشان را گشود

در فضا، در اعماق وجودش َپر َپر می زد، از لبانش بيرون جهيد و پرتو خورشيد بر چمچا تابيد، با 
  :صدای بلند خطاب به جبرئيل فرياد زد

  
و بعد بی آن آه خود علتش را بداند، فرمان دوم را ." همين حاال پروازت را شروع آن. پرواز آن"

  ."آواز هم بخوان: "صادر آرد
  

  نه به جهان می آيند؟ چگونه متولد می شوند؟چيزهای نو چگو
  

  تازه يا نو از آدام ترآيب، يا پيوند به وجود می آيد؟
  

و با همه ی ِافراط و خطری آه در هستی خود دارد چگونه به زندگی ادامه می دهد؟ و برای بقا و 
آدام بخش از دفع خطرهای الهه ی مرگ يا گيوتين ناچار است به آدام سازش و معامله تن دردهد و 

  هستی رازآلود خود را به اسارت دهد؟
  

  آيا تولد هميشه با سقوط همراه است؟
  

  آيا فرشتگان بال دارند؟ آيا انسان توانای پرواز است؟
  

وقتی آقای صلدين چمچا از ميان ابرهای ماورای دريای مانش سقوط می آرد، قلبش را نيرويی چنان 
ولی . فشرد آه احساس می آرد الجرم مرگ از او می گريزدلجام گسيخته و رام نشدنی در پنجه می 

هنگامی آه پاهايش بار ديگر سختی زمين را لمس آردند، نسبت به اين احساس ترديد آرد و ناموجه 
بودن گذار حيرت آورش را به آشفتگی نيروی ادارك آه از انفجار هواپيما ناشی می شد نسبت داد و 

اگرچه در آن حال .  زنده ماندن جبرئيل و خودش دانستتصادف، محض و خوش اقبالی را علت
ترديدی نداشت، آنچه در اين گذار او را موفق گردانده اراده ی زندگی بوده، اراده ای خالص، نه 

اراده ای آه همان ابتدا اعالم آرده بود مايل نيست با شخصيت رقت انگيز وی آه . ساختگی و تقلبی
ای ديگران ساخته شده بود آاری داشته باشد، بلكه مصصم بود با با تالشی نيمه موفق در تقليد صد
و او ناخودآگاه تسليم شد، انگار آه ناظری ُجدا از ذهن و جسم . عبور از آنار آن به مقصود برسد

چرا آه آن . در آن بی خودی خطاب به اراده اش می گفت بله، درست است، ادامه بده. خود بود
ه، به اطراف پرتو افكنده و خونش را به آهن و گوشت و پوستش را احساس در مرآز بدنش آغاز شد

طوری آه سختی . اگرچه آن اراده چون مشتی بسته او را در ميان گرفته بود. به پوالد بدل آرده بود
و سرانجام تمامی وجودش . و فشار تحمل ناپذيرش در عين حال به طرز حيرت آوری نرم می نمود

طوری آه بر دهان، انگشتان و هرآجا آه می خواست مستولی شد و وقتی  به  را به تصرف در آورد،
  .بر سلطه ی خويش يقين نمود، نيروی آن چون امواج از بدنش ساطع گرديد

  
  .آواز بخوان. و بر جبرئيل فرشته چنگ زد و همان بود آه فرمان داد پرواز آن

  



ا سرعت و نيروی هرچه تمامتر چمچا فرشته را محكم چسبيده بود و او آه نخست آهسته و سپس ب
بازوان خود را چون بال تكان می داد، ناگهان شروع به خواندن آرد و آوازی آه می خواند چون 

اما مادام . ترانه ی شبح رآا مرچنت به زبان و آهنگی بود آه او هيچ نمی دانست و هرگز نشنيده بود
د آند، جبرئيل هرگز انكار نكرده مكرر آه چمچا پياپی می آوشيد وقوع معجزه را با داليل منطقی ر

می گفت آن غزل آسمانی بوده و بال زدن توأم با ترانه خواندن اين معجزه را ممكن گردانيده و اگر او 
دريا  تماس با سطح بال نزده بود، حتمًا هر دو هنگام تصادم با امواج سنگ می شدند و يا در لحظه ی

اما هنگامی آه او پريدن را آغاز . متالشی می گشتندشكم طبل سفت و آشيده بود  پوست آه چون
آرد، سرعتشان رفته رفته آاسته شد و هر چه جبرئيل بيشتر بال می زد و بلندتر می خواند سقوط 

  .آرامتر می شد، تا اين آه سرانجام هر دو چون تكه های آاغذ در آب شناور شدند
  

 دو نفری آه پس از سقوط زنده مانده بودند و اندآی آن دو تنها بازماندگان انفجار هواپيما بودند، تنها
آن آه حراف تر بود و پيراهن . بعد جبرئيل و چمچا را آه آب به آنار دريا آشانده بود، همانجا يافتند

بنفش به تن داشت، در پريشان گويی های ديوانه وارش سوگند ياد می آرد آه آن ها بر روی آب راه 
اما ديگری آه آاله خيس و سياه مدل . ام آن ها را به ساحل رسانده بودرفته بودند و امواج آرام آر

انگليسی، چنان به سرش چسبيده بود آه انگار جادو شده، گفته های دوستش را انكار می آرد و می 
  !"عجب شانسی! پروردگارا. ما فقط شانس آورديم: "گفت

  
اگرچه حاال بهتر است درباره ی توانايی . اما من آه بر همه چيز ناظر بوده ام، واقعيت را می دانم

های خودم و اين آه قادرم در آِن واحد در همه جا حاضر باشم، ادعايی نكنم و تنها به ذآر اين نكته 
  .اآتفا آنم آه چمچا اراده آرد زنده بماند و فرشته به اين اراده تسليم شد

  
  معجزه آار آی بود؟

  
  اطين؟آواِز فرشته ساخته ی فرشتگان بود يا شي

  
  من ِآه هستم؟

  
  .بگذاريد اينطور بگويم، همان آسی آه بهترين آهنگ ها را آماده دارد

  
هنگامی آه جبرئيل فرشته به روی ساحل دريای مانش آه پوشيده از برف بود، ديدگانش را بسان 

. مباركمن و تو دوباره متولد شده ايم، سپونو، تولدت : "ستارگان دريايی گشود، اولين آالمش اين بود
  ."آقا فرشته، تولد تو هم مبارك

  
و اما صلدين چمچا با شنيدن اين آلمات سرفه ای آرد، اخالطش را تف آرد، چشمانش را گشود و 

  .همانطور آه برازنده ی نوزادان است، بيهوده گريستن را آغاز آرد
  
  
  
٢  
  



  
  

، از قديم تناسخ را جبرئيل آه به مدت پانزده سال بزرگترين ستاره ی تاريخ سينمای هند بود
عالقه و تمايل او به اين مبحث چنان ريشه دار بود آه به دوره ی . موضوعی بس جذاب می يافت

اگرچه سرانجام به نحو . پيش از بيماری خطرناآی آه وی را به بستر مرگ افكنده بود باز می گشت
د آخر آن ميكروب شبح بيماريش چنان شديد و مرموز بود آه می پنداشتن. معجزه آسايی نجات يافت

البته شايد هم . وار سبب مرگش خواهد شد و تمام قراردادهايش را خود به خود فسخ خواهند آرد
همان افراد می بايست پيش بينی می آردند آه وقتی رو به بهبود گذاشت، به جای ميكروب ها خودش 

 مانده، با زندگی گذشته و پيروز خواهد شد و در حالی آه تنها يك هفته به تولد چهل سالگيش باقی
عادات پيشين چنان وداع خواهد گفت آه انگار همه چيز يكباره به طرز معجزه آسايی ناپديد شده 

  .اما موضوع اين است آه هيچ آس اين را پيش بينی نكرده بود. است
  

ری اولين افرادی آه به غيبتش پی بردند، چهار تن اعضای تيم صندلی چرخ دار استوديوی فيلمبردا
 دابليورما از يك -مدت ها پيش از بيماری خودش را عادت داده بود در استوديوی عظيم د. بودند

صحنه به صحنه ی ديگر فيلم برداری به وسيله ی چهار ورزشكار فرز و زبر و زرنگ مورد 
اعتمادش بر روی صندلی مخصوصی حمل شود، زيرا آسی آه در آن واحد در يازده فيلم مختلف 

مردان تيم صندلی با پيروی از نوعی سيستم . ند ناچار است انرژيش را بيهوده هدر ندهدبازی می آ
پيچيده ی رمز آه از خطوط مايل، دايره و نقطه تشكيل شده بود، جبرئيل را برای بازی از صحنه ای 

 ديگر می بردند و چنان با دقت و وقت شناسی عمل می آردند آه ناهار تحويل دادن  به صحنه ی
اين سيستم رمز را از آودآيش آه در ميان دوندگان مشهور .  را در بمبئی تداعی می آردپدرش

پس از .  به ياد داشت- و درباره ی آن بعدًا بيشتر خواهيم گفت-حامل ناهار در شهر بمبئی گذشته بود
دی  بع پايان هر فيلم برداری جبرئيل فورًا روی صندليش می پريد و با سرعت تمام به سوی صحنه ی

رانده می شد و در آنجا پس از تعويض لباس و تجديد آرايش، قسمت مربوط به خودش را در سناريو 
ستاره شدن در فيلم های ناطق : "جبرئيل يك بار به اعضای وفادار تيمش گفت. به دستش می دادند

  !"اشدبمبئی مثل شرآت در نوعی مسابقه ی صندلی پرنده است آه وسط راه يكی دو تا توقف داشته ب
  

پس از بهبودی از آن بيماری مرموزی آه انگار اشباح ميكروب ها باعثش شده بودند، آارش را 
تا اين .  به طوری آه همزمان فقط در هفت فيلم بازی می آرد دوباره با ريتمی آرامتر از سر گرفت،

زرق و غيبتی آه . آه يك روز غيبش زد و صندلی چرخ دار در ميان صحنه های ساآت خالی ماند
مردان تيم صندلی برای پاسخگويی به . برق ساختگی صحنه ها را بيش از پيش برمال می ساخت

حتمًا : مجريان برنامه های سينمايی آه از غيبت فرشته به خشم آمده بودند، بهانه تراشی می آردند
رمندان بزرگ هن. نه قربان، چه انتقادی. آقا فرشته هميشه به وقت شناسی شهرت داشتند. بيمار هستند

و همين اعتراض ها آخر باعث شد اولين . اين حقشان است. بعضی وقت ها دمدمی مزاج می شوند
 از [ekdumjaldi]ِاآدوم جالدی قربانيان شگرد غيب شدن فرشته باشند و يكی يكی اخراج شوند و 

آن درختان دِر استوديو بيرونشان بيندازد و چنين بود آه صندلی چرخ دار روی پالژ مصنوعی با 
  .نخل رنگ خورده اش باقی ماند و خاك طرد بر آن نشست

  
 هرچند اين روزها نه سوراخ بيشتر روی زمين گلف -جبرئيل آجا بود؟ آلوپ گلف ولينكتون است

باقی نمانده و از ُنه تای بقيه آسمانخراش ها چون علف های هرزه و غول آسايی روييده اند يا شايد 
 بله، - را به مثابه ی سنگ های قبر بر تكه پاره های بدن شهر قديمی نهاده اندبهتر باشد بگوييم آن ها



در آنجا مهمترين آدم هايی آه در باالترين مراتب تصميم گيری قرار داده اند ُمدام خطا می زنند و 
آمی آن طرفتر موهايی را می بينيد آه از فرط اضطراب از آله های اين بزرگان آنده می شود و با 

در آن زمان آه بيننده روز به . البته نگرانی تهيه آنندگان فيلم قابل درك بود. باد فرو می ريزدوزش 
روز آمتر می شد، در ُدوران سريال های مبتذل تاريخی و خانم های خانه دار آه دفاع از آن ها را 

 می شد جهاد خود می دانستند، هنوز يك هنرپيشه بود آه وقتی نامش باالی عنوان فيلمی نوشته
اما بدبختانه صاحب آن نام قابل دسترسی . موفقيت آن حتمی بود و صد در صد مشتری جلب می آرد

مسأله اين بود . فرقی نمی آرد آه رو به باال رفته يا رو به پايين و يا از آن بغل جيم شده باشد. نبود
  .آه طرف بی هيچ شك و ُشبهه ای غيبش زده بود

  
ت سواران، پليس، مردان قورباغه ای و متخصصين شكار ماهی های از همه جای شهر، موتورسيكل

تا اين . عظيم الجثه ِگرد آمده و در ساحل جسد جبرئيل را جستجو آردند، اما هرچه جستند آمتر يافتند
آه سرانجام صحبت تهيه متنی برای سنگ قبر ستاره ی خاموش شروع شد و هرآس پيشنهادی می 

سترون استوديو راما، خانم پيمپل بيلی موريا، آخرين بمب تبليغاتی در يكی از هفت صحنه ی . داد
 اين از آن مادموازل های مكش مرگ ما نيست، يك تكه ديناميت است آه - لوبيا پخته همراه با ادويه

 در حالی آه لباس رقاصه های معبد را به تن آرده بود -دمار از روزگارت در می آورد، بی خيالش
نده بود و همه را به اين خيال می انداخت آه به زودی برهنه خواهد شد، زير و روی خود را پوشا

 آه به جماع مشغول بودند، [Chandela]چاندال  ُدوران [Tantric]تريك نتاماآت مقوايی پنيرهای 
 اصلی فيلم تهيه نخواهد شد، در برابر آارآنان ضبط صدا و برق  ايستاده بود و وقتی فهميد صحنه ی

. وعی سيگار هندی آه به جای آاغذ در برگ توتون پيچيده می شودن[بيدی ای بدريخت آه سيگاره
 بغض و آينه اش را   دود می آردند و تنها بينندگان صحنه را تشكيل می دادند، پيش از توديع،].م

دگی به آارهای یپيمپل، در حالی آه منشی صحنه با نگرانی احمقانه ای مترصد رس. خالی آرد
يعنی . خدايا، عجب شانسی آورده ام من: " آوشيد وانمود آند از بازی عار داشته استشخصيش بود،

ُمدام در اين . داشتم از ناراحتی می مردم. واه واه. امروز بنا بود يك صحنه ی عاشقانه را بازی آنيم
ی نفسش آنقدر بوی تعفن م. با آن دهان گشادش. فكر بودم آه چطور می توانم نزديك آن يارو بروم

در اين حال پايش را محكم به زمين آوفت و زنگ های !" دهد آه انگار سوسك توی دهانش ريده
اين يارو خيلی شانس آورد آه بيننده : "آوچكی آه به زنجيرهای ُمچ پايش آويخته بود به صدا درآمد

يی پيمپل در اين هنگام آار تك گو." هامون نمی شنوند، و اال نقش يك جذامی را هم به او نمی دادند
آنقدر باال گرفت و سيل فحش های آب نكشيده و حرف های بدو بيراه چنان از دهانش جاری شد آه 
بينندگان سيگاری برای اولين بار راست سرجايشان نشسته و ميان خود با حرارت بسيار واژه های 

 لوله ی  ملكه ی رسوای دزدان آه با سوگند خود[Phoolan Devi]فوالن دوی پيمپل را با آالم 
تفنگ را آب می آند و مداد روزنامه نگاران را در يك چشم به هم زدن به الستيك مبدل می نمايد، 

  .مقايسه می آردند
  

و چنين بود آه پيمپل گريان از صحنه خارج شد و بالفاصله به تكه ای آشغال در اتاق مونتاژ بدل 
حنه خارج می شد، قطعه الماس بدلی از  و وقتی از ص- تكه فيلمی آه قرار بود دور افكنده شود-گشت

اما هرچه باشد از بوی بد دهان فرشته چيزی به گزاف . نافش بيرون افتاد و آينه ی اشك هايش شد
همراه با بينی عقابی و . نفس بد جبرئيل چون ابری از اخرا و گوگرد به اطراف می دميد. نگفته بود

. ی ظاهری بيشتر دوزخی می بخشيد تا بهشتیموی سياه َپرآالغی، علی رغم نام آسمانيش، به و
فقط آافی است دماغ تيزی را به آار بياندازيم . چنان آه وقتی ناپديد شد، می گفتند يافتنش آاری ندارد

و يك هفته پس از ناپديدشدنش آه دردناآتر از خروج پيمپل پيلی موريا بود، جبرئيل . تا پيدايش آنيم



ا نامی آه قرن ها معطر بود پيوند دهد، از هيچ آوششی فروگذار برای اين آه آن بوی شيطانی را ب
وضع چنان بود آه پنداری از صحنه ی سينما پا به اين جهان گذاشته و متأسفانه در زندگی، نه . نكرد

  .چون سينما، مردم بوی بد را خيلی زود تشخيص می دهند
  
." ه، در پرواز تولدی ديگر می يابيمما هستی های آسمانی آه ريشه هايمان در ابرها و رؤيا آويخت"

اين نوشته ی معمايی را پليس در آپارتمان جبرئيل فرشته آه در باالترين طبقه ی ساختمان قرار 
، در [Malabar]ماالبار آخرين طبقه در آسمانخراش های ِاِوِرست آه روی تپه ی . داشت يافته بود

از يك سو : ان هايی آه از دو طرف ديد دارنديكی از آن آپارتم. بلندترين نقطه ی شهر ساخته شده
اسكاندال ، آه هرشب هنگام به سينه ريز می ماند و از سوی ديگر [Marine Drive]مارين درايو 

پيدا شدن نوشته بهانه ای بود تا روزنامه ها زمانی درازتر به .  و دريا[Scandal Point]پوينت 
به شيوه  [Blitz]بليتز مثًال . ر و صدا ادامه دهندُپرآردن صفحات و چاپ تيترهای درشت و ايجاد س

 مقاله چاپ آرده بود، در حالی آه زنبور "فرشته به زير زمين پناه می برد"ای خوفناك با عنوان 
، تيتر جبرئيل فراری از زندان را ترجيح داده بود [the Daily]ديلی ُپرآار، نويسنده ی روزنامه ی 

گويا دآوراتورهای فرانسوی .  اقامتگاه افسانه ای چاپ آرده بودندو همگی عكس های فراوانی از اين
آه دآوراسيون آپارتمان را انجام داده بودند، به خاطر موفقيت در دآوراسيون تخت جمشيد، از رضا 

در هر حال، فرشته آه می خواست دآوراتورها فضای چادری بدوی . َپهَلوی تقديرنامه گرفته بودند
زرق و برق آپارتمان هم .  بلندش ايجاد آنند، يك ميليون دالر خرج آرده بودرا در درون آپارتمان

: بار ديگر روزنامه ها با تيتر درشت فرياد زدند. فريب ديگری بود آه با غيبت فرشته برمال شد
، اما باألخره روشن نبود آه رو به باال رفته يا رو به پايين و يا از "جبرئيل چادرش را جمع می آند"

در آن آالنشهر زبان درازی ها و زمزمه . هيچ آس نمی دانست. گوشه و آناری جيم شده استآدام 
اما بانو رآا مرچنت آه از ريزترين . ها حتی تيزترين گوش ها هم خبر قابل اعتمادی نشنيده بود

ی خبرها نمی گذشت، هرچه نشريه بود می خواند، تمام اخبار راديو را گوش می داد و ُمدام برنامه ها
 نوشته ی فرشته را از ظن خود تعبير  را تماشا می آرد، [Doordarshan]دارشان ردوتلويزيون 

او در اين نوشته پيامی می ديد آه ديگران در نمی يافتند و از همين رو دست دو دختر و پسرش . آرد
قرار را گرفت و همگی برای هواخوری به سوی پشت بام منزلش آه در ساختمان ويالهای ِاِوِرست 

  .داشت رفتند
  

در واقع اين بانو . جبرئيل بود و در آپارتمان طبقه ی پايين او سكونت داشت بانو مرچنت همسايه ی
البته . تصور نمی آنم لزومی داشته باشد آالم ديگری بيفزايم. هم همسايه ی او بود و هم دوستش

ا اشاره و آنايه و شايعه ُپر ُپرواضح است آه مجله های جنجالی آج انديش شهر ستون های خود را ب
اصًال چرا حاال شهرت و اعتبار اين بانو را . می آردند ولی ما آه نبايد به سطح آن ها نزول آنيم

  مخدوش آنيم؟
  

ولی آخر ساختمان ويالهای ِاِوِرست آه از آن خانه های . و اما او آه بود؟ ثروتمند؟ ُپرواضح است
سيزده سالی می شد و شوهرش در آار .  بله جانم-مزدوج. نبود [Kurla]آرال معمارساز محله ی 

اما او استقالل خودش را داشت و آاروبار فروشگاه و نمايشگاه فرش و اشيای عتيقه . بوليرينگ بود
 و اشيای عتيقه اش "گليم"او فرش هايش را . خيلی سكه بود [Colaba]ُآالبا اش در محله ی ممتاز 

 زيبا هم  بله ديگر،.  اين واژه ها را با لهجه ی فرانسوی تلفظ آند می خواند و می آوشيد"آنتيك"را 
چگونگی پوست . زيبا به شيوه ی سخت و رنگ و روغن زده، نادر ساآنان خانه های آسمانی. بود

بدنش نشانگر آن بود آه مدت ها قبل زندگی سخت و فقيرانه ی ِده را ترك گفته و شهرت داشت آه 



نوعی آريستال  [Lalique crystalآريستال الليك ام از ليوان های ُمد. شخصيت نيرومندی دارد
مشروب می نوشيد و آالهش را  ].م. بسيار گرانبهای فرانسوی آه به ظرافت و زيبايی شهرت دارد

زنی بود آه می دانست چه می خواهد  .می آويخت [Chola Natraj]آوالناتراج بی شرمانه روی 
همسرش موشی بود با ثروت فراوان آه ضمنًا .  آن را به دست آوردو چگونه می تواند با شتاب تمام

. خوب بازی می آرد ].م. نوعی بازی با توپ نرم و راآت مخصوص[squashاسكواش 
رآامرچنت نوشته ی جبرئيل فرشته را در روزنامه ها خوانده سپس خود نامه ای نوشت، بچه ها را 

تا به ) يك طبقه بيشتر راه نبود(ه سوی بهشت روانه شد، ِگرد آورد، دآمه ی آسانسور را فشار داد و ب
  .سرنوشتی آه خود برگزيده بود بپيوندد

 
ولی اآنون . چندين سال پيش ترس و نگرانی از آينده مرا وادار به ازدواج آرد: "در نامه نوشته بود

ه بود روی روزنامه ای آه پيام فرشته را چاپ آرد." وقت آن است آه دست به آاری جسورانه بزنم
تختش قرار داشت و ُدور پيام را قرمز آرده زيرش را با چنان غيظی خط آشيده بود آه روزنامه 

 ُپرواضح است آه روزنامه های روسپی صفت از چنين خبری نمی گذرند و  خوب،. پاره شده بود
  ."آخرين پرش زيبای دلشكسته" و "زيباروی عاشق پايين پريد": نگذشتند

  
نيروی خوفناك استعاره را نمی   دچار بود و جبرئيل آه"تولدی ديگر"بيماری شايد او هم به 

و او هستی ای ..." ديگری، نخست ای آه خواهان تولدی. "شناخت، پرش را پيشنهاد آرده بود
 [المپيايَيش زيست و يكی از دوستان  آسمانی بود آه شامپانی الليك می نوشيد، در ِاِوِرست می

Olympianو اگر جبرئيل را چنان . َپر آشيده بود ].م. وه اسطوره ای يونان باستان اشاره به آ
  .رآا نيز می توانست بال و َپر بروياند و ريشه در رؤيا گيرد نيرويی بود،

  
خود ظرافتی به آار بندد خطاب  دربان مجتمع ِاِوِرست، بی آن آه در آالم. با اين همه او پيروز نشد

برگشتم، . راه می رفتم آه يكباره دامبی صدا آمد داشتم اينجا توی حياط": به جهانيان چنين شهادت داد
به باال نگاه آردم، ديدم يكی ديگر دارد می . آامًال ُخرد شده بود جمجمه اش. جسد دختر بزرگه بود

چه می شد آرد؟ آنجا آه ايستاده بودم نزديك بود . بود و بعد نوبت دختر آوچكه شد پسرش. افتد پايين
بعد دوباره  .می آرددختر آوچكه آرام ناله . با دست دهانم را گرفتم و به سمتشان آمدم. بخوردمن  به

می خورد و موهايش باز  ساريش مثل بادبادك در هوا تاب. به باال نگاه آردم و ديدم بيگم پرت شده
  ."می شد آخر داشت پرت. من چشم هايم را بستم آه بدنش را نبينم. شده بود

  
و شايعه سازان جبرئيل را  انش از ِاِوِرست به پايين پرت شدند و هيچ يك زنده نماندندرآا و فرزند
  .دهيم ولی اآنون بهتر است مطلب را به همينجا خاتمه. مقصر شمردند

  
مدت . بلكه چندين بار ديده بود راستی فراموش نكنيد آه جبرئيل رآا را پس از مرگ، نه تنها يك بار،

 جبرئيل ستاره، جبرئيل آه بيماری. بيمار بوده ريافتند آن بزرگمرد تا چه حدها طول آشيد تا مردم د
  .از خواب رفتن واهمه داشت مرموز و ناشناخته را شكست داده بود و

 
بر نقوش . رنگ باختند بعد از غيبت، تصاوير چهره اش آه همه جا به چشم می خورد، رفته رفته

بود و تمثال هايی آه به مردمان می   و آنجا احتكار شدهرنگ پريده و خوفناك و غول آسايی آه اينجا
. شدند پوسته پوسته شدند و ورآمدند و چشمان گشادتر نگريستند، اندك اندك پلك های تنبل و بی حالت

. خنجرهای تيز و برگشته ی مژگانش آن را قاچ می دادند مردمك ها چون دو ماه می نمودند آه



خارج از آاخ های . رنگ خورده اش ورقلنبيده توی ذوق زدند سرانجام پلك ها ورآمدند و چشمان
عظيم مقوايی جبرئيل بی رنگ و رو ضايع و آج و معوج شدند و ُسست،  سينمايی بمبئی، پيكره های

 .های حايل، بی بازو، چروك خورده با گردن شكسته همچنان ايستاده بودند آويخته از چهارچوب
ديدگانش رخت  فروغ زندگی از. چون مرگ رنگ باختتصويرش روی جلد مجله های سينمايی 
ناپديد شدند و  سرانجام تصاوير از صفحات چاپی محو و. بربست و نگاهش پوك و بی حالت شد

پاك و تهی در روزنامه   تصاوير هفتگیو جامعه ،شهرتروی جلد براق مجالت ُپرزرق و برق 
آردند و دست آخر همه چيز   را جواببه طوری آه ناشران مسؤولين چاپ. فروشی ها باقی ماندند

چهره ای آه تصور می رفت ابدی  حتی روی پرده ی نقره ای سينما هم. را به گردن جوهر انداختند
آار به جايی آشيد آه هر . زد و رنگ باخت باشد، باالی سر پرستندگانش به پوسيدگی گراييد و تاول

حو مرموزی از آار می افتاد و سرانجام فيلم دستگاه به ن بار تصوير از برابر پروژآتور می گذشت،
پروژآتور از آارافتاده باقی ماند آه سلولوئيد آن سوخت و همراه با هرچه  آنقدر در مقابل المپ

در ستاره شناسی به ستاره ای گفته می شود آه [سوپرانو ستاره ای آه . نابود گشت خاطره بود
حظه ای افزايش می يابد و سرانجام به نور مطلق ارتفاع آن به نحو قابل مال ظرف چند روز نور و

تصور می رود آه ستاره در آن حال قسمت اعظم پيكر خويش را از دست می دهد و  .بدل می شود
 شد و نوری شد آه جسمش را به نابودی ].م. اين پديده هرگز به حالت اول باز نمی گردد در پايان

  .لبانش ساطع گشت آشيد و از ميان
  

نه اين آه آن چهره ی غول  مگر.  مرگ يك خدا بود و يا يك چيزی بسيار شبيه به آنآنچه گذشت،
خويش چون موجودی آسمانی می  آسا در شب های ساختگی سينما بر فراز ارادتمندان و فداييان
خيلی معتقد بودند آن موجود بيشتر به  درخشيد، موجودی آه هستيش مابين انسان و خدا بود؟ اگرچه

بيشتر ُدوران بی نظير هنرپيشگی خود را به تجسم  است تا به انسان، زيرا جبرئيل آسمان نزديك
شبه قاره ی هند گذرانيده و با اعتقادی خلل ناپذير در فيلم  بخشيدن به الهه های بی شمار و قديسان

جادوی شخصيت .  ساخته می شد شرآت ُجسته بود"الهی"ف به ومعر هايی آه به َسبك مردم پسند
آن آه بی حرمتی و توهين انگاشته شود، از مرزهای ميان اديان و  ش چنان بود آه بیسينمايي

 در [gopisُگپی وی با چهره ای به رنگ آبی در نقش آريشنا در ميان . گذشت معتقدات مختلف می
گاوهايی آه پستان های   های زيباروی به همراه].م.  هند به دوستان آريشنا گفته می شودراساطی

به زير درخت ساختگی و  شتند، فلوت به دست می رقصيد و يا در آرامش آامل نشستهسنگين دا
 [Gautamaوتاما گبود، نقش  فكسنی بودايی، در حالی آه آف های دستش را رو به آسمان گرفته

جبرئيل اگر به ندرت از آسمان . در بحر تفكر فرو رفته، در رنج های بشر غور می آرد ].نام بودا
اشاره به اآبر شاه [ييربال  اآبر ومثًال در داستان آالسيك  نيز جای دوری نمی رفت وفرود می آمد 

افغانستان تا خليج بنگال و از جنوب شرقی تا گجرات   آه امپراتوری مغول را از)١۵۵۶ -١۶٠۵(
بيش از پانزده سال بود آه او در . ، در نقش مغول بزرگ و وزير محّيلش ظاهر شد].م. گسترش داد

آشوری آه تا امروز نسبت جمعيت آن به يانش آمتر از سه به   صدها ميليون مؤمن، آن هم دربرابر
و چنين بود آه برای .  باريتعالی را َعرضه آرده بود آشناترين چهره ی يك است، دلپذيرترين و

 .هوادارانش مرز ميان بازيگر و نقش هايی آه ايفا می آرد از ميان رفته بود بسياری از
  

  وادارانش چنين بودند اما جبرئيل خود چگونه بود؟خوب، ه
  

اندازه ی طبيعی در ميان مردم  بايد اذعان داشت آه در عالم واقعيت و زندگی روزمره هنگامی آه به
پلك های . ستاره ای به نظر می آمد می زيست، به نحو اعجاب انگيزی بی جالل و شكوه و غير



بينيش اندآی درشت و لبان . چهره اش می بخشيد ال رفته بهآويخته اش گاه حالتی بسيار خسته و از ح
جك  درختنرمه های گوشش چون ميوه های تازه رسيده ی  برجسته و گوشت آلودش نشان ُسستی و

jack tree] بسيار بزرگ است و در  درختی شبيه به درخت نان و بزرگتر از آن آه ميوه ی آن
مجموعًا چهره ای بود بسيار غير . و بی قواره بوددراز  ].م. برخی نقاط هند مصرف غذايی دارد
. شهوانی آه اخيرًا در آن آثار بيماری مهلكش به چشم می خورد روحانی و آفرآميز، چهره ای آامًال

و ُسست عنصرش همين چهره به نحو جدايی ناپذيری با تقدس، آمال،  اما به رغم ظاهر شهوانی
 .سليقه ی مردم آه حساب و آتاب ندارد. ی آميخته بودالطايالت خداي فيض و وقار و خالصه همه ی

هنرپيشه ای، حتی برای  شايد هم برای هر(در هر حال، موافق هستيد آه برای چنين هنرپيشه ای 
و تجلی خدايان بر روی زمين،  ، ُمدام انديشيدن درباره ی ظهور)چمچا، ولی بيش از ديگران برای او

آن  يكی از مهمترين خدايان دين هندو آه حافظ جهان و نظم [Vishnuويشنو به ويژه خدايی چون 
فيلسوف (آريشنا  و)  رامايا قهرمان حماسه ی(ويشنو در وجود قهرمانانی چون راما . به شمار می آيد
 .های متفاوت، چندان شگفت آور نبود  با آن همه تجلی ها و هيأت].تجلی آرده است) باگ ها و اآيتا
  . ديگر از الطايالت خدايی استاين هم يكی: تولدی ديگر

  
نوين در اين دنيا نيز صورت  آخر ممكن است تناسخ و حيات های. و يا اين آه، اما باز، نه هميشه

 مستعمره [Poona]پونا او در  .نام نهادند جبرئيل فرشته را پس از تولد اسماعيل نجم الدين. بگيرد
در ته مانده ی  ناميده می شد و [Pune of Rajneesh]ينش  پيون راجی انگلستان آه قديم 

اين روزها . [Pune, Vadodara, Mumbai] مومبای ، وادادرا،پيون(امپراتوری قرار داشت 
 او را چون آودآی آه در مراسم.) هم نمی گذرند و بر آن ها نام های تئاتری می نهند حتی از شهرها

آمی از آن  ين، نام نهاده بودند آه دستقربانی ابراهيم شرآت داشت، اسماعيل نجم الدين، ستاره ی د
  .نام آسمانی آه بعدها برگزيد نداشت

  
سرنشينان آن در سير قهقهرايی آه  مدت ها بعد، وقتی هواپيمای ُبستان به چنگ هواپيماربايان افتاد و

خاطرات آن غوطه می خوردند، جبرئيل برای  از وحشت آينده ناشی می شد در گذشته و دريای
بود آه انتخاب آن نام مستعار به خاطر قدرشناسی از   درد دل آرده و از جمله گفتهصلدين چمچا

مامی چی مين سپونو، . "مادرش سال ها پيش ُمرده بود. بوده است مادر و زنده نگه داشتن ياد او
جريانات فرشته بازی را شروع آرد؟ من فرشته ی  فكر می آنی اول اين. ماموی خود خودم
شايد باورت . چون آه خيلی شيرين و خوشخو بودم او مرا فرشته می خواند. اختصاصی او بودم

."شنو بودم نشود، ولی من در بچگی بی آزار و حرف
  

اين اولين . آرد اما او در پونا نماند و در آودآی به بمبئی، آن شهر بی پدر و مادر، مهاجرت
ناهار   دار الهام بخشيدند، يعنی حاملينپدرش در ميان تيم پايانی آه بعدها به تيم چرخ. مهاجرتش بود

آار شد و اسماعيل فرشته   مشغول به ناميده می شدند، [dabbawalla]َدِبه واال بمبئی آه در آنجا 
  .نيز در سيزده سالگی همانجا شاگردی آغاز آرد

  
ا فروغلطيد و در حالی آه چمچ ، در نغمه های راپسودی گذشته۴٢٠ - آی-برئيل گروگان، مسافر آج

صليب . را با چشمانی درخشان می نگريست، حقه های سيستم رمز دوندگان را برايش بازگفت
بين خانه ها و ادارات، همه و همه به  زرد، راه شكسته ی سياه، دايره ی سرخ، خط مايل و نقطه ی 

هزار دبه واال را قادر می ساخت هر روز بيشتر  آن سيستم عجيبی آه دو. سرعت از ذهنش گذشت
  .ولی آن عالمت ها زبان سری ما بود. بدهند صد هزار ظرف ناهار را تحويلاز 



  
راهروها پاس می دادند و چراغ  ُبستان برفراز لندن چرخی زد، هواپيماربايان تفنگ به دست ميان

 Goldie]هاون  گلدیی غمگين و [Walter Matthau]والتر ماتيو سينما آه قبًال فيلمی از 
Hawn]از  اآنون سايه هايی سمانی و چشمگير بود، به نمايش درآمده بود، ، زنی آه حضورش آ

اين  نوستالژی گروگان ها تصوير می گشت و ُپررنگ ترين تصوير از آن اسماعيل نجم الدين،
سوی شهر می  نوجوان الغراندام، فرشته ی مامان با آاله مدل گانديش بود آه ناهار به دست به آن

فكرش  .خو گرفته بود او به اين شرايط. الآی از ميان جمعيت می گذشتدبه واالی جوان به چا. دويد
دراز چوبی روی سرت باشد و  را بكن سپونو، مجسم آن، سی، چهل ظرف آوچك ناهار روی سينی

داری سوار يا پياده بشوی و بعد دويدن  وقتی قطار محلی به ايستگاه می رسد، فقط يك دقيقه فرصت
با آاميون ها، اتوبوس ها، موتورها و دوچرخه ها و  نفست بگيرد يار،در خيابان ها، تا آنجا آه 

دبه ها بايد به موقع برسند و در موسم . يك، دو، ناهار، ناهار چيزهای ديگر از همه طرف، يك، دو،
قطار از آار افتاده، دويدن در آنار خط آهن، يا فرورفتن تا آمر در آب در يكی  بارندگی، هنگامی آه

. آردند و از آن گذشته دستجاتی تشكيل شده بود آه از دبه ها دزدی می. ای سيل گرفتهخيابان ه از
 آخر بمبئی شهر. ، دسته های منظم و سازمان يافته ای هم بودند[Salad baba]ساالدبابا بله 

همه چيز با  ما همه جا حاضر و از. ولی ما از پسشان برمی آمديم. چه بگويم عزيز. گرسنه ای است
از پليس آمك نگرفتيم  ما هرگز. ديم و دزدی نبود آه از برابر چشم و گوش ما ِقِسر در برودخبر بو

  .و خودمان از خود محافظت می آرديم
  

سانتاآروز  محقرشان در آنار فرودگاهی هنگام شب پدر و پسر خسته و آوفته به آلبه 
[Santacruz] سرخ و   از انوار سبز وبازمی گشتند و مادر وقتی اسماعيل را می ديد آه پيكرش

افتد،  زرد هواپيماهای جت در حال حرآت روشن می شود، می گفت همين آه چشمش به او می
وجود  و اين اولين نشانه ی چيزی غيرعادی در. انگار همه ی رؤياهايش به خوبی تعبير شده است

را، بی آن آه از  ظاهرًا او از همان موقع قادر بود محرمانه ترين خواست های مردم. جبرئيل بود
 ه ی پدرش، نجم الدين بزرگ، به ظاهر برای اين عالق.چگونگی آن بويی برده باشد، برآورده آند
 در حالی  مثًال او هرشب پاهای پسرش را مالش می داد،. زن به تنها پسرشان چندان اهميتی قايل نبود

 آسی آه  ت است و وظيفه یآخر وجود پسر برآ. آه پاهای پدر آمترين نصيبی از نوازش نمی گرفت
  .از اين برآت بی نصيب مانده اين است آه شكرگزار باشد

 
جبرئيل هم در آنجا نبود . اتوبوس زيرش گرفت و همه چيز يكباره تمام شد. نعيمه نجم الدين درگذشت

ه بلكه چنان آ. ولی نه پدر و نه پسر هيچ از غم نگفتند. آه دعايش را اجابت آند و زنده نگاهش دارد
آن دو در مسابقه . رسم يا قراری در آار باشد، غم و غصه را در سكوت زير آار اضافی دفن آردند

اين آه آدام يك بيشترين دبه ی ناهار را روی سرحمل می آند و آدام يك هر : ای ناگفته درگير شدند
عشقی بزرگتر ماه تازه ترين قراردادها را می بندد و يا سريعتر می دود، گويی آار بيشتر نشانگر 

شب ها هنگامی آه اسماعيل نجم الدين گره رگ ها را می ديد آه از زير پوست گردن و شقيقه . است
های پدر بيرون زده، خشم و رنجش ديرين وی را نسبت به خود درمی يافت و چنين بود آه اآنون 

 آه ُمرده بود بايد به هر قيمت شده بر پسر پيروز می شد و مكان غصب شده ی خود را در قلب زنی
 درونی پدر از رقابت دست آشيد، ولی آتش  پسر جوان پس از پی بردن به انگيزه ی. باز می يافت

 ساده به مقام مسؤول تشكيالتی يا  پدر همچنان شعله ور بود، به زودی ترقی آرد و از يك دونده ی
ن به عضويت صنف جبرئيل آه به نوزده سالگی رسيد، آقا نجم الدي. رسيد [muqaddam]ُمقّدم 

حمله ی .  درآمد و بيست ساله بود آه پدر را از دست دادانجمن حامالن ناهار بمبئیدوندگان ناهار يا 



 ،[Babasaheb Mhatre]بابا صاحب مهاتر . قلبی او را در حال راه رفتن از پا در آورده بود
از زندگی تا مرگ . مزادهبيچاره اين نجم الدين حرا. آنقدر دويد تا مرد"دبير آل صنف گفته بود 

سرانجام پدر آن راه دراز را آن گونه به سرعت . اما فقط اسماعيل يتيم واقعيت را می دانست." دويد
چنان دويده بود تا از پوست و گوشت خود آنده . دويده بود تا از مرزهای ميان دو جهان عبور آند

بله، . ق خويش را به وی اثبات آندشده به ميان بازوان همسرش راه يابد و برای هميشه عظمت عش
  .مهاجرين ترك اين ديار را ترجيح می دهند

  
دفتر باباصاحب مهاتر با ديوارهای آبی رنگش، پشت دری به رنگ سبز در طبقه ی باالی هزار توی 

وی مردی بود دهشت انگيز و فربه، بسان مجسمه های بودا آه از قدرتمندان شهر  .بازار قرار داشت
 آمد و دارای نيرويی ِسحرآميز بود آه به وی امكان می داد بی آن آه تغيير مكان دهد، به حساب می

در حالی آه در آرامش و سكون آامل در اتاقش می نشست، هرجا آه الزم بود حاضر باشد و 
فردای روزی آه پدر اسماعيل برای ديدار نعيمه . هرآسی را آه سرش به تنش می ارزيد مالقات آند

خيلی غصه می خوری، : "مرز دويد، باباصاحب جوان يتيم را به حضور احضار آردبه آن سوی 
باباصاحب . ، حالم خوب است[Babaji]باباجی متشكرم : پاسخ با نگاهی به زمين دوخته آمد" ها؟

... اما آخر باباجی." از امروز در منزل من زندگی خواهی آرد. خوب ديگر بس است: "مهاتر گفت
."گفتم آه، تمام"ببخشيد باباجی، ولی آخر چطور، چرا؟ ." تمام.  به خانم خبر داده امقبًال. اما ندارد"
  

آسی هرگز به جبرئيل فرشته نگفت چرا باباصاحب ناگهان به حال او رحم آرده و برآن شده بود تا 
 خانم. ولی پس از چندی فكری به ذهنش رسيد. وی را از دويدن بدون آينده در خيابان ها نجات دهد

به طوری آه در آنار بدن گوشت آلود باباصاحب چون مدادی به نظر می . مهاتر زنی الغر اندام بود
ولی در عوض عشق مادری چنان در وی غليان داشت آه می بايست از فرط عشق چون سيب . رسيد

 بابا آه به منزل می رسيد، زن با دست خودش آبنبات در دهانش می گذاشت. زمينی چاق و گنده باشد
را می شنيد آه ولم آن زن، . ا. اس. تی. و شب ها جوان نورسيده صدای اعتراض دبيرآل بزرگ بی

سر صبحانه قاشق، قاشق مالت به دهان مهاتر می ريخت و قبل از . بگذار خودم لباسم را در بياورم
آن دو فرزند نداشتند و نجم الدين جوان دريافت آه . رفتن، موهايش را برايش برس می آشيد

ولی شگفت اين بود آه بيگم با مرد جوان . باباصاحب مايل بود او هم در آشيدن اين بار شرآت آند
چون آودآان رفتار نكرده و وقتی صاحب به التماس افتاده بود آه آخر اين مالت صاحب ُمرده را به 

بچه لوس آنيم تا ما نبايد او را مثل . مگر نمی بينی؟ مرد گنده است: "اين پسر بده، در جواب گفته بود
پس آخر چرا اين بالها را سر من در می : "آن وقت باباصاحب از جا در رفته بود." مردانه بار بيايد

ولی تو همه چيز منی، تو پدر و معشوق من و فرزند : "و خانم مهاتر زده بود زير گريه" آوری زن؟
."يگر زندگی را نمی خواهماگر تو را از خودم برنجانم د. تو َسرَور و طفل شيرخوار منی. منی

  
.ت را پذيرفته و مالت را فرو داده بودسو بابا صاحب مهاتر شك

  
وی مردی مهربان بود آه اين خصوصيت را ميان فحاشی و هياهوی فراوانش پنهان می آرد، و 

باباصاحب . برای دلداری جوان يتيم در دفتر آبی رنگ خود با وی از فلسفه ی تناسخ گفتگو می آرد
خواست اسماعيل را متقاعد آند آه قرار است پدر و مادرش بارديگر به جايی از اين جهان می 

مگر اين آه چنان پرهيزآارانه زبسته باشند آه به فيض نهايی نايل آمده و از بازگشت . بازگردند
 بله، اين مهاتر بود آه اين قضايای بازگشت و تولدهای مجدد را در ذهن. مجدد رهايی يافته باشند

فرشته آاشته بود، و موضوع تنها اين نبود، باباصاحب شيفته ی احضار ارواح بود و زمانی در مقام 



آماتور ارواح را ظاهر می آرد آه به پايه ی ميز می زدند و يا ليوان می چرخاندند ولی اآنون با 
نزديك بود ولی يك بار : "چاشنی ژست ها و اخم و اداهای تئاتری مناسب خطاب به اسماعيل می گفت

."از ترس جان از ماتحتم در برود، اين بود آه ولش آردم
  

و بعدها بنا آرده بود تعريف آردن آه يك بار ليوان به وسيله ی يكی از ارواح نيكی از هر جهت 
همكاری می آرد به حرآت درآمده بود، روح مزبور چنان مهربان بود آه يك باره به سرم زد سؤالی 

و ليوان آه تا آن وقت چون موش از اين " آيا خدا وجود دارد؟: "پرسيدم. نمايمبزرگ را با او مطرح 
. پوف، تمام شد. ديگر آوچكترين تكانی نبود. سو به آن سوی ميز می دويد، يك باره وسط ميز ايستاد

و " آيا شيطان وجود دارد؟: "خوب من هم گفتم اگر به آن جواب نمی دهی، الاقل به اين يكی پاسخ بده
ابتدا آرام آرام بود و بعد سريعتر . گوش هايت را بگير. ليوان شروع به لرزيدن آرد! هان برررومناگ

از روی ميز باال پريد و ! وای بر من. تا اين آه پريد. و سريعتر شد، انگار آه ژله ای، چيزی باشد
واهی نكن، می خواهی باور آن، می خ. و شكست و هزار و يك تكه شد! گرومب. يك وری پايين افتاد

ولی من همانجا حساب آار خودم را آردم و در دل گفتم مهاتر، بهتر است در آاری آه از آن سر در 
.نمی آوری دخالت نكنی

  
اين حكايت تأثير عميقی بر ذهن شنونده ی جوان گذاشت، چرا آه حتی پيش از مرگ مادرش به 

خود می نگريست، به ويژه در گرمای گهگاه آه به اطراف . وجود جهانی ماوراء الطبيعی معتقد بود
بعدازظهر آه هوا چسبناك می شد، جهان معلوم و مكان های برجسته و ساآنان و اشيای آن چون آوه 
های يخی آه داغ آرده باشند در ميان فضا بلند می شدند و او را به اين فكر می انداختند آه همه چيز 

اتومبيل ها، سگ ها، اعالن های سينمايی، درخت ها آدم ها، : در زير سطح آشدار هوا ادامه می يابد
آن وقت چشمانش را می بست و باز می گشود . نه دهم واقعيت همه چيز از ديدگان او پنهان بود... و

او با اعتقاد به خداوند، . و پرده ی اوهام فرو می افتاد، اگرچه احساس آن هرگز ترآش نكرده بود
ان بزرگ شده و مأنوس بود آه برايش مثل آاری ها يا فرشتگان و شياطين و عفريت و جن چن

. تيرهای برق واقعيت داشتند و تصور می آرد به دليل نقصی در چشمانش است آه تاآنون روح نديده
در عالم خيال عينك ساز جادويی را می ديد آه عينكی با شيشه های سبزرنگ به او می فروشد آه 

پس چشمانش توانايی ديدار دنيای افسانه ای را از ميان معيوبی چشمش را برطرف می آند و از آن 
. هوای متراآم و آور آننده خواهد يافت

 
چه اهميتی داشت آه . او از مادرش نعيمه نجم الدين، قصه های بسياری درباره ی پيغمبر شنيده بود

آجا ! عجب مردی: "اسماعيل به خود می گفت. شرح و بسط مادر گاه از واقعيت به دور می افتاد
با اين وجود، بعضی اوقات افكار آفرآميز به " فرشته ای پيدا می شود آه نخواهد با او گفتگو آند؟

مثًال وقتی روی تخت سفری منزل مهاتر دراز آشيده بود، غفلتًا در عالم ميان . ذهنش راه می يافت
. ايسه می آردخواب و بيداری، بی اراده وضع آنونی خودش را با ُدورانی از زندگی پيغمبر مق

 امور تجارتی خديجه آه بيوه زن ثروتمندی بود موفقيت  ُدورانی آه پيغمبر يتيم و فقير در اداره ی
همچنان آه به خواب . چشمگيری به دست آورده و سرانجام او را به عقد ازدواج خود در آورده بود
لی آه سربند ساريش می رفت، خودش را می ديد آه روی تختی پوشيده از گل سرخ نشسته و در حا

در همان حال شوهر تازه . را با وقاری ساختگی تا چانه پايين می آشد، شرمگين و سفيهانه می خندد
اش، باباصاحب مهاتر دست محبت به سويش دراز آرده می خواهد پارچه را از روی صورتش آنار 

دواج با باباصاحب، يكباره رؤيای از. بزند تا چهره اش را در آينه ای آه روی پايش نهاده بود ببيند



از خجالت داغ شده بود و از آن پس از اين طبع هرزه اش آه چنان رؤياهای وحشتناآی . بيدارش آرد
.را می پرورد نگران و مشوش بود

  
با اين حال ايمان مذهبيش مثل چيزهای ديگر سرجای خود بود و يا چون بخشی از وجودش آه بيش 

هنگامی آه باباصاحب مهاتر وی را به منزل برد، به . خاصی نداشتاز ساير بخش ها نياز به توجه 
اين اعتقاد پسر جوان آه در اين دنيا تنها نيست و نيرويی مراقبت از وی را بر عهده دارد ُمهر تأييد 

بنابراين صبح تولد بيست و يك سالگيش آه باباصاحب به دفتر آبی رنگ دعوتش آرد و بی . نهاده شد
  . يا تقاضايش وقعی نهد، يك باره از منزل اخراجش آرد، چندان متعجب نشدآن آه به اعتراض

  
فرض آن صندوقدار بهای ژتون هايت را پرداخته . تو اخراجی: "مهاتر با چهره ای بشاش تاآيد آرد

  ."و ديگر طلبی نداری، اخراج
  
  ."ولی عموجان"
  
  ."خفقان بگير"
  

 داد و گفت برايش از استوديوی افسانه ای و آن وقت باباصاحب بزرگترين هديه ی زندگيش را
: فيلمساز مشهور، آقای دی دابليو راما وقت مالقاتی برای يك آزمايش سينمايی گرفته است و افزود

راما از دوستان صميمی من است و قبًال با او . متوجه هستی آه. اين فقط برای حفظ ظاهر است"
حاال ديگر برو و .  و بعدش ديگر با خودت استابتدا يك نقش آوچك بازی می آنی. صحبت آرده ام

  ."از پيش چشمم دور شو، از اين قيافه های عاجزانه هم به خودت نگير آه هيچ برازنده نيست
  
  ."اما آخر عموجان"
  
و يك  برو .د برو ديگر. جوانی به زيبايی تو آه نبايد مادام العمر ناهار روی سرش حمل آند"

  ."نج دقيقه ی پيش اخراجت آردمپ! هنرپيشه ی همجنس باز بشو
  
  ..."ولی عمو"
  
  ."خدا را شكر آن آه اين قدر خوش شانسی. حرفم تمام شد"
  

ولی چهار سال در نقش های آوچك فيلم های سراسر زد و خورد آارآموزی . و او جبرئيل فرشته شد
ه گويی می تواند آرد تا به ستارگی رسيد ولی در آن مقام نيز چنان خونسرد و بی شتاب باقی ماند آ

فقدان آشكار جاه طلبيش در اين صنعت آه مطلقًا بر پايه ی خودخواهی و نفع . آينده را پيش بينی آند
ديگران تصور می آردند احمق يا مغرور . پرستی می گردد، به وی چهره ای بيگانه می بخشيد

ون صحاری بر آب و در طول آن چهارسال آه چ. است، يا اين آه احمقی است آه دچار غرور شده
  . و علف گذشت، لبان هيچ زنی را نبوسيد

  
بر پرده ی سينما در نقش بازنده، احمقی آه عاشق زيبارويی می شود و به خاطرش خطور نمی آند 
آه دختر هزار سال ديگر هم به او روی خوش نشان نخواهد داد، عموی بذله گو، خويشاوند فقير، 



.  عاشقانه ای شرآت آند اهر می شد، بی آن آه در هيچ صحنه یديوانه ی ده، نوآر و يا دزد ناشی ظ
زن ها در فيلم به او ُتِك پا يا آشيده می زدند و يا آزارش می دادند و به ريشش می خنديدند، ولی 
هرگز نگاه های عاشقانه و سينماييشان را بر وی نمی دوختند، برايش آواز نمی خواندند و دورش 

 در  خارج از حرفه ی سينما،. هايی هرگز بر سلولوئيد فيلم ضبط نشدچنين صحنه . نمی رقصيدند
و ُمدام می آوشيد . زندگی فرديش در آپارتمانی دو اتاقه و تقريبًا خالی در نزديكی استوديو می زيست

سرانجام، از آنجا آه می خواست ذهنش را از موضوع عشق و هوس . زن ها را برهنه مجسم آند
اسطوره های . حصيل آرد و رفته رفته همه چيز خوان و خود آموخته شدمنحرف آند، شروع به ت

ژوپيتر خدای خدايان روم بود آه به  Jupiter [ژوپيتر يونانی و رومی حلول و دگرگونی، ُورود 
در قالب الپسوس، . شيوه های گوناگون ظاهر می شد و در هر قالب نعمتی ويژه ارزانی می داشت

و در مقام لوستيوس خداوند نور و روز نيايش، در مقام پدر آسمان و چون زئوس خدای باران بود 
بر زمين و حلول او به قالب های ديگر،  ].م.  ناميده می شدويتالياهنگام برداشت محصول انگور 

 در اساطير يونان سيرس جادوگر، دختر Circe [سيرس پسری آه به آل مبدل شد، زن عنكبوتی و 
. وی انسان ها را به گرگ، شير و خوك مبدل می آرد. ی دريايی بودهليوس خدای آواز و پرس پر

هنگام اقامت اديسه در جزيره اش، همراهان او را به خوك مبدل آرد، اما اديسه او را وادار آرد آن 
 Annie Besant [آنی بيزانت  همه چيز، از جمله تئوسوفی ،].م. ها را به حالت اول بازگرداند

او از مبارزين رُفرم . ، بنيانگذار تئوسوفی در انگلستان متولد شد)١٨۴٧-١٩٣٣(آنی بزانت 
تحت تأثير مكتب تئوسوفی ١٨٨٩- ٩١بزانت در سال های . اجتماعی و از رهبران استقالل هند بود

اين مكتب از دين هندو الهام . هلنا بالواتسكی روسی االصل قرار گرفت و به آن دآترين گراييد
جيدو عمرش را در هندوستان گذرانيد و پس از تغيير مذهب، مراقبت از وی بيشتر . پذيرفته است
.  را آه تصور می آرد ناجی انسانيت است، بر عهده گرفتJiddu Krishnamurt آريشنامورت

نظريه ی ميدان متحد و  ].م.  پايه گذاری آرد١٩٠٧آنی بزانت جامعه ی تئوسوفيست ها را در سال 
] united field theoryظريه آوششی بود تا تئوری آلی نسبيت به نيروهای الكترومانيه ی  اين ن

بر اساس نظريه ی نسبيت، ميدان جاذبه در قالب تغيير . تيك و نيروهای ميان ذرات هسته تعميم يابد
نظريه ی ميدان متحد آوشش دارد همين نقطه . زمان مجددًا تثبيت می شود -شكل چهار بعدی فضا

 به وسيله ی انشتين پايه ١٩۴۵اين نظريه در سال . ذآر شده تعميم دهدنظر را به ساير نيروهای 
 بر مبنای افسانه ی غرانيق، در سوره ی نجم، پس از [آيه های شيطانی و ماجرای  ].م. گذاری شد

، شيطان در آالم وحی دويد و اين دو آيه را علی ...)آيا ديدی الت و عزی را(آيات نوزدهم و بيستم 
اين ها آلنك ها يا بوتيماران بلند پروازند و اميد به ( بر زبان پيغمبر جاری آرد رغم ميل جبرئيل

در اوايل بعثت پيامبر و سياست حرم محمد پس از مراجعت موفقيت  ].م.)شفاعت آنان می رود
آميزش به مكه و سورآليسم روزنامه ها آه در حكايت هايشان پروانه ها به دهان دختران جوان می 

ليعده شوند و آودآانی آه بی چهره متولد می شدند و پسران جوانی آه زندگی های گذشته پريدند تا ب
ی خود را با جزييات آامل در عالم رؤيا می ديدند، مثًال در دژی طاليی آه ُپر از سنگ های گرانبها 

ولی در شب های بی . می داند جبرئيل ذهن خودش را با چه چيزهايی ُپر می آرد! بود، ديگر خدا
چيزی بكر و دست نخورده آه . خوابيش نمی توانست منكر شود آه وجودش از چيزی ُپر شده است

در عالم رؤيا حضور زنان بی نهايت . آن چيز عشق بود. نمی دانست چگونه می تواند به آارش ببرد
د، از اين رو ترجيح می داد بيدار بماند و با فشار آوردن به خو. شيرين و جذاب، شكنجه اش می داد

وی بدين وسيله احساس غم انگيزی را آه از . بخشی از معلومات عموميش را در ذهن تمرين آند
ظرفيتی بس عظيم برای عشق و نيافتن هيچ آس بر روی زمين تا عشق خويش را نثارش آند، از 

  . خود دور می آرد
  



 مجموعه ای از purana [پورانا از وقتی آاربرد . با شروع فيلم های دينی همه چيز زيرورو شد
اساطير، افسانه ها و شجره ها آه سينه به سينه َنقل شده و در تاريخ و منشاء آن اختالف نظر وجود 

طبق سنت، هر پورانا، به پنج موضوع می پردازد آه عبارتند از خلقيت اوليه ی آاينات، خلقت . دارد
يان و قديسين، دوره های ثانويه آه در پی نابودی های دوره ای به ظهور می رسد، شجره ی خدا

ها در  ].م. طاليی و تاريخ سلسله های شاهان، پوراناها با مهابهاراتا و آتب قانون مرتبط می باشند
فيلمسازی معمول گشت و فرمول گنجاندن مخلوط عادی آوازها، رقص ها، عموهای بذله گو و غيره 

 دابليو –هنگامی آه دی . آوردنددر آن به موفقيت رسيد، همه ی خدايان فرصت ستاره شدن به دست 
 از خدايان دين هندو آه دارای سری [Ganeshگانش راما برنامه ی تهيه ی فيلمی براساس داستان 

گانش پسر شيوا و پرواتی برطرف آننده ی موانع است و به همين خاطر . به شكل سر فيل می باشد
را تدارك ديد، هيچ يك از ستارگان بنام  ].م. در آغاز نيايش ها و يا آار يا تجارت از او نام می برند

ولی . آن زمان حاضر نشدند در تمام طول فيلم با چهره ی پنهان شده در آله ی فيل ظاهر شوند
 چنان موفقيت آميز بود آه يكباره او را به ستاره ای آامپاتی باباجبرئيل بالفاصله پذيرفت و فيلم 

. فيل با خرطوم دراز وگوش های پهنش به دست آمدبزرگ مبدل آرد، هرچند موفقيتش با قيافه ی 
پس از بازی در ِشش فيلم در نقش خدای فيل سر، به او اجازه دادند آن ماسك ضخيم و آويزان فيلی را 
بر دارد و به جايش ُدمی دراز و ُپرَپشم به خود بياويزد تا در نقش هانومان، شاه ميمون نما در يك 

شتر به سريال های مبتذل تلويزيونی هنگ آنگی شباهت داشت تا به سريال فيلم های ُپرحادثه آه بي
مجموعه ی دوم مهابهاراتا می . رامايانا يكی از دو مجموعه ی بزرگ حماسی هند است[رامايانا 

 سال قبل از ميالد به زبان سانسكريت سرود شده و در ُفرم آنونی شامل ٣٠٠رامايانا حدود . باشد
اين ِسری فيلم ها چنان با موفقيت روبرو شد آه از آن پس .  شود، ظاهر].م.  بيت است٢۴٠٠٠

ژيگول های شهر در پارتی های آنچنانی آه دختران صومعه در آن شرآت می جستند، ُدم ميمون به 
  .خود می آويختند

  
 شگفت موفقيت ايمان وی را به  پس از پايان هانومان، ديگر هيچ چيز جلودار جبرئيل نبود و پديده ی

  .اگرچه تأثير َاَسفناك ديگری هم داشت. ه ی محافظش دو چندان ساخته بودفرشت
  
  ).انگار چاره ای نيست جز اين آه َپته ی رآای بيچاره را روی آب بريزم (
  

جبرئيل پيش از اين آه ُدم مصنوعی را جايگزين ماسك فيل بكند، سخت مورد توجه زن ها قرار 
تن از خانم های جوان درخواست آرده بودند هنگام   چندجاذبه ی شهرتش چنان بود آه. گرفته بود

عشق بازی ماسك گانش را از روی سرش برندارد و او به خاطر احترام به شان آن رب النوع زير 
اما در آن ُدوران او آه با معصوميت بسيار پرورش يافته بود هنوز تفاوت آميت و . بار نرفته بود

 خواست زمان از دست رفته را جبران آند و تعداد آيفيت را نمی دانست و از اين رو می
او نه تنها . همخوابگانش چنان فراوان شد آه گاه قبل از اين آه ترآش آنند نامشان را از ياد می برد

زيرا مردی آه در نقش خدايان . به بدترين شكل زنباره شد، بلكه هنر پنهان آاری را نيز آموخت
وی چنان ماهرانه رسوايی ها و هرزه گردی هايش را . باشدظاهر می شود بايستی بی عيب و نقص 

پرده پوشی آرده بود آه رئيس قديمی اش، باباصاحب مهاتر آه ده سال قبل دبه واالی جوان را به 
 فرستاده بود، هنگامی آه در بستر  جهان سينما آه آغشته به اوهام پول به جيب زدن و شهوات است،

به خدا ديگر بس است : " برای اثبات مرديش هم آه شده ازدواج آندمرگ خفته بود، از او خواست آه
. آن وقتی آه گفتم برو همجنس باز بشو هرگز تصور نمی آردم حرفم را جّدی بگيری. اسماعيل آقا

درست است آه گفته اند احترام بزرگترها و حرف شنوی از آن ها واجب است، اما هرچيزی هم 



ش را باال گرفت و سوگند خورد آه به چنين ننگی آلوده نشود و هر جبرئيل دست هاي." حدی دارد آقا
منتظر چه هستی؟ الهه ی آسمانی؟ . "وقت به دختر مناسب بربخورد حتمًا با او ازدواج خواهد آرد

و با سرفه خون باال آورد ولی جبرئيل وی را با لبخندی معمايی ترك " گرتا گاربو؟ گرسگلی؟ آی؟
  .بی آن آه خاطرش آسوده شود از دنيا رفتگفت به طوری آه پيرمرد 

  
گردباد سكس آه جبرئيل را گرفتار آرده بود موجب شد باالترين استعداد وی چنان عميق به خوابرود 

و آن استعداد عاشق شدن بود، عشق واقعی، عميق و بی مانع، . آه نزديك بود برای هميشه نابود گردد
تا وقتی بيمار شد چنان مشغول . اش توفيقی نيافته بودآن موهبت نادر و ظريفی آه هرگز در عرصه 

بود آه تشويش ناشی از اشتياق به عشق را آه درگذشته دچارش می شد و چون چاقوی جادوگران در 
اآنون در پايان هر شِب ُپرژيمناستيك به خوابی راحت . درونش می پيچيد، به آلی فراموش آرده بود

ز شكنجه اش نداده بودند و يا در آرزوی دلدادگی مشوش فرو می رفت، گويی زنان رؤيايی هرگ
  .نگشته بود

  
مشكل تو اين است آه هميشه همه تو را بخشيده : "رآا مرچنت همين آه از ميان ابرها پديدار شد گفت

اگر آدم هم می آشتی آسی ترا تقصير آار نمی . خدا می داند چطور ُمدام ِقِسر در می رفتی. اند
: رآا فرياد زد. جای بحث نبود." ؤول اعمالی آه مرتكب شدی شناخته نشدیتو هرگز مس. دانست

موهبت خداوندی است، نه؟ خيلی از خودت متشكری، ای آدمی آه از پايين شهر آمدی و خدا می "
  ."داند چه مرض هايی با خودت آوردی

  
 در آن جاری ولی آن روزها جبرئيل تصور می آرد زنان چنينند و آنان چون ظرفند و تو خودت را

بله . وقتی ترآشان می گفت، با درك اين آه حكم طبيعتش اين است، گذشت می آردند. می آنی
واقعيت اين بود آه زن ها او را به اين خاطر آه ترآشان گفته، مقصر نمی شمردند و هزار و يك بی 

؟ دل چند زن را رآا از ميان ابرها پرسيد، چند بار عامل سقط جنين شده ای. فكريش را می بخشيدند
 هرچند از سخاوت زن ها بهره مند می شد، ولی قربانی آن نيز گشته  شكسته ای؟ در تمام آن سال ها،

پرورش اين تصور .  چرا آه بخشايش آنان عميقترين و شيرينترين فساد را در او به بار می آورد بود،
  .آه آار خالفی مرتكب نمی شد

  
ی ويالهای ِاِوِرست را خريد، وارد زندگيش شد و به خاطر وقتی او آپارتمان طبقه ی باال: رآا

. همسايگی و از آنجا آه پيشه اش تجارت بود قالی ها و اشيای عتيقه اش را به وی نشان بدهد
همسرش در يك آنفرانس جهانی سازندگان بولبرينگ در گوتنبرِگ سوئد شرآت آرده بود و در غياب 

جی سلمار آپارتمانی با سنگ های مشبك . دعوت آرده بوداو بود آه جبرئيل را به آپارتمانش 
[Jaisalmer] آراالن ، نرده های چوبی قصرهای[Keralan] چهارتری  و[chhatri] با گنبد 

آب  whirlpool bath [.  مبدل شده بوددستگاه توليد موجُدوران مغول آه به وان حمام مجهز به 
 مخزن مخصوص وارد وان شده از طرف ديگر خارج ُمدام با فشار از طريق مكانيسمی با فشار از
رآا در حالی آه شامپانی فرانسوی برايش می ريخت  ].می شود و احساس موج را به وجود می آورد

همين آه . به ديوارهای مرمری تكيه داده و رگه های سرد سنگ را بر پشت خود احساس می آرد
جبرئيل در ." ن آه نوشابه های الكی نمی نوشندخدايا: "جبرئيل شامپانی را به لب برد به طعنه گفت

می دانی، من فقط : جواب آنچه را آه از يكی از مصاحبه های آقاخان به يادش مانده بود تكرار آرد
از آن پس . ظاهرًا شامپانی می نوشم، چون به محض اين آه به لبانم برسد به آب تبديل می شود

لمس می آرد، اما وقتی فرزندانش همراه خدمتكار از طولی نكشيد آه در ميان بازوانش لبانش را 



مدرسه رسيدند، به بهترين شكلی تجديد آرايش آرد، لباس پوشيد با جبرئيل در سالن نشسته بود و 
، همان ابريشم "ابريشم هنری"اسرار تجارت فرش را برمال می آرد و معترف بود آه مفهوم حقيقی 

گول ُبروشورش را نخورد آه در آن طرز تهيه ی پشم مصنوعی است و اين آه بهتر است جبرئيل 
نوشته بودند دليل لطافت قالی اين است آه پشم آن از . نوعی قالی به نحو دلپذيری شرح داده شده

تبليغات است ديگر، چه می توان . گلوی َبره تهيه می شود، در حالی آه آن پشم چندان مرغوب نيست
  .آرد

  
هميشه تاريخ تولدش را فراموش می آرد و در نامناسبترين . دارجبرئيل نه عاشقش بود و نه وفا

و با .  برينگ آمده بودند به ديدارش می شتافت-مواقع در حضور ميهمانان شوهرش آه از دنيای بول
ولی رآا با ديگران فرق داشت و چون موشی ساآت او را نمی . اين همه مثل هميشه بخشيده می شد

 آرد، پدرش را در می آورد، او را حرامزاده و هزار چيز بدتر از آن ديوانه وار شكايت می. بخشيد
می خواند، نفرينش می آرد، فرياد زنان بيرونش می انداخت و حتی گاه آار را به ِافراط می آشاند و 

رآا هيچ آاری را ناآرده نمی گذاشت، . به او گناه زنا با خواهری را آه هرگز نداشت، نسبت می داد
می زد آه آدمی سطحی است و به پرده ی سينما می ماند، ولی در پايان باز هم او را می به او اتهام 

اما جبرئيل نيز توان مقاومت در مقابل . هرچه باداباد، می گذاشت دآمه ی بلوزش را باز آند. بخشيد
 -به خصوص در آن وضع آه زن به شوهرش، شاه بول. بخشايش اپرايی رآا مرچنت را نداشت

ان آه جبرئيل وجودش را نايده می گرفت و گفته های زننده اش را مردانه تحمل می آرد، برينگ، هم
بنابراين در حالی آه بخشايش زنان ديگر آوچكترين تأثيری بر وی نمی گذاشت و به . وفادار نبود

 ُمدام نزد رآا باز می آمد تا دشنام هايش را بشنود و سپس به شيوه ی  محض شنيدن فراموش می آرد،
  .مألوفی آه تنها او می دانست، دلداری يابد

  
  .آن وقت يك مرتبه چنان بيمار شد آه با مرگ فاصله ای نداشت

  
بنا بود صحنه ای . ، باالی آسيا مشغول بازی در فيلمی بود[Kanya Kumari]آانيا آوماری در 

كديگر ، آنجا آه گويی سه اقيانوس با ي[Cape Comorin]دماغه ی آمورون ُپرزدوخورد در 
سه دسته موج از غرب و شرق و جنوب می غلطيدند و پيش می آمد و . درآميخته اند، تهيه شود

در اين . درست در جايی آه دست های خيس هنرپيشه ها ضربه می زدند، به يكديگر برمی خوردند
دآور، در بهترين زمان بندی مشتی به چانه ی جبرئيل خورد و درجا نقش زمين شد و به ميان آب 

اوستاس براون ابتدا همه ی تقصيرها به گردن . های خشمگين افتاد، ولی ديگر برنخاست
[Eustace Brown]اوستاس .  انگليسی غول آسايی آه بدل بازی می آرد و مشت را زده بود افتاد
 [N. T. Rama Rao] رامارائو - تی-انمگر او همان نبود آه مقابل جناب . به شدت اعتراض آرد

ز فيلم های مذهبی بازی آرده بود؟ مگر اين هنر را به حد آمال نرسانده بود آه ضمن در بسياری ا
زدوخورد پيرمرد را نيازارد و در عين حال ظاهر را حفظ آند؟ آيا هرگز از اين آه رامارائو محكم 
مشت می زد شكايتی آرده بود؟ هميشه در پايان اوستاس از مشت های پيرمرد سياه و آبود می شد، 

م پيرمردی آه می شد راحت او را با نان تست خورد و يك لقمه ی چپ آرد، ولی حتی يك بار، آن ه
خوب پس چطور آسی به خودش اجازه می داد فكر . بله يك بار هم عصبانی نشد و پرخاش نكرده بود

اط آند آه او جبرئيل فناناپذير را از پا در آورده است؟ با اين همه اخراجش آردند و پليس محض احتي
  .يك راست به زندانش فرستاد

  



پس از اين آه هواپيمای جت نيروی هوايی، آه . ولی جبرئيل در اثر خوردن مشت از حال نرفته بود
به همين مناسبت فرا خوانده شده بود، ستاره را به بيمارستان بريج آندی بمبئی رسانيد، انواع و اقسام 

چنان بی هوش ميان مرگ و زندگی دست و پا می زد آزمايش ها تقريبًا چيزی نشان نداد و جبرئيل هم
. و فشار خونش از پانزده هميشگی آه طبيعی بود به ميزان آشنده ی چهار و دو دهم هم رسيده بود

سرانجام سخنگوی بيمارستان در حالی روی پله های سفيد و پت و پهن ساختمان بريج آندی ايستاده 
می . واقعًا بيماری عجيب و اسرارآميزی است: " گفتبود، خطاب به روزنامه نگاران سراسر آشور

  ."توان گفت آار خدا است
  

جبرئيل فرشته بی هيچ دليل روشنی خونريزی داخلی آرده بود، چنان آه رفته رفته جان خود را 
آار به جايی رسيد آه خون از مقعد و . همراه با خونی آه زير پوستش دفع می شد از دست می داد

 زد و به نظر می آمد هر َدم چون سيل از چشم و گوش و بينيش خون فوران احليلش بيرون می
خونريزی هفت روز ادامه داشت و ُمدام خون تزريق می آردند و آليه ی داروهای . خواهد آرد

انعقاد خون را آه در عالم پزشكی موجود است، از جمله نوعی مرگ موش غليظ شده را به وی 
اوا اندك بهبودی حاشيه ای به دنبال داشت، پزشكان آم آم از او دست تزريق آرده بودند و اگرچه مد

  .شستند
 

اخبار مربوط به وضع مزاجيش از همه ی ايستگاه . همه ی هندوستان آنار تخت جبرئيل حاضر بود
. های راديويی شنيده می شد و در اخبار ساعت به ساعت تلويزيون ملی مورد بحث قرار می گرفت

ان واردن ِگرد می آمد چنان آثير بود آه پليس ناچار شد آن ها را با گاز اشك آور جماعتی آه در خياب
اگرچه استفاده از گاز اشك آور برای نيم ميليون عزادارانی آه گريه و زاری می آردند . پراآنده آند

خانم نخست وزير قرارهای مالقات خود را به هم زد و به ديدارش شتافت و پسرش . مسخره آميز بود
مّلت بيمناك بود، زيرا اگر . ه خلبان بود، در اتاق فرشته نشسته و دست او را در دست گرفته بودآ

خداوند جبرئيل، مشهورترين فردی آه روح الهی در جسمش حلول آرده بود را چنين آيفر می داد، 
 فاصله برای بقيه ی مردم چه مجازاتی در نظر گرفته بود؟ اگر جبرئيل به ديار ُمردگان می شتافت،

ی هندوستان با آن ديار چقدر بود؟ در مساجد و معابد آشور خيل عظيم مردم به دعا می شتافتند، نه 
  .تنها برای زندگی و سالمتی هنرپيشه ی رو به مرگ، بلكه برای آينده، برای خودشان

  
های چه آسی در بيمارستان به مالقات جبرئيل نرفت؟ هرگز نامه ای ننوشت، تلفن نزد، گل يا غذا

خوش طعم خانگی نفرستاد؟ هنگامی آه بسياری از عاشقان با بی شرمی آارت يا نوشته می فرستادند 
و برايش آرزوی سالمتی می آردند، آن آه او را بيش از همه آس دوست می داشت، بيش از پيش 

 رآا مرچنت قلبش را درون آهن.  برينگش باز هم سوء ظن نبرد-در خود فرو رفت، اما شوهر بول
با فرزندانش بازی و با شوهر درد دل می . محبوس آرده حرآات روزمره زندگی را انجام می داد

ولی هرگز حتی يك بار هم سرمای روح ويران خود . آرد و به وقت لزوم نقش آدبانو را می گرفت
  .را برمال نكرد

  
  .ولی او بهبود يافت

  
به . همان اندازه سريع و ناگهانی رخ دادآن هم بهبودی ای آه مانند خود بيماری مرموز بود و به 

يك . طوری آه آارآنان بيمارستان و روزنامه نگاران و دوستان معتقد بودند اين فقط آار خداست
ولی وقتی . روز را تعطيل عمومی اعالم آردند و در شمال و جنوب آشور مراسم آتش بازی برپا شد



آن هم تغييری . كار شد آه تغيير آرده استجبرئيل فرشته سالمت خود را باز يافت، به زودی آش
  .او ايمانش را از دست داده بود. شگفت انگيز

  
روزی آه از بيمارستان مرخص شد، با اسكورت مخصوص پليس از ميان جماعت عظيمی آه می 
خواست رهايی خود را از چنگال مرگ جشن بگيرد، عبور آرده سوار مرسدس بنزش شد و به 

اين آار هفت ساعت و پنجاه و يك دقيقه . قال بگذارد و از دستشان بگريزدشوفر گفت همه شان را 
مقابل . طول آشيد و در پايان مانورهای راننده جبرئيل فكرهايش را آرده و می دانست چه بايد بكند

تاج هتل از اتومبيل خارج شد و بی آن آه به چپ و راست نگاهی بيندازد، يك راست به سوی 
ميز بوفه از سنگينی غذاهای ممنوعی آه رويش انباشته بود می ناليد و . رفتناهارخوری بزرگ آن 

 گرفته تا [Wiltshire]ويلتشاير  از سوسيس خوك  جبرئيل بشقابش را از همه ی آن خوراآی ها،
 و قطعه های بيكن آه معلوم نبود مال آجاست، همراه با بيفتكی آه نام [York]يورك ژامبون دودی 

سپس در .  ُپر آرد"غير مذهبی" نوشته بودند و پای خوك "الطايالت بی ايمانی"آن را در منوی 
حالی آه در ميان سالن ايستاده بود و عكاسان از هر گوشه و آناری سر برمی آوردند، با شتاب تمام 

تكه های گوشت خوك ُمرده را چنان سريع در دهان می انباشت آه ُخرده . شروع به خوردن آرد
  .  گوشه ی دهانش بيرون می زدريزهای بيكن از

  
يا . وقتی بيمار بود، به محض اين آه به هوش می آمد، َدم به َدم و ثانيه به ثانيه خداوند را می خواند

ای خدايی آه تا به حال از من محافظت . نگذارتنها اهللا، اين خدمتگزار را آه خون از تنش می رود 
 اشاره ای بكن، فقط يك اشاره ی آوچك تا بدانم لطفت يا اهللا،. آرده ای، مرا در اين وضع ترك نكن

ای خداوند بخشنده ی مهربان، . هنوز شامل حال من است، تا توان گالويز شدن با اين بيماری را بيابم
آن وقت به فكرش رسيد آه انگار مجازات می . در اين هنگام نياز، اين سخت ترين نياز، با من باش

با واژه .  توان تحمل درد را بخشيد، اما چندی نگذشت آه خشمگين شدشود و اين فكر تا مدتی به او
من آه آسی را نكشته ام چرا بايد بميرم؟ آيا تو . های بر زبان نيامده درخواست آرد، خدايا بس است

انتقامی يا عشقی؟ خشمی آه نسبت به خدا گرفته بود، يك روزش را آفاف داد و روز بعد برطرف 
حشت انگيزی جايگزين خشمش شد و بيش از هر زمان در زندگيش احساس شد، خالء و تنهايی و

فقط . يا اهللا، از تو می خواهم آه وجود داشته باشی. حماقت آرده و خطاب به خالء به التماس افتاد
سرانجام روزی رسيد آه فهميد . ولی هيچ احساسی به او دست نداد، مطلقًا هيچ. وجود داشته باش

در همان روز ديگرگونی .  برای احساس آردن وجود داشته باشد نيازی نداردديگر به اين آه چيزی
و از آنجا آه می خواست به خودش ثابت آند آه . بود آه بيماری تغيير جهت داد و بهبوديش آغاز شد

خدايی وجود ندارد، حاال در ناهارخوری مشهورترين هتل شهر ايستاده، گوشت خوك از سر و 
  .صورتش فرو می ريخت

  
رنگ موهای طالييش چنان روشن . نگاهش را از بشقاب برگرفت و زنی را ديد آه تماشايش می آرد

زن به رويش خنديد . بود آه به سفيدی می زد و پوستش روشنی و شفافيت يخ آوهستان ها را داشت
  . و سرش را گرداند

  
مگر متوجه  ": فرياد زد در حالی آه تكه های سوسيس از گوشه های دهانش بيرون می ريخت،

  ."مسأله اين است. نيستی؟ مجازات ناگهان وجود ندارد
  

  ."مسأله اين است. شما زندگی را بازيافته ايد. شما زنده هستيد: "زن باز آمد، روبرويش ايستاد و گفت



  
 Alleluia]اله لويا ُآن . به محض اين آه رو گرداند و دور شد، عاشقش شدم: جبرئيل به رآا گفت

Cone]اگر راست می : "دعوتش اين بود. رد فاتح ِاِوِرست، بلوند، يهودی و ملكه ی يخ، آوهنو
  .و من نتوانستم مقاومت آنم." برای همين است آه آن را بازيافته ای. گويی تمام زندگيت را تغيير بده

  
ان از بيمارست. چه چرندياتی توی آّله ات است. تو هم با آن تناسخ آشغالت: "رآا با لحنی متملق گفت

فوری بايد يك آار . پسرك ديوانه. مرخص می شوی، از چنگال مرگ می گريزی و به سرت می زند
آن بلونده را . انگار جادويی در آار باشد. خالف بكنی و درست در همان لحظه زنك حاضر می شود

  "خوب حاال چی؟ باز می خواهی ببخشمت؟. تصور نكن تو را نشناخته ام جيبو. می گويم
  

احتياجی نيست و در حالی آه رآا روی زمين نشسته سر به زير افكنده بود، آپارتمانش را . گفت نه
  .ترك گفت و ديگر به آن بازنگشت

  
سه روز پس از آن آه جبرئيل با دهان ُپر از گوشت نجس وی را مالقات آرد، الی با هواپيما آشور 

 آه به دستگيره ی در " نشويدلطفًا مزاحم"سه روز در ماورای زمان، پشت عالمت . را ترك گفت
 آنچه امكان دارد ممكن و آنچه امكان  ولی سرانجام نتيجه گرفتند آه جهان واقعيت دارد،. آويخته بود

با رفتن او . مالقاتی آوتاه، آشتی هايی آه می گذرند، عشق در سالن ترانزيت. ندارد غير ممكن
 تصميم گرفت زندگيش را به حال عادی جبرئيل استراحت آرد و آوشيد به دعوتش گوش فرا ندهد و

علی رغم جنجالی . از دست دادن ايمان به اين مفهوم نبود آه به آار سينماييش ادامه ندهد. بازگرداند
 - و اين دومين جنجالی بود آه نام وی را می آلود-آه عكس های ژامبون خوردنش به بار آورده بود

  .رش را از سر گرفتقرارداد بازی در چند فيلم را امضا آرد و آا
  

مسافری ريشو به نام اسماعيل . او رفته بود. و آن وقت يك روز صبح صندلی چرخ دار خالی ماند
 را با الهام از يكی از ٧۴٧هواپيمای .  به مقصد لندن سوار شد۴٢٠ - آی-نجم الدين به هواپيمای آ

 جبرئيل فرشته به صلدين چمچا مدت ها بعد.  بلكه بوستان ناميده بودند باغ های بهشت، نه گلستان،
اما اين آار را دو . من را آه می بينی تا نيمه راه رفته و نيمه جان شده ام. نخست بايد بميری: "گفت

و . يك بار در بيمارستان و بار دوم در هواپيما و جمع آه بزنی درست در می آيد. بار انجام داده ام
يت، در خود لندن مقابلت ايستاده ام، مردی هستم با دوست عزيز، منی آه اينجا در وال حاال سپونو، 

  "و سپونو اين خوب نيست المصب؟. حياتی تازه يافته، مردی نو با حياتی نو
  

  چرا هندوستان را ترك آرد؟
  

به خاطر تازگی و آن حالت تشديد و وحشيانه ی با هم بودنشان و سختی . به خاطر آن زن و دعوتش
  . واقعيتش پافشاری آردو ثبات چيزی ناممكن آه برای

  
مكافاتی شبانه، آيفری از .  و شايد هم از اين رو آه پس از خوردن گوشت خوك مكافات شروع شد

  .جنس رؤيا
  
  
  



٣  
  
  
  

ساله ای آه در قسمت  وقتی هواپيما به مقصد لندن به هوا برخاست، مرد باريك اندام چهل
پيچيدن دو انگشت هر دست و  ادويی در همغيرسيگاری ها آنار پنجره نشسته بود، با آمك حيله ی ج

آهنه ی مار آنده می شد، لحظه ای  گرداندن دو شستش، حين تماشای شهر زادگاهش آه چون پوست
چهره ای با . خاطر بر چهره اش نقش بست چند خود را طوری آزاد گذاشت آه نشانه های آسودگی

ی وربوتتته آه گوشه های آن چون ماهی لبانی برجس نوعی زيبايی تلخ و َاشرافی، با دهانی گشاد و
[turbot] برگشته و ابروان باريك آمانی باالی چشمانی آه با  آه به نفرت آمده باشد به سمت پايين

آقای صلدين چمچا اين چهره را با دقت تمام ساخته  .نگريست نوعی تحقير گوش به زنگ به دنيا می
 و حاال چند سال بود آه به - می خواست بشودگرفته بود تا درست آنطور آه  چند سالی وقت-بود

از آن . سيمای خود می شمرد و به راستی به ياد نداشت قبًال چه شكلی بوده است سادگی آن را
صدايی آه حروف صدادار . گذشته، برای خودش صدايی نيز ساخته بود آه با سيما جور در می آمد

آرد و از   صدا را به تندی و ُبريده ُبريده ادا میبا ُسستی و تقريبًا بی حالی و بالعكس، حروف بی را
بعد از پانزده سال  به شهر زادگاهش آه برای اولين بار. اين رو تضادی تشويق آميز به همراه داشت

و بايد اضافه آنم آه زمان دوری چمچا از زادگاهش دقيقًا با ُدوران ستارگی . (می گرفت صورت
. ، وضع به طور غريب و نگران آننده ای دگرگون شده بود)سينمای جبرئيل فرشته برابری می آرد

چمچا . بدبختانه انگار باليی برسر صدايش آمده بود و خود چهره هم ديگر آنطور آه شايد و بايد نبود
با اندآی شرمساری و اين اميد آه ديگر مسافران آخرين بازمانده ی خرافاتش را نديده باشند، انگشتان 

 چشمانش را بست و در حالی آه از وحشت لرزه ی خفيفی به اندامش افتاده دست را راحت گذاشت و
در حالی آه . بود به خاطر آورد آه مشكل صدايش چند هفته ی قبل حين سفر به شرق آغاز شده بود

هواپيما برفراز ماسه های صحاری خليج فارس پرواز می آرد، ُسست و بی حال به خواب رفته و در 
مردی پوست شيشه ای آه بند انگشتانش را . ی عجيب به سراغش آمده بودعالم رؤيا بيگانه ا

اندوهناك به غشايی آه سراسر بدنش را پوشانده بود می آوفت و به التماس از صلدين آمك می 
. چمچا سنگی برداشت و شروع به شكستن شيشه آرد. خواست تا از زندان پوستش رها شود
ك خورده ی بدن مرد بيگانه بيرون زد و وقتی چمچا آوشيد تكه بالفاصله شبكه ای خونين از سطح َتَر

آخرين تكه های گوشت . های شيشه ی شكسته را از بدنش جدا آند، مرد شروع به فرياد زدن آرد
در اين هنگام يكی از مهمانداران با ميهمان نوازی بی رحمانه ی قوم . بدنش همراه شيشه آنده می شد
چيزی ميل داريد آقا؟ نوشيدنی؟ و صلدين آه از عالم :  خم شد و پرسيدو قبيله اش، روی چمچای خفته

او دوباره با همان . خواب بيرون می آمد لحن آالم خود را به وضع غير قابل توضيحی دگرگون يافت
از خود دور آرده بود، ) آن هم از مدت ها پيش(لهجه ی قديمی بمبئيش آه با آن همه سعی و آوشش 

و وقتی مهماندار به او " ها؟ منظورتان چيه؟ مشروب الكی يا نوشابه؟. آج ":به سخن آمد و گفت
 مشروبات مجانی اند، بار ديگر صدای خيانتكار خود  اطمينان بخشيد آه هرچه ميل داريد آقا، همه ی

  ." فقط يك ويسكی سودا بده. خوب باشه بی بی: " را شنيد
  

دار شده، بی آن آه به ويسكی و پسته ی شام التفاتی آند خيلی ناغافل بود يكباره تكان خورده، آامًال بي
چگونه گذشته در قالب اين تغيير مسخره آميز در ادای حروف صدادار . راست روی صندليش نشست

و واژه ها سر در آورده بود؟ آيا مفهومش اين بود آه از اين به بعد به موهايش روغن نارگيل می 
و انگشت سبابه می گرفت و محكم فين می آرد تا خلط لزج و ماليد يا اين آه بينی را ميان شست 



خاآستری از آن فواره بزند؟ آيا به خيل هواداران َپروپا قرص آشتی حرفه ای می پيوست؟ ديگر آدام 
تحقير شيطانی انتظارش را می آشيد؟ بايد قبًال به اين فكر می افتاد آه بازگشت به زادگاهش پس از 

اين سفر . چنين بازگشتی چيزی جز سير قهقرايی نمی توانست باشد.  استاين همه سال اشتباه محض
انكار زمان و قيام عليه تاريخ بود و از همان ابتدا مثل روز روشن بود . با طبيعت همخوانی نداشت

  . آه چيزی جز فاجعه به بار نمی آورد
  

.  امروز خودم نيستمهنگامی آه تپش خفيفی را در ناحيه ی قلبش احساس آرد با خود گفت، انگار
هر چه باشد به قول فردريك، آن هنرپيشه ی . ولی بالفاصله افزود، اما مفهوم اين حرف روشن نيست

 فيلمی آه در زمان جنگ دوم ساخته -فرزندان بهشت[ les acteurs ne sontبزرگ در فيلم 
:  می گفتآه ].م. فردريك لومر يكی از شخصيت های داستان فيلم استLes Enfants [ ].شد

du Paradis pas des gens ]ماسك روی ماسك، تا ].م. هنرپيشگان مردمان عادی نيستند 
  . اين آه ناگهان به جمجمه ی برهنه می رسی

  
صدای آاپيتان هشدار داد آه هوا متالطم خواهد بود و . چراغ اخطار بستن آمربندها روشن شد

صحرا به زير پا در يك طرف ديده می شد . تن آردهواپيما در چاه های هوايی شروع به باال پايين رف
و آارگر مهاجری آه در قطر سوار شده بود راديوی ترانزيستوری عظيمش را محكم در بغل گرفته 

چمچا ديد آه آارگر آمربندش را نبسته است، به خود آمد و صدايش را با . باال می آورد
. و به آمربند اشاره آرد" ؟...چرا.  آن ببينمنگاه: "تكبرآميزترين لهجه ی انگليسيش آوك آرد و گفت

ولی مرد در ميان دو استفراغ داخل پاآتی آه صلدين به موقع به دستش داده بود سرش را به عالمت 
برای چه صاحب؟ اگر اهللا بخواهد من بميرم : "منفی تكان داده شانه هايش را باال انداخت و جواب داد

" پس احتياط به چه درد می خورد؟. م، حتمًا زنده می مانمآه خواهم مرد و اگر هم نخواهد بمير
  : صلدين چمچا در حالی آه درون صندليش فرو می رفت در دل ناسزا گفت

  
ديگر نمی توانی . من مدت ها پيش از چنگالت گريختم. برو به جهنم. هندوستان به درك واصل شو

  .چنگك هايت را به درونم بياندازی و مرا نزد خودت بكشانی
  

اين وقايعی .  همانطور آه قصه های قديمی را آغاز می آردند، هم بود و هم نبود-يكی بود، يكی نبود
  .پس شايد و شايد هم نه. آه در اينجا تعريف می آنيم، هم رخ داده و هم رخ نداده

  
رسه او از مد. پسری ده ساله از محله ی اسكاندال پوينت بمبئی، آيف پولی را در خيابانشان پيدا آرد

در اتوبوس مجبور بود در ميان . به منزل باز می گشت و تازه از اتوبوس مدرسه پياده شده بود
ازدحام و فشار بدن های عرق آرده و چسبناك پسرهای شورت پوشيده بنشيند و از سر و صدايشان 
گوش هايش زنگ بزند، و از آنجا آه حتی آن روزها هم از خشونت، ضربه های آرنج و عرق بدن 

  .يگانگان گريزان بود، از آن سفر دور و دراز و ُپردست انداز، اندآی به سرگيجه افتاده بودب
  

بااين همه وقتی چشمش به آيف پول چرمی سياه افتاد آه آنار پايش بر زمين افتاده بود، سرگيجه اش 
ن ديد آه ُپر از بين رفت و هيجانزده با سرعت تمام خم شد و آيف را قاپيد، باز آرد و با شادی فراوا

آن هم نه فقط روپيه، بلكه پول واقعی، پولی آه می شد در بازار سياه و صرافی . از اسكناس است
پوند استرلينگ آه از خود لندن، از ! بله، آيف ُپر از پوند استرلينگ بود. های بين المللی عوض آرد

.  قرار داشت، آمده بودآن آشور افسانه ای آه واليتش می گفتند و آن سوی آب های سياه دوردست



گيج از ديدن آن دسته ی قطور اسكناس خارجی، نگاهی به ُدور و برش انداخت تا مطمئن بشود آسی 
رنگين آمانی چون نفس . او را نديده است، و يك آن گويی رنگين آمانی از بهشت او را در بر گرفت
. اده بود به پايان می رسيدفرشتگان و يا دعايی برآورده شده آه درست در نقطه ای آه او ايست

  .انگشتانش در حالی آه درون آيف به سوی اندوخته ی اسكناس پيش می رفتند، می لرزيدند
 
در سنين باالتر به نظرش آمده بود آه پدرش در سراسر ُدوران آودآی جاسوسيش را می ." بده ببينم"

ی درشت هيكل، ثروتمند و چنگيز چمچاواال آه مرد. آرد و تمام حرآاتش را زير نظر داشته است
صاحب مقام بود، با آن پيكر غول آسايش چنان نرم و سبك حرآت می آرد آه ناگهان پشت پسرك سر 

هنگام شب . او به اين آار عادت داشت. می رسيد و مثل موی دماغ هر آاری را خراب می آرد
ت سرخش برمال می ناگهان مالفه را از روی صالح الدين می آشيد و احليل شرم آورش را در مش

به عالوه علی رغم بوی گند مواد شيميايی و آود آه هميشه از او برمی خاست، زيرا پدر . آرد
صالح الدين بزرگترين توليدآننده ی اسپری ها و مايعات آشاورزی و آود شيميايی بود، بوی پول را 

دوست و اهل الس و چنگيز چمچا، آن مرد بشردوست، زن . از يك صد و يك مايلی استشمام می آرد
تفريح، آن افسانه ی زنده، نور هادی جنبش ملی، از آنار در باغ خانه اش بيرون پريده بود تا آيف 

نه جانم، تو نبايد از : "نصيحت آنان گفت. پول باد آرده را از ميان دست های ناآام پسرش بقاپد
  ."ثيفتر استزمين آثيف است و در هر صورت پول از آن هم آ. خيابان چيزی برداری

  
 ترجمه ی ريچارد شب های عربروی آتابخانه ی چوب ساج چنگيز چمچاواال، آنار ُرمان ده جلدی 

چراغی از مس و برنج . برتون آه رفته رفته طعمه ی آرم آتاب می شد، چراغی جادو قرار داشت
لتماس می آرد انگار ا. صيقلی آه نمونه ای از چراغ جادوی دلخواه صالح الدين، و مأوای اجنه بود

در واقع چنگيز پيش داوری عميقی عليه آتاب داشت، به طوری آه . تا دستی به آن آشيده شود
در . هزاران جلد از آن اشيای مضر را خريده بود تا با بی اعتنايی و خوانده نشدن تحقيرشان آند

پسرش، پيشقدم مورد چراغ جادو هم نه خودش به آن دست می آشيد، نه اجازه می داد ديگران، حتی 
آن وقت . يك روز می دهم مال خودت باشد: "به پسر اطمينان می داد آه. بشوند و به آن دست بكشند

ولی در حال حاضر مال من . هر قدر دلت خواست به آن دست بكش و ببين چه به سرت می آيد
التش به وعده ی چراغ جادو اين تصور را در آقا صالح الدين برمی انگيخت آه روزی مشك." است

پايان رسيده، ژرفترين آرزوهای قلبيش جامه ی عمل خواهد پوشيد و تنها آاری آه می بايست بكند 
اما . تا اين آه واقعه ی آيف پول پيش آمده و جادوی رنگين آمان آارگر شد. صبر است و انتظار

ين واقعه پسر ا. آن وقت ناگهان چنگيز چمچا سر رسيد و قلك طال را ربود. برای او نه برای پدرش
تنها راه چاره اين . را مجاب آرد آه پدر سرانجام همه ی آمال و آرزوهای وی را لگدمال خواهد آرد

بود آه خانه را ترك گويد و از آن لحظه با تمام وجود می خواست بگريزد و اقيانوس ها را ميان آن 
  .مرد بزرگ و خويشتن حايل نمايد

  
ود آه دريافت سرنوشت وی را به سوی آن واليت سردسير آه صالح الدين چمچاواال سيزده ساله ب

ُپر از وعده های فرح بخش پوند استرلينگ بود و بسته ی اسكناس جادو به آن اشاره داشت می آشاند 
و از اين رو بيش از پيش تحمل خود را نسبت به بمبئی خاك آلود و عامی با پليس های شورت 

، عشاق سينما، بی خانمان هايی آه گوشه ی خيابان می پوشيده، خيابان های چون نصف النهار
خوابيدند، و فاحشه های آوازه خوان و ُپرآوازه ی خيابان گرانت آه ابتدا رقاصه گان آيين پالما در 

ديگر آارخانه .  از دست می داد آارانتاآا بودند ولی حاال در معابد آسل آننده ی هوس می رقصيدند،
محلی و شلوغی و ازدحام و فراوانی بی اندازه ی شهر حالش را به هم های پارچه بافی، قطارهای 



می زد و دلش برای آن واليت رؤياها، واليت ميانه روی، توازن و اعتدال لك زده بود و شب و روز 
. شعر آودآانه ی مورد عالقه اش حاوی عالقه به شهری بيگانه بود. در تب و تاب به سر می برد

و بازی ای آه دوست .  طنيه- قس طن- آيجی- چم آيجی طن-ی قسطن آيج- آيجی آی-آيجی قس
می داشت، نوعی بازی رّد پای مادربزرگ بود آه وقتی نوبت به او می رسيد پشتش را به بچه ها 

تكرار يك سيالب، واژه يا بيت مقدس آه در آيين  [mantraمانترايی می آرد و تك زبانی، پنداری 
پيروان اين اديان معتقدند آه اين واژه ها دارای خواص . می شودهای هند و بودايی دعا محسوب 

را زمزمه می آند، حروف جادويی شهر رؤياهايش را بر زبان می  ].م. عرفانی يا روحانی می باشند
 و مادام آه دوستان به سويش سينه آش می رفتند، در پنهانی ترين زاويه - دی او ان-ال او ان. آورد

  .  لندن- دی او ان- ال او ان-حرف به حرف. به سمت لندن می خزيدی ذهنش ساآت و آرام 
  

چنان آه بعدًا خواهيم ديد تحولی آه سبب شد صالح الدين چمچا به صلدين چمچا مبدل شود، از مدت 
يكی از مشهورترين ميدان  [Trafalgar Squareترافالگار ها پيش از اين آه او به نزديكی ميدان 

هنگامی آه تيم . و به غرش شيرهای آن گوش فرا دهد در بمبئی پير آغاز شدبرسد  .]های شهر لندن
آريكت انگلستان در استاديوم برايورن عليه تيم هند بازی می آرد، صالح الدين دعا می آرد 
انگلستان پيروز شود و ابداع آنندگان بازی مبتديان محلی را شكست دهند تا همه چيز نظمی شايسته 

با نتيجه ی مساوی به پايان رسيد و هيچ يك از تيم ها برنده نشدند و البته مشكل ولی بازی . (بيابد
اصلی صالح الدين يعنی آفريننده ی عليه مقلد و يا استعمارگر عليه مستعمره به ناچار الينحل باقی 

  .)ماند
  

 [Kasturba]آاستوربا در سيزده سالگی به سنی رسيده بود آه می توانست بی آن آه ننه اش 
قدم ) باز هم يكی بود، يكی نبود(راقب باشد روی سنگ های اسكاندال پوينت بازی آند و يك روز، م

بود و با ستون ها، آرآره ها و ايوان زنان از خانه شان آه ساختمانی وسيع، نمك سود و فرسوده 
د و های آوچكش به سبك پارسی بنا شده بود بيرون آمد و باغ را آه مايه ی غرور و شادی پدر بو

اين باغ (بعضی غروب ها آه نور خورشيد به طرز خاصی می تابيد، بی پايان به نظر می رسيد، 
مانند معمايی حل نشده، اسرار آميز بود چرا آه نه پدرش، نه باغبان و نه هيچ آس نام بسياری از 

 پيروزی پشت سر گذاشت، از دروازه ی اصلی آه به تقليد از قوم) گياهان و درختانش را نمی دانست
به نحو احمقانه ای عظيم ساخته شده بود عبور  [Septimius Severus]ستيموس سوروس رم يا 

آرد، توحش جنون آميز خيابان را پشت سر گذاشت، از ديواری آه آنار دريا ساخته بودند پايين آمد 
. ادو سرانجام بر گستره ی پهن سنگ های سياه براق و حوضچه های آوچك ُپر از ميگو گام نه

دخترآان مسيحی پيراهن پوش خنده و شادی می آردند و مردان چتر به دست ساآت و بی حرآت در 
پوش را ديد آه  [dhoti]هوتی صالح الدين در گودی سنگ سياهی مردی . افق آبی ايستاده بودند

نگاهشان به هم گره خورد و مرد با انگشت سبابه او را . روی يكی از حوضچه ها خم شده بود
شوراز حوضچه های سنگی پسر را به . خواند و بعد همان انگشت را به نشان سكوت به لب بردفرا

انگشتش حلقه شد و چون . موجودی استخوانی بود آه قاب عينكش شايد عاج بود: سوی غريبه راند
همين آه صالح الدين رسيد مرد او را بغل زد، با دست دهانش را محكم . قالب طعمه ای پيش آمد

 دست جوان او را با زور ميان پاهای پير و استخوانيش راند تا عضوی گوشتی و استخوانی گرفت و
صالح الدين آه هرگز جنگ و ستيز را فرا نگرفته . هوتيش در باد پيچ و تاب می خورد. را لمس آند

و آن وقت مرد غريبه به سادگی پشتش را آرد و دور . بود، خواسته ی پيرمرد را از ناچاری برآورد
  .شد و او را آزاد گذاشت

  



از آن پس صالح الدين هرگز به سمت سنگ های اسكاندال پوينت نرفت و از جريان آن روز با هيچ 
برايش مثل روز روشن بود آه مادرش دچار بحران نوراستنی خواهد شد و پدرش . آس سخن نگفت

 هر آنچه در شهر  يز بود،به نظر او هرچه نفرت انگ .احتماًال خواهد گفت تقصير از خودش بوده است
زادگاهش او را به خشم و ناسزا گويی وا می داشت، در آغوش استخوانی مرد غريبه نهفته بود و 
حاال از چنگال آن اسكلت خبيث رهايی يافته بود، می بايست از بمبئی نيز بگريزد و جانش را به 

آرد و هم خود را در هر حالتی آه از اين رو فكرش را متمرآز . وِاّلا ترجيح می داد بميرد. درببرد
بود، حتی در اوقات غذا خوردن، مستراح رفتن و خوابيدن به آار برد تا به خودش بقبوالند آه می 

خواب ديد از پنجره ی اتاق . تواند بدون آمك چراغ جادوی پدر به اين معجزه جامه ی عمل بپوشاند
بيگ بن، ستون . بئی، بلكه خود لندن را می بيندخوابش به بيرون پرواز آرده و ناگهان آن پايين نه بم

ولی همانطور آه باالی آن آالنشهر پرواز می آرد، ديد ارتفاعش رفته رفته . نلسون، لرد زتورن
بی اراده مارپيچ به سوی . آمتر می شود و تالش فراوان و دست و پا زدنش وسط هوا بيهوده بود

د تا اين آه نعره آشان با سر به سوی شهر، محله زمين پيش می رفت و سقوطش هر َدم تندتر می ش
 روانه شد و مانند بمبی بر [Threadneedle Street]خيابان تردنی دل ی سنت پل، پودينگ لين، 

  . شهر لندن فرو ريخت
  
*  
  

هنگامی آه آن خواست ناممكن سرانجام جامه ی عمل پوشيد و پدر ناگهان پيشنهاد آرد آه صالح 
حتمًا می خواهد شر مرا بكند و مرا از :  تحصيل به انگلستان برود، با خود انديشيدالدين برای ادامه ی

خوب واضح است ديگر، اما دندان اسب پيشكشی را آه نمی .  وِاّلا اين پيشنهاد را نمی آرد سر وا آند،
مادرش، نسرين چمچاواال از گريستن خودداری آرد و در عوض شروع به دادن پند و اندرز . شمارند

توالت آه می روند خودشان را . مثل آن انگليسی های آثيف نشوی ها: "آرد و به وی هشدار داد آه
اين افتراهای ناروا به ." از اين گذشته داخل آب آثيف وان همديگر هم می روند. با آاغذ پاك می آنند

ن خاطر علی به همي. صالح الدين ثابت آرد مادرش با همه ی توان می آوشد او را از سفر بازدارد
انگلستان تمدن . اين حرف هايی آه می زنيد غير ممكن است: "رغم عشق و عالقه اش پاسخ داد

  ."بزرگی است و اين حرف ها چرند است
  

بعدًا با چشمان خشك زير طاق پيروزی . مادر طبق عادت لبخندی عصبی زد و به بحث ادامه نداد
رودگاه سانتاآروز نيامد و در عوض آنقدر حلقه ی دروازه ايستاد و برای بدرقه ی صالح الدين به ف

گل به گردن صالح الدين، تنها فرزندش آويخت آه پسر از رايحه ی سيرآننده ی عشق مادری دچار 
  .سرگيجه شد

   
، [tinka]تين آا نسرين چمچاواال آوچك اندام ترين و شكننده ترين زنان بود و استخوان هايی مانند 

از سنين نوجوانی به جبران آمبود جلوه ی ظاهريش ذوق و . ه ای داشتتكه های باريك چوب نقر
نقش ساری هايش چشم گير و حتی جلف . شوقی در پوشيدن لباس های عجيب و غريب نشان می داد

ابريشم زرد ليمويی با لوزی های درشت برودری دوزی شده، يا نقش سرگيجه آور و : و زننده بود
ز مكتب های هنری قرن بيستم آه در آن به حرآت در اشكال يكی ا [Op Artآپ آرت پيچ پيچ 

بخشيدن ُفرم بصری به اشكال گوناگون حرآت . واقعی، بالقوه و نسبی، اهميت ويژه داده می شود
در اين مكتب سطوح رنگين .  مورد بررسی قرار گرفت١٩۶٠توسط دو گروه از هنرمندان در سال 

 سه بعدی به آار رفت و به تخيل فضايی در هنر غنايی ارزشی تازه يافت و اين اصل در ساخت های



و اما . و يا نقش عظيم لبی ماتيك زده آه گويی زمينه ی سفيد پارچه را بوسيده باشد] .نوين بخشيد
آشنايان اين سليقه ی ترس آور را بر او می بخشيدند زيرا نسرين آن نقش های آورآننده را با سادگی 

ی آه از ميان آن پارچه های ناهماهنگ برمی خاست، ظريف، مرّدد و و نيكی به تن می آرد و صداي
  .و همچنين به خاطر مهمانی هايی آه هر هفته در منزل برگزار می آرد. خوش آهنگ بود

 
نسرين از زمان ازدواجش هر جمعه شب تاالرهای منزل را آه همواره چون سردابه های خالی و 

.  بود از روشنی های ُپرتاللو و دوستان زودرنج ُپر می آردوسيع مقبره های خانوادگی تيره و دلگير
صالح الدين هنگام آودآی اصرار داشت در نقش دربان آنار در بايستد و در آن حال باوقار و جّدی 
به ميهمانان آراسته به جواهر خوش آمد می گفت و آنان نيز دستی بر سرش می آشيدند و آوچولو و 

نوازندگان و خوانندگان و رقاصان ولوله . ه ها خانه ُپر از هياهو بودجمع. مامانی خطابش می آردند
ای برپا آرده، آخرين آهنگ های محبوب غربی را آه از راديو سيالن پخش می شد، اجرا می آردند 
و در يك خيمه شب بازی خشن، راجای گلی رنگ شده سوار بر اسب خيمه شب بازی سر دشمنان 

با اين حال در بقيه ی روزهای هفته، . يا نفرين و لعنت می ُبريدعروسكی را با شمشير چوبی و 
زنی آبوتروار آه در آن فضای غم انگيز نوك پا راه می رفت، . نسرين با احتياط در خانه می خراميد

گويی از برهم زدن آن سكوت سايه دار بيمناك بود و پسرش آه جای پای مادر قدم برمی داشت نيز 
را گرفت، نكند صدای گام هايت جن يا عفريتی را آه شايد در خفا انتظار می آن سبك راه رفتن را ف

  .آشيد بيدار آند
  
*  
  

در آن زمان پنج سال از روزی آه صالح الدين جوان با حلقه های گل و هشدارهای مادر سوار بر 
انگلستان در مقابل، پدرش .  به غرب سفر آرده بود می گذشت٨ - سی-هواپيمای دو آالس دی

صلدين . گيز چمچاواال در صندلی مجاور و سرزمين مادری و زيبايی به زير پايش قرار داشتچن
  .آينده نيز مانند نسرين نمی توانست به آسانی بگريد

  
آتاب : در هواپيما آتاب داستان های علمی تخيلی را خوانده بود آه سفر ميان سيارات را َنقل می آرد

 ٨ - سی-در عالم خيال دی. [Ray Bradbury]ری برادبری  سفرنامه ی مريِخی ازيمف و پايه ها
و آن وقت آن برگزيدگان خدا و انسان در .  را حمل می آند"برگزيدگان"را سفينه ی مادر می ديد آه 

مسافتی غير قابل تصور، در سفری آه نسل ها به طول می انجامد با به آارگيری علم اصالح نژاد 
 آه شايد روزی بازماندگانشان در دنيايی شجاع و نو زير آفتابی طاليی توليد مثل می آنند، به اين اميد

در اينجا متوجه شد آه بايد سفينه ی پدر باشد نه مادر، زيرا هر چه باشد آن بزرگ . ريشه بگيرند
صالح الدين سيزده ساله ترديدها و گله های اخير را به آناری نهاد و بار . مرد، ابو، پدر، آنجا بود

در هر حال . چرا آه پدرش را خيلی خيلی دوست می داشت. پرستش آودآانه ی پدر شدديگر غرق 
اما به محض اين آه با او وارد بحث . تا وقتی فكرت شروع به رشد نكرده بود پدر فوق العاده ای بود

من او را متهم می آنم آه وجود . ولش آن حاال. می شدی تصور می آردی آه ديگر دوستش نداری
بله، سفينه ی پدر، ...  است، چنان آه آنچه به وقوع پيوست شبيه به از دست دادن ايمان بودمتعالی من

در واقع سفينه ی رحم پرنده نبود بلكه ببيشتر به احليلی آهنين شباهت داشت آه مسافرانش چون مشتی 
  .اسپرماتازوييد در انتظار فروريختن بودند

  



سال ها . عتت را سر و ته ببند تا وقت لندن را بدانی در بمبئی سا-پنج ساعت و نيم اختالف زمانی
پدرم، من او را به پشت و رو آردن زمان متهم می : بعد، چمچا در ميان احساسات تلخش با خود گفت

  .آنم
  

از هندی بودن به انگليسی شدن، : يا. آن ها تا چه مسافتی پرواز آردند؟ پنج و نيم هزار مثل آالغ
 چرا آه آن ها از شهری بزرگ برخاستند و بر  نه چندان دور،: ه گيری يافاصله ای غير قابل انداز

فاصله ی ميان شهرها هميشه اندك است، زيرا دهاتی ای آه صد مايل . آالنشهری ديگر فرود آمدند
  .را تا شهری آوچك طی می آند، فضای تهی تر، تيره تر، و َمهيبتری را می پيمايد

 
در حالی آه مراقب بود پسر آن را نبيند، دو : ند شدن هواپيما چه آردو اما چنگيز چمچاواال هنگام بل

  .انگشت دو دستش را در هم پيچيد و شست هايش را ُدور هم گرداند
  

محلی در لندن قديم آه در آن گناهكاران را [تای برن وقتی در هتلی در چند قدمی محل قديم درخت 
و دستش را ." بگير، اين مال تو است: "پسرش گفتمستقر شدند، چنگيز به  ].م. به دار می آويختند

حاال . آيف چرمی سياهی در دست داشت آه در هوّيتش جای هيچ شك و شبهه ای نبود. دراز آرد
  .بگير. ديگر مرد شده ای

  
ولی پس دادن آيف توقيف شده، با همه ی اسكناس های آن يكی از دام های آوچك چنگيز چمچاواال 

از اوان آودآی هر گاه پدرش می . راسر زندگی در اين دام ها افتاده بودبود و صالح الدين در س
خواست او را تنبيه آند، يك بسته شكالت يا قوطی پنير آرافت يا چيز آوچك ديگری برايش هديه می 

 او را بغل می زد و با خشم و تشر می  آورد و همين آه صالح الدين برای گرفتنش پيش می آمد،
  "ار يك تكه هويج آافی است تا خودت را به َهَچل بياندازی، هان؟هر ب. ای خر: "گفت

  
در لندن نيز صالح الدين آيف پيشكشی را گرفت و اين هديه را آه نشان رسيدن به سن رشد بود 

حاال آه برای خودت مردی شده ای، تا وقتی در لندن هستيم مسؤوليت پدر : "پذيرفت ولی پدر گفت
  ."اين مدت صورت حساب ها را تو می پردازیپيرت را به گردن بگير، در 

  
سالی آه ولو اين آه آن را سر و ته نگه داری، بی شباهت به ساعت تغيير نخواهد . ١٩۶١ژانويه ی 

او از وحشتی . زمستان بود و صالح الدين چمچاواال در اتاق هتل می لرزيد، ولی نه از سرما. آرد
آخر گنجينه ی طاليش ناگهان به نفرين . ی لرزيدآه سراپای وجودش را فرا گرفته بود برخود م

  .جادوگر مبدل شده بود
  

دو هفته ای آه تا رفتن به مدرسه ی شبانه روزی در لندن به سر برد به آابوس خرج و دخل و 
زيرا منظور چنگيز دقيقًا همان چيزی بود آه گفته بود و در تمام طول آن . حساب و آتاب مبدل شد
يب نكرد و صالح الدين ناچار شد قيمت لباس های الزم، مثل يك بارانی مدت يك بار دست به ج

 با يقه های نيمه وان هوسنفاستونی آبی هشت دآمه و هفت دست پيراهن راه راه آبی و سفيد مارك 
آهاری ُجداشو را آه چنگيز وادارش می آرد هر روز بپوشد تا به دآمه ی يقه اش عادت آند، خودش 

 شق بود آه صالح الدين احساس می آرد انگار آارد آندی را درست زير سيب آدم يقه آنقدر. بپردازد
از آن گذشته ناچار بود طوری خرج آند آه پول آافی برای پرداخت . تازه سبز شده اش می آشند

از اين رو چنان مشوش بود آه از پدرش نخواست به . صورتحساب هتل و ساير چيزها باقی بماند



 را هم نديدند، و يا اين آه در جهنم اهالی سنت تری نی ينحتی فيلم . ك فيلمحتی ي. سينما بروند
حتی يك وعده خوراك چينی هم نخوردند و سال ها بعد تنها چيزی آه از . رستوران غذا بخورند

 ان عزيز به ياد می آورد، اسكناس و سكه – او –ان، دی – او –نخستين دو هفته ی ُورودش به ال 
 شاه فيلسوف چاناآياوضع صالح الدين مانند شاگرد . پوند، شيلينگ و پنس. دهای پول ُخرد بو

[Chanakya]  بود آه از آن مرد بزرگ پرسيد منظورش از اين گفته چيست آه انسان می تواند در
جهانی آه زندگی می آند باشد و نباشد و پاسخ شنيد آه آوزه ای را برمی داری و آن را ُپر آب آرده 

تی آه جشن گرفته اند طوری حمل می آنی آه قطره ای آب بر زمين نريزد، زيرا در از ميان جماع
شاگرد در پايان آار قادر نبود جشن و ُسرور آن روز را . آن صورت مجازاتت مرگ خواهد بود

توصيف آند زيرا همه ی حواسش متوجه آوزه ای آه به روی سر حمل می آرد بود و چون آوری 
  .داز ميان مردم گذشته بو

  
در آن روزها چنگيز چمچا بسيار آرام بود و ظاهرًا حتی به خوردن و نوشيدن نيز التفاتی نشان نمی 
داد و هيچ آاری جز تماشای تلويزيون انجام نمی داد و از اين آه دايمًا گوشه ی اتاق نشسته، چشم به 

 [the Flintstones]فلينت استون ها تلويزيون دوخته بود شاد می نمود، به ويژه وقتی برنامه ی 
صالح ." آخر اين ويلما بی بی مرا به ياد نسرين می اندازد: "به پسرش گفته بود. روی پرده می آمد

الدين آوشيد با روزه گرفتن همراه پدر و در مدتی طوالنی تر از او بلوغش را اثبات آند، اما هرگز 
 از هتل خارج می شد و به دآه نتوانست آن را به آخر برساند و وقتی درد گرسنگی شدت می گرفت

جوجه های روغنی، . ی ارزان قيمت نزديك آه جوجه ی سرخ شده ی حاضری می فروخت می رفت
وقتی جوجه به دست وارد سالن . آويخته در پشت ويترين، آهسته روی سيخ هايشان می چرخيدند

، به ناچار داخل چون مايل نبود آارآنان هتل آن را ببينند. ُورودی هتل شد، احساس شرم آرد
فاستونی هشت دآمه چپاند و در حالی آه بوی گند جوجه ی سرخ شده از تمام هيكلش به مشام می 

با جوجه ی هشت دآمه . رسيد، با بارانی باد آرده و چهره ی سرخ سوار آسانسور شد و باال رفت
يش از ربع قرن زير نگاه خيره ی بيوه زنان و آسانسورچی ها، خشمی آشتی ناپذير آه با گذشت ب

خشمی آه احساس آودآانه ی پرستش پدر را . همچنان در سينه اش می سوخت، در درونش متولد شد
همراه با احساسات مذهبی در وجودش به نابودی آشيد و از وی مردی ساخت آه منتهای آوشش را 

 تمايل تبديل آوششی آه به خواست درونی اش،.  به آار بست برای بی نيازی از خدا، هر گونه خدايی
شدن به آنچه پدرش هرگز نبود و نمی توانست باشد، يعنی مبدل شدن به يك انگليسی تمام عيار، دامن 

اگرچه آنچه مادرش گفته بود صحيح از آب دربيايد و در توالت ها فقط آاغذ . بله يك انگليسی. می زد
تشو در دسترس باشد و گذاشته باشند و بعد از ورزش تنها آب ولرم و چرك و صابونی برای شس

اگرچه مفهومش گذراندن مابقی عمر در ميان درختان لخت زمستانی باشد آه نوميدانه به اندك ساعت 
در شب های زمستان صالح الدين آه تا آن زمان هميشه با . های نور آدر و آبكی چنگ می زنند

ی نمود آه به دستور مالفه می خوابيد، زير آوهی از پشم چون يكی از شخصيت های اسطوره ای م
در عوض انگليسی می . ولی اشكالی نداشت. خدايان به تحمل سنگی بر روی سينه محكوم شده باشد

ولو اين آه همكالسی ها، با شنيدن لهجه اش نيشخند می زدند و اسرارشان را به او بروز نمی . شد
در آن هنگام بود . ا می آرددادند، چرا آه اين آنار گذاشتن ها او را بيش از پيش در تصميمش پابرج
ماسك های مردمان رنگ : آه دست به عمل زد و ماسك هايی را پيدا آرد آه اين ياروها می شناختند

تا اين آه همه را فريب داد و سرانجام او را ميان خود پذيرفتند و تصور . پريده يا ماسك های دلقكی
ی حساس آه گوريل ها را تشويق و اغوا صالح الدين به شيوه ی انسان."از خودمان است"آردند آه 

می آند تا او را چون عضوی در گروهشان بپذيرند، و همراه با نرمی و نوازش موز در دهانش 
  .بچپاننند، آن ها را فريب داد



  
بعد از اين آه آيفی را آه روزی در انتهای رنگين آمان يافته بود خالی آرد و آخرين صورتحساب  (

حاال ديدی؟ خودت از عهده ی همه ی آارها بر آمدی، من از تو يك مرد  ":را پرداخت، پدرش گفت
از پيش نمی دانند . ولی چه جور مردی؟ اين چيزی است آه پدرها هرگز نخواهند دانست." ساخته ام

  .)و زمانی می فهمند آه ديگر خيلی دير است
  

 در بشقابش ديد و تازه مدرسه را شروع آرده بود آه روزی هنگام صبحانه نوعی ماهی دودی
. نمی دانست از آجای ماهی بايد شروع آند. همانطور آه روی صندلی نشسته بود به آن خيره ماند

همه را از دهانش در آورد ولی لقمه . ُپر از تيغ های ريز بود. سرانجام لقمه ای از آن را به دهان برد
حتی .  تماشايش می آردنددر سكوت رنج می آشيد و همشاگردی هايش. ی بعدی هم همانطور بود

نود دقيقه طول آشيد تا همه ی . يكی از آن ها نگفت بگذار نشانت بدهم، ماهی را اينطور بايد خورد
آن آخرها بدنش به لرزه درآمده بود . اجازه نداشت تا پايان آار از پشت ميز برخيزد. ماهی را خورد

. نش رسيد آه درس مهمی گرفته استآن وقت اين فكر به ذه. و اگر می توانست حتمًا می گريست
انگلستان ماهی دودی ای بود آه مزه ای خاص و تيغ و استخوان فراوان داشت و آسی هرگز به او 

: به اين نتيجه رسيد آه آدم لجباز و آله خری است و قسم خورد. نمی آموخت آه آن را چگونه بخورد
نخستين گام در .  دودی اولين موفقيتش بودخوردن ماهی." حاال می بينيد. به همه شان نشان می دهم"

  .راه فتح انگلستان
  

  . می گويند ويليام فاتح با خوردن مشتی خاك فتح انگلستان را آغاز آرد
  
*  
  

در . در انتظار آغاز دانشگاهی در انگلستان بود. پنج سال بعد مدرسه را ترك گفته به خانه بازگشت
نسرين در برابر پدر سر به . رو به پايان بود [Vilayeti]واليتی اين مدت تحول و تبديلش به يك 

ببين چه خوب شكايت می آند، نسبت به همه چيز انتقادهای بزرگ و : "سرش می گذاشت و می گفت
می گويد بادبزن های سقفی شل شده اند و بعيد نيست هنگام خواب از آن باال بيفتند و . اساسی دارد

چرا بعضی خوراك ها را بی آن آه سرخ آنيم، .  چاق آننده اندغذاها همه. سر از بدنمان جدا سازند
می خواهد بداند چرا . بالكن های طبقه ی باال ُسست و خطرناك شده اند و رنگشان ورآمده. نمی پزيم

به . گياه ها و درختان باغ بی اندازه رشد آرده اند. به خانه بی توجهيم و به نگهداری آن نمی پردازيم
و تازه فيلم هايمان هم بی اندازه خشن و بی نزاآت است و او . ردمان جنگلی هستيمعقيده ی او ما م

. از آن ها خوشش نمی آيد و آنقدر درد و مرض زياد است آه آدم جرأت نمی آند آب شير را بخورد
صالو آوچولوی ما از انگلستان . واقعًا او را طور ديگری بار آورده اند شوهر جان. خدای من

  ." ن قدر خوب صحبت می آند و آقا شده استبرگشته و اي
  

در پايان غروب روی چمن ها گام برمی داشتند و خورشيد را تماشا می آردند آه در دريا فرو می 
صالح الدين . درختانی به هيبت مار و يا چون مردان ريشو. گاه زير درختان پرسه می زدند. رفت

 می ناميد، ولی نام خانوادگيش همچنان چمچاواال آه به پيروی از مد انگليس حاال خودش را صلدين(
، نام بسياری )بود، تا اين آه مدتی بعد، يك آارگزار تئاتر به خاطر مصالح تجارتی آن را آوتاه آرد

درخت جك، بانيان، جاآاراندا، شعله ی جنگل و چنار، بوته های آوچك : از آن ها را فرا گرفته بود
ت زندگيش، درخت گردويی آه چنگيز به دست خود روز تولد  يا دستم نزن پای درخچهويی مويی



پدر و پسر پای درخت تولد دست و پايشان را گم آرده بودند و برای . پسرش آاشته بود، روييده بودند
صلدين با اين تصور غم انگيز درگير بود آه باغ . شوخی های ماليم نسرين پاسخ مناسبی نمی يافتند

را بداند، جای بهتری بود و چيزی گم شده بود آه او هرگز نمی توانست قبل از اين آه نام درختان 
چرا آه تلخی آن نگاه . و چنگيز چمچا دريافت آه ديگر نمی تواند در چشمان پسر بنگرد. بازش يابد

وقتی از آنار درخت گردوی هجده . چنان دلسردش می آرد آه گويی قلبش به تكه يخی بدل می شد
ن دراز دوريشان تصور آرده بود روح تنها پسرش در آن جاری است گذشت و ساله آه گاه در ُدورا

يعنی . آغاز سخن آرد، واژه ها نامناسب از آار درآمد و از وی تصويری سرد و جّدی ارايه داد
درست تصوير آن گونه مردی آه هرگز نمی خواست باشد و می ترسيد سرانجام تبديل شدنش به 

  .ددچنان مردی اجتناب ناپذير گر
  

به پسرت بگو اگر برای اين به خارج رفته آه تحقير خانواده اش را ياد : "خطاب به نسرين غريد
مگر فكر می آند . بگيرد، به ناچار خانواده اش هم احساسی جز اين آه او را خوار بشمارد ندارد

ه ؟ آيا سرنوشت من اين است آ[a grand panjandrum]پانجاندارم های بزرگ  از آن  آيست؟
  "پسرم را از دست بدهم و به جايش موجودی عجيب و غريب نصيبم شود؟

  
  ."پدر عزيز، من هرچه هستم مديون تو ام: "اما صلدين به پيرمرد پاسخ داد

  
هر دو در سرتاسر تابستان آماآان رنجيده خاطر بودند و تالش . اين آخرين گفتگوی خانوادگی بود

بيچاره ُمدام رنج می . زم تو بايد از پدرت معذرت بخواهیعزي. های نسرين برای وساطت بيهوده بود
حتی ننه اش آاستوربا و . آغوش بكشد و آشتی آند  آشد اما غرورش اجازه نمی دهد تو را در 

. ولی نه پدر به سازش تن می داد، نه پسر. ی پير وساطت آردند [Vallabh]واالبه شوهرش 
بابا و پسر جنسشان . ه طبيعت هر دوشان يكی استمشكل اينجا است آ: "آاستوربا به نسرين گفت

  ."عين هم است
  

 هنگامی آه جنگ با پاآستان آغاز شد، نسرين با نوعی جسارت اعالم آرد مهمانی  در ماه سپتامبر،
برای اين آه نشان بدهيم هنوز : "های جمعه شب ها را آماآان برگزار خواهد آرد و توضيح داد

چنگيز برقی در چشمان ." وستی هم دارند و فقط به دشمنی نمی پردازندهندوها و مسلمان ها، توان د
همسرش ديد و از مباحثه خودداری آرد و در عوض به خدمتكاران گفت بر همه ی پنجره ها پرده 

آن شب صلدين . های ضخيم نصب آنند آه در ساعات خاموشی اجباری شهر از آن استفاده آنند
وی آت انگليسی مخصوص ميهمانی .  قديميش دربانی ظاهر شدچمچاواال برای آخرين بار در نقش

 همان ميهمانان قديمی آه گرد نقره ای زمان بر -های شب را پوشيد و هنگامی آه ميهمانان رسيدند
 همان نوازش ها و بوسه های گذشته -سر و رويشان نشسته بود ولی جز اين تفاوتی با گذشته نداشتند

آن ها می گفتند ببينيد چقدر . ی قديم ها، با جوانيش را تبرك آردندرا توأم با احساس دلتنگی برا
راديو گفته . همه در تالش پنهان داشتن هراس جنگ بودند. چه بگويم. چه پسر نازنينی. بزرگ شده

و وقتی به موهای صلدين دست می آشيدند دستشان اندآی " .خطر حمالت هوايی وجود دارد: "بود
  .آميخته به خشونت بودمی لرزيد و يا نوازششان 

  
صدای آژير ديروقت بلند شد و ميهمانان در جستجوی پناهگاه در زير تختخواب ها، قفسه ها و 

نسرين چمچاواال آه ساری طرح روزنامه ای به تن داشت خود را آنار ميز . جاهای ديگر پنهان شدند
 اتفاق خاصی نيافتاده است، مملو از خوراآی های گوناگون تنها يافت و در حالی آه وانمود می آرد



قطعه ای ماهی به دهان گذاشت و آوشيد با حضور خود در آنار ميز به ميهمانان اطمينانی دوباره 
  اينطور بود آه وقتی استخوان ماهی ای آه سرانجام سبب مرگش شد در گلويش گير آرد،. ببخشد

آناری با چشمان بسته قوز آرده ميهمانان هر يك در گوشه و . هيچ آس آنجا نبود تا به دادش برسد
 صلدين از انگليس برگشته ی متفرعن نيز دست و پايش را گم  حتی صلدين فاتح ماهی دودی،. بودند

و وقتی با صدای مجدد .  نفس زنان بر خود پيچيد و مرد نسرين چمچا به زمين افتاد،. آرده بود
ازگشتند، ميزبان خود را در ميان اتاق آژيری آه رفع خطر را اعالم آرد، ميهمانان آه گوسفندوار ب

آالی پی لی به َنقل شايعاتی آه در بمبئی جريان يافت، مالئكه ی مرگ يا . ناهارخوری ُمرده يافتند
در واقع نسرين بی هيچ دليلی برای هميشه از . ، او را ربوده بود[khali- pili khalaas]آاالس 

  . دست رفته بود
 
*  
  

ن چمچاواال در اثر ناتوانی در غلبه بر استخوان ماهی به شيوه ی پسرش هنوز يك سال از مرگ نسري
آه در خارج درس خوانده بود، نگذشته بود آه چنگيز بی آن آه قبًال آلمه ای بر زبان آورده، يا 

صلدين در آالج انگليسی نامه ای دريافت آرد آه پدرش با . هشداری داده باشد، بار ديگر ازدواج آرد
ری از آب و تاب هميشگی، سبكی آه در ُشُرِف منسوخ شدن بود و چنگيز هميشه در سبك نگارش عا

شادی آن زيرا آنچه از : "نوشته بود. نامه نگاری به آار می برد، به او فرمان داده بود شاد باشد
هنگامی آه صلدين دريافت مادرخوانده ی جديدش نيز نسرين نام دارد، ." دست رفته بود باز آمده

خشونت نامه به گونه ای بود آه تنها . ه سرش زد و نامه ای ظالمانه و خشمگين به پدر نوشتيكباره ب
ميان پدرها و پسرها يافت می شود و با آنچه ميان مادران و دختران می گذرد از اين جنبه تفاوت 

ر چنگيز بالفاصله نامه ای د. دارد آه امكان مشت زدن و آرواره ُخرد آردن در پس آن پنهان است
نامه ای آوتاه آه از چهار خط ناسزاهای قديمی اوباش، نكبت، سانسورچی، رذل، . پاسخ نوشت

لطفًا آليه ی روابط خانوادگی برای هميشه باطل اعالم می : "حقير، مادرجنده و دغل تشكيل شده بود
  ."مسؤول نتايج اين امر سرآار عالی هستيد: "و در پايان آمده بود آه." شود

  
 صلدين نامه ی ديگری حاآی از بخشودگی دريافت آرد آه تحمل آن برايش  ل سكوت،پس از يك سا

: چنگيز چمچاواال درد دل آرده بود آه. از نامه ی تهديدآميز و طردآننده ی قبلی ناگوارتر بود
انسان از فرط .  خيلی شيرين است- آه-پسرجان، وقتی پدر شدی لحظاتی را تجربه خواهی آرد آه"

نازنين را روی زانويش می نشاند و نوازش می آند و ناگهان، بی هيچ هشداری آن عالقه بچه ی 
شايد يك آن خشم انسان را فرا .  می توانم با صراحت بگويم؟ آدم را خيس می آند-موجود عزيز

زيرا مگر ما بزرگساالن . بگيرد، اما بالفاصله، به همان سرعتی آه پديدار شده بود از ميان می رود
  ." آه آودك مقصر نيست؟ او آه از اين عمل خود آگاهی نداردنمی فهميم

  
صلدين آه از مقايسه ی خود با يك آودك شاشو سخت رنجيده بود آوشيد سكوتی ظاهرًا بزرگ 

او قبل از پايان تحصيالتش پاسپورت انگليسی گرفته بود، زيرا در آن هنگام . منشانه را حفظ آند
از اين رو در يادداشتی آوتاه به چنگيز خبر داد قصد . شده بودغاز ن هنوز سخت گيری های قانونی آ

پاسخ چنگيز چمچا را با ُپست اآسپرس . دارد در لندن اقامت آند و به جستجوی آار هنرپيشگی برآيد
به نظر من شيطان به جلدت رفته و . بهتر است يكبارگی يك ژيگولوی تمام عيار بشوی: "دريافت آرد

تو آه اين همه از ما گرفته ای، تصور نمی آنی چيزی مديون . ر داده استافكارت را به آلی تغيي
آيا می  باشی؟ آيا به آشورت، به خاطره ی مادر عزيزت و يا به ذهن و روح خودت مديون نيستی؟ 



خواهی همه ی زندگيت را به ِقر دادن و خودآرايی زير چراغ های ُپرنور بگذرانی و زنان مو طاليی 
ه ی غريبه هايی آه برای تماشای اعمال ننگ آلودت پول داده اند، در آغوش را زير نگاه خير

می . ، يا شيطانی جهنمی هستی[ghoul, hoosh]غول، هوش بگيری؟ تو پسر من نيستی، بلكه يك 
"بگو ببينم جواب دوستانم را چه بدهم؟! خواهد هنرپيشه بشود

  
حاال آه جن : " آج خلقيش بود افزوده بودو در زير امضا يادداشت رقت انگيز زير را آه حاآی از

  ."ملعون خودت را يافته ای، خيال به ارث بردن چراغ جادو را فراموش آن
  
*  
  

از آن پس چنگيز چمچاواال گاه به گاه برای پسرش نامه می نوشت و مسأله ی شياطين و جن زدگی 
 دروغی دو پا می شود و مردی آه با خود صادق نباشد تبديل به: "می نوشت. را يادآوری می آرد

پسرم من روح تو را : "و يا با لحنی احساساتی می نوشت." چنين حيواناتی بهترين آثار شيطانند
پس هر وقت . صحيح و سالم در درخت گردو نگه داشته ام و شيطان تنها در جسمت حلول آرده است

  ."آند، بازياباز شرش خالص شدی به خانه بازگرد و روح ابدَيت را آه در باغ رشد می 
  

خط پدرش آه در گذشته آراسته و حاآی از . دستخط نامه ها در طول اين سال ها تغيير آرده بود
اعتماد بود و به آسانی بازشناخته می شد، باريكتر و بی آرايش تر شده و به سادگی و پاآی گراييده 

ذب ماوراء الطبيعه شده و سرانجام ديگر نامه ای نيامد و صلدين شنيد آه پدرش بيش از پيش ج. بود
شايد به اين خاطر آه از دنيايی آه هر آن . اين آشش چنان شدت يافته آه گوشه ی عزلت گزيده است

  .شياطين قادر بودند پسرش را بربايند بگريزد، زيرا در چنين دنيايی مؤمنين مكان امنی نمی يابند
  

لدينش به شيوه ی ماليم و بی حال وا. دگرگونی پدر علی رغم دوری سبب تشويش صلدين گشته بود
اهالی بمبئی مسلمان بودند و صالح الدين در آودآی پدرش چنگيز را از هر الهی بيشتر شبيه خدا می 

، در .)هرچند اآنون ديگر جذبه ای نداشت(از اين رو قبول اين آه پدر، آن رب النوع آفر آلود . ديد
 برای پسر بی خدايش سخت  آمر خم می آند،اين سن پيری زانو به زمين می زند و رو به مكه 

  .ناگوار بود
  

و در حالی آه می خواست بيانش مؤثر باشد با همان زبان ." تقصير آن جادوگر است: "با خود گفت
نسرين شماره ی دو، آيا اين منم آه اسير شيطان : "جن و پری آه پدرش به آار می ُبرد می افزود

  ."ت؟ من آه دستخطم تغيير نكردهشده ام و جن در جسمم حلول آرده اس
  

سال ها گذشت و سپس صلدين چمچا، هنرپيشه ی خود ساخته، همراه با گروه . ديگر نامه ای نيامد
بانوی به بمبئی بازگشت تا در نمايشنامه ی  [Prospero Players]بازيگران پروسرپرو تئاتری 
وی صحنه صدايش را با نيازهای نقشش ر.  اثر ُجرج برنارد شاو، نقش دآتر هندی را باز آندميليونر

 آن شيوه سخن گفتن و آن لهجه ای را آه مدت ها پيش به دور  تطبيق می داد، ولی خارج از تئاتر،
صدايش . دهانش بيرون می جهيد آن حروف صدادار و بی صدا بارديگر از  انداخته و تغيير داده بود،

  .يگر بدنش نيز دست آمی از آن ندارندبه او خيانت می آرد و به زودی دريافت قسمت های د
  
*  



  
به تعبيری چنين شخصی . آن آه می خواهد خود را از نو بسازد، نقش خالقی را ايفا می آند

. ولی از زاويه ای ديگر جاذبه ای در او می يابند. غيرطبيعی، آافر و نفرت انگيزترين موجود است
چرا آه بعضی آدم ها از . از خود نشان می دهددر تالش و تمايل قهرمانانه ای آه در استقبال خطر 

بيشتر مهاجرين : استحاله ی زنده بيرون نمی آيند و يا آن را از ديدگاه اجتماعی و سياسی بررسی آنيد
توصيف دروغينی آه از خود می آنيم تا اين . آن را می آموزند و می توانند به هيأتی ديگر در آيند

خود واقعيمان را پنهان می آنيم، .  به ما داده اند برطرف سازيمآه اثرات نسبت های ناروايی را آه
مردی آه خود را خلق می آند، برای اثبات پيروزيش نيازمند است آه آسی . آن هم به داليل امنيتی

شايد بگوييد بازهم ادای خدا را در می آورد و يا اين آه چند چوب خط پايين بياييد . به او ايمان بياورد
اگر آودآان دست هايشان را به هم نكوبند و .  را به ياد بياوريد[Tinkerbell] بند زن زنكو قصه ی 

  . انسان همين است ديگر: و يا شايد به سادگی بگوييد. شادی نكنند، پريان به وجود نمی آيند
  

زده بله درست حدس . نه تنها نياز دارد آه به او ايمان بياورند، بلكه محتاج ايمان به ديگری نيز هست
  .عشق: ايد
  

، ُدورانی آه زن ها هنوز به موهايشان روبان ۶٠صلدين چمچا پنج و نيم روز مانده به پايان دهه ی 
او در ميان سالنی مملو از هنرپيشگان . آشنا شد [Pamela Lovelace]پمال الوليس می بستند، با 

صلدين او را .  می نگريستتروتسكيست ايستاده بود و صلدين را با ديدگانی درخشان، بسيار درخشان
ناچار به خانه . با لبخندش تمام شب در انحصار گرفت و او با مرد ديگری ميهمانی را ترك گفت

صلدين دو سال تمام به . بازگشت تا خواب چشمان، لبخند، باريكی آمر و پوست لطيف پمال را ببيند
او آه خود از اين همه شكيبايی .  آندانگلستان گنجينه هايش را با بی ميلی تسليم می. دنبال پمال بود

شگفتزده بود دريافت آه زن امانتدار سرنوشتش گشته و اگر رام نشود، همه ی زحماتی آه برای 
از اين رو همين آه روی قاليچه ی سفيد پمال در هم . تغيير و ساختن خود آرده بر باد خواهد رفت

س آرك هايش روی لباس صلدين به چشم می پيچيدند، قاليچه ای آه نيمه شب ها در ايستگاه اتوبو
  ." باور آن. من همانم آه در انتظارش بوده ای. به من اين اجازه را بده: "خورد، به التماس افتاد

  
صلدين قبل از اين آه . ناگهان شبی بی هيچ مقدمه ی قبلی اجازه داد و گفت آه باورش آرده است

پمال هر وقت . ا هرگز نياموخت چگونه افكارش را بخواندپمال تغيير عقيده بدهد با او ازدواج آرد، ام
به تو : "می گفت. غمگين بود در اتاق خواب را به روی خود قفل می آرد تا حالش بهتر بشود

او بر . صلدين او را صدف می ناميد." دوست ندارم آسی مرا در آن حالت ببيند. ارتباطی ندارد
ر يك زير زمين، بعدًا در خانه ای آوچك و سرانجام در درهای بسته ی زندگی مشترآشان آه اوايل د
نياز صلدين بيشتر به اين ." دوستت دارم، در را باز آن: "عمارتی مجلل می گذشت مشت می آوبيد

خاطر آه در خود اطمينانی دوباره به دست آورد، چنان شديد بود آه هرگز نااميدی ای را آه در آن 
نمی فهميد پمال چرا هرگاه توان درخشيدن ندارد پنهان می . نيافتلبخند خيره آننده نهفته بود، در 

و وقتی فاش آرد پدر و مادرش هر دو غرق در بدهی های ناشی از باخت در قمار خودآشی . شود
. پمال تازه بالغ شده بود آه با آهنگ َاشرافی صدايش تنها ماند. آرده اند، ديگر خيلی دير شده بود

حال آه او موجودی بی . يی، زنی آه بايد به او حسادت آرد می نماياندصدايی آه او را دختر طال
پدر و مادرش حتی به خود زحمت اين را نداده بودند آه تا رسيدن دخترشان به . آس و گمگشته بود

پس واضح بود آه چقدر دوستش داشتند، و از اين رو او هيچ اعتماد به نفس . سن رشد شكيبا باشند
 در اين جهان می گذرانيد آآنده از بيم و هراس بود، و به همين سبب هميشه نداشت و هر دمی آه



لبخند می زد و گاه هفته ای يك بار در را بر روی خود می بست و می لرزيد و احساس می آرد يك 
  .تكه آشغال، الشه ای بی محتوا و يا ميمونی است آه فندق برای خوردن ندارد

  
را مقصر می دانست ولی بعد از ده سال صلدين فهميد آه آروموزوم پمال خود . آن ها بچه دار نشدند

او اين . آروموزوم هايش يا دراز بودند يا آوتاه، درست به ياد نمی آورد. هايش دچار نقص است
نقص را به طور ژنتيك به ارث برده بود و ظاهرًا به ياری بخت بود آه به شكل فعليش زنده مانده و 

اما اين نقص را از پدر به ارث . اقص الخلقه ای از آار در نيامده بودموجود عجيب و غريب و ن
پزشكان جوابی نداشتند و به سادگی می توان حدس زد آه صالح  برده بود يا از مادر؟ از آدام يك؟ 

  . هرچه باشد پشت سر ُمردگان نبايد حرف زد. الدين آدام يك را مقصر شمرد
  

  .ندتازگی ها زن و شوهر با هم نمی ساخت
  

  . او بعدها به اين موضوع انديشيد اما نه همان دم
  

شايد به اين خاطر آه فرزند نداشتيم، شايد هم . بعدها با خود گفت، زندگی ما به دست انداز افتاده بود
در آن ُدوران از آن تقالی خشونت بار رو می ... رفته رفته از همديگر دور شده بوديم، و شايد هم

ش و ستيزه های فروخورده را نديده می گرفت و با چشمان بسته انتظار می گرداند و آن همه خرا
  . آشيد تا لبخند پمال باز آيد

  
او اعتقاد به اين لبخند، اين قلب درخشان شادی را جايز شمرد و آوشيد تا آينده ای درخشان را برای 

 هندوستان به خوش هنگام سفر به. هر دوشان مجسم آند و با باور آن خيال، به آن واقعيت بخشد
من . البته آه شانس آورده ام، بحث هم ندارد. من شانس آورده ام. شانسی داشتن چنين زنی می انديشيد

و چه خوش بود آن راه ُپرسايه ی سال ها آه در برابرش . خوش شانس ترين حرامزاده ی دنيا هستم
  .امتداد می يافت، چشم انداز عمر و پيری در حضور نجيب و ماليم پمال

  
او چنان به خودش تلقين آرده و به باور اين واقعيت ساختگی و ناچيز نزديك بود آه چهل و هشت 

می خوابيد، اولين باليی آه بر  [Zeeny Vakil]زينی وآيل ساعت بعد از رسيدن به بمبئی، وقتی با 
ر پيام آخ. بله، قبل از شروع عشق بازی بی حال افتاد. سرش نازل شد اين بود آه از هوش رفت

هايی آه به مغزش می رسيد چنان متضاد بودند آه انگار از چشم راست حرآت جهان را به سمت 
  .چپ و از چشم چپ آن را در حال لغزيدن به سمت راست می ديد

  
*  
  

زينی نخستين زن هندی آه با او عشق بازی آرد، شب اول، در پايان نمايش بانوی ميليونر، با بازوان 
. ش بی هوا وارد رخت آن مخصوص شد، انگار آه اين همه سال نگذشته بوداپرايی و صدای زير

به جان خودت، من در تمام طول نمايش منتظر بودم آه . اين همه سال مايوس آننده است..."سال ها
توی دلم می گفتم بگذار ببينم توانسته خواندن . عين پيتر سلرز ديگر.  را بخوانیوای بر منتو آهنگ 

بگيرد؟ يادت می آيد با راآت اسكواش ادای الويس را در می آوردی؟ خيلی بامزه بود يك نت را ياد 
به . ولی اين ديگر چيست؟ در نمايشنامه آه آوازی وجود ندارد. اما ُخل بازی بود ديگر. عزيزجان



نكند با . درك، گوش آن، می توانی خودت را از دست اين سفيدها خالص آنی و با ما محلی ها باشی
  "دن را فراموش آرده ای؟ما بو

  
او زينی را در نوجوانی به خاطر می آورد آه پيكری مانند چوب باريك داشت و موهايش را مدل 

اريب آوتاه آرده بود و  ].م.  معروف شد۶٠ طرح مشهور انگليسی آه در دهه ی [Quantُآوانت 
ی آداحض خنده به يك يك بار م. دختری شرور و بی پروا. لبخندش در جهت مخالف موها آج می شد

[adda] خيابان فالكلند  بدنام، از آن آافه های[Falkland Road]  رفته و آنقدر نشسته و سيگار
آشيده بود و آوآاآوال نوشيده بود آه سرانجام پااندازهايی آه آافه را می چرخاندند تهديد آرده بودند 

زينی در حالی آه سيگارش . قدغن بود در آافه "آار آزاد"آخر . آه چهره اش را آاردی خواهند آرد
شايد هم . را به آخر می رساند، نگاه خيره اش را از آن ها بر نگرفت و بی پروا آافه را ترك گفت

حاال در سی و چند سالگی تحصيالت پزشكی به پايان رسانده، در بيمارستان بريج . ديوانگی بود
به محض شنيدن خبر رسيدن ابری . آردآندی مريض می ديد و برای بی خانمان های شهر آار می 

می گفتند آار . رفته بود [Bhopal]بوپال ناپيدا آه می گفتند چشمان و ريه ها را نابود می آند، به 
زينی منتقد هنری نيز بود و شهرت آتابی آه درباره ی اسطوره ی محدود آننده ی . امريكايی ها است

 مگر اين اصالت مورد بحث چيزی جز همان زندان ولی. اصالت نوشته بود را می شد پيش بينی آرد
مگر نه . فولكلوريك بود آه او آوشيده بود نوعی اخالق التفاتی معتبر تاريخی را جايگزين آن سازد

اين آه سراسر فرهنگ ملی بر مبنای قرض گرفتن بود؟ آن هم قرض آردن هر لباسی آه اندازه اش 
 را برای "تنها هندی خوب"زينی عنوان .  عنوانش بوداما شهرت آتاب بيشتر به خاطر. مناسب باشد

منظور اين است آه تنها : "وقتی يك نسخه از آن را به چمچا می داد گفت. آتابش انتخاب آرده بود
چرا تنها يك طريق خوب و درست هندی بودن وجود دارد؟ اين طرز . هندی خوب هندی ُمرده است

 در واقع ما همگی هندی های بدی هستيم، بعضی بدتر .فكر چيزی جز همان بنيادگرايی هندو نيست
  ." از بقيه

  
پنج . زينی امروز با موهای بلند پريشان ديگر بدنی مثل چوب خشك نداشت. زيباييش اينك شكفته بود

وقتی بيدار . ساعت بعد از اين آه به رخت آن آمد، در رختخواب بودند و صلدين از حال رفته بود
  ."  نفهميده آه راست می گفته است يا نهاو هرگز: "شد زينی گفت

  
." آقا ما تو را پس می گيريم. استرداد"می گفت . زينی وآيل از صلدين برای خود پروژه ای ساخت

او مانند آدمخواران . گاه می انديشيد زينی می خواهد برای رسيدن به مقصود، او را زنده زنده ببلعد
گوشت قربانی آدميزاد آه آدمخواران  [long porkخوك درازش عشق بازی می آرد و صلدين 

می دانی آه : "از او پرسيد. بود] .م. از اصطالحات آدمخواران پلی نزی. هنگام جشن می خورند
زينی آه ران برهنه اش را به جای " ارتباط ميان گياه خواری و تمايل به آدمخواری محرز شده است؟

بعضی وقت ها ِافراط در مصرف گياهان : "ادامه دادصلدين . ناهار می خورد، با سر پاسخ منفی داد
." سبب ترشح مواد بيوشيميايی خاصی در خون می شود آه تخيالت آدم خواری به وجود می آورد

ما . از آن حرف ها است: "زينی، خوش آشام زيبا گفت. زن به باال نگاه آرد و لبخند آجش را زد
  ."اين را همه می دانند. زو فرهنگمان استمّلتی گياه خوار هستيم و صلح طلبی و عرفان ج

  
اولين باری آه سينه . در مقابل او ناچار بود چنان با احتياط رفتار آند آه انگار زن ظرفی چينی است

اش را لمس آرد اشك های گرم و شگفت انگيزی به رنگ و غلظت شير گاوميش از چشمانش فواره 
اول . مرغی آه برای شام آماده می آنند، ُبريده بودنداو ديده بود آه چگونه بدن مادرش را چون . زد



او شاهد مرگ مادرش بود و . و باز هم سرطان پيش رفته بود. سينه ی چپ و بعد سينه ی راست
هراس پنهان زينی بی . وحشت تكرار اين مرگ پستان هايش را به منطقه ای ممنوعه تبديل آرده بود

  .  می گريستاو فرزند نداشت اما از چشمانش شير. باك
  

تو می دانی چه : "پس از اولين عشق بازی، اشك ها را از ياد برد و شروع آرد به سرآوفت زدن
لهجه ی آنچنانيت . پاك انگليسی شده ای. تو مثل يك سرباز فراری هستی. هستی؟ حاال بهت می گويم

 گاهی می لقد، را مثل پرچمی دورت می پيچی و تازه به آن خوبی هم آه خودت فكر می آنی نيست،
  ."مثل يك سبيل مصنوعی است، بابا

 
. ولی نمی دانست چگونه آن را بيان آند..." اتفاق عحيبی افتاده است، صدای من: "می خواست بگويد

  .اين بود آه زبانش را نگه داشت
  

آدم هايی مثل تو بعد از اين همه سال برمی : "زن در حالی آه شانه اش را می بوسيد ُخرناسه آشيد
خوب، بچه جان بگذار بگويم آه ما نسبت به شماها . رديد و معلوم نيست فكر می آنيد آی هستيدگ

راستی زينی تو لبخند : "صلدين گفت. لبخندش از لبخند پمال هم درخشانتر بود." نظر خوبی نداريم
  ."بيناآايت را از دست نداده ای

  
ردندانی آه مدت ها پيش فراموش شده بود و باز آگهی تبليغاتی خمي اين ديگر از آجا آمده بود؟ . بيناآا

آن سياهی . مراقب سايه ات باش. چمچا مراقب باش. هم حروف صدادار آه آشكارا او را لو می دادند
  .آه از پشت سر پَيت می آيد

  
يك فيلمساز جوان . شب دوم نمايش در حالی آه دو تن از دوستان دنبالش بودند به تئاتر آمد

، مردی نهنگ صولت آه هنگام راه رفتن [George Miranda]ُجرج ميراندا  مارآسيست به نام
و آستين های آوتاهش را باال زده، جليقه ی ُپرلكه اش تكان تكان می خورد و  پاها را لخ لخ می آشيد

، [Bhupen Gandhi]بوپن گاندی دوم . به نوك سبيل شگفت انگيز نظاميش موم آشيده بودند
بود آه موهايش زود سفيد شده ولی چهره اش تا وقتی خنده ی زيرآانه اش را شاعر و روزنامه نگار 

زودباش ساالد بابا، می خواهيم شهر را نشانت : "زينی گفت. سر می داد، معصوميتی آودآانه داشت
  ." صلدين مثل آاهو می ماند. اين آسيايی ها شرم ندارند: "به سوی همراهانش چرخيد." بدهيم

 
موهايش را به رنگ . چند روز پيش يك گزارشگر تلويزيون به اينجا آمده بود: "ُجرج ميراندا گفت

  ." نفهميدم چه صيغه ای بود.  است[Kereeda]آريلدا صورتی در آورده بود و می گفت نامش 
  

گوش آن، ُجرج آنقدر صاف و ساده است آه انگار در اين دنيا زندگی نمی : "زينی حرفش را ُبريد
، [Miss Singh]دوشيزه سينگ آن . شما به چه موجودات عجيبی تبديل می شويداو نمی داند . آند

آه  [Dalda]دلدا است، به وزن  [Khalida]خليدا به او گفتم اسمت . آخ هر چيز اندازه ای دارد
تيپ هايی . نام خودش را. اما باز هم نمی توانست آن را تلفظ آند. نوعی وسيله ی پخت و پز است

در َدم احساس آرد " باز هم مثل اين محلی ها حرف زدم، مگر نه؟.  فرهنگ نداريدمثل شماها، اصًال
بس : "بوپن گاندی با صدای آرامش گفت. خيلی تند رفته است و يكباره با چشمان ِگرد و شاد نگاه آرد

منظوری نداشتم جان شما، فقط : "و ُجرج شرمگين من من آرد." اين قدر به او تحكم نكن. آن زينت
  ." بودشوخی



  
ما به همه جا . خودت آه می دانی. زينی دنيا ُپر از هندی است: "چمچا پوزخندی زد و جوابش را داد

. در استراليا تعميرآار می شويم و يا اين آه سرمان را در يخچال ابدی امين جا می گذاريم. می رويم
تو بايد . بی، شمالیهند جنوبی، غر. شايد هم آريستف آلمب راست می گفت و هرجا بروی هند است

نسبت به اين همه تهوری آه ما در آارهای بزرگ نشان می دهيم و اين شيوه ای آه در رها شدن از 
پس بهتر است . اما مشكل اينجا است آه ما هندی هايی مثل تو نيستيم. مرزها داريم غرور داشته باشی

انش را زير بازوی او انداخت و زينی بازو" اسم آن آتابی آه نوشته ای چه بود؟. به ما عادت آنی
بعد از يك عمر تالش برای اين آه مثل . گوش بدهيد. گوش آنيد به اين حرف های ساالد من: "گفت

يك . معلوم می شود هنوز هم اميد هست. سفيدپوست ها باشد حاال يك مرتبه هوس آرده هندی بشود
ی درهم و برهم در درونش چمچا احساس آرد سرخ می شود و چيز." چيزی در وجودش زنده است

  .هندوستان همه چيز را در هم می ريخت. رشد می آند
  

تو را به : "زينی در حالی آه او را می بوسيد و بوسه اش مثل آارد در پوستش فرو می رفت افزود
تو اسم خودت را می گذاری آقای چاپلوس و آن وقت از ما توقع داری . خدا چمچا، واقعًا آه ايواهللا

  "نخنديم؟
  
*  
  

، اتومبيل قراضه ی زينت، ماشينی آه برای فرهنگی خدمتكار ساخته شده و روآش هندوستاندر 
صندلی های عقب آن اعالتر از صندلی های جلو بود، احساس آرد شب مانند حلقه ی جمعيت او را 

هندوستان با آن عظمت از ياد رفته، حضور محض و بی نظمی آهن و . تنگ در ميان می گيرد
شبيه به اهالی آمازون، چون يكی از  [hirja]هيرجايی . شده اش او را به هم آوردی می طلبيدتحقير 

زنان شگفت انگيز هند آه نيزه ای سه سر در دست داشت برخاست و با حرآت امپراتوروار دستش 
. هنگامی آه از مقابلشان می گذشت، چمچا به چشمان آن زن مردنما خيره ماند. به ترافيك ايست داد

. تصوير جبرئيل فرشته، هنرپيشه ای آه به طور اسرارآميزی ناپديد شده بود، بر ديوارها می پوسيد
 به مردان عمل رضايت -قيچی: "يا تبليغاتی چون آشغال، ُخرده ريز، سر و صدا، تبليغات سيگار و

  ."پاناما، جزيی از چشم اندازهای زيبای هندوستان است "-و از آن هم عجيب تر." می بخشد
  
زينی اتومبيل را پارك .  شب آيفيت نئون های سبز آاباره های استريپ تيز را داشت"آجا می رويم؟"

. هر چند آه هرگز شهرت نبوده. شهر خودت. گم شده ای نه؟ آخر تو آه بمبئی را نمی شناسی": آرد
ره ی سكونت در اسكاندال پوينت مثل زندگی در آ. بمبئی برای تو چيزی جز رؤيای آودآی نيست

وجود ندارد، تنها يك قسمت مخصوص  [bustee,sirree] سيری و باستیدر آنجا آه . ماه است
سراغتان نمی آمدند تا دعوا راه بياندازند؟ آيا  [Shiv Sena]شيوِسنا آيا آدم های . خدمتكاران است

ه؟ چ [Data Samant]داتا سمانت همسايه ها در اعتصابات پارچه بافی زا گرسنگی می مردند؟ 
مقابل خانه تان تظاهرات به راه نينداخت؟ چند ساله بودی آه يكی از اعضای سنديكا را ديدی؟ اولين 
مرتبه وقتی به جای اين آه با اتومبيل و راننده حرآت آنی، قطار سوار شدی چند سال داشتی؟ ببخش 

  ".يا سرزمين عجايب بود [Peristan]پريستان عزيزم، ولی آنجا بمبئی نبود، 
  

  "و تو خودت آن وقت ها آجا بودی؟": ين گفتصلد
  



  ".من هم همانجا بودم": و او با خشم پاسخ داد
  

های هندی آه به دين بودا نزديك است و اصل نخستين آن  نام يكی از آيش[معبد چين . پس آوچه ها
 در دست تعمير بود و مجسمه های قديسين را در آيسه های پالستيكی پيچيده ].م.  استبی آزاری

يك روزنامه فروش سيار روزنامه ای ُپر از عكس های وحشت انگيز . بودند آه رنگ رويشان نريزد
بوپن گاندی به شيوه ی زمزمه ی آميزش شروع به . فاجعه ی راه آهن: را به نمايش گذاشته بود

گويا مسافرانی آه زنده مانده بودند پس از تصادف به سوی ساحل رودخانه شنا آرده . صحبت آرد
نزديكی ساحل با اهالی دهی روبرو شده بودند آه دستجمعی و در ) قطار از روی پلی پرت شده بود(

مسافران بخت برگشته را به زير آب هل داده و آنقدر نگه داشته بودند تا همگی خفه شده بودند و آن 
  .وقت لباس هايشان را دزديده بودند

  
 را جلوی او می زنی؟ آسی آه ما را وحشی و چرا اين حرف ها. دهانت را ببند: "زينی داد آشيد

  ."عقب مانده می داند
  

در آنجا . صندلی می فروخت تا در معبد آريشنا، در آن نزديكی سوزانده شود فروشگاهی چوب
. چشمان لعابی صورتی و سفيد آريشنا آه همه چيز و همه جا را می بيند نيز به فروش می رسيد

   ."ی بيش از اندازه زياد استحقيقتش اين است آه چيزهای ديدن"
  
*  
  

 هاداداشلوغی رفتند آه ُجرج در رابطه با آار سينما هنگام تماس با  [dhaba]دهابای همگی به 
[dada] پشت ميزی آلومينيومی . يا گردانندگان تجارت هوس و لذت به آن رفت و آمد می آرد

زينی آوآاآوال نوشيد و از . فتادندنشستند و رم تيره نوشيدند و ُجرج و بوپن می زده به جان هم ا
دو مرد همسر آزار آه به آافه های . هر دوشان مشروب خورند و بی پول: "دوستانش بدگويی آرد

بی جهت نبود آه تو را انتخاب آردم . بدنام رفت و آمد می آنند و عمر لعنتيشان را هدر می دهند
  ."به اجناس خارجی عالقمند می شودوقتی سطح محصوالت محلی اين قدر پايين است، آدم . شكرم

  
ُجرج قبًال با زينی به بوپال رفته بود و اآنون فاجعه ی راه آهن را با صدای بلند تفسير ايدئولوژيك 

امريكا برای ما چيست؟ امريكا از ديدگاه ما يك مكان واقعی نيست، بلكه سمُبل قدرت است، : "می آرد
 ما نمی توانيم آن را ببينم، اما آن قدرت پدرمان را در می .قدرتی ناپيدا. قدرت در خالصترين شكل آن

را با اسب  [Union Carbide]يونيون آاربايد و در ادامه، شرآت ." راه گريزی هم نيست. آورد
قضيه درست مثل . ما خودمان حرامزاده ها را به اين مملكت دعوت آرديم": ترويا مقايسه می آرد

ولی ما آه علی بابا ":  و آن وقت فرياد آشيد".نهان شده بودندچهل دزدی بود آه در انتظار شب پ
  "را؟. آقای رجيو گ آی را داشتيم؟ . نداشتيم

 
در اين لحظه بوپن گاندی يك مرتبه به پاخاست و در حالی آه آمی ِتلوِتلو می خورد، در ادامه ی 

از نظر من مسأله : "تگف. گفته های دوستش چنان داد سخن داد آه انگار شيطان به جلدش رفته بود
. ما هميشه خارجی ها را مقصر قلمداد آرده خودمان را می بخشيم. نمی تواند دخالت خارجی باشد

معذرت می خواهم ُجرج، اما به . هميشه يا آار آار امريكاست يا پاآستان يا جهنم دره ی ديگری
عكس ." ار آدم های بی گناهآشت. بايد از آسام شروع آرد. عقيده ی من همه چيز به آسام برمی گردد



های جسدهای آودآان آه با نظم و ترتيب، چون سربازانی آه برای سان رفتن آماده شوند چيده شده 
به برخی سنگ پرتاب آرده، گردن برخی ديگر را . آن ها را آنقدر آتك زده بودند تا ُمرده بودند. بود

گويی تنها ترس و وحشت قادر بود . ردچمچا آن صفوف مرگ را به خاطر آو. با چاقو ُبريده بودند
  .هند را به نظم آورد

  
ما همگی در مورد آسام گناهكاريم و اگر تك ": بوپن بيست و نه دقيقه ی تمام بی وقفه سخن گفت

 صحبت آنان شتابان ".تكمان گناه آشتار آودآان را به گردن نگيريم نمی توانيم خود را متمدن بناميم
 اما با اين آه سالن در  دتر می شد و بدنش به وضع خطرناآی خم شده بود،رم می نوشيد و صدايش بلن

سكوت فرو رفته بود، هيچ آس به سويش حرآتی نكرد، برای ساآت آردنش نكوشيد و او را مست 
سنگين ..." آور آردن، تير زدن و فساد روزانه، ما فكر می آنيم آه"در اواسط جمله ی . خطاب نكرد

  .ره شدنشست و به ليوانش خي
  

آسام بايد از ": فرياد زد. در اين هنگام جوانی از يكی از گوشه های دور سالن به مخالفت برخاست
 و مرد ديگری به پاسخ گويی ".ديدگاه سياسی درك شود، در آنجا مسايل اقتصادی چنان حكم می آرد

شت می زند، مشكالت مالی از توضيح اين به چه دليل مردی دختر بچه ای را به قصد آ": برآمد
اگر چنين می انديشی، معلوم است هرگز گرسنگی نكشيده ":  و باز هم ديگری پاسخ داد".قاصر است

، آدم های رمانتيك نمی دانند مشكالت اقتصادی چگونه خوی حيوانی را در انسان [salah]َصالح ای 
برق . تر می شدهوا گويی غليظ. هياهو باال گرفت و چمچا گيالسش را محكم فشرد" .زنده می آند

شانه ها به شانه اش می ساييد، آرنج ها سقلمه می زد، رفته رفته . دندان های طال توی چشم می زد
ُجرج ُمِچ دستش را . هوا به غلظت سرب می شد و در سينه اش آن تپش های ناهمساز آغاز شده بود

صلدين سری تكان " .حالت خوب است؟ چهره است سبز شده بود": گرفت و آشان آشان بيرونش برد
عادت غريبی آه من دارم اين . َرم و واماندگی: "گفت. داد، ريه ها را از شب ُپر آرد و آرام گرفت

بيشتر اوقات تعادلم به هم می . است آه معموًال بعد از پايان نمايش آنترل اعصابم را از دست می دهم
 داشت و در چشمانش چيزی بيش زينی چشم به صورتش." بهتر بود قبًال به فكرش می افتادم. خورد

باألخره يك ": خيرگی نگاهش می گفت. حالتی درخشنده، پيروز و سخت. از همدردی ديده می شد
  ".ديگر وقتش رسيده بود. چيزهايی دستگيرت شد

  
اما هيچ . چمچا انديشيد، آسی آه به تيفوييد مبتال می شود، ده سالی نسبت به آن مصونيت پيدا می آند

بايد اين واقعيت را می پذيرفت آه . ست و سرانجام مواد مدافع در خون ناپديد می شودچيز ابدی ني
از دست داده  خونش مواد مصون آننده ای را آه به وی توان تحمل واقعيت هندوستان را می بخشيد، 

  . َرم و تپش قلب، اين بيماری ای است آه از روح ناشی می شود. است
  

  .داينك ساعت خواب فرا رسيده بو
  

هميشه هتل، فقط هتل، با عرب هايی آه با مدال های گردنشان، . زينی او را به خانه اش دعوت نكرد
بی آن آه آفش هايش را بكند، با آراوات شل و . ويسكی قاچاق به دست در آوريدورها می خرامند

ا پوشيد، زن قديفه ی سفيد هتل ر. يقه ی باز روی تخت دراز شد و ساعدش را بر روی چشمانش نهاد
ما امشب الِك تو . بگذار بگويم امشب چه اتفاقی برايت افتاد": به رويش خم شد و چانه اش را بوسيد

   ".را شكستيم
  



هندی ای . آنچه داخل الك بود همين است. خوب پس درست نگاه آن": خشمگين برخاست و نشست
نی صحبت می آنم، مردم با اين روزها هر وقت به زبان هندوستا. آه به زبان انگليسی ترجمه شده

 گرفتار زبان دومی آه اختيار آرده بود، در هياهوی هند، اخطاری ".من همينم. ادب نگاهم می آنند
وقتی از ميان آينه عبور آردی، با مشاهده ی خطری آه از سر . ديگر بازنگرد: شوم را می شنيد

  .آندآينه شايد قطعه قطعه ات . گذرانيده ای گامی به عقب برمی داری
  

نمی دانی امشب چقدر نسبت به بوپن احساس غرور ": زينی در حالی آه به رختخواب می آمد گفت
در چند آشور می توان به باری وارد شد و چنين بحثی را آغاز آرد؟ اين قدر گرم و جّدی و با . آردم

  ".من اين يكی را ترجيح می دهم. تمدنت مال خودت، چاپلوس جان. اين همه احترام
  
از آن . من خوش ندارم آسی سر زده و بی خبر به ديدنم بيايد. دست از سرم بردار":  التماس افتادبه

 نمی  را فراموش آرده ام، نمی توانم نماز بخوانم، [kabaddi]آابادی گذشته راه و رسم هفت آجر و 
مانم راهم را چگونه است و در اين شهری آه پرورش يافته ام، اگر تنها ب [nikah]نكاح دانم مراسم 
اينجا خانه ی من نيست و مرا به سرگيجه دچار می آند، زيرا شبيه خانه است و خانه . گم می آنم

  ".اين محيط دلم را می لرزاند و سرم را به ُدوران می اندازد. نيست
  

. بدبخت ديوانه. خودت را تغيير بده و مثل سابق بشو. يك احمق. تو احمقی بيش نيستی": زن فرياد زد
 او چون گرداب بود، پری دريايی ای آه می خواست او را اغوا آند تا خود قديمش را ".و می توانیت

. اما اين خود ُمرده بود و اينك تنها سايه ای از آن برجای بود و او نمی توانست شبح باشد. بازيابد
  .بليت بازگشت به لندن در آيف بغلش بود و او خيال داشت از آن استفاده آند

  
*  
  
تو هرگز " :رديك های صبح، هنگامی آه بی خواب آنار يكديگر دراز آشيده بودند، صلدين گفتن

تو آنقدر از اينجا دور بوده ای آه همه چيز را فراموش آرده ":  زينی ُخرناسه آشيد"ازدواج نكردی؟
تا  در حالی آه پشتش را خم می آرد مالفه را به آناری انداخت ".مگر نمی بينی؟ من سياهم. ای

، ملكه ی دزدان دره ها را ترك گفت تا خود فوالن دویهنگامی آه  ":زيبايی وافرش را نمايان سازد
را تسليم آند، روزنامه ها آه عكس هايش را چاپ آرده بودند اسطوره ای را آه درباره ی زيبايی 

" يت خاصیساده، معمولی و بدون جذاب"افسانه ايش ساخته بودند به نابودی آشيده و او را خيلی 
انتظار . فكر نمی آنم" : صلدين گفت".پوست تيره در شمال هندوستان تعريفی ندارد. توصيف آردند

  ".نداشته باش چنين چيزی را باور آنم
  

آی ازدواج می خواهد؟ . معلوم می شود هنوز به يك احمق آامل تبديل نشده ای. بد نيست": زن خنديد
  "!من آار داشتم

  
ُخب حاال بگو ببينم، تو و خانمت چطور زندگی می ": ، بلكه ثروتمند هم شده بودنه تنها ازدواج آرده

اما اخيرًا در آنجا احساس امنيت . [Notting Hill] هيل اتينگن در خانه ای پنج طبقه در "آنيد؟
نمی آرد، زيرا آخرين دسته ی دزدها مثل هميشه به ويدئو و دستگاه استريو اآتفا نكرده و سگ شين 

زندگی در جايی آه جنايتكاران حيوانات را . آم آم احساس آرده بود. هبان را نيز ربوده بودندلوی نگ
او گفته بود در روزگار قديم . پمال گفته بود اين يك رسم قديم محل است. نيز می ربايند ممكن نيست



صر ُمدرن و  امپراتوری انگلستان، ع برای پمال تاريخ به ُدوران آهن، عصر تاريكی، روزگار قديم،(
فقرا سگ های ثروتمندان . ، حيوانات ربوده شده خوب به فروش می رفتند)زمان حال تقسيم می شد

را می دزديدند و آنقدر آن ها را تعليم می دادند تا نام خود را فراموش آنند و آن وقت مجددًا آن ها را 
ين و بيچاره شان می به صاحبان اندوهگ [Portobello Road]وبلو خيابان پورتدر مغازه های 

اما پمال مورخ خوبی نبود و وقتی تاريخ محلی را بازگو می آرد، اگرچه وارد جزييات می . فروختند
خدای من، بايد هر چه زودتر آنجا را ": زينی وآيل گفت. شد، نمی شد زياد به گفته هايش اعتماد آرد

  " .بفروشی و اسباب آشی آنی
 

من در زنی آه دوست دارم . ظرافت چينی، به زيبايی و وقار غزالبه . زنم پمال الوليس: يادش آمد
  .آوشيد به آن نينديشد و از آارش گفت. ابتذال و بی وفايی. ريشه دوانده ام

  
وقتی زينی وآيل شنيد درآمد صلدين از چه طريقی تامين می شود، چنان جيغ هايی آشيد آه سرانجام 

زنی زيبا را ديد آه روی . زد تا ببيند چه خبر استيكی از عرب های مدال به گردن در اتاق را 
تخت نشسته و مايعی شبيه به شير گاوميش از چهره اش جاری است و از چانه اش قطره قطره فرو 

. ببخشيد آقا. عرب در حالی آه از چمچا عذرخواهی می آرد بالفاصله در را بست و رفت. می ريزد
  ! اما عجب شانسی داريد–هی 

  
انگراز آن حرامزاده های شرآت . ای سيب زمينی بدبخت":  شليك خنده گفتزينی در ميان

[Angarz] حسابی سيم هايت را قاطی آرده اند."  
  

من استعداد زيادی در تقليد لهجه های مختلف ": با غرور گفت. حاال شغلش هم باعث تمسخر بود
  "چرا از آن استفاده نكنم؟. دارم

  
  چرا از آن استفاده نكنم؟": تكان می داد لهجه اش را تقليد آردزن در حالی آه پاهايش را در هوا 

  ".سبيل مصنوعيتان باز هم ُسر خورد! آقای هنرپيشه
  

  وای خدايا
  

  چه ام شد؟
  

  چه آنم؟
  

  .آمك
  

اگر می . به او مرد هزار و يك صدا می گفتند. آخر او با استعداد بود و قابليت اين آار را داشت
اپ شما در تبليغ تلويزيونی چطور صحبت می آند، اگر صدای ايده آل بسته خواستيد بدانيد بطری آچ

در تبليغات انبارها از زبان فرش . ی چيپس با طعم سير را نمی يافتيد، صلدين حالل مشكالتتان بود
ها سخن می گفت، نقش شخصيت های مشهور را بازی می آرد، و يا به لوبيا پخته و نخود فرنگی 

در برنامه های راديويی مهارتش چنان بود آه شنوندگان باور می . ا می بخشيديخ زده، زبانی گوي
يك بار در يك نمايشنامه ی راديويی آه . آردند روس، چينی، سيسيلی و يا رئيس جمهور امريكا است



برای سی و هفت صدا نوشته شده بود، هر سی و هفت نقش را طوری با نام های مستعار مختلف 
می می صلدين با همتای مؤنث خود، . س نتوانست رمز موفقيتش را بفهمدبازی آرد آه هيچ آ

آن ها چنان سهم . ، بر امواج راديويی انگلستان حكومت می آرد[Mimi Mamoulian]ماموليان 
: برزگی از بازار ُپرهياهوی برنامه های راديويی به دست آورده بودند آه به گفته ی می می ماموليان

پهنه ی آار می ." راف ما، ولو به شوخی، از آميسيون انحصارات نامی نبردبهتر است آسی در اط"
او قادر بود با صدای همه ی سنين اهالی هر گوشه ی دنيا سخن بگويد و هر . می اعجاب انگيز بود

فتنه انگيز  [Mae West]می وست پرده از صداهای ضبط شده را، از ژوليت فرشته آسا گرفته تا 
ما دو . هر وقت تو آزاد بودی. ما بايد يك زمانی ازدواج آنيم: "ك بار گوشزد آردمی می ي. تقليد آند

  ."تا با هم يك پا سازمان ملل متحد هستيم
  

تو يهودی هستی و مرا طوری بارآورده اند آه نسبت به يهودی ها موضع : "صلدين اشاره آرد
  ."بگيرم

  
هيچ موجودی آامل . می بينی. شده ایخودت هم آه ختنه . ُخب يهودی باشم: "شانه باال انداخت

  !"نيست
  

می می آوتاه قد بود و موهايش فرهای تنگ و فشرده داشت، چنان آه به پوستر تبليغاتی تاير ميشلين 
  .در بمبئی، زينت وآيل خميازه آشيد و زنان ديگر را از ذهنش بيرون راند. بی شباهت نبود

  
اما تا . ين همه پول می دهند آه صدايشان را تقليد آنیآن ها به تو ا. اين همه پول": داشت می خنديد

اينطوری صدايت مشهور می شود اما آن ها چهره . وقتی اين پول را می دهند آه چهره ات را نبينند
هيچ می دانی چرا؟ بينَيت آج است؟ چشمانت لوچ است؟ آخر چرا؟ چيزی به . ات را پنهان می آنند

  ". جای مغز، آاهو در آله ات آاشته اندنظرت نمی رسد عزيز؟ واقعًا آه به
  

گويی .  اما افسانه ای ناقص هر چند آه او و می می در نوع خود افسانه بودند،.  درست است انديشيد،
جاذبه ی حوزه ی توانايی هايشان چنان بود آه قراردادهای تازه را . آن دو ستاره هايی تاريك بودند

انگار آه برای ارايه ی صدا، بدن هايشان را از . ی بودند اما آن ها همچنان نامرئ جذب می آرد،
می می قادر بود در راديو ونوس بوتيچلی و يا المپيا، مونرو و يا هر زن ديگری آه . دست می دادند

او تنها يك صدا بود و .  از اين رو آوچكترين اهميتی به وضع ظاهريش نمی داد اراده می آرد باشد،
از اين . هم اآنون سه زن جوان عاشق دلخسته اش بودند.  ارزش داشتبه اندازه ی يك ضرابخانه

اين يك رفتار عصبی است ": گذشته ُمدام ملك می خريد و بی آن آه شرمگين باشد اعتراف می آرد
 –آه از نياز مفرط به ريشه دواندن ناشی می شود آه خود از فراز و نشيب های تاريخی قوم يهودی 

 نااميدی خاصی آه باال رفتن سن به همراه آورده و پليپ آوچك گلويم هم ارمنی سرچشمه می گيرد و
به همه توصيه می آنم خريد امالك را . دارا بودن امالك بسيار آرام بخش است. مزيد بر علت شده

نرماندی ، يك خانه ی دهقانی در [Norfolk]نوفولك  او يك اسقف نشين در ".آزمايش آنند
[Normandy] توسكانی در ، يك ُبرج زنگ[Tuscan]  بوهميا و زمينی در ساحل[Bohemia] 
خون ی صدال جلنگ جلنگ، زوزه، لكه . همه شان اقامت گاه ارواحند": می گفت. در اختيار داشت

آسی وجود . روی فرش، ارواح زنان با لباس خواب، هر چه بخواهيد در اين خانه ها پيدا می شود
  ".ف و ساده از دست بدهدندارد آه زمينی را بدون درگيری و صا

  



چمچا انديشيد، هيچ آس به جز من و در حالی آه آنار زينت وآيل دراز آشيده بود اندوه وجودش را 
يك . ولی الاقل شبحی با يك بليت هواپيما، موفقيت، پول و همسر. شايد شبح شده باشم. فرا گرفت

  .بله آقا، يك شبح پولدار. سايه، اما سايه ای آه در دنيای مادی و ملموس زندگی می آند
  

گاهی آه ساآت هستی و ": زينی موهايی را آه روی گوش صلدين تاب خورده بود نوازش آرد
صداهای عجيب و غريب را تقليد نمی آنی و نمی آوشی تا خودت را مردی بزرگ جلوه بدهی، 

می . می دهد عجيبی را نشان  وقتی فراموش می آنی آه ديگران تماشايت می آنند، چهره ات خالء
آنقدر آه دلم می خواهد بخوابانم توی . دانی، مثل يك لوح بكر و خالی و من خيلی لجم می گيرد

. چقدر تو احمقی. اما در عين حال غمم هم می گيرد. گوَشت يا نيشترت بزنم تا به زندگی برگردی
 ناچار است با ستاره ای آه. ستاره ی بزرگی آه رنگ چهره اش مناسب تلويزيون رنگی آن ها نيست

هم راضی  [babu]َببو آن شرآت عوضی به آشور محلی ها سفر آند و تازه به بازی آردن نقش 
آن ها هر باليی می خواهند به سرت می آورند و تو همچنان در . باشد تا در نمايشنامه راهش بدهند

ده وار است به خدا سوگند اين يك انديشه ی بر. آن مملكت می مانی و می گويی دوستشان داری
 و در حالی آه سينه های ممنوعش چند سانتيمتر با صورت مرد فاصله داشت شانه هايش را ".چمچا

ساالد بابا، يا هر اسمی آه به روی خودت گذاشته ای، ترا به خدا به ميهنت ": چسبيد و محكم تكان داد
  ".برگرد

  
همه چيز با . برايش از ميان بردموفقيت بزرگ صلدين چنان پولساز بود آه به زودی مفهوم پول را 

، با نمايش موجودات فضايیبرنامه ای از تلويزيون آودآان به نام . يك برنامه ی عادی شروع شد
سريال تلويزيونی  [Sesame Streetخيابان سسم  آه از جنگ ستارگانشرآت هيوالهای فيلم 

يگر آه در ميانشان انواع و يك سريال آمدی درباره ی موجودات آرات د. سر می رسند ].م. آودآان
حتی مريخی آانی هم . ، از ناز و مامانی تا ُخل و چل و از حيوان تا گياه ديده می شد"مريخی"اقسام 

در ميانشان بود زيرا يكی از بازيگران سنگی فضايی بود آه مواد خام خود به خود استخراج می شد 
 [Pygamalien]پيگ ماليون ام اين سنگ ن. و به موقع برای برنامه ی هفته ی بعد حيات می يافت

بود و طنز عقب مانده ی تهيه آننده موجب شده بود آه موجودی بی ادب و آروق زن آه به نوعی 
. آاآتوس بد بو شباهت داشت و از سياره ی صحرا در پايان زمان آمده بود نيز در برنامه شرآت آند

 سه خواننده ی فضايی به شكل سوت آه به طرز به عالوه. اين موجود ماتيلدای استراليايی نام داشت
مضحكی از الستيك ساخته شده بودند و به آن ها ذرت های فضايی می گفتند، گروهی از سياره ی 

تشكيل شده  [soul-brothers]برادران ُسل زهره آه از موجودات جهنده، شعار نويس های مترو و 
 در سفينه ی فضايی آه مكان اصلی برنامه بود، بود و خود را مّلت فضايی می خواندند، و زير تختی

می آمد و از  [Crab Nebula]آراب نبوال سوسك روی آود آه از جنابی به نام  [Bugsy]باگزی 
، صدف هيوالی سوپر با هوش آه خوراك "مغز"دست پدرش فرار آرده بود، و در ته حوض ماهی 

دلی، وحشت انگيزترين نقش نمايش بود نفر بعدی ري. چينی دوست داشت، در برنامه شرآت داشتند
يك دست دندان ته . شباهت داشت [Francis Bacon]فرانسيس بيكن آه به يكی از تابلوهای 

ستاره های . هنرپيشه بود [Sigourney Weaver]سيگورنی ويِور غالفی آور آه واله و شيدای 
ان را به طرزی اعجاب انگيز نمايش، ماآسيم و مامان فضايی، لباس های شيك می پوشيدند و موهايش

نقش آن دو را صلدين . آرايش می آردند و دلشان لك زده بود آه، آه چه؟ ستاره ی تلويزيونی بشوند
چمچا و می می ماموليان بازی می آردند و همراه با تغيير لباس يا موها صدايشان را تغيير می 

فش تا قرمز سير تغيير رنگ می داد و گاه در يك برنامه موهايشان از بن. آن هم چه موهايی. دادند
آن ها چهره و دست و پای . روی سرشان تا شصت سانتيمتر سيخ می ايستاد يا از ته تراشيده می شد



خود را نيز تغيير می دادند و با هر تغيير پا، بازو، دماغ، گوش و چشم لهجه ای نو از آن حلقوم های 
ه موجب توفيق برنامه گشت، آاربرد تصاوير اما آنچ. افسانه ای پروتئينی به گوش می رسيد

سفينه ی فضايی، چشم اندازهای : دآور صحنه هميشه نشانگر محيطی ساختگی بود. آامپيوتری بود
آن ها به ناچار . هنرپيشگان نيز ظاهرًا ساختگی بودند. آرات ديگر و يا استوديوهای بين آهكشانی

ا اعضای مصنوعی اضافی به چهره و پيكرشان روزی چهار ساعت را در اتاق گريم می گذراندند ت
از اين رو ماآسيم مريخی، بلی بوی فضايی و مامان، قهرمان شكست ناپذير آشتی . بچسبانند

آهكشانی و ملكه ی اسپاگتی آيهانی، يك شبه ره صد ساله رفتند و شور و هيجانی در ميان تماشاگران 
 اوروويزيون و تمام دنيا صادر  ه می بايست به امريكا،برنام: از همان آغاز معلوم بود. به راه انداختند

  .شود
  

 گسترش می يافت، نكوهش های سياسی شو موجودات فضايیرفته رفته همچنان آه دايره ی بينندگان 
محافظه آاران در حمالتشان آن را زياده از حد وحشتناك می خواندند . نيز نسبت به آن باال می گرفت
ريدلی هر وقت زياده به ( صراحت بی جايی دارد "شو"ای جنسی و معتقد بودند آه صحنه ه

منتقدان راديكال . و در يك آالم زيادی عجيب و غريب است) دوشيزه ويور می انديشيد نعوظ می شد
به ديدگاه آليشه ای آن ايراد می گرفتند و می گفتند به اين تصور آه موجودات فضايی لزومًا عحيب 

به چمچا فشار می آوردند آه از بازی در آن . اقد تصاوير مثبت استو غريبند دامن می زند و ف
پس ": صلدين به زينی گفت. خودداری آند و سرانجام نيز ادامه ی آار سبب شد او را هدف بگيرند

يك برنامه ی تفريحی . آخر اين شو لعنتی تمثيلی آه نيست. از بازگشت در لندن مشكل خواهم داشت
  ".است

  
ح برای آه؟ از آن گذشته، آن ها تنها وقتی به تو اجازه ی ُورود به صحنه را می تفري": زينی گفت

   ".واقعًا آه هنر می آنند. دهند آه چهره ات را با الستيك بپوشانند و آاله گيس سرخ سرت بگذارند
  

صلد جان، موضوع اين است آه تو واقعًا خوش تيپ ": صبح روز بعد، وقتی بيدار شدند زن گفت
حاال آه جبرئيل به همه آلك زده و ناپديد .  اين پوست شيری رنگ و از انگلستان برگشته ایهستی، با

. آن ها به چهره های جديد نيازمندند. جّدی می گويم يار. شده است تو می توانی جايش را بگيری
آخر چهره . و فرشته موفقتر باشی [Bachchan]باچان تو می توانی از . اينجا بمان و آزمايش آن

  ".ات مانند صورت های آن ها بی تناسب نيست
  

به زينی گفت در جوانی در هر ُدوران، هر شخصيتی را آه به خود می گرفت، به طرز اطمينان 
بخشی ناپايدار بود و از اين رو آمبودهای آن اهميتی نداشت زيرا او می توانست هر لحظه را 

اما حاال به جايی رسيده بود آه . بديل آندجايگزين لحظه ی بعدی و هر صلدين را به صلدين ديگر ت
اين اعتراف آسان نيست، ": دگرگونی دردآور می نمود و رگ های امكانات سفت و سخت می شد

 در واقع من تنها "قديمی" بازهم لهجه ی ".نه تنها با زنم، بلكه با زندگی. ولی حاال ازدواج آرده ام
پدرم بيش از هفتاد سال دارد و ممكن بود . ی در تئاترنه برای باز. به يك دليل به بمبئی برگشته ام
پس اين محمد است آه بايد به سراغ آوه . اما او به ديدن نمايش نيامد. بعدها چنين فرصتی دست ندهد

  ".برود
  

سعی نكن . شوخی می آنی. چنگيز چمچاواال": زينی گفت. پدرم چنگيز چمچاواال، مالك چراغ جادو
می خواهم ببينم موها و ناخن هايش چقدر رشد ": ش را به هم آوفتدست هاي" .بدون من بروی



معماری آن از آسمانخراش . فرهنگ بمبئی فرهنگ تقليد بود. پدرش، آن گوشه نشين معروف" .آرده
 را تقليد می آرد، به  داستان يك عشقوهفت مرد با شكوه الگوبرداری شده بود، سينمای آن ُمدام 

 [Dacoit های داآوئيت ی فيلم ها الاقل يك بار دهی را از چنگ طوری آه قهرمانان مرد همه
خونخوار می رهاندند و  ].م. دزدان و آدم آشان هند آه در دسته های مختلف به مردم حمله می آردند

آن هم در . قهرمانان زن بدون استثنا يك بار در طول عمر سينماييشان از سرطان خون می مردند
ناپيدايی چنگيز به رؤيای . اين شهر نيز به زندگی وارداتی خو آرده بودندميليونرهای . اوايل فيلم

هندی ميليونری آه به سبك رذل های الس وگاس در آخرين طبقه ی آسمانخراش به سر می برند و از 
ولی هر چه باشد اين رؤيا در عكس خالصه نمی شد و زينی می . مردم دوری می آنند دامن می زد

تا . اگر حالش خوش نباشد، شكلك در می آورد": صلدين هشدار داد.  خود ببيندخواست او را با چشم
البته شايد تو را . از آن گذشته، بسيار فروتن است! آن هم چه شكلك هايی. آسی نبيند باور نمی آند

  ".انگار اين را در طالعمان رقم زده اند. فاسد خطاب آند و به احتمال زياد من با او حرفم می شود
  
اين بود آنچه در شهر زادگاهش طلب . ه صلدين چمچا را به هندوستان آشانده بود بخشايش بودآنچ

  .اما نمی دانست آدام يك ديگری را می بخشد، او يا پدرش. می آرد
  
*  
  

هفته ای پنج روز با همسر جديدش نسرين : نكته های شگفت آور زندگی آنونی آقای چنگيز چمچاواال
 می گفتند و ديوارهای بلندی داشت، در محله ی هنرپيشه "قلعه ی سرخ" دوم در مجتمعی آه به آن

زندگی می آرد، اما دو روز آخر هفته را بدون همسرش در خانه ی  [Pali Hill]پالی هيل پسند 
قديميشان در اسكاندال پوينت می گذرانيد تا اين روزهای آهولت خود را در دنيای گمشده ی گذشته، 

جالب اين است آه می گفتند همسر دوم . از دست رفته اش نسرين احساس آنددر آنار اولين همسر 
زينی لميده بر صندلی عقب مرسدس ليموزينی آه چنگيز . پايش را در خانه ی قديمی نمی گذارد

و ." شايد هم نسرين دوم اجازه ندارد پايش را در آن خانه بگذارد: "برای پسرش فرستاده بود گفت
نداز داخل مرسدس اضافه شد، در حالی آه نگاهی به شيشه های تيره رنگ وقتی صلدين به چشم ا

  ."عجب ماشينی: "اتومبيل می انداخت از روی تحسين سوتی آشيد و گفت
  

قرار بود يك آميسيون دولتی دفاتر تجاری شرآت آود شيميايی چمچاواال، امپراتوری آود چنگيز را 
ك واردات متهم شده بود بررسی آند، اما اين موضوع آه به آالهبرداری مالياتی و عدم پرداخت گمر

  ."اين هم فرصت آه بفهمم تو واقعًا چه جور آدمی هستی: "گفت. برای زينی جالب نبود
  

صلدين احساس آرد جزر و مد شتابان گذشته . اسكاندال پوينت چون بادبانی در برابرشان گشوده شد
با خود گفت، . يه ی نمك سود آن انباشته می شودگويی ريه هايش از بازگشت سا. او را غرق می آند

هيچ آداممان . زندگی زنده ها را ضايع می آند. تپش قلب بازگشته بود. امروز انگار خودم نيستم
  .خودمان نيستيم

  
اين روزها دری آهنين به ُورودی باغ نصب آرده بودند آه با سيستم آنترل از راه دور از داخل 

در آرام با صدای ِورر باز .  تاق پيروزی فرسوده را ُمهر و موم می آردمنزل باز و بسته می شد و
همين آه چشمش به درخت گردويی افتاد . شد و صلدين به مكانی آه زمان در آن گم گشته بود باز آمد

به همين خاطر در . آه پدرش ادعا می آرد روح وی در آن جاری است، دست هايش به لرزه در آمد



در آشمير، درخت زادروز گونه ای سرمايه : "ت پنهان شد و به زينی گفتپس بی طرفی واقعيا
. وقتی آودك بزرگ می شود، درخت گردو مانند بيمه ای است آه مهلتش رسيده باشد. گذاری است

. درخت ارزش دارد و می توان آن را فروخت و درآمدش را صرف عروسی يا آغاز زندگی آرد
طع درخت آه نشان آودآی است، به ُدوران بزرگسالی خود ياری جوان آه به سن بلوغ می رسد، با ق

  " اين فراغت از احساسات سوزناك خوش آيند است، نه؟. می بخشد
  

هنگامی آه از شش پله ای آه به در اصلی منتهی می شد باال . اتومبيل آنار ُورودی عمارت ايستاد
 نوآری سفيد دآمه فلزی به تن خدمتكار آهن سال و خونسردی آه لباس. رفتند، زينی ساآت بود

اگرچه اين . داشت به استقبال آمد و چمچا ناگهان با ديدن موهای ُپرپشت سفيدش او را بازشناخت
اين همان واالبه ی مستخدم بود آه قديم ها بر امور منزل فرمانروايی . موها را سياه به ياد می آورد

اين : "واالبه به دشواری لبخند زد.  را بوسيدو پيرمرد." ای خدا، واالبهی: "سرانجام گفت. می آرد
پيرمرد آن دو را به راهروهای مملو از ." قدر پير شده ام بابا، آه می ترسيدم شما مرا بجا نياوريد

. آريستال عمارت راهنمايی آرد و صلدين دريافت آه ِافراط در عدم تغيير خانه بی ترديد عمدی است
گم چنگيز صاحب سوگند خورد اين خانه به صورت يادگار او واالبه توضيح داد آه در پی مرگ بي

نقاشی ها، مبل ها . در نتيجه از روز مرگ نسرين خانم همه چيز بدون تغيير باقی بود. باقی می ماند
و اثاث، ظرف ها و پيكره های سرخ شيشه ای گاوهای جنگی و مجسمه های بالرين های آار 

جالت روی ميزها، آاغذهای مچاله شده در سبد آشغال، همان م. درسدن، همه در جای خود بودند
: زينی آه مثل هميشه ناگفتنی ها را به زبان می آورد گفت. انگار خانه هم ُمرده و موميايی شده بود

و درست در اين لحظه، هنگامی آه " خدايا، مثل خانه ی ارواح است، مگر نه؟. مومياييش آرده اند"
  .گ را باز می آرد، صلدين روح مادرش را ديدواالبه دِر بزرِگ سالن آبی رن

  
خودش . آنجا: "با انگشت به ته تاريك راهرو اشاره آرد. فرياد بلندی آشيد و زينی به سويش چرخيد

آن ساری لعنتی روزنامه ای با آن تيترهای درشت، همان آه آن روز پوشيده بود، روزی آه، . بود
. ند پرنده ای ضعيف آه قادر به پرواز نباشد تكان می دادولی اآنون واالبه بازوهايش را مان..." آه

ننه ام آاستوربا آه با من . اين زن من بود آه ديديد. يادتان هست؟ زن من. ببين بابا، اين آاستوربا بود
در حوضچه ی سنگی بازی می آرد، تا اين آه بزرگ شدم و روزی تنها رفتم آنجا و توی گودی 

وقتی بيگم از دنيا رفت، چنگيز . خواهش دارم بابا، خشمگين نشويد: "مردی آه عينك قاب عاج داشت
شما آه مخالف نيستيد؟ مادرتان آنقدر خانم . صاحب چند دست از لباس هايشان را به آاستوربا دادند
چمچا آه تعادلش را به دست آورده بود ." دست و دلبازی بودند، خودشان وسايلشان را می بخشيدند

واالبه مثل سابق ." معلوم است آه من مخالف نيستم. محض رضای خدا واالبه ":احساس حماقت آرد
ببخشيد : "حق آزادی بيان يك نوآر قديمی به او اجازه می داد پسر ارباب را سرزنش آند. شق ايستاد

  ."بابا، اما شما نبايد آفر بگوييد
  

انگار از ترس دارد . يزدببين چه عرقی می ر: "زينی چنان آه روی صحنه ی تئاتر است زمزمه آرد
آاستوربا وارد شد و از چمچا به گرمی استقبال آرد اما نوعی خطاآاری همچنان در فضا ." می ميرد

واالبه رفت تا آبجو و تامزآب بياورد، آاستوربا نيز با معذرت خواهی از سالن خارج . موج می زد
استوربا چنان می خرامد آه پنداری آ. اين ها يك آاری صورت داده اند: "شد آه زينی بالفاصله گفت
شرط می بندم . پيرمرد هم وحشتزده بود. همچين سرش را باال می گيرد. مالك اين خراب شده است

آن ها بيشتر وقت ها در اينجا تنها هستند و : "چمچا آوشيد منطقی باشد." آاسه ای زير نيم آاسه است
ص ميهمان ها غذا می خورند و احساس شايد در اتاق خواب اصلی می خوابند و در ظروف مخصو



اما با خود انديشيد، ننه آاستوربا در آن ساری آهنه چقدر شبيه ." می آنند اينجا خانه ی خودشان است
  .مادرش است

  
آنقدر دور از ما مانده ای آه ننه ی زنده را از مادر از دست : "آه صدای پدرش از پشت سر گفت

  ." رفته ات تميز نمی دهی
  

چنگيز . رخيد تا چهره ی اندوهگين پدرش را آه چون سيبی آهنه چروك خورده بود ببيندصلدين چ
حاال آه بازوهای پاپای و . چمچاواال آن آت و شلوار ايتاليايی آه مال زمان چاقيش بود به تن داشت

ا را از دست داده بود، به نظر می آمد در لباس هايش شن ].م. پرسناژ فيلم های آارتون[پلونو شكم 
او در قاب در . مثل مردی شده بود آه به دنبال چيزی می گردد اما درست نمی داند چيست. می آند

بينی و لبانش تاب خورده و جادوی زمان چنان چهره اش را . ايستاده بود و پسرش را می نگريست
آه چمچا تازه می فهميد . پژمرده بود آه چون تظاهری ضعيف از سيمای غول آسای گذشته می نمود

افسونش باطل شده و اينك فقط يك پيرمرد است و يك . پدرش ديگر قادر به ترساندن هيچ آس نيست
در حالی آه زينی با دلخوری می ديد آه موهای چنگيز چمچاواال به طرز محافظه . پايش لب گور

می آارانه ای آوتاه است و از آنجا آه آفش های واآس زده و بندی آآسفورد به پا داشت احتمال ن
در اين هنگام ننه آاستوربا سيگار به . رفت داستان ناخن يازده اينچی شست پايش هم درست باشد

دست وارد شد، از آنار هر سه شان، پدر، پسر و معشوقه گذشت، به سوی آاناپه ی چسترفيلدی آه 
ده، رويه ی مخمل آبَيش از پشت باز و بسته می شد رفت و علی رغم سن زيادش با ژستی تحريك آنن

  .مانند ستاره های سينما رويش نشست
  

هنوز ُورود تكان دهنده ی آاستوربا تكميل نشده بود آه چنگيز از برابر پسرش عبور آرد و آنار ننه 
: زينی وآيل آه چشمانش از اين رسوايی برق می زد زير گوش چمچا زمزمه آرد. ی سابق نشست

اب در واالبه، نوآر پير آه با ميز چرخ دار و در ق." دهانت را ببند عزيز، انگار هوا پس است"
نوشيدنی وارد شده بود با چهره ای بی احساس ارباب قديميش را تماشا می آرد آه بازويش را پشت 

  .زن او حلقه می آند و زن هم شكايتی ندارد
  

غالبًا وقتی شيطان صفتی پدران رو می شود، فرزندان خودشان را می گيرند و رسمی رفتار می 
ُخب پدر جان، حال زن پدر چطور است؟ نسرين خانم خوب : "چمچا صدای خودش را شنيد. آنند

  " هستند؟
  

انشاء اهللا با شما آه هست اينطوری رفتار نمی آند، وِاّلا خيلی بد می : "پيرمرد خطاب به زينی گفت
ت به اين روزها از زن من خوشت آمده؟ او آه نسب: "و بعد با لحنی سرد به پسرش گفت." گذرد

برای چه ببخشدت؟ تو آه پسرش نيستی؟ شايد ديگر حتی پسر . تمايلی ندارد و نمی خواهد تو را ببيند
  ." من هم نباشی

  
. اما اين غير قابل تحمل است. من نبايد دعوا آنم. ُبز پير. نگاهش آن. من نيامده ام با او نزاع آنم

  در خانه ی مادرم؟: " دراماتيك فرياد زدچمچا در حالی آه در جنگ با خود بازنده می شد، با لحنی
ببين چه به روز اين دو تا . دولت می گويد تجارتخانه ات فاسد است، اين هم گواهی فساد خودت

چقدر پول داده ای؟ زندگيشان را به زهر آلوده . واالبه و آاستوربا، اين ها را خريده ای. آورده ای
  .از خشم می سوختمقابل پدرش ايستاده بود و ." تو مريضی. ای



  
بابا ببخشيد، اما آخر شما چه می دانيد؟ شما گذاشته ايد و : "واالبه ی مستخدم ناگهان پادرميانی آرد

صلدين احساس آرد زمين زير پايش ." رفته ايد و حاال برگشته ايد و درباره ی ما قضاوت می آنيد
درست است آه او به ما پول می  ":واالبه ادامه داد. گويی به جهنم چشم دوخته بود. فرو می ريزد

چنگيز چمچا شانه ی بی مقاومت ننه را ." دهد، هم برای آارمان می دهد و هم برای اين آه می بينيد
  .محكمتر چسبيد

  
چقدر؟ واالبه شما دو تا سر چقدر معامله آرده ايد؟ بابت جندگی زنت چقدر گرفته : "چمچا فرياد زد

  " ای؟
  

. مثًال انگليس درس خوانده، اما آله اش هنوز پوك است. عجب ديوانه ای: "آاستوربا با تحقير گفت
ولی شايد آنقدرها هم دوستش . برگشته ای و در خانه ی مادرت حرف های گنده گنده می زنی

  ." هر سه نفرمان و از اين راه روحش را زنده نگه می داريم. اما ما دوستش داشتيم... نداشتی
  

  ." عمل پرستش. است [pooja]پوجا ی شود گفت اين يك م: "صدای آرام واالبه گفت
  

واقعًا آه . و اما تو، تو بدون ايمان به اين معبد آمده ای: "چنگيز چمچا به همان آرامی نوآرش گفت
  ."خيلی ُپررويی

  
و در حالی آه می رفت روی دسته ی آاناپه ." ول آن صلد: "و آخر سر، زينت وآيل هم خيانت آرد

. چرا اين قدر جوش می زنی؟ خودت هم چندان عابد و زاهد نيستی: "شيند، ادامه دادآنار پيرمرد بن
  ."اين ها خودشان می دانند چطور ترتيب آارهايشان را بدهند

  
اين آمده تا به ما اتهام بزند عزيز، آمده تا : "چنگيز به زانوی زينی زد. دهان صلدين باز و بسته شد

تو . حاال بيا به او فرصتی بدهيم. ما رودست خورده و گيج ماندهانتقام جوانيش را بگيرد، ولی از 
  ."من نمی گذارم او مرا محكوم آند، اما تو هر چه بگويی می پذيرم. داوری آن

  
می خواست تعادل مرا به هم بزند آه دست و پايم را گم آنم، و به نتيجه . حرامزاده، حرامزاده ی پير

يك آيف : "صلدين چمچا گفت. عجب تحقيری. د مجبورم آندنمی توان. من حرف نمی زنم. هم رسيد
  ..."يك جوجه ی سرخ آرده هم بود. پولی بود آه داخلش پوند بود

  
*  
  

به جاسوسی فرزندش، به دزديدن قلك رنگين . پسر، پدر را به چه چيز متهم می آرد؟ به همه چيز
من تو را مرد "به .  می توانست نباشدبه اين آه او را به چيزی تبديل آرده بود آه. آمان، و به تبعيد

، به جدايی های ترميم ناپذير و بخشايش های "جواب دوست و آشنا را چه بدهم"، به "بار می آورم
بيش . توهين آميز، به تن دادن به پرستش اهللا با زن جديد و در عين حال پرستش آفرآميز همسر سابق

همه چيز به آسانی به دستش آمده بود، . بودناز هر چيز به چراغ جادوييسم، به اجی مجی ايست 
آرزويت را بگو، به . جن حاضر می شود. مالش بده، پوف. جذابيت، زن، ثروت، قدرت، موقعيت

  . او پدری بود آه قول چراغ جادو را داده و بعد زيرش زده بود. اجی مجی. چشم آقا، فوری



  
*  
  

رآت ماندند تا صلدين چمچا با چهره ای سرخ چنگيز، زينی، واالبه و آاستوربا آنقدر ساآت و بی ح
تأسف . اين همه خشونت بعد از اين همه سال: "چنگيز پس از لحظه ای گفت. و خجلتزده سكوت آرد

پسرجان تو . يك ربع قرن گذشته و اين پسر هنوز آينه ی لغزش های گذشته را در دل دارد. آور است
.  ديگر چيزی از من باقی نمانده من چه هستم؟. ديگر نبايد مرا مثل طوطی روی شانه ات حمل آنی

  ."من ديگر توضيح چگونگی تو نيستم. قبول آن جانم. ی تو نيستمپيرمرد و دريامن 
  

بُبر و بفروش و . اين درخت را از بيخ بُبر: "صلدين چمچا درخت گردوی چهل ساله را از پنجره ديد
  ."پولش را نقد برای من بفرست

  
ست راستش را دراز آرد و زينی بلند شد و آن دست را چون رقاصه ای آه چمچاواال برخاست و د

گويی ساعتی آه در . دسته گلی را می پذيرد گرفت و واالبه و آاستوربا فورًا به خدمتكار مبدل شدند
درباره : "سكوت گذشته بود، فرا رسيدن بطالن افسون را گوشزد آرده بود، چمچاواال به زينی گفت

  ."چيزی دارم آه گمان می آنم دوست داشته باشيد ببينيدی آتابتان، من 
  

هر دو به اتفاق اتاق را ترك آردند و صلدين پس از لحظه ای احساس آرد انگار توی ِگل گير آرده 
 بس است  قهر آرده ای؟: "زينی سرش را چرخاند و گفت. است، پايش را با آج خلقی بر زمين آوفت

  ."ديگر بچه نشو
  

نری چمچاواال آه در عمارت اسكاندال پوينت جای دارد، شامل چند قطعه پارچه ی آلكسيون آثار ه
آليه ی قطعات مجموعه آه . افسانه ای است آه صحنه هايی از حمزه نامه بر روی آن نقاشی شده
البته معلوم نيست قهرمان اين . زندگانی قهرمانی حمزه را نشان می دهد، متعلق به قرن شانزدهم است

ان حمزه ی معروف، عموی پيغمبر باشد آه وقتی جسدش در ميدان جنگ احد افتاده بود، مجموعه هم
من اين نقاشی ها را به اين : "چنگيز چمچاواال به زينی گفت. هند مكی سر رسيد و جگرش را خورد

ببينيد چند بار او را از مشكالت نجات می . خاطر دوست دارم آه قهرمان اجازه دارد شكست بخورد
 نقاشی ها همچنان گواه گويايی در تأييد نظريه ی زينی وآيل درباره ی سرشت التقاطی و ."دهند

حكام مغول نقاشان را از همه ی نقاط هندوستان برای آار بر روی اين . پيوندی سنت هنری هند بود
ندين پرده ها ِگرد آورده بودند، از اين رو هوّيت فردی در جريان ايجاد ابر هنرمندی چند سر آه با چ
دستی . قلم مو نقاشی می آرد از بين رفته بود و حاصل آار بی اغراق آفرينش نقاشی هند بود

، دستی ديگر آدم ها و دست سوم آسمان ابری را به سبك چينی  موزاييك آف تاالر را نقاشی می آرد
ده ها را در روزگار قديم پر. قصه های مربوط به هر صحنه، پشت پرده ها نوشته شده بود. می آفريد

باال می گرفتند و مانند فيلم سينمايی پشت هم نشان می دادند و نقالی آن پشت می نشست و قصه ی 
در پرده های حمزه نامه ی مينياتور ايرانی با نقاشی های . قهرمانی ها را با صدای بلند می خواند

سفه های هندی و رآيب شده بود، به طوری آه فل [Keralan] آراالن و [Kannada]آان نادا سبك 
  .اسالمی را می ديديد آه به سنتر اواخر ُدوران مغول، آه نشان ويژه ی آن ُدوران بود می رسيدند

  
مردی آه عمود، از . غولی در چاهی گرفتار بود و انسان های شكنجه گر به پيشانيش تير می زدند

فشرد و خون ريخته همه سر تا شكم شقه شده بود، در حال افتادن، شمشيرش را همچنان در مشت می 



اين وحشی گری، : "صلدين دوباره بر خود مسلط شد و بلند با صدای انگليسيش گفت. جا جاری بود
  ."اين عشق بربروار به درد

  
نگاهش فقط زينی را می جست و زن نيز به نوبه ی خود به ديدگان . چنگيز چمچاواال اعتنا نكرد

غير از اين است؟ من تمام اين آلكسيون را . است جانمدولت ما بی فرهنگ ”: پيرمرد خيره شده بود
هديه، می دانستيد؟ آن ها بايد پرده ها را در محل مناسبی نگهداری آنند، . به دولت هديه آرده ام
اما آن ها قبول نمی آنند، هيچ . آخر آهنگی دارد پرده ها را می پوساند. برايش ساختمانی بسازند

اگر بگويم ! آن هم چه پيشنهادهايی.  از امريكا برايم پيشنهاد می رسدآن وقت هر ماه. تمايلی ندارند
اين ميراث است عزيزم، و امريكا دارد ُخرده ُخرده همه ی . ولی من نمی فروشم. باورتان نمی شود

چاندال ، مجسمه های برنزی [Ravi Varma]راوی وارم نقاشی های . آن را از ما می گيرد
[Chandela] . می فروشيم، مگر نه؟ آن ها آيف پولشان را پرتاب می آنند و ما ما خودمان را

 ما سر از چراگاه های تگزاس در [Nandi]ناندی آخرش هم گاوهای . جلوی پايشان زانو می زنيم
در ." شما می دانيد آه هند امروز آشور مستقلی است. اما شما همه ی اين ها را می دانيد. می آورند

يك : "ادامه داد. لی زينی همچنان انتظار می آشيد، سخنش هنوز تمام نشده بوداينجا از گفتار ايستاد و
نه برای پول، بلكه برای لذت فاحشگی، هيچ شدن، آمتر از . روزی باألخره دالرها را هم می گيريم

آمتر از "مفهومی آه پشت واژه های . و سرانجام آنچه را آه ته دلش بود بيان می آرد." هيچ شدن
آدم وقتی می ميرد چی از او باقی می ماند؟ : "چنگيز چمچاواال به زينی گفت. نهان بودپ" هيچ شدن

او . اين متظاهر. اين هنرپيشه. اين سرنوشتی است آه او برايم به ارمغان آورده. يك جفت آفش خالی
 و آنچه تقليد آدم هايی را در می آورد آه وجود ندارند و من آسی را ندارم آه دنباله ی آارم را بگيرد

و بعد ." او مرا از اخالف محروم آرده است. اين انتقامش است. را آه ساخته ام به او تحويل بدهم
آنار اتومبيل به صلدين . لبخندزنان دست زينی را نوازش آرد و او را تا اتومبيل پسرش مشايعت آرد

حاال . حمل می آنیتو هنوز همان جوجه ی حاضری را با خودت . همه چيز را به او گفته ام: "گفت
  ."سر اين به توافق رسيديم. قضاوت را به عهده ی او می گذارم

  
زينت وآيل به سوی پيرمرد آه آت و شلوار گشادش به تنش زار می زد پيش رفت، دستش را بر 

  .گونه ی او نهاد و لباش را بوسيد
  
*  
  

ن چمچا از ديدار و پاسخ پس از اين آه زينت در خانه ی هرزگی های پدرش به او خيانت آرد، صلدي
 و سفر گروه تئاتر به پايان بانوی ميليونرنمايش . به پيغام هايی آه در هتل می گذاشت خودداری آرد

چمچا پس از ميهمانی آخر شب يك راست . رسيده و وقت بازگشت به خانه انگليسيش نزديك می شد
وران ماه عسل را می گذرانند با داخل آسانسور زن و شوهر جوانی آه معلوم بود ُد. به اتاقش رفت

 هنوز بعضی  راستی، بگو ببينم،: "مرد زير گوش زن زمزمه آرد. گوشی به موسيقی گوش می دادند
زن جوان در حالی آه با عالقه لبخند می زد سری تكان " وقت ها به نظرت مثل غريبه ها می آيم؟

هنوز گاهی . غريبه: " تكرار آردمرد. و گوشی را برداشت." نمی شنوم چه می گويی: "داد و گفت
: زن همچنان لبخندزنان گونه اش را بر روی شانه استخوانی مرد نهاد و گفت" مرا غريبه می بينی؟

و گوشی را مجددًا به گوش هايش نهاد و بار ديگر بدن هايشان ريتم موسيقی ." يكی دوبار شده. آره"
ه پشتش را به در اتاق تكيه داده و روی زمين چمچا از آسانسور خارج شد و زينی را ديد آ. را گرفت
  .نشسته بود



  
*  
  

چرا مثل بچه ها رفتار . خجالت دارد: "داخل اتاق ويسكی سودای فراوانی برای خودش ريخت و گفت
  "می آنی؟

  
داخل آن قطعه ی آوچك چوب و مقدار زيادی . آن روز بعدازظهر بسته ای از پدرش رسيده بود

چمچا ُپر . می توان گفت خاآستر درخت گردو بود. پيه، بلكه پوند استرلينگآنهم نه رو. اسكناس بود
با شرارتی عمدی . ، سر او تالفی می آرد از احساسی بدوی، حاال آه سر و آله ی زينت پيدا شده بود

  ."خيال می آنی دوستت دارم؟ فكر می آنی پيشت می مانم؟ من زن دارم: "گفت
  

  ."به دليلی برای خودت اين را می خواستم.  من بمانینمی خواستم به خاطر: "زينت گفت
  

در . چند روز قبل به نمايش هندی يكی از آثار سارتر رفته بود آه روی مسأله ی شرم ُدور می زد
به . متن اصلی شوهری به زنش مظنون می شود و ترتيبی می دهد آه زن را حين خيانت گير بيندازد

د، ولی چند ساعت بعد باز می گردد تا جاسوسی زنش را زن می گويد به يك سفر تجارتی می رو
بكند و زانو می زند تا از سوراخ آليد دِر ُورودی، داخل خانه را زير نظر بگيرد ولی احساس می 

ايستاده و با واآنشی . زنش است. بی آن آه برخيزد می چرخد. آند آسی پشت سرش ايستاده است
مرد زانو بر زمين زده، زن ايستاده آه : اين پرده. ه استناگهانی نگاه ُپر نفرتش را به او دوخت

 اصطالح روانشناسی به [Archtype.  ی سارتر استآهن گونهنگاهش را به پايين دوخته است، 
ولی در  ].مفهوم الگو يا طرح اصلی آه نمونه های ديگر نماينده آن و يا نسخه برداری از آن است

 آسی پشتش ايستاده است و از حضور ناگهانی همسر به برگردان هندی، شوهر زانو زده نفهميد
آن وقت هياهو به راه انداخت و آنقدر داد و فرياد . شگفتی آمد، از جای برخاست تا با زن روبرو شود

  .آشيد تا اشك زن درآمد و بعد او را در آغوش آشيد و با هم آشتی آردند
  

. آن هم تو آه شرم سرت نمی شود. ممی گويی بايد خجالت بكش: "چمچا به تلخی به زينت گفت
به گمان من هندی ها ظرافت اخالقی الزم را برای . هرچند، اين يكی از خصوصيات ملی ما است

  ."درك تراژدی ندارند و از اين رو از درك ايده ی شرم نيز قاصرند
  

يار بس: "زينت وآيل ويسكيش را تمام آرد و در حالی آه دست هايش را باال نگه می داشت گفت
فكر می . من تسليم شدم و دارم می روم، آقای صلدين چمچا. ديگر الزم نيست چيزی بگويم. خوب

معلوم شد در تمام اين مدت . اما اشتباه می آردم. يعنی فقط نفس می آشی. آردم هنوز زنده هستی
  ."ُمرده بودی

  
نگذار آسی زياد . گريك نكته ی دي: "و پيش از آن آه با چشمان شيری اشك آلود از در خارج شود

همه ی وسايل دفاعَيت را آنار می گذاری و آن وقت حرامزاده ها به . خودش را به تو نزديك آند
  ." قلبت خنجر می زنند

  
هواپيما اوج گرفت، يك پهلو شد . و بعد از آن ديگر چيزی وجود نداشت آه او را به ماندن برانگيزد

ه پدرش لباس های همسر ُمرده اش را به خدمتكار می آن پايين جايی بود آ. و در آسمان ُدور زد



پادی سياستمداران می آوشيدند با انجام . طرح جديد ترافيك مرآز شهر را آامال فلج آرده بود. پوشاند
، از اين سر تا آن سر آشور را پای پياده به قصد زيارت بپيمايند تا سريعتر [padyatra]پاترا 

به جهنم : اندرز به سياستمداران، تنها راه موجود:  نوشته بودندروی ديوارهای شهر. پيشرفت آنند
  ."به آسام: "و در بعضی از جاها نوشته بودند. پادی پاترا آنيد

  
  دورگاوباچان رامارائو، –تی–آر، ان–جی–ام. حاال ديگر هنرپيشه ها هم قاطی سياست شده بودند

جبهه های هنرپيشگان می بايست گله می آردند آه انجمن  [Bachchan, Durga Khote]خوت 
چيزی حين .  چشمانش را بست و نفس راحتی آشيد۴٢٠صلدين چمچا در پرواز .  باشدی سرخ

احساس آرد صدايش خود به خود به حالت مطمئن قبلی، يعنی خود . حرآت در گلويش جا افتاده بود
  .انگليسيش باز می گردد

  
رای آقای چمچا پيش آمد، اين بود آه زن اولين واقعه ی اضطراب آوری آه در اين پرواز ب

  .رؤياهايش را در ميان مسافرين ديد
  
  
  
۴  
  
  
  

چمچا به زنی افتاد آه با  ولی همين آه نگاه. در رؤيا زن به آن جذابيت نبود و قد آوتاهی داشت
پس . شب قبل را به خاطر آورد  می گذشت، آابوسُبستانخونسردی از ميان صندلی های هواپيمای 

زنی : به الهام تصويری ديده بود ن زينت وآيل به خوابی آشفته فرو رفته و در رؤيايی آميختهاز رفت
زمزمه وار آه ژرفا و آهنگش به اقيانوسی می  تروريست با لهجه ی آانادايی و صدايی چنان نرم و

 آنقدر مواد منفجره به خودش نصب آرده بود آه بيشتر زن رؤيا. ماند آه از دوردست شنيده شود
بچه را چنان . هواپيما نوزاد به خواب رفته ای را در آغوش داشت زن. مانند بمب بود تا تروريست

چنان تنگ در آغوش گرفته بود آه تنها دسته ای از موهای قهوه ای رنگش  ماهرانه قنداق آرده و
چه نيست، بيند ب تأثير رؤيای شب قبل چنان بود آه چمچا گمان برد آنچه در بغل زن می. ديده می شد

بكشد، اما به خود آمد و  بلكه يك دسته ديناميت همراه با ساعت مخصوص است و آم مانده بود فرياد
خرافاتی بود آه می خواست از خودش  اين درست از آن ياوه های. در دل به مالمت خود پرداخت

ی لندن شده بود دآمه های آتش را بسته و راه او مردی بود تميز و آت و شلوار پوشيده آه. دور آند
  .عضو دنيای واقعيات بود او. تا زندگی شاد و مطمئنی را دنبال آند

  
اين . ، به تنهايی سفر می آردبازيگران پروسپيروصلدين ُجدا از ديگر اعضای گروه تئاتری 

پوشيده، گردن های خود را به  [Fancy-a-Donald]دونالد - آ -فنسیبازيگران آه تی شرت های 
حرآت می دادند و در ساری های بنارسی مضحك شده  [Natyam]ناتيام گان شيوه ی رقاصه 

 در آابين درجه ی دو پالس بودند و ُمدام شامپانی ارزان قيمت هواپيمايی را می نوشيدند و  بودند،
هرچند هندی بودن . ميهمانداران را آه رفتاری اهانت آميز در پيش گرفته بودند عاجز می آردند

ث می شد بدانند آه بازيگران آدم های نازلی هستند و خالصه اين ادامه ی همان ميهمانداران باع
زن بچه به بغل از آن سوی . رفتار ناشايسته ای است آه در تئاتر امری عادی محسوب می شود



بازيگران رنگ پريده نگاه مخصوصی می آرد آه گويی آن ها مشتی دود يا سراب های گرمسيری يا 
آدمی مثل صلدين چمچا اين آه يك انگليسی، انگليسی بودن را خوار بشمارد برای . ارواح هستند

نگاهی به روزنامه اش انداخت آه در آن پليس . آنقدر دردناك بود آه نمی توانست به آن بينديشد
بازوی خبرنگاری را شكسته . تظاهرات راه آهن را به وسيله ی گلوله های پالستيكی متوقف می آرد

َنه خبرنگار و َنه هيچ شخص : " چاپ آرده بود"اطالعيه ای"پليس . رد آرده بودندو دوربينش را ُخ
چمچا به خواب رفت و شهر قصه های گمگشته، درختان قطع ." ديگری عمدا مضروب نشده است

اندآی بعد، وقتی ديدگانش را گشود، برای . شده و ضربه های غير عمدی در ذهنش رنگ باخت
ريش . مردی آه به توالت می رفت از آنارش گذشت. اك يكه خورددومين بار در آن سفر خوفن

ولی هر طور بود چمچا او را . گذاشته و عينك ارزان قيمتی با شيشه های رنگين به چشم داشت
 همان افسانه ی زنده، سوپراستار ۴٢٠ - آی-اين مسافر ناشناس آابين درجه دوی پرواز آ. بازشناخت

  .گمشده، جبرئيل فرشته بود
  
سرش را گرداند و از ديدن بازيگر بزرگ سينما چشم . سؤال خطاب به او بود" وب خوابيديد؟خ"

اين يك امريكايی . پوشيد تا به آدم عجيب و غريب ديگری آه در صندلی َپهلويی نشسته بود خيره شود
ر شگفت انگيز بود با آاله بيس بال، عينك دسته فلزی و تی شرتی به رنگ سبز نئون آه روی سرتاس

چمچا اين فرد را از . سينه اش دو اژدهای طاليی درخشان پيچ و تاب می خوردند و درهم می رفتند
حوزه ی ديدش محو آرده بود تا خودش را در پيله ی تنهايی بپيچد، اما حاال ديگر خلوتش به پايان 

  .رسيده بود
  

يوجين  ":مرد اژدها در حالی آه دست بزرگ سرخش را به سوی چمچا دراز می آرد گفت
  ."خانم شما و پاسداران مسيحی. ، در خدمتگزاری حاضرم[Eugene Dumsday]دامزدی

  
  " نظامی هستيد؟،سرآار: "چمچا خواب آلود سری جنباند و گفت

  
در ارتش پاسداران . خاآسار آقا. يك سرباز پياده. بله آقا، می شود گفت آه نظامی هستم! هاه! هاه"

من خادم علم هستم آقا، . "خوب چرا زودتر نگفتی. ر قادر متعال استمنظور پاسدا. ها." قادر متعال
و باعث افتخار من بوده است آه مّلت بزرگ شما را زيارت آنم تا با بدترين آفات و سياهكاری آه 

  ."ذهن مردم را اشغال آرده مبارزه آنم آقا
  
  ."متوجه منظورتان نيستم"
  

نظريه ی تكامل، بدعت . ن بازی است آقا، داروينيسممنظورم ميمو: "دامزدی صدايش را پايين آورد
از لحن صدايش پيدا بود آه نام داروين اندوهگين و فلكزده برايش ." آقای چارلز داروين را می گويم

يا  [Beelzebub, Asmodeus]آسمودئوس مترادف با نام هر هيوالی سم داری مانند بيلزبوب، 
من به هموطنانتان : "دامزدی درد دل آرد.  برمی انگيزدخود ابليس است و به همان نسبت نفرتش را

همين . درباره ی اين داروين و آتاب هايش هشدار دادم، آن هم با آمك پنجاه و هفت اساليد شخصی ام
 آوچين و آراال سخنرانی داشتم و از آشور  روتاری آالبدرروز تفاهم جهانی تازگی در ميهمانی 

. جوانان امريكا را می گويم.  من می بينم اين جوان ها گم شده اندخودم و جوان هايش حرف زدم، آقا
من آن ها را می بينم آه در يأس و نااميديشان به مواد مخدر پناه می برند، و حتی، رك و پوست آنده 

من اين حرف را در آنجا زدم و حاال هم به . بگويم آقا، به روابط جنسی قبل از ازدواج رو می آورند



اگر من هم باور می آردم آه جدم ميمون است، حتما مثل آن ها افسرده و مأيوس .  آقاشما می گويم
  ."می شدم

 
نمايش فيلم سينمايی آغاز می . جبرئيل فرشته آن طرف نشسته و از پنجره به بيرون چشم دوخته بود

شايد . رفتزن بچه به بغل همچنان سرپا بود و باال و پايين می . شد و چراغ ها را آم نور می آردند
چطور : "چمچا آه احساس می آرد بايد چيزی بگويد پرسيد. می خواست بچه را ساآت نگه دارد

  "واآنش نشان دادند؟
  

اين تنها حدسی است آه . به نظرم بلندگوها اشكال پيدا آرده بودند: "همسايه اش مرّدد ماند و آخر گفت
حتما فكر می آردند حرف من . حبت آردنوِاّلا آن آدم های خوب بنا نمی آردند با هم ص. می زنم
  ."تمام شده

  
 ايده ی دشمنی علم با خدا، به  گمان می آرد در آن آشور مؤمنين دوآتشه،. چمچا اندآی شرمگين شد

ولی واآنش اعضای آلوپ روتاری آوشين تصوراتش را نقش بر آب . راحتی طرفدار پيدا می آند
چه می ا صدای گاوميشی و بی گناهش، بی آن آه بداند دامزدی در نور آم سوی سينما، ب. آرده بود

پس از گشت و گذار در اطراف بندرگاه طبيعی و باشكوه آوشين آه . آند به َنقل داستان ادامه داد
واسكودوگاما در جستجوی ادويه به آن راه يافته و سراسر تاريخ مبهم شرق و غرب را آغاز آرده 

های : "بچه ها گفته بودند. ای مستر اوآی برخورد آرده بودبود، با عده ای بچه شيطان ُپر از آه
مستر بس، شما حشيش خواست، صاحب؟ هی مستر امريكا، بس آنكل سم، شما ترياك خواست؟ 

  "بهترين ترياك، باالترين قيمت، اوآی؟ آوآايين؟
  

 داروين، آن اگر دامزدی. اين واقعه حتما ناشی از انتقام داروين بود. صلدين بی اراده زد زير خنده
عتيقه ی مفلوك يقه آهاری را را مسؤول فرهنگ مواد مخدر امريكا می دانست، چه بهتر آه شخص 
. خودش را در سراسر گيتی نماينده ی همان اخالقی بشناسد آه مشتاقانه بر عليهش مبارزه می آرد

آدم امريكايی باشد، . سرنوشت تلخی بود. دامزدی با نگاهی دردناك و توبيخ آميز به او خيره شده بود
  .خارج هم باشد، اما نفهمد چرا اين قدر مورد بی ِمهری است

  
پس از خنده ی بی اختيار صلدين، دامزدی قهر آرده و با حالتی دردمند شروع به چرت زدن آرد و 

آيا اين فيلمی آه در هواپيما نشان می دادند از نمونه های َپست . چمچا را با افكارش تنها گذاشت
 تكامل بود آه سرانجام به طور طبيعی به دنبال انتخاب اسب نابود می شد، يا از آن دسته فيلم مقياس

تا ابد در  [Shelley Long, Chevy Chase]وی چيس ِ چوشلی النگ های عجيب و غريب آه 
مثل تصوير جهنم . آن ها باال و پايين می پريدند؟ آنقدر سهمناك بود آه نمی شد زياد به آن انديشيد

 فيلم را متوقف آردند و وهم  چمچا داشت به خواب می رفت آه چراغ های آابين روشن شد،... بود
 زيرا چهار نفر تفنگ به دست را ديد آه فرياد  سينما با تصور تماشای اخبار تلويزيونی جا به جا شد،

  .زنان در راهروهای هواپيما می دويدند
  
*  
  

زده روز در باند فرودگاهی آه امواج ماسه ای صحرا در مسافران هواپيمای ربوده شده را صد و يا
اطرافش فرو می ريخت رها آردند، زيرا پس از اين آه سه مرد و يك زن هواپيماربا خلبان را وادار 



آن ها نه در فرودگاهی بين . به فرود آوردن هواپيما آردند، هيچ آس نمی دانست با مسافران چه آند
 صحرا در نزديكی واحه ی مورد عالقه يكی از شيوخ آه  یدر گوشهالمللی، بلكه در قطعه زمينی 

.  فرود آمده بودند به طرز مضحكی ساخته شده و درست به اندازه ی فرود آمدن يك جامبوجت بود،
اآنون يك شاهراه شش باندی هم برای دسترسی به اين فرودگاه ساخته بودند آه زنان و مردان جوان 

تفريحشان اين بود آه با اتومبيل های آم سرعت خود، گشت .  پسنديدندو بی همسر آن را بسيار می
در اينجا فرود  ۴٢٠اگرچه از وقتی . زنان در آن گستره ی برهوت، از پنجره يكديگر را ديد بزنند

آمده بود، شاهراه از ماشين های زره پوش، آاميون های ژاندارمری و ليموزين های بيرق دار 
 می خواهد توفان بشود می خواهد -تمداران بر سر تقدير هواپيما چانه می زدندوقتی سياس. انباشته بود

 در حالی آه دودل مانده بودند آه آيا به قيمت جان مسافرين بر سر مواضع خود پافشاری آنند -نشود
يا به آلی وا بدهند، سكون غريبی هواپيما و حول و حوش آن را فرا گرفت و چيزی نگذشت آه 

  .شدسراب ها آغاز 
  

ابتدا ماجراها ُمدام پشت هم رديف می شد، گروه چهار گانه ی هواپيماربايان طوری سرحال و در 
وقتی آودآان جيغ می . عين حال عصبی رفتار می آردند آه انگار به جريان برق متصل بودند

 .اين بدترين لحظات است:  چمچا با خود گفت آشيدند و وحشت چون لكه ای به اطراف پخش می شد،
اما آن ها به سرعت آنترل . اگر اينطور ادامه پيدا آند معلوم نيست چه باليی به سرمان می آورند

 بدون ماسك، همگی خوش سيما، آه دست آمی از  سه مرد و يك زن،. همه چيز را در دست گرفتند
.  می آردندحاال آه ستاره هم شده بودند، اگرچه ستاره های دنباله داری آه افول. هنرپيشه ها نداشتند

تاوالن دارا سينگ، بوتا سينگ، من سينگ و زن : به عالوه نام های مستعار صحنه ای هم داشتند
[Tavleen] گويی خيال خواب آلود چمچا فرصتی برای . زن رؤيايی بی نام و نشان بود. نام داشت

لهجه ای نرم، . فتنام های مستعار نداشت، ولی تاواالن مانند زن رؤيا با لهجه ی آانادايی سخن می گ
پس از اين آه هواپيما در واحه ی آل زمزم بر زمين . های موآد آه وجه تمايزش بود"او"با آن 

نشست، برای مسافرين آه با توجهی وسواس آميز، مثل رسواهايی آه با مار ُآبرا روبرو شوند 
 گونه ای عشق به .ربايندگان را می پاييدند، مسلم شد آه اين مردان خوش سيما وضع خاصی داشتند

آماتوربازی و ماجرا، ريسك و مرگ آه وادارشان می آرد مرتب در قاب درهای باز هواپيما ظاهر 
. شوند و به تيراندازان حرفه ای آه بی ترديد ميان درختان نخل واحه پنهان بودند، خودی نشان بدهند

هم قطارانش دوری می زن در اين ُخل بازی ها شرآت نمی آرد و ظاهرًا با آف نفس از سرزنش 
. او نسبت به زيبايی خود حساس نبود و همين در مقام خطرناآترين فرد گروه قرارش می داد. جست

صلدين چمچا دريافت آه مردان جوان بيش از آن نازك نارنجی و خودپسند بودند آه بتوانند آشتار و 
ند و قصدشان از هواپيماربايی آن ها نمی توانستند به راحتی آسی را بكش. خونريزی را تاب بياورند

چشمانش زن را . اما تاواالن برای آار آمده بود. بيشتر اين بود آه بر صفحات تلويزيون ظاهر شوند
آن ها می خواهند مثل هواپيماربايانی آه در . با خود می گفت اين مردها بلد نيستند. دنبال می آرد

.  مثل ميمون ادای تصويری ناقص را در می آورندسينما و تلويزيون ديده اند رفتار آنند، و در واقع
مادامی آه دارا، ... اما زن به اوضاع وارد است. آن ها آرم هايی هستند آه ُدم خود را می خورند

بوتا و سينگ، خرامان اين طرف و آن طرف می گشتند، او ساآت می نشست و با آن نگاه درون گرا 
  .مسافران را مرعوب می آرد

  
استقالل برای آشورشان، آزادی انجام مناسك . خواستند؟ خواست تازه ای در آار نبودآن ها چه می 

بسياری از . دينی، آزادی زندانيان سياسی، عدالت، مقداری پول نقد و سفر امن به آشور انتخابی شان
يستم وقتی در قرن ب. مسافران به رغم اين آه ُمدام تهديد به قتل می شدند، با آن ها همدردی می آردند



زندگی می آنی، به آسانی می توانی با آدم های مستاصلتر از خودت آه می خواهند تغييرات 
  .رويدادها را تحت اراده ی خويش در آورند احساس مشترآی بيابی

  
 زيرا نمی توانستند تعداد  هواپيماربايان پس از فرود، همه ی مسافران را به جز پنجاه نفر آزاد آردند،

اينطور آه معلوم شد، صلدين . زنان و آودآان و سيك ها را آزاد آردند. ظر بگيرندبيشتری را زير ن
چمچا تنها عضو گروه پروسپيرو بود آه با آزاديش مخالفت آردند و صلدين احساس آرد به منطق 

به جای اين آه از آزاد نشدنش دلخور يا خشمگين باشد، از اين آه از . منحرف اوضاع تن می دهد
 خالص شده و ديگر ناچار نيست الت بازی هايشان را تحمل آند نفس راحتی آشيد و شر همكارانش

  .با خود گفت خدا را شكر آه از دست اين آشغال ها خالص شدم
  

اوجين دامزدی، عالم خلقت گرا آه تازه پی برده بود هواپيماربايان خيال رها آردنش را ندارند و نمی 
برخاست و در حالی آه با آن قد درازش چون آسمانخراشی در توانست اين فكر را تحمل آند، از جا 

. گردباد تكان تکان می خورد، با حالتی هيستريك شروع به داد و فرياد و گفتن آلمات نامربوط آرد
آخر سر از گوشه ی دهانش آف جاری شد و با وضعی تب آلود زبانش را در آورد و آف ها را 

از آجا . ديگه بسه ُمرده شور ُبرده ها، گفتم بسه.  گانگسترهاُخب ديگه، همينجا تمومش آنين. ليسيد
و همينطور ادامه می داد و در آابوس بيداريش دست و پا ... اين فكر، چطور فكر آردين می تونين

می زد و هرچه به دهانش می آمد به هم می بافت تا اين آه يكی از آن ها، ُخب معلوم است آدام، 
از آن هم بدتر، . فنگش را چرخاند و با يك ضربه فك دامزدی را شكستتاوالن، پيش آمد، قنداق ت

چون آه دامزدی تف آار، وقتی دهانش را با تفنگ بستند مشغول ليسيدن لبهايش بود، نوك زبانش هم 
آنده شد و روی پای صلدين چمچا افتاد و بالفاصله مالك سابق آن، يعنی اوجين دامزدی، نيز بی زبان 

  .هنرپيشه از هوش رفتدر ميان بازوان 
  

سرانجام ُمَبِلغ موفق شد با . ولی اوجين دامزدی با از دست دادن زبانش آزاديش را به دست آورد
. آن ها نمی خواستند از يك آدم زخمی مواظبت آنند. تسليم وسيله ی تبليغش ربايندگان را مجاب آند

 بود آه به جمع خارج شوندگان از اين. ممكن بود قانقاريا بگيرد و يا بالی ديگری به سرش بيايد
در نخستين ساعات حادثه، ذهن صلدين چمچا به مسايل جزيی و بی اهميت می . هواپيما پيوست

آيا اين تفنگ ها اتوماتيك است؟ چه نوع تفنگی . پرداخت و مرتب سؤاالت بيهوده مطرح می آرد
 آنند؟ به آجاهای آدم اگر شليك است؟ آن ها چطور توانستند اين همه سالح را قاچاقی وارد هواپيما

چقدر مرگ را نزديك احساس . هر چهار نفرشان. آن ها حتما خيلی ترسيده اند"می ماند؟ آنند زنده 
وقتی دامزدی رفت، تصور آرد ديگر تنها شده است، ولی مردی نزديك شد و در حالی آه ... می آنند

امزدی خلقت گرا نشست و ادامه داد، اينطور می گفت ببخشيد يار، می توانم اينجا بنشينم؟ در جای د
  .مرد، جبرئيل فرشته ستاره ی سينما بود. مواقع آدم به همزبان احتياج دارد

  
*  
  

پس از اولين روز متشنجی آه بر روی زمين گذشت، روزی آه در طول آن سه جوان هواپيماُربا 
د و در برهوت شب فرياد می عمامه ای به سر به نحو خطرناآی به مرزهای ديوانگی نزديك می شدن

و يا خدايا، خداوندا، االن آماندوهای بی پدر و . زدند، بياييد حرامزاده ها، بياييد ما را بگيريد
در اين . مادرشان را می فرستند، آن امريكايی های مادر جنده را، و آن انگليسی های خواهر جنده را

می خواندند، اين نشانه های ضعف دقايق بازمانده ی گروگان ها چشمانشان را بسته دعا 



 بله پس از اولين روز، همه چيز به -هواپيماربايان آن ها را بيش از پيش گرفتار وحشت می آرد
روزی دوبار، اتومبيلی برای مسافرين ُبستان غذا و . حالتی درآمد آه بفهمی نفهمی عادی می شد

ر بودند در حالی آه هواپيماربايان در مسافرين ناچا. نوشابه می آورد و آن را روی باند می گذاشت
 ولی گذشته از اين رويداد  امنيت هواپيما آن ها را زير نظر داشتند، آارتن ها را به داخل حمل آنند،

 انگار اين  راديو از آار افتاده بود و هيچ خبری نبود،. روزانه، تماس ديگری با دنيای خارج نداشتند
من سينگ . ان شرم آور است آه آن را از پرونده ها خارج آرده اندحادثه به آلی از يادها رفته يا چن

: و گروگان ها با خشم در تأييدش گفتند." اين حرامزاده ها ما را ول آرده اند تا بپوسيم: "فرياد زد
  ."گه ها! چوئی ها! هيرجاها"
  

ن اشباح را از  گرما و سكوت مانند شواليی ِگرِدشان پيچيده بود و در اين هنگام بود آه سوسو زد
عصبی ترينشان آه جوانی ريش ُبزی با موهای خيلی آوتاه مجعد بود، . گوشه ی چشمشان ديدند

می گفت اسكلتی را ديده . دمدمه های صبح، در حالی آه از وحشت فرياد می آشيد از خواب جست
ای ديگر گروگان ها آره ه. است آه سوار بر شتر از ميان تپه های ماسه ای صحرا می گذرد

رنگينی را می ديدند آه از آسمان آويخته بودند و يا اين آه صدای بر هم خوردن بال های غول آسا 
سه مرد هواپيماربا در اندوهی تقدير گرايانه فرو رفته بودند، تا اين آه يك روز تاوالن . را می شنيدند

 ته هواپيما به گوش در طول گفتگو صداهای خشمگينشان از. آن ها را به تشكيل جلسه ای فراخواند
دارد به آن ها می گويد بايد التيماتوم صادر آنند، : "جبرئيل فرشته به چمچا گفت. مسافرين می رسيد

اما هنگام بازگشت، افسردگی نگاهشان با شرم آميخته بود “ .يكی از ما را بكشند يا يك همچين چيزی
ديگر . جرأتشان را از دست داده انداين ها دل و : "جبرئيل زمزمه آرد. و تاوالن همراهشان نبود

  ."قصه ی خيمه شب بازی است. حاال برای تاوالن بی بی ما چی مانده؟ هيچ. رجز نمی خوانند
  

  :و اما زن چه آرد
  

برای اين آه به اسرا و همكاران هواپيماُربايش ثابت آند آه تصور شكست يا تسليم هرگز در اراده 
ی موقتش در سالن آكتيل درجه ی يك بيرون آمد و مانند اش خللی وارد نخواهد آرد، از انزوا

اما به جای پوشيدن جليقه . ميهمانداری آه آاربرد وسايل ايمنی را نشان می دهد در برابرشان ايستاد
ی نجات و در دست گرفتن شيلنگ مخصوص باد آردن و سوت و غيره، ناگهان جالبه ی سياه 

ورد و لخت مادرزاد در مقابلشان ايستاد تا همگی زرادخانه گشادی را آه تنها پوششش بود از تن در آ
نارنجك ها چون سينه های اضافی می نمود و ديناميت ها را درست همانطور آه . ی بدنش را ببينند

بعد لباسش را پوشيد و با آن ته . چمچا در خواب ديده بود با اسكاچ روی ران هايش چسبانده بود
وقتی هدفی بزرگ پا به عرصه ی وجود می گذارد، چند : "آردصدای اقيانوسيش شروع به صحبت 

تاريخ از ما می پرسد ما در راه هدف چگونه ايم؟ آيا سازش ناپذير، . سؤال اساسی مطرح می شود
مطلق گرا و قدرتمنديم يا اين آه افرادی هستيم سازشكار و اهل معامله، از آن ها آه پيرو مصلحت 

گذشت زمان در توالی روزها . بدنش پاسخ او را به بقيه داده بود" ند؟زمانه اند و سرانجام وا می ده
  . ادامه يافت

  
محيط بسته و گرم و خفقان آور اسارت، محيطی آه دوستانه و در عين حال حاآی از فاصله ها بود، 

می خواست بگويد انعطاف ناپذيری گاه . در صلدين چمچا ميل به مباحثه با زن را بيدار می آرد
آه عدم انعطاف از شكنندگی حكايت می آند، در حالی آه انعطاف پذيری . ست و گاه استبدادجنون ا

صفتی است انسانی آه قدرت و دوام را می پرورد، ولی همچنان لب فروبست و در بی حالی روزها 



در اين . جبرئيل فرشته در جيب صندلی مقابلش دفترچه ی دستنويس های دامزدی را يافت. فرو رفت
مچا متوجه شده بود آه ستاره ی سينما با آوشش بسيار در برابر خواب مقاومت می آند و از مدت چ

اين آه با پلك های سنگين خطوط دفترچه ی دامزدی را به صدای بلند و بعد آم آم از حفظ می خواند 
ما و ا. و در حالی آه چشمانش به هم می رود، به زور آن ها را باز نگه می دارد، تعجبی نمی آرد

! در واقع علما نيز در تالش اثبات وجود خدا هستند و فقط مانده اند: دامزدی در دفترچه نوشته بود
ثابت آنند آه گرايش به اتحاد و نيرويی واحد وجود دارد و الكترومانيه تيزم، جاذبه و نيروهای قوی 

شود؟ آهن ترين آن وقت چه می . و ضعيف فيزيك جديد همگی جنبه ها يا گوشه هايی از آن هستند
می بينی، ... "ايده، يعنی وجودی برتر را خواهيم داشت آه آنترل خلقت را آامال در دست دارد

دوستمان دارد می گويد، اگر ناچار بشوی ميان يكی از اين ميدان های بی جان نيرو و خدای زنده و 
اند برای جريان برق واقعی يكی را انتخاب آنی، چه خواهی آرد؟ نكته جالبی است نه؟ آدم نمی تو

چشمانش را يك ." فايده ای ندارد. يا از يكی از اين امواج آليد بهشت را درخواست آند. دعا بخواند
  ."اين حرف ها همه اش مزخرف است، حالم را به هم می زند: "َدم بست و ناگهان گشود

  
رق ريزی و هرچه بود در آن گير و دار ع. روز دوم چمچا به نفس بدبوی جبرئيل عادت آرد

طوق های آبود ناشی از . تشويش، آسی بوی بهتری نمی داد، اما به چهره اش نمی شد بی اعتنا ماند
بی خوابی آه ُدور چشمش بسته بود، چون لكه های چربی پخش می شد و تمامی پوستش را فرا می 

 رفت و سرش را روی شانه ی صلدين گذاشت و از حال. سرانجام مقاومتش به انتها رسيد. گرفت
  .چهار شبانه روز يكسره خوابيد

  
آه  [Jalandari]جلندری وقتی بيدار شد ديد آه چمچا به آمك يكی از گروگان ها، مردی به اسم 

قيافه ای موشی و ريش بزی داشت، او را بلند آرده و روی سری صندلی های خالی وسط هواپيما 
ر آرد و با نگاهی وحشتزده بازگشت و مجددًا به توالت رفت، يازده دقيقه ی تمام ادرا. خوابانده است

دو شب بعد چمچا باز صدايش را شنيد آه با خواب، يا . پيش چمچا نشست، اما آلمه ای نمی گفت
  .آنطور آه بعدًا معلوم شد با رؤيا در افتاده بود

  
 [Fengفنگ  سيكسابنگماد همين آوه بلند دنيا : "چمچا صدايش را شنيد آه جويده جويده می گفت

[Xixabangma آناپورنانهمی . است آه هشت صفر سيزده متر ارتفاع دارد[Annapurna]  ،
مولونگما وچشماره ی يك، : "يا اين آه از اول شروع می آرد." هشت صفر هفتاد متر

[Chomolungma]جونگا  چن آان. ، هشتاد و شش يازده٢ -، هشت هشت چهار هشت، دو، آا
[Kanchenjunga] نانگا پاربات ، ماناسلو، دائوالگيری، ماآالو. نود و هشت، هشتاد و پنج

[Makalu, Dhaulagiri, Manaslu,Nanga Parbat]  هشت هزار و صد و بيست و شش
  ."متر

  
داری آوه های بلندتر از هشت هزار متر را می شماری تا خوابت ببرد؟ درست است : "چمچا پرسيد

  ." ندآه از گوسفند بزرگترند، ولی چندان زياد نيست
  

برعكس، : "جبرئيل فرشته خشمناك نگاهش آرد، سرش را پايين انداخت، تصميمش را گرفت و گفت
  ." برای اين آه به خواب نروم آن ها را می شمارم

  



آدم به همزبان نياز دارد، . جبرئيل فرشته از خواب پی بردی  و چنين بود آه صلدين چمچا به واهمه
ن آن گوشت های نجس بر او گذشته بود با هيچ آس در ميان و جبرئيل آنچه را آه پس از خورد

فرشته خود هميشه در رؤياها حضور داشت، اما در هيأت . رؤيا از همان شب آغاز شد. نگذاشته بود
در خواب من و . سپونو، نقش بازی آردن و اين حرف ها نيست. هم نامش، جبرئيل َمِلك مقرب

  .ّربم و او من استمن جبرئيل َمِلك مق. جبرئيل يكی هستيم
  

آدم را . به به: "سپونو، جبرئيل هم مثل زينت وآيل از شنيدن نام آوتاه شده ی صلدين به وجد آمده بود
ُخب باشد آقای . پس حاال چمچای انگليسی شده ای. آدم می خواهد از خنده غش آند. قلقلك می دهد

 جبرئيل فرشته از آن آدم ."اين هم لطيفه ی اختصاصی خودمان . [Sally Spoon]سپون  سلی
صلدين از همه . سپون، سپونو، چامچ خودم. هايی بود آه متوجه نمی شد آسی را آفری آرده است

  .شان نفرت داشت، هر چند جز نفرت ورزيدن آاری نمی شد آرد
  

در هر صورت صلدين اعترافات جبرئيل را رقت انگيز .  شايد هم نه شايد به خاطر اين لقب ها بود،
هرچه باشد در عالم رؤيا هر باليی . تعجبی نداشت آه در خواب به جلد فرشته برود. مزه يافتو بی 

اما جبرئيل داشت . ويژگی اين خواب فقط خود بزرگ بينی مبتذل آن بود. ممكن است به سر آدم بيايد
سپونو، موضوع اين است آه هر وقت به خواب می روم، : "ملتسمانه گفت. از ترس عرق می ريخت

مثل يك ويدئو آه . همان خواب در همانجا. ؤيا درست از همانجايی آه تمام شده بود شروع می شودر
 يا اين آه آن آه بيدار است اوست و آابوس بدپير  يا،. وقتی از اتاق بيرون می روم خاموشش می آنند

.  نگاهش آردچمچا خيره." همه چيز را. ما را، اينجا را. خود پدر نامردش خواب می بيند. اين است
. به سرم زده نه؟ خواب رفتن فرشته ها را آسی نمی داند، چه برسد به خواب ديدنشان را: "گفت

  "ديوانگی نيست؟
  
  ."مثل ديوانه ها حرف می زنی. آره"
  

  "واقعًا چی به سرم آمده؟: "ناله آنان گفت
  
*  
   

ان ها، هواپيماربايان و حتی هر چه بيشتر بيدار می ماند، ُپرحرفتر می شد و حاال ديگر همه ی گروگ
همان مهماندارانی آه در گذشته اهانت آميز . اآيپ رنگ پريده ی آارآنان هواپيما را سرگرم می آرد

رفتار می آردند و پرسنل تميز و براق آه اآنون با قيافه ی عزاداران در گوشه ی هواپيما آز آرده و 
دند، همگی جذب نظريات شگفت انگيز جبرئيل تمايل قديمشان به بازی دايمی رامی از دست داده بو

او اقامتشان را در فرودگاه آوچك آل زمزم با تجديد زندگی در . شده بودند آه از تناسخ سخن می گفت
رحم مادر مقايسه می آرد و به همه می گفت اآنون ديگر برای اين جهان ُمرده اند و در راه تولدی 

ش آرده بود، گو اين آه بسياری از گروگان ها می خواستند با اين ايده ظاهرًا شاد. تازه گام می زنند
طناب به صندلی ببندندش و آن وقت روی صندلی ديگری پريده توضيح داد آه روز رهاييشان 

: جبرئيل فرياد زد. زادروزی ديگر خواهد بود و اين خوش بينی سرانجام شنوندگانش را ساآت آرد
خست است و چون همگی در يك روز متولد می شويم، از آن روز ن! ولی حقيقت دارد. عجيب است"

آن روز تا آخر زندگيمان همسن خواهيم بود، وقتی پنجاه بچه از يك مادر متولد می شوند اسمش را 
  ."چه می گذاريد؟ خدا می داند، حتما پنجاه قلو



  
ت و در هم تناسخ برای جبرئيل آشفته واژه ای بود آه بسياری از تصورات را به زير سپر می گرف

برخاستن ققنوس از خاآستر، رستاخيز مسيح، حلول روح دااليی الما در لحظه ی مرگش : می آميخت
به بدن آودآی نوزاد، همه ی اين ها همراه با بازگشت ويشنو و تغيير شكل ژوپيتر آه به تقليد ويشنو 

 مختلف، گاه در قالب به هيأت گاو درآمده بود و چيزهای ديگر و البته تداوم انسان در زندگی های
ای آه خواهان . سيری َدَورانی در جهت سعادت هيچ بازگشتن. سوسك ها، گاه در آسوت شاهان

چمچا به خود زحمت اعتراض نداد، وِاّلا می توانست . تولدی ديگری، نخست مرگ را پذيرا باش
ز از مرگ به وقوع بگويد در بيشتر مثال هايی آه جبرئيل در تك گويی هايش می آورد، تناسخ بی نيا

جبرئيل گرم صحبت، در . پيوسته و حلول در قالب های تازه از طرق ديگری صورت پذيرفته بود
حالی آه بازوها را چون بال هايی شاهانه تكان می داد، به هيچ وجه ُبريده شدن حرفش را تاب نمی 

  “، متوجه حرفم هستيد؟آهنه بايد از ميان برود تا نو به دنيا بيايد و جز اين ممكن نيست: "آورد
  

فرشته ی هالك از خستگی تعادلش را از دست می . گاه اين نطق های دور و دراز به گريه می آشيد
 اسارت طوالنی بعضی آراهت ها را از بين -داد و گريان سر به شانه ی چمچا می نهاد و صلدين

و گاه نيز . حت باشُخب بسه، را.  صورتش را نوازش می آرد و فرق سرش را می بوسيد-می برد
گرامشی هفتمين باری آه فرشته از شاه بلوط پير . خشم و بی حوصلگی بر چمچا غالب می شد

[Gramsci] ،َنقل قول آرد، صلدين با سرخوردگی فرياد زد شايد همين بال دارد سر خودت می آيد 
  .تو داری می ميری و آن فرشته ی رؤيايی در جسمت حلول می آند. ُپرحرف

  
*  
  

می خواهی يك چيز واقعًا عجيب برايت : "ئيل بعد از صد و يك روز باز شروع به درد دل آردجبر
بله . به خاطر يك زن: "و هر طور بود ادامه داد" بگويم؟ می خواهی بدانی من چرا اينجا هستم؟

. امو من روی هم رفته سه مميز پنج دهم روز را با او گذرانده . برای تنها عشق بدپير زندگيم. رئيس
  .اين خودش ثابت نمی آند آه واقعًا به سرم زده است؟ من ديوانه شده ام سپونو، چامچ عزيز

  
آدم به چه مدت زمانی نياز دارد تا بفهمد آه اين . و چطور برايت شرح بدهم آن سه روز و نيم را

م، به جان خودت وقتی او را بوسيد. بهترين و ژرف ترين است آه اين همان است آه می خواسته
می خواهی باور بكن، می خواهی . انگار هوا ُپر از جرقه شد، ُپر از آن جرقه های مادرجنده يار

اما من قبًال هم از اين هلو پوست آنده ها توی هتل ها . او گفت الكتريسته ی ساآن فرش است. نكن
مجبور شدم از خود خودش بود و آن شوك الكتريكی بی پير، . اين يكی قطعا بهترين بود. بوسيده بودم

  ."درد بپرم عقب
  

واژه ای نبود آه آن لحظه را بيان . زن آوه يخش. برای ِابراز چگونگی آن زن آلمه ای نمی يافت
  . آند
  

." تو نمی فهمی: "لحظه ای آه زندگيش گويی تكه پاره آنار پايش ريخته بود و او به آن معنی بخشيد
رد نكرده ای آه به خاطرش حاضر باشی دنيا را زير شايد تا به حال با آسی برخو. "فايده ای نداشت

او آوه ِاِوِرست را . آسی آه به خاطرش از هم چيز دست بكشی و سوار هواپيما شوی. پا بگذاری



صاف تا . بيست و نه هزار و دو پا، شايد هم بيست و نه هزار و صد و چهل و يك پا را. پيموده بود
  "ای يك همچين زنی سوار جامبوجت نمی شود؟فكر می آنی آدم بر. نوك آوه باال رفته

  
 آوهنورد بيشتر ُآن لويا آلههرچه جبرئيل فرشته برای توضيح عالقه ی وسواس آميزش نسبت به 

ابتدا سايه . تالش می آرد، صلدين بيشتر می آوشيد خاطرات پمال را مجسم آند، ولی موفق نمی شد
عشق آتشين جبرئيل داشت چمچا را .  آس نبودی زينی به سراغش می آمد و بعد از مدتی ديگر هيچ

به نهايت خشم و سرخوردگی می آشاند، اما فرشته بی توجه به اين حالت با دست به پشتش می 
   ."شاد باش سپونو، ديگر چيزی نمانده: "آوفت

  
*  
  

در روز صد و دهم تاواالن به سوی جلندری، آن گروگان آوچك اندام ريش بزی رفت، او را با 
تا به حال چندين . نشان داد و با صدای بلند اعالم آرد، صبر و تحمل ما به پايان رسيدهانگشت 

بعد صاف در چشمان . التيماتوم فرستاده ايم، ولی جوابی نيامده و حاال وقت اولين قربانی است
آن ." مرتد، خائن حرامزاده، اول تو را می آشيم: "جلندری نگريست و حكم مرگش را صادر آرد

 آارآنان هواپيما دستور داد برای پرواز آماده شوند، زيرا مايل نبود بعد از تيرباران جلندری وقت به
مرد فرياد می زد و . با نوك تفنگش جلندری را به سوی در باز هواپيما راند. از بيرون غافلگير شود

تاوالن از " .او موهايش را چيده است. چشم های تيزی دارد: "جبرئيل به چمچا گفت. التماس می آرد
عملی آه . اين رو جلندری را برگزيده بود آه او عمامه را برداشته و موهايش را قيچی آرده بود

  .محكوميتی بدون حق فرجام خواستن. سردارچی قيچی شده. خيانت به ايمانش شناخته می شد
  

الن موهايش تاو. جلندری زانو زده بود و لكه ای آه بر باسن شلوارش افتاده بود داشت پخش می شد
دارا، باتو، من سينگ از اين . هيچ آس تكان نمی خورد. را گرفته و او را به سوی در می آشيد

تاواالن وادارش آرد بچرخد و تيری . مرد پشت به در زانو زده بود. تابلوی جاندار رو گردانده بودند
  .ن در را بستتاوال. مرد خم شد و جسدش روی باند فرودگاه افتاد. به پشت گردنش خالی آرد

  
حاال چه باليی به سرمان می آيد؟ هر جا : "من سينگ، جوانترين و عصبی ترين فرد گروه فرياد زد

  ."ديگر گاومان زاييده. برويم آماندوها را می فرستند سراغمان
  

  ."مانند خورشيد. ما چون ستارگان به عرض می رويم. شهادت باالترين امتياز است: "زن آرام گفت
  
*  
  

روح سپيد آن زير قالی دگرگون آننده ی برف در . زمستان اروپا.  جای خود را به برف سپردماسه
آوه های آلپ، فرانسه، سواحل انگلستان و صخره های سپيد آه برفراز . ميان شب می درخشيد

آقای صلدين چمچا ميان دودلی و انتظار آاله سياه مدل انگليسيش را . مرغزارها خودنمايی می آردند
صفحات رادار هواپيما . ُبستان را آشف می آرد ۴٢٠ - آی-دنيا دوباره پرواز آ. سرش گذاشته بودبه 

اجازه ی فرود می خواهيد؟ ولی آن ها اجازه . پيام های راديويی به گوش می رسيد. را نشان می دادند
 عقربه ی ُبستان برفراز سواحل انگلستان چون پرنده ی دريايی غول آسايی می چرخيد و. نخواستند

  .سوخت باال و پايين می رفت تا سرانجام به صفر رسيد



  
ديگر . اين بار سه هواپيماُربا با تاوالن جدال نمی آردند. آغاز درگيری برای مسافران تعجب آور بود

زمزمه های خشمگين درباره ی سوخت يا داری چه آار می آنی بی پير، به گوش نمی رسيد و چنان 
آن وقت من سينگ آه از خشم . را باخته باشند، با يكديگر نيز سخن نمی گفتندآه گويی همه اميدشان 

داشت می ترآيد به زن حمله آرد و گروگان ها آه به طرز غريبی از واقعيت به دور افتاده بودند، 
بی هيچ دخالتی ستيز آن دو را تا پای مرگ چنان تماشا آردند آه پنداری از وقايع روزمره و عادی 

همين، . آن دو بر زمين افتادند و تاوالن آاردش را در شكم سينگ فرو برد. كم تقدير استزندگی و ح
و بعد، درست در لحظه ای آه زن به . و آوتاهی آن بر بی اهميتی ظاهريش دامن زد. تمام شد

پاخاست، چرت همه پاره شد و فهميدند آه قضيه شوخی بردار نيست و تاوالن تا آخر خط خواهد 
می آه سوزن نارنجك های زير پيراهنش، آن پستان های مرگ آور را به هم می پيوست او سي. رفت

بوتا و دارا به سويش دويدند ولی او سيم را آشيد و ناگهان ديوارهای هواپيما فرو . در دست گرفت
  .ريخت

  
  .تولد. نه، مرگ نه

  
   دومفصل 

  
 ماهوند

 
  
  
١  
  
  
 

ش ستيزناپذير است تسليم می شود، هنگامی آه با پلك آنجا آه جبرئيل تن در می دهد و به آنچه وقوع
های سنگين در مسير نقش های رؤيای فرشتگيش می لغزد، در آن عوالم از آنار مادر مهربانش می 

مادر او را شيطان می نامد، زيرا . شيطان: اما مادر اآنون وی را به نامی ديگر می خواند. گذرد
بچه ی . ر است به شهر حمل شوند دستكاری آرده استظروف ناهار آارآنان ادارات را آه قرا

مادر با دست هوا را می شكافد، اين َپست بی َشَرف خوراك گوشتی مسلمانان را در قسمت . شرور
ناهار هندوهايی آه گياهخوار نيستند قرار داده و آن ها را جابجا آرده و حاال مشتريان به خون ما 

م سرزنش هايش جبرئيل را در آغوش می گيرد، فرشته ی اما علی رغ. شيطان آوچولو. تشنه اند
از آنار مادر عبور می آند و به خوابی سنگين . آوچك من، هر چه باشد پسر بچه، پسر بچه است

هر چه ژرفتر می رود، بيشتر رشد می آند، بزرگ می شود و اين فرو شدن چون . فرو می رود
واه . می وزد، بابا نگاه آن چقدر عظيم الجثه شده ایصدای مادر از دور مانند نسيم . پرواز می نمايد

او چون غولی بی بال، پا بر آفاق ايستاده و بازوانش را به ُدور خورشيد حلقه . صدای آف زدن. واه
شيطان آه از بارگاه الهی رانده شد . در رؤيای نخستين، روز ازل را در خواب می بيند. آرده است

الترين نقطه ی بارگاه، يعنی درخت ِسدر آه در منتهای اورنگ الهی حين فرو افتادن از آسمان به با
اما او نابود نشد و به زندگی ادامه . قرار داشت چنگ زد ولی دستش خطا آرد و به پايين پرتاب شد

و چه ترانه . داد، چرا آه شيطان ابيات نرم و فريبنده اش را از طبقه ی پايين، يعنی جهنم می خواند



الت، او با دخترانش گروهی پليد تشكيل داده بود، بله، با هر سه شان، . دانستهای شيرينی می 
، دختران بی مادری آه همراه پدر می خندند و از پس دست [Lat,Manat,Uzza]منات، عزی 

برای تو و آن . باز می خندند. نمی دانی چه خوابی برايت ديده ايم. هايشان به جبرئيل نيشخند می زنند
اما پيش از قصه ی سوداگر داستان های ديگر را . آه باالی آوه است [businessman]سوداگری 
. جبرئيل َمِلك مقّرب اينجا است و چشمه ی زمزم را بر هاجر مصری آشكار می سازد. بازگو آنيم

شوهرش حضرت ابراهيم او را ترك گفته و هاجر آه با فرزندش در صحرا تنها مانده با خوردن آب 
زمزم را با گل و غزال های طال ُپر می  [Jurhum]ُجرهوم بعدها، وقتی  .می ماندخنك چشمه زنده 

آند و چشمه تا مدتی ناپديد می شود، جبرئيل باز می آيد و زمزم را به آن مرد، ُمطلِب چادرهای 
سرخ، پدر آودك مو نقره ای آه بعدها به نوبه ی خود پدر شد و فرزندش همان سوداگر بود، نشان 

.دارد می آيد: له، سوداگرب .می دهد
 

گاه هنگامی آه جبرئيل به خواب می رود، بی آن آه در عالم رؤيا فرو رود آگاه می شود آه خوابيده 
است، آگاه می شود آه خواب می بيند، خواب آگاه شدنش را از رؤيا و آن گاه ناگهان دچار هراس می 

. مغزم خراب است.  اهللا، من پدرم درآمدهشود و سراسيمه فرياد می زند خدايا، ای خدای خوب، خدا،
و اما سوداگر نيز وقتی برای نخستين . پاك ديوانه شده ام، ُخل و ِچل، عين ميمون بازی در می آورم

تصور آرد ديوانه شده و می خواست خود را از تخته : بار َمِلك مقّرب را ديد، همين احساس را داشت
اشاره به معراج [درخت ِسدر  ها، تخته سنگی آه بر آن تخته سنگی در بلندی. سنگی به زير افكند

موالنا می . پيغمبر آه به درخت ِسدرة المنتهی يا درخت ِسدر تكيه آرد و درخت با وی سخن گفت
تخته . آم رشدی روييده بود ].م.  من سقيمم عيسی مريم تويی-جبرئيل عشقم و ِسدرم تويی: گويد

  .سنگی به بلندی بام دنيا
  

امروز به چهل و چهار سالگی . تولدت مبارك. از آوه حرا باال می رود تا به غار برسد: يددارد می آ
رسيده ولی با اين آه شهری آه به پشت سر و زير پايش گسترده پر از ازدحام و هياهوی جشن و 

. به مناسبت روز تولدش لباس تازه ای نپوشيده. ُسرور است، همچنان تك و تنها از آوه باال می رود
لباس های تازه اش تميز و مرتب پايين تختش همچنان تاشده مانده اند، چرا آه وی مردی است 

  )اين ديگر چه سوداگر عجيب و غريبی است؟. (زاهدمنش
 

  نقطه ی مقابل ايمان چيست؟ : سؤال
 
بی ايمانی . چرا آه بی ايمانی بيش از اندازه قاطع، بسته و مسلم است. جواب بی ايمانی نيست. نه
  .د گونه ای ايمان استخو
  

  .شك
 

انسان اما فرشتگان چگونه اند؟ آنان آه در نيمه ی راه ميان اهللا خدا و . اين خميره ی انسان است
آن ها . آيا فرشتگان نيز تا به حال گرفتار شك گشته اند؟ بله. قرار گرفته اند [homosap]انديشمند 

 پنهان شدند و با جسارت از آنچه ممنوع روزی برخالف خواست خدا غرولندآنان زير اورنگ الهی
آزادی، . آيا درست است آه، آيا نمی توان استدالل آرد آه: پرسششان ضد پرسش بود. بود پرسيدند

البته خداوند آه در مديريت ماهر است و در آاربرد اصول آن شيوه ای . آن ضد پرسش قديمی
شما ابزار اراده ی من بر : يشان داد آهابتدا دلخوش. مخصوص به خود دارد، فرشتگان را آرام آرد



و .  لعنت انسان خواهيد بود، و بقيه ی حرف های معمول و غيره-روی زمين و راهگشای بخشايش
. بازهم هاله های نورانی به ُدور سرها و رسيدگی به آارها. يكباره َاجی َمجی، پايان اعتراض
 شكل ابزار و آالت در آوری تا آهنگت را آافی است آنان را به. فرشتگان به آسانی آرام می شوند

انسان ها ديوانه های ُپرطاقت تری هستند آه به همه چيز شك می آنند و حتی . چون چنگ بنوازند
و آنچه در پشت چشمانشان می گذرد، و آنچه را آه هنگامی آه . شهادت چشمان خود را نمی پذيرند

فرشته ها، ُخب آن ... بسته شان نفوذ می آندبا پلك های سنگين به خواب می روند بر پشت چشمان 
   .اراده آردن يعنی موافقت نكردن، يعنی تن ندادن، تسليم نشدن. ها چندان اراده ای ندارند

  
  .اين شيطان است آه مانع جبرئيل می شود. اين گفته ها شيطانی است. می دانم

 
  من؟

 
.  عقابی، شانه های پهن، باسن باريك، بينیدپيشانی بلن. ظاهرش چنان است آه بايد باشد: سوداگر

دارای قد متوسط و ظاهری فكور است و طيلسانی دو تكه و عادی بر تن دارد آه درازای هر تكه اش 
است و وی يكی را به ُدور بدن  ].م.  اينچ است٢٧هر ال حدود . واحد قديمی طول:  [ellچهارال

نش درشت و مژگانش بلند ودوشيزه وار چشما. پيچيده و ديگری را ردا وار بر شانه افكنده است
يتيمان می . گام هايش نسبت به پاهايش بی اندازه بلند می نمايد، اما وی مردی سبك پا است. است

آموزند چگونه چون هدف های متحرك به سرعت گام بردارند، واآنش نشان دهند، احتياط آن، زبانت 
يد و از روی سنگ ها با دست و پا باال می از ميان بوته های تيغ و درخت حنا می آ. را نگه دار

و بله، يك بار ديگر بگويم، اين بايد . از آن رباخوارهای نرم شكم نيست. مردی است سالم. رود
سوداگر عجيبی باشد واله آه ازهمه چيز ُبريده و سر به آوه و صحرا گذاشته، از آوه حرا باال می 

  .ه تنها باشدرود و گاه تا يك ماه در باالی آوه می ماند آ
  

آن آه شايسته ی سپاس "اگر صحيح تلفظ شود . نامی رؤيايی است آه در رؤيا تغيير يافته: نامش
آن آه از حرای پير باال و پايين می . "اما در اينجا به آن نام خوانده نخواهد شد. معنی می دهد" است
آن آگاه است، در اينجا به آن نام و اگرچه نيك از . نام ديگری است آه در جاهليه به وی داده اند" رود

در اينجا او نه ماهومت نام دارد و نه مائوهامرد، بلكه برچسب شيطانی ای را . نيز خوانده نخواهد شد
ويگ ها، محافظه آاران و سياهان همگی برآن شدند تا نام . آه فرنگی ها براو نهاده اند پذيرفته است

هانت بر آنان نهاده بودند، با غرور به آار برند و از اين هايی را آه ديگران ازروی تحقير و از سر ا
از همين رو گوشه نشين ما نيز آه آوه می پيمايد و انگيزه ی پيامبری . راه نام را به نيرو مبدل آردند
نامی آه در قرون ُوسطی آودآان را از آن . ماهوند مترادف با شيطان. دارد، ماهوند ناميده خواهد شد

  .می ترساندند
  

 ماهونِد سوداگر آه ازآوه گرمش درحجاز باال می رود و زير پايش سراب. اين همان مرد است
  .شهری درآفتاب می درخشد

 
*  
  

شهری است با . بناهايش پيامد خيزش های صحرا است. جاهليه سراسر از شن و ماسه ساخته شده
می آن معجزه ای است به ُدورتا ُدور ديوار و چهار دروازه دارد و تما: چشم اندازی شگفت انگيز



دست ساآنانش آه حيله ی تغيير شكل ماسه های سفيد صحرای دور افتاده را آه جوهری بی ثباتی و 
مظهر ناپايداری، تغيير، خيانت و بی شكلی است آموخته و با آيمياگری تار و پود ثبات نويافته ی 

ار نسل از گذشته ی باديه نشين اين مردمان تنها سه يا چه. خويش را از همان ماسه ها ساخته اند
خود، هنگامی آه چون ماسه های صحرا بی ريشه بودند و يا به تعبيری ديگر، به فراست دريافته 

   .بودند آه سفر خود منزلگاه است، فاصله داشتند
  

آنان سفر را باليی می شمارند آه از سر . مهاجران اما، برخالف باديه نشينان، دلبسته ی سفر نيستند
  .برای مهاجر سفر وسيله ی رسيدن است.  به آن تن می دهندنياز

 
از اين رو ديری نمی گذشت آه مردمان جاهليه آه سوداگرانی تيزهوش بودند، در محل تالقی راه  

اآنون شن و . های مهم آاروانُرو سكونت گزيده، با اراده ی خويش از ماسه ها وحدتی ساخته بودند
. ری و آوبيده ی آن سنگفرش آوچه های ُپرپيچ و خم جاهليه استماسه در خدمت تجار نيرومند شه

شب هنگام شعله های طاليی آتش از آوره ی گداخته ی پرداخت شن و ماسه برمی خيزد و پنجره 
و در آوچه های . های دراز و شكاف وار ديوار های بلند و ماسه ای قصر تجار ازشيشه پوشيده است

اما من گاه از سر شرارت خيزابی . سيليسی نرم حرآت می آنندجاهليه گاری ها به روی چرخ های 
عظيم را مجسم می آنم آه از آن سوی صحرا می آيد، ديواری بلند از آب های آف آلود آه عربده 

فاجعه ای مايع، ُپر از قايق هايی آه در هم می شكنند و بازوانی آه غرق می . آشان سر می رسد
 اين قصر های ماسه ای متفرعن را به هيچ، به همان دانه هايی شوند، موجی از جزر و مد دريا آه

هنگامی . آب دشمن جاهليه است.  اما در اينجا موجی نيست.آه سر منشاشان است مبدل خواهد آرد
قوانين شهر با متخلفين به (آه در آوزه های گلی حمل می شود، ريزش قطره ای از آن عقوبت دارد 

 هر آجا جارى شود شهر را به طرز خطرناآى مى فرسايد، در راه زيرا در.) سختی رفتارمى آنند
حاملين آب جاهليه از ابزارهاى . ها سوراخ پديدار مى شود و خانه ها آج مى شوند و تاب مى خورند

آنان افرادى مطرودند آه چون نمى توان مورد بى اعتنايى قرارشان داد، هرگز . نفرت انگيز شهرند
در حياط . هليه هرگز باران نمى بارد و در باغ هاى سيليسى آن فواره نيستدر جا. بخشوده نمى شوند

شهر تنها چند درخت نخل به چشم مى خورد آه ريشه هايشان در جستجوى آب به سفرى دور و دراز 
و يكى از آن ها . آب شهر را چشمه ها و نهرهاى زيرزمينى تامين مى آند. و زير زمينى رفته اند
زمزم در قلب شهر مدور ماسه اى و جنب خانه ی سنگ سياه قرار .  زمزم استچشمه ی ُپرآوازه ی

، يكى از مطرودين حامل آب ايستاده و آن مايع [beheshti]بهشتى اينجا آنار زمزم يك . دارد
  .وى خالد نام دارد. خطرناك زندگى بخش را باال مى آشد

  
  . استآوسهجاهليه شهر سوداگران و نام قبيله شان 

  
وى .  شهر ماهوند، سوداگرى آه پيغمبر شد، يكى از مهمترين دين هاى جهان را بنياد مى نهددر اين

تو : صدايى در گوشش زمزمه مى آند. در اين روز، روز تولدش، به دشوارترين بحران گرفتار شده
  چه هستى؟ مردى يا موشى؟

  
  .را شنيده ايم ما آن صدا را مى شناسيم، چرا آه پيشتر نيز آن

 
*
  



در روزگاران . دام که ماهوند از کوه حرا باال می رود، جاهليه مراسمی ديگر بر پا کرده استما
ابراهيم هاجر را در . کهن، حضرت ابراهيم به اتفاق هاجر و اسماعيل فرزندش به اين دره آمده بود

ابراهيم هاجر پرسيد آيا اين اراده ی خداوند است؟ . اينجا، در اين بيابان بی آب و علف، رها کرد
انسان از همان بادی امر . حرامزاده. و آن گاه هاجر را به حال خود رها کرد و رفت. پاسخ داد آری

. می گويند آارهای خدا اسرار آميز است. خدا را وسيله ی توجيه اعمال توجيه ناپذير قرار می داده
هاجر . ع دور نشويماما بهتر است از موضو. پس شگفت آور نيست آه زن ها به من پناه آورده اند

. پس حتما مرا به حال خود رها نخواهد آرد تا از بين بروم: جادوگر نبود و به خداوند اعتماد داشت
پس از اين آه ابراهيم او را تك و تنها رها آرد، آنقدر به آودآش شير داد تا هر دو سينه اش خشك 

هاجر مشوش و نااميد ميان دو . روهو آن گاه از دو تپه باال رفت، نخست از صفا و سپس از م. شدند
تپه می دويد تا شايد چادر، شتر يا آدميزادی ببيند اما هيچ نديد، تا اين آه ناگهان جبرئيل بر وی ظاهر 

ولی حاال چرا زائران ِگرد آمده اند؟ آيا . شد و آب زمزم را نشان داد و چنين بود آه هاجر زنده ماند
درواقع زائران افتخاری را آه ُورود ابراهيم . جشن بگيرند؟ نهبرای اين است آه باز آمدن هاجر را 
مردمان جاهليه به نام آن شوهر و زن دوست ِگرد هم می آيند . نصيب دره آرده است جشن می گيرند

  .تا مراسم نيايش را به جا آورند، ولی بيش از هر چيز نيازمند ريختن و پاشيدن و مصرف آردنند
  

در  [Arabia Odorifera]آرابيا اودوری فرا عطر های عربی . حه استامروز جاهليه ُپر از راي
زائران . [myrrh]ِمر بلسام، دارچين چينی و عربی، بخورات مخصوص و . قضا موج می زند

در . شراب خرمای نخل ها را می نوشند و در ميان بازار مكاره ی روز عيد ابراهيم پرسه می زنند
مردی . گره خورده اش وی را از مسروران جشن متمايز می آندميان آن ها مردی است آه ابروان 
ريشش را . مردی آه تقريبًا يك سر و گردن از ماهوند بلندتر است. بلندقامت در پوششی دراز و سفيد

تا نزديكی پوست آشيده ی چهره ی استخوانيش آوتاه آرده و موزون، با زيبايی شكننده ی قدرت گام 
. ن نام سرانجام در خواب برمال می شود، اگرچه آن نيز تغيير يافته استنامش چيست؟ اي. برمی دارد

نام دارد و از َاشراف جاهليه و همسر هند  [Karim Abu Simbel]ابوسيمبل  آريمدر اينجا او 
ابوسيمبل، رئيس شورای حكومتی شهر، با ثروت بی حسابش مالك معابد سود . درنده خو و زيباست

حب شترهای فراوان، بازرس آاروان ها و شوهر زيباترين زن اين آور دروازه های شهر، صا
چه چيزی می تواند مسلمات مردی چنين توانگر را به تزلزل در آورد؟ با اين وجود . سرزمين است

يك نام، همان آه به درستی حدس زده ايد، مثل خوره به . بحران به ابوسيمبل نيز نزديك می شود
  .ماهوند. ماهوند. ماهوند. جانش افتاده

  
اينجا در چادرهای وسيع و معطر انواع ادويه، برگ . بازار مكاره ی جاهليه چه شكوه و جاللی دارد

در اين بازار مكاره فروشندگان عطر برای بينی . گياه سنا و چوب های خوشيو را آراسته چيده اند
بازرگانان . می گشايدابوسيمبل ازميان جمعيت راه . زوار و آيسه های پول به رقابت برخاسته اند

 الهی در وجود - فرقه ای مذهبی آه معتقد به وحدت انسانی[Monophysiteمونوفيسيت يهودی، 
يكی از اقوام قديمی آسيای غربی آه قبل از ميالد  [Nabataenنبطی و  ].م. عيسی مسيح است

در مذهب آنان مسيح در حوالی سوريه و عربستان می زيستند و رسم ازدواج خواهران با برادران 
سكه های طال و نقره را وزن می آردند و با دندان های خيره عيار می زدند و  ].م. معمول بود

در اينجا آتان مصری، ابريشم چينی و اسلحه و غالت بصره به چشم می خورد . خريداری می آردند
تانی در شمال  سرزمينی باس[Nubiaنوبيا پرده هايی از . و قمار و رقص و باده نوشی رواج دارد

آئه تيا ، آناتولی و ].م. شرقی افريقا مابين ِمصر و سودان آنونی آه يونانيان آن را اتيوپی گفته اند
Aethiop]چهار تبار قبيله ی آوسه . را برای فروش آورده اند ].م.  بخشی از شمال يونان باستان



در های سرخ و پارچه و چرم عطرها و ادويه جات در چا. مناطق مختلف بازار را در اختيار دارند
گروه مو نقره ای ها مسؤول سنگ های گرانبها و شمشيرها . در چادر های سياه َعرضه می شود

از آن تبار .  تاس بازی، رقص شكم، شراب خرما و حشيش و افيون-است و امتياز قسمت تفريحات
ابوسيمبل به يكی از . دچهارم يا مالكين شترهای خالدار است آه تجارت برده را نيز در دست دارن

زائران دورتادور نشسته، آيسه های پول در دست چپ گرفته گاه . چادرهای رقص شكم سر می آشد
سكه ای به دست راست منتقل می آنند و و رقاصه گان عرق ريزان چشم از انگشتان زائران برنمی 

. نيز به انتها می رسددارند، زيرا به مجرد اين آه دست به دست شدن سكه ها پايان پذيرد، رقص 
  .بزرگمرد چهره درهم می آشد و پرده ی چادر را می اندازد

 
خانه ی سنگ سياه مرآز دايره است و . شهر جاهليه به شكل مدور و دايره در دايره ساخته شده است

قصر . ساير خانه ها درحلقه های متحد المرآز، به ترتيب مقام و ثروت رو به بيرون بنا شده اند
از يكی از آوچه های شعاعی و بادگير . بل در نخستين دايره يا درونی ترين حلقه قرار داردابوسيم

شهر عبور می آند و از آنار پيش گويان ُپرشمار آه به نوبه ی خود برای جلب مشتری و رسيدن به 
ن پول های زائران به جيرجير آردن، بغبغو آشيدن يا فش فش مشغولند و چنين وانمود می آنند آه ج

يكی از جادوگران شيخ را بجا . های پرنده، حيوان و مار به جسمشان حلول آرده است، می گذرد
می خواهی دل دختری را به دست آوری عزيز جان؟ می : راه را بر او می گيرد. نياورده است

. يك بار گره های مرا آزمايش آن. خواهی دشمنت را نابود آنی؟ بيا من خودم برايت درست می آنم
برمی خيزد و طنابی را آه دام زندگی انسان ها است از دست می آويزد، اما همان َدم چهره ی و 

مخاطبش را می بيند و بازويش نوميدانه پايين می افتد و دزدانه و من من آنان بر روی ماسه ها به 
  .گوشه ای می خزد

   
ا به صدای رسا می خوانند شاعران روی جعبه ها ايستاده، اشعارشان ر. همه جا همهمه و فشار آرنج

برخی َرَجز می خوانند و در افسانه ها آمده است آه اين وزن . و زائران سكه بر پايشان می افشانند
اشعاری در وصف . بعضی قصيده می سرايند. چهار سيالبی را از آهنگ گام شتر الهام گرفته اند

گر زمان مسابقه ی شعر فرا يكی دو روز دي. دلبران خودسر، ماجراهای صحرا و شكار خر وحشی
می رسد و پس از آن اشعار هفت تن از برندگان را بر ديوارهای خانه های خانه ی سنگ سياه می 

ابوسيمبل به خنياگران آه ابيات هجايی و . شاعران برای روز بزرگشان آماده می شوند. آويزند
 يكی از سران عليه ديگری، قصيده هايی چون زاج آبود آه. شيطنت آميز می خوانند لبخند می زند

و هنگامی آه حاضران بر او درود می گويند، يكی از . قبيله ای عليه قبيله ی همسايه سفارش داده بود
جوانی تيزهوش و الغر اندام با انگشتان ُپرشور و حرآت، . شاعران را در آنار خود می يابد

اين حال نسبت به ابوسيمبل محترمانه هجونويس جوانی آه هول انگيزترين زبان جاهليه را دارد و با 
." چرا چنين نگرانيد شيخ؟ اگر آم مو نبوديد می گفتم موهايشان را افشان آنيد: "رفتار می آند

عجب آوازه ای، چه شهرتی، آن هم قبل : "ابوسيمبل لبخند آج عاديش را می زند و انديشناك می گويد
با ." ن ممكن است ناچار بشويم آن ها را بكشيممراقب باش چو. از اين آه دندان های شيريت بريزند

لحنی نرم و سبك و طنزگونه سخن می گويد، اما گستره ی قدرتش چنان است آه حتی اين سبكی نيز 
هر دندان را آه : "جوان بی آن آه دست و پايش را گم آند در پاسخ می گويد. تهديدی در خود دارد

شيخ آرام سر ." ميقتر می درد تا خون گرم بيرون جهدبكشی، يكی نيرومندتر به جايش می روَيد و ع
آار شاعر اين است آه بر : "جوان شانه باال می اندازد" مزه ی خون را دوست داری؟: "می جنباند

آنچه بی نام است نام نهد، از فريبكاری پرده بردارد، جانب برگزيند، آغازگر مباحثه باشد، به جهان 



تن جهانيان باشد و اگر از جايی آه ابياتش دريده اند خون جاری شكل بخشد و مانع از به خواب رف
  .نام دارد [Baal]بعل او سراينده ی اشعار هجوآميز است و ." شود، شاعر از آن تغذيه خواهد آرد

 
حتما يكی از زنان . تخت روان پرده داری بر شانه ی هشت غالم آناتولی از آنارشان می گذرد

ابوسيمبل به بهانه ی دور آردن بعل از ميان . بازار مكاره می رودبزرگ شهر است آه به ديدار 
. گمان می بردم ترا اينجا بيابم: "زمزمه می آند. راه، بازويش را می گيرد و او را آنار می آشد

اين اوست آه مردی را جستجو می آند، . و بعل از مهارت شيخ به شگفتی می آيد." حرفی با تو دارم
ابوسيمبل .  ای است آه شكار تصور می آند او شكارچی را به دام افكنده استولی رفتارش به گونه

  .بازوی بعل را محكمتر می فشارد و وی را به سوی مقدسترين جايگاه شهر می راند
 

مهارت در . من حدود خود را می شناسم. يك مأموريت ادبی. برايت مأموريتی دارم: "شيخ می گويد
  "توجه داری؟. وزون فراتر از توانايی من استتهمت زدن و سرودن افتراهای م

 
صحيح نيست يك ."مسأله ی شرافت در ميان است. اما بعل، بعل مغرور و خودپسند صافتر می ايستد

خوب بله، البته، اما وقتی خودت را در اختيار آدمكشان قرار می ." "هنرمند به خدمت حكومت در آيد
اخيرًا آيين ُمردگان در جاهليه با شدت تمام اجرا " اده ای؟دهی چطور؟ آيا عملی شرافتمندانه انجام د

وقتی آسی می ميرد، عزاداران حرفه ای بر سر و روی خود می آوبند و مويه آشان بر . می شود
رسم بر اين است آه شتری را آه پی زانوانش را ُبريده اند بر روی قبر . سينه هايشان چنگ می زنند

 را آشته باشند، نزديكترين افراد خانواده اش سوگند ياد می آنند آه اگر مرد. می گذارند تا بميرد
رسم بر اين است آه پس از آن شعری برای . سرانجام قاتل را بيابند و انتقام خون را با خون بگيرند

بسياری از شاعران . مراسم جشن و ُسرور خوانده شود، اما آمتر انتقامجويی استعداد شاعری دارد
گی ترانه های آشتار می سرايند و همگی بر آنند آه بعل، شاعر پيش رس و مباحثه برای تامين زند

اآنون غرور حرفه ای مانع از آن است آه سرزنش . جو بهترين ابيات را در ستايش خون می سرايد
ابوسيمبل با لحنی ." اين يك مسأله ی فرهنگی است: "می گويد. ماليم ابوسيمبل را به دل بگيرد

ولی : "و آنار رودخانه ی سنگ سياه زمزمه می آند." شايد چنين باشد: "امه می دهدابريشمينی اد
  "بعل، اقرار آن، آيا من حق آوچكی به گردنت ندارم؟ مگر ما هر دو در خدمت يك بانو نيستيم؟

  
. رنگ از چهره ی بعل می َپَرد و اعتماد به نفسش ترك برمی دارد و چون پوسته ای فرو می ريزد

  . آه ظاهرًا بويی برده باشد، شاعر را با خود به درون خانه می آشدشيخ بی آن
  

مردمان جاهليه معتقدند آه اين دره ناف زمين است، چرا آه ُآره ی زمين هنگام شكل گيری حول اين 
ياقوت درخشان و غول آسايی را ديد . آدم وقتی به دره رسيد معجزه ای يافت. نقطه می چرخيده است

ستون قرار داشت و زير اين سايبان، سنگی عظيم و سپيد را آه چون تصوير روح آه بر روی چهار 
آدم ديوارهايی محكم بر ِگرد اين تصوير رؤيايی بنا آرد تا آن را . با نور درونی خويش می درخشيد

يكبار ابراهيم، به دنبال آمك . اما خانه بارها تجديد بنا شد. اين اولين خانه بود. بر زمين متصل آند
و رفته رفته تماس های بی شمار زوار . رشته و زنده ماندن هاجر و اسماعيل خانه را بازسازی آردف

در زمان . در طول قرون سنگ را تيره و سرانجام سياه آرد و آن گاه ُدوران بت پرستی آغاز شد
.ماهوند، سيصدو شصت بت سنگی در اطراف سنگ خدا ِگرد آمده بودند

   



پيكره ی عظيم هابيل آه : می ديد چه می انديشيد؟ پسرانش اآنون اينجا هستنداگر آدم اين بت ها را 
فرستاده بودند، بر باالی  ].م. شهری باستانی بر آرانه های رود فرات [Hitهيت آمال آيت های اهل 

و همچنين قابيل خطرناك يا نگاه . هابيل چوپان، هالل فزاينده ی ماه. ديوار خزانه خودنمايی می آند
  .هابيل آهنگر و رامشگر نيز هوادارانی دارد.  و غضب آلودش، هالل رو به زوال ماه استخيره

 
 آه شاراهابيل و قابيل به پايين می نگرند و شيخ و شاعر را قدم زنان می بينند و پيكره ی نبطی 

استراحت . اوليه بود ].م. رب النوع شراب در اساطير يونان باستان [Dionysusسوس  ديونی
نگاه آن، در اينجا . خدای خورشيد است [Manaf]مناف  ی صبح و نكروه بدشگون، و اين هم ستاره

را ببين آه رنگين آمان  [Quzeh]قوزه . نصر غول پيكر، خدايی در قالب عقاب بال بر هم می زند
اين خدايان ُپرشمار، اين سيل سنگ ها برای فرو نشاندن عطش نا مقدش زائران ... در دست دارد

اين الهه های سنگی نيز، اگرچه اغواگر مسافرانند، خود چون زائران از نقاط مختلف . نيامده اندِگرد 
  .بتان نيز نمايندگان اين بازار مكاره ی جهانی اند. جهان آمده اند

 
اگر از مردم ). اهللا يعنی خدا. مفهوم واژه ی اهللا ساده است(در اينجا خدايی هست آه اهللا نام دارد 

. يد، به شما خواهند گفت آه اين يكی اقتداری فراگير دارد، اما چندان محبوب نيستجاهليه بپرس
  .خدايی عام و فراگير در عصر بت های خاص

  
ابوسيمبل و بعل آه اآنون عرق می ريخت به محراب سه الهه ی جاهليه آه محبوبترين بت ها بودند 

 ها تعظيم آردند، به عزی، الهه ی آن ها به بت. محراب ها در آنار يكديگر قرار داشت. رسيدند
عشق و زيبايی آه سيمايی بشاش دارد، به مانای تيره و ُپرابهام، آه چهره گردانده و اهدافش رمز 

چرا آه حاآم بر سرنوشت، يا خود تقدير . مانا ماسه ها را ميان انگشتانش وارسی می آند. آلود است
نام نهادند و جاهليان الت  [Lato]و تالآه يونانيان و سرانجام بلند باالترينشان، الهه ی مادر . است

حتی نامش نيز او را ضد اهللا و در عين حال برابر با آن می . رب النوع. و بيشتر ال الت می نامند
بعل در حالی آه چهره اش حاآی از تسكينی ناگهانی است، خود را بر زمين . الت، قادرمطلق. نمايد

  .ه صورت می افتد و ابوسيمبل همچنان ايستاده می مانددر برابر الهه ب. پرتاپ می آند
 

 خانواده ی همسرش هند، معبد ُپرآوازه ی الت را در - يا روشنتر بگويم-خانواده ی شيخ ابوسيمبل
درآمد معبد مانات در دروازه ی شرقی و معبد عزی در . (دروازه ی جنوبی شهر در اختيار دارد

 امتيازات اساس ثروت شيخ را تشكيل می دهد، بنابراين بعل و اين) شمال نيز متعلق به آنان است
در حالی آه ايمان شاعر به اين الهه متصور خاص و عام . خوب می داند آه شيخ نيز خادم الت است

بعل آه تازه تسكين يافته بر خود می لرزد و همچنان روی زمين ! پس منظورش فقط اين بود. است
الهه با شفقت بر وی می نگرد اما به چهره ی . گزاری می آندمی ماند و الهه ی محافظش را شكر
  .بعل اشتباه بزرگی مرتكب شده. الهه گان نيز نمی توان اعتماد آرد

 
شيخ ناگهان حمله می آند و لگدی به آليه های شاعر می زند و بعل در اين خيال آه نجات يافته 

.  همچنان لگدزنان دنبالش می آندغافلگير می شود و نعره می زند، غلت می خورد و ابوسيمبل
و با صدايی آهسته و لحنی ." فسقلی: "صدای ُخرد شدن دنده ای به گوش می رسد و شيخ می گويد

خيال آرده ای ارباب معبد الت فقط به . جاِآِش ُپرسر و صدا، تو آه تخم نداری: "خوش ادامه می دهد
و باز هم لگد و لگدهای مداوم و "  می آند؟خاطر شهوت نوجوانی آه نسبت به الهه داری با تو رفاقت

خانه ی سنگ سياه خالی نيست، اما چه آسی جرأت دارد با . بعل آنار پای ابوسيمبل می گريد. آاری



وجود خشم شيخ وساطت آند؟ ناگهان شكنجه گر بعل چمباتمه می زند، موی شاعر جوان را می گيرد 
و بعل از ." بعل، منظورم از بانو الهه نبود: "و سرش را بلند می آند و در گوشش زمزمه می آند

فرط ترحم نفرت انگيزی آه نسبت به وضع خود احساس می آند، زوزه می آشد، زيرا می داند 
چيزی به پايان زندگيش نمانده و هنگامی با دنيا وداع می گويد آه هنوز آارهای بزرگی در پيش 

ابوسيمبل نفسی تازه می ." شتر ترسوی گه: "دلب های شيخ گوشش را لمس می آن. بيچاره بعل. دارد
آند، به جوان نعوظ آامل دست داده، نعوظی آه به مثابه ی نمونه ی طعنه آميز وحشتش خودنمايی 

  .می آند
  

و جوان ." بلند شو: "ابوسيمبل، يا شيخی آه به ديوثی افتاده بود برخاست، و به بعل فرمان داد
  .شگفتزده به دنبال وی خارج شد

 
 اسماعيل و مادرش هاجِر ِمصری در شمال غربی خانه ی سنگ سياه، در باغی با ديوارهای قبر

چند مرد در باغ ايستاده . ابوسيمبل به آن نزديك می شود، ولی نرسيده توقف می آند. آوتاه قرار دارد
 تكميل و برای. سلمان. خالد، حامل آب، همراه آن بيكاره ی ايرانی آه نام عجيب و غريبی دارد .اند

آن . آن آه ماهوند آزاد آرده بود. بالل برده. اين گروه پس مانده ها، نفر سومی هم حضور داشت
مفت خورها هر سه روی ديواره . غول بی شاخ و ُدم سياه سوخته آه صدايش به هيكلش خوب می آمد

اين ها را . ف بگيراين ها را هد. آشغال ها را ببين: " ابوسيمبل می گويد. ی باغ آنار هم نشسته بودند
: بعل با همه ی هراسش نمی تواند ناباوريش را پنهان آند." اين ها و رهبرشان را. به شعر در بياور

چه خيال . شيخ، اين نوچه ها را می گويی؟ اين دلقك های مادر ُمرده را؟ اصًال فكرش را هم نكن"
؟ سيصد و شصت تا در برابر آرده ای؟ آه خدای يگانه ماهوند معابد شما را ورشكست خواهد آرد

. با حالتی هيستريك زير لبی می خندد." يكی، و آن وقت آن يكی برنده شود؟ غير ممكن است
اما بعل نمی تواند از خنده ." ناسزاهايت را برای اشعارت نگه دار: "ابوسيمبل همچنان آرام می گويد

." شيخ واقعًا آه آدم را می ترساندوای ... انقالب حامالن آب، مهاجرين و برده ها: "خود داری آند
. آدم بايد هم بترسد. بله درست است: "ابوسيمبل با دقت به شاعر خندان می نگرد و پاسخ می گويد

بعل خم می شود و با ." خواهش می آنم، و انتظار دارم اين اشعار شاهكارت باشند. برو شعر بگو
و می بيند آه حرف زيادی زده ..." من استاما اين آار هدر دادن استعداد آوچك : "ناله می گويد

  .است
 

  ."چاره ی ديگری نداری. هر آاری می گويم بكن: "آخرين گفته ی ابوسيمبل اين است
  
*
  

به موهايش آه می ريزند، روغن . شيخ در اتاق خواب لم داده و زنان حرم به آارهايشان می رسند
پسره راست .  در بشقابش خوراك زبان می نهندنارگيل می مالند، ليوانش را ُپر از شراب می آنند و

دست . ُخب معلوم است. حتما هند باز او را می بيند. چرا بايد از ماهوند بترسم؟ اين پسره. می گفت
اين ضعف شيخ است و خود نيز پی برده است آه بيش . هند هر آاری بخواهد می آند. او آه نيست

ولی هر چه باشد هنوز هم مثل من اشتها . رويش نمی آورداز حد مدارا می آند و آنچه را می بيند به 
چرا نداشته باشد؟ تا وقتی آه زنش احتياط آند و او در جريان باشد، چه اشكالی دارد؟ او بايد . دارد
در برابر آنچه نمی داند تاب نمی آورد و همين يک دليل . به آن معتاد است. دانش ترياآش است. بداند

. پسره حق داشت بخندد. ماهوند با آن نوچه های مفت خورش. د دشمن باشدکافی است که با ماهون



بالل، . ولی شيخ آسان نمی خندد و مانند دشمنش مردی است محتاط که روی پنجه ی پا راه می رود
بيرون معبد الت آقايش پرسيد چند خدا وجود دارد و : آن برده ی درشت هيکل را به ياد می آورد

. بالل کفر گفت و َجزای کفر گفتن هم مرگ است." يکی: "د و آهنگينش پاسخ دادبالل با آن صدای بلن
گفتی چند خدا وجود : "آن ها او را در بازار روی زمين خواباندند و سنگی روی سينه اش قرار دادند

يکی، يکی، . "سنگ ديگری روی سنگ اول اضافه کردند." يکی: "و باز تکرار کرد." يکی" "دارد؟
  .د بهای گزافی به مالکش پرداخت و او را آزاد کردماهون." يکی

  
برای چه از . پرداختن به آن ها اتالف وقت نيست. ابوسيمبل می انديشيد، حق با پسره نيست. نه

آن هم هنگامی که . به خاطر آن وحدت گرايی هولناکش. ماهوند می ترسم؟ برای آن يکی، يکی، يکی
با اين همه ديدگاهش را درک . ه، پانزده تکه تقسيم می شودمن هميشه دچار ترديدم و ذهنم به دو، س

او هم به اندازه ی همه ی ما ثروتمند و موفق است و از اين لحاظ با اعضای شورا تفاوتی . می کنم
ماهوند که . ندارد، ولی چون فاقد ارتباطات مناسب خانوادگی است، برای عضويت دعوتش نکرده ايم

به جرگه ی برگزيدگان سوداگر محروم کرده، احساس می کند که کاله يتيم بودنش او را از ُورود 
. جاه طلب و تک رو. او از ديرباز آدمی بود جاه طلب. سرش رفته و از حق خود محروم شده است
... شايد در آنجا با فرشته ای، مالقات کند... مگر اين که. اما کوهنورد تنها هرگز به قله نمی رسد

من چه هستم؟ . هرچند او نمی تواند وضع مرا درک کند.  دانم چه خيالی داردمی. آهان حاال فهميدم
خم می شوم، تاب می خورم، فرصت ها و امتيازات را حساب می کنم، برخود مسلط می شوم و با 

ما . برای همين است که هند را به زناکاری متهم نمی کنم. حسابگری و تدبير در راه بقا می ستيزم
بگذار با . خانواده اش هم محافظ شير سرخ افسانه ای و مقدس است. يخ و آتش. جفت خوبی هستيم
وقتی کارش با او تمام شد دمار . همخوابگی هرگز در پيوند ما اهميتی نداشته است. هجونويسش باشد

شيخ جاهليه در حالی که به خواب می رود با خود می گويد، دروغ . از روزگارش در می آورم
  . از شمشير استقلم تواناتر: بزرگ

 
*  
  

در روزگار قديم تصور می کردند . شهر جاهليه اساسا بر اثر پيروزی ماسه بر آب رونق گرفته بود
صحرا برای حمل و َنقل کاال امنتر از دريا است، زيرا دريا دستخوش توفان می شد و در آن ُدوران 

نين بود که کاروانسراها پديد آمدند و چ. ماقبل هواشناسی، پيش بينی اين قبيل پديده ها امکان پذير نبود
کاالها از همه ی نقاط دنيا، از طريق ظفر به صبا و از آنجا به جاهليه و واحه ی يثرب . رونق گرفتند

راه های . می رسيد و آن گاه به می ديان، سکونتگاه موسی و سپس بندر عقبه و ِمصر حمل می شد
و شمال شرقی به سوی بين النهرين و امپراتوری جاده ی شرق : ديگر نيز از جاهليه آغاز می شد

آن روزها . بزرگ پارس و ياپترا و بالميرا، آنجا که روزی سليمان به ملکه ی صبا عشق می ورزيد
ُپربرکت بودند، اما کشتی هايی که امروز آب های اطراف شبه جزيره را می پيمايد، از کشتی های 

کاروان های شتر جای خود را به . ارآالتشان دقيقتر استقديم محکمترند و کارکنانشان ماهرتر و ابز
سرانجام تعادل نيروها در اين . کشتی های صحرايی و کشتی های دريايی. کشتی ها می سپارند

گاه ابوسيمبل می . حکام جاهليه مشوشند ولی نمی توانند چاره کنند. رقابت قديمی به هم خورده است
شورا گوشه و کنار جهان را برای .  را از ويرانی بازمی داردانديشد زيارت تنها چيزی است که شهر

يافته ی پيکره های خدايان بيگانه جستجو می کند، چراکه می خواهد زوار تازه را به شهر ماسه 
در شهر صبا، معبد بزرگی ساخته شده که محراب . جذب کند، ولی در اين کار نيز بی رقيب نيستند



از اين رو سفر به جنوب طالبان بسياری دارد، در حالی که . می کندآن با خانه ی سنگ سياه رقابت 
  .از شرکت کنندگان بازار مکاره ی جاهليه روزبه روز کاسته می شود

  
به پيشنهاد ابوسيمبل، حکام جاهليه انجام مراسم مذهبی را با چاشنی های غير مذهبی در آميخته اند، 

رخانه ها، فاحشه خانه ها، آوازهای زشت و شنيع و شهر به مرکز هرزگی تبديل شده و به خاطر قما
يک بار کار به جايی کشيد که گروهی از قبيله ی کوسه که . موسيقی تند و ُپرصدايش شهرت دارد

دروازه بان های خانه ی سنگ سياه بودند، باطمع فراوان از مسافران خسته باج می خواستند و چهار 
ه بود، خشمگين دو مسافر را از بلندی دروازه به پايين تن از آن ها که پول ناچيزی نصيبشان شد

اين بود که زوار ُمدام کمتر می شدند و . پرتاب کردند و هر دو در اثر سقوط از پله ها درگذشتند
اين روزها غالبًا زنان زائر را می . کسانی که يک بار به جاهليه آمده بودند ديگر باز نمی گشتند

 در کوسهدسته های مختلف جوانان . ی می کنند و يا آنان را می فروشندربايند و از بستگانشان اخاذ
می گويند ابوسيمبل در خفا با سردسته ها . شهر گشت می زنند و قانون خود را اعمال می کنند

يکی، : اين دنيايی است که ماهوند پيامش را به آن آورده. مالقات می کند و آن ها را سازمان می دهد
  .ی که در برابر کثرت حاکم بر جاهليه خطرناک می نمايدواژه ا. يکی، يکی

 
با . شيخ برمی خيزد و می نشيند و زنان حرم فورًا نزديک می شوند و کار خود را از سر می گيرند

ابوسيمبل . خواجه ای به درون می آيد. حرکتی دورشان می کند و کف دست هايش را به هم می کوبد
. آزمايش کوچکی برايش می گذاريم. ه ی کاهن ماهوند بفرستقاصدی را به خان: "دستور می دهد

  ."سه نفر به يک نفر: مسابقه ای عادالنه
 
*  
  

در اين شهر ماسه . حامل آب، مهاجر و برده، هر سه مريد ماهوند درچشمه ی زمزم شستشو می کنند
رنج، سر تا پاها تا زانو، ساعدها تا آ. وضو، ُمدام وضو. اين وسواس شستشو بس غريب می نمايد

 شستن و .شلپ، شلپ. با آن باالتنه ی خشک، دست و پا و سرخيس چه شگفت انگيز است. گردن
به زانو افتادن و بازوها، پاها و سر را در آن ماسه های فراگير فروبردن و باز ُدور . دعا خواندن

عشقشان به آب . هدف گيری اين ها برای قلم بعل آسان است. تسلسل آب و دعا را از نو آغاز کردن
ماسه ميان . خود گونه ای خيانت است، زيرا مردم جاهليه قدرت مطلق ماسه و شن را پذيرفته اند

انگشتان دست و پايشان خانه می کند، بر قطر موها و مژگانشان می افزايد و منافذ پوستشان را می 
اين است راه . شوييدای ماسه های صحرا، ما را در خشکی خود ب: صحرا با آن عجين شده است. بندد

اين ها مردمان سيليسند و عاشقان آب به . از باالترين شهروند گرفته تا مسکين ترينشان. جاهليان
  .ميانشان راه يافته اند

  
بعل با تمسخر طعنه می . با بالل نمی توان بازی کرد. بعل از فاصله ای امن در اطرافشان می چرخد

سلمان ." فقط آشغال هايی مثل شما از او پيروی نمی کردنداگر افکار ماهوند ارزشی داشت، : "زند
و بالل آرام ." مفتخريم که بعل توانا به ما حمله می کند: "مانع بالل می شود و لبخند زنان می گويد

خالد، حامل آب، آشفته است و وقتی پيکر سنگين حمزه عموی ماهوند را می بيند که . می گيرد
حمزه در شصت سالگی هنوز معروفترين ُکشتی گير و . می دودنزديک می شود، مشوش به سويش 

حمزه بارها در . اگرچه واقعيت به اندازه ی اين ستايش ها ُپرُشکوه نيست. شکارچی شير شهر است
نبرد شکست خورده و دوستان با خوش اقبالی از چنگال شير نجاتش داده اند، ولی آنقدر پول دارد که 



از آن گذشته زيادی سنش نيز به چنين افسانه های رزمی . گيری کنداز پيچيدن چنين خبرهايی جلو
هر سه جوان . بالل و سلمان بعل را از ياد می َبرند وخالد را دنبال می کنند. اعتبار می بخشد

   .دستپاچه اند
 

اما چند ساعت است که : و خالد نگران می شود. حمزه می گويد ماهوند هنوز به منزل بازنگشته
رامزاده چه باليی به سرش می آورد؟ شکنجه اش می دهد؟ چوب الی انگشتانش گذاشته آن ح. رفته

حتما کاسه ای . اين شيوه ی سيمبل نيست: اند؟ شالقش می زنند؟ بار ديگر سلمان از همه آرامتر است
و بالل وفادار با صدای آهنگينش می گويد چه باشد، چه نباشد، من . مطمئن باشيد. زير نيم کاسه است

آخر بالل، چندبار به تو : حمزه به نرمی سرزنش می کند. او از پا در نمی آيد. ه پيامبر ايمان دارمب
خالد که از . هرچه باشد پيامبر انسان است. گفته باشم خوب است؟ آدم بايد به خدا ايمان داشته باشد

وييد پيامبر می خواهيد بگ: "تشويش و عصبانيت می ترکد رو در روی حمزه می ايستد و می پرسد
حمزه به کنار شقيقه ی حامل آب می کوبد و ..." ضعيف است؟ درست است که شما عمويش هستيد

  ".او نبايد بفهمد. حتی اگر داری از وحشت قالب تهی می کنی... نگذار بفهمد می ترسی: "می گويد
 

کی، چی، . نندفورًا ِگرَدش حلقه می ز. ماهوند که سر می رسد، هر چهار نفر مشغول شستشو هستند
برادرزاده، انگار : "چرا؟ حمزه خود را عقب می کشد و با صدای دو رگه ی سربازَيش می گويد

هروقت از حرا می آمدی روشن بودی، ولی امروز انگار چيزی تيره و تار . ديگر فايده ای ندارد
  ."است

  
: خالد فرياد می زند."  اندبه من پيشنهادی کرده: "ماهوند روی لبه ی ديوار می نشيند و لبخند می زند

به پيامبر : "بالل وفادار اندرز می دهد." آن را قبول نکن. کی؟ ابوسيمبل، حتما کلکی در کار است"
ماهوند باز " چه جور پيشنهادی؟: "سلمان پارسی می پرسد." ُخب معلوم است که رد کرده. درس نده

  ." اندباألخره يک نفر پيدا شد که می خواهد بد: "لبخند می زند
 

ابوسيمبل اندکی التفات . به کوچکی يک دانه شن. مسأله ی کوچکی است: "دوباره آغاز سخن می کند
حمزه احساس می کند ماهوند از شدت خستگی دارد از پا در می آيد، گويی ." از اهللا تقاضا کرده است

." ر کار نيستهيچ، هيچ نفعی د: "حامل آب فرياد می زند. با ديوی دست و پنجه نرم کرده است
  .حمزه ساکتش می کند

  
 که سه - او واژه ی تصديق را به کار برد-اگر خدای بزرگ ما در دلش طريقی بيابد و تصديق کند"

  ..."تا، فقط سه تا از سيصد و شصت بت معبد شايسته ی پرستشند
 

ماهوندخشمگين !" هللايا ا: "و ديگر مريدان با او همراهی می کنند" ال اله الی اهللا: "بالل فرياد می کشد
همه ساکت می شوند و پاها را روی ماسه ها می " مؤمنين به پيامبر گوش فرا می دهند؟: "می نمايد

  .کشند
  
در مقابل، ضمانت می ... در ثواب او اين است که اهللا، پرستش الت، عزی و منات را جايز بشمارد"

ه اين نشان که مرا به عضويت در کند که مانع نخواهد شد و حتی ما را به رسميت می شناسد، ب
  ."اين بود پيشنهادش. شورای جاهليه برمی گزينند

 



اگر تو به باالی کوه حرا بروی و سپس با . به نظر من اين يک دام است: "سلمان پارسی می گويد
چنين پيامی فرود بيايی، حتما خواهد گفت چگونه است که جبرئيل درست همان پيام را به تو الهام 

ماهوند با سر پاسخ ." آن وقت بهانه ای به دستش می آيد که تو را شارالتان و کذاب خطاب کندکرده؟ 
. می دانی سلمان، من گوش دادن را نيک آموخته ام، منظورم به حالت عادی نيست: "منفی می دهد

اغلب وقتی جبرئيل ظاهر می شود، گويی می داند در دل . بلکه به گونه ای که پرسشی همراه دارد
از درون ژرفای . بيشتر اوقات احساس می کنم او از درون قلبم ظهور می کند. من چه می گذرد

  ."روحم
 

از وقتی که تو ال الی اهللا را به ما آموختی چقدر . يا اين که دام ديگری است: "سلمان اصرار می کند
ود و ما را می گذرد؟ حال اگر اين شعار را رها کنيم چه خواهيم بود؟ اين سبب ضعف ما می ش

مردم ديگر ما را خطرناک نمی شمارند و هيچ کس ما را جّدی نمی . افرادی الابالی جلوه خواهد داد
  ".گيرد

  
شايد تو به قدر کافی در اينجا زندگی : "ماهوند را که به وجد آمده می خندد و با مهربانی می گويد

ام سخن رانی های من هيچ گاه بيش مگر پی نبرده ای که کسی ما را جّدی نمی گيرد؟ هنگ. نکرده ای
مگر تو اشعار هجوآميزی را که بعل بر . از پنجاه نفر جمع نمی شوند، که نيمی از آن ها هم مسافرند

  : ديوارهای شهر می کوبد نمی خوانی؟ و از برمی خواَند
 

  .پيامبر، لطفًا گوش فرا ده
  

  وحدت گرايَيت،
  

  آن يکی، يکی، يکی
  

  جاهليه را خوش نمی آيد 
  

  .پس آن را نزد فرستنده اش پس فرست
  

  "آن ها همه جا ما را مسخره می کنند، آن وقت تو می گويی خطرناکيم؟
 

ديدگاه های آن ها قبًال نگرانت نمی کرد، حاال چرا مشوشی؟ آن : "حمزه با چهره ای نگران می گويد
  ."هم بعد از گفتگو با ابوسيمبل

 
  ". بايد کاری کنم که ايمان آوردن برای مردم آسانتر بشودگاه می انديشم: "ماهوند سر می جنباند

 
. نگاهی رّد و بدل می کنند و اين پا و آن پا می شوند. سکوتی مشوش مريدان را در برمی گيرد

می دانيد که در جلب مردم به . شما همه می دانيد چه روی داده است: "ماهوند باز با فرياد می گويد
برمی ." آن ها دست بر نمی دارند. ين مردم خدايانشان را رها نمی کنندا. اين آيين موفق نبوده ام

خيزد و باگام های بلند از آنان دور می شود و به تنهايی در گوشه ی ديگر چشمه ی زمزم، وضو می 
  .گيرد و برای نماز خواندن به زانو می افتد



 
اند، اما سرانجام قادر به ديدن مردم در تاريکی فرو رفته : "بالل با صدای گرفته و غمگين می گويد

حتی حمزه هم آن . اندوه هر چهار تن را فرا می گيرد." خدا يکی است. آن ها خواهند شنيد. می شوند
  . ماهوند آشفته است و مريدانش بر خود می لرزند.مالل را احساس می کند

 
حالی که دستی را بر در . برمی خيزد، تعظيم می کند و به سويشان می آيد. نماز به پايان می رسد

همه تان به من گوش : "شانه ی بالل می نهد و دست ديگر را ِگرد عمويش حلقه می کند می گويد
خالد که لطف پيامبر را شامل نشده، به تلخی سخنش را ." پيشنهاد ابوسيمبل جالب توجه است. کنيد

حمزه به نرمی به حامل . گرندمريدان وحشتزده به وی می ن." اين پيشنهاد اغوا کننده است: "می ُبَرد
خالد، مگر تو نبودی که همين حاال می خواستی با من دربيفتی؟ من پيامبر را انسان : "آب می گويد

حاال چه؟ نوبت من . خواندم و تو به غلط فرض کردی منظور من اشاره به ضعف های انسانی است
  "رسيده که با تو دست و پنجه نرم کنم؟

 
و می کوشد بحث ." اگر با يکديگر بستيزيم ديگر اميدی نمی ماند: " می گويدماهوند برای صلح دادن
حتی الت هم با اهللا . منظور اين نيست که اهللا آن سه را با خود برابر بداند: "را به مسايل دينی بِکشاند

ا ابوسيمبل فقط می خواهد آن ها در ميانه ی مقياس الهی، در مقامی پايينتر از خدای م. برابر نيست
  ."پذيرفته شوند

 
  ."مقامی چون شياطين: "بالل نمی تواند خودداری کند

  
شيخ مرد زرنگی . منظور موقعيت فرشتگان است. نه: "سلمان فارسی مثل هميشه نکته بين است

  ." است
 

ما وجود آنان را بسان موجوداتی مابين . شيطان و جبرئيل. شياطين و فرشتگان: "ماهوند می گويد
می گويد . ابوسيمبل می خواهد ما آن سه را نيز به موجودات آسمانی بيفزاييم. ذيرفته ايمانسان و خدا پ

  ."اين کار برای جذب مردم جاهليه کافی است
  

ماهوند می گويد چيزی گفته نشده " باألخره معبد را از مجسمه خالی خواهند کرد؟: "سلمان می پرسد
خدا نمی تواند : "بالل می افزايد."  کردن توستمنظور از اين کار خراب: "و سلمان سر می جنباند

آن . پيامبر، چه می گويی؟ الت، منا و عزی: "و خالد که حال گريستن دارد می گويد." چهار تا باشد
حاال ديگر قرار است الهه داشته باشيم؟ آن هم آن درناهای پير، آن حواصيل و ! ترا به خدا. ها مؤنثند

  "آن عجوزه های جادوگر؟
  

حمزه چون سربازی که در ميدان جنگ . ، تقال و خستگی بر چهره ی پيغمبر خطوط سياه کشيداندوه
ما نمی توانيم در اين مورد : "دوستی زخمی را دلداری می دهد آن چهره را ميان دو دست می گيرد

  ."بهتر است به کوه بازگردی و از جبرئيل بپرسی. کمکی بکنيم، برادرزاده
 
*  
  



وقتی به .  می بيند، گاه ديدگاه دوربين را اختيار می کند، و گاه ديدگاه بيننده راآن که خواب: جبرئيل
از اين رو . جای دوربين است، ُمدام حرکت می کند، زيرا تصاوير ثابت حوصله اش را سر می َبرند

بر فراز جرثقيل نشسته، به پيکره های کوچک هنرپيشگان می نگرد و يا ناگهان فرود می آيد و در 
 که نامريی است، ميان آن ها می ايستد و آرام بر پاشنه می چرخد تا با ديد سيصد و شصت حالی

درجه پانوراميک فيلم بگيرد، يا بعل و ابوسيمبل را در حال راه رفتن نشان می دهد و يا دوربين را 
 مانند اما غالبًا. همراه با استدی کم در دست می گيرد و از اسراز اتاق خواب شيخ پرده برمی دارد

لژنشينان باالی کوه حرا جا خوش می کند و به تماشای جاهليه می پردازد که خود از دور به نمايش 
او هم مثل ديگر دوستداران سينما اعمال و رفتارهای هنرپيشگان را . های سينمايی بی شباهت نيست

 ولی .لذت می َبَردُسبک و سنگين می کند و از تماشای جدال ها، بی وفايی ها و بحران های اخالقی 
از آن گذشته، معلوم نيست آن آوازهای کذايی ! انگار تعداد زن ها برای موفقيت کامل فيلم کافی نيست

مثًال يک نقش مجسمه وار به پيم پل . بايد روی صحنه ی بازار مکاره بيشتر کار می کردند. چه شدند
  . های مشهور را بلرزاند و ِقر بدهدبيلی موريا می دادند که در يکی از چادرهای تفريحات آن سينه

  
و آن که خواب می بيند دلش از . برو از جبرئيل بپرس: آن وقت ناگهان حمزه به ماهوند می گويد

کی؟ من؟ يعنی در اينجا اين منم که بايد جواب ها را توی آستينم داشته باشم؟ من . اضطراب می لرزد
اين چه . وقت اين هنرپيشه با انگشتش مرا نشان می دهداينجا نشسته ام و دارم فيلم تماشا می کنم، آن 

 خواسته که راه حل مشکل مطرح "مذهبی"وضعی است؟ کی تا حاال از تماشاچی بی پير فيلم های 
حاال ديگر جبرئيل . شده در فيلم را نشان بدهد؟ ولی رؤيا پيش می رود و ُمدام شکل عوض می کند

با همان ضعف قديميش که نقش . لی و ستاره ی فيلم استيک تماشاچی ساده نيست، بلکه بازيگر اص
در اينجا هم فقط رل جبرئيل را بازی نمی کند، بلکه . پرسناژهای بسيار را در عين حال می گرفت

مونتاژ اين . در نقش سوداگر، پيامبر و ماهوند نيز ظاهر می شود و به موقع از کوه باال می آيد
هر دو با هم نمی توانند در .  نقش دوگانه خوب از کار در بيايدقسمت بايد حسابی تميز باشد تا اين

يک صحنه فيلم برداری بشوند و هر يک ناچار است با فضای خالی، يا تصور واقعيت ديگری سخن 
بگويد و برای خلق آنچه جايش خالی است به تکنولوژی اعتماد کند، يعنی به قيچی و چسب اسکاچ و 

  .هاه، هاه. لطفًا با قاليچه ی پرنده اشتباه نشود. گ متيا دستگاه پيشرفته ی تراولين
 

به سرش زده يا نه؟ َمِلک مقّرب در . در واقع از ديگری، از آن سوداگر وحشت دارد: حاال می فهمد
درست، ولی از همان واهمه هايی ست که نخستين . برابر اين بشر فانی از ترس به خود می لرزد

اين يکی از افسانه . دارد نوبتش می رسد، گريبانگيرش می شودباری که آدم به صحنه می رود و 
آدم همه اش فکر می کند حتما آبروريزی می کنم، زبانم بند می آيد يا مثل . های زنده ی سينما است
اما موج نبوغ کارگردان چنان توانا . با همه ی وجودت می خواهی اليق باشی. نعش منجمد می شوم

اگرچه خوب می دانی که اگر . او می تواند کاری کند که بهترين باشی. َرداست که تو را همراه می َب
واهمه ی جبرئيل، هراس از خودش به گونه ای که در خواب ... نتوانی از عهده بربيايی کار او هم

بله، خودش . می بيند، سبب می شود تقال کند که رسيدن ماهوند را متوقف نمايد، اما او دارد می آيد
  . مقّرب نفسش را درسينه حبس می کنداست و َمِلک

 
نه . مثل رؤيايی که در آن می بينی بی جهت ُهَلت داده اند روی صحنه، در حالی که نبايد آنجا باشی

اما سالن ُپر از تماشاچی است و همه دارند به صحنه . داستان را می دانی و نه چيزی حفظ کرده ای
يا مثل باليی که به سر آن هنرپيشه ی . اده بوديک همچين احساسی به او دست د. نگاه می کنند
اما همين که . او در نقش زن سياه پوست در نمايشنامه ی شکسپير ظاهر می شود. سفيدپوست آمد



ولی تا آمد عينك را بردارد . ای وای. روی صحنه آمد، متوجه شد عينکش را هنوز به چشم دارد
ماهوند برای . جبرئيل چنين احساسی داشت.  ای وایباز هم. يادش افتاد آه دست هايش را سياه نكرده

و آن وقت من فقط يک . به اين خاطر که من ميان توحيد و شرک انتخاب کنم. مکاشفه نزد من می آيد
آخر من فالن فالن شده چه می دانم يار، که به تو چه . هنرپيشه ی احمقم که دارد کابوس می بيند

   !کمک آهای کمک. بگويم
  
*  
  

. جاهليه به مقصد کوه حرا حرکت می کنی بايد دره های تنگ و تاريک را پشت سر بگذاریوقتی از 
در آنجا ديگر از شن و ماسه های سپيد و پاک که طی قرن ها از بقايای مرجان های دريايی برجای 

کوه . مانده اثری به چشم نمی خورد، بلکه شنی سياه و سخت است که گويی نور آفتاب را می مکد
آخرين . از ستون فقراتش باال می روی. ن موجودی تخيلی بر فراز سرت کمين کرده استحرا چو

از ميان سنگ . درخت ها را با گل های سپيد و برگ های ضخيم و شيری رنگ پشت سر می گذاری
ها باال می روی، سنگ هايی که به تدريج عظيمتر و صخره ای تر می شوند، و سرانجام چون 

آن وقت به قله . مارمولک ها مانند سايه ی آبی رنگند. اه بر خورشيد می بندندديوارهايی غول آسا ر
رو به صحرا تا حدود . جاهليه پشت سرت و صحرای برهوت پيش رويت گسترده است. می رسی

و کَفش . سقفش آنقدر بلند است که می توان در آن ايستاد. پانصد پا پايين می آيی و به غاری می رسی
از کوه که باال می روی، صدای کبوترهای .  های معجزه آسای سفيد رنگ استپوشيده از آن شن

سنگ ها که به زبان خودت سالمت می دهند، فرياد . صحرا را می شنوی که تو را به نام می خوانند
   .وقتی به غار می رسی خسته ای، دراز می کشی و به خواب می روی. می زنند ماهوند، ماهوند

  
*  
  

خوابی که خواب نيست، همان حالتی است که آن . ی به خواب متفاوتی فرو می رودبعد از رفع خستگ
در حالی که در ناحيه ی شکم احساس درد و کشيدگی می کند، پنداری . را گوش فرادادن می نامد

چيزی زاده می شود و اکنون جبرئيل که آن باال می پلکيد و پايين را تماشا می کرد احساس می کند 
من .  من که هستم؟ در اين لحظات به نظر می آيد که َمِلک مقّرب درون پيغمبر است.گيج شده است

من، جبرئيل . همان کشيدگی شکم هستم، فرشته ای که از ناف آن که به خواب رفته بيرون می افتد
فرشته، فرا می رسم، در حالی آه ماهوند، خود ديگر، دراز آشيده و در عالم خلسه گوش فرا می 

ن به وسيله ی بندی درخشان از جنس نور به نافش بسته شده و نمی شود گفت کدام يک ناف م. دهد
  .ما در کنار بند ناف در دو جهت جاری می شويم. از ما ديگری را در خواب می بيند

  
: امروز جبرئيل عالوه بر قدرت و تمرکز شگرف ماهوند، نوميدَيش را نيز احساس می کند

او به گوش فرادادن ... ولی جبرئيل هنوز متن را حفظ نشده. از نياز استترديدهايش را، و اين که ُپر 
به آن ها معجزها نشان داديم، اما : ماهوند می پرسد. که در عين حال پرسش است، گوش می دهد

ما هر دو در معرض تماشای مردمان شهر . آن ها تو را ديدند که به سوی من آمدی. ايمان نياوردند
را باز کردی و آن ها ديدند چگونه قلبم را در آب زمزم شستی و سپس آنرا درون تو سينه ام . بوديم

بسياری از آنان اين منظره را ديدند، ولی همچنان بت های سنگی را پرستش می . سينه ام جا دادی
و شب هنگام که آمدی و مرا همراه خود پروازکنان به بيت المقدس بردی من باالی آن شهر . کنند

کردم، مگر در بازگشت آن سفر را درست همانطور که بود، با همه ی جزيياتش مقدس پرواز 



مگر . توصيف نکردم تا ديگر ترديدی در معجزه باقی نماند، ولی آن ها بازهم به پرستش الت شتافتند
من تا کنون هرچه از دستم برآمده انجام نداده ام تا راه بر ايشان آسان شود؟ وقتی مرا تا بارگاه الهی 

اندی، و اهللا وظيفه ی سنگين چهل بار دعای روزانه را بر مؤمنين واجب شمرد، هنگام بازگشت رس
من چهار بار نزد . با موسی روبرو شدم و او گفت اين بار بر شانه ی مؤمنين بس سنگين خواهد بود

ی خداوند بازگشتم و موسی همچنان می گفت اين تعداد دعا زياد است و بهتر است بار ديگر تقاضا
در چهارمين بازگشت، خداوند تعداد نمازهای واجب روزانه را به پنج بار کاهش . خود را تکرار کنم

خدا در رحمتش به عوض چهل . از اين که باز به التماس بيفتم شرم داشتم. داد، و من ديگر بازنگشتم
زی را می بار، به پنج بار نماز روزانه رضايت می دهد و آن ها هنوز منات را می پرستند و ع

  ديگر چه می توانم بکنم؟ به ايشان چه بگويم؟. خواهند
  

اضطراب ماهوند . تو را به جان هر که دوست داری از من نپرس. جبرئيل پاسخی نداد و ساکت ماند
آيا از تبار ... امکان دارد آن ها فرشته باشند؟ الت، منات، عزی: می پرسد. وحشت انگيز است

آه .  خواهرانی داری؟ آيا آنان دختران خداوندند؟ و خود را سرزنش می کندفرشتگانند؟ جبرئيل، آيا تو
آيا بايد . آيا اين ضعف است؟ يا به رؤيای قدرت گرفتار شده ام. من مردی مغرورم. از اين غرور

برای رسيدن به عضويت شورا بخودم خيانت کنم؟ آيا اين کار ِخَردمندانه است يا عاری از معنی و 
آيا او می داند؟ شايد حتی او هم . اهی من است؟ من حتی به صداقت شيخ اعتماد ندارمناشی از خودخو

. قبول اين پيشنهاد دست او را برای خراب کردن من باز می گذارد. من ضعيفم و او قوی است. نداند
روح مردمان اين شهر و همه ی مردمان جهان، . اما از طرفی برای من نيز منافع زيادی در بردارد

ی به قدر سه فرشته ارزش ندارد؟ آيا اهللا آنقدر انعطاف ناپذير است که برای نجات بشر حاضر به يعن
آيا خداوند بايد مغرور باشد يا فروتن، ُپرُشکوه يا . پذيرفتن سه فرشته ديگر نيست؟ من هيچ نمی دانم

  و چه مفهومی است؟ و من؟! ساده، بخشنده يا طالب؟
  
*  
  

نيمه راه بازگشت به بيداری، جبرئيل فرشته اغلب از اين رنج می َبَرد که در نيمه راه خواب، يا در 
هرگز سر و کّله اش . نه. آن که تصور می کنيم پاسخ ها را می داند در اين رؤياها ظاهر نمی شود

آنکه . رو نشان نداد... همان که وقتی داشتم می مردم، وقتی به او نياز داشتم، نياز. پيدا نمی شود
هر وقت به نام او از درد و رنج به خود می پيچم، غايب .  ی چيزها است و اهللا انور خدامرکز همه

  .است
  

پيامبر در عالم : قادر متعال خود را دور نگه می دارد و آنچه ُمدام باز می گردد، اين صحنه است
و . ی نگرددر عين حال باال نشسته به پايين م. خلسه، خروج، بند نور و جبرئيل در نقش دو گانه اش

از آن پايين به باال خيره شده، و هر دو از اين که خارج از جهان مادی قرار دارند چنان وحشتزده اند 
و جبرئيل در حضور پيغمبر، در برابر بزرگی او خود را . که کم مانده عقلشان را از دست بدهند

ا ممکن است بد جوری خراب ناتوان می يابد و با خود می گويد من بی پير بهتر است ساکت بمانم وِاّل
. فرشتگان نيز چون حاملين آب به اين اندرز نيازمندند. هرگز ترست را نشان نده: صدای حمزه. کنم

اگر مقّرب خدا از هول صحنه دست و پا شکسته حرف . َمِلک مقّرب بايد آسوده و متين جلوه کند
  بزند، پيغمبر چه خواهد گفت؟

  



بدن ماهوند که همچنان در عالم خلسه است يک مرتبه : ن صورتبه اي. و آن وقت ناگهان مکاشفه
اين هيچ . نه. سخت و سفت می شود، رگ های گردنش بيرون می زند و شکمش را با دست می گيرد

کدام حمله ی . چيزی نيست که بتوان به اين سادگی ها توضيح داد. شباهتی به حمله ی صرع ندارد
ِگرد آمدن ابرها شده، هوا را چون شربت غليظ می کند؟ در صرع روز را به شب تبديل کرده، سبب 

بهتر . همان حال فرشته ای که دارد از وحشت قالب تهی می کند باال سر مرد دردمند آويزان است
بازهم . کشيدگی. بود می گفتيم مانند بادبادکی که به نخی طاليی متصل باشد، در فضا آويخته است

او با همه ی توان با چيزی . ، من، از شکم ما شروع می شودکشيدگی و حاال معجزه از شکم او
به فکم زور می . اکنون اينجا است. گالويز شده و جبرئيل بار ديگر آن قدرت را احساس می کند

و آن نيرو که از درون ماهوند برآمده به تارهای صوتی من می . آن را باز و بسته می کند. آورد
  .رسد و صدا بيرون می آيد

  
من سخنران سطح بااليی نيستم، هرگز . من هرگز چنين کلماتی را بلد نبوده ام. دای من نيستص. نه

  .اما اين صدای من نيست، فقط يک صدا است. هم نخواهم بود
 

آهان، درست . تصويری به نظرش می آيد و به آن خيره می شود. ديدگان ماهوند کامًال باز می شود
چی؟ . لب هايم می جنبند، لب هايم را می جنبانند. ارد مرا می بينداو د. جبرئيل به ياد می آورد. است

آن : با اين وجود بيرون می آيد، از دهانم، از گلويم، از ميان دندان هايم. چه بگويم. کی؟ نمی دانم
   .کلمات را می گويم

 
  .ُپستچی خدا بودن به اين آسانی ها نيست يار

 
  .اما، اما، اما، خدا در اين صحنه نيست

 
  .خدا خودش می داند من ُپستچی که بودم

 
*  
  

خالد، حامل آب، که مطابق . در جاهليه ياران ماهوند کنار چشمه ی زمزم چشم به راهش هستند
معمول از همه بی صبرتر است، به سوی دروازه ی شهر می دود تا در آنجا از دور مراقب رسيدنش 

ت دارد و توی خاک ها چمباتمه زده، با حمزه، مثل همه ی سربازهای پير به تنهايی عاد. باشد
گاه روزهای متمادی و حتی هفته ها پيدايش نمی . عجله ای در کار نيست. سنگريزه ها بازی می کند

مردم همه به چادرهای بزرگ بازار مکاره رفته اند تا در مسابقه ی . و امروز شهر خالی است. شود
صدای سنگريزه های حمزه و بغبغوی يک جفت سکوت آنقدر عميق است که فقط . شعرا حاضر باشند

  . آن وقت صدای پای دونده ای را می شنوند. کبوتر که از کوه حرا آمده اند به گوش می رسد
  

. پيامبر بازگشته، اما به زمزم نمی آيد. خالد است که با نفس ُبريده و چهره ای گرفته سر می رسد
آن ها که کنار شاخه های نخل و . قاعده بر آشفته انداز اين رفتار خارج از . حاال همگی برخاسته اند

يعنی امروز پيامی نيست؟ اما خالد که : ستون های سنگی انتظار می کشيدند، از حمزه می پرسند
ظاهر پيامبر مثل مواقعی است که . فکر می کنم باشد. چرا: "هنوز نفس نفس می زند، سر می جنباند

  ."گفت و به سوی بازار مکاره رفتولی با من سخنی ن. کالم نازل می شود



 
 او - تا کنون حدود بيست نفر جمع شده اند-حمزه برای جلوگيری از ادامه ی بحث جلو افتاد و مريدان

حالت چهره شان حاکی از نفرتی پرهيزکارانه . را تا مناطق ثروتمند نشين شهر همراهی می کنند
  .را می کشدانگار فقط حمزه انتظار رسيدن به بازار مکاره . است

  
با ديدگان بسته ايستاده و عزم خود را . بيرون چادرهای مالکين شترهای خالدار، ماهوند را می يابند

آن ها ُپر از تشويش و پرسشند، ولی او پاسخ نمی دهد و پس از . برای انجام آن مهم استوار می کند
  .چند لحظه وارد چادر شاعران می شود

 
*
  

ن پيغمبر نامحبوب و پيروان بخت برگشته اش واکنشی استهزاآميز نشان درون چادر، جماعت با رسيد
ولی همين که ماهوند با ديدگان بسته پيش می آيد، صداهای هو کردن و معو کشيدن قطع . می دهند
چشم نمی گشايد، اما گام هايش محکم است و بی آنکه پايش بلغزد يا به چيزی يا کسی . می شود

ز چند پله باال می رود و همچنان با چشمان بسته در ميان نور قرار می بخورد به صحنه می رسد، ا
البته بعل هم اينجا  -غزل سرايان، مداحان قصاص، سرايندگان اشعار داستانی يا هجوآميز. گيرد
پيروانش .  با حالتی ناشی از سرگرمی آميخته با اندکی نگرانی به ماهوند خوابگرد می نگرند-است

ه اند و برای خود جا باز می کنند و کاتبين برای رسيدن به نزديک صحنه و ميان جمعيت پراکند
  .نگارش گفته هايش، از يکديگر پيشی می جويند

  
ابوسيمبل بزرگ بر قاليچه ای ابريشمين در کنار صحنه نشسته و بر چند بالش تکيه زده و در کنار 

ُفرم يونانی نيم . لوه می کندهمسرش هند با گردن بندهای طالی ِمصری ُپرُشکوهتر از هميشه ج
ابوسيمبل برمی خيزد و با ادب و . رخش مشهور است و موهای سياهش تا نوک پايش می رسد

اين ابزار ." خوش آمدی ماهوند، ای پيغمبر، ای کاهن: "نزاکت بسيار خطاب به ماهوند می گويد
ديگر پيروان پيغمبر را . رداحترام رسمی است و بر جماعتی که در چادر ِگرد آمده اند تأثير می گذا

  . کنار نمی زنند، بلکه برای عبورشان راه باز می کنند و آنان شگفتزده و نيمه راضی پيش می آيند
 

در اينجا شاعران بسياری ِگرد آمده اند و : "ماهوند بی آنکه ديده بگشايد، شمرده و واضح می گويد
رم و ابياتم از آن وجودی باالتر از همه ی اين اما من پيامب. من ادعا نمی کنم که يکی از آنان باشم

  ."شاعران است
  

جای دين در معابد است و جاهليان نيز مانند زوار در پی . کاسه ی صبر جماعت دارد لبريز می شود
اما ابوسيمبل بار ديگر به زبان می ! بيرونش بيندازيد! اين يارو را ساکت کنيد. تفريح به اينجا آمده اند

و در چادر بزرگ ." قعًا خدايت با تو سخن گفته، همه ی دنيا بايد گفته هايش را بشنوداگر وا: "آيد
  .فورًا سکوت کامل برقرار می شود

 
  .و کاتبين شروع به نگارش می کنند." ستاره: "ماهوند با صدای رعدآسا می گويد

 
  !به نام خداوند بخشنده ی مهربان"
 



 خطاب نمی کند، به بيراهه نيز نمی رود و اميال همراهت: در کنار پروين، هنگام طلوع آفتاب
  .شخصيش او را به سخن گفتن وا نمی دارد

 
  .آن که قدرتش بی کران است آن را به وی آموخته: اين وحی است که بر او نازل شده

  
ساالر همه ی نيروها در افق افراشته ايستاد، آن گاه نزديکتر شد، نزديکتر از طول دو کمان، و آنچه 

  . نازل شد به خدمتگزار خويش الهام کردرا آه
 

پس آيا شما جسارت آن را داريد . هنگامی که چشمانش به آنچه که ديد افتاد، دل خدمتگزار پاک بود
  که نسبت به آنچه ديده است شبهه ای به دل راه دهيد؟

 
امی که آن هنگ. من نيز اورا کنار درخت ِسدر که در انتها، در نزديکی باغ آرامش قرار دارد ديدم

درخت پوشيده بود، ديده بر نگرفتم و نگاهم منحرف نشد و برخی از واالترين نشانه های خداوند را 
  ."ديدم

 
  :و سپس بی هيچ درنگ يا ترديدی دو بيت ديگر را نيز می خواَند

 
پس از شنيدن نخستين مصراع، هند برمی " آيا به الت و عزی و منا که سومين است انديشيده ايد؟"

آنان پرندگان متعالَيند : "ماهوند با ديدگان خاموش قرائت می کند. د و شيخ جاهليه صاف می ايستدخيز
  ."و شفاعتشان واجب است

 
مادام که سر و صدا و هياهو، فرياد، هورا، شايعه، فريادهای حاکی از پرسش الهه ال الت باال می 

صحنه ی مهيج تازه ای روبرو می گيرد و درون چادر بزرگ طنين می افکند، جماعت شگفتزده با 
شيخ ابوسيمبل دو شصت خود را بر الله های گوش می نهد ودر حالی که انگشتانش را تکان : شوند

و سپس به زانو می افتد و پيشانی را با احتياط بر ." اهللا اکبر: "ميدهد با صدای رسا تکرار می کند
  .کندهمسرش هند نيز بالفاصله ازاو پيروی می . زمين می نهد

 
خالد، حامل آب، در طول اين وقايع کنار در باز چادر ايستاده و اکنون که همه در آن اجتماع کرده 

همه ی حاضران در چادر و زنان و مردان بيرون از آن رديف به رديف . اند، با وحشت می نگرد
 پنداری آن .اين حرکت از هند و شيخ آغاز شده و موج وار همه جا را فرا می گيرد. زانو می زنند

تا اين که همه ی مردم داخل و خارج . دو سنگ ريزه هايی بودند که به درون درياچه ای پرتاب شدند
چادر در برابر پيغمبر چشم بسته که سه الهه ی حامی شهر را مقدس شمرده به زانو افتاده باسن ها را 

ی دود و اشک هايش که بر حامل آب که بی اختيار می گريد، به درون قلب خالی شهر ماسه م. ندارد
   .زمين می ريزد، چنان آن را سوراخ می کند که انگار نوعی اسيد خطرناک با آن مخلوط است

  
  .ماهوند بی حرکت می ماند و بر پلک چشمان باز شده اش اثری از رطوبت به چشم نمی خورد

 
*  
  



ی صورت می گيرد که شب پيروزی ويرانساز سوداگر در چادر بی ايمانان، در شهر قتل هاي در آن
  .بانوی اول جاهليه را وا می دارد برای ستاندن انتقامی هولناک ساليان دراز در انتظار بماند

  
حمزه عموی پيغمبر تنها به خانه می رفت و ميان طلوع و غروب آن پيروزی اندوهناک سر 

چشمش به شيری خاکستريش را پايين انداخته بود که صدای غرشی را شنيد و تا سرش را بلند کرد 
 برق فسفری .سرخ رنگ و غول آسا افتار که نزديک بود از ُبرج و باروی بلند شهر به رويش بجهد

از َپره های دماغش وحشت مکان . پوست سرخش با درخشش ماسه های صحرا در هم می آميزد
سارت های منزوی زمين را بيرون می دمد و با آب دهانش طاعون می پراکند، و هنگامی که سپاه ج

 از ميان آخرين نور آبی رنگ شب به طرف .کرده به قلب صحرا می زند، سپاهيان را می بلعد
پير مانتيکور : "حيوان نعره ای می کشد و از آنجا که سالح ندارد، خود را برای مرگ آماده می سازد

دم، وقتی وقتی جوانتر بو." جوانی هايم شما گريه های بزرگ را دست خالی خفه می کردم. حرامزاده
   .جوان بودم

 
شايد از ُبرج و باروی شهر نيز صدای قهقهه به گوش می . از پشت سر صدای خنده می آيد و از دور

مانتيکور ناپديد شده و گروهی از جاهليان که لباس بالماسکه پوشيده اند و . به اطراف می نگرد. رسد
حاال که اين درويش ها الت ما را . ندخندان از بازار مکاره باز می گردند، او را در ميان می گير

قبول دارند، به هر گوشه و کناری که نگاه می کنند، خداهای جديد می بينند، مگر نه؟ حمزه می فهمد 
به . به خانه باز می گردد و سراغ شمشير جنگيش را می گيرد. که شبی وحشت انگيز در پيش دارد

: ح خدمتش را کرده غرولند کنان می گويدنوکر الغری که چهل و چهار سال تمام در جنگ و صل
هميشه گفته ام بهتر است آن . بيش از هر چيز در دنيا، از اين نفرت دارم که حق را به دشمنانم بدهم"

شمشير از روزی که به ." برای آن بدمصب ها بهترين راه حل همين است. حرامزاده ها را بُکشيم
شير : "ن نيامده، ولی امشب به نوکرش اقرار می کنددين برادرزاده اش گرويد از جلد چرمَيش بيرو

  ."صلح بايد همچنان انتظار بکشد. آزادانه در شهر می گردد
 

ُکشتی گيران با بدن های . در اين آخرين شب فستيوال ابراهيم، جاهليه ُپر از لباس مبدل و جنون است
ی به ديوارهای خانه ی سنگ چاق و روغن زده کار خود را به پايان رسانده اند و هفت شعر انتخاب

اکنون روسپيان آوازه خوان جای شعرا را گرفته اند و فاحشه های رقاصه با بدن . سياه آويخته است
زنان خود فروش . های روغن زده مشغول کارند و ُکشتی شبانه رخت به نوع روزانه اش می سپارد

نگ طال در چشمان درخشان با ماسک های طاليی رنگ نوک پرندگان می خوانند و می رقصند و ر
طال، همه جا برق طالست، در مشت جاهليان سودجو و ميهمانان لذت . مشتری ها منعکس می شود

حمزه دلتنگ از ميان خيابان های ُپر . جويشان، در منقل های مشتعل و در ديوارهای ملتهب شهر شب
صدای . جيبش اند می گذرداز طال و کنار زواری که بيهوش افتاده و جيب برها مشغول خالی کردن 

عيش و عشرت مستانه را از پشت درهای طاليی و درخشنده ی خانه ها می شنود و آوازها و قهقهه 
ولی آنچه را می جويد، نمی . ها و جرنگ جرنگ سکه ها چون ناسزاهای کشنده آزارش می دهد

نه سايه ها را تعقيب می از شادمانی و عشرت نورانی طال دور می شود و دزدا. اينجا نيست. نه. يابد
  .کند و انتظار ظهور شير را می کشد

 
ها جستجو، آنچه را که می دانست انتظارش را می کشد، در يکی از گوشه  سرانجام پس از ساعت

حيوانی که در رؤيا ديده بود، مانتيکور سرخ، با دندان . های تاريک ديوارهای خارجی شهر می يابد
آبی رنگ است و چهره ای شبيه به مردان دارد و صدايش به آميزه چشمان مانتيکور . های سه رجه



او به تندی باد می دود، ناخن هايش مانند در بازکن پيچ پيچ است و . ای از ترومپت و فلوت می ماند
انگار . مانتيکور گوشت انسان را بسيار دوست دارد. با ُدمش تيرهای زهرآگين پرتاب می کند

حمزه، خالد، . ای کشيدن کارد و بهم خوردن دو فلز بگوش می رسدصد. مشاجره ای در پيش است
حمزه اکنون چون شير شمشير از نيام می کشد، . به آن ها حمله کرده اند. سلمان و بالل را می بيند
. با همه ی شتابی که پاهای شصت ساله اش در توان دارند پيش می رود. غرشش سکوت را می درد

  .را پوشانده و شناختنشان امکان نداردماسک چهره ی حمله کنندگان 
  

هنگامی که در خيابان های ُپر از هرزگی جاهليله راه می رود، حمزه با . شب، شب ماسک ها است
دلی آکنده از خشم مردان و زنان را در هيأت عقاب، شغال، اسب، شير دال افسانه ای، سمندر، گراز 

يده است و مارهايی که به جای ُدم سر ديگری د ].م. پرنده ی بزرگ افسانه ای[ُرخ افريقايی و 
. دارند، و گاوهای بالدار معروف به ابوالهول آشوری از پس کوچه ها در برابرش پديدار گشته اند

ولی اينک در . اجنه و حوريان و شياطين شهر را در اين شب اوهام تب آلود و شهوت قبضه کرده اند
ماسک مردان . ی بايد، همان هايی را که می جستاين مکان تاريک است که ماسک های سرخ را م

  .و به استقبال سرنوشت می رود. شير صولت را
  
*  
  

از آنجا که عادت به الکل . سه مريد ماهوند در چنگال غمی خانمانسوز شروع به نوشيدن کردند
 متلک نداشتند، به زودی نه تنها مست، بلکه از خود بی خود شدند و به ميدانی رفته، بنا کردند به

پرانی به عابرين و آن وقت خالد، حامل آب، در حالی که خيک آبش را تاب می داد، رجز خوانی 
آب جاهليه ی کثيف را . می گفت با سالحی که در دست دارد می تواند شهر را ويران کند. آغاز کرد

ی تازه بنا پاک خواهد کرد و آن را تا مرز ويرانی شستشو خواهد داد تا از ماسه ی سفيد پاک، شهر
در اين هنگام بود که مردان شيرصولت شروع به تعقيب آن ها کردند و پس از پی گردی . شود

  .طوالنی، در گوشه ای گيرشان انداختند
وحشت مستی را از سرشان پرانده بود و به ماسک های مرگ سرخ خيره شده بودند که حمزه سر 

  .رسيد
 

حمزه که وارد گود می شود، درگيری . ر پرواز می کندجبرئيل حين تماشای اين ستيز، باالی شه... 
دو تن از حمله کنندگان فرار را بر قرار ترجيح می دهند و دو تن ديگر ُمرده بر زمين . پايان می يابد
بالل، خالد و سلمان زخمی شده اند، اما زخم هاشان چندان کاری نيست و وخيمتر از . نقش می بندند

: حمزه قبل از ديگران آن ها را بجا می آورد. ير جسدها پنهان استآن خبری است که پشت ماسک ش
  ."ديگر کارمان ساخته است. برادران هند"
 

پيروان ماهوند در سايه ی ديوار شهر نشسته می . قاتلين مانتيکور و آن ها که با آب ترور می کنند
  .گريند

 
*  
  

. در حياط اندرونی منزل قدم می زند. اينک چشمانش باز است: برگرديم به پيغمبر، پيامبر سوداگر
همسر حدود هفتاد سال دارد و اين روزها بيشتر به مادر می . ولی نزد او نمی رود. خانه ی همسرش



ماند تا به آن زن ثروتمند که مدت ها پيش ماهوند را استخدام کرده بود تا اداره ی امور کاروان هايش 
پس از . چيزی بود که زن را به سويش جذب کردرا بر عهده بگيرد، مهارت در مديريت نخستين 

برای زن داشتن هوش سرشار و موفقيت در شهری که خدايانش مؤنثند ولی با . چندی عاشق هم شدند
مردان يا از او واهمه داشتند، يا خيال می کردند . زن ها چون کاال رفتار می شود، چندان ساده نبود

ولی آن جوان نه تنها واهمه نداشت، بلکه از خود ثباتی . چنان قوی است که نيازی به توجهشان ندارد
مادر، . جوان يتيم نيز به نوبه ی خود چند زن را در او می يافت. نشان داد که زن به آن نياز داشت

هنگامی که تصور می کرد ديوانه شده، همسرش به آنچه بر او . خواهر، معشوقه، پيشگو و دوست را
اين جبرئيل . اين َمِلک مقّرب است و زاييده ی ذهن تو نيست: " او گفتظاهر می شد ايمان آورد و به

  ."است و تو پيامبر خداوندی
   

. ماهوند اينک توان ديدار همسرش را ندارد و همسر او را از پشت پنجره ی مشبک سنگی می نگرد
يضی، ذوزنقه، در حياط راه می رود و گام هايش ناخودآگاه نقش های هندسی، ب. احتياج دارد قدم بزند

لوزی و دايره رسم می کند، در حالی که همسرش زمانی را بياد می آورد که همراه کاروان از سفر 
پيغمبری به نام . بازمی گشت و قصه هايی را که در واحه های ميان راه شنيده بود باز می گفت
 در صحرا به دنيا عيسی از زنی که مريم ناميده می شد بی آنکه پدر داشته باشد، زير درخت نخلی،

قصه ها برای چند لحظه برقی درنگاه دور و فاصله جويش به وجود می آورد و محو می . آمده بود
اگر الزم بود تمام شب را بيدار . شوری که در مباحثه نشان می داد: هيجانش را به ياد می آورد. شد

ر از وضع کنونی در اين می ماند و استدالل می کرد که زندگی در روزگار چادر نشينی قديم بهت
در قبايل قديم حتی به . شهر طال بوده که مردمانش نوزادان دختر را ميان صحرا رها می کردند

می گفت خداوند در صحرا جای دارد، نه در اين مکانی که . فقيرترين يتيمان هم رسيدگی می کردند
ر وقت است و فردا بايد به من که با تو موافقم عشق من، اما دي: سقوط حکم فرماست و زن می گفت

  .حساب ها برسی
  

مگر چه . زن در جريان خبرها است و هر چه ماهوند درباره ی الت، منات و عزی گفته شنيده است
عيبی دارد؟ قديم ها می خواست دختران نوزاد جاهليه را نجات دهد، حاال چرا دختران اهللا را زير بال 

کان می دهد و سنگين به ديوار سنگی مشبک تکيه می و َپر نگيرد؟ ولی بعد از اين سؤال سری ت
آن پايين شوهری در اشکال شش ضلعی، متوازی االضالع، ستاره ی شش َپر و بعد در نقش . دهد

در اشکال بی نام، پنداری توان يافتن خطی . ، گام می زند)البيرنت(های آبستره ای چون هزار تو 
  .ساده را ندارد

 
  .د، وقتی مجددًا به حياط می نگرد، او رفته استبا اين وجود، چند لحظه بع

  
*  
  
بيرون . غمبر در ميان مالفه های ابريشمين، در اتاقی که هرگز نديده با سردرد بيدار می شودپی

پنجره آفتاب به سمت الراس نزديک می شود و پيکری پوشيده در شنلی سياه و کالهدار به سفيدی 
ترانه همان است که زنان جاهليه . ی اما آهسته و نرم می خواَندو با صدايی قو. ديوار تکيه داده است

  :وقتی مردان به جنگ می روند طبل زنان می خوانند
  

   به پيش، و ما شما را در آغوش می فشاريم



 
   می فشاريم، می فشاريم

 
   به پيش، و ما شما را در آغوش می فشاريم

 
  و قالی های نرم زير پايتان می گسترانيم

 
   و ما ترکتان می گوييمعقب گرد،

  
   عقب گرد، و ما ديگر عشق نمی ورزيم

 
   .حتی در بستر انس

 
هند را . برمی خيزد، می نشيند و می بيند که زير مالفه های خامه گون برهنه است. صدای هند است
هند به سويش می چرخد و از آن لبخندهای مخصوص می " به من حمله کرده بودند؟: "صدا می زند

و دست ها را به هم می کوبد تا خدمتکاران صبحانه " حمله؟: "د ادايش را در می آوردزند، بع
ماهوند را . چاپلوسانه می آورند و بعد جمع می کنند و با گام های کوتاه خارج می شوند. بياورند

کمک می کنند تا ردای ابريشمين سياه و طاليی را بپوشد و هند نگاهش را با ژست مبالغه آميزی 
زن سرش را پايين انداخته، " چيزی بر سرم کوبيده اند؟. سرم: "ماهوند باز می پرسد.  گرداندبرمی

آه پيامبر، پيامبر، عجب پيامبر بزدلی : "کنار پنجره ايستاده، درنقش بانويی باوقار به استهزا می گويد
ه که چنين البت. نه. مگر نمی شود با پای خودت به اتاق من آمده باشی؟ به خواست خودت. هستی

: می پرسد. ولی ماهوند به اين بازی تن نمی دهد." می دانم از من نفرت داری. چيزی ممکن نيست
و بعد شانه باال می اندازد و نرم می " مگر ُخل شده ای؟: "و هند باز می خندد" مرا زندانی کرده ايد؟"

 و می خواستم جشن را ديشب داشتم در خيابان های شهر قدم می زدم، ماسک بر چهره داشتم: "شود
. تماشا کنم، و آن وقت به چه برخوردم؟ پايم به بدن بيهوش تو خورد و نزديک بود سکندری بروم

حاال . خدمه را پی تخت روان فرستادم و تو را به منزل آوردم. مثل مست ها کنار خيابان افتاده بودی
  ."تشکر کن

 
  ."متشکرم"
 
خودت که ديدی شهر ديشب . ّلا شايد تا حاال زنده نمی ماندیفکر می کنم تو را نشناخته بودند، وِا"

  ."برادرهای خودم هنوز به خانه برنگشته اند. مردم زياده َروی می کنند. چگونه بود
 

به مردمانی که تصور کرده . اينک به خاطر آورد گرِدِش بی پروا و مشوشش را در آن شهر فاسد
مثال های سيمرغ، ماسک های شيطان، اسب افسانه ای بود روحشان را نجات بخشيده خيره گشته و ت

 خستگی آن روز طوالنی که از کوه حرا پايين آمده، تا شهر پياده .و شير بالدار را تماشا کرده بود
 اورا به -و سپس خشم و ترديد مريدان را. رفته و فشار وقايع را در چادر شعرا تحمل کرده بود

  ."من بيهوش شدم: "ه چيز را به ياد آوردهم. پريشانی کشيده منقلبش کرده بود
 



هند نزديکتر می آيد، پيش روی او روی تخت می نشيند و با انگشتش از شکاف ردا سينه ی ماهوند 
مگر تو ُسست . اين نشانه ی ضعف است ماهوند. بيهوشی: "را نوازش می کند و به زمزمه می گويد

  "و ناتوان شده ای؟
 

هيچ مگو ماهوند، من همسر : "شت نوازشگر را بر لب هايش می نهدو پيش از آنکه پاسخ گويد انگ
در جاهليه مردم خيال می کنند شوهرم آدم زرنگی . شيخ هستم و هيچ يک از ما دوستان تو نيستيم

خوب می داند من . من او را بهتر می شناسم. است، در حالی که او مردی ضعيف النفس است
خانواده ی من حافظ معابدند، . ورد، چون به صالحش نيستمعشوق دارم، ولی به روی خودش نمی آ

از طرفی ." می خواهی آن ها را مسجد بنامم؟ آن ها فرشتگان جديد تو اند. معابد الت، عزی و منات
هندوانه تعارف می کند و می خواهد قطعه ای را با دست خود به دهانش نهد، اما او مانع می شود و 

." آخرين معشوق من بعل جوان بود: "زن ادامه می دهد. د و می خوردقطعه را خود به دهان می َبَر
بله، شنيده ام که به َپر و پای : "آثار خشم را در چهره ی ماهوند می بيند و با رضايت ادامه می دهد

. نه او و نه ابوسيمبل، هيچ يک نمی توانند با تو برابر باشند. اما آن جوان اهميتی ندارد. تو پيچيده
  ."می توانمولی من 

  
. و به سوی پنجره باز می گردد." به زودی: "هند پاسخ می دهد." بايد بروم: "ماهوند می گويد

قافله ها و . پيرامون شهر چادرها را جمع می کنند، کاروان های طوالنی شتر آماده ی رفتن می شوند
باز به طرف ماهوند برمی . تکارناوال پايان يافته اس. ارابه ها برای عبور از صحرا به راه افتاده اند

  .گردد
  

من ناتوانی تو را نمی . من با تو برابرم، ولی در عين حال نقطه ی مقابلت نيز هستم: "تکرار می کند
  ." تو نبايد آن کار را می کردی. خواهم

 
ديگر خطری در آمد معابدتان را تهديد ... اما منفعتش را شما می َبريد: "ماهوند به تلخی می گويد

  ." کندنمی
  

نزديک می شود و چهره اش را جلو صورت ماهوند ." انگار متوجه نيستی: "هند به نرمی می گويد
اگر تو هوادار الهی، من هم طرفدار ال التم و او به خدای تو که الهه ها را مقدس : "پيش می آورد

جنگ ميان من . تضديت او با خدای تو بنيادی، هميشگی و فراگير اس. قلمداد می کند اعتقادی ندارد
خدای تو وجودی برتر است که بنده ! آن هم چه متارکه ای. و تو نمی تواند با متارکه پايان بگيرد

ال الت کمترين تمايلی ندارد دختر او باشد، او خود را با اهللا برابر می . نوازی ميکند و می بخشايد
ت را خوب می شناسد، همانطور که او ال ال. برو از بعل بپرس. همانطور که من با تو برابرم. داند

  ."مرا می شناسد
 

  ."پس شيخ می خواهد زير قولش بزند: "ماهوند می گويد
 

بايد اطراف و جوانب را . کسی چه می داند؟ خودش هم هنوز نمی داند: "هند به طعنه می گويد
 و سه الهه ی ميان اهللا. آدم ضعيفی است اما تو می دانی که من حقيقت را می گويم. گفتم که. بسنجد

من . جنگ تا پای مرگ. می خواهم بجنگم. ما صلح نمی تواند برقرار باشد، چون که من نمی خواهم
  "و اما تو چه هستی؟. اينم



 
  ." آب ماسه را می شويد و کنار می زند. تو ماسه ای و من آب: "ماهوند می گويد

  
  ." نگاه کنُدور و برت را . و صحرا آب را هم جذب می کند: "جواب می دهد

  
چيزی از رفتنش نگذشته که مردان زخمی خود را به قصر شيخ می رسانند و با ته مانده ی 

ولی ديگر پيامبر را نمی . جسارتشان به هند اطالع می دهند که حمزه ی پير برادرانش را کشته است
  .او بار ديگر آهسته به سوی کوه حرا به راه افتاده است. توان هيچ کجا يافت

  
*
  
. برئيل خسته که می شد دلش می خواست مادرش را به خاطر اين لقب لعنتی فرشته به قتل برساندج

التماس می کند، به که؟ برای چه؟ که از دست اين شهر رؤيايی قصرهای ماسه ای و ! اين هم شد لقب
قول ديگر شستن قلب پيامبران، تعليم قرائت و دادن . شيرهايی که سه رج دندان دارند خالص بشود

پس ِکی اين مکاشفات و الهامات تمام می شود؟ فی نی تو، ختم . بهشت برای هفت پشتش کافی است
همه ی مشکالت نوع بشر . اين رؤياهای مادرجنده. دلش برای يک خواب سياه بی رؤيا لک زده. شد

مردم می اگر من خدا بودم قدرت خيالبافی را از . در سينما هم همينطور است. مربوط به اين ها است
گرفتم و آن وقت شايد حرامزاده ی مفلوکی که من باشم، می توانستم يک شب راحت سرم را زمين 

برای مبارزه عليه خواب چشمانش را به زور باز نگه می دارد و آنقدر مزه نمی . بگذارم و بخوابم
انسان است اما هرچه باشد . زند تا قسمت بنفش شبکيه اش کم رنگ می شود و ديگر جيزی نمی بيند

منظور باالی کوه . و باألخره به سوراخ خرگوش می افتد و از سرزمين عجايب سر در می آورد
اما اين بار نه در فک ها . سوداگر دارد پيدا می شود و بار ديگر خواست و نيازش پديدار است. است

سوی خود می او مرا به اندازه ی خودش کوچک می کند و به . و صدای من، بلکه در همه ی اندامم
بدمصب آنقدر قوی است که انگار يک مليون ستاره . نيروی جاذبه اش باور نکردنی است. کشد
هر دو برهنه اند و در آن غار با ماسه . و بعد جبرئيل و پيغمبر دست و پنجه نرم می کنند... است

 پخش می شن های اطرافشان مانند نور در فضا. های سفيد و نرمش در هم می پيچند و می غلطند
انگار اين منم که دارم امتحان . پنداری می خواهد وضعيتم را بسنجد، ُسبک و سنگينم می کند. شود

  .پس می دهم
  

ماهوند در غاری در پانصد پايی قله ی کوه حرا با جبرئيل دست و پنجه نرم می کند، او را به اين 
زبانش . ده که دست نبرده باشدطرف و آن طرف پرتاب می کند، و بگذاريد بگويم، ديگر جايی نمان

او بايد به هر . هرگز کسی را چنين خشمگين نديده ام. در گوشم رفته و مشتش به تخم هايم خورده
بدنش در برابر من سالمت و ورزيده است و دستکم . قيمت شده بداند و من هيج ندارم به او بگويم

وخته باشيم، اما واضح است که شنونده ی اگرچه شايد هردو از راه شنيدن آم. چهار برابر من می داند
او . همينطور به هم می پريم و غلت می زنيم و چنگ می اندازيم. بهتری است، پس چاره ای نيست

امکان ندارد بتوان فرشته ای . کمی زخم و زيل شده، اما پوست من مثل پوست نوزادان صاف است
يا به سنگی کوبيدش و له و َلَورده اش را روی يکی از اين بوته های بد مصب خار گير انداخت، 

اجنه، عفريت ها و هرچه از اين ها که فكر کنيد روی سنگ ها . از اين گذشته تماشاچی هم دارد. کرد
در آسمان هم سه موجود بالدار که شبيه مرغ ماهيخوارند ديده می . نشسته اند و ُکشتی را می پايند



. کنيم و نور چگونه بيفتد، چون به قو يا زن هم شبيهندالبته بستگی دارد از کدام طرف نگاه . شوند
  .ماهوند تمام می کند

  
. فرشته ماهوند را بر زمين ميخکوب کرد. بعد از اينکه ساعت ها، بلکه هم هفته ها ُکشتی گرفتند

اراده اش وجود مرا فرا گرفته و آنقدر نيرو می داد که روی زمين نگهش . خودش اين را می خواست
. چون که درست نيست. خاطر اين که َمِلک مقّرب نمی تواند در چنين نبردی بازنده باشدبه . دارم

بنابراين به محض اين که زمينش زدم بنا کرد از شادی گريستن و . فقط شياطين شکست می خورند
دهان مرا به زور باز کرد تا صدا، همان صدا بارديگر در بيايد و بر . آن وقت حقه ی قديميش را زد

  .پنداری دارم قی می کنم. پايش فرو بريزدسرا
 
*  
  

پس از ُکشتی با جبرئيل َمِلک مقرب، ماهوند پيغمبر هالک از خستگی به خوابی که هميشه بعد از 
وقتی در آن . مکاشفه دست می دهد، فرو می رود ولی اين بار زودتر از هميشه سر حال می آيد

ديگر موجودات بالدار روی سنگ ها . افش نيستبيابان افراشته به هوش می آيد، هيچ کس در اطر
به صدای بلند خطاب به فضای خالی می . اهميت خبر به حدی است که از جا می پرد. قوز نکرده اند

اين است آنچه  ."آن دفعه شيطان بود." "آن شيطان بود و با بيانش آن را به حقيقت می پيوندد: "گويد
به . حيله به کار زده و در هيبت جبرئيل بر او ظاهر شدهشيطان . هنگام گوش فرا دادن شنيده است

اين خاطر آياتی که از بر کرده بود، همان هايی که در چادر شعرا خوانده بود، آيات واقعی نبودند، 
با شتاب هر چه تمامتر به شهر . نه خدايی، بلکه شيطانی. بلکه نقطه ی مقابل و شيطانی آيات بودند

 آياتی را که بوی گند گوگردشان آدم را خفه می کند، اعالم کند، تا برای ابد باز می گردد تا بطالن آن
از همه ی نوشته پاک شوند و شايد فقط در يکی دو کلکسيون سنت های قديمی، آن هم از آن 

ولی . کلکسيون هايی که چندان قابل اعتماد نيستند، باقی بمانند و مفسرين جزمی در انکارشان بکوشند
 باالها می پلکيد و از باالترين زاويه ی دوربين به صحنه می نگريست، راز کوچکی جبرئيل که آن
هردو دفعه خودم : اين که. فقط يک چيز خيلی کوچک که در اينجا کار دست آدم می دهد. را می داند

هر دو سلسله ی ابيات، هم ابيات اولی و هم . بودم بابا، بار اول من بودم، بار دوم هم خودم بودم
و ما می دانيم . ات سری دوم در رّد آن ها، بيت و ضد بيت، ابيات بد و ابيات خوب، همه شانابي

  .دهانم از چه طريق باز و بسته می شد
  

. بار اول کار شيطان بود، اما اين بار فرشته بود: "ماهوند شتابان در راه جاهليه زير لب می گويد
  ." خودش بود که مرا در ُکشتی زمين زد. شک ندارم

 
*  
  

می گويند به . مريدان در دره، در نزديکی کوه حرا متوقفش می کنند تا خشم هند را هشدار بدهند
نشان عزا رخت سفيد پوشيده و گيسوان سياهش را باز کرده تا مانند توفان ُدور و برش موج بزند و 

جسم انقالب و اکنون به روح م. يا در گرد و خاک به دنبالش کشيده شود و جای پايش را پاک کند
اما شايع است که . آن ها همگی از شهر گريخته اند و حمزه نيز پنهان شده است. شباهت يافته

ابوسيمبل هنوز به خواست زنش که می گويد خون را با خون بايد شست، تسليم نشده و مشغول ُسبک 
جاهليه باز می ماهوند به رغم اندرز پيروانش به ... و سنگين کردن قضيه ی ماهوند و سه اهللا است



پيروان نيز با وجود ترس و وحشتشان او را بدنبال می . گردد و صاف به خانه ی سنگ سياه می رود
جمعيت به اميد رسوايی تازه يا ُبريدن دست و پا و يا يکی از اين قبيل تفريحات به ُدور و . کنند

  .برشان جمع می شوند و ماهوند مايوسشان نمی کند
  

سه الهه می ايستد و بطالن آياتی را اعالم می کند که شيطان در گوشش در برابر مجسمه های 
اين آيات از متن حقيقی از قرآن حذف می شوند و آيات تازه ای جايشان را می . زمزمه کرده است

  .گيرد
 

  آيا او دختر می آورد و شما پسر؟ اين چگونه تقسيمی است؟: "ماهوند قرائت می کند
 

اهللا هيچ مقامی به آنان ارزانی . شما و پدرانتان. ه شما در عالم رؤيا ديده ايداين ها نام هايی هستند ک
  ".نمی دارد

  
چنان ماتشان برده که به خود نمی آيند و سنگی بر نمی . و جماعت متحير خانه را ترک می گويند

  .دارند تا به او پرتاب کنند
 
*
  

. مجازاتی انتظارش را می کشد.  می گرددماهوند پيغمبر پس از انکار آيه های شيطانی به خانه باز
انتقام که؟ روشن است يا تيره؟ خوش جنس است يا بدجنس؟ انتقامی که معموًال گريبان . نوعی انتقام

همسر پيغمبر که هفتاد سال دارد کنار پنجره ی سنگی مشبک راست نشسته، . بی گناهان را می گيرد
  . گفته استپشتش را به ديوار تکيه داده و با زندگی وداع

  
 به نظر هند سياستی که شيخ .ماهوند غرق ماتم در را به روی خود می بندد و هفته ها هيچ نمی گويد
.  است"تسليم"نام دين جديد . جاهليه برای پيگرد قاتل در پيش گرفته، بی اندازه کند پيش می رود
ندگی در فالکت بارترين محله ابوسيمبل فرمان داده که پيروان آن بايد به جدايی از بقيه ی مردم و ز

از آن گذشته، رفت و آمدشان در هنگام شب، مانند مواقعی که . ی زاغه نشين شهر تن در دهند
از سوی ديگر مردم هم . حق کارکردن نيز ندارند. حکومت نظامی برقرار است، ممنوع اعالم شده

کنند، دسته ای از ُترک های به زنانشان در فروشگاه ها تف می . بدرفتاری را از حد گذرانده اند
جوان که شيخ مخفيانه کنترل و حمايتشان می کند، آزارشان می دهند و شب هنگام به اتاقشان آتش 

با اين حال يکی از تضادهای آشنای . پرتاب می کنند تا خفته گان از همه جا بی خبر در آتش بسوزند
 گردد، مانند گياهی که هرچه شرايط تاريخ سبب می شود که بر تعداد مؤمنين روز به روز افزوده

  .جوی و وضع خاک بدتر باشد، به نحو معجزه آسايی سريعتر و بهتر رشد می کند
  

 که مايل به "تسليم شدگان"يثرب به آن دسته از : اهالی واحه ی يثرب در شمال پيشنهادی می کنند
تو هرگز نمی توانی : "دارندحمزه معتقد است که چاره ای جز رفتن ن. َترک جاهليه اند مسکن می دهد

هند تا وقتی زبانت را از حلقومت . به حرفم گوش کن. پيامت را در اينجا به آخر برسانی، برادرزاده
".نخواستم از ُبريدن، ببخشيد، تخم های خودم چيزی بگويم. بيرون نکشد راضی نمی شود

 



ول می کند و مؤمنين می روند تا ماهوند که در ماتمکده اش با خاطرات گذشته ها تنها مانده بود قب
پيغمبر با چشمان گود رفته . اما خالد، حامل آب، باز می ماند. خود را برای ترک جاهليه آماده سازند
پيامبر، من به تو شک کردم، : "با اندکی دستپاچگی می گويد. منتظر است تا حرف هايش را بشنود

ابتدا می گفتيم ماهوند اهل سازش نيست، و تو . مولی تو ِخَردمندتر از آن بودی که ما تصور می کردي
سپس گفتيم ماهوند به ما نارو زده، ولی تو حقيقت ژرفتری را برای ما به ارمغان . سازش کردی

تو خود شيطان را نزد ما آوردی تا بتوانيم اعمال آن موجود پليد را مشاهده کنيم و ببينيم . آوردی
مرا برای آنچه در ذهنم می گذشت .  به ايمان ما غنا بخشيدیتو. چگونه به دست حق از پا در می آيد

  ."ببخش
 

تلخی و بدگمانی در ." بله: "ماهوند از اشعه ی خورشيد که از پنجره به درون آمده دور می شود
کارهای من . حقيقت ژرف تر، آوردن شيطان. من کار خارق العاده ای کردم: "کالمش موج می زند

  ".هميشه همينطور بوده است
 
*  
  

آن ها شهر خشکی . جبرئيل از باالی کوه حرا مؤمنين را تماشا می کند که از جاهليه دور می شوند
را به مقصد جايگاه خنکی نخلستان و آب، آب و آب ترک می گويند و در دسته های کوچک بی آنکه 

ين سال زمان امروز اولين روز از نخست. چيز زيادی بردارند، از ميان امپراتوری خورشيد می گذرند
مادام که پيش می روند، زمان قديم پشت سرشان می ميرد و زمان نو در انتظارشان به . نوين است

خبر گريز تسليم شدگان که در . در يکی از روزها ماهوند نيز ناپديد می شود. هستی می پيوندد
  :جاهليه می پيچد، بعل قصيده ای به رسم وداع می سرايد

  
  تسليمامروزه 

 
  ستنباط می شود؟چگونه ا

 
   چون مفهومی ُپر از وحشت

 
  .چون مفهومی که می گريزد

  
اکنون غالبًا خود را باالی . ماهوند به واحه ی خود رسيده است، ولی جبرئيل از اين شانس ها ندارد

ستاره های سرد دنباله دار شستشويش می دهند و سه موجود بالدار، الت، . کوه حرا تنها می يابد
ز فراز آسمان شب فرود می آيند و ُدور و برش بال می زنند، به چشمش چنگ می منات، عزی ا

دست ها را برای . اندازد، گازش می گيرند و موها و بال هايشان را چون شالق بر بدنش می کوبند
حفظ خود بلند می کند، ولی آنان انتقامجويانی خستگی ناپذيرند و هر بار که می خواهد استراحت کند 

در دفاع از خود تالش می کند، ولی آن ها . افظت را فراموش می کند به سراغش می آيندو فکر مح
  .سريعتر و زرنگترند و بال دارند

 
او شيطانی ندارد که بتوان باطلش کرد و در عالم رؤيا قادر نيست تنها با خواست و اراده دورشان 

  .کند
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بود  [Rosa Diamond]ُرزا دايموند نامش . پيرزن در سكوت انديشيد، من می دانم روح يعنی چه
با آن دماغ منقاری اش، چشمانش را تنگ آرده از پنجره ی نمك سود . و هشتاد و هشت سال داشت

 و باز سری تكان داد. اتاق خوابش به بيرون می نگريست و دريا و ماه آامل را تماشا می آرد
از آن صداهای ترسناك يا مالفه ی سفيدی آه . انديشيد، از آن گذشته می دانم روح چه چيز نيست

. همين. اما شبح واقعًا چيست؟ آار ناتمام. اين ها همه اش حرف مفت است. تكان می خورد نيست
ای آن وقت پيرزن با صد و هشتاد سانتيمتر قد، پشت صاف و بی قوز و موه. شبح آار ناتمام است

آوتاه مردانه، گوشه های لبش را پايين داد و با رضايت از اين ظاهر تراژيك لب ورچيد و شال آبی 
رنگ بافتنی را به ُدور شانه های استخوانيش سفت پيچيد و چشمان بی خوابش را لحظه ای هم 

ويلی  تو بيا، به التماس گفت، بياييد آشتی های نورمن،. گذاشت تا برای بازيافتن ياد گذشته ها دعا آند
  [Willie-the-Conk].ُآنكه 

  



اين تكه از ساحل و پالژ اختصاصی آه راه شيبدار سمت . نهصد سال پيش همه ی اين ها زير آب بود
ويالهايی آه رنگ ديوارهايشان پوسته پوسته شده و انبار قايق . ويالهايش را تخته پوش آرده اند

ای زينتی، قاب های خالی عكس، جعبه های قديمی هايشان از شكل افتاده است و ُپر از صندلی ه
بيسكوييت با دسته نامه های روبان زده، لباس زيرهای ابريشم نفتالين زده، آتاب های دخترانی آه 

 [Lacrosse ُلكراس روزی جوان بودند و صفحات آن را از اشك خيس می آردند، چوب های
و همه ی صندوقچه های گنجينه ی خاطره ها و ، آلبوم های تمبر ].م. نوعی بازی با توپ در آانادا

خط مرزی ساحل تغيير آرده و حدود يك مايل عقب نشسته بود، به طوری آه . زمان های گمشده
. نخستين قصر نرمن، در انزوا، به دور از آب رها شده و اآنون اطرافش را باتالق فرا گرفته است

ر سرما و رطوبت و ِگل و شل به مالكان باتالقی آه مصيبت انواع و اقسام تب نوبه را در اث
او، همان . طاعونزده ای آه همچنان در اسمش چيست، ملك خود به سر می بردند، نازل می آند

پيرزن، قصر را مانند بقايای ماهی ای می يافت آه جزری عتيق به آن خيانت آرده و يا چون 
نه قرن پيش، آشتی های نرمن از ! نهصد سال. هيواليی دريايی آه زمان به سنگ تبديلش آرده باشد

در شب هايی آه هوا صاف و بدر تمام بود، پيرزن . ميان خانه ی اين زن انگليسی عبور آرده بودند
  .به انتظار اشباح درخشان می نشست

  
اين بار نيز به خود اطمينان داد آه پشت پنجره بهترين مكانی است آه می توان ُورود آشتی ها را 

ين سن پيری، تكرار راحتش می آرد و تكرار آلماتی آه خوب می شناخت، مانند در ا. تماشا آرد
 سبب می شد خود را جامد، تغيير ناپذير و ابدی بيابد، در حالی آه "بهترين جا "و" آار ناتمام"

وقتی بدر تمام برمی آيد، در آن سياهی . خوب می دانست ُپر از عيب است و فراموشی آورده است
ست آه موج بزرگ بادبان ها، برق پاروها، و خود فاتح ايستاده بر سينه ی آشتی می قبل از سپيده ا

 بله، من در زندگی خيلی چيزها ديده ام -آيند، از ميان موج شكن چوبی و چند قايق واژگون می گذرند
 از  فاتح با آن آاله چندگوش دماغ فلزيش-و هميشه هم اين استعداد را، نيروی ديدن اشباح را داشته ام

دِر ُورودی خانه می گذرد و از ميان ظروف آيك خوری و آاناپه های قديمی عبور می آند، مانند 
پژواك ضعيفی است آه درون اين خانه ی خاطره ها و آمال می پيچد و بعد چون گور ساآت می 

  .شود
  

 -ف آند، دوست داشت هميشه همانطور لفظ قلم تعري[Battle Hill]بتل هيل وقتی آودك بودم، در 
آشتی . در گذشته، آودآی تنها بودم آه يكباره، بی آن آه برايم غريب باشد، خود را ميان جنگ يافتم

هارولد اروِوی های جنگی، گرز، نيزه، پسرهای بور ساآسون آه در عنفوان جوانی آشته می شدند، 
[Harold Arroweye] اد، نيروی ديدن بله، هميشه اين استعد. و ويليام آه دهانش ُپر از ماسه شد

به نظرش آمده  [Hastings]هيستينگز داستان روزی در بچگی ُرزا آه صحنه ی جنگ . اشباح
اگرچه آنقدر آن را . بود، برای پيرزن به يكی از نشانه های تعيين آننده ی وجودش تبديل شده بود

سم بخورد آه تعريف آرده بود آه ديگر هيچ آس، از جمله خودش، نمی توانست با اطمينان خاطر ق
با خود می گفت، بعضی وقت ها . ذهن تعليم ديده ی ُرزا همچنان مشغول بود. واقعيت داشته يا نه

. آن روزهای عزيز ُمرده   ]روزهای زيبا[ Les beaux jours.خيلی دلم برايشان تنگ می شود
ه، انكار نمی ولی وقتی دوباره گشود، در آنار آب ديد، بل. بار ديگر چشمان ُپرخاطره اش را بست

  .شود آرد، ديد چيزی تكان می خورد
 

با ." نمی تواند او باشد "-."غير ممكن است "- !"باور نكردنی است: "هيجانزده با صدای بلند گفت
پاهای بدون لرزش، در حالی آه باال تنه اش به مبل و ديوار می خورد، به جستجوی آاله، مانتو و 



 بلكه  سرد و يخزده، جبرئيل فرشته با دهانی ُپر از، نه ماسه،در ساحل  در همان وقت، . عصايش رفت
  .برف، به هوش آمد

  
  !پوتويی

  
 همانطور آه قبًال -بعد. پنداری زيادی خلط او را به جلو می راند. جبرئيل تف آرد و از جا پريد

آن . شش تولد چمچا را تبريك گفت و شروع آرد به تكاندن برف از آستين های خيس پيراهن بنف-گفتيم
 بيخود نيست اين بدمصب  يار، ای خدا،: "وقت در حالی آه اين پا و آن پا می آرد با صدای بلند گفت

  ."ها دلشان مثل يخ سرد است
  

با اين همه چيزی نگذشت آه شوق و ذوق يافتن آن همه برف ُدور و برش بدگمانی اوليه را از ميان 
. آن هيكل سنگين و خيس بنا آرد ورجه ورجه رفتن و با - چون هر چه باشد مردی استوايی بود-برد

گلوله ی برف بود آه به طرف رفيق همراهش آه دمر افتاده بود پرتاب می آرد، پنداری آدم برفی 
نخستين نشانه . را ُپرصدا و آشدار می خواند [Jingle Bells]جينگل بلز   است و آواز آريسمس،

، ستاره ی صبح می [Lucifer]لوسيفر احل دنج های َسَحر در آسمان ديده می شد و در اين س
  .رقصيد

   
  ...در اينجا بايد اضافه آنم آه به علت نامعلومی بوی بد نفسش از بين رفته بود

  
جبرئيل شكست ناپذير، آه خواننده احتماًال در رفتارش نشانه های هذيانی اختالل ناشی از سقوط اخير 

بلند شو برويم !  پاشو و مثل خورشيد بدرخش  شو مامانی،بلند: "را می بيند، همچنان فريادآنان گفت
پشت به دريا آرد تا خاطره ی هولناك سقوط را به يادش نياورد و برای ." ببينيم اينجا چه خبر است

جبرئيل آه هميشه تشنه ی چيزهای نو بود اگر می توانست و بيرقی در اختيار . وقايع آينده آماده شود
آه اين سرزمين سفيدپوش را " آسی چه می داند"ا نصب می آرد تا به نام داشت، حتما آن را همانج

و ." سپونو، د بجنب بابا، مگر ُمرده ای بدمصب: "به التماس افتاد. سرزمين نو يافته ی خويش بخواند
به سوی هيكل صلدين آه دراز به دراز افتاده بود خم شد، اما . با اين گفته بالفاصله به خودش آمد

حاال نمير چامچی جون، حاال آه اين همه راه آمده ايم : "به اصرار گفت.  لمسش آندجرأت نكرد
  ."نمير

  
صلدين نُمرده بود ولی می گريست و اشك های ناشی از شك و ضربه ی سقوط روی صورتش يخ 

وضعش به آابوس . تمام بدنش را پوسته ای از يخ پوشانده بود آه چون شيشه صاف بود. می زد
در حالت نيمه هشياری آشنده ای آه از پايين بودن حرارت بدن ناشی می شد، . داشتبيشتر شباهت 

وحشت آابوس آسای ترآيدن و ديدن خونی آه از ترك های يخ بيرون خواهد زد، و ور آمدن پوستش 
آيا ما واقعًا، منظورم . از اين گذشته، ُپر از سؤال بود. همراه با ورقه های يخ دهنش را فرا گرفته بود

ين است آه وقتی تو با بازوهايت بال می زدی، آن وقت، بعد آب، يعنی می خواهی بگويی واقعًا مثل ا
سينما بود؟ يعنی چارلتون هستون چوب دستيش را بلند آرد آه ما بتوانيم از آف اقيانوس رد بشويم؟ 

ه شايد از زير ولی اگر اينطور نبود، پس چطور بود؟ يا اين آ.  غير ممكن است نه، اين آه نمی شود،
واقعيت . آب پريان دريايی همراهی آردند و چنان از ميان دريا گذشتيم آه پنداری ماهی يا شبح هستيم

 همه ی پرسش ها چون رؤيايی محو می  ولی وقتی چشمانش را گشود،... اين بود؟ آری يا نه؟ من بايد
، گويی ُدم هر سؤال در ذهنش نمود، به طوری آه نمی توانست به خوبی آن ها را در ذهنش بيان آند



بعد نگاهش به آسمان افتاد و ديد به رنگ . می جنبيد و بعد چون َپره ی زيردريايی ناپديد می شد
آسمان رنگ نارنجی خونی بود با لكه های سبز و برف به رنگ . رنگی آه نبايد باشد. ديگری است

داشت نتيجه می گرفت آه از . دسخت مژه زد، ولی رنگ ها همانطور باقی ماندن. آبی جوهری بود
 به مكانی پليد، جايی ديگر، نه انگلستان، شايد هم غير انگلستان، منطقه ای  آسمان به بيرون،

.  خالصه آرد، شايد جهنم شايد،. ساختگی، قصبه ای تباه و يا سرزمين يا حالتی دگرگون فرو افتاده
نه . دش اطمينان داد، نمی تواند جهنم باشددر آن حال آه بيهوشی باز تهديد می آرد به خو.  نه نه،

  . اما داری می ميری. چون تو هنوز نُمرده ای. هنوز
  

  .سالن ترانزيت: خوب پس
  

شروع به لرزيدن آرد، ارتعاش آنقدر شديد شد آه به نظرش آمد زير فشار مانند يك هواپيما منفجر 
  . می شود

  
گر زنده می ماند، ناچار بود همه چيز را از نو در خالء به سر می ُبرد و ا. و بعد ديگر هيچ نبود

ولی حاال لزومی . حتی ناگزير بود زمين زير پايش را دوباره آشف آند تا بتواند گامی بردارد. بسازد
 هيكل بلند و استخوانی مرگ، با  :زيرا با اجتناب ناپذير روبرو بود. نداشت نگران اين مسايل باشد

مرگ آه به عصای دسته نقره ای . اه آه نسيم آن را تكان می دادآاله حصيری لبه پهن و ردايی سي
  . تكيه داده، پوتين های ولينگتن سبز زيتونی به پا داشت

  
صدای زنی بود . عالمت هم زده ايم. اينجا چه آار می آنی؟ اين ملك خصوصی است: "مرگ پرسيد

  . آه بفهمی نفهمی می لرزيد، انگار هيجانزده بود
  

 در سكوت وحشتزده انديشيد، می خواهد ببوسدم و نفسم را -رگ به رويش خم شدچند لحظه بعد م
  .و برای اعتراض، حرآات ضعيف و بيهوده ای آرد. ببرد

  
ولی نفسش عجب بوی گندی می . زنده بودنش حتمی است: " به جبرئيل گفت مرگ خطاب به آسی،

  "آخرين بار آی دندان هايش را مسواك زده؟. دهد
  
*  
  

چه انتظاری داشتيد؟ . يرين و نفس ديگری، به دليلی همان قدر مرموز تلخ و بدبو شده بودنفس يكی ش
مگر از آسمان به زمين افتادن شوخی است؟ فكر می آردند هيچ صدمه ای به آدم نمی زند؟ بايد هر 

ارم از البته د(دوشان زودتر از اين ها می فهميدند آه نيروهای باال عنايت آرده اند و چنين نيروهايی 
، نسبت به مگس هايی آه آله معلق شده اند رفتاری توأم با بازيگوشی و تا .)خودم صحبت می آنم

فكر می آنيد سقوط آن ها طوالنی بوده؟ بايد بگويم در مورد مسأله ی . حدودی الابالی گری دارند
بگوييد از ابرها ممكن است . سقوط هيچ شخصيت فانی و يا غيرفانی را با خودم قابل مقايسه نمی دانم

داشتم می . زير فشار شيرجه ای بلند... به خاآستر، از سوراخ بخاری، از انوار بهشت به آتش دوزخ
در هر . انتخاب غير انسب. گفتم بايد انتظار دگرديسی هايی را داشت آه همگی تصادفی نيستند

ندن، بلكه دوباره زاده شدن، و نه فقط زنده ما.  برای اين آه آدم زنده بماند بهای گزافی نيست صورت،
  .آن هم در سن آن دو تا نو شدن، 



  
  چه؟ بايد بگويم چه تغييراتی در آن ها به وجود آمده؟

  
  . نفس بد بو–نفس خوش بو 

  
و به نظر ُرزا دايموند آمد آه به ُدور سر جبرئيل فرشته آه همچنان پشت به دريا و طلوع ايستاده 

  . ی درخشدبود، هاله ای طاليی رنگ و ضعيف م
  

  .و آن دو برآمدگی روی شقيقه های چمچا، زير آاله خيسش آه هنوز سرجايش مانده بود
  

  .و، و، و
  
*  
  

وقتی چشمش به هيكل غريب و مسخره ی جبرئيل فرشته افتاد آه ميان برف ها چون ديونی سوس 
چشمش آه از . تاد اسمش را ببر، فرشته ها نيف خدای شراب، شوقَزده می گشت، ُرزا دايموند به ياد،

پنجره، از ورای شيشه های غبار گرفته ی نمك سود به او افتاد، با آن نگاه آم سوی پيرش احساس 
آرد قلبش چنان سخت و دردناك به تپش درآمده آه ترسيد مبادا از آار بيفتد، زيرا در آن شكل محو، 

 فراموش آرد آه گويی هرگز ُرزا فاتحان نرمن را چنان. تجسم ژرفترين آرزوی قلبيش را يافته بود
شتابی آه برای پاهای پيرش بيش از . وجود نداشته اند و به شتاب از شيب سنگريزه ها پايين رفت

بهانه اش اين . می خواست اين غريبه ی عجيب را برای ُورود به زمينش سرزنش آند. اندازه بود
  .بود
  

اشت، سنگدل می شد، و تابستان ها وقتی معموًال در دفاع از اين تكه ساحلی آه عاشقانه دوست می د
مردم برای گذراندن تعطيالت آخر هفته گذارشان به باالترين خط مد دريا می افتاد، ناگهان چون 

 اين باغ من –گرگ گرسنه، به گفته ی خودش، بر سرشان نازل می شد تا توضيح بدهد و امر آند 
اين پالژ بدمصب . و بيرون گاو احمق پير زود باش بر– و اگر ُپررو بشوند –می بينيد آه . است

 و به خانه باز می گشت تا شيلنگ دراز سبزرنگ را بياورد و با سنگدلی آب را –خصوصی است 
او . روی پتوهای شطرنجی، چوب های پالستيكی آريكت و شيشه های لوسيون ضدآفتابشان باز آند

های سوسيس و جگرشان را خيس می آودآانشان را در هم می آوفت و ساندويچ ُبرج های ماسه ای 
... ناراحت آه نمی شويد؟.  می خواهم باغچه ام را آب بدهم :آرد و پيوسته لبخند شيرين به لب داشت

خانواده اش موفق نشده بودند راضيش آنند به خانه ی . در سراسر ِده می شناختندش. از آن ها بود
رح آرده بودند، همه را بيرون انداخته و وقتی به خود جرأت بخشيده، موضوع را مط. پيران برود

به عالوه همه را از ارث محروم آرده، يك پنی . گفته بود ديگر هرگز به در خانه اش نزديك نشوند
اما حاال تك و تنها مانده بود و هفته پشت هفته می آمد و يك نفر به او سر . برای آسی نگذاشته بود

آه در همه ی آن سال ها آارهايش را  [Dora Shufflebotham]دورا شافل بوتام حتی . نمی زد
با اين . خدا بيامرزدش. دورا سپتامبر گذشته از دنيا رفت. انجام داده بود هم سراغش را نمی گرفت

همه مايه ی شگفتی است آه اين قزل آالی پير، در اين سن و سال چطور به همه ی آارهايش می 
. وز زياد می آند، ولی بدش را گفتی، خوبش را هم بگودرست است آه وز. آن هم با آن پله ها. رسد

  .آن همه تنهايی هر آسی را ديوانه می آند



  
ُرزا چند آلمه به نشان سرزنش بر زبان آورد و . اما جبرئيل نه آب شيلنگ نصيبش شد و نه بدزبانی

ز آاله مدل و تا آن وقت هنو(در حين وارسی صلدين آه سقوط آرده و تازه به گوگرد آغشته شده بود 
، َپره های بينيش را با دست نگه داشت و بعد با شرمی آه )انگليسيش را از سر بر نداشته بود

ش شما ب بهتر است دوستتان را به . بازيافتنش شگفت انگيز بود، تته ِپته آنان به منزل دعوتشان آرد
 به خانه آمد تا زير در حالی آه پا می آوبيد، از راه تخته آوب. هوا سرد است. منزل ب بياوريد

از سردی هوا آه گونه هايش را سرخ آرده بود، ممنون بود، زيرا سرخی شرم . آتری را روشن آند
 .را در چهره اش پنهان می آرد

  
*  
  

صورتی آه انگار هرگز . حالت چهره ی صلدين چمچا در جوانی به طور استثنايی پاك و بی گناه بود
. ه، با پوستی آه به نرمی و صافی آف دست شاهزادگان بودبا سرخوردگی و پليدی رو به رو نشد

اين چهره در روابطش با زن ها خيلی به دردش خورده بود و در واقع همسرش پمال الوليس اولين 
: شگفتزده می گفت.  همين حالت چهره اش بود دليلی آه برای گرفتار شدن به دام عشق او آورده بود،

و در حالی آه دست هايش را زير چانه ی ."  ی عشق می ماندچقدر ِگرد است، به صورت فرشته"
  " .مثل توپ الستيكی است: "صلدين می گرفت ادامه می داد

  
  ."زيرش استخوان است. من استخوان هم دارم: "و به او برمی خورد

  
  ."همه دارند. يك جايی داری: "پمال رضايت می داد

  
 ستاره ی دريايی است و اسباب صورت ندارد، و پس از آن تا مدتی گرفتار اين فكر بود آه شبيه

. بيشتر به خاطر تخفيف اين احساس بود آه آم آم آن رفتار تكبرآميز و محدود را پرورش داده بود
بنابراين وقتی پس از خوابی طوالنی و ُپر از . رفتاری آه اينك به سرشت دومش مبدل شده بود

مربوط می شد، او را به صورت پری دريايی می ديد رؤياهای تحمل ناپذير آه بيشتر به زينی وآيل 
آه از آنار توده ی شناور يخی با شيرينی دردناآی برايش آواز می خواند و از اين آه نمی تواند در 
خشكی نزدش بيايد ِابراز تأسف می آند و بعد صدايش می زند، صدا می زند، اما نزديكش آه می 

... وازش به ترانه ای فاتحانه و انتقامجويانه مبدل می شودرسد، در قلب آوه يخ محبوسش می آند و آ
همانطور آه می گفتيم، وقتی صلدين چمچا بيدار شد و به آينه ای آه در قابی به رنگ آبی و طاليی و 
الك الكل خورده قرار داشت نگريست، همان چهره ی قديمی فرشته آسا را ديد آه بار ديگر به او زل 

در آن حال مشاهده آرد آه روی شقيقه هايش دو برآمدگی به شكل . ّدی بودمسأله خيلی ج. زده است
  .حتما در خالل حوادث اخير به گيجگاهش ضربه خورده بود. دو ورم پريده رنگ روييده است

  
چمچا در حالی آه در آينه به چهره ی تغييريافته اش می نگريست، آوشيد تا هوّيت خود را به خاطر 

 يك مرد واقعی هستم آه گذشته ام واقعی است و آينده ام را طرح ريزی آرده به آينه گفت من. آورد
وقت، انضباط شخصی، منطق، جستجوی : من مردی هستم آه بعضی چيزها برايم اهميت دارد. ام

ايده آل زيبايی، امكان . آنچه اصيل و شريف است، بدون توسل به خدا، آن چوب زير بغل قديمی
اما علی رغم اين مناجات، افكار منحرف راحتش نمی . ن دار هستممن مردی ز. تعالی، و ذهن

آه دنيا در فراسوی اين پالژ و اين خانه وجود خارجی نداشت و اگر محتاط : مثل اين يكی. گذاشت



همه چيز بايد از . نبود و عجوالنه رفتار می آرد، از لبه ی آن به پايين، به درون ابرها پرتاب می شد
اگر چنانچه بايد و شايد، همين حاال به خانه اش تلفن می زد و به همسر :  اين يكیو. نو ساخته می شد

عاشقش اطالع می داد آه نُمرده است و در اثر انفجار، در ميان زمين و هوا تكه تكه نشده است، اگر 
و يا . اين آار عاقالنه را انجام می داد، حتما آسی آه گوشی را برمی داشت با نام او آشنا نبود

 زاييده ی  صدای پايی آه در گوشش زنگ می زد، صدايی دور آه رفته رفته نزديك می شد،: سومی
ذهنش نبود و از صدمه ی سقوط ناشی نمی شد، بلكه هشدار رسيدن سرنوشتی شوم بود آه رفته رفته 

 من اينجا هستم در خانه ی مادربزرگ، چشمان درشتش. ال او ان، دی او ان، لندن. نزديكتر می شد
  . و دست های بزرگش، دندان های درازش

  
برش دار و . اندرزگويان انديشيد، نگاه آن، آنجا است. روی ميز آنار تختخوابش يك تلفن ديده می شد

آن ها : "و بعد ياوه های اين چنينی به ذهنش می آمد. آن وقت تعادلت باز می گردد. شماره را بگير
 ."به اندوه و عزاداريش فكر آن، همين االن تلفن بزن"بعد، و ."  ارزش تو را ندارند مثل تو نيستند،

 
در اتاق ساعت نبود و ساعت ُمچيش هم در آن گيرودار ناپديد ... نمی دانست چه ساعتی. شب بود
  . با زنگ چهارم صدای مردی را از گوشی شنيد.  نه شماره را گرفت تلفن بزند يا نزند؟. شده بود

  
  "چه خبر است؟ " :عين حال آشنا بودصدا، خواب آلود، مبهم و در 

  
  ." شماره را اشتباه گرفته ام. ببخشيد، خواهش می آنم ببخشيد: "صلدين چمچا گفت

  
از يك . همانطور آه به تلفن خيره شده بود نمايشنامه ی درامی را به ياد آورد آه در بمبئی ديده بود

. ؟ نه، نه[Tennyson]تنی سون . ، نام نويسنده از ذهنش می گريخت...داستان انگليسی، اثر
 در متن اصلی آه اآنون -ولش آن بدمصب را [Sommerset Maugham]سامرست موام 

نويسنده نداشت، مردی آه از مدت ها پيش تصور می آردند ُمرده است، پس از سال ها غيبت باز 
ه خانه ی ابتدا شبی در نهان ب. می گردد، و چون شبحی زنده به پاتوق های سابقش سر می زند

می بيند زنش به اين خيال . سابقش می رود و از يكی از پنجره ها آه باز مانده بود به داخل می نگرد
. آه بيوه شده، شوهر تازه ای اختيار آرده و روی لبه ی پنجره نيز اسباب بازی بچه ای افتاده است

ب بازی را برمی دارد و سرانجام اسبا. مدتی همچنان در تاريكی می ماند و با احساساتش می جنگد
و اما برگردان . بی آن آه آسی از آمدن يا حضورش با خبر شود، برای هميشه آنجا را ترك می گويد

. زن با بهترين دوست شوهری آه تصور می آرد ُمرده است ازدواج آرده. هندی داستان تفاوت دارد
ی شود و با ديدن همسر و دوست شوهر اول بی آن آه انتظار تغييراتی را داشته باشد از در وارد م

از دوستش برای . قديميش آه آنار هم نشسته اند، به ذهنش خطور نمی آند آه آن دو ازدواج آرده اند
اين آه به آارهای زن رسيده است سپاسگزاری می آند، ولی حاال آه او بازگشته است، همه چيز به 

اقعيت را به او بگويند و سرانجام يكی زن و شوهر جديد نمی دانند چطور و. حال عادی برمی گردد
شوهر اول آه ظاهرًا غيبت طوالنيش به خاطر دچار شدن . از خدمتكاران پرده از ماجرا برمی دارد

به فراموشی بوده، با شنيدن اين خبر اعالم می آند آه او نيز مسلما در اين مدت طوالنی آه دور از 
 است، ولی متأسفانه حاال آه خاطره ی زندگی گذشته خانواده به سر برده با زن ديگری ازدواج آرده

مرد نزد پليس می رود تا تقاضا آند . اش باز آمده، حوادث ُدوران غيبت را فراموش آرده است
 .همسر جديدش را بيابند، اگرچه هيچ چيز را به خاطر نمی آورد، حتی واقعيت ساده ی وجود زن را

 



  .پرده می افتد
  

پيژامای نامانوس راه راه سفيد و قرمز به تن داشت، تنها در اتاق خوابی صلدين چمچا در حالی آه 
و ." ُمرده شور هندی ها را بَبرند: "ناشناس دمر روی تخت افتاد و در حالی آه می گريست غريد

صدايش در بالش خفه شد و مشت هايش را چنان محكم به روبالشی توردوزی آوفت آه پارچه ی 
اين بی ذوقی و عوام . به درك جهنم: "ودز بوئنوس آيرس جر خوردپنجاه ساله ی مغازه ی هر

  ."اين بی سليقگی شان. حرامزاده. حرامزاده. به جهنم. اين فقدان ظرافت. بدمصب ها. پسندی
  

  .درست در اين لحظه بود آه پليس برای دستگيريش وارد شد
  
*  
  

پنجره ی شبانه ی بی خوابی شب بعد از دعوت آن دو به منزلش، ُرزا دايموند بار ديگر آنار 
آن آه بوی گند می داد، از وقتی . پيرزنانه اش ايستاده و انديشناك به دريای نهصد ساله خيره شده بود

بهترين چيز هم برايش . با چند آيسه آب جوش در رختخواب گذاشته بودندش، همچنان خوابيده بود
چمچا در اتاق مهمان بود . باال جا داده بودبه هر دو در طبقه ی . نيرويش را باز می آورد. همين بود

و جبرئيل در اتاق مطالعه ی شوهر مرحومش، و همانطور آه به دشت درخشان دريا می نگريست، 
در ميان آتاب های پرنده شناسی و سوت مخصوص . صدای گام هايش را از طبقه ی باال می شنيد

 ی سرد آه از اتصال چند ُمهره ی فلزی نوعی اسلحه [bola هابوالپرندگان مرحوم هنری دايموند، 
 شالق  ،].م. يا سنگی به سر دسته ی آوچكی طناب آه انتهای آن را به هم می بندند ساخته می شود

، آه مدت ها  [Los Alamos estancia]لوس آالموس استانسيا های گاو و عكس های هوايی 
صدای گام های مردی در آن اتاق، . پيش از آن سرزمين دوردست گرفته بود، در اتاق قدم می زد

فرشته برای اين آه خواب را از سرش بپراند، در طول اتاق باال و پايين . چقدر اطمينان بخش بود
و آن پايين، زير قدم هايش، ُرزا در حالی آه به سقف می نگريست، او را به نامی خواند . می رفت

نام خانوادگيش شبيه اسم خطرناآترين . رتينزمزمه آرد ما. آه از مدت ها پيش به زبان نياورده بود
  . ويبورا دوالآروز. مار سمی. مار آشورش بود

  
گويی بردن آن نام ممنوع، چون افسونی . و آن وقت شكل هايی را ديد آه در پالژ حرآت می آردند

ژ را هنگام بازگشت پال. انديشيد، باز هم؟ و رفت دوربين اپرايش را بياورد. ُمردگان را باز می آورد
ُپر از سايه يافت و اين بار ترسيد، زيرا بر خالف آشتی های نرمن آه سربلند و بی هيچ پنهان آاری 
عبور می آردند، اين سايه ها دزدانه نزديك می شدند و زير لبی لعنت می فرستادند و با صداهايی 

وال راه می رفتند و به ظاهر انگار سر نداشتند، د. خفه و وحشت انگيز، پيبيپ و واق واق می آردند
به خرچنگ هايی می ماندند آه دست و پا را از پوسته بيرون . دست و پايشان چون غول می جنبيد

از آن آنار ريز ريز می دويدند و چكمه های سنگينشان روی راه تخته پوش پالژ صدا . آورده باشند
ش دزد دريايی يك چشمی در ديد دارند به انبار قايق می رسند آه روی ديوار. خيلی بودند. می داد

. من اجازه نمی دهم. تصميمش را گرفت. حال چرخاندن َقمه اش نقاشی شده بود و ديگر تاب نياورد
بايد . اسلحه ی انتخابيش همان شيلنگ سبز دراز بود. و به سرعت پايين رفت تا باالپوشی بردارد

دارم همه تان را : "يی رسا گفتبه دِر ُورودی آه رسيد، با صدا. حقشان را آف دستشان می گذاشت
  ."می بينم، بياييد بيرون، هر آه هستيد بياييد بيرون

  



هفت نورافكن . از شدت وحشت دستپاچه شد. نور آورآننده بود. آن ها هفت خورشيد را روشن آردند
 آبی رنگشان همه چيز را غرق نور آرده بودند و در اطرافشان چراغ های آوچك -با نورهای سفيد

سرش گيج رفت و يك آن . انوس و چراغ قوه، چون پروانه می چرخيدند و وزوز می آردندتر، ف
: در حالی آه می آوشيد متمرآز باشد، شروع آرد. توان تشخيص ميان گذشته و حال را از دست داد

اين چراغ ها را خاموش آنيد، مگر نمی دانيد خاموشی اعالم آرده اند؟ اگر همينطور ادامه بدهيد به 
و نوك عصايش را به پاَدری ." دارم ياوه می گويم: "و با نفرت به خودش آمد. غمان می آيندسرا
در آن لحظه، پنداری افسونی در آار باشد، افراد پليس در حلقه ی خيره آننده ی نور هويدا . آوبيد
  . شدند

  
يادتان . استمعلوم شد آسی به پاسگاه تلفن زده و گزارش داده آه فرد مشكوآی را در پالژ ديده 

هست، قبًال به طور غيرقانونی با قايق ماهيگيری وارد می شدند، و همان يك تلفن فرد ناشناس آافی 
همگی چراغ قوه . بوده تا پنجاه و هفت پاسبان يونيفورم پوش شروع به گشت زدن در ساحل آنند
ستی چون هيستينگز، هايشان را ديوانه وار در تاريكی تكان می دادند، بعضی ها از مكان های دورد

. رسيده بود [Bighton]ِبرايتون آمده بودند، حتی يك هيأت از  [Bexhill]بكس هيل ايست بورن يا 
اين گشت ساحلی پنجاه و هفت نفره را . همه می خواستند در خوشی و هيجان شكار شرآت آنند

. ُدم تكان می دادندسيزده سگ همراهی می آرد آه همگی هوای دريا را بو می آشيدند و هيجان زده 
در حالی آه ُرزا دايموند، همانجا، بيرون دِر ُورودی و به دور از گروه مردان و سگ ها، به پنج 
پاسبانی آه آنار پنج خروجی منزل، يعنی ُورودی اصلی، پنجره های همكف و در آشپزخانه نگهبانی 

 مردی آه لباس عادی به تن و  و سه- چون ممكن بود آن َپست بی وجدان بخواهد فرار آند-می دادند
جلوتر از همه ی آن ها بازرس . آاله های عادی به سر و چهره هايی معمولی داشتند، خيره شده بود

جرأت نداشت به چشمان زن بنگرد و اين پا و آن پا می آرد و دماغش را می . جوان اليم ايستاده بود
ُرزا نوك عصايش را به سينه .  می رسيدماليد و نسبت به چهل سال سنش پيرتر و سرخ چهره به نظر

اين وقت شب فرانك، معنيش چيست؟ ولی نبايد می گذاشت پيرزن برايش دستور . ی بازرس آوفت
آن هم با آارمندان اداره ی مهاجرت آه از دور مراقب آوچكترين . امشب نمی شد. صادر آند

  :صاف ايستاد و چانه اش را تو داد. حرآتش بودند
  
 - تصور می آنيم- يعنی اطالعاتی به ما داده اند- صحبت هايی شده-اهم خانم دیمعذرت می خو"

 ." اجازه اش هم صادر شده- بايد منزل شما را بازرسی آنيم-الزم است تحقيق آنيم
  

ولی درست در آن هنگام سه مردی آه قيافه های عادی داشتند، ." چرند نگو عزيز: "ُرزا شروع آرد
اولی صدايی غيرعادی در آورد آه ظاهرًا از . گ های پاسبان پا ورداشتندبدن راست آردند و مثل س

دومی به نرمی ناليد و سومی ذوقَزده نگاهش را به سوی در چرخاند و همگی از آنار . ذوقش بود
صلدين چمچا در آنجا ايستاده بود و با يك دست . ُرزا دايموند گذشتند و وارد راهرو روشن خانه شدند

 دآمه ی پيژامه وقتی خودش را روی تختخواب پرت آرده بود آنده شده -نگه داشتهپيژامه اش را 
  .  و با دست ديگر چشم هايش را می ماليد-بود
  

، آن آه ناله می آرد دست هايش را به ُفرم دعا ."بينگو: "مردی آه صدای فس فس در می آورد گفت
و سومی در حالی آه با شانه . استخواندن زير چانه اش گرفت تا نشان بدهد دعايش مستجاب شده 

  ." ببخشيد خانم: "اش ُرزا دايموند را هل می داد، از آنارش گذشت و گفت
 



ديگر صلدين چمچا . بعد پنداری سيل آمده باشد، موج آاله خودهای پليس ُرزا را به اتاق نشيمن راند
 در -فجار ُبستان چيزی بگويدُرزا هرگز نشنيد او درباره ی ان. را نمی ديد و گفته هايش را نمی شنيد
من از آن هايی آه با قايق ماهيگيری قاچاقی وارد می شوند . عوض فرياد می زد حتما اشتباهی شده

معلوم است آقا، از : پليس ها بنا آردند به پوزخند زدن. من نه اهل اوگاندا هستم، نه اهل آنيا. نيستم
و همانطور پوزخندزنان اضافه آردند، اگر . سه هزار پايی، و آن وقت شما تا ساحل شنا آرديد

انگار يكی . ولی به زودی بنا آردند به قهقهه زدن. اين حق شماست. بخواهيد می توانيد ساآت بمانيد
. پليس خندان مانع می شد. ولی ُرزا اعتراض صلدين را نمی شنيد. از آن خوب هايشان را گرفته ايم

ولی وقتی ديدند پاسپورت و هيچ . اجازه ی اقامت هم دارم. مبايد حرفم را باور آنيد، من انگليسی هست
حتی چهره های تهی مردانی . مدرك شناسايی همراه ندارد، از شدت خنده اشك از چشمشان جاری شد

آن وقت . آه لباس سويل به تن داشتند و از سرويس مهاجرت آمده بودند هم از اشك شادی خيس شد
حتما وقتی داشتيد پرت می شديد از جيب آتتان افتاده . زم نيست بگوييدال. باز پوزخندزنان گفتند، البته

در آن ازدحام خندان مردان و . شايد هم پری های دريايی در آب جيبتان را زده اند. و گم شده اند
سگ ها ُرزا نمی توانست ببينند بازوهای يونيفورم پوش چه به روز بازوهای چمچا می آوردند و يا 

تازه مطمئن نبود صدايی آه شنيده فرياد چمچا .  و پوتين ها با قلم پايش چه آردندمشت ها با شكمش
اما سرانجام صدايش را شنيد آه برای آخرين بار با فريادی نوميدانه بلند . بوده يا زوزه ی سگ ها

 ماآسيم الی.  من ماآسيم هستم مگر هيچ آدامتان تلويزيون نگاه نمی آنيد؟ چرا متوجه نيستند؟: "شد
  ."[Maxim Alien]ين 
  

  ."قورباغه ام [Kermit]ِآرميت من هم . بله، البته آه هستيد: "پاسبان چشم ورقلنبيده گفت
  

: آنچه صلدين چمچا هرگز به زبان نياورد، حتی وقتی معلوم شد اشتباه بزرگی در آار است، اين بود
يی آه دستگيرش می آردند او غفلت آرد و به پاسبان ها." اين شماره تلفن منزلم در لندن است"

در آن سوی سيم همسر زيبا، سفيدپوست و انگليسَيم ضمانت می آند آه آنچه به شما گفته ام : "نگفت
  .به درك. نه جانم نگفت." حقيقت دارد

  
اما ." نگاه آن ببينم. يك دقيقه صبر آن فرانك اليم: "ُرزا دايموند خودش را جمع و جور آرد و گفت

ای عادی به تن داشتند باز با همان برنامه ی فس فس، ناله و چشم گرداندن با سه مردی آه لباس ه
خانم، اگر دنبال مدرك می گرديد چيزی بهتر از اين پيدا : "انگشتی لرزان به چمچا اشاره آرده، گفتند

  ." نمی آنيد
    

ه در دست به شقيقه اش برد و فهميد آ [Popeye]پاپ آی صلدين چمچا در جهت اشاره ی انگشت 
آابوسی آه تازه آغاز می شد، زيرا بر شقيقه هايش دو شاخ . هول انگيزترين آابوس بيدار شده است

دو شاخ تازه، شاخ های بزی رو به رشد آه آنقدر تيز بودند آه راحت شكم پاره می . روييده بود
  . آردند

 
*  

  
ببرد، واقعه ی غيرمنتظره قبل از اين آه لشگر پاسبان ها صلدين چمچا را به سوی زندگی تازه اش 

جبرئيل فرشته آه نور خيره آننده را ديده و صدای خنده های هذيانی مأمورين . ی ديگری روی داد
اجرای قانون را شنيده بود، در حالی آه آت اسموآينگ قهوه ای رنگ و شلوار سواری تنگی را آه 



ه طبقه ی پايين آمد و در حالی آه از ميان لباس های هنری دايموند انتخاب آرده بود به تن داشت، ب
آمی بوی نفتالين می داد، در پاگرد طبقه ی اول ايستاده، بی آن آه چيزی بر زبان آورد رويدادهای 

همانطور ساآت ايستاده بود آه ناگهان چمچا با دست های دستبند زده . طبقه ی پايين را تماشا می آرد
برهنه به سوی اتومبيل سياه رنگ پليس می رفت، آه همچنان پيژامه را چسبيده بود و با پاهای 

  ." جبرئيل، تو را به خدا به اين ها بگو چی شده: "چشمش به او افتاد و فرياد زد
 

و ايشان آه باشند؟ يكی ديگر از : "فس فس، ناله ای و پاپ آی با اشتياق به سوی جبرئيل چرخيدند
  " شناگران آسمانی؟

  
دستورش وقتی به چمچا . ا در آن لحظه نورافكن ها خاموش شدندولی آلمات روی لب ها ماسيد، زير

و بعد از خاموشی هفت خورشيد، همه . دستبند زده، او را تحت الحفظ قرار داده بودند صادر شده بود
. مشاهده آردند آه نوری خفيف و طاليی رنگ از سوی مردی آه آت اسموآينگ به تن دارد می تابد

بازرس اليم هرگز به آن . شان از نقطه ای در پشت سر جبرئيل، می تابيددر واقع ْآن نور نرم و درخ
نور اشاره نكرد و اگر آسی از او درباره ی آن می پرسيد، حتما ديدن چنين پديده ای را انكار می 

  .هاله ی نورانی، آن هم در اواخر قرن بيستم؟ حتما شوخيتان گرفته. آرد
  

همه ی افراد پليس آه در آنجا بودند " ان چه می خواهند؟آقاي: "در هر حال، وقتی جبرئيل پرسيد
انگار آه . احساس تمايل آردند آه همه چيز را با جزييات آامل شرح بدهند و اسرارشان را فاش آنند

تا هفته ها بعد سر می جنباندند تا آخر سر موفق شد به خود . اين آه مسخره است.  اما نه او، آه او،
آن مرد دوست قديمی خانم دايموند بوده و آن دو . داده اند داليل منطقی داشته استبقبوالنند آنچه انجام 

به اتفاق، چمچای رذل ناقال را آنار ساحل در حال غرق شدن يافته بودند و بنابر مالحظات انسانی به 
ل آن هم مردی مث. دليلی نداشت آه بيش از آن مزاحم ُرزا يا آقای فرشته بشوند. منزل آورده بودند

با آن آت اسموآينگ و، ُخب عجيب . فرشته آه آسی را با ظاهری محترمانه تر از او نمی توان يافت
  .و غريب لباس پوشيدن آه جنايت نيست

  
  ."جبرئيل، آمك: "صلدين چمچا گفت

  
بعد سری جنباند و به . اما چشم جبرئيل به ُرزا دايموند افتاده بود و نمی توانست نگاهش را برگيرد

  . باال مراجعت آرد و آسی نكوشيد تا او را بازداردطبقه ی 
  

چمچا آه به اتومبيل پليس رسيد، جرئيل فرشته ی خائن را ديد آه از بالكن آوچك اتاق خواب ُرزا 
  .نگاهش می آند و هيچ هاله ی نورانی از پس آله ی آن حرامزاده پيدا نيست

  
  
  
٢  
  
  
  



در آن زمان های دور و فراموش شده، در . وديكی بود، يكی نب... آن ماء آن فی قديم الزمان
می  [Don Enrique Diamond]دون انريكه دايموند سرزمين نقره ای آرژانتين، مردی به نام 

زيست آه درباره ی پرندگان زياد می دانست و درباره ی زن ها آم، و زنش ُرزا از مردان هيچ نمی 
ه سينيورا اسب سواری می آرد، به دروازه يك روز همانطور آ. دانست و از عشق بسيار می دانست

يك وری روی اسب نشسته بود و آالهی . دايموند رسيد [estancia]ی استانسيای بزرگ سنگی 
شترمرغ چنان به . ناگهان شترمرغی را ديد آه شتابان به سويش می دويد. َپردار به سر داشت

 ای را آه می دانست به آار سرعت می دويد آه گويی از مرگ می گريخت و در هر حال هر حقه
در اندك فاصله ای . آخر شترمرغ حيوانی است زيرك آه به سادگی نمی توان شكارش آرد. می زد

و وقتی . پشت سر شترمرغ، گرد و خاآی به هوا رفت و قيل و قال شكارچيان به گوش رسيد
و به ُدور پای پرنده شترمرغ به فاصله ی شش پايی او رسيد، بواليی از ميان گرد و خاك فرا رسيد 

شترمرغ پيش پای ماديان خاآستری رنگ ُرزا درغلطيد و مردی آه برای آشتن پرنده از اسب . پيچيد
او آاردی قبضه نقره ای را از غالف آمربندش . پياده شد، هرگز نگاه از چهره ی ُرزا برنگرفت

 به شترمرغ بنگرد، انجام داد و آشيد و تا دسته در گردن پرنده فرو برد و اين همه را بی آن آه يكبار
در حالی آه بر زمين زردرنگ پهناور زانو زده بود، همچنان خيره در ديدگان ُرزا دايموند می 

  .نامش مارتين دوالآروز بود. نگريست
  

در آن لحظه آه به . پس از دستگير شدن چمچا، جبرئيل فرشته غالبًا از رفتار خود به شگفتی می آمد
قتی شكار ديدگان پيرزن انگليسی شده بود، احساس آرده بود آه اراده اش ديگر رؤيا می مانست، و

به خاطر سرشت . به او تعلق ندارد و نيازهای شخص ديگری عنان اختيار او را در دست گرفته است
شگفت انگيز رويدادهای اخير، و همچنين تصميم به اين آه حتی االمكان بيدار بماند، چند روزی 

و تنها در آن هنگام . وفق شد وقايع را با دنيايی آه پشت چشمانش می گذشت پيوند دهدطول آشيد تا م
دريافت آه بايد خود را نجات بخشد، زيرا جهان آابوس هايش به زندگی بيداريش نفوذ می آرد و اگر 

به چشم از طريق او، اله لويا، آه بام دنيا را . مراقب نبود، هرگز نمی توانست با او تولدی ديگر بيابد
  .ديده بود

 
خودش از اين آه می ديد هنوز هيچ آوششی برای تماس با الی نكرده و يا از آمك به چمچا، در حالی 

اما از سوی ديگر، روييدن يك جفت . آه سخت به آن نياز داشت، فروگذار آرده است، منزجر بود
تفاقاتی بود آه طبيعتا در حالی آه اين از آن ا. شاخ قشنگ و تازه بر سر صلدين مشوشش نمی آرد

جبرئيل در نوعی حالت خلسه به سر می ُبرد و وقتی از بانوی پير نظرش را . بايد نگرانش می آرد
درباره ی پيشامدهای اخير پرسيد، ُرزا لبخند غريبی زد و گفت زير آسمان هيچ چيز تازه نيست و چه 

ودهای شاخ دار در آشوری باستانی مثًال ظهور مردان با آاله خ. چيزها آه با چشم خود نديده است
جايی برای قصه های نو نبود و هر برگ چمن تا به حال صدها هزاربار لگدآوب . مانند انگلستان

در طول روز، ساعت ها به پرت و پالگويی می افتاد و حرف های مغشوش می زد، ولی . شده بود
گين بپزد، شپردزپای، آيك در مواقع ديگر اصرار داشت برای جبرئيل خوراك های ُپرحجم و سن

ريواس با آرم غليظ، خوراك های گرم با سس های غليظ و سوپ های مختلف و سنگين، و همواره 
گويی حضور جبرئيل او را به طور . نوعی شوق توصيف ناپذير در چهره اش ديده می شد

 دو خيره همراهش برای خريد به ِده می رفت و مردم به آن. غيرمنتظره و ژرفی راضی آرده است
روزها پياپی می گذشت و . ولی ُرزا اعتنا نمی آرد و عصايش را آمرانه تكان می داد. می شدند

  .جبرئيل خيال رفتن نداشت
  



من بدمصب اينجا چه آار . از آن انواعی است آه نسلشان ورافتاده. انگليسی لعنتی: "با خود گفت
در آن . با زنجيرهايی ناپيدا بسته شده بودچرا آه . ولی همچنان در آن خانه به سر می برد" دارم؟

. حال زن ُمدام آوازی قديمی را به زبان اسپانيايی می خواند آه جبرئيل يك آلمه اش را هم نمی فهميد
مرلين ی پير آه با آواز جادوييش  [Morgan Le Fay]ُمرگان لوفه جادو از اين طريق بود؟ مانند 

[Merlin] يد؟ جبرئيل به سوی در می رفت، ُرزا شروع به خواندن جوان را به غار آريستال آشان
چرا نمانم؟ : "می آرد و او از رفتن باز می ماند و در حالی آه شانه باال می انداخت، در دل می گفت

ببين در اينجا چه . به جان خودت. شكوه رنگ باخته. هرچه باشد پيرزن احتياج به همنشين دارد
فقط دو روز ديگر می . ستراحت نياز دارم تا آمی قوت بگيرمدر هر حال من به ا. برايش مانده

  ."مانم
  

از جمله چاقوی قبضه نقره ای . عصرها در اتاق پذيرايی آه ُپر از تزيينات نقره ای بود می نشستند
خاصی بود آه زير نيمتنه ی گچی هنری دايموند، آه از باالی قفسه ی گوشه ی ديوار به پايين خيره 

ده بودند و وقتی ساعت پدربزرگ شش ضربه می نواخت، جبرئيل دو گيالس شری مانده بود، آوبي
ولی هميشه با اين جمله قابل پيش بينی شروع می آرد، . می ريخت و ُرزا شروع به صحبت می آرد

او دوست ندارد زيادی وقت . پدربزرگ برای اين آه ادبش را نشان بدهد، چهار دقيقه دير می آيد
آن آه يكی بود، و يكی نبود بگويد شروع می آرد ولو اين آه تماما راست می بعد بی . شناس باشد

آخرين ذخيره ی . گفت يا دروغ، جبرئيل انرژی وافرش را مشاهده می آرد آه صرف گفتن می شود
ُرزا گفت، تنها ُدوران شادی آه به ياد می . نوميدانه ی اراده اش را در َنقل داستان مصرف می آرد

ل پی برد آه اين ماده ی خامی آه چون انبانی ُپر از خاطره بود، در واقع قلب ُرزا يا آورم، و جبرئي
پرتره ای بود آه مانند مواقعی آه تك و تنها در اتاقش در آينه می نگريست، خودش از خود ترسيم 

جبرئيل دانست آه سرزمين نقره ای گذشته مفری بود آه ُرزا بيشتر دوست می داشت و . آرده بود
 -يح می داد، نه اين خانه رنگ و رو رفته آه در آن مرتب به اين طرف و آن طرف می خوردترج

 و يا در گوشه ای از آن -ميز قهوه را می انداخت، بدنش به دستگيره ی در می خورد و آبود می شد
  .می نشست، اشكش جاری می شد و فرياد می زد، همه چيز آوچك می شود

  
 نيمه آرژانتينی – دون انريكه اهل لوس آالموس، آه نيمه انگليسی به اتفاق همسرش ١٩٣۵در سال 

 اين  :دون انريكه با انگشت به اقيانوس اشاره آرد و گفت. بود، با آشتی به آرژانتين سفر می آرد
. تنها با نگاه آردن نمی توانی به وسعتش پی ببری، بلكه بايد در آن سفر آنی. است [pampa]پامپا 

در بعضی قسمت ها باد مانند مشت قوی، ولی آامال ساآت . م تغيير، روز پشت روزاين يكسانی و عد
. دليلش اين است آه درخت ندارد. نقش زمينت می آند، اما آمترين صدايی به گوشت نمی رسد. است

و راستی، بايد مراقب برگ های . [nada]نادا ، نه يك تبريزی، نه يك [ombu]ُام بوئه نه يك 
ُرزا چون . باد نمی تواند آسی را بكشد، ولی زهر برگ می تواند. م مهلك استس. اوبوئه باشی

طوری از آن حرف می زنی . بادهای ساآت، برگ های زهرآگين. واقعًا آه ِهنری. آودآان آف زد
ِهنری با موهای روشن، بدن نرم، چشمان درشت و فكورش با . آه انگار افسانه ی آودآان است

  !ه اين بدی ها هم نيستنه بابا، ب: تشويش گفت
  

هنری پيشنهاد ازدواج آرد و . ُرزا به آن سرزمين پهناور، زير گنبد آبی و بی انتهای آسمان وارد شد
ولی وقتی به آرژانتين رسيد . او تنها پاسخی را داد آه از يك پير دختر چهل ساله انتظار می رفت

توانست بكند؟ با خود گفت، مشكل در آن فضای پهناور چه می : سؤال بزرگتری برايش مطرح شد
يورك ُرزا به جبرئيل گفت همسايه مان دآتر . من خوب بودن يا بد بودن نيست، بلكه تازه بودن است



ُمدام برايم داستان انگليسی های . ، هرگز از من خوشش نمی آمد[Jorge Bobington]بابينگتون 
يك . يز می گفت همه شان آالهبردارندمقيم امريكای جنوبی را تعريف می آرد و با لحنی تحقيرآم

آن وقت از ُرزا پرسيد، چنين آدم هايی در انگلستان شما آميابند؟ . مشت جاسوس و راهزن و چپاولگر
شماها جايتان در آن جزيره ی چون تابوت، آنقدر تنگ . و خودش جواب داد فكر نمی آنم سينيورا

  .ه در درونتان پنهان آرده ايد بروز دهيداست آه بايد افق های وسيعتری بيابيد تا آنچه را آ
  

ظرفيتی چنان آه معلوم شد بيچاره آسل آننده اش، . دايموند ظرفيت شگرفش برای عشق ورزيدن بود
لطافت و عشق در آن پيكر ژله مانند يافت می شد، برای پرندگان ذخيره آرده . هرگز ُپر نخواهد آرد

او بهترين روزهايش را سوار بر . ده ی نوك درازو پرن [screamer]اسكريمر باز باتالق . بود
محلی و ميان نيزار در حالی آه درون دوربين مخصوص می  [laguna]های الگوناقايق پارويی، 

يك بار آه با قطار به بوئنوس آيرس سفر می آردند، داخل آابين غذاخوری . نگريست، گذرانيده بود
آوردن صدای پرنده ی مورد عالقه اش، واندوريا دست هايش را ُدور دهانش گرفته و شروع به در 
می خواست بپرسد چرا نمی توانی مرا اين قدر . ايبس تريپال آرده بود، و ُرزا از شرم سرخ شده بود

دوست بداری؟ ولی اين پرسش هرگز به زبانش نيامد، چرا آه هنری او را زنی خوب و شايسته می 
ُرزا ژنراليسيموی . نست آه خاص نژادهای ديگر بودشمرد، ولی شور و شهوت را از غرايزی می دا

عادت داشت شب ها . خانه شد و آوشيد تا ترانه های شور و اشتياق را در وجود خود خاموش آند
در آن حال، و گاه زير . بيرون از منزل در پامپا قدم بزند و دراز آشيده، آهكشان دور را تماشا آند

رزه در می آمد و سراپايش با حظی وافر و ژرف می لرزيد و نفوذ آن زيبايی درخشان و جاری، به ل
  .برای ُرزا اين موسيقی ستارگان نزديكترين حالت به وجد بود. آهنگی ناشناس را زمزمه می آرد

 
جبرئيل فرشته احساس می آرد قصه های ُرزا چون تار، ِگرَدش می تند و او را به آن دنيای گمشده 

های گوچوچه مردانی بودند . پنجاه نفر برای ناهار می آمدندوارد می آند آه در آن هر روز 
[gaucho]بسيار وحشی و مغرور، چون حيوانات . فكر نكنی َپست و نوآرصفت بودند، نه.  ما

در درازای شب های بی خوابی شان، از مهی می گفت . از عكسشان معلوم است. گوشتخوار بودند
 طوری آه چند تك درخت در آن مانند جزيره هايی به آه از فرط گرما پامپا را فرا می گرفت، به

نظر می آمدند و هر سوار از دور چون موجودی اسطوره ای می نمود آه چهار نعل از سطح 
ُرزا برايش قصه هايی را می گفت آه آنار آتش . پامپا به شبح دريا می ماند. اقيانوس عبور می آند

وقتی . را انكار می آرد، آن ها را برايش گفته بودگوشوی بی دينی آه بهشت . اردوگاه شنيده بود
مادرش ُمرده بود، هفت شب تمام از روحش درخواست آرده بود بازگردد، و شب هشتم اعالم آرده 
بود آه حتما مادرش تقاضای او را نشنيده، زيرا اگر آن را شنيده بود، فورًا به بالين فرزند دلبندش می 

و بعد جبرئيل را به دام شرح .  می گرفت آه مرگ پايان آار استشتافت تا دلداريش دهد، و نتيجه
، با لباس های سفيد و موهای روغن خورده شان می [Peron]ِپرون روزهايی انداخت آه مردمان 

راه  [Anglos]انگلوس ها آمدند و مزدوران بيرونشان می آردند، و برايش تعريف آرد آه چگونه 
سدها هم همينطور ساخته شد . زم را به استانسياهای خودشان برسانندآهن آشيدند تا بتوانند خدمات ال

از آن زن های سنگين دل بود آه به همسری يك : "و آن وقت می رسيد به داستان دوستش آلودت
زن و شوهر ." مهندس با اسم گرينجر درآمده و نيمی از آدم های هرلينگ را هم مايوس آرده بود

آن آار می آرد رفتند و پس از چندی شنيدند آه انقالبيون در راهند جوان به محل سدی آه شوهر در 
گرينجر همراه آارگران به محل سد رفت تا از آن محافظت آند و آلودت را با . تا سد را منفجر آنند

سينيورا، . و آن وقت می دانی چطور شد؟ چند ساعت بعد خدمتكار بدو آمد. خدمتكاران تنها گذاشت
و .  يك آاپيتان انقالبی ديگر چه؟. آمده َدم در، به بزرگی يك خانه است [hombre]اومبره يك 



شوهرتان آجا هستند خانم؟ حاال آه ايشان در فكر محافظت از شما نيستند، انقالب آن را بر عهده می "
ولی در آن . از آن چيزها بود. نمی دانی.  و آن وقت چند محافظ را بيرون خانه گذاشت ."گيرد

دو مرد آشته شدند، هم شوهر و هم آاپيتان، و آلودت اصرار آرد مراسم ختمشان آارزار هر 
مشترك انجام شود و دو تابوت را ديد آه در آنار يكديگر درون قبر گذاشتند و برای هر دو عزاداری 

 .Trop fatale, trop jolly fatale.بعد از اين واقعه دانستيم آه او زنی خطرناك است. آرد
جبرئيل در داستان  ].م. در متن به زبان فرانسه است. خيلی زيبا خطرناك. خيلی خطرناك[

در چنين لحظاتی اگر چشمش به زن . باورنكردنی آلودت زيبا، موسيقی آرزوهای ُرزا را می شنيد
پنداری . می افتاد، می ديد زيرچشمی نگاهش می آند و گرد نافش نوعی آشش احساس می آرد

آن وقت ُرزا نگاهش را برمی گرفت و آن احساس ناپديد می . رج شودچيزی می خواست از آنجا خا
 .شايد هم اين حالت از عوارض جنبی فشار عصبی بود. شد
  

شبی از ُرزا پرسيد، آيا شاخ هايی را آه بر سر چمچا روييده بود ديده است، ولی او ناگهان آر شد و 
، يا آغل [galpon]گالپون ی آنار به جای پاسخ دادن برايش تعريف آرد چگونه روی چهارپايه ا

گاوها در لوس آالموس می نشسته و گاوهايی آه در مسابقه شرآت می آردند نزدش می آمدند و 
اورورا ِدل ُسل يك روز بعدازظهر، دختری به نام . سرهای شاخدارشان را بر زانويش می نهادند

[Aurora del Sol]ظاهرًا خطاب به . ان آورد، آه نامزد مارتين دالآروز بود، متلكی بر زب
فكر می آردم گاوها سرشان را فقط روی زانوی : دوستانش آه موذيانه می خنديدند زمزمه آنان گفت

حاال آه اينطور است می : باآره ها می گذارند، آه ُرزا به سويش چرخيد و با مهربانی جواب داد
سيا و خواستنی ترين دختر پرون، از آن به بعد، بهترين رقاصه ی استان. توانی آزمايش آنی عزيزم

  .دشمن خونی آن زن زيادی بلند قد و زيادی الغر شد آه از آن سوی درياها آمده بود
  

همانطور آه آنار پنجره ی شبانه اش پهلو به پهلو ايستاده بودند و دريا را تماشا می آردند، ُرزا 
همين آه اسم ." لنگه ی او هستی. ويممارتين دالآروز را می گ. تو عينا شبيه او هستی: "دايموند گفت

ولی ُرزا دايموند ظاهرًا چيزی . آن آابوی آمد، درد چنان در ناف جبرئيل پيچيد آه بی اختيار ناليد
  ."آنجا را نگاه آن: "نشنيد و به شادی فرياد زد

  
يعی آنجا، آنار ساحل نيمه شب، در جهت ُبرج مارتيلو و اردوگاه تعطيالت، شترمرغی آه ظاهرًا طب

. می نمود، به سرعت از آنار خط آب می دويد، چنان آه آب جای پايش را می شست و محو می آرد
شتر مرغ پيچ و تاب می خورد و شتابان دور می شد، انگار از خطر می گريخت، و ديدگان جبرئيل 

  .شگفتزده آن را دنبال می آرد تا اين آه در تاريكی شب ناپديد شد
  
*  
  

ُرزا به ياد آورده بود آه روز . آن ها رفته بودند آيك و شامپانی بخرند.  اتفاق افتادرويداد بعدی در ِده
تولد هشتاد و ُنه سالگيش است، و از آنجا آه خانواده اش را طرد آرده بود آسی آارت تبريك 

جبرئيل آه اصرار داشت جشن بگيرند، رازی را آه زير پيراهنش پنهان . نفرستاده و تلفن نزده بود
 آمربند مخصوص آيف دار ُپر از پوند استرلينگ آه قبل از ترك بمبئی  :ه بود به ُرزا نشان دادآرد

بيا . من آدم تنگدستی نيستم. تازه تا دلت بخواهد آارت اعتباری دارم: "گفت. از بازار سياه خريده بود
ر گشته بود آه در اين مدت چنان در بند جادوی قصه های ُرزا اسي." می خواهم مهمانت آنم. برويم

روزها می گذشت و به خاطر نمی آورد برای خودش زندگی ای دارد و زنی با خبر گرفتن از زنده 



بنابراين پس از خريد در ده، پشت سر خانم دايموند می آمد و . بودنش شاد و شگفتزده خواهد شد
  .پاآت های خريد را همراه می آورد

  
آرد، جبرئيل آنار خيابانی ايستاده بود و وقت می گذرانيد بعدًا آه ُرزا با شيرينی فروش درد دل می 

آه بار ديگر آن چنگ آشنده را در شكم احساس آرد و در حالی آه نفس نفس می زد تا هوای وارد 
صدای آليپ آالپی شنيد و گاری قديمی ای را ديد آه . ريه هايش آند، پای تير چراغ برقی افتاد

 ُپر از مردان و زنان جوان بود آه در نگاه اول انگار لباس درون گاری. يابويی آن را می آشيد
مردها شلوارهای تنگ مشكی به پا آرده بودند آه آنار ُمچ هايش دآمه های . بالماسكه پوشيده بودند

و زن ها، دامن های گشاد و . و پيراهن های سفيدشان از جلو تقريبًا تا آمر باز بود. نقره ای داشت
شتند، به طوری آه اليه اليه رنگ های شاد، سرخ گلی، زمردی و طاليی به حاشيه دوزی به تن دا

آن ها به زبانی خارجی آواز می خواندند و شاديشان خيابان را تيره و زرق و برق . چشم می خورد
اما جبرئيل می فهميد آه يك چيز غيرعادی در جريان است، زيرا هيچ . آن را بی سليقه می نماياند

جعبه ی . آن وقت ُرزا از شيرينی فروشی خارج شد. بان متوجه گاری نشده بودآس ديگری در خيا
به بانگ بلند . آيك از روبانی آه ُدور آن بسته بودند، از انگشت اشاره ی دست راستش آويخته بود

آن ها رقص را دوست . می دانی، ما هميشه مهمانی رقص داشتيم. آن ها برای رقص می آيند: "گفت
  ."اين همان شبی بود آه آن الشخور را آشت: "و اندآی بعد افزود." شان استدر خون. دارند

  
اين همان مهمانی رقص بود آه در آن شخصی به نام ژوان وليا آه به خاطر ظاهر ُمرده مانندش به 
او لقب الشخور داده بودند، در حال مستی به اورورا دل سل توهين آرد و آنقدر به اين آار ادامه داد 

هی مارتين، چرا از همخوابگی با . ی مارتين چاره ای جز دست و پنجه نرم آردن با او نماندآه برا
مارتين گفت بيا از اينجا برويم . اين خوشت می آيد؟ به نظر من آه خيلی دختر خسته آننده ای است

بيرون و در تاريكی، در حالی آه چراغ هايی آه چون سرزمين پريان از درختان اطراف پيست 
 آويخته بود سايه شان را بر زمين می انداخت، دو مرد پونچوهايشان را ُدور بازو پيچيدند، رقص

ژوان آشته شد و مارتين دالآروز آاله ُمرده را . آاردها را آشيدند و چرخ زنان گالويز شدند
  . او آاله را برداشت و مارتين ديد آه دور می شود. برداشت و پيش پای اورورا دل سل پرتاب آرد

  
ُرزا دايموند هشتاد و نه ساله در لباس نقره ای چسبان، در حالی آه چوب سيگاری را در دستی 
دستكش پوش گرفته و پارچه ای نقره ای به ُدور سرش پيچيده بود، از ليوانی سبز و سه گوش جين و 

من می : "ناگهان اعالم آرد. آب معدنی می نوشيد و قصه های روزهای خوب گذشته را می گفت
  ."شب تولدم است و يك بار هم نرقصيده ام. خواهم برقصم

  
*  
  

تقالی فراوان آن شب و رقص ُرزا با جبرئيل تا دمدمه های َسَحر پيرزن را از پا در آورد و روز بعد 
جبرئيل مارتين دالآروز و . تبی آه انبوهی از اوهام را با خود آورد. با اندك تبی در رختخواب افتاد

ديد آه روی آجر فرش پشت بام خانه ی دايموند فالمنكو می رقصيدند و پرونيست اورورا دل سل را 
ها با آت و شلوارهای سفيد روی خانه های قايقی ايستاده بودند و برای عده ای په اون درباره ی آينده 

در حكومت پرون اين زمين ها از دست مالكين در می آيد و ميان مردم قسمت : "سخنرانی می آردند
 اين طرفداران مالكيت  بياييد اين راهزنها،. خط آهن انگليسی را هم دولت تصاحب می آند. دمی شو

نيم تنه ی گچی هنری دايموند آن باال، ميان زمين و هوا آويخته بود و ." خصوصی را بيرون بيندازيم



: اد زداين صحنه را تماشا می آرد آه يكی از شورشيان سفيدپوش با انگشت به او اشاره آرد و فري
درد چنان در شكم ." اين دشمن شماست. آن آه شما را استثمار آرده همين است. خودش است"

اما در همان لحظه ای آه شعور منطقيش امكان زخم معده يا آپانديس . جبرئيل پيچيد آه ترسيد بميرد
اده ی اين آه اسير و بازيچه ی ار : را سبك و سنگين می آرد، باقی ذهنش حقيقت را زمزمه آرد

درست همانطور آه آن فرشته، جبرئيل، ناگزير تحت نفوذ نياز شگفت انگيز . توانای ُرزا شده است
  .ماهوند پيغمبر سخن گفته بود

  
ُرزا دايموند در چنگال تب در رختخواب پيچ و تاب . ديگر چيزی نمانده. فهميد آه ُرزا دارد می ميرد

دآتر به . منی همسايه اش دآتر بابينگتون سخن می گفتمی خورد و ُبريده ُبريده از سم ام بونه و دش
هنری گفته بود شايد زندگی روستايی آامال برای همسر شما آفايت می آند و پس از بهبود ُرزا آه به 

را به او هديه آرده  [Amerigo Vespucci]امريكو وسپوچی تيفوس مبتال شده بود، سفرنامه ی 
اما خيال می . بايد بگويم آه نويسنده به خيالپردازی مشهور بود: "بابينگتون لبخندی زد و گفت. بود

هرچه ضعيفتر می شد، ته !" تواند از واقعيت نيرومندتر باشد، هرچه باشد قاره ای را به نامش آردند
مانده ی قوتش را بيشتر و بيشتر به مصرف رؤياهای آرژانتينش می رساند، و جبرئيل احساس می 

با بی حالی روی نيمكتی آنار تختش لم داده بود و اشباح ساعت به . زده اندآرد انگار نافش را آتش 
موسيقی سازهای بادی فضا را ُپر می آرد و شگفت انگيزتر از همه . ساعت فراوانتر می شدند

جزيره آه همراه با امواج چون تيرهای . جزيره ی سفيد آوچكی بود آه آن سوی ساحل نمودار شد
 رفت، مثل برف سفيد بود و ماسه های سفيدش تا شيب انبوه درختان امتداد می شناور باال و پايين می

  .درختان سپيد، به سپيدی گچ آه تا نوك برگ هايشان چون آاغذ سپيد بود. يافت
  

همانطور آه روی نيمكت اتاق خواب . پس از پيدا شدن جزيره، ُسستی و بيحالی جبرئيل به اوج رسيد
پلك هايش روی هم می افتاد و احساس می آرد وزن بدنش رفته رفته زن رو به مرگ لم داده بود، 

شلوار تنگ . بعد در اتاق خواب ديگری بود. آنقدر زياد می شود آه هر گونه حرآتی ناممكن است
. سياه پوشيده بود آه روی ُمچ ها دآمه های نقره ای داشت و آمربندش با قالب نقره ای بسته شده بود

شما به دنبال من : "نرمی آه چهره اش شبيه نيم تنه ی گچی بود گفتخطاب به مرد سنگين و 
ولی خوب می دانست آی سراغش را گرفته و چشم از چهره ی زن بر نمی " فرستاديد دون انريكه؟

  . داشت، حتی وقتی ديد سرخی شرم از تور سفيد ُدور گردنش باال می زند
  

اين : "گفته بود.  مارتين دالآروز دخالت آنندهنری دايموند نگذاشته بود مقامات رسمی در قضيه ی
و . و برای ُرزا توضيح داده بود آه مسأله ی شرافت در ميان است." مردم تحت مسؤوليت من هستند

علی رغم همه ی شواهد منتهای سعيش را آرده بود تا به دالآروز قاتل نشان بدهد آه هنوز به وی 
ولی دون انريكه، پس از اين آه . م پولوی استانسيا برگزيده بودمثًال او را به آاپيتانی تي. اعتماد دارد

زود خسته و آسل می شد و حتی به پرندگان . مارتين الشخور را آشته بود ديگر آن مرد قبلی نبود
ابتدا . نيز عالقه ای نشان نمی داد و در لوس آالموس شيرازه ی امور رفته رفته از هم می گسست

مردان سفيدپوش بازگشتند و آسی . يزی نگذشت آه آامال آشكار شدچندان مشهود نبود، ولی چ
وقتی ُرزا دايموند تيفوس گرفت، خيلی ها در استانسيا آن را تمثيل انحطاط ملك تلقی . بيرونشان نكرد

  .آردند
 

جبرئيل وحشتزده انديشيد من اينجا چه می آنم؟ پابرهنه مقابل دون انريكه در اتاق آار مزرعه دار 
 هنری داشت می -اينجای آس ديگری است.  بود و دونا ُرزا دورتر، از شرم سرخ می شدايستاده



قرار  "- به انگليسی نمی گفت، ولی جبرئيل حرفش را می فهميد-گفت، من به تو خيلی اعتماد دارم
مسؤوليت های ... است همسرم برای ُدوران نقاهتش يك گرِدشی در اين اطراف بكند و تو همراهش

 اما دهانش باز شد و  حاال نوبت من است، چه بگويم؟." س مانع از رفتن من می شودلوس آالمو
به هم آوفتن پاشنه ی پاها، . باعث افتخار من است دون انريكه. آلمات بيگانه از آن بيرون آمد

 .چرخش، خروج
  

 قصه ای .ُرزا دايموند در ضعف هشتاد و ُنه سالگيش شروع به تجسم شاه بيت داستان هايش آرده بود
هيسپانو سوييزای و جبرئيل سوار بر اسب پشت سر . آه بيش از نيم قرن در سينه اش نهفته بود

[Hispano- Suiza] آن ها از ميان بيشه ای . او از استانسيايی به استانسيای ديگر حرآت می آرد
 های عجيبی آه گذشتند و به سكونتگاه [cordillera]آرديلرا از آنار  [arayana]آرايانا با درختان 

به سبك قلعه های اسكاتلند و قصرهای هندوستان ساخته شده بود رسيدند و از زمين های آقای 
زنان از اين شاد . آه هفت زن شاد داشت ديدن آردند [Cadwallader Evans]آدواالدر اوانز 

مك لمروی و بعد به ق. بودند آه هر آدام بيش از هفته ای يك شب مجبور به انجام وظيفه نبودند
معروف رسيدند آه عاشق ايده های آلمانی بود و به چوب درفش  [MacSween]سويين 

استانسيايش بيرقی سرخ آويخته بود آه در مرآز آن صليبی شكسته در دايره ای سفيد خودنمايی می 
 در استانسيای مك سويين، هنگام عبور از نزديكی گردنه، ُرزا برای اولين بار جزيره ی سفيد. آرد

آن وقت خدمتكار . سرنوشت را ديد و اصرار آرد برای پيك نيك و صرف ناهار با قايق به آنجا بروند
و شوفر را همانجا گذاشت و از مارتين دالآروز خواست آه همراهش بيايد و تا جزيره پارو بزند و 

  .در آنجا سفره ی سرخ را بر ماسه های سفيد بگستراند و گوشت و شراب را برايش بچيند
  

همين آه ُرزا دوال شد و با دامن سياه و بلوز . به سپيدی برف، به سرخی خون و به سياهی آبنوس
آه او (سپيدش بر سفره ی سرخ آه روی سفيدی ماسه ها پهن شده بود، دراز آشيد، مارتين دالآروز 

گرفته ، شراب سرخ را در ليوانی آه در دستی با دستكش سفيد )هم لباسی سياه و سفيد به تن داشت
.  بدمصب يك اتفاقی افتاد-بود ريخت و سپس شگفت زده، همين آه دست ُرزا را گرفت و بوسيد

 يك لحظه هر دو روی پارچه ی سرخ دراز آشيده، در پهنای آن می غلطيدند و -صحنه تاريك شد
و وقتی به سوی هيسپانو سوييزا . گوشت سرد، ساالد و پاته زير سنگينی اشتياقشان له می شد

گشتند، می دانستند آه نمی توان چيزی را از شوفر و خدمتكار پنهان آرد، زيرا لباسشان ُپر از لكه باز
های غذا بود، و لحظه ای ديگر زن، نه ظالمانه، بلكه غمگين خود را عقب می آشيد و با حرآت 

رش و او ايستاده تعظيم می آرد، دور می شد و زن را با فضيلت و ناها. آوچك سرش می گفت، نه
در حالی آه ُرزا در آستانه ی مرگ روی تختش پيچ و تاب می . دست نخورده تنها می گذاشت

و او در .  تسليم شد، تسليم نشد-خورد، دو صحنه آه هر دو امكان پذير بودند جا عوض می آردند
 .شاه بيت داستان های زندگيش قادر نبود آنچه را آه می خواست واقعيت باشد انتخاب آند

  
*
  

  ."او دارد می ميرد اما من دارد به سرم می زند. انگار دارم ديوانه می شوم: "ئيل با خود گفتجبر
هر َدم و بازَدمش : ماه بر آمده بود ولی نفس های ُرزا تنها صدايی بود آه در اتاق به گوش می رسيد

 وقفه های حتی در. جبرئيل آوشيد از نيمكت برخيزد، ولی نتوانست. سنگين و با خرخر همراه بود
پنداری سنگی روی سينه اش گذاشته بودند و صحنه . ميان دو تجسم، بدنش بی اندازه سنگين می نمود

لحظه ای در انبار آاه در لوس آالموس عشق . ها، وقتی جان می گرفتند، همچنان درهم و برهم بودند



 بعد، زير نگاه خيره بازی می آردند و او پياپی نامش را زمزمه می آرد، مارتين صليب، و لحظه ای
به طوری آه تشخيص خاطره از آرزو يا . ی اورورا دل سل در وسط روز بی اعتنايی می آرد

 زيرا حتی هنگام مرگ نيز ُرزا دايموند -بازسازی گناه آلود از واقعيت اقرار شده امكان پذير نبود
  .نمی دانست چگونه با چشم باز با گذشته روبرو شود

  
 جاری شد، گويی هنگام برخورد با چهره ی ُرزا از آن عبور آرد و جبرئيل نقش نور ماه آه در اتاق

بعد دون انريكه و دوستش دآتر بابينگتون سخت گير و . و نگار بالش و تورش را تشخيص داد
بعد به نظرش . ُپرسرزنش را ديد آه در بالكن ايستاده بودند و تا دلتان بخواهد زنده به نظر می آمدند

. شباح واضحتر و مشخصتر می شوند، ُرزا محوتر و ناپيدا، انگار با اشباح جابجا می شودآمد هرچه ا
و از آنجا آه فهميده بود ظهور اشباح به خودش بستگی دارد و دل درد و سنگينيش در آن دخالت 

  .دارد، دلهره و ترس از مرگ سراپايش را فرا گرفت
  

واهی مرگ ژوان ژوليا را دستكاری آنم و من به از من خواستی گ: " دآتر بابينگتون داشت می گفت
اما درست نبود و نتيجه اش را دارم می بينم، تو . خاطر احترام به دوستی قديممان اين آار را آردم

به وطنت . به يك قاتل پناه داده ای و شايد وجدانت است آه دارد ذره ذره از درون تو را می خورد
  ."آه اتفاق بدتری بيفتد، آن زنت را هم با خودت ببربرگرد و پيش از اين . برگرد انريكه

  
  ." ولی من در وطنم هستم و اسم بردن از همسرم را هم ناديده می گيرم: "ِهنری دايموند گفت

  
انگليسی ها هر جا ساآن شوند، هرگز : "دآتر بابينگتون قبل از اين آه در نور ماه محو شود گفت

  ."آه مثل دنا ُرزا عاشق بشوندانگلستان را ترك نمی آنند، مگر اين 
  

ابری از برابر ماه گذشت و حاال آه بالكن خالی بود، جبرئيل فرشته باألخره موفق شد خودش را 
راه رفتنش طوری بود آه انگار سنگی را با زنجير به پايش . وادار آند از نيمكت برخيزد و بايستد

ا چشم آار می آرد، در همه ی جهات بوته ت. ولی هر طور بود خودش را به پنجره رسانيد. بسته اند
جايی آه قبًال دريا بود، اآنون اقيانوسی از بوته تا افق . های غول آسای خار در نسيم تكان می خورد

صدای دآتر بابينگتون را شنيد آه در گوشش زمزمه . بوته هايی به بلندی يك آدم بالغ. امتداد می يافت
ظاهرًا گذشته تجديد .  بار است آه بوته ها دچار طاعون شده انددر پنجاه سال اخير، اولين: "می آرد
آن وقت زنی را ديد آه از ميان درختان ضخيم و مواج بوته، پابرهنه می دود و موهای ." می شود

بعد از اين آه با الشخور روی هم : "صدای ُرزا از پشت سرش به وضوح گفت. سياهش افشان است
آار خود دختره . قاتل تبديلش نمود، ديگر مارتين نگاهش نمی آردريخت و به او خيانت آرد و به 

سرابی سراب . جبرئيل اورورا دل سل را در بوته زار گم آرد." اين از آن خطرناك ها است. بود
  . ديگر را پنهان آرده بود

  
بدنش را چرخاند و طوری بر زمين پرتابش آرد آه با پشت . احساس آرد چيزی پشتش را چسبيد

پيرزن صاف روی . در اتاق آسی به جز ُرزا دايموند نبود. ُدور و برش را نگاه آرد. خوردزمين 
جبرئيل فهميد آه زن هر گونه اميد به زنده ماندن را از دست داده . تخت نشسته و به او خيره شده بود

اگر و درست مثل آن وقتی آه در رؤياهايش با سود. و برای آخرين مكاشفه اش به او نيازمند است
در حالی آه ُرزا ظاهرًا می دانست چگونه او را ... روبرو شده بود، احساس جهل و ناتوانی آرد

  .و جبرئيل بندی درخشان را ديد آه ناف آن دو را به يكديگر می پيوست. وادار به تجسم آند



  
ا سوار بر اآنون آنار آبگيری در ميان بوته های بی پايان ايستاده بود و به اسبش آب می داد آه ُرز

حاال او را در آغوش گرفته موها و دآمه هايش را می گشود و حاال عشق . ماديانش از راه رسيد
ُرزا زمزمه می آرد چطور می توانی مرا دوست بداری؟ آخر من خيلی از تو . بازی می آردند

  . بزرگترم، و او آلمات آرامبخش زمزمه می آرد
  

بر اسب دور شد، وقتی با بدن گرم و لخت روی زمين اآنون برخاست، لباسش را پوشيد و سوار 
  ...دراز آشيده بود، نديد آه دست زنی از ميان بوته ها به در آمد و آارد قبضه نقره ايش را ربود

  
  .از اين طرف. نه! نه! نه
  

حاال ُرزا با ماديانش آنار آبگير به او رسيده و به محض اين آه پياده شد دستپاچه نگاهش آرد، در 
هر دو تقال آنان بر زمين افتادند، . شش آشيد و گفت ديگر نمی تواند بی اعتناييش را تحمل آندآغو

دست ُرزا دسته ی آارد را . زن فرياد آشيد و بدنش را چنگ زد و او لباس های زن را پاره آرد
  .لمس آرد

  
  !از اين طرف، اينجا! هرگز، نه. نه! نه
  

و حاال نفر سومی . اخته، يكديگر را آرام نوازش می آردنداآنون لطيف و عاشقانه به عشق بازی پرد
دون انريكه . سوار بر اسب وارد منطقه ی باز آنار آبگير شد و عاشق و معشوق خود را آنار آشيدند

  -هفت تير آوچكش را آشيد و قلب رقيب را نشانه رفت
  
اين .  برای ژوان استاين. بگير.  او احساس آرد اورورا خنجری را پياپی در قلبش فرو می برد-

   -برای اين آه مرا ول آردی، اين هم برای روسپی َاشرافی انگليسی ات
  
ُرزا يك بار، .  و او احساس آرد زنی آه بر زمين افكنده بود، آارد را تا دسته در قلبش فرو می برد-

  -.دوبار، چند بار، آارد را فرو برد
گليسی آارد مرد ُمرده را برداشت و چند بار به  پس از اين آه تير هنری به هدف اصابت آرد، ان-

  . زخم خون آلودش ضربه زد
  

  .در اين لحظه جبرئيل فرياد بلندی آشيد و بيهوش شد
  

وقتی به هوش آمد، پيرزن روی تخت با خودش چنان به نرمی سخن می گفت آه او به سختی می 
آن وقت پيدايش . زمين خواباند، باد جنوب غربی آمد و بوته ها را بر [pampero]پامبرو . شنيد

چطور اورورا دل سل روز ختم مارتين دالآروز به . آخر داستان. آردند، يا شايد هم قبل از آن
چطور ترتيبی داده شد آه آسی به جرم قتل دستگير نشود، به . صورت ُرزا دايموند تف آرده بود

چطور در .  به انگلستان بازگردندشرط اين آه دون انريكه دست دنا ُرزا را بگيرد و به سرعت تمام
ايستگاه لوس آالموس سوار قطار شدند و مردان سفيدپوش با آاله های بورسالينو در آنجا ايستادند تا 

چطور وقتی قطار شروع به حرآت آرد، ُرزا دايموند يكی از ساك های . از رفتنشان اطمينان يابند
  .در ميان آن نهفته بودآارد قبضه نقره ای آوچكی . آنار دستش را باز آرد



  
." پايان. جنگ. هنری در اولين زمستانی آه به انگلستان بازگشتيم درگذشت و ديگر هيچ روی نداد"

آوچك شدن تا اين حد، بعد از زندگی در آن عرصه ی پهناور، مثل اين است آه آدم : "مكث آرد
  ."همه چيز در اين عالم ُخرد می شود. هرگز به دنيا نيامده باشد

  
سبك شدنش . ر نور ماه تغييری پديدار شد و جبرئيل احساس آرد باری از دوشش برداشته می شودد

ُرزا دايموند بی حرآت روی تخت . چنان سريع روی داد آه انگاری می تواند تا سقف باال برود
. به نظر معمولی می رسيد. چشمانش بسته بود و بازوانش روی لحاف قرار داشت. خوابيده بود

  . دريافت ديگر چيزی وجود ندارد آه مانع رفتنش بشودجبرئيل
  

گاباردين سنگينی آه . پاهايش هنوز خيلی قرص و محكم نبودند. با احتياط از پله ها پايين رفت
روزگاری به هنری دايموند تعلق داشت پيدا آرد و همراه با آاله تربلی خاآستری آه همسرش با 

 دوخته بود برداشت و بی آن آه به پشت سرش بنگرد از دست های خود نام دون انريكه را داخلش
به محض اين آه شروع به راه رفتن آرد، باد آالهش را برد و آن را آنار پالژ . خانه بيرون رفت

. لندن جون، باش آه آمدم. جبرئيل آنقدر به دنبالش دويد تا توانست بگيردش و سرش بگذارد. انداخت
  .آتاب آهنه ی شهر لندن از آ تا زد. لندن جغرافی دانان: او تمام شهر را توی جيبش داشت

  
همينطوری می روم در خانه در می زنم و می . داشت فكر می آرد چه بكنم؟ تلفن بزنم يا نزنم؟ نه

حتی انفجار هواپيما هم نمی تواند . از بستر دريا تا بستر تو آمدم. گويم عزيزم آرزويت برآورده شده
 بله، - خب، حاال شايد هم اينطوری نگويم، ولی چيزی به همين مضمون-مرا از تو دور نگه دارد

  .الی بی بی، هوبر شما. ايجاد تعجب بهترين سياست است
  

از انبار قديمی قايق، آه روی ديوارش دزد دريايی يك چشم نقاشی شده بود می . بعد صدای آواز شنيد
صدا هم آشنا بود، . ند غالبًا آن را می خواندُرزا دايمو: آمد و به زبان بيگانه و درعين حال آشنا بود

در انبار قايق بی هيچ دليلی باز بود و باد آن . آمتر می لرزيد، جوانتر بود. هر چند آمی تفاوت داشت
  .جبرئيل به سوی آواز رفت. را به هم می زد

  
 سفيد، بدون دامن و چكمه های سياه و بلوز ابريشمی. ُرزا مثل روز جزيره ی سفيد لباس پوشيده بود

او پالتو را روی زمين انبار پهن آرد و آستر سرخ و درخشانش ." پالتويت را در بياور"گفت . آاله
زن در ميان ُخرده ريزهای زندگی انگليسی، . در آن فضای بسته آه از نور ماه روشن بود برق زد

و و چمدان های چوب های آريكت، آباژورهای رنگ و رورفته، گلدان های لب پريده، ميزهای تاش
  .جبرئيل در آنارش روی زمين جای گرفت. بزرگ دراز آشيد و دستش را به سوی او دراز آرد

  
  ."چطور می توانی مرا دوست داشته باشی؟ آخر من از تو خيلی بزرگترم: "زن زمزمه آرد

  
  
  
٣  
  
  



  
 تيره ای وقتی در استيشن بی شيشه ی پليس شلوارش را پايين آشيدند و چشمش به موهای ضخيم و

افتاد آه ران هايش را پوشانده و ِفر خورده بود، صلدين چمچا برای دومين بار در آن شب ضربه 
اما اين بار با حالت هيستريك شروع به خنديدن آرد، شايد هم ادامه ی شادی شكارچيانش بر . خورد

 همان چشم - هاسه مأمور اداره ی مهاجرت عجيب سرحال بودند و يكی از آن. او تأثير گذاشته بود
ورقلنبيده آه بعدًا معلوم شد اسمش استين است، شلوار صلدين را پايين آشيده، با فرياد شادی گفته 

پيژامه ی راه راه سفيد و قرمز را ." بگذار ببينم تو را از چه ساخته اند. مغازه را باز آن پكی: "بود
ر حالی آه روی زمين افتاده بود دو د. به زور از پای چمچا آه اعتراض می آرد پايين آشيده بودند

به . پليس گردن آلفت بازوانش را چسبيده و چكمه ی پاسبان ديگری محكم به سينه اش فشار می آورد
پاسبان ها آنقدر خوش می گذشت آه صدای صحبت و خنده شان نمی گذاشت اعتراض چمچا را 

 ها می خورد، آه البته افسران شاخ هايش ُمدام به آف استيشن، رل و يا ساق پای پاسبان. بشوند
در مجموع در بدترين حالت روحی . مجری قانون را عصبانی می آرد و مشت حواله اش می آردند

با اين وجود، وقتی پيژامه ی عاريه اش را از تنش در آوردند و چشمش . ای بود آه به ياد می آورد
نه اش آه از ميان دندان هايش گريخت به آنچه زير آن نهفته بود افتاد نتوانست از خنده ی ناباورا

  .جلوگيری آند
  

ران هايش نه تنها ُپرپشم، بلكه به وضع خارق العاده ای ستبر و نيرومند می نمودند، ولی از زير 
زانو تا پايين پشم نداشتند و پاهايش باريك می شدند تا به ُمچ پاهای قوی و تقريبًا بی گوشت و 

صلدين از ديدن آلتش هم .  سم درخشان، شبيه به ُسم ُبز ختم می شداستخوانی ای می رسيدند آه به دو
اين عضو بسيار درازتر و به وضع شرم آوری راست شده بود، به طوری آه مشكل . يكه خورده بود

" اين ديگر چيست؟"نواك، همان آه فس فس می آرد، گفت . بود باور آند اين همان آلت خودش است
جو برونو، " نكند يكی از ماها دلت را برده؟"گوشی می آشيد اضافه آرد و در حالی آه آن را با بازي

افسر ناالن اداره ی مهاجرت با شنيدن اين حرف دستش را به رانش آوفت و آرنجش را به دنده ی 
نواك آه مشتش تصادفًا به تخم ." نه بابا، گمانم خيال می آند ما هم بزيم: "نواك آوبيد و فرياد زد

استين در حالی آه از خنده اشك ." آره ديگه: "ی رشد آرده بود، خورد، با فرياد گفتصلدين، آه تازگ
  ."هی، هی، پس بيخود نيست اينجور راست آرده: "به چشم آورده بود، زوزه آشيد

  
از خنده ." راست آرده... ما هم ُبزيم: "با شنيدن اين حرف هر سه تا، در حالی آه تكرار می آردند

چمچا می خواست حرفی بزند، ولی می ترسيد . زوان همديگر می افتادندضعف آرده، ميان با
از اين گذشته چكمه ی پاسبان هرچه بيشتر به سينه .  مع بكشد-صدايش هم رفته باشد و مثل ُبز مع 

برخورد ديگران با اين وضع بيشتر گيجش می . اش فشار می آورد و ادای آلمات را مشكلتر می آرد
 يعنی استحاله و مسخ و تبديل -ت بی سابقه ای آه آدم را مات و متحير می آردآن ها چنين حال. آرد

با . او به اين شيطان ماوراء الطبيعه را مانند عادی ترين و مبتذل ترين قضايای ممكن تلقی می آردند
چطور ممكن . اولين يا آخرين باری نبود آه به اين فكر می افتاد." اين انگلستان نيست: "خود گفت

؟ آخر در اين سرزمين اعتدال و ميانه َروی چه جای استيشن پليس بود آه داخلش وقوع اين گونه است
رويدادها عملی باشد؟ رفته رفته داشت نتيجه می گرفت آه در انفجار هواپيما ُمرده است و هرچه بعدًا 

يت آه از قديم اما اگر اينطور بود انكار ابد. اتفاق افتاده مربوط به نوعی زندگی بعد از مرگ است
اما در اين ميان نشان وجودی متعالی، . نسبت به آن اصرار می ورزيد، بسيار احمقانه می نمود

صرفنظر از نيكی يا پليدی آن، در آجا بود؟ چرا اين برزخ يا دوزخ يا هر جهنم دره ای آه محل 
د آه هر پسربچه پاداش ها و قصه های پريانی شبيه بو [Sussex]ساسكس آنونيش بود، اين قدر به 



ای می شناخت؟ به نظرش آمد آه شايد در فاجعه ی ُبستان نُمرده است و اآنون در نهايت بيماری در 
اين توجيه را پسنديد، چون تلفن . بيمارستان بستری شده و دستخوش آابوس های وهم آلود است

نمی شد، بی معنی ديروقت شب و صدای مردی را آه از گوشی شنيده بود و در از ياد بردنش موفق 
چيزی تيز و محكم به دنده اش خورد و واقعيت درد سبب شد نسبت به اين قبيل ... جلوه می داد

اين . توجهش را به آنچه می گذشت معطوف آرد، به زمان حال. نظريات توّهم زده، ترديد آند
ر تنها دنيای استيشن دربسته ی پليس حامل سه مأمور اداره ی مهاجرت و پنج پاسبان، در حال حاض

  .دنيای وحشت. او بود
  

: استين در حالی آه مرتب به او لگد می زد، گفت. نواك و ديگران از شادی و مزاح به درآمده بودند
از حيوان آه نمی شود . شماها همه تان سر و ته يك آرباسيد: "و برونو تأييدآنان افزود." حيوان"

ما داريم از نظافت المصب : " بعد نواك ادامه دادو." انتظار داشت مثل آدم های متمدن رفتار آند
  ."ولدزنا. شخصی حرف می زنيم

  
چمچا گيج شده بود تا اين آه آن اشيای نرم ساچمه مانند را ديد آه فراوان آف استيشن ريخته بود و 

! چه تحقيری. ظاهرًا حاال اعمال طبيعی بدنش هم بزی شده بود. تلخی و شرم وجودش را فرا گرفت
چنين تنزل .  او آه اين قدر زحمت آشيده بود تا از خودش آدم وارد و تربيت شده ای بسازدآن هم

و يا شاگرد مغازه های تعمير  [Sylhet]سيل هت فضاحت باری شايد برای يك آسمان جل اهل دهات 
چندان مهم نباشد، ولی هرچه باشد او تافته ی جدابافته ای  [Gujranwala]گوجران واال دوچرخه ی 

سعی آرد با لحن آمرانه ای آه در آن حالت بی وقار آه دراز به دراز روی زمين افتاده، پاهای ! ودب
دوستان عزيز، : "سم وارش از هم باز و مدفوع نرمش آن دوروبر ريخته بود چندان آسان نبود، بگويد

  ."بهتر است تا دير نشده به اشتباهتان پی بَبريد. َسرَوران من
  

و به " چی شده؟ اين صدا چی بود؟: "ستش را پشت گوشش حلقه می آرد گفتنواك در حالی آه د
االن می گويم شبيه : "جو برونو داوطلبانه گفت" از من می پرسی؟: "استين گفت. اطرافش نگاه آرد

آن وقت ."  هه- هه- هه-مع: "و در حالی آه دست هايش را ُدور دهانش می گرفت داد زد." چی بود
به طوری آه صلدين نمی توانست بفهمد دارند توهين می آنند، يا باليی . ير خندههر سه تاشان زدند ز

آه می ترسيد به سرش آمده و تارهای صوتيش هم دچار همان وضع شيطانی و خوفناآی شده آه 
  .شب بی اندازه سردی بود. دوباره شروع به لرزيدن آرده بود.  آورده بود ناغافل از پا درش

  
بر آن گروه سه گانه بود، يك مرتبه به موضوع مدفوع ساچمه ای آه همراه با استين آه ظاهرًا ره

در اين مملكت ما عادت : "حرآت استيشن روی زمين قل می خورد بازگشت و به صلدين اطالع داد
 ."داريم آثافت آاريمان را تميز آنيم

  
نواك . مين دوزانو شدپاسبان پايش را از روی سينه ی صلدين برداشت و او را باال آشيد تا روی ز

جو برونو دست بزرگش را پس گردن چمچا گذاشت و سرش را ." پاآش آن. حاال درست شد: "گفت
هرچه . شروع آن: "به سوی آف استيشن آه ُپر از اشيای ساچمه ای بود برد و با صدای عادی گفت

  ."زودتر شروع آنی، زمين زودتر برق می افتد
  
*  
  



 يا، - آخرين و َپست ترين مراسم تحقير بی مجوزش را اجرا می آردحتی هنگامی آه باالجبار اين
بگذاريد يك طور ديگر بگويم، در حالی آه شرايط زندگی اش، پس از آن نجات معجزه آسا، دوزخی 

 صلدين چمچا دريافت آه رفتار و نگاه های سه مأمور اداره ی مهاجرت -تر و تحمل ناپذيرتر می شد
افسر استين آه . اوًال آن ها ديگر ابدًا به همديگر شبيه نبودند. نيستديگر مثل آن اوايل غريب 

صدايش می آردند، مردی درشت هيكل و ستبر از آب  [Mack, Jocky] جاآی يامك همقطاراِن 
در حالی آه . درآمد آه دماغی به شكل رلر آاستر داشت و معلوم شد لهجه اش اسكاتلندی است

حاال درست شد، گفتی هنرپيشه ای نه؟ من از تماشای  ":د، گفتچمچای بينوا همچنان ناله می آر
  ."بازی خيلی خوشم می آيد

  
او نيز اآنون دارای چهره ای بسيار رنگ پريده و به .  را تحريك آرد-آيم يعنی -اين گفته ی نواك

 شكل زاهدمنشی استخوانی بود آه آدم را به ياد شمايل های قرون وسطی می انداخت و اخمش نشانگر
نواك اآنون شروع به صحبت درباره ی ستاره ی سريال های . شكنجه ی عميق درونيش بود

تلويزيونی مورد عالقه اش و مجريان شوهای توأم با مسابقه آرده بود، و افسر برونو آه ناگهان به 
نظر صلدين بسيار خوش سيما می آمد و موهايش را ژل مخصوص زده، فرقش را از وسط باز آرده 

 برونو، جوانترين فرد گروه سه گانه، -يش بلوندش با موهای تيره اش تضاد چشمگيری داشتبود و ر
اين حرف هر سه را به بازگفتن . با حالتی هرزه گفت، پس تماشای دخترها چه؟ تفريح من همين است

ولی وقتی پنج پاسبان خواستند به آن ها . جوك های نيمه تمامی برانگيخت آه آنايه ی خاصی داشت
آقای استين . سی جويند، هر سه ژست رئيس مآبانه ای گرفته و پليس ها را سرجايشان نشاندندتا

  ."بچه های آوچك فقط بايد ديده بشوند، نه اين آه صدايشان را هم بلند آنند: "اندرزشان داد آه
  

در اين هنگام چمچا داشت خفه می شد، به زور از استفراغ خودداری می آرد، چون می دانست 
چهار دست و پا آف استيشن راه می رفت و دنبال . باهی بدبختيش را طوالنی تر خواهد آرداشت

ساچمه های شكنجه آورش می گشت آه به اين طرف و آن طرف قل می خوردند و پاسبان ها آه به 
دنبال بهانه برای خالی آردن سرخوردگی ناشی از توبيخ افسر اداره ی مهاجرت می گشتند، شروع 

. صلدين دشنام دادن و آشيدن موهای آفلش تا ناراحتی و احساس شكست او را تقويت آنندآردند به 
بعد همگی با جسارت به تقليد از افسران اداره ی مهاجرت شروع به تجزيه و تحليل مزايای 

ولی از آنجا آه تكبر جاآی . هنرپيشگان، بازيگران دارت، آشتی گيران حرفه ای و غيره آردند
را گرفته بود و نمی توانستند حالت روشنفكرانه و تجريدی باالدست هايشان را به خود استين حالشان 

 و تيم ١٩۶٠اوايل دهه ی  [Tottenham Hotspur]هات سپر بگيرند، بر سر امتيازات تيم تاتنهام 
دنی  هواداران ليورپول با اين آنايه آه -نيرومند ليورپول امروزی دعوا و مرافعه شان باال گرفت

بازيكنی لوآس بود و به دسر خامه ای می ماند و  [Danny Blanchflower]نش فالور بال
را به خشم آورده  [Spur]سپر همانطور آه موسوم به گل بود، سرشتش نيز زنانه بود، هواداران 

آن ها نيز در پاسخ فرياد آشيده بودند آه هواداران ليورپول مفت خورند و دارودسته ی سپر . بودند
 های هوليگانالبته همه ی پاسبان ها شگردهای . ست با دست بسته آلكشان را بكندمی توان

[hooligan]  فوتبال را می دانستند، چون در بسياری از روزهای شنبه، در حالی آه پشت به
بازيكنان داشتند، در استاديوم های مختلف شمال و جنوب آشور، تماشاگران را زير نظر گرفته بودند 

 و غيره را "آندن آلك"و " جر دادن"می خواستند به همكاران مخالفشان مفهوم دقيق و هنگامی آه 
دو جناح خشمگين به يكديگر چشم غره رفتند و آن وقت چرخيدند و به . نشان بدهند، آار باال گرفت
  . هيكل صلدين چشم دوختند

  



 هم آه مانند خوك زوزه هياهوی داخل استيشن پليس ُمدام باال می گرفت و بايد اذعان داشت آه چمچا
پاسبان های جوان به قسمت های مختلف بدنش مشت می . می آشيد، در آن تا اندازه ای دخيل بود

آوفتند و از او به عنوان آيسه بوآس استفاده می آردند و با وجود هيجان می آوشيدند ضربه هايشان 
ستگی و ضرب ديدگی آمتر را به قسمت های نرمتر و گوشت آلودتر بدنش محدود آنند تا خطر شك

بشود و وقتی جاآی، آيم و جو ديدند زير دست هايشان به چه آاری مشغولند تصميم گرفتند به روی 
  . خودشان نياورند، چون هر چه باشد اين جوان ها هم بايد تفريحشان را بكنند

  
ز مسايل از آن گذشته، اين همه صحبت از تماشا و نظارت، استين، برونو و نواك را واداشت ا

سنگينتری صحبت آنند و اآنون با چهره های موقر و صداهای ِخَردمند از لزوم افزايش دقت ميان 
تماشا نيست، بلكه دقت و "منظور فقط  .نيروهای پليس در اين دوره و زمانه صحبت می آردند

عيت استين گفت بايد مراقب جم. تجربه ی پاسبان های جوان خيلی به درد می خورد." نظارت است
  ."بهای آزادی نظارت ابدی است: "و ادعا آرد آه. بود، نه بازی

   
  ."اوه.. وای.. آخ: "چمچا آه نمی توانست از ُبريدن حرفش خودداری آند فرياد زد

  
*  
 

ديگر نمی دانست چند وقت است آه . چندی آه گذشت، يك حالت غريب انفصال صلدين را فرا گرفت
 تحقير سفر می آنند و به هيچ وجه نمی توانست حول و حوش در آن استيشن ماريای سياه سقوط و

هرچند صدای مكرری آه در گوشش پيچيده بود َدم به َدم بلندتر می . مقصد نهاييشان را حدس بزند
اآنون مشت هايی آه .  ان، لندن- او- ان، دی- او-ال. انگار صدای خيالی پاهای مادر بزرگ بود. شد

از آن گذشته ديگر منظره ی غريب مسخ . وازش معشوق نرم می نمودحواله اش می آردند، مانند ن
با بی حالی در . حتی آخرين پشكل های بزی هم حالش را به هم نمی زد. شده اش خوف انگيز نبود

دنيای آوچكش خم شده بود و به اين اميد آه بلكه سرانجام آامال محو و ناپديد شود و آزاديش را به 
  .ردتر می آرددست آورد خود را هرچه ُخ

  
صحبت از فنون نظارت، بار ديگر آارمندان اداره ی مهاجرت و پاسبان ها را متحد آرده، فضای 

چمچا، حشره ی آف استيشن صدای دوردست . قهرآميز ناشی از سرزنش استين را تغيير داده بود
يش دستگاه های راجع به لزوم افزا. شكارچيانش را می شنيد آه پنداری از دستگاه تلفن خارج می شد

ويدئو در مراسم و رويدادهای عمده و فوايد اطالعات آامپيوتری صحبت می آردند و بعد در حالی 
آه با گفته های قبليشان تضاد آامل داشت، از فوايد ريختن مخلوط های بهتر و غنی تر در آيسه ی 

تی اسب ها شكم چون آه وق. خوراك اسب های پليس در شبهای قبل از مسابقات بزرگ سخن گفتند
روش می گرفتند و راه تظاهرآنندگان ُپر از تاپاله می شد، بيشتر به خشونت و وحشی گری تحريك 

  "و آن وقت ما راست راستی وارد معرآه می شويم، مگر نه؟: "می شدند
  

چمچا آه از يافتن راهی ميان سريال های تلويزيونی و مسابقه ی امروز و مانتوها و خنجرها عاجز 
 بود، ديگر به اين پرت و پالها توجه نكرد و به صدای پاهايی آه توی سرش می پيچيد گوش مانده

  . فرا داد
  

  .آن وقت دوزاريش افتاد



  
  !"از آامپيوتر بپرسيد"
  

وقتی موجود بدبو بلند شد و نشست و آن جمله را به صدای بلند گفت، سه مأمور اداره ی مهاجرت و 
اين ديگر چه می : " گفت- آه اتفاقا طرفدار تيم تاتنهام بود- پليسجوانترين. پنج پاسبان ساآت شدند

  ."خواهد؟ انگار بايد باز خدمتش برسيم
  

نام حرفه ای، صلدين . اسم من صالح الدين چمچاواال است: "آن موجود بزی جويده جويده گفت
ه ی ثبت شمار. من عضو انجمن های عدالت هنرپيشگان، اتومبيل آلوپ و آلوپ گريك هستم. چمچا

  ." لطفًا از آامپيوتر بپرسيد. اتومبيلم اين است
  

: ولی لحن او نيز مرّدد بود" سر آی می خواهی شيره بمالی؟: "يكی از هواداران تيم ليورپول گفت
آن هم . صل چی چی؟ اين ديگر چه جور اسمی است. تو عين ُبزی بدبخت. يك نگاهی به خودت بكن"

  ."برای يك انگليسی
  

ت اندآی خشم در خود برانگيزد، و در حالی آه با سر به مأموران اداره ی مهاجرت چمچا توانس
  ."پس آن ها چی؟ خيلی انگلوساآسون به نظر نمی آيند: "اشاره می آرد گفت

  
برای يك لحظه نزديك بود همگی به او حمله آنند و برای اين فضولی دمار از روزگارش دربياورند، 

من اهل : "ت اسكلتی چند آشيده توی صورتش خواباند و تكرار آرداما سرانجام مأمور نواك صور
همانجا آه بيتل های المصب زندگی می .  مادر جنده، فهميدی؟ وی بريج ،[Weybridge]وی بريجم 

  ."آردند
  

سه دقيقه و نيم بعد استيشن سياه ايستاد و سه مأمور اداره ی ." بهتر است تحقيق آنيم: "استين گفت
پاسبان جلسه ی فوری تشكيل دادند و چمچا ديد در حالت جديدشان هر هشت نفر به مهاجرت و پنج 

و چيزی . پنداری ترس و انقباضشان آن ها را يكسان و برابر گردانيده بود. همديگر شبيه شده اند
نگذشت آه فهميد تلفن به پاسگاه مرآزی و مقابله ی نامش با پرونده های آامپيوتری سراسری پليس، 

اصله او را تبعه ی درجه ی يك انگليس شناسايی آرده بود، نه تنها وضعش را بهبود نبخشيده، آه بالف
  .بلكه او را در معرض خطر بيشتری قرار داده است

  
می توانيم بگوييم او را در حالی آه بيهوش افتاده بود در ساحل پيدا : "يكی از آن ها پيشنهاد آرد

پس می گوييم " مگر پيرزنه و آن يكی مفت خور يادت رفته؟. فايده ای ندارد: "جواب آمد." آرديم
يا اين آه آن پيری ُخل وضع بود و از . موقع دستگيری به ما حمله آرد و حين درگيری از حال رفت

و آن يكی يارو، اسمش چی بود، اصًال حرف نمی زد، و اين . حرف هايش چيزی دستگيرمان نمی شد
زيد، عين شيطان می ماند، تقصير ما چيه؟ آن وقت يك مرتبه يكی بدبخت هم، يك نگاهی بهش بيندا

ما چه می توانستيم بكنيم؟ نه، بياييد منصف باشيد جناب رئيس، چه می . رفت برای خودش غش آرد
تا هم درست و حسابی بهش برسند . توانستيم بكنيم؟ جز اين آه به اين مرآز پزشكی زندان بياوريمش

داليلی وجود دارد آه فكر "آن هم با همان روش . ش و بازجوييش آنيمو هم بتوانيم تحت نظر بگيريم
نظرتان چيست؟ هشت نفر به يك نفر، هان؟ فقط پيری يه و آن يارو دومی المصب ... " می آنيم



همانطور آه . ما می توانيم قصه را بعدًا درست آنيم. نگاه آن. وضع ما را آمی قاراشميش می آنند
  .رش آنيمگفتم بهتر است اول ناآا

  
*  
 

وضعش طوری بود . چمچا در حالی آه اخالط از سينه اش می آمد، روی تخت بيمارستان بيدار شد
شروع به سرفه آرد و نوزده و نيم . آه انگار استخوان هايش را مدت مديدی در يخچال گذاشته بودند

ده باشد، به خوابی دقيقه بعد آه آريز سرفه تمام شد، بی آن آه از چگونگی مكان فعليش سر در آور
وقتی دوباره از ژرفنای خواب سربرآورد، چهره ی مهربان زنی آه . سبك و بيمارگونه فرو رفت

: زن در حالی آه نرم به شانه اش می زد گفت. لبخندی اطمينان بخش به لب داشت به او می نگريست
هياسينت فيليپس ا خودش ر." فقط يك سينه َپهلوی آوچولو آرده ای. حالت به زودی خوب می شود"

Hyacinth Phillips] من هيچ وقت از ظاهر اشخاص : "، فيزيوتراپيست، معرفی آرد و افزود
  ."قضاوت نمی آنم جانم، اين آه درست نيست

  
يونيفورم سفيدش را گره . بعد او را به پهلو چرخاند و جعبه ی آوچك مقوايی را آنار دهانش قرار داد

كارانه به روی تخت پريد و طوری روی چمچا نشست آه انگاری زد و آفش هايش را آند و ورزش
اسب است و می خواهد سوار بر او از ميان پرده های اطراف تخت تا فضای غريب پشت آن آه خدا 

و بی ." روزی دوبار، هر بار سی دقيقه. دستور دآتر است: "توضيحا گفت. می داند چگونه بود بتازد
مشت هايش . بنا آرد مشت و مال دادن قسمت ميانی بدن صلدينمقدمه چينی اضافی، تند و چابك 

  . سبك و آامال خبره بود
  

ولی صلدين بينوا آه تازه از دست آتك های پليس در استيشن سياه خالص شده بود، اين يكی را نمی 
ولم آنيد، بگذاريد : "فرياد زد. زير تنه ی زن تقال می آرد و مشت می آوفت. توانست تحمل آند

ولی اين تالش و فرياد آريز سرفه ی ديگری را به همراه آورد " ، چرا آسی زنم را خبر نكرده؟بروم
داری : "آه هفده و سه دهم دقيقه به طول انجاميد و باعث شد فيزيوتراپيست هياسينت سرزنشش آند

االن بايد آارم با شش راستت تمام شده باشد، در صورتی آه هنوز شروع . وقت مرا تلف می آنی
همانطور روی تخت صلدين مانده بود و همراه با ." ديگر از اين َبدِقِلقی ها نمی آنی ها. نكرده ام

صلدين . بدنش مانند سوارآار رودئويی آه منتظر زنگ پايان نه ثانيه باشد، باال و پايين می رفت
ن شكست خورده دست از تالش آشيد و گذشت زن اخالط سبز را از شش های ورم آرده اش بيرو

هياسينت جعبه . بفرستد و آار هياسينت آه تمام شد ناگزير اذعان آرد آه حالش خيلی بهتر شده است
خواهی ديد چه زود سرپا می : "ی آوچك را آه اآنون تا نيمه ُپر از اخالط بود برداشت و قبراق گفت

  .اموش آردو بعد با دستپاچگی معذرت خواست و رفت و آشيدن پرده های ُدور تخت را فر." ايستی
  

يك بررسی سريع بدنی نشان داد ." وقتش رسيده آه ببينم اوضاع چطور است: "صلدين با خود گفت
حالش گرفته شد و دريافت ته دلش نيمچه اميدی داشته . آه وضع جديد و مسخ شده اش همانطور مانده
تنش آرده بودند آه پيژامه ی جديد و بيگانه ی ديگری . آه با آن آابوس حين خواب پايان گرفته باشد

اين دفعه سبز ساده بود و با رنگ پرده ها و هرچه از ديوار و سقف آن بخش مرموز و ناشناس 
پاهايش هنوز به آن سم های پريشان برانگيز ختم می شدند و . بيمارستان می ديد، جور در می آمد

فهرست برداری صدای مردی در نزديكيش او را از آن . شاخ های سرش نيز همانطور تيز بودند



وای، هيچ آس مثل من : "صدا چنان ضجه هايی می زد آه دل آدم ريش می شد. دردناك بازداشت
  !" زجر نكشيده

  
ولی رفته رفته صداهای بسياری را . و آوشيد تحقيق آند" اين ديگر آيست؟: "چمچا با خود گفت

ا، و حتی صدای تشخيص می داد، صداهای حيوانی، ُخرناس گاوهای نر، پچ پچه ی ميمون ه
بعد از سمت ديگری آه و ناله ی زن و جيغ و گريه ی نوزادی . مخصوص و مقلد طوطی يا مرغ مينا

آمد ولی پس از درآمدن جيغ بچه، صدای زن نه تنها قطع نشد، بلكه شدت آن به دو برابر رسيد و 
 باز درد زايمان زن حدود پانزده دقيقه ی بعد، چمچا صدای فرزند دوم را شنيد آه به اولی پيوست و

پايان نمی گرفت و در فواصل پانزده تا سی دقيقه، در زمانی آه بی پايان می نمود، بچه های جديد به 
  .تعدادی باورنكردنی، چون سپاهی فاتح از رحمش خارج می شدند

  
بوهای جنگل و . بينيش به او اطالع داد آه سناتوريوم، يا اسمش هرچه بود، نيز بوی گند می دهد

هل، دارچين، قرنفل، . زرعه، همراه رايحه های غنی، مانند ادويه جاتی آه در آره سرخ آرده باشندم
وقتش رسيده آه تكليف بعضی چيزها را روشن . فكر آرد هرچيزی اندازه ای دارد. گلپر و زعفران

ت نداشت، پاهايش را پايين آويخت و آوشيد برخيزد، ولی از آنجا آه به پاهای جديدش ابدًا عاد. آنم
ساعتی طول آشيد تا اين مشكل را برطرف آرد و با گرفتن لبه ی تخت و . بالفاصله بر زمين افتاد

سرانجام در حالی آه به زحمت تعادلش را حفظ می . افت و خيز در اطراف آن راه رفتن آموخت
ربه ی آرد، خود را به پرده ی بعدی رساند، آه چهره ی استين، مأمور اداره ی مهاجرت، چون گ

، ميان دو پرده ی ].م. اشاره به قصه ی آليس در سرزمين عجايب اثر لوييس آارول[آليس داستان 
  . سمت چپ نمودار شد و بقيه ی بدنش نيز به سرعت از آن پيروی آرد

  
  "حالتان چطور است؟: "استين با لبخندی عريض پرسيد

  
نم به توالت بروم؟ آی می توانم اينجا را آی می توانم دآتر را ببينم؟ آی می توا: "چمچا تندتند گفت

به . پرستار فيليپس برايتان لگن می آورد. دآتر به زودی می آيد: "استين با ماليمت گفت" ترك آنم؟
آن وقت استين با امتنان نويسنده ای آه پرسناژ ." محض اين آه حالش خوب شد می تواند برود

لطف آرديد اين يارو بيماری ريه را : "شد گفتداستانش يك مشكل قلقلك آور فنی را حل آرده با
ظاهرًا آنقدر بيمار بوده ايد آه وقتی پيدايتان آرديم واقعًا . داستان را خيلی قابل قبولتر می آند. گرفتيد

استين . چمچا آلمه ای نيافت." متشكرم. هر هشت تامان خوب به خاطر می آوريم. بيهوش شديد
پيدايش آه آردند . او هم در رختخوابش ُمرده. يره، خانم دايموندآن خانم پ. يك مطلب ديگر: "افزود

  ."البته هنوز امكان خرابكاری رد نشده. و آن يكی آقا هم غيبش زده. عين گوشت َبره سرد بوده
  

در نتيجه، جناب صلدين : "و پيش از اين آه برای هميشه از زندگی نوين چمچا خارج شود گفت
ببخشيد اينطور صحبت . ان را برای طرح شكايت به دردسر نيندازيدشهروند، پيشنهاد می آنم خودت

روز . می آنم، ولی با اين شاخ های آوچولو و سم های بزرگ شاهد قابل اعتمادی به نظر نمی آييد
صلدين چمچا چشمانش را بست و وقتی بازگشود، شكنجه گرش به پرستار، ." شما بخير

می خواهی راه بروی جانم؟ هرچه آه : "پرسيد.  شده بودفيزيوتراپيست ها، هياسينت فيليپس تبديل
  ."دوست داری، فقط به من بگو، به هياسينت، تا ببينم چه آار می توانم برايت بكنم

  
*  



 
  ".سس س ت"
  

شب در نور سبزرنگ چراغ آن مؤسسه ی مرموز، صدای سليس آه گويی از يك بازار هندی می آمد 
  :صلدين را بيدار آرد

  
  ." بيدار شو [Beelzebub]زبوب بيلسس س ت، "
  

موجودی آه در مقابلش ايستاده بود چنان غيرممكن به نظر می آمد آه چمچا می خواست سرش را 
می بينی؟ تو تنها . بله: "؟ موجود گفت...اما نتوانست، زيرا مگر خودش هم. زير مالفه پنهان آند

  ."نيستی
  

. سر پلنگی وحشی با سه رديف دندان می ماندبدنش بدن يك انسان آامل بود، حال آن آه سرش به 
نگهبان های شب اغلب چرت می زنند و به خواب می روند، آن وقت ما با همديگر : "توضيحا گفت
  ."حرف می زنيم

  
 چمچا ديگر می دانست آه هر تخت به وسيله ی -درست در همان لحظه صدايی از يكی از تخت ها

هيچ آس مثل من زجر ... وای: " ضجه زد-زا می شودپرده ای حلقه وار محافظت و از بقيه مج
امان : "با آالفگی غريد [manticore]مانتيكور و مرد پلنگی يا آنطور آه خودش می گفت ." نكشيده

  ."تنها آاری آه با او آرده اند اين است آه آورش آرده اند. از اين ليزا ناله ای
  

  "آی چه آار آرده؟: "چمچا آه گيج شده بود گفت
  
  "موضوع اين است آه تو می توانی تحملش آنی يا نه؟: "نتيكور ادامه دادما
  

اما آی و چگونه؟ . ظاهرًا اين يارو می گفت آسی مسؤول اين مسخ است. صلدين هنوز گيج بود
  "نمی فهمم تقصير را به گردن چه آسی می توان انداخت؟: "گفت

  
آنجا زنی را خوابانده اند آه : "فت و گفتمانتيكور با سه رج دندانش با سرخوردگی دندان قروچه ر

سوداگران نيجريه ای در قسمت ديگری همه شان ُدم های ستبر در آورده . االن بيشتر آرگدن آبی شده
يك دسته سنگالی هستند آه برای تعطيالت آمده بودند و فقط می خواستند هواپيما عوض آنند و . اند

ن سال ها است آه مانكن هستم و در بمبئی پول زيادی در من خودم اال. تبديل به مارهای لغزنده شدند
ولی حاال ديگر آی حاضر است . انواع و اقسام آت و شلوار و پيراهن را نمايش می دهم. می آورم

صلدين چمچا خود به خود محض دلداری . يك مرتبه زد زير گريه" مرا با اين ريخت استخدام آند؟
  ."جرأت داشته باش. ت می شه، مطمئن باشعيب نداره جانم، همه چيز درس: "گفت

  
موضوع اين است آه بعضی از ماها : "موجود خودش را جمع و جور آرد و با لحنی خشم آلود گفت

ما می خواهيم قبل از اين آه آن ها به چيزهايی بدتر تبديلمان . حاضر نيستيم اين وضع را تحمل آنيم
مثًال .  قسمت تازه ای از بدنم دارد تغيير می آندهر شب احساس می آنم. آنند از اينجا فرار آنيم

." متوجه منظورم هستيد؟ راستی، چند تا از اين ها بخوريد... ببخشيد ها... تازگی ُمدام باد ول می آنم



به يكی از نگهبان ها رشوه . برای نفستان خوب است: "و يك قوطی آبنبات نعنايی قوی به چمچا داد
  ."َردداده ام تا چند تا بسته بَخ

  
آن ها اين قدرت را . آن ها ما را توصيف می آنند، فقط همين: "ديگری با لحنی موقر زمزمه آرد

  ."دارند آه چيزها را توصيف آنند و ما به تصويری آه آن ها از ما می سازند تن در می دهيم
  

ين اتفاقی من سال ها است ساآن اينجا هستم و هرگز چن. باور آردنش مشكل است: "چمچا مباحثه آرد
ولی آلمات در دهانش ماسيد، زيرا مانتيكور را ديد آه با چشم های تنگ شده و بی ..." نيافتاده بود

آره، فهميدم، . چندين سال؟ چطور ممكن است؟ نكند خبرچين هستی: " پرسيد. اعتماد به او می نگرد
  ."حتما جاسوسی

  
يا . بگذاريد بروم: "ی زنی می ناليدصدا. در اين هنگام ناله ی بلندی از دوردست به گوش رسيد

ای خدا، ای مسيح . حضرت مسيح، می خواهم بروم، يا عيسی ابن مريم، بايد بروم، بگذاريد بروم
گرگی با ظاهری بسيار هرزه سرش را از پرده ی ُدور تخت صلدين تو آورد و به شتاب به ." خدا

  ." ، برتا شيشه ایباز هم همان است. نگهبان به زودی می آيد: "مانتيكور گفت
  

." پوستش تبديل به شيشه شده: "مانتيكور بی صبرانه توضيح داد" شيشه ای؟: "صلدين شروع آرد
آن وقت اين حرامزاده ها آن را : "نمی دانست بدترين آابوس چمچا را به واقعيت مبدل می آند

  ." حاال ديگر حتی نمی تواند تا توالت برود. شكستند
  

زن، تو را به خدا برو توی اون تخت : "ی شب سبزرنگ فس فس آنان گفتصدای ديگری از آن سو
  ."بدمصب

  
: مانتيكور شانه باال انداخت" با ما هست يا نه؟: "می خواست بداند. گرگ دست مانتيكور را می آشيد

  ."مشكلش اين است. آنچه را آه می بيند نمی تواند باور آند. خودش هم نمی داند"
  

  .ای نگهبانان را آه نزديك می شدند شنيدند، پا به فرار گذاشتندهمين آه صدای چكمه ه
  
*  
 

پنداری ديگر . روز بعد، نشانی از دآتر يا پمال نبود و چمچا شگفتزده بيدار شد و باز به خواب رفت
لزومی نداشت اين دو وضعيت متضاد تلقی شوند، بلكه حالت هايی بودند آه در يكديگر جاری می 

خواب ملكه را ديد، ... بيرون می آمدند تا نوعی توّهم بی پايان حواس ايجاد آنندشدند و از يكديگر 
او بدن انگليس بود، دولت مجسم، و صلدين . ديد آه دارد با علياحضرت با مالطفت عشقبازی می آند

  .او معشوقه اش بود، ماهتاب لذت هايش. او را انتخاب آرده بود تا همراهش باشد
  

ولی آارش آه تمام . تا سواری آند و مشتش بزند و او بی قيل و قال تن در دادهياسينت سر وقت آمد 
و صلدين فهميد آه او نيز در توطئه ی بزرگ شريك " تو هم با بقيه همدستی؟: "شد زير گوشش گفت

چمچا احساس . و او با رضايت سری جنباند." اگر تو باشی من هم هستم: "صدای خود را شنيد. است
ش می آند و به اين فكر افتاد آه يكی از مشت های بسيار لطيف و آوچك ولی آرد گرمايی پر



آه درست در همين لحظه صدايی از طرف مرد آور بلند . نيرومند فيزيوتراپيست را در دست گيرد
  ."عصايم، عصايم را گم آرده ام: "شد
  

عصا را . مرد آور رفتو از روی چمچا پايين پريد و شتابان به سوی ." بدبخت بينوا: "هياسينت گفت
  "باشد؟ خب؟. امشب می بينمت: "برداشت و به دست صاحبش داد و پيش صلدين برگشت و گفت

  
من زن ُپرآاری هستم آقای چمچا، بايد : "دلش می خواست زن بيشتر بماند، ولی او تند و تيز گفت

  ."آارم را انجام بدهم، مريض ها را ببينم
  

يد و برای اولين بار پس از مدتی مديد لبخند زد و اين فكر به وقتی رفت، صلدين به پشت دراز آش
آخر احساسات رمانتيكش نسبت به يك زن سياه پوست . ذهنش خطور آرد آه حتما مسخ ادامه دارد

قبل از اين آه فرصت تعقيب چنين افكار پيچيده ای را بيابد، همسايه ی آور باز . بيدار شده بود
  :اختيار گوش فرا دادشروع به صحبت آرد و چمچا بی 

  
صلدين ." من متوجه شما بوده ام، متوجه شما بوده و هستم و قدر مهربانی و فهميدگيتان را می دانم"

پی برد آه مرد دارد با فضای خالی، جايی آه حتما تصور می آرد فيزيوتراپيست هنوز ايستاده، 
روزی بتوانم تالفی آنم، ولی شايد . من آدمی نيستم آه مهربانی را فراموش آنم: "صحبت می آند

. چمچا دلش نيامد بگويد آه او ديگر آنجا نيست..." اآنون بدانيد آه آن را با امتنان به ياد خواهم داشت
: اندوهگين گوش فرا داد تا سرانجام مرد آور از فضا سؤال آرد. دوست عزيز يك مدت پيش رفت

بعد سكوت شد، " ريد، اندآی؟ بعضی وقت ها؟می توانم اميدوار باشم آه شما هم مرا به خاطر بياو"
خنده ای خشك، صدای نشستن يكباره و سنگين يك مرد و آخر، پس از وقفه ای تحمل ناپذير باز 

  ."هيچ آس مثل من زجر نكشيده... وای: "شروع شد و مرد آه با خودش حرف می زد بانگ زد
  

ما . خيانت سرشتمان روبرو می شويمچمچا انديشيد همه ی تالش برای رسيدن به اوج است، ولی با 
يك وقتی من سُبكتر و خوشبخت تر . حسی تلخ او را فرا گرفت. دلقك هايی هستيم در جستجوی تاج

  .گرم بودم، و حاال مايعی سياه در رگ هايم جاری است. بودم
  

ر خط آن شب به گرگ و مانتيكور گفت آه با آن ها است و تا آخ. به درك. هنوز از پمال خبری نبود
  .می رود

  
*  
 

ديگر مشت های خانم هياسينت فيليپس ريه های صلدين را . فرار بزرگ چند شب بعد به وقوع پيوست
اين فرار عملی در مقياس بزرگ از آب درآمد آه بسيار خوب سازمان . آامال از اخالط پاك آرده بود

در متن به . زندانی[ detenusر يافته بود و نه تنها ساآنان سناتوريوم، بلكه آن هايی را آه مانتيكو
می ناميد و پشت ميله های بازداشتگاه مرآزی، در نزديكی سناتوريوم به سر  ].م. زبان فرانسه است

چمچا آه از استانژهای بزرگ فرار نبود، همانطور آنار تختش . می بردند را نيز در برمی گرفت
ها گريختند و پس از عبور از آنار مردان منتظر ماند تا هياسينت آمد و به اتفاق از آن بخش آابوس 

در آن شب . دست و پا بسته ای آه نگهبانان سابقشان بودند، به شفافيت شب سرد و مهتابی پيوستند
مردان و زنان : نورانی سايه های بسياری می گريختند و چمچا موجودات غير قابل تصوری را ديد



مردانی بودند آه به جای دماغ شاخ . جر يا سنگنيمه گياه، يا حشره و حتی در بعضی موارد نيمه آ
هيوالها به شتاب و بی صدا به سوی . آرگدن داشتند و زنانی با گردن هايی به درازی گردن زرافه

مانتيكور و ساير مسخ شدگان تيز دندان در آنجا، آنار سوراخ . مرز مجتمع بازداشتگاه مرآزی رفتند
تظار بقيه را می آشيدند و آن وقت همگی بيرون آمدند و های بزرگی آه از حصار جويده بودند، ان

صلدين چمچا و هياسينت . آزادانه، اگرچه بی اميد، ولی بی هيچ شرمی نيز هر يك به راه خود رفتند
. فيليپس آنار هم می دويدند و سم های صلدين روی آسفالت پياده رو آليپ آالپ صدا می آرد

ی خودش، آن صدای ديگری را آه در گوش هايش می هياسينت گفت شرق و آن وقت صدای پاها
آن ها به سمت شرق، شرق، شرق و در خيابان هايی می دويدند آه به شهر لندن . پيچيد، از ميان برد

  .منتهی می شد
  
  
  
۴  
  
  
  

، همان شبی آه پمال چمچا خبر مرگ شوهرش را در انفجار ُبستان [Jumpy Joshi]جامپی جاشی 
از اين رو شنيدن صدای .  ناميد، با او همبستر شد"اتفاق محض"پمال بعدًا شنيد، و در شرايطی آه 

رفيق قديمی آالجش، صلدين، آه در نيمه های شب از ورای قبر درآمد، و آن شش آلمه آوتاه را ادا 
آن هم آمتر از دو ساعت بعد از اين آه . ببخشيد، خواهش می آنم ببخشيد، عوضی گرفته ام: آرد

.  آمك دو بطر ويسكی عمل حيوان دوپشته را انجام داده بودند، در تنگنا قرارش دادجامپی و پمال به
آی : "پمال خواب آلود در حالی آه ماسك سياه ضدنور به چشم داشت به سويش غلتی زد و پرسيد

  . آه در نوع خود اشكالی نداشت." اشتباه بود، نگران نباش: "و او تصميم گرفت بگويد" بود؟
  

همانطور برهنه راست .  بعد ناچار بود همه ی بار نگرانی را به تنهايی به دوش بكشداما از آن به
اين آار راحتش می . روی تخت نشست و طبق عادت هميشگی بنا آرد شست دست راستش را مكيدن

  .آرد
  

جامپی مردی آوچك اندام بود آه شانه هايی شبيه به رخت آويزهای سيمی و ظرفيتی عظيم برای 
يجان عصبی داشت و چهره ی رنگ پريده، چشم های گودرفته و ريزش، موهايش آه آشفتگی و ه

انگشتان منقبضش آنقدر اين موها را . هنوز آامال مشكی و فرفری بود، از ِسر درونش خبر می دادند
به هم زده بود آه ديگر شانه زدن و برس آشيدن بی فايده بود و موهايش ُمدام سيخ می ايستاد و 

اين .  می بخشيد آه انگار همين االن از خواب بيدار شده و دير آرده و عجله داشته استظاهری به او
موها، به عالوه ی خنده ی شرم آلود، خودآم بينانه، توأم با سكسكه و زيادی هيجانزده اش، اسم 
اصليش را آه جمشيد بود به اين لقب جامپی يا ترقه مبدل آرده بود آه همه، حتی آسانی آه برای 

فكر آرد، بله، همه به جز پمال، زن . ستين بار با او آشنا می شدند، خود به خود به آار می بردندنخ
انگار . و در حالی آه با حالتی تب آلود شستش را می مكيد با خود گفت بيوه؟ يا خدا آمكم آن. صلدين

ای، آن هم در عجب اتفاق اپرايی . بازگشت از گوری در آب. از چمچا رنجيده بود. بايد گفت همسر
مثل آاری آه از ايمان غلط ناشی . آنقدر غريب بود آه به نظر ناشايسته می آمد. اين دوره و زمانه

  .بشود



  
به محض اين آه خبر را شنيده بود با عجله به خانه ی پمال رفته بود و ديده بود بی آن آه بگريد، 

 وضع آن حاآی از تمايلش به آشغال پمال او را به اتاق مطالعه اش، آه. متين و سنگين نشسته است
روی ديوارها تابلوهای آبرنگ باغچه های گل سرخ در آنار پوسترهای مشت . جمع آنی بود برد

در متن به . حزب سوسياليست[ Partido Socialistaهای افراشته ای آه زيرش نوشته شده بود 
. سك افريقايی به چشم می خوردآويخته بود و عكس دوستان و يك دسته ما ].م. زبان اسپانيايی است

 تخيلی -وقتی جامپی راهش را از ميان زيرسيگاری ها، روزنامه ی صدا و ُرمان های علمی
مسأله ی تعجب آور اين است آه وقتی به من : "فمينيستی می جست، پمال با صدايی بی احساس گفت

من ايجاد خواهد آرد و خبر دادند، فكر آردم هر چه باشد مرگ او سوراخ خيلی آوچكی در زندگی 
جامپی آه بغض گلويش را می فشرد و خاطره ها دلش را می ترآاند، ايستاد، ." شانه باال انداختم

بازوهايش را بلند آرد و بال زد، در حالی آه آن پالتوی سياه بی شكلش، با آن چهره ی بی رنگ و 
آن وقت چشمش به . ر افتاده باشدرو و وحشتزده به خفاشی می ماند آه ناغافل در نور شنيع و روز گي

پمال گفت از چند ساعت پيش شروع به نوشيدن آرده و تا حاال، آرام . بطری های خالی ويسكی افتاد
جامپی آنارش روی . و ريتم دار، با پشتكار ورزشكاران دو استقامت، به اين آار ادامه داده است

هر طور ميلت : "پمال گفت. بازی آندتخت تاشو و آوتاهش نشست و پيشنهاد آرد نقش راهنما را 
  . و بطری را به دستش داد." است

  
حاال آه صاف روی تخت نشسته و به جای لب بطری شستش را می مكيد و سردرد می زدگی و اين 

آخر او نه به می عادت داشت، نه به (راز اخير دست به دست هم داده، درون جمجه اش می آوفتند 
بنا .  ديگر اشك به چشمش می آيد و تصميم گرفت برخيزد و قدمی بزند، جامپی احساس آرد بار)راز

انبار بزرگی بود آه پنجره ای .  می ناميد"آمينگاه"صلدين طبقه ی باال را . آرد از پله ها باال رفتن
به بام داشت و از پنجره های ديگرش پارك محله به چشم می خورد آه ُپر از درخت های آاج، 

جامپی انديشيد، اول . ن هايی بود آه از سال های طوالنی برجای مانده بودندشريين و آخرين نارو
سرش را تكان داد تا . شايد هم مرگ درختان هشداری بود. نوبت نارون ها بود، حاال نوبت ما است

يك بار . اين افكار بيمارگونه را در اين وقت شب آنار بزند و لب ميز چوب ماهون دوستش نشست
 در آالجشان همينطور لب ميزی آه رويش شراب و آبجو ريخته بود آنار دختر هم در يك پارتی
دختر لباس مينی مشكی توردوزی پوشيده و شال ُپربنفش انداخته بود و پلك هايش . الغری نشسته بود

. جامپی آنقدر جربزه در خود نمی ديد آه به دختره حتی سالم آند. چون سپرهای نقره ای برق می زد
دختره نگاهی تحقيرآميز به . يش را به او آرد و جمله ای معمولی و مبتذل بر زبان آورداما آخر رو

سراپايش انداخت و بی آن آه لب هايش را، آه ماتيك سياه زده بود، حرآت دهد گفت اين گفتگو ُمرده 
قدر بگو ببينم دخترهای اين شهر چرا اين : "است، فهميدی؟ و جامپی برآشفته و بی اختيار گفته بود

و دختر بی آن آه به خودش زحمت فكر آردن بدهد، بالفاصله جواب داده بود چون بيشتر " بی ادبند؟
 نوعی نعنای هند [patchouliپاچولی بوی گند . چند دقيقه بعد چمچا رسيد. پسرهايش مثل تو اند

رق تصوير مجسمی بود آه اين المصب ها از مش. می داد و آورتای سفيدی به تن داشت ].شرقی
تلخی قديم بازآمد و جامپی جاشی با خود گفت . زمين داشتند، و پنج دقيقه بعد دختره با او رفت

: حاضر بود هر چه آن ها می خواهند و بااليش پول می دهند بشود. حرامزاده خجالت سرش نمی شد
چيزی هر . آتی آه تبديل به روتختی می شود و آف شما را هم می بيند، هاراآريشنادهای مفت خور

راستش . بهتر است با واقعيت روبرو بشوی جمشيد. در اينجا انگار به خودش آمد. اندازه دارد
ُخب شايد . آمی وا داد. واقعيت اين است و بقيه اش جز حسادت نيست. دخترها طرفت نمی آمدند

  .اينطور باشد و ادامه داد شايد ُمرده باشد و شايد هم نه



  
ن فضول بی خواب به گونه ای مصنوعی و به همين خاطر غم انگيز دآوراسيون اتاق چمچا به نظر آ

 شده ی همكاران، تراآت های نمايش،  ُپر از تصاوير امضا. آاريكاتور اتاق يك هنرپيشه بود: آمد
برنامه های قاب شده، عكس هايی آه حين نمايش گرفته بودند، ُبريده ی روزنامه ها، جايزه ها، 

يك ماسك بود اين . ماسك. يك اتاق آيلويی بود، تقليدی از زندگی. شگانجلدهای متعدد خاطرات هنرپي
زير سيگاری هايی به شكل پيانو، مجسمه : روی هر سطح يك شیء نوظهور به چشم می خورد. اتاق

آه از پس قفسه ی آتاب سرك  ].يكی از پرسناژهای شوخ و سنتی پانتوميم فرانسه[پی يرو ی آوچك 
. فرشته ی عشق[اروس وی ديوارها، پوسترهای سينما، در نور چراغی آه آشيده بود، و همه جا، ر

برنزی در دست داشت، در آينه ای به شكل قلب، از آن سوی موآت قرمز خونی و سقف اتاق،  ].م
رسم تئاتری ها اين است آه هم ديگر را می بوسند و عزيزم . نياز صلدين به عشق نعره می آشيد

جلب رضايت يا . ه ی هنرپيشگان از عشق ساختگی سرشار استزندگی روزمر. خطاب می آنند
جامپی . دست آم دلداری يك ماسك، به وسيله ی پژواك آنچه جستجو می آند چندان دشوار نيست

او حاضر است دست به هر : فهميد ياسی در وجود چمچا خانه دارد آه به هر آاری وا می داردش
آن .  هر شكلی دربيايد تا يك آلمه ی محبت آميز بشنودآاری بزند، هر لباس مزخرفی را بپوشد و به

حتی پمال با آن مالحت و . غزميت بيچاره. هم صلدينی آه به هيچ وجه در مورد زن ناموفق نبود
  .زرنگيش آفايت نمی آرد

  
نزديك پايان . صلدين نيز آرام آرام آفايت خود را برای زنش از دست داده است: معلوم بود آه
نمی دانی از اين آه با : "ال سرش را روی شانه اش گذاشته بود و ِمی زده گفته بودويسكی دوم، پم

. آسی هستم آه هر بار اظهار عقيده می آنم منجر به درگيری نمی شود، چه نفس راحتی می آشم
. عاشق خانواده ی سلطنتی بود: "جامپی منتظر ماند و او باز گفت." آسی آه طرفدار فرشته ها است

هر . اين آشور هميشه برايش يك آارت ُپستال بود. بازی آريكت، مجلسين، ملكه.  شودباورت نمی
چشمانش را بست و دستش را تصادفًا روی دست ." آاری می آردی واقعيت پشت آن را نمی ديد

انگلستانی آه . مردی آه فاتح سرزمينی مقدس است. واقعًا هم صالح الدين بود: "او گفت. جامپی نهاد
پمال خودش را آنار آشيد و روی مجله ها، گلوله ." و تو هم بخشی از آن بودی... قد بودبه آن معت

آبجوی گرم، پای قيمه، . بخشی از آن؟ من خود بريتانيای بدپير بودم: "های آاغذ و آشغال ها دراز شد
را به دستش ." واقعًا و حقيقتًا وجود دارم... ولی آخر من واقعيت دارم، ج ج، من. عقل معاش و من

سوی جامپی دراز آرد و او را به طرف خود آشيد، لب بر لبش نهاد و او را با حالتی غيرعادی و پر 
  . شده بود. بله" متوجه منظورم شدی؟: "سر و صدا بوسيد

  
بايد حرف هايش را : "بعدًا در حالی آه خودش را آنار می آشيد و با موهايش ور می رفت گفت

می گفت پمال، فرض آن نصفه های شب صدايی از پايين به . دیراجع به جنگ فالكلند می شني
آن وقت يك مرتبه در اتاق نشيمن چشمت به مرد . گوَشت می رسد و می روی می بينی چه خبر است

 گفتم معلوم  تو چه می آنی؟. نكره ای می افتد آه هفت تيری در دست گرفته و امر می آند برگرد باال
مهاجمين وارد خانه شده اند و اين را نمی . ب مسأله همين است ديگرُخ. است، می روم طبقه ی باال

گفتم : "جامپی ديد پمال دست هايش را مشت آرده و بندهای انگشتش سفيد شده اند. شود تحمل آرد
مثل . نه خير. اگر ناچاری اين تمثيل های آسان وامانده را به آار ببری، آن ها را درست به آار ببر

فر همزمان ادعا آنند خانه ای ملك آن ها است و در حالی آه يكی از آن ها خانه را اين است آه دو ن
جامپی با ." اين عين واقعيت است. قضيه اينطوری است. غصب آرده، ديگری با هفت تير برسد



بله، اينطور است آقای : "حالتی جّدی سر تكان داد و او در حالی آه با دست به زانويش می زد گفت
  ".حاال يك قلپ ويسكی بده. واقعًا و حقيقتًا اينطور است... ، راستكی].با مر[Jamجم 

  
 ام؟ -جامپی با خود گفت يا مسيح، آاست بونی. از روی جامپی خم شد و دآمه ی ضبط را فشرد

 حرفه ايش هنوز از موسيقی چيزی -اين خانم با اين همه اداهای خشونت آميز نژادی. دست بكش بابا
آن وقت در حالی آه احساسات مصنوعی اشك های .  بوم چيكابوم . شروع شدآهان. سرش نمی شد

داوودشاه از . مزمور صد و سی و هفتم بود. طبيعی را از چشمش جاری ساخته بود، زد زير گريه
  .ماورای قرن ها بانگ می زد، چگونه می توان سرود خدا را در سرزمينی بيگانه خواند

  
اين : "ه با چشمان بسته سرش را به تخت تاشو تكيه داده بود گفتپمال در حالی آه روی زمين نشست

آنار رود بابل، همانجا آه نشسته بوديم، اوه، اوه، ." سرود را در مدرسه مجبور بوديم ياد بگيريم
ای اورشليم، اگر : "دآمه ی توقف ضبط را فشرد، تكيه داد و بنا آرد از حفظ خواندن... گريستيم

تم را وادار تا مهارت هايش را از ياد ببرد، اگر تو را به ياد نياورم، اگر در فراموشت آنم، دست راس
  ."شاديم اورشليم را ترجيح ندهم

  
آن سرودهای صبحگاه و شبانگاه و . بعدًا، به خواب آه رفت، مدرسه ی مذهبيش را خواب ديد

:  تا بيدار شود داد زدخواندن مزامير را می ديد آه ناگهان جامپی پريد و در حالی آه تكانش می داد
  ."المصب زنده است. صلدين را می گويم. او نُمرده. بايد به تو بگويم چه شده. فايده ای ندارد"
  
*  
 

بالفاصله بيدار شد، دوزانو نشست، پنجه هايش را درون موهای ُپرپشت و حنا زده اش آه نخستين 
 برهنه، دست در موها نشسته بود و تارهای سفيد در ميانشان به چشم می خورد، فرو برد و همانطور

آن وقت ناگهان بی هيچ هشداری بنا آرد مشت زدن به سينه، . جم نمی خورد تا حرف جامپی تمام شد
جامپی . چند مشت هم توی صورتش خواباند. با تمام نيرو مشت می زد. بازوها و شانه های جامپی

 همچنان پيشش نشسته بود و مشت می آه قيافه اش با روبدوشامبر توردوزی پمال مضحك شده بود،
. مشت زدنش آه پايان گرفت، بدنش از عرق خيس بود. بدنش را شل آرده بود و تن می داد. خورد

  .هر دو سكوت آردند. نفس زنان پيشش نشست. جامپی احساس آرد بازويش شكسته است
  

 جامپی با احتياط جنبيد .به او پنجه زد و پای چپش را ليسيد. سگش وارد شد، به نظر نگران می آمد
ولی دزدها تماس گرفتند و من : "پمال با سر تصديق آرد." خيال می آردم گم شده: "و اندآی بعد گفت
من . اشكالی هم ندارد. نام دارد [Glenn]ِگِلن فقط اسمش را عوض آرده اند و االن . باج را پرداختم
  ."را درست تلفظ آنم [Sher Khan]ِشر خان آه نمی توانم 

  
  ."اين آاری آه االن آردی: "شروع آرد. اندآی بعد جامپی احساس آرد مايل است گفتگو آند

  
  ."وای خدا"
  
، ١٩۶٧در تابستان ." مثل آاری است آه من يك بار آردم، آه شايد بهترين آار زندگيم باشد. نه"

:  برده بود را با تهديد همراه خودش به يك تظاهرات ضد جنگ"غير سياسی"صلدين بيست ساله و 



آقای از دماغ فيل افتاده، يك بار در تمام زندگيت هم آه شده، می خواهم تو را به سطح خودم "
 بيايد و چون دولت آارگری از درگيری امريكا  )نخست وزير وقت(قرار بود هارولد ويلسن ." بياورم

برای : "گفت. چمچا همراهش رفت. در ويتنام جانبداری می آرد، قرار بود تظاهراتی برپا شود
می خواهم ببينم چگونه آدم های به ظاهر باهوش، خودشان را به . ارضای حس آنجكاويم می آيم

  ."مشتی ازدحام آننده تبديل می آنند
  

تظاهر آنندگان در مارآت اسكوئير تا مغز استخوان خيس شده . آن روز يك اقيانوس باران باريد
. تند، خود را در نزديكی پله های شهرداری يافتندجامپی و چمچا آه همراه جمعيت می رف. بودند

دو دانشجو آه خودشان را مثل قاتل های روس درست آرده بودند، . چمچا گفت لژ مخصوص
آن ها شلوار مشكی و پالتوهای بلند پوشيده، عينك تيره به چشم زده بودند و . آنارشان ايستاده بودند

ی پنهان آرده بودند آه قبًال در جوهر سياه خيس در جعبه های آفش زير بغلشان گوجه فرنگی هاي
. خورده بود و رويش آاغذ سفيدی چسبانده بودند آه با حروف درشت سياه رويش نوشته بودند بمب

خواهش . ببخشيد: "آمی مانده به رسيدن نخست وزير، يكی از آن ها به شانه ی پاسبانی زد و گفت
اخته در ماشين درازش آمد، لطفًا ازش بخواهيد شيشه می آنم وقتی آقای ويلسون، نخست وزير خود س

. هه هه، بسيار خوب آقا: "پاسبان گفت." را پايين بكشد تا دوست من بتواند بمب هايش را پرتاب آند
می توانيد گوجه . می توانيد تخم مرغ پرتاب آنيد، چون به ما مربوط نيست. حاال به شما می گويم

 مثل آن هايی آه در جعبه گذاشته ايد و رنگشان را سياه آرده ايد و .فرنگی هم به ايشان پرتاب آنيد
ولی اگر يك چيز سمی به طرف ايشان پرتاب . اين هم به ما مربوط نيست. رويشان نوشته ايد بمب

ياد آن روزهای جوانی به ." آنيد، آن وقت همكارم آه اينجا ايستاده با هفت تيرش دخلتان را می آورد
اتومبيل آه رسيد، جمعيت تكان خورد و جامپی و چمچا از هم ... يا هم جوان بودآن روزها دن. خير

آن وقت ناگهان جامپی ظاهر شد و از ليموزين هارولد ويلسن باال رفت و روی آاپوت آن . سوا شدند
آاپوت ُقر شد و جامپی بنا آرد باال و پايين پريدن و مثل آدم های وحشی با ريتم شعارهای مردم . پريد
  : پريدمی
  

  .می جنگيم، می بريم، زنده باد هوشی مين
  

به اين خاطر آه جمعيت ُپر از آدم های اداره ی ويژه بود و داشتند به . بيا پايين: صلدين داد آشيد
ولی جامپی ." المصب. ولی بيشتر به اين دليل آه باعث خجالتش شده بودم"طرف اتومبيل می آمدند، 

. تا مغز استخوانش خيس و موهای بلندش آشفته بود. باالتر می پريدبه پريدن ادامه داد، باالتر و 
ويلسن و مارسيا روی صندلی عقب از ترس دوال . جامی پرنده درون اسطوره ی آن سال های آهن

در آخرين لحظه ی ممكن، جامپی نفس عميق آشيد و با سر ميان . هو، هو، هوشی مين. شده بودند
خوك های : آن ها هرگز نتوانستند او را بگيرند. ريد و ناپديد شددريای چهره های خيس و مهربان پ

صلدين بيشتر از يك هفته با من حرف نمی زد و شروع آه آرد، گفت : "جامپی به ياد آورد. آثافت
اما اين آار را . اميدوارم ملتفت شده باشی آه آن پليس ها می توانستند راحت با تير بزنند داغانت آنند

  ."نكردند
  

فقط می خواستم بگويم : "جامپی به بازوی پمال دست آشيد.  َپهلوی هم روی تخت نشسته بودندهنوز
  ."به نظر من ممكن می آمد، ولی الزم بود. م بم. و. آه می فهمم چه احساسی داری

  



ولی همينطور است آه می . مرا ببخش. خدای من: "زن در حالی آه به سويش می چرخيد گفت
  ."گويی

  
*  
 

تلفن ُمدام در اشغال . عت طول آشيد تا موفق شدند شماره ی شرآت هواپيمايی را بگيرندصبح يك سا
صدای خودش . و پس از بيست و پنج دقيقه اصرار آخر او به اينجا تلفن آرد. خبرجويان فاجعه بود

 از آن سوی سيم صدای زنی آه به طور حرفه ای تربيت شده بود تا به آار آدم های بحرانَزده -بود
صدا ." می فهمم چه احساسی داريد و با شما در اين لحظه ی دردناك همدردی می آنم: "سد، گفتبر

ببخشيد : "اگرچه بسيار شكيبا بود، آشكارا آلمه ای از آنچه پمال بر زبان آورده بود را باور نداشت
."  شدهنمی خواهم احساسات شما را جريحه دار آنم، ولی هواپيما در سی هزار پايی منفجر. مادام

سرانجام پمال چمچا آه در مواقع عادی آدم منضبطی بود، و هر وقت گريه اش می گرفت، دِر حمام 
ديگر از اين . خانم ترا به خدا بس آنيد: "را به روی خودش قفل می آرد، داخل گوشی جيغ آشيد

بيد، به و آخر سر گوشی را روی دستگاه تلفن آو." گوش آنيد ببينيد چه می گويم. حرف ها نزنيد
سوی جامپی جاشی چرخيد، آه تا چشمش به حالت چهره و چشمان او افتاد، از ترس بدنش به لرزه 

. مارمولك عوضی: "پمال بنا آرد به ناسزا گفتن. درآمد و قهوه ای را آه برايش می آورد ريخت
طرف هنوز زنده است ها؟ البد از آسمان با بال های صاحب ُمرده اش فرود آمده و يكراست به 

آن ها در ." نزديكترين اتاقك تلفن رفته تا رخت آوفتی سوپرمنيش را در بياورد و به زنش تلفن بزند
آشپزخانه بودند و جامپی چشمش به تعدادی آارد افتاد آه آنار بازوی چپ پمال از نوار مغناطيسی 

اين آه باليی به سرت قبل از : "دهانش را باز آرد تا چيزی بگويد، ولی او مهلت نمی داد. آويخته بود
من . صدای پشت تلفن: من چقدر احمقم آه حرف تو عوضی را باور آردم. بياورم گورت را گم آن

  ."را بگو آه نفهميدم
  

در اوايل دهه ی هفتاد، جامپی عقب مينی استيشن زرد رنگش را تبديل به ديسكوی سيار آرده بود و 
غول افسانه ای و به خواب رفته ی ايرلند، منظورش بزرگداشت . اسمش را گذاشته بود شست فين

.  بخواندش"يك هالوی ديگر"، بود، همان آه چمچا عادت داشت [Finn MacCool]فين مك آول 
روزی صلدين با جامپی شوخيش گرفته و تلفن آرده، با ته لهجه ی مديترانه ای، از طرف خانم جكی 

اسكورپيو  در جزيره ی  خدمات موسيقيش را"شست"اوناسيس درخواست آرده بود آه 
[Skorpios]البته سفر خود و پنج نفر از همكارانش به .  ارايه بدهد و در مقابل ده هزار دالر بگيرد

آوردن چنين باليی به سر . يونان نيز مجانی بود و به وسيله ی هواپيمای خصوصی انجام می گرفت
يك ساعت مهلت بدهيد : "واب دادج. آدم صاف و ساده ای چون جامپی جاشی، از آن اعمال پليد بود

وقتی صلدين ساعتی بعد تلفن آرد و جامپی . و آن وقت دچار بحران روحی شد." تا فكرهايم را بكنم
دعوت خانم اوناسيس را به داليل سياسی رد آرد، فهميد دوستش دارد دوره ی قديس شدن را می بيند 

و جامپی ." انم اوناسيس دلشكسته می شوندمطمئنا خ: "آخر سر گفته بود. و شوخی با او بيهوده است
راستش . خواهش می آنم به ايشان بگوييد مسأله به هيچ وجه شخصی نيست: "نگران پاسخ داده بود

  ."را بخواهيد من شخصًا ايشان را خيلی هم می پسندم
  

دی مدتی زيا. وقتی جامپی رفت، پمال انديشيد ما همه يكديگر را مدتی طوالنی است آه می شناسيم
  .و حاال می توانيم همديگر را با خاطرات دو دهه آزار دهيم. طوالنی

  



*  
 

 با سرعت زياد می راند، درباره ی اشتباه ۴.جی آهنه شان در جاده ی ام. آن روز بعدازظهر آه ام
هر چند خودش . از سرعت لذت می برد. گرفتن صداها انديشيد انگار نبايد اين قدر سخت بگيرم

  .قرار آرده بود آه از ديدگاه ايدئولوژيك ابدًا درست نيستهميشه به شادی ا
  

پمال چمچا آه با نام خانوادگی الوليس به دنيا آمده بود، صدايی داشت آه بيشتر اوقات زندگيش از 
پنداری صدايش از پارچه ی توئيد، روسری، . بسياری جهات صرف آوشش برای جبران آن شده بود

انه های شيروانی دار، صابون سدل، پارتی های خانگی، راهبه ها، پودينگ تابستانی، چوب هاآی، خ
نيمكت های خانوادگی در آليسا، سگ های بزرگ و ارتجاع درست شده بود و با اين آه ُمدام سعی 
می آرد آن را پايين نگه دارد، به بلندی صدای بدمست های فراك پوشيده ای بود آه در آلوپ های 

جوانتر آه بود تراژدی زندگيش اين بود آه به خاطر . تاب می آنندشبانه قرص نان به اطراف پر
صدايش، جنتلمن های مزرعه دار و بعضی مردهای شهری آه او با تمام وجود ازشان نفرت داشت، 
دنبالش می افتادند، در حالی آه برخورد هواداران حفاظت محيط زيست، تظاهرآنندگان برای صلح و 

ور غريزی خود را به آن ها نزديك احساس می آرد، با سوء ظنی عميق مدافعان تغيير جهان آه به ط
چطور می شود طرفدار فرشتگان بود و مثل آدم . همراه بود آه نشان می داد از او خوششان نيامده

 خاطرات گذشته هجوم می آوردند و پمال دندان قروچه  هايی آه از دماغ فيل افتاده اند صحبت آرد؟
 قبل از اين - بيا و راستش را بگو-لی آه پمال را واداشته بود تصميم بگيرديكی از دالي. می رفت

بازی سرنوشت به ازدواجش خاتمه دهد، اين بود آه يك روز از خواب بيدار شده و پی برده بود آه 
چمچا به هيچ وجه عاشق او نبود، بلكه آن صدای آذايی را آه بوی گند پودينگ يورآشاير و آشتی 

ايی می داد را دوست می داشت، آن صدای سرخ فام و ُپرتوان رؤيای قديمی انگليس، های نيروی دري
هر يك به سوی آن . اين يك ازدواج هدف های متضاد بود. آه با تمام وجود می خواست ساآنش باشد

  .چيزی آشيده شده بود آه ديگری از آن می گريخت
  

ار بيهوده اش، آنقدر يكه خورده بود آه آن وقت نصف شب جامپی احمق با هشد. هيچ آس زنده نمانده
 آامال ارضا - راستش را بگو-فرصت نكرده بود از همبستر شدن با جامپی و عشق بازی به طريقی

 -  الزم نيست خودت را بی اعتماد جا بزنی، آخرين باری آه اين همه خوش گذراندی آی بود؟-آننده
بهتر بود چند روز . رين شتاب ممكن می گريختبنابراين با آخ. بايد با چيزهای زيادی روبرو می شد

در يكی از هتل های گران قيمت خارج از شهر به خودش برسد، شايد دنيا از اين حالت جهنمی لعنتی 
می دانم، دارم واآنش : ُخب باشد، به خودش اجازه داد. مدارا به آمك زندگی لوآس. به در می آمد

اگر هم اعتراضی داری، آن را مثل باد از . ارم را بكنمبگذار آ. به درك. طبقاتيم را نشان می دهم
  .آونت در آن

  
يك مرتبه ابرهای . آن وقت وضع هوا تغيير آرد. با سرعت يكصد مايل در ساعت از سوييندن گذشت

هيچ . پايش را روی پدال گاز نگه داشت. تيره ظاهر شدند، رعد و برق زد و باران شديدی گرفت
. ور و برش بود می ُمرد و او را با دهانی ُپر از واژه تنها می گذاشتهر آس ُد. آس زنده نمانده

پدرش، محقق آثار آالسيك آه می توانست به يونانی آهن . آسی نبود آه آن ها را به سويش تف آند
تجنيس بسازد و صدايش را به ارث به او داده بود، صدايی آه ماترك و نفرينش بود، و مادرش آه 

پدرش خلبان راه ياب بود و می بايست صد و يازده بار . پدر غصه می خورددر زمان جنگ برای 
در آن هواپيمای آم سرعت، در ميان شبی آه تنها چراغ های هواپيمايش آن را برای راهنمايی بمب 



 آك در گوشش -وقتی با آن پژواك آك. افكن ها روشن می آرد، از آلمان به انگلستان سفر آند
د آه هرگز او را ترك نكند و چنين شد آه از آن به بعد هرجا به دنبالش بازگشت، مادر قسم خور
آرام افسردگی آه هرگز از آن باز نيامد و درون قرض، چرا آه پدر در . رفت، حتی درون خالء

و سرانجام تا . بازی پوآر شانس نمی آورد و وقتی آه پول خودش ته آشيد، با پول های او قمار آرد
پمال هرگز آن ها را نبخشيد، بيشتر به اين .  آه هر دو آخرين راه خود را يافتندفراز ساختمانی بلند

آن وقت شروع آرد به رد . خاطر آه هيچ وقت نمی توانست به آن ها بگويد آه نمی تواند ببخشدشان
مثًال حاضر نشد به آالج برود و از آنجا آه صدايش را . آردن هرچه از آن ها در وجودش مانده بود

وانست تغيير بدهد، آن را واداشت از ايده هايی گفتگو آند آه مورد لعن و طعن پدر و مادرش، نمی ت
گذشته از آن، رفت و با يك هندی ازدواج . آه محافظه آارانه خودآشی آرده بودند، قرار می گرفت

ند، آرد و چون معلوم شد او زياده از حد به آن ها شباهت دارد، می خواست زندگی مشترك را رها آ
و درست وقتی تصميم گرفته بود از شوهرش جدا شود، بار ديگر مرگ نيرنگ باز از او پيشی جسته 

  .بود
  

داشت از يك استيشن حامل خوراك های يخ زده، آه ترشح آب چرخش هايش نمی گذاشت جلويش را 
ن آرد، از جی شروع به لغزيد. ببيند سبقت می گرفت آه ناگهان به ميان سراشيبی ُپرآبی افتاد و ام

خط خارج شد و بنای چرخيدن گذاشت و پمال چشمش به چراغ های استيشن افتاد آه مثل چشمان الهه 
ولی اتومبيلش خود به خود آنقدر چرخيد و ." پايان: "فكر آرد. عزرائيل. ی مرگ به او زل زده بودند

همگی به طرز از تمام عرض هر سمت خط آشی جاده آه . سرخورد آه از سر راه استيشن دور شد
معجزه آسايی خالی از وسيله ی نقليه بودند، گذشته بود و پس از چرخش صد و هشتاد درجه ی 

اآنون بار ديگر . ديگری، با صدايی آمتر از آنچه انتظار می رفت، به جدول بندی برخورد آرده بود
توفان را می رو به غرب داشت و با زمان بندی ساده لوحانه ی واقعيت خورشيد پديدار می شد و 

  .زدود
  
*  
 

آن شب پمال چمچا در . واقعيت زنده بودن، بالهايی آه زندگی به سر آدم می آورد را تالفی می آند
زيباترين لباسش، در آن ناهارخوری آه ديوارهايش با چوب بلوط و درفش های قرون وسطی تزيين 

شاتوتالبو و شراب شده بود، پشت ميزی ُپر از ظروف نقره و آريستال، گوشت گوزن خورد 
[Chateau Talbot] بله . نوشيد و آغازی نوين را آه توأم با نجات از فكين مرگ بود جشن گرفت

زير نگاه . خب، در هر حال چيزی نمانده بود... ای آه خواهان تولدی ديگری، نخست. آغازی نو
يد و اول شب به های هرزه ی امريكايی ها و فروشندگان سيار، به تنهايی شام خورد و شراب نوش

اتاق خواب شاهزاده خانم ها، آه در ُبرج سنگی هتل قرار داشت پناه برد تا حمامی طوالنی بگيرد و 
در پی رويارويی با مرگ، احساس می آرد گذشته از او . فيلم های قديمی را در تلويزيون تماشا آند

 [Harry Higham]م هاي هریمثًال ُدوران بلوغش آه زيرنظر عموی شريرش . فاصله می گيرد
هاپكينز  ماتيوعمو در يك خانه ی اربابی قرن هفدهم زندگی می آرد آه زمانی به . گذشته بود

[Matthew Hopkins]  يا ژنرال جادوگرياب، آه يكی از خويشاوندان دورشان بود، تعلق داشت و
پمال برای . دگذاشته بو [Gremlins]آرملينز اسمش را حتما منباب آوششی خوفناك در جهت مزاح 

اين آه بعدًا به راحتی فراموش آند، قاضی هايم را به خاطر آورد و خطاب به جامپی غايب زمزمه 
پس از تظاهرات بزرگ ميدان گراونر، آه خيلی ها زير . آرد، من هم قصه ی ويتنام خودم را دارم

 تاريخ قضاوت پای اسب های تندُروی پليس سنگريزه پرتاب آرده بودند، يك مورد استثنايی در



آن وقت بسياری از جوانان را به جرم داشتن . انگليس پيدا شد و سنگريزه را آلت قتاله شناختند
قاضی اصلی در قضيه ی سنگريزه های ميدان گراونر، همين . سنگريزه زندانی و حتی اخراج آردند

ای دختر جوان آه و رابطه ی خويشاوندی با او بر.) آه از آن به بعد اعدامی لقب گرفت(هری بود 
و حاال، پمال چمچا آه در قصر موقتش در . اسير صدای دست راستيش بود، مشكل تازه ای شد

خداحافظ . رختخواب گرم و نرم لميده بود، خودش را از شر اين شيطان قديمی خالص می آرد
ای رهايی اشباح پدر و مادرش را نيز از خود راند و بر. من ديگر وقت زيادی برايت ندارم. اعدامی

  .از اين آخرين شبح آماده شد
  

مگر . آنياك نوشان فيلم درآآوال را در تلويزيون تماشا آرد و از وجود خودش احساس رضايت آرد
. نه اين آه زنی خود ساخته بود؟ من همينم آه هستم و آنياك ناپلئون را به سالمتی خودش سر آشيد

 آی آار می آنم، معاون هيأتم و - ای-ال، لندن اندر دفتر هيأت روابط اجتماعی، در محله ی بريك ه
تازه اولين سياه پوست را انتخاب آرده ! به سالمتی. خودم اين را می گويم. در آارم رودست ندارم

هفته ی پيش يك بازرگان آسيايی به ! ساطوريش آنيد. بوديم و همه ی آرای منفی از آن سفيدها بود
. ف، پس از هجده سال زندگی در انگلستان اخراج شدرغم وساطت مجلس و اعضای احزاب مختل

به . جرمش اين بود آه پانزده سال قبل يك ورقه ی اداری را چهل و هشت ساعت دير ُپست آرده بود
برای يك زن پنجاه ساله ی  [Brickhall]هال  بريكهفته ی آينده پليس در دادگاه بخش ! سالمتی

راد ضرب و جرح متهمش آرده اند، در حالی آه خودشان به اي. نيجريه ای پرونده سازی خواهد آرد
اين آله ی من است، می بينيد؟ آار من اين است ! به سالمتی. قبًال آنقدر آتكش زده اند آه بيحال شده

  .آه اين آله را به ديوار دادگاه بريك ال بكوبم
  

  .صلدين ُمرده و او زنده بود
  

: چيزهايی بزرگ. نوشتم آه بعدًا به تو بگويم صلدينداشتم چيزهايی می . به سالمتی اين هم نوشيد
طوری آن را .  مقابل مك دونالد-درباره ی ساختمان جديد و بلند دفاتر آار در بريك هال های استريت

ولی آارآنانش چنان از آن سكوت پريشان شده بودند آه حاال . ساخته بودند آه آامال ضد صدا باشد
 و راجع به اين پارسی ای - حتما از آن خوشت می آمد، نه؟-ذارندبرايشان نوار صداهای عادی می گ

. مدتی در آلمان زندگی آرده و عاشق يك مرد ترك شده.  است[Bapsy]بپسی اسمش . آه می شناسم
ولی مشكلش اينجا است آه تنها زبانی آه هر دو صحبت می آنند آلمانی است، در حالی آه آلمانی 

طرف مرتب . ود و بپسی تقريبًا هرچه می دانسته فراموش آردهمعشوقش روز به روز بهتر می ش
 - عشق می ميرم-برايش نامه های شاعرانه می نويسد و بيچاره بپسی به زبان بچه ها جواب می دهد

اين موضوع مال ما است، نه صلدين؟ .  عشق می ميرم نظرت چيست؟. چه آند، زبان خوب نمی داند
  چه می گويی؟ 

  
. در محله ی تحت مسؤوليت من، يك قاتل وجود دارد آه هنوز دستگير نشده. و يك موضوع آوچك
  .نگران نباش، قربانيانش از من خيلی مسن ترند. پيرزن ها را می آشد

  
  .همه چيز بين ما تمام شده. می خواهم ترآت آنم: و يكی ديگر

  
 داری چاق می شوی، اگر می گفتم. به تو هيچ نمی شد گفت. من هرگز نمی توانستم با تو گفتگو آنم

در حالی . انگار گفته ی من آنچه را آه در آينه می ديدی تغيير می داد. يك ساعت فرياد می آشيدی



ميان ديگران آه بوديم، حرف مرا می . آه خودت می فهميدی آمر شلوارت برايت تنگ شده است
من . ه تو را می بخشيدمگناه من اين بود آ. ُبريدی و آن ها می فهميدند چه نظری نسبت به من داری

آن پرسش هولناك را آه ناگزير با آن همه اطمينان ساختگی . می توانستم مرآز وجودت را ببينم
  .آن فضای خالی را. محافظت می آردی

  
باز باران گرفته بود و قطراتش . ليوانش را خالی آرد و آن را در آنارش گذاشت. خداحافظ صلدين

  .پرده ها را آشيد و چراغ را خاموش آرد. وفتبر پنجره های سنگين اتاق می آ
  

همانطور آه لميده بود، وقتی به خواب می رفت، آخرين چيزی را آه بايد به شوهرش می گفت به 
نياز من هرگز . به اين من هم لذت ببرم. در رختخواب هرگز به من توجه نداشتی: "خاطر آورد

خب، حاال همانجا آه . بلكه خدمتكار می خواهیآخرش فهميدم تو نه معشوقه، . برايت اهميتی نداشت
  ."هستی راحت بخواب

  
همه چيز رو به : "گفت. چهره اش فضای خواب را ُپر آرده بود. آن وقت در خواب صلدين را ديد

. درخشان و درعين حال پليد. فرهنگ جالبی بود. اين تمدن، درها به رويش بسته می شود. پايان است
  ."تا صبح. بايد تا وقتی می توانيم آن را جشن بگيريم. جهان بودشكوه . آدمخوار و مسيحی

  
اگرچه می دانست بازگفتن آنچه می انديشيد . ولی پمال حتی در عالم رؤيا نيز با او همداستان نبود

  .آن هم حاال. بيهوده است
  
*  
 

، آافه ی [Shaandaar]شاندار جامپی جاشی، بعد از اين آه پمال چمچا از خانه بيرونش آرد، به 
آقای صفيان در بريك هال های استريت رفت و پشت ميزی نشست تا خوب فكر آند ببيند آاری آه 

آافه هنوز خلوت بود و به جز خانم چاقی آه داشت يك جعبه بسته ی . آرده ديوانگی بوده است يا نه
ند و يك  می خريد، دو آارگر عرب پيراهن دوزی آه چای چالو می خورد[jalebi]جالبی برقی و 

زن مسن لهستانی، بازمانده ی ُدورانی آه هنوز خريد و فروش شيرينی و آبنبات در دست يهودی ها 
زن هر روز در گوشه ای می نشست و دو ساموسای سبزی، . بود، آس ديگری در آافه ديده نمی شد

ی اين به يك پوری و يك ليوان شير می خورد و به هر آس آه وارد آافه می شد، اعالم می آرد برا
وقتی گوشت گيرت نمی آيد، بهترين جا همين آافه است، و اين روزها آدم بايد به : " آنجا می آيد آه

جامپی با قهوه اش زير نقاشی مهيبی آه زنی افسانه ای ." اين بهترين های درجه ی دوم راضی باشد
 نوك سينه هايش را می چند تكه ابر حريرگون. و چند سر را با سينه های برهنه نشان می داد، نشست

آقای صفيان آه هنوز سرش خلوت . نقاشی به رنگ های صورتی، سبز نئون و طاليی بود. پوشاند
  .بود، احساس آرد جامپی خيلی پكر است

 
چرا آب و هوای بدت را به آافه ی من آوردی؟ مگر در اين مملكت به قدر . سالم حضرت جامپی"

  " آافی ابر وجود ندارد؟
  

صفيان طبق معمول شب آاله سفيد آوچكش را به سر . يان پيشش آمد، جامپی سرخ شدهمين آه صف
محمد صفيان مردی ستبر بود آه . داشت و ريش بی سبيلش را بعد از زيارت اخير مكه حنا می بست



بازوهای آلفت و شكم برآمده ای داشت و از خداشناس ترين و در عين حال غيرفناتيك ترين مؤمنينی 
صفيان آه به ميزش رسيد . برای جاشی حكم خويشاوندی قديمی را داشت. وان يافتبود آه می ت

  " راستی عمو، به نظر تو من يك تخته ام آم است؟: "گفت
  

  "تا حاال توانسته ای پول در بياوری؟: "صفيان پرسيد
  
  ."نه عموجان"
  
  " صادرات؟ مشروب، دست فروشی؟-تا حاال آار تجارت آرده ای؟ واردات"
  
  ."ز اعداد و ارقام سر در نمی آورممن ا"
  
  " خانواده ات آجا هستند؟ اعضای"
  
  ."من فاميل ندارم عمو، خودم تنها هستم"
  
  ."پس حتما در خلوت و تنهاييت ُمدام از خداوند مسالت می آنی آه تو را در اين وضع راهنمايی آند"
  
  ."من اهل دعا و مسالت نيستم. تو آه بهتر می دانی عمو"
  

  ." حتی بيش از آن آه فكرش را می آنی. پس بی برو برگرد خلی: "نتيجه گرفتصفيان 
  

  ."واقعًا لطف دارين. متشكرم عمو جان: "جامپی آخرين جرعه ی قهوه اش را نوشيد و گفت
  

صفيان می دانست ِمهری آه در طنزش نهفته است، در جامپی، علی رغم چهره ی غمزده اش تأثير 
د سفيدپوست و چشم آبی آسيايی ای آه بارانی چهارخانه به رنگهای زنده گذاشته است و خطاب به مر

 Hanif]جانسون  حنيفآقای : "و شانه های فراخ به تن داشت و تازه وارد شده بود گفت
Johnson] جانسون آه وآيلی زرنگ و بچه محل بود، با ." بيا اينجا و معمای ما را حل آن

تو می فهمی اين چه : "صفيان گفت.  به سوی جامپی رفتدخترهای زيبای صفيان خوش و بش آرد و
مشروب آه نمی خورد، پول آه به نظرش مثل مرض است . جور آدمی است؟ من آه سرم نمی شود

چهل سالش شده و زن نمی گيرد، برای ماهی چندرغاز حقوق در مرآز . و دو تا پيراهن بيشتر ندارد
 گذشته، با باد هوا زندگی می آند و مثل ريشی ها ورزشی هنرهای رزمی درس می دهد، و از اين ها

ظاهرًا پی به رازی برده، در حالی . يا پيران طريقت رفتار می آند، در حالی آه آمترين ايمانی ندارد
  ."همه ی اين ها را با تحصيالت آالجش جمع بزن و نتيجه را بگو. آه به هيچ صراطی مستقيم نيست

  
صفيان با حيرتی ." او صداهايی می شنود: "مپی زد و گفتحنيف جانسون مشتی به شانه ی جا

صدا از آجا؟ از تلفن؟ از آسمان، يا از واآمن ! صدا؟ پس بگو: "ساختگی دست هايش را باز آرد
  "سونی آه داخل آتش قايم آرده؟

  



طبقه ی باال روی ميزش يك ورق آاغذ است آه . صداهای درونی: "حنيف با قيافه ی جّدی جواب داد
  ." ابياتی نوشته شده و عنوانش جوی خون استرويش

  
جامپی در حالی آه فنجان خاليش را می انداخت از جا پريد و خطاب به حنيف آه بالفاصله از وسط 

آره صفيان صاحب، ما در : "و حنيف ادامه داد." می آشمت: "سالن به آن طرف می پريد، فرياد زد
ايشان می . رفتار آنيد، مراقبشان باشيد آه خيلی ظريفندبا ايشان محترمانه . ميانمان يك شاعر داريم

اين است . انسانيت چون جوی خون است. گويند خيابان رودخانه است و يا به مثابه ی جريان آب
حرفش را ُبريد و در حالی آه جامپی دنبالش آرده بود به پشت ..." همينطور هر آدمی. منظور شاعر

پی از غضب به سرخی می زد و بازوانش را چون بال تكان چهره ی جام. يك ميز هشت نفره دويد
چون آن مرد : "اتوك پاول آنجكاو گفته بود" مگر در بدن هايمان جوی خون جاری نيست؟: "می داد

جامپی جاشی با خود گفته بود بايد ." رومی، گويی رود تير را می بينم آه از خون آف بر لب آورده
اين آارت مثل : "ملتمسانه به حنيف گفت. ز آن چيزی از خودم بسازمبايد ا. اين استعاره را احيا آرد

  ."تو را به خدا بس آن. تجاوز است
  

مثل ژاندارك يا آن ... صداهايی آه آدم می شنود، از بيرون می آيند، ولی: "صاحب آافه فكورانه گفت
م معروف می ولی با شنيدن چنين صداهايی آد. اسمش چی بود؟ ويتينگتون. مردی آه گربه داشت

  ."اين يكی آه نه مشهور است، نه پولدار. شود، يا الاقل به ثروت می رسد
  

  ."تسليم. بس است: "جامپی در حالی آه بازوهايش را باال می ُبرد و بی اراده لبخند می زد گفت
  

تا سه روز بعد، علی رغم همه ی آوشش های آقای صفيان و خانم و دخترهايش، ميشال و آناهيتا، و 
) خپل(بيشتر دامپی : "صفيان می گفت. ينطور حنيف جانسون وآيل، جامپی انگار خودش نبودهم

به آلوپ جوانان، دفاتر تعاونی فيلم آه عضو آن بود . مثل هميشه دنبال آارهايش بود." است تا جامپی
و خيابان ها برای پخش نشريات يا فروش روزنامه های خاص، يا گشت و گذار می رفت، ولی 

  .ور آه به راهش می رفت، قدم هايش سنگينی می آردهمانط
  

لطفًا آقای جاشی با تلفن . آقای جمشيد جاشی: "آناهيتا با تقليد لهجه ی اعيان و َاشراف انگليسی گفت
  ."صحبت آنند، خصوصی است

  
پدرش صفيان، نيم نگاهی به شادی ای آه از چهره ی جاشی می تراويد افكند و زير گوش زنش 

  ."خانم، صدايی آه اين پسره دوست دارد بشنود از هيچ لحاظ درونی نيست ":زمزمه آرد
  
*  
 

پس از هفت شبانه روز عشقبازی، با شوق و ذوقی پايان ناپذير، مالطفتی ژرف و چنان تر و تازگی 
آه پنداری راه و رسمش همين االن اختراع شده است، آن چيز غيرممكن ميان پمال و جاشی به وقوع 

شبانه روز شوفاژ اتاق را روی آخرين درجه گذاشتند و برهنه ماندند و وانمود آردند هفت . پيوست
جمشيد آه هميشه با زن . در آشوری گرمسير و آفتابی در جنوب، عاشق و معشوق مناطق حاره اند

ها بی دست و پا رفتار می آرد، به پمال گفت هرگز پس از تولد هجده سالگيش آه سرانجام دوچرخه 
 آموخت، چنين احساس شگرفی به او دست نداده است و به محض اين آه واژه ها از سواری را



حتما سنجش عشق بزرگ زندگيش با . دهانش خارج شدند، ترسيد مبادا همه چيز را خراب آرده باشد
ولی نگرانی بيهوده بود، زيرا پمال . دوچرخه ی پرپری ُدوران دانشجويی، ناسزا شمرده خواهد شد

وسيد و از او به خاطر زيباترين چيزی آه تا به حال مردی به زنی گفته است تشكر لب هايش را ب
در اين مرحله بود آه پی برد هرچه بكند غلط نخواهد بود و برای نخستين بار در زندگی حقيقتًا . آرد

 و پمال چمچا هم همين  امن مثل يك خانه، مثل آدمی آه آسی دوستش دارد،. احساس امنيت آرد
  . ا داشتاحساس ر

  
در هفتمين شب صدای آسی آه می خواست دِر خانه را باز آند آن دو را از خواب بی رؤيايشان 

جامپی آه همانقدر ترسيده بود ." زير تخت يك چوب هاآی است: "پمال وحشتزده زمزمه آرد. پراند
به هيچ . نه خير ":جامپی جواب داد." من هم با تو می آيم: "پمال گفت." آن را به من بده: "آهسته گفت

آخر سر هر دو در حالی آه روبدوشامبرهای توردوزی پمال را به تن داشتند، چوب هاآی در ." وجه
دست آهسته از پله ها پايين رفتند، هرچند هيچ يك چندان احساس رشادت نمی آردند آه چوب را به 

 داشته باشد چه؟ مردی با هفت پمال ديد به اين فكر افتاده است آه اگر اين َمرده هفت تير. آار ببرند
آسی چراغ را روشن . آن دو به پايين پله ها رسيدند..." زود برگرديد طبقه ی باال: "تير آه می گويد

  . آرد
  

پمال و جامپی همزمان فرياد آشيدند، چوب هاآی را بر زمين انداختند و با آخرين شتاب ممكن به 
ی همكف موجودی ايستاده بود آه پنداری يك راست از در همان حال، دِر ُورود. طبقه ی باال دويدند

شيشه ی دِر ُورودی را شكسته بود . درون آابوس يا فيلم های تلويزيونی بعد از نيمه شب بيرون آمده
پمال چنان دستخوش شور و هيجان بود آه فراموش آرده بود آلون در را . (تا قفل را باز آند

موجودی بود بی نهايت ُپرمو، با ساق ها و سم هايی . و خون بودو سراپا آغشته به گل، يخ .) بياندازد
مانند بزی غول آسا، باالتنه ای مردانه آه از پشم ُبز پوشيده بود، بازوهای انسان و سری آه گذشته 

آن . از دو شاخش، به سر انسان می ماند و پوشيده از چرك و آثافت و ته ريشش هم درآمده بود
  . تنها شد تعادلش را از دست داد و نقش زمين شدموجود غير ممكن همين آه

  
آن باال، در باالترين طبقه ی منزل، يعنی در آمينگاه صلدين، خانم پمال چمچا در ميان بازوان 

شوهرم در . حقيقت ندارد. نه: "معشوقش به خود می پيچيد و از ته دل می گريست و فرياد می آشيد
زنی آه . می شنوی چه می گويم؟ من بيوه ی چمچا هستم. ماندهآسی زنده ن. انفجار هواپيما نابود شده
  ."شوهر المصبش ُمرده

  
  
  
۵  
  
  
  

ترسش از اين . آقای جبرئيل فرشته، در قطاری به مقصد لندن، بار ديگر دستخوش وحشت از خدا شد
بود آه گمان می آرد خدا می خواهد او را برای از دست دادن ايمانش مجازات آند و از اين رو 

در يك آوپه . هر آس ديگری هم به جای او بود وحشت می آرد. رش رفته رفته به جنون می آشيدآا
ی درجه يك ويژه ی غيرسيگاری ها نشسته بود و پشت به موتور قطار داشت، زيرا بدبختانه شخص 



جبرئيل آاله تريلبی را روی سرش پايين آشيد و مشت هايش را ته جيب . ديگری روبرو نشسته بود
وحشت از اختالل حواس، آن هم با . گاباردين آستر قرمز فرو برد و ناگهان به هراس افتادهای 

دخالت نيرويی آه ديگر نسبت به وجود آن ايمان نداشت، ترس از اين آه در حال جنون به آن فرشته 
چه با اين وجود، . ی واهی مبدل شود، چنان شدت می يافت آه قادر نبود مدتی طوالنی به آن بينديشد

توضيح ديگری برای معجزه ها، دگرديسی ها و اشباح روزهای اخير می توان يافت؟ در سكوت 
 آسی رفته و قانون -ب.  من عقلم را از دست داده ام-از دو حال خارج نيست، الف: "لرزيد و انديشيد

  ."همه چيز را عوض آرده است
  

عجزه آسا به نحو اطمينان بخشی غايب خوشبختانه اآنون در پيله ی گرم و نرم آوپه ی قطار، امور م
بودند، به عالوه دسته های صندلی ساييده، چراغ مطالعه ی باالی شانه اش از آار افتاده و قاب آينه 

عالمت های آوچك مدور قرمز و سفيد . خالی بود و جابجا لزوم اجرای مقررات گوشزد می شد
 ی بی مورد از زنجير توقف اضطراری را استعمال دخانيات را ممنوع می آردند، يك آگهی استفاده

موقع ُورود . قابل مجازات می شمرد، و عاليم ديگری مقدار مجاز باز آردن پنجره را نشان می داد
وقتی مأمور . به توالت نيز وجود چند عالمت ممنوعيت و اعالن ساير مقررات دلش را شاد آرد

ريد و به او اعتبار می بخشيد، وارد شد، آنترل با دستگاه آوچكش آه ته بليط ها را هاللی می ُب
تظاهرات قانون جبرئيل را تا اندازه ای آرام آرده بود، به طوری آه با روحيه ی بهتری شروع به 

اقبال به او رو آورده و از چنگال مرگ و هذيان خاص آن گريخته بود، و . ارايه ی داليل منطقی آرد
 يعنی زندگی قديم جديدش، -رشته های زندگی قديمشحاال در پی بهبودی اش، ظاهرًا می توانست 

.  را دوباره در دست گيرد-زندگی تازه ای آه قبل از اين واقعه برای خود طرح ريزی آرده بود
هرچه قطار او را از ناحيه ی گرگ و ميش فرود و اسارت ناگزيرش دورتر می برد، و در مسير آن 

 آور بود، پيش می رفت، احساس می آرد آشش خطوط آهن موازی آه قابليت پيش بينيشان شادی
استعدادی . جادويی آن شهر عظيم بر وی آارگر می افتد و خصلت ديرين و اميدوارش باز می گردد

آه در قبول تجديد امور و از ياد بردن سختی های گذشته داشت و به آينده مجال خودنمايی می داد، 
وی يكی از صندلی های مقابل نشست، به طوری از روی صندليش پريد و ر. بار ديگر رخ می نمود

لندنی آه . اگرچه ديگر پنجره در آنارش نبود، ولی چه اهميتی داشت. آه چهره اش رو به لندن بود
  ".اله لويا: "نامش را به بانگ بلند آواز آرد. می خواست در ذهنش جای داشت

  
 Alleluiaناد به لفظ آله لويا با واژه ی است[ برادر اله لويا: "و مسافر ديگر آوپه حرفش را تأييد آرد

  ."آقای عزيز و آمين) او را می پرستم(، هوسانا ].م. است" ستايش باد خداوند"آه به معنی 
  
*  
 

، ال الهمثًال اگر شما گفته بوديد . بايد اضافه آنم آه ايمان من آامال بی نام است: "مرد غريبه ادامه داد
  .اهللالی من از ته گلو جواب می دادم 

  
جبرئيل متوجه شد آه تغيير مكان در آوپه و بی توجهی در تلفظ نام غيرعادی الی همسفرش را به 

مرد در حالی آه . اشتباه انداخته و آوشش در افتتاح آشنايی از سوی آدمی ديندار تلقی شده است
لمه جان مسمن : "آارتی از آيف پوست آروآوديلش بيرون می آورد و به جبرئيل می داد گفت

[John Maslama]به عقيده . شخصًا پيرو ايمان جهانی ای هستم آه اآبرشاه به ارمغان آورد. هستم
  ."ی من خداوند موسيقی ُآرات است



  
معلوم بود آقای مسلمه به اين زودی ها از گفتار باز نمی ايستد و جبرئيل جز اين آه ساآت بنشيند و 

از طرف ديگر از آنجا آه يارو . د چاره ای نداشتبه اين جريان ُپرآب و تاب آلمات گوش فرا ده
به عالوه، فرشته در . مانند آشتی گيران حرفه ای هيكل دار بود، بهتر بود مراقب رفتارش باشد

همان پرتويی آه تا همين اواخر هر روز هنگام . چشمانش پرتوی ايمان واقعی را تشخيص می داد
  . ودش ديده بوداصالح صورت در آينه ی ريش تراشی در چشمان خ

  
به خصوص برای . من در آارم موفق بوده ام آقا: "مسلمه با لهجه ی خوش آآسفورديش پز می داد

آن هم در اين دوره و . بايد بگويم آه به طور استثنايی ای موفق بوده ام. يك آدم قهوه ای پوست
بود به لباس های با حرآت ضعيف ولی گويای دستی آه شبيه ران خوك ." متوجه هستيد آه. زمانه

آت و شلوار و جليقه ی راه راه دست دوز، ساعت طالی زنجيردار، آفش : گران قيمتش اشاره آرد
های ايتاليايی، آراوات ابريشمی با سنجاق مخصوص و تكمه سردست های جواهر نشانی آه به ُمچ 

 بود، سری بسيار بر فراز اين لباس هايی آه برازنده ی يك لرد انگليسی. های سفيدش نصب شده بود
زير ابروان ُپرپشت و بلندش چشمانی . بزرگ قرار داشت آه موهای ُپرپشتش را صاف عقب زده بود
: جبرئيل آه بايد پاسخی می داد گفت. آتشين ديده می شد آه از همان ابتدا بر جبرئيل تأثير گذاشته بود

تن شعارهای تبليغاتی مانند اينطور آه می گفت، ابتدا ثروتش را از راه ساخ." بسيار شيك است"
  .  به دست آورده بود"موسيقی، آن شيطان آشنا"
  

شعارهايی آه زن ها را به خريد لباس زير و ماتيك براق تشويق می آرد و مردها را به وسوسه می 
به عالوه مالك آلوپ شبانه ی موفق . حاال در سرتاسر شهر مغازه های صفحه فروشی داشت. انداخت
او هندی االصل و اصل . فروشگاه آالت موسيقی بود آه شاد و مغرورش می آرد و يك موم گرم
مردم چنان دسته دسته خارج می شوند آه ديگر . ولی ديگر هيچ چيز آنجا نمانده آقا: "گويان بود

من هر . به آمك خداوند متعال بود: "ولی او خيلی زود موفق شده بود." هواپيما به قدر آافی نيست
اقرار می آنم آه نسبت به آوازهای مذهبی انگليس عالقه ی خاصی دارم . يسا می روم آقايكشنبه به آل

  ."و آنقدر بلند می خوانم آه سقف از جا می پرد
  

جبرئيل به . اين اتوبيوگرافی با شرح آوتاهی درباره ی وجود يك زن و يك دوجين بچه به پايان رسيد
با لحنی شاد . لمه تازه می خواست رازش را فاش آنداميدوار بود ساآت شود، اما مس. او تبريك گفت

طبيعی است آه من شما . احتياجی نيست شما راجع به خودتان چيزی بگوييد: "و صميمی شروع آرد
."  ويكتوريا ببيند-اگرچه آدم انتظار ندارد چنين شخصيتی را روی خط ايستبورن. را می شناسم

ولی من به زندگی خصوصی احترام می گذارم : " نهادلبخندزنان چشمك زد و انگشتش را آنار بينيش
  ."ابدًا. و خوش ندارم ُمِخّل آسايش آسی بشوم

  
مرد به سنگينی سر تكان داد و " من؟ من آه هستم؟: "جبرئيل چنان شگفتزده شد آه بی اراده گفت
 جايزه بله، به عقيده ی من اين سؤالی است آه جوابش: "ابروانش مانند شاخك های نرم تكان خورد

وقتی شخص نسبت به اصل و . آن هم برای آدم های اخالقی. دوره و زمانه ی بدی است آقا. دارد
ولی انگار خسته تان . جوهرش اطمينان ندارد، چگونه می تواند پی ببرد آه يك آدمی خوب است يا بد

از اين : "تدر اينجا مسلمه به سقف نگريس." من به پرسش های خود با ايمانم پاسخ می دهم. آردم
گذشته شما آه نسبت به هوّيتتان ترديدی نداريد، زيرا همان آقای جبرئيل فرشته ی مشهور و افسانه 

هر دوازده فرزند و من و . ستاره ی سينما و متأسفانه بايد اضافه آنم، ويدئوی غيرمجاز. ای هستيد



و يك ."  مقدس هستيمهمسرم همگی از ستايشگران قديمی و بی چون و چرای شما در نقش قهرمانان
  .مرتبه دست راست جبرئيل را در دست گرفت

  
شخصًا از آنجا آه به نظريه ی وحدت وجود تمايل دارم و : "مسلمه با صدای رعدآسايش ادامه داد

زيرا به نمايش انواع و اقسام خدايان . همه ی خدايان را محترم می شمارد، به آار شما عالقمندم
يك تنه سازمان ملل خدايان را داير .  مثل رنگين آمانی ائتالف آسمان هستيدآقا شما. اهتمام آرده ايد

رفته رفته داشت بوی بی بروبرگرد ." بگذاريد به شما درود بگويم. خالصه شما آينده ايد. آرده ايد
ديوانگی را می پراآند و با اين آه هنوز از مرحله ی ِابراز طرز فكر ويژه ی خود خارج نشده بود، 

مسلمه داشت می .  نگران بود و با نگاه های مشوش فاصله ی خودش را تا در می سنجيدجبرئيل
من بر اين باورم آه او را به هر نامی بخوانيم، آن نام چيزی جز يك آد يا عالمت رمز : "گفت

  ." بله آقای فرشته، عالمتی آه نام واقعی را مخفی می آند. نخواهد بود
  

: سلمه آه در پوشاندن يأس خود آوششی نكرد، به جای او گفتجبرئيل همانطور ساآت ماند و م
و آن وقت جبرئيل فهميد اشتباه نكرده است و اين " حتما می خواهيد بپرسيد آن نام واقعی چيست؟"

به اين . حتما اتوبيوگرافيش هم آنقدر ساختگی است آه ايمانش. ياور عقلش به آلی پاره سنگ می برد
ا می گذاشت قصه ها و داستان ها در حرآت بودند، داستان هايی آه پشت فكر افتاد آه به هر آجا پ

آنقدر از ديوانگی . تقصير خودم است: "خودش را متهم آرد. ماسك آدميزاد وانمود می آردند انسانند
  ."ترسيدم آه خدا می داند اين زنجيری حراف از آدام گوشه ی تاريك سر در آورد و به سراغم آمد

  
ادعا می آنی ! شارالتان، دروغگو، متظاهر! تو نمی دانی: "ز جا پريد و فرياد زدناگهان مسلمه ا

چطور ممكن است آه . ستاره ی جاودان سينما و تجسم هزار و يك خدا هستی و آن وقت نمی دانی
اين چيزها را بدانم، و آن وقت جبرئيل فرشته  [Essequibo]اسه آی بو من، پسر فقير بارتيكا در 

  !" تف بر تو! اند؟ قالبیآن ها را ند
  

جبرئيل برخاست، ولی مسلمه تقريبًا همه ی فضا را ُپر آرده بود و جبرئيل برای در امان ماندن از 
خطر بازوانش آه چون آسياب بادی می چرخيدند و آاله تريلبی خاآستری را به آناری افكنده بودند، 

لمه باز ماند، پنداری چندين اينچ آوچك آن وقت يك مرتبه دهان مس. به سختی به يك طرف متمايل شد
  .شد و پس از چند لحظه منجمد به زانو افتاد و زانوانش دنگ صدا آرد

  
آن پايين چه آار دارد؟ پی آاله من می گردد؟ اما مرد ديوانه به التماس افتاده بود . جبرئيل ماتش برد

خشم من بی . خواهيد آمدمن هرگز ترديدی نداشتم آه شما : "می گفت. و تقاضای بخشش می آرد
قطار وارد تونلی شد و جبرئيل ديد آه نوری گرم و طاليی آه از نقطه ای ." دست و پا را ببخشد

بعد در شيشه ی در انعكاس هاله ی . درست در پس سرش ساطع می شد، احاطه شان آرده است
  .نورانی ُدور سرش را ديد

  
." تمام طول زندگيم می دانستم آه برگزيده شده امآقا من در : "مسلمه داشت با بند آفشش ور می رفت

بچه هم آه : "حاال لحنش همان قدر عاجزانه می نمود آه چند لحظه پيش تهديد آميز به نظر می رسيد
: گفت. آفش پای راستش را در آورد و بنا آرد لوله آردن جورابش." بودم، در بارتيكا، می دانستم

آن . پايش در نگاه اول عادی و بسيار بزرگ بود. هم در آوردجورابش را ." عالمتی داده شده بود"
مسلمه با غرور . باز شمرد، همان بود. وقت جبرئيل شروع به شمارش آرد و شش انگشت شمرد



او خود را به سمت ." آن پايم هم همينطور است، و من هيچ ترديدی در معنی آن نداشته ام: "گفت
جبرئيل . رد انگشت ششم پای يك موجود آيهانی استياوری خدا منصوب آرده بود، خيال می آ

اين همه ديو در درون . فرشته انديشيد معلوم می شود زندگی معنوی اين آره هم يك پايش می لنگد
  .مردم ادعا می آنند به خدا ايمان دارند

  
جان شش : "با بهترين ژست فيلم های هندی گفت. قطار از تونل خارج شد و جبرئيل تصميمی گرفت

  ."مسلمه بلند شو. نگشتی بلند شوا
  

: در حالی آه سرش را پايين انداخته بود و با انگشتانش ور می رفت، جويده جويده گفت. مرد ايستاد
نابود يا رستگار؟ شما برای : ما آدم ها آخرش چطور می شويم. آنچه می خواهم بدانم اين است آقا"

  "چه بازگشته ايد؟
  

واقعيت ها بايد . غرض قضاوت است: "رد و سرانجام جواب دادجبرئيل به سرعت فكرهايش را آ
در اينجا نوع انسان محاآمه می شود، و اين . سنجيده شود و مثبت و منفی در جای خود قرار گيرد

ارزيابی های دقيقی بايد انجام . تاريخ گواه آن است. مدعی عليهی است آه سابقه ی درخشانی ندارد
تا آن زمان . وقتش آه رسيد همه چيز اعالم خواهد شد.  صادر نشدهدر حال حاضر هنوز رأيی. شود

آالهش را ." اين رازپوشی به داليل امنيتی و حياتی واجب است. بهتر است حضور من برمال نشود
  . از خودش خوشش آمده بود. سرش گذاشت

  
ار اشخاص من آدمی هستم آه به اسر. روی من حساب آنيد: "مسلمه داشت با شدت سر تكان می داد

  ."قبًال هم آه گفته بودم. و رازداری احترام می گزارم
  

جبرئيل در حالی آه آوازهای مذهبی مرد ديوانه تعقيبش می آرد از آوپه بيرون پريد و همانطور آه 
ظاهرًا مريد جديدش !" آله لويا! آله لويا: "به سمت ته قطار می دويد، هنوز صدای مسلمه را می شنيد

  .  هندل را می خواندسيحمبخش هايی از 
 

در هر حال آسی جبرئيل را تعقيب نكرد و خوشبختانه در ته قطار هم آوپه ی درجه يكی بود آه با 
صندلی های راحت نارنجی رنگ را چهارتا چهارتا ُدور ميزها . طرحی شاد و زيبا تزيين شده بود

زد و آالهش را پايين آشيده جبرئيل نزديك پنجره نشست و در حالی آه نفس نفس می . چيده بودند
می خواست هر طور شده واقعيت انكارناپذير هاله ی نورانی را درك . بود به سمت لندن خيره ماند

هرچه باشد تازه از شر آن جان مسلمه ی ُخل وضع راحت شده بود و هيجان . آند، اما موفق نمی شد
ن خانم رآا مرچنت آنار پنجره سررسيد. ديدار نزديك آله لويا آن مجال تفكر باقی نمی گذاشت

روی قالی بخارای پرنده اش نشسته بود و ظاهرًا توفان برف بيرون آه موجب می شد . پريشانش آرد
رآا . انگلستان مانند تلويزيونی آه برنامه اش به پايان رسيده به نظر بيايد، تأثيری بر وی نداشت

مكافات روی قاليچه ی پرنده .  می گويددستی به سويش تكان داد و جبرئيل احساس آرد اميد ترآش
  .ديدگانش را بر هم نهاد و آوشيد از لرزش بدنش جلوگيری آند

  
*  
 



: الی ُآن خطاب به آالس دختران نوجوان آه چهره شان از نور درونی پرستش می درخشيد گفت
 را ارواح در آوه های بلند هيماليا، بسيار اتفاق می افتد آه آوهنوردان. من می دانم شبح چيست"

آوهنوردانی آه هرگز به قله نرسيده اند و يا ارواح مغرورتر و غمگينتر آنان آه تا قله رسيده و 
  ."هنگام بازگشت از ميان رفته اند، همراهی می آنند

  
مابين ابرهای تيره ی برفی و . بيرون برف بر روی زمين و درختان بلند و برهنه ی پارك می نشست

نوری باريك و ِمه گرفته آه آدم را آسل می . نگ زرد آثيفی درآمده بودشهر سفيدپوش، نور به ر
ولی آنجا، الی به ياد می آورد، آن باال، در ارتفاع هشت . آرد و نمی گذاشت به عالم رؤيا فرو برود

اينجا روی . هزار متری، نور چنان پاك و شفاف بود آه پنداری چون موسيقی طنين انداز می شد
در اينجا هيچ چيز پرواز نمی آرد، گياهان مرداب می . هم مسطح و زمينی بودزمين مسطح، نور 

  .هوا به زودی تاريك می شد. پژمردند و پرنده ای نمی خواند
  

خانم ُآن، منظورتان روح است؟ روح؟ ما را : "دست های دخترها آه بلند شده بود او را به خود آورد
او آنچه را واقعًا می خواستند . د با پرسش می جنگيددر چهره هايشان تردي" دست انداخته ايد، نه؟

وارد .  سؤال اصلی مربوط به پوست معجزه آسايش بود :بپرسند و آخرش هم نمی پرسيدند می دانست
راست می گفتند، نگاه آن چقدر رنگ : آالس آه شده بود، زمزمه های هيجانزده شان را شنيده بود

آن، آه حالت يخزده اش در حرارت آفتاب، در ارتفاع هشت آله لويا . پريده است، باورآردنی است
خانم چطور شما آفتاب سوخته . الی، دوشيزه ی برفی، ملكه ی يخ. هزار متری پا برجا مانده بود

از آوه ِاِوِرست باال رفت،  [Collingwood]آالينگ وود نشديد؟ وقتی به اتفاق هيأت پيروزمند 
ولی او شباهتی به قهرمانان مليح والت . ت آوتوله لقب دادندروزنامه ها آن ها را سفيدبرفی و هف

لبان گوشت آلودش نه سرخ، بلكه صورتی، موهايش به جای مشكی، بلوند يخی و . ديزنی نداشت
چشمانش درشت و نگاهش از همه جا بی خبر نبود، بلكه بنابر عادت برای مقابله با انعكاس نور به 

جبرئيل .  يك مرتبه خاطره ای از جبرئيل فرشته به يادش آمد.روی برف، ديدگانش را تنگ می آرد
در طول سه روز و نيمی آه با هم بودند، در حالی آه مثل هميشه نمی توانست جلوی خودش را 

تو يك . آی گفته تو آوه يخی، عزيز؟ بگذار هرچه دلشان می خواهد بگويند: "بگيرد، بانگ زده بود
آن وقت نوك انگشتانش را فوت آرده بود تا مثًال ."  داغیمثل آاچوری. زن شهوتی هستی بی بی

. آی، خيلی داغه، آب بريز رو دستم. خنك بشوند و بازی را ادامه داده، دست هايش را تكان داده بود
  .آهای حاال وقت آار است. جبرئيل فرشته خودش را آنترل آرد

  
 پس از اين آه از سقوط روی يخ ها جان درارتفاعات ِاِوِرست،. بله ارواح: "با لحنی محكم تكرار آرد

يكی از ُفرم های [لوتوس سالم به در بردم، مردی را ديدم آه روی تخته سنگی چهار زانو، به ُفرم 
چشمانش بسته و پارچه ی شطرنجی به سرش بسته بود . ، نشسته بود].م. مخصوص نشستن در يوگا

از ديدن لباس های قديمی و رفتار عجيبش فورًا الی .  را می خواند مانی پادمه همو مانترای قديمَيم
ويلسون يوگی ای بود آه .  باشد[Maurice Wilson]ويلسون  موريسحدس زده بود آه بايد روح 

سه هفته ی تمام لب به غذا نزده بود .  می خواست به تنهايی ارتفاع ِاِوِرست را بپيمايد١٩٣۴در سال 
تا جای ممكن با يك . آه آوه قادر به جدا آردنشان نباشدتا روح و جسمش به چنان يگانگی ای برسند 

هواپيمای سبك باال رفته و پس از فرود به روی برف ها شروع به باال رفتن آرده و هرگز بازنگشته 
همين آه الی نزديك شد، ويلسون چشمانش را باز آرد و به جای سالم سری تكان داد و بقيه ی . بود

مينطور همراهش قدم می زد و وقتی از گذرگاه سختی می گذشت، آن روز از آنارش دور نشد و ه
يك بار با شكم به روی برف های شيب تندی افتاد و به طرف باال سر خورد، . در فضا باقی می ماند



الی آامال عادی رفتار آرده بود، گويی . پنداری به روی يك لوژ نامريی ضد نيروی جاذبه سوار بود
  .اگرچه بعدًا دليل اين رفتار خود را فهميده بود. ه استبه يك آشنای قديمی برخورد

  
اين روزها آسی زياد اين طرف ها نمی آيد، چه رو به : "ويلسون همانطور به صحبت ادامه داده بود

: جسدش را آشف آرده بود سخت دلخور بود ١٩۶٠و از اين آه هيأت چينی در سال ." باال، چه پايين
الی چشم از پارچه ی زرد و ." ررو بودند آه از بدنم فيلمبرداری آردنداين زردهای آوچولو آنقدر ُپ"

همه ی اين ها را برای دختران مدرسه ی . سفيدی آه ويلسون به سرش بسته بود برنمی داشت
ها آنقدر برايش نامه نوشته،  آن. تعريف آرد [Brickhall Fields]بريك هال فيلدز دخترانه ی 

نوشته . سخنرانی آند آه آخر سر نتوانسته بود تقاضايشان را رد آندالتماس آرده بودند برايشان 
رغم  آپارتمانش آن طرف پارك بود و علی." خانه تان هم آه نزديك است. حتما بايد بياييد ":بودند

  .ريزش سنگين برف آه ديد را محدود می آرد، از پنجره ی آالس ديده می شد
  

حالی آه روح موريس ويلسون با صبر و حوصله جزييات در : آنچه به دخترها نگفته بود اين بود
صعود و آشفيات بعد از مرگش را شرح داده بود و بعد، از مراسم جفت گيری بسيار ظريف و 

، آه اخيرًا در جنوب ديده بود سخن گفته بود، الی دريافته بود آه [yeti] ها يتیهمواره ی غيرمولد 
آه می خواست به تنهايی تا قله ی ِاِوِرست صعود آند، ، اولين انسانی ١٩٣۴ديدن شبح مرد عجيب 

آسی آه خود نوعی آدم برفی هول انگيز بود، اتفاقی نبوده، بلكه نوعی اشاره و اعالم خويشی و 
نزديكی و شايد به نوعی پيش گويی آينده محسوب می شده، زيرا در همان لحظه رؤيای پنهانيش زاده 

  . شايد هم موريس ويلسون فرشته ی مرگش بود." بی همراهرؤيای صعود"شده، انجاِم غيرممكِن 
  

می خواستم از ارواح صحبت آنم، زيرا بيشتر آوهنوردان هنگام فرود آمدن از قله : "داشت می گفت
ولی ارواح وجود . ها، از اين گونه رويدادها خجل می شوند و اين قبيل داستان ها را تعريف نمی آنند

اگرچه از آن آدم هايی هستم آه هميشه با واقعيت زندگی آرده و پاهايم . مدارند، اين را اقرار می آن
  ."بر روی زمين استوار بوده است

  
حتی قبل از صعود به ِاِوِرست از دردهای نابهنگام رنج می ُبرد و . پاهايش. اين ديگر خنده دار بود

 و آدمی صريح بود، ، پزشك عمومی[Mistry]ميستری دآترش آه يك زن اهل بمبئی، به نام دآتر 
. به او اطالع داده بود آه از آم شدن قوس پا آه اصطالحا آف پای مسطح می گويند در رنج است
. قوس پايش هميشه ضعيف بود و در اثر سال ها پوشيدن آفش های بی پاشنه و مسطح بدتر شده بود

قباض انگشت های پا، تمرين، ان. دآتر ميستری نمی توانست دستورات زيادی برای مداوا تجويز آند
تو به قدر : "دآتر گفته بود. برهنه دويدن به طبقه ی باال و پوشيدن آفش های مناسب البته خوب بود

اگر مواظب باشی می توانی به زندگی ادامه بدهی وگرنه در چهل سالگی چالق می . آافی جوانی
پاهايش به ِاِوِرست صعود  شنيد آه با وجود سوزن سوزن شدن -! باز شروع شد-وقتی جبرئيل." شوی

در آتاب قصه های پريان بامپر خوانده بود آه يك پری دريايی به .  ناميد"مريض من"آرده، او را 
ولی وقتی با . خاطر مردی آه دوست می داشت اقيانوس را ترك گفته و به شكل انسان درآمده بود

يش چنان دردآور بود آه گويی روی پاهايی آه به جای ُدم بر بدنش روييده بود، راه می رفت، گام ها
: جبرئيل گفت. با اين حال همچنان پيش می رفت و از دريا دور می شد. شيشه ی شكسته راه می رود

  "حاضری به خاطر يك مرد هم آن را انجام بدهی؟. تو اين آار را برای آن آوه بدپير آردی"
  



 از آوهنوردان همراهش پنهان می جاذبه ی ِاِوِرست چنان شگفت انگيز بود آه الی درد پايش را
اما اين روزها درد همچنان باقی بود و شدت می گرفت و از بدشانسيش بود آه اين ضعف . داشت

تصوير . پاهايم به من خيانت آردند. فكر آرد، پايان آار يك ماجراجو. مادرزاد گريبانگيرش شده بود
  . و به ياد روح ويلسون افتادانديشيد، اين چينی های المصب،. پاهای بسته در ذهنش بود

  
چرا پاهای ُمرده . زندگی برای بعضی آدم ها آسان است: "ميان بازوان جبرئيل فرشته گريسته بود
شايد برای تو هميشه : "و جبرئيل پيشانيش را بوسيده بود" شور ُبرده ی آن ها به اين روز نمی افتد؟

  ."ست داریاين يك مبارزه باشد، چون آوهنوردی را بی اندازه دو
  

آالس آه اين همه گفتگو از ارواح را آسل آننده می يافت، در انتظار چيز ديگری بود، آن ها داستان 
می خواستند به روی قله بايستند و الی مايل بود ازشان بپرسد می دانيد اين آه . اصلی را می خواستند

 می دانيد وقتی  اسی دارد؟همه ی زندگی آدم در لحظه ای به طول چند ساعت متمرآز باشد چه احس
من و همراهم : "تنها در جهت نزول می توان راه پيمود، چه حالی به آدم دست می دهد؟ اما گفت

به پمبا گفتم حتما جفت اول تا حاال به قله رسيده . ، جفت دوم بوديم[Sherpa Pemba]ِشرپا پمبا 
تغيير عجيبی بود، چون . مرتبه جّدی شدپمبا يك . ما هم می توانيم برويم. هوا آه تغييری نكرده. اند

در آن . او يكی از دلقك های هيأت به حساب می آمد و هرگز به عمرش تا قله صعود نكرده بود
. مرحله خيال نداشتم بدون اآسيژن باال بروم، ولی وقتی ديدم پمبا چنين قصدی دارد، فكر آردم باشد

 ای بود، ولی يك مرتبه دلم می خواست زنی هوسی احمقانه و غيرحرفه. من هم بی اآسيژن می روم
پمبا گفت الی . باشم آه روی قله ی آن آوه حرامزاده نشسته، ولی مثل يك انسان، نه يك ماشين تنفسی

چند لحظه بعد جفت اول را . ولی من گوش ندادم و شروع آردم به باال رفتن. بی بی، نكن اين آار را
چنان از خود بی خبر . شگفت انگيز را در چشمانشان ديدمديدم آه پايين می آمدند و من آن حالت 

بانگ . بودند و در عوالم متعالی غوطه می خوردند آه متوجه نشدند دستگاه اآسيژن با خود ندارم
پمبا با ريتم درستی تنفس می آرد و من نيز به تبعيت از . مراقب فرشته ها باشيد. زدند مواظب باشيد

آن وقت احساس آردم چيزی از روی آله ام برداشته می .  آهنگ تنظيم آردماو َدم و بازَدم را با همان
لبخندش به . لبخندی از ته دل، و وقتی پمبا رو به من آرد ديدم او هم لبخند می زند. شود و لبخند زدم

او زنی بود آه ." شكلكی می ماند آه از شدت درد در آورده باشد، اما ناشی از وجدی ديوانه وار بود
ر زحمت شديد بدنی و باال آشيدن خود از آن سنگ های عظيم يخزده توفيق يافته بود از جهان در اث

به دختران آه پنداری همراهش گام به گام باال می رفتند . مادی خارج شود و به معجزه ی روح برسد
ه ای باور داشتم آه آيهان صدايی دارد آه می توان پرد. در آن حال همه چيز را باور داشتم: "گفت

آوه های هيماليا را ديدم آه پايين پايم گسترده بود و . بله، همه را. را پس زد و چهره ی خدا را ديد
پمبا گويی در چهره ام چيزی ديد آه نگرانش آرد، زيرا از آن سو بانگ زد . آن نيز سيمای خدا بود
مدگی چنان باال رفتم آه يادم می آيد آه از آخرين پيش آ. مواظب ارتفاع باش. مواظب باش الی بی بی

. انگار به سوی قله پرواز می آنم، و آن وقت رسيديم و زمين از همه سو از زير پايمان می گريخت
می خواستم لباس هايم را بكنم تا آن نور . همه ی عالم پاك شده، به نور مبدل گشته بود: عجب نوری

. مراهش بر بام دنيا برهنه می رقصيدندآن ها ه. هيچ آس در آالس نخنديد." به داخل پوستم نفوذ آند
رنگين آمان ها در آسمان می جهيدند و می رقصيدند و نور . آن وقت تصاوير خيالی شروع شد"

پس آوهنوردانی آه در راه ديدم . چون آبشار از پيكر خورشيد فرو می ريخت و فرشتگان بودند
. در آن هنگام هر دو زانو زده بوديم. من فرشتگان را ديدم و شربا پمبا هم ديد. شوخی نمی آردند

ممكن بود در . مردمك چشمان من نيز سفيد بود، شك ندارم. مردمك چشمانش آامال سفيد می نمود
همان حال آه از برف آور شده و وهم آوهستان عقلمان را زايل می آرد، آنجا بميريم ولی ناگهان 



چند بار پمبا را با . صدا مرا به خود آوردصدايی بلند و تيز، مانند صدای تير و آن . صدايی شنيدم
هوا به سرعت تغيير می . فرياد صدا زدم تا او نيز به خود آمد و هر دو شروع به پايين رفتن آرديم

هر طور بود . سنگينی به جای آن نور، آن سبكی. اآنون هوا سنگين بود. آوالآی در راه بود. آرد
نفر درون چادر آوچك آمپ، در ارتفاع بيست و هفت خود را به محل مالقات رسانديم و هر چهار 

يك بار از آن ها . هر يك ِاِوِرستی داشتيم آه در تمام طول شب بارها آن را پيموديم. هزار پايی چپيديم
ولی آن ها طوری نگاهم آردند آه انگار به " راستی آن صدا چه بود؟ آسی تير در آرد؟: "پرسيدم

و از آن گذشته، الی، تو خودت . ی در اين ارتفاع چنين آاری می آند آدام احمق گفتند. سرم زده است
البته راست می گفتند، ولی من صدا را شنيده . می دانی آه هيچ آدام از ما در اين آوه تفنگ نداريم

اين بود : "يكباره حرفش را ُبريد." تمام شد. همين. صدای تير و پژواآش.  دنگ :اين را می دانم. بودم
خانم بری، معلم . عصای دسته نقره ايش را برداشت و آماده ی رفتن شد." استان زندگيممهمترين د

آالس پيش آمد تا تشكرات بی مزه ی معمول را ادا آند، ولی دخترها دست بردار نبودند و اصرار 
و او در حالی آه ناگهان از سی و سه سال سنش ده سال پيرتر " پس صدای چی بود الی؟: "می آردند
  ."شايد روح بوريس ويلسون بود. نمی دانم: "ود، شانه باال انداخت و گفتمی نم

  
  .و همانطور آه سنگينيش را به عصا می داد، از آالس بيرون رفت

  
*  
 

 مانند عزاداران در مجلس ختم سراپا -!خود لندن را می گويم يار، نه از اين شهرهای فكسنی-شهر
ر از خودش پرسيد مجلس عزاداری آيست؟ مال من آه جبرئيل فرشته ديوانه وا. سفيد پوشيده بود
قطار آه به ايستگاه ويكتوريا رسيد، پيش از اين آه آامال بايستد خودش را از در . نيست انشاء اهللا
لندنی های . به طوری آه پايش پيچ خورد و به طرف چرخ دستی ها سكندری رفت. بيرون انداخت

رآا . آه داشت می افتاد، آاله چروآيده اش را چسبيده بودهمانطور . منتظر با استهزا نگاهش آردند
مرچنت پيدايش نبود و جبرئيل از فرصت استفاده آرده از ميان جمعيت چون ديوانگان دويد، ولی به 

صبورانه روی قاليچه ی پرنده اش نشسته بود و از ديدگان همه . زودی او را آنار بليت فروشی ديد
  .به جز او پنهان بود

  
می خواهم سقوطت : "فورًا جواب داد" چه می خواهی؟ از جان من چه می خواهی؟: "يار گفتبی اخت
  ."آاری آرده ام آه همه خيال می آنند ديوانه شده ای. ُدور و برت را نگاه آن. را ببينم

  
جبرئيل را مردی ُخل وضع می ديدند آه پالتوی . مردم دور می شدند و اطرافش را خالی می آردند

آن مرد دارد با خودش حرف : "صدای آودآی گفت. شيده و آالهی چون گدايان به سر داردگشادی پو
به لندن . خوب نيست آدم بدبخت ها را مسخره آند. و مادرش پاسخ داد هيس عزيز جان." می زند

جبرئيل فرشته به سوی پله هايی آه به مترو می پيوست دويد و رآا آه روی قاليچه . خوش آمديد
  .گذاشت برودنشسته بود 

  
اين بار عكس رنگی ای بود آه . ولی وقتی با عجله به سكوی شمال خط ويكتوريا رسيد، باز او را ديد

صفحه ای تبليغاتی روی ديوار قرار داشت و مزايای آاربرد بی واسطه ی  ۴٨درون يك پوستر 
می داد، صدايتان را در رآا به بينندگان پوستر اندرز . سيستم خطوط بين المللی تلفن را تبليغ می آرد

 -بی اراده فرياد آشيد. سفر قاليچه ی جادو به هندوستان بفرستيد، به جن يا چراغ جادو نيازی نيست



مترو تازه رسيده .  و به سكوی جهت جنوب گريخت-بار ديگر مسافران نسبت به عقلش مشكوك شدند
دِر . روی زانويش لوله آردبود، داخلش جهيد، ولی رآا مرچنت روبرويش نشست و قاليچه اش را 

  .پشت سرش با صدا بسته شد
  

آن روز جبرئيل فرشته از همه ی جهات به وسيله ی قطار زيرزمينی شهر لندن گريخت و هر بار 
روی پله برقی بی پايان آآسفورد سيرگس و داخل آسانسورهای شلوغ تا . رآا مرچنت او را باز يافت

 خودش را به او ماليد آه در زمان زندگيش رسوايی می فنل پارك آنارش ايستاد و از پشت طوری
اواخر خط مترو پليتن، اشباح فرزندانش را از باالی درختان چنگال مانند به پايين پرتاب آرد . شمرد

و وقتی جبرئيل برای هواخوری آنار بانك انگلستان از مترو خارج شد، فورًا خود را با حالتی تئاتری 
و با اين آه جبرئيل از شكل واقعی اين بی ثبات ترين و بوقلمون . افكنداز نوك سر در آن به زير 

صفت ترين شهر هيچ نمی دانست، آم آم به اين باور رسيد آه همانطور آه در زيرزمين هايش می 
دويد، شهر شكل عوض می آرد، به طوری آه خطوط ايستگاه های مترو به طور آامال تصادفی 

 خفگی از آن دنيای زيرزمينی آه آارآرد قوانين فضا و زمان را به چند بار به حال. عوض می شدند
پايان می برد، خارج شده بود، ولی هر بار ناچار به آن جهنم ُپرپيچ و خم، آن هزارتوی بی سرانجام 

آخر سر، هالك از خستگی به منطق تقديروار ديوانگيش . بازگشته و به فرار رزميش ادامه داده بود
ور تصادفی از ايستگاهی خارج شد آه آخرين ايستگاه سفر طوالنی و بيهوده اش در تن در داد و به ط

در ميان بی تفاوتی دلگير خيابانی آثيف و ُپرآشغال، آنار پيچی يك . آن جستجوی واهی می نمود
با آخرين پس مانده . هوا تاريك می شد. طرفه و ُپرآاميون خارج شد و افتان و خيزان به راه افتاد

بينيش به پارآی ناشناس آه هاله های اثيری المپ های تنگستن به آن هيبتی شبح وار می های خوش
آرام از ميان چمن برف . بخشيد وارد شد و در انزوای شب زمستان به زانو افتاد آه پيكر زنی را ديد

ی فكر آرد بايد رآا مرچنت الهه ی انتقامش باشد آه برای دادن بوسه . پوش پارك به سويش می آمد
. مرگ و آشاندن او به زيرزمينی عميقتر از آنجا آه روح زخم خورده اش را شكسته بود، آمده است

ديگر اهميت نمی داد و وقتی زن نزديكتر رسيد با بازو بر زمين افتاده بود و پالتويش از دو طرف 
يفی به سر به سوسك بزرگی می ماند آه به دليلی نامعلوم هنگام مرگ آاله تريلبی آث. آويزان بود
  .گذاشته باشد

  
فرياد آوچكی آه ناباوری، وجد و . پنداری از فاصله ای دور صدای فرياد متعجب زن را شنيد

رنجشی غريب را در خود داشت و قبل از اين آه از هوش برود، دريافت آه رآا اجازه داده تا مدتی 
ر او پيروز می شود، انتقامش در وهم رسيدن به امنيت باقی بماند، زيرا می خواهد وقتی سرانجام ب

  .شديدتر و ُپرمعنی تر باشد
  

و در حالی آه آالمی را آه در اولين ديدارشان بر زبان آورده بود، تكرار ." تو زنده ای: "زن گفت
  ."مسأله اين است آه زنده مانده ای: "می آرد، افزود

  
  .لبخند بر لب آنار پاهای بيمار الی در آن شب برفی به خواب رفت

  
  
  
  
  



  فصل چهارم
  

  عايشه
  
 
 
  
  
  
 

 نتيجه ی مالقات با ُرزا .حتی تصاوير خيالی نيز مهاجرت کرده اند و شهر را بهتر از او می شناسند
و ِرکا اين بود که اکنون دنيای رؤياهای همزاد فرشته اش مانند واقعيت متغير زمان بيداری ملموس 

عمارتی اربابی، به َسبک هلندی : اهر می شودمثًال االن اين منظره در برابرش ظ. رسيد به نظر می
رؤيا او را به سرعت تمام از کنار . در بخشی از لندن که بعدها می فهمد کنزينگتون نام دارد

، خانه ی کوچک خاکستری رنگی که پنجره هايش در فرو [Barkers]کرز اربفروشگاه بزرگ 
 را نوشت، ميدان نمايشگاه بطالتتاب در آنجا ک [Thackeray]تاکری رفتگی ديوارها قرار دارد و 

و صومعه ای که دختران بچه سال يونيُفرم پوش ُمدام به آن داخل می شوند، بی آنکه هرگز خارج 
شوند و خانه ی تاليران در روزگار پيری، وقتی پس از اين که هزارو يک بار بوقلمون صفت 

بله، رؤيا او را از . ابق فرانسه درآمدوفاداری ها و اصول زندگيش را تغير داد، به قيافه ی سفير س
برابر همه ی اين ها گذراند و به يك بلوک ساختمانی هفت طبقه ی دو نبش رساند که بالکن هايش تا 

اکنون رؤيا به سرعت اورا از ديوار . طبقه ی چهارم نرده های آهنی سبز رنگ و کار شده داشت
 پرده های پشت پنجره ی اتاق نشيمن را کنار می بيرونی ساختمان باال می َبَرد و در طبقه ی چهارم
چشمانش در نور ضعيف زرد رنگ باز است و به . زند و سرانجام مثل هميشه بيدار همانجا می نشيند
  .آينده، به امام ريشو و عمامه به سر خيره شده است

 
تاده اشتباه  که بهتر است با ساير کلماتی که اين روزها بر سر زبان ها اف-او کيست؟ يک تبعيدی

تبعيد رؤيای بازگشتی باُشکوه . منظور واژه هايی چون مهاجر، پناهنده، ساکت و محّيل است... نشود
تبعيد . [St. Helena]سنت هلن نه  [Elba] است آلباتبعيد . تبعيد تصوير خيالی انقالب است. است

تبعيد توپی . می نگرداز ورای نگاهی که به عقب می افکند، پيش رويش را : همواره دو پهلو است
در زمان منجمد می شود، ترجمان چيزی است در . است که به هوا پرتاب شده و همانجا می ماند

قالب يک عکس، عکس چيزی که امکان حرکتش صلب شده، به وضعی غير ممکن بر باالی 
موطنش آويخته در انتظار لحظه ی گريز ناپذيری است که در آن عکس ناچار است به حرکت در 

خانه اش آپارتمانی اجاره . امام به اين چيزها می انديشد. آيد، لحظه ای که زمين ساکنش را طلب کند
   .هوا است. عکس است. اتاق انتظار است. ای است

  
کاغذ ديواری کلفت کرم رنگ که راه های سبز زيتونی دارد کمی رنگ باخته، آنقدر که مستطيل ها 

امام دشمن . يی که قبًال آنجا آويخته بودند رويش نمايان استو لوزی های ُپررنگ تر، جای تابلوها
به اين خانه که وارد شد، تصاوير بی سر و صدا از روی ديوارها کنار رفتند و از اتاق . تصوير است

با اين وجود، بعضی تصاوير می . خارج شدند تا بر سر راه آن تقبيح بر زبان نيامده قرار نگيرند
قچه چند کارت ُپستال چيده است که به شيوه ای قراردادی مناظری از ميهنش را روی تا. توانند بمانند



کوهی که از فراز شهری سر برآورده، .  می خواَنددشميهنی که به لفظ ساده شده ی . نشان می دهند
ولی در اتاق خوابش، روی ديوار مقابل تخت . نمای دهی زيبا از پس درختی تنومند، يک مسجد

پرتره ی زنی که نيرويی .  که دراز می کشد، شمايل مقتدری نصب کرده استسفری سختش، آنجا
زنی که موهای سياهش به بلندی . استثنايی دارد و نيم رخ مشهورش به مجسمه ای يونانی می ماند

درست مثل او که در . شمايلش را نزد خود نگاه می دارد: قدش است، بله، دشمنش زنی مقتدر است
 او .او را در دست می فشارد و يا آن را درون گردنبندش پنهان می کندقصرهای اقتدارش عکس 

در اين جزيره امام تبعيدی و در . چه نام دارد؟ چه می خواستيد؟ نامش عايشه است. امپراتوری است
  .آن زن، هر يک توطئه ی قتل ديگری را می چينند. دشوطنش، 

 
 که مبادا آن چيز پليد داخل آپارتمان پرده های مخمل ضخيم طاليی رنگ را تمام روز می کشيد

همه ی افکارش به روی اين واقعيت تلخ متمرکز . آن چيز خارج است، فرنگستان، مّلت غريبه. بخزد
در موقعيت های نادری که امام برای هواخوری . شده که دارد در اينجا به سر می َبَرد و نه در آنجا
ک آفتابی به چشم که کتشان پنداری چيزی زيرش به کنزينگتون می رود، ميان هشت مرد جوان عين

باشد، ورم دارد، می ماند و در حالی که دست هايش را به همديگر می گيرد، به آن ها خيره می شود 
اين شهری که . که نکند هيچ عامل يا ذره ای از اين شهر نفرت بار چون خاشاک به چشمش بنشيند

 اين خاطر که پناهش داده بود تحقير می کرد، چرا که علی زباله دان گناه و پليدی ها بود و او را به
وقتی اين تبعيد . رغم حرص و آز، نخوت و شهوت پرستی مردمانش، امام را زير منت نهاده بود

لعنتی را ترک می گويد تا پيروزمندانه به آن شهر ديگری که زير کوه کارت ُپستال گسترده باز 
ی آن سدمی که به ناچار در طول انتظار اقامتگاهش بوده هيچ گردد، با سربلندی خواهد گفت درباره 

اطالعی ندارد و در جهل مطلق به سر می َبَرد و از اين رو آلوده نشده و بی هيچ گونه تغيير همچنان 
  .پاک باقی مانده است

  
دليل ديگر کشيدن پرده ها اين است که ُدور و برش ُپر از چشم و گوش است، آن هم چشم و گوش 

حتمًا آن . اين ساختمان های نارنجی رنگ بی طرف نيستند.  که همگی از آن دوستان نيستندهايی
طرف خيابان در مکانی دوربين هايی با لنز مخصوص، دستگاه های ويدئو و وسايل استراق سمع را 

ن آپارتما. وانگهی، خطر تيراندازی از نقاط پنهانی را نيز نبايد از نظر دور داشت. پنهان کرده اند
های طبقات باال، پايين و آپارتمان کناری امام را نگهبانانش اشغال کرده اند و ُمدام در لباس زنانه، 

ناچارند بيش . چادر به سر، با دهان بندهای نقره ای در خيابان های محله ی کنزينگتون قدم می زنند
ی ای که موجب می بيماری روان[پارانويا هرچه باشد او يک تبعيدی ست و . از حد مواظب باشند

پيش شرط  ].م. شود بيمار خود را فردی مهم و مشهور و در عين حال تحت تعقيب دشمنان بپندارد
  .زنده ماندنش شده است

 
اين نو آيين يک امريکايی است که . تازگی از يکی از نو آيينان مورد عالقه اش قصه ای شنيده است

بالل برايش .  ناميده ميشودبالل ايکسغيير داده و قبًال آواز خوان معروفی بوده و حاال اسمش را ت
گفته که در کلوپ شبانه ای که امام معموًال نايب هايش را برای استراق سمع و احيانا زير پاکشی از 

 آشنا شده که دشبعضی هواداران اپوزيسيون به آنجا می فرستد، با جوانی محمود نام از اهالی 
گويا . شود که اين محمود از چيزی بی اندازه وحشت داردخواننده بود و حين صحبت معلوم می 

تازگی با زنی سرخ مو و درشت اندام روی هم ريخته بوده به اسم رناتا و معشوق قبلی اين رناتا، 
بله، خود پانچاندام شماره ی يک، نه . رئيس تبعيدی ساواک، سازمان شکنجه ی شاه ايران، بوده است

 استعداد کشيدن ناخن های پا يا آتش زدن پلک های چشم را يکی از اين ساديک های کوچک که



يک روز بعد از اين که محمود و رناتا به . دارند، بلکه خود آن حرامزاده شخصًا معشوقش بوده است
با زنم . نوشته بود، باشد مادر سگ. آپارتمان تازه شان َنقل مکان کردند، برای محمود نامه ای آمد

راستی سگ پدر يادم : روز بعد نامه ی دوم رسيد.  خواستم سالمی بدهمفقط می. جماع می کنی بکن
محمود و رناتا تقاضا کرده بودند شماره ی تلفن جديدشان در دفتر . اينم شماره تلفن جديدت. رفت بگم

بدبختانه دو . راهنمای تلفن ثبت نشود و شرکت تلفن هنوز شماره ی جديدشان را اعالم نکرده بود
. نامه ی شرکت تلفن رسيد، شماره تلفن دقيقا همان بود که در نامه ی کذايی آمده بودروز بعد، وقتی 

همه ی موهای محمود در جا ريخت و وقتی روی بالش چشمش به موهايش افتاد، با التماس به رناتا 
ترا به خدا از اينجا برو يک جای . عزيز جون، من دوستت دارم، اما تو از سر من هم زيادی: "گفت
امام که اين قصه را شنيد، سری جنباند و گفت آن فاحشه هر قدر هم ." ست، خيلی دوردستدورد

نشانی روی خودش گذاشته است که . بدنش شهوت انگيز باشد، حاال ديگر کسی به او دست نمی زند
اما نتيجه ی واقعی اين داستان اين . آدم ها اينطوری خودشان را ضايع می کنند. از ُجذام بدتر است

لندن شهری بود که رئيس ساواک ارتباطات . د که امام بايد ُمدام تحت مراقبت قرار می گرفتبو
مهمی در شرآت تلفنش داشت و اين رئيس ساواک زمان شاه صاحب رستورانی در هونسلو بود و 

پرده ها را . اينجا هر کسی را می پذيرند. عجب پناهگاهی! عجب شهری. کار و بارش گرفته بود
  .بِکش

  
 حال حاضر، طبقات سوم تا پنجم آپارتمان های اين ساختمان اربابی، تنها ميهن تحت مالکيت امام در
در اينجا تفنگ و راديوی موج کوتاه و اتاق هايی وجود دارد که جوانان زرنگ کت و شلوار . است

لکلی در اينجا مشروب ا. پوش در آن ها می نشينند و به طور اضطراری با چند تلفن صحبت می کنند
از ورق بازی و تخت نرد هم خبری نيست و تنها زنی که ديده می شود همان تمثالی . وجود ندارد

در اين قائم مقام ميهن، که قديس بی خواب آن را . است که روی ديوار اتاق خواب پيرمرد آويخته
باز است و اتاق انتظار يا سالن ترانزيت خود می پندارد، دستگاه شوفاژ روز و شب تا آخرين درجه 

تبعيدی نمی تواند گرمای خشک دش را فراموش کند، از اين رو بايد آن . پنجره ها را محکم بسته اند
ميهن قديم و آينده که حتی ماهش نيز داغ است و چون چاپاتی گرمی که به آن کره . را تقليد کرد

 و خورشيد مذکرند، ولی آه، آن تکه خاک دوست داشتنی دنيا، آنجا که ماه. ماليده باشند چکه می کند
تبعيدی شب ها پرده های اتاقش را باز می کند، مهتاب به . نور گرم و شيرينشان نامی مؤنث دارد

مژه می زند و چشم هايش را . درون می آيد و سرمايش چون ميخ در تخم چشم هايش فرو می رود
و لباسی گشاد به تن دارد  ت بله، اين مرد شوم و ابرو درهم کشيده که همچنان بيدار اس.تنگ می کند
  .امام است

  
همه گرانند و با عجله، يکجا از . در تبعيد مبل ها زشت می شوند. تبعيد کشوری است که روح ندارد
کاناپه های نقره ای براق مثل اتومبيل های بيوک دسوتوالدز مبل : يک فروشگاه خريداری شده اند

. ی شيشه ای که به جای کتاب در آن پرونده می گذارندهای قديمی پره دارند، قفسه های کتاب با درها
بنابراين هروقت . در تبعيد به محض اين که کسی شير آشپزخانه را باز کند، آب دوش داغ می شود

امام به حمام تشريف می َبرند، همه ی ملتزمين بايد به ياد داشته باشند که از ُپر کردن کتری يا آب 
 کنند و وقتی امام به توالت می روند، مريدان از زير آب داغ کشيدن بشقاب های کثيف خودداری

نگهبانان با عينک دودی از بيرون غذا . در تبعيد هرگز غذا پخته نمی شود. دوش بيرون می جهند
چنين تالش هايی اقرار به : در تبعيد هر گونه تالشی برای ريشه دواندن خيانت می نمايد. می خرند

  .شکست است
 



  .ی استامام مرکز چرخ
 

پسرش خالد با يک ليوان آب وارد خلوتگاهش می . در تمام شبانه روز حرکت از او منشعب می شود
امام پياپی آب می . ليوان را در دست راست گرفته و کف دست چپش را زير آن نهاده است. شود

 فيلتر آب را قبًال از يک. نوشد، هر پنج دقيقه يک ليوان آب می نوشد تا خود را پاک نگه دارد
همه ی جوانان ُدور و برش با رساله ی مشهور امام که . ماشينی امريکايی گذرانده تصفيه کرده اند

زاللی، سادگی . امام معتقد است پاکی آب به نوشنده منتقل می شود. درباره ی آب است آشنايی دارند
 يابورگاندی ب شرا." امپراتوريس شراب می نوشد"توضيح می دهد که . و لذت زاهدانه ی مزه اش

شراب های مختلف فساد مستی بخششان را با آن بدن زيبا و پليد . [Burgundies,clarets]کالرت 
. همين گناه کافی است تا او برای هميشه، بدون اميد بخشودگی و رهايی محکوم شود. در می آميزند

جمجمه ُپر از . رفتهتمثال اتاق خوابش را در حالی نشان می دهد که جمجمه ی انسانی را در دست گ
رساله ی مزبور  .مايعی به رنگ سرخ تيره است امپراتوريس خون می نوشد، ولی امام مرد آب است

آب . بی جهت نيست که مردمان سرزمين گرمسير ما حرمت آن را واجب می دانند: "کند  ادعا می
اگر .  خودداری کندهيچ فرد متمدنی نمی تواند از آوردن آب برای فرد تشنه ای. حافظ زندگی است

دختربچه ای نزد مادر بزرگی بيايد و آب بخواهد، هر قدر هم دست و پای زن از شدت بيماری 
پس بدانيد و آگاه باشيد، . آرتروز خشک شده باشد، بالفاصله برمی خيزد و به سراغ شير آب می رود
  ."تهر کس عليه آب کفر بگويد يا آلوده اش گرداند، روح خود را رقيق کرده اس

 
در متن مصاحبه ای که . امام بارها خشم خود را نسبت به خاطره ی مرحوم آقاخان نشان داده است

اين : "درباره ی شامپانی نوشيدن رهبر اسماعيليان انجام شده بود، آقاخان در پاسخ خبرنگار گفته بود
امام داد ." ل می شودنوشيدنی ظاهرًا شامپانی است، اما به محض اين که به لبان من برسد به آب تبدي

خطاب به مردانش می گويد در حکومت آينده چنين افرادی . مرتد، کافر، عوضی! می زند ديو
اين است سرشت . هنگام آب خواهد بود و خون چون شراب جاری خواهد شد. محاکمه خواهند شد

يد، بعدها به آنچه نخست در گرمای سترون آپارتمانی بر زبان می آ: معجزه آسای آتيه ی تبعيدی ها
چه کسی رؤيای شاهی را در دل نپرورده است؟ ولو اينکه تنها برای . سرنوشت مّلتی تبديل خواهد شد

احساس می کند از انگشتانش . ولی امام خواب بيش از يک روز را ديده است. يک روز باشد
  .تارهايی چون تارعنکبوت می تراود که وسيله ی کنترل حرکت تاريخ خواهد شد

  
  .ه تاريخن: نه
   

  .رؤيای او شگفت انگيزتر است
 
*  
 

پسرش خالد، حامل آب، در برابر پدر چون زائری مقابل محراب زانو می زند و به اطالعش می 
بالل پشت . رساند که پاسداری که بيرون در خلوتگاهش نگهبانی می دهد، سلمان فارسی نام دارد

  .ق شده، از راديو به قصد دش پخش می کنددستگاه نشسته و پيام روز را با همان طول موج تواف
  

دست های بزرگ ُپرگره اش را که رنگ سربی . به سنگی زنده می ماند. امام سکون مجسم است
سنگ خارا دارند، سنگين به دو طرف صندلی پشت بلندش نهاده، سرش که برای آن بدن به نظر 



. ی الغر و استخوانی است آويختهزيادی بزرگ می آيد، فکورانه از گردنش که به نحو شگفت انگيز
نگاه امام جّدی است و . گردنش درست پيدا نيست و از پس ريش فلفل نمکَيش به زحمت ديده می شود

بی هيچ جنبشی می جنبد، بی هيچ . وجودش از عناصر برآمده. او قدرت کامل است. لبانش نمی خندد
او شعبده . ی بر زبان آورد سخن می گويدعملی آنچه می خواهد به انجام می رساند و بی آنکه واژه ا

  .باز است و حقه اش تاريخ
 

  .نه، نه تاريخ، چيزی شگفتتر از آن
 

صدای بالل نوآيين امريکايی . توضيح اين معما را هم اکنون از طول موج راديوی مخفی می شنويد
ه فرستنده ی صدايش درون دستگا. بالل مؤذن. به گوش می رسد که سرود مذهبی امام را می خواَند

آن وقت تغيير ُفرم می دهد و سخنان . آماتور نفوذ می کند و در کشور رؤيايی دش به گوش می رسد
. برنامه ی روزانه با دشنام به امپراتوريس آغاز می شود. رعدآسای امام را بر زبان جاری می سازد

 آدم کشی، رشوه، فهرست جناياتش،. دشنام هايی که از فرط تکرار چون عبادت روزانه شده است
بعد بالل با صدايی زنگ دار . روابط جنسی با مارمولک ها و چه و چه، همگی برشمرده می شود

پيام شبانه ی امام را خطاب به مّلتش قرائت می کند و آن ها را به شورش عليه پليدی حکومت عايشه 
ه تنها عليه استبداد، بلکه عليه ن. ما انقالب خواهيم کرد: "امام با صدای بالل اعالم می کند. می خواَند

. چرا که دشمن ديگری ورای عايشه وجود دارد، و آن خود تاريخ است." تاريخ انقالب خواهيم کرد
تاريخ همان شراب چون خون است که ديگر نبايد نوشيده شود، تاريخ مستی بخش که خالق و مالکش 

زيرا همه ی . باطلی بيش نيستپيشرفت، علم و حقوق و دانش خيال . شيطان بزرگ. شيطان است
بالل خطاب به شنوندگان . دانش ها با پايان گرفتن وحی خداوند به ماهوند به مرحله ی تکميل رسيد

ما پرده ی تاريخ را در هم می پيچيم و هنگامی که اسرار تاريخ برمال می شود، بهشت : "شب گفت
امام بالل را به خاطر صدای خوشش  ".را می بينيم که در انوار ُشکوهمندش در آنجا ايستاده است

صدايی که قبل از تغيير آيين، بارها آوازهايش را به قله ی ِاِوِرست ُپرخريدارترين ها . برگزيده بود
صدايی که خوب تغذيه شده . صدايش غنی و نافذ است، صدايی که عادت دارد شنيده شود. رسانده بود

همان .  اسلحه ی غرب عليه سازنده اش به کار می رودو تعليم ديده، صدای اعتماد به نفس امريکايی،
اوايل بالل ايکس نسبت به . سازنده ای که با نيرويش از امپراتوريس و استبداد وی پشتيبانی می کند

اين گونه گفتگو از صدايش اعتراض می کرد و اصرار داشت بگويد که او نيز از ميان مّلتی تحت 
و امام با لحنی که از . و با يانکی های امپرياليست منصفانه نيستستم برخاسته است و برابر دانستن ا

ولی آدمی که در خانه ی قدرت بزرگ . مهربانی عاری نبود می گفت بالل، درد تو درد ما هم هست
بايد آن ها را با همين پوستی که موجب درد و رنجت شده از راه و . شده، راه و رسم آن را می داند

منظورم عادت به قدرت است، لحن کالم آن، حرکات آن و رفتار . بنشانیروش خودشان سرجايشان 
. اين يک بيماری است بالل و به همه ی کسانی که نزديکش می شوند سرايت می کند. آن با ديگران

 .اگر قدرتمندان لگد کوبت کنند، تماس کف پايشان آلوده ات می کند
 

ستبداد امپراتوريس عايشه، مرگ بر تقويم ها، مرگ بر ا: "بالل همچنان خطاب به تاريکی می گويد
کتاب ها را . بی زمان خداوند را می طلبيم. ما در جستجوی ابديتيم! مرگ بر امريکا، مرگ بر زمان

کاغذها را پاره کنيد و کالم را بشنويد، کالمی که از طريق . بسوزانيد و تنها به يک کتاب اعتماد کنيد
و با اين گفته ." آمين.  الهام شده و امام ما آن را تفسير کرده استجبرئيل مالئکه به ماهوند پيامبر

در همان حال، امام در خلوتگاهش پيامی ديگر فرستاد و جبرئيل مالئکه را . برنامه را به پايان رساند
  .چون شعبده بازان ظاهر کرد



 
*  
 

همان . ای معمولیمردی است با لباس ه. ظاهرش مثل مالئکه ها نيست: خودش را در خواب می بيند
شلوار گشادی که به زور بند شلوار به تنش . گاباردين و کاله تريلبی. لباس های مرحوم ِهنری دايموند

اين جبرئيل رؤيا که کامًال شبيه جبرئيل . بند شده، پلور پشمی مدل ماهيگيران و پيراهن سفيد پف کرده
  .امام مانند ابر به سفيدی می زندچشمان . بيداری است، لرزان در خلوتگاه امام ايستاده است

  
  :جبرئيل برای پوشاندن ترسش با کج خلقی می گويد

 
  ."چه اصراری داريد حتمًا َمِلک مقّرب را ببينيد؟ خودتان که می دانيد آن ُدوران ديگر تمام شده است"
 

می شوند از فرش زير پا رشته های پيچنده ی ُپرپشمی دراز . امام چشمانش را می بندد و آه می کشد
  .و به ُدور پاهای جبرئيل می پيچند و محکم نگهش می دارند

 
  ."بگذاريد بروم. وحی و الهام پايان گرفته. شما به من احتياجی نداريد: "جبرئيل تاکيد می کند

 
امام سرش را به عالمت منفی می جنباند و به سخن می آيد، ولی لبانش بی حرکت است و صدای 

صدا می گويد امشب شب .  می کند، هرچند فرستنده ای ديده نمی شودبالل گوش جبرئيل را ُپر
  .موعود است و تو بايد مرا به اورشليم ببری

 
چرا که وقتی امام حرکت را اراده . آپارتمان محو می شود و آن دو روی بام کنار منبع آب ايستاده اند

ريشش که در باد به . آوردمی کند، در حال سکون همه ی دنيا را در اطراف خود به جنبش در می 
حرکت در آمده حاال بلندتر شده است و اگر باد آن را مثل شال گردن به هوا نبرده بود، تا نوک پايش 

جبرئيل طفره می . مرا ببر. چشمانش قرمز است و صدايش درون فضا معلق می ماند. می رسيد
حرکت که به طرز شگفت انگيزی اما امام با يک . انگار خودتان به تنهايی می توانيد برويد. رود

سريع است، ريشش را روی شانه اش می اندازد، دامن پيراهنش را باال می زند و دوپنای دوکی 
شکلش را که مثل هيوال پوشيده از پشم است هويدا می کند، و در سياهی شب به هوا می پرد، چرخی 

شده و به چنگال های خم شده می می زند و روی شانه ی جبرئيل می نشيند و با ناخن هايی که بلند 
جبرئيل احساس می کند که روی هوا بلند می شود و پيرمرد را با موهايی که . ماند، او را می چسبد

موها اکنون از همه جهت به اهتزاز در آمده و . هر َدم بلندتر می شود همراه خود به آسمان می َبَرد
  .ابروهايش چون رشته در باد می جنبد

 
ستی از کدام طرف است؟ گذشته از آن، اورشليم از آن واژه های لغزنده است که می را. اورشليم

اورشليم امام کجاست؟ آن صدای . چيزی مثل يک هدف يا تعالی. تواند به مفهوم ايده يا مکان باشد
  ."سقوط آن فاحشه ی بابل. سقوط آن فاحشه: "غيبی در گوشش گفت

 
می شود و اکنون مثل پنيری که زيرش را آتش کرده باشند ماه گرم . در فضای شب شتابان می گذرند

قل می زند و او، جبرئيل، تکه هايی از آن را می بيند که گاه به گاه می افتند، تکه های ماه که روی 
  .گرما شدت می گيرد. زمين زير پايشان پديدار می شود. آتش سرخ آسمان قل می زنند



  
آن دو بر فراز . خی می زند و نوک درختانش مسطح استچشم اندازی است پهناور که زمينش به سر

. حتی سنگ های اينجا از گرما صاف شده اند. کوه هايی پرواز می کنند که قله هايشان مسطح است
کوهی که عکسش را کارت ُپستال کرده اند و شهر . بعد به کوه بلندی می رسند که مخروط کامل است

همان . امپراتوريس قصر. ن کوه، قصری به چشم می خوردپايين پايش گسترده است و در شيب پايي
.اين انقالب آماتورهای راديو است. که پيام های راديويی دمار از روزگارش در آورده

  
در اين شب . جبرئيل همراه امام که چنان سوارش شده که انگار قاليچه ی پرنده است، پايينتر می آيد

در . به قصر امپراتوريس می رسند.  چون مار می خزندگرم، خيابان ها که گويی جان گرفته اند،
جلو چشم ما؟ بابا آنجا چه خبر است؟ صدای امام در فضا معلق . برابر قصر گويی تپه ای می رويد

  ."می خواهم عشق را نشانت بدهم. برو پايين: "می ماند
  

 ها چنان تنگ و فشرده انبوه انسان. به سطح بام ها که می رسند جبرئيل می بيند خيابان ها ُپر است
مردم آرام، . در کوچه های مار آسا ايستاده اند که ترکيبشان به هستی دل سخت و مارپيچی مبدل شده

با گام های برابر در حرکتند و از پس کوچه ها به کوچه ها، خيابان ها و شاهراه ها می رسند و در 
طرافش را درختان غول آسای اآاليپتوس خيابان اصلی که به قدر دوازده رديف اتومبيل پهنا دارد و ا

خيابان جای سوزن انداختن . آاشته اند و تا دروازه ی قصر امتداد می يابد، اجتماع عظيمی بر پا است
هفتاد نفر پهلو به پهلو، و ديگران . ندارد و به عضو اصلی اين موجود جديد چند سر تبديل شده است

در .  دروازه های قصر امپراتوريس گام برمی دارندبه دنبالشان با ظاهری جّدی و عبوس به سوی
برابر دروازه گارد شخص ملکه در سه رديف، يکی ايستاده و دو ديگر به زانو و درازکش، با سالح 

سوی گاردهای مسلح گام برمی دارند و هر ه مردم از شيب کوهپايه ب. های آماده انتظار می کشند
. هان غرش سالح ها برمی خيزد و همگی بر زمين می افتندناگ. هفتاد نفر با هم به تيررس می رسند

در اين هنگام هفتاد نفر بعدی از روی جسدها می گذرند و تفنگ ها بار ديگر قهقهه می زنند و تپه ی 
در کنار درهای تاريک خانه . باز هم رديف ديگری از کوهپايه باال می آيد. ُمردگان بلندتر می شود

برو شهيد شو، . ران عزيز کرده شان را به سوی تظاهرات هل می دهندها مادران چارقد به سر پس
می بينی چقدر دوستم دارند؟ هيچ استبدادی در : "صدای غيبی می گويد. بمير. هر چه الزم است بکن

  ."دنيا نمی تواند در برابر پيشروی اين عشق آرام مقاومت کند
  

آن زن، ملکه مردم را به دامان تو . تنفرت اس. اين عشق نيست: " جبرئيل گريان جواب می دهد
  . اگرچه اين توضيح به نظرش ناقص و سطحی می آيد." رانده

 
آن ها . من برکت می آورم و او فساد. آن ها دوستم دارند، زيرا من آب هستم: "صدای امام می گويد

د رويگردان انسان هايی که از خداون. مرا به خاطر اين عادتم که ساعت ها را می شکنم دوست دارند
زمانی . می شوند، احساس عشق و يقين را می بازند و ديگر مفهوم زمان بی کران را در نمی يابند

مردم سودای ابديت . زمان بی زمانی که نيازی به حرکت ندارد. که ورای گذشته، حال و آينده است
هر روز درون . در حالی که او جز تيک تاک ساعت هيچ نيست. را می پرورند، و من ابديت هستم

او زندانی سرشت خويش است و . آينه می نگرد، و از فکر گذشت زمان و پيری به وحشت می افتد
ما همه ی . بعد از انقالب، ديگر ساعتی باقی نمی ماَند. در ميان زنجير زمان دست و پا می زند

د از انقالب، بع. ساعت ها را ُخرد خواهيم کرد و واژه ی ساعت از دايرة المعارف حذف خواهد شد



ما همگی دوباره زاده خواهيم شد و در برابر ديدگان . ديگر کسی زادروزی را جشن نخواهد گرفت
  ."قادر متعال سنی ثابت و تغيير ناپذير خواهيم داشت

  
مردم به سالح ها دست می . اکنون ساکت می شود، زيرا آن پايين لحظه ی بزرگ فرا رسيده است

 مار بی انتهای صفوف انسانی، آن اژدهای غول آسای توده های به پا سکوت حکمفرما است و. يابند
خاسته، به رديف گاردها می رسد، گلوهايشان را می فشارند و صدای مرگبار سالح هايشان را می 

  ."تمام شد: "َبرند، امام آهی سخت می آشد
 

.  خاموش استهنگامی که مردم با همان گام های سنجيده به سوی قصر می روند، چراغ های آن
ناگهان از درون قصر خاموش صدايی سهمگين برمی خيزد، صدايی که نخست با ضجه ای 

صدايی چون هو کشيدن جغد، توأم با . گوشخراش آغاز می شود و کم کم به ژرفای زوزه می رسد
بعد گنبد طاليی قصر چون . خشمی چنان مهيب که غرش آن همه ی زوايای شهر را ُپر می کند

بال هايی ستبر و . مرغ می ترکد و از ميان آن سياهی شبحی اسطوره ای برق می زندپوست تخم 
جبرئيل پی می . شبق گون دارد و موهايش چون آبشاری سياه که طولش به اندزه ی ريش امام است

  .َبَرد که آل الت از جلد عايشه بيرون جسته است
  

  ."بُکشيدش: "امام فرمان می دهد
 

الکن تشريفاتی قصر می گذارد و او با حرکت دست های گشاده اش شادی جبرئيل او را به روی ب
صدای مردم چنان بلند است که حتی زوزه های الهه را می پوشاند و . بزرگ مردم را پاسخ می گويد
مثل عروسک خيمه شب . جبرئيل ميان هوا معلق مانده چاره ای ندارد. چون ترانه ای اوج می گيرد
 می رود و الهه که رسيدنش را می بيند، چرخی می خورد، در فضا خم بازی ای است که به جنگ

جبرئيل . می شود و در حالی که همچنان ضجه می زند، با همه ی توان به سويش خيز برمی دارد
خوب می داند امام که مثل هميشه نماينده ای به جنگ می فرستد، او را نيز به همان سادگی مردمی 

  .وازه ی قصر تپه ای ساخته بود قربانی می کندکه جسدهايشان در برابر در
  

با خود می . می داند که در اجرای هدف آن روحانی سربازی بيش نيست و مأموريتش خودکشی است
قدرت . من حريف او نمی شوم، ولی اين شکست الهه را نيز ضعيف کرده است. گويد، من ضعيفم

 را در دست می گيرد و کارزار آغاز می جبرئيل رعد و برق. امام جبرئيل را به حرکت می آورد
َمِلک مقّرب نيزه های برق به پای حريف پرتاب می کند و الهه ستاره های دنباله دار را به . شود

. حتمًا خواهيم مرد. با خود می گويد ما داريم به قصد مرگ می جنگيم. سوی شکم جبرئيل می فرستد
 چون دو رزمنده در ميدانی پوشيده از .الت و جبرئيلال : و در آسمان دو ُبرج فلکی زاده خواهند شد

 .هر دو سخت خسته اند. اجساد به سختی گام برمی دارند، ولی همچنان می جنگند
 

  .الهه می افتد
 
ال الت، ملکه ی شب از پا در می آيد و با سر به زمين سقوط می کند، جمجمه اش ُخرد می شود . بله

ئکه ی سياه بی سر با بال هايی کنده شده، چون توده ای مچاله مال. و جسد بی سرش برجای می ماَند
جبرئيل که با هراس چشم از او برمی گيرد، امام را می بيند . کنار يکی از درهای باغ قصر می افتد



که به هيبت هيوال در آمده و در حياط جلويی قصر دراز ِکشيده، دهانش را به حال خميازه کنار 
  .را که از آن می گذرند می بلعددروازه باز کرده و مردم 

 
و اکنون همه ی . جسد ال الت روی چمن ها ورچروکيده و تنها لکه ای تيره از آن برجای مانده است

ساعت ها در پايتخت دش زنگ می زنند و ضربه های زنگ بی وقفه، فراسوی دروازه، فراسوی 
ساعتی که از . ا اعالم می کندبيست و چهار، فروسوی هزار و يک ادامه می يابد و پايان زمان ر

مقياس بيرون است، ساعت بازگشت تبعيدی، ساعت پيروزی آب بر شراب، ساعت آغاز بی زمانی 
  .امام

 
*
 

هنگامی که قصه های شبانه تغيير می کند و پی گيری رويدادهای جاهليه و يثرب، بی اخطار قبلی، 
 به اين فکر می افتد که شايد اين وضع نفرين به مبارزه ی امام با امپراتوريس تبديل می شود، جبرئيل

ولی وقتی می بيند . شده پايان گرفته و رؤياهايش دوباره مثل سابق به حالت عادی در آمده است
داستان تازه نيز چون گذشته، هر بار که به خواب می رود، درست از همان نقطه ای که پايان يافته 

 َمِلک مقّرب به صحنه وارد می شود، اميدش رنگ بود آغاز می گردد و تصوير خودش چون تناسخ
حاال کار به جايی رسيده که بعضی از . می بازد و بار ديگر به اين وضع اجتناب ناپذير تن می دهد

قصه های قهرمانی شبانه اش تحمل ناپذير شده است و در پی مکاشفات امام، از اين که قسمت بعدی 
زيرا سرانجام معلوم . طويلتر می شود، خوشحال استداستان شروع می شود و فهرست رؤياهايش 

شده که الهه ای که جبرئيل می خواست از ميان ببرد و موفق نشد، تنها خدای انتقام، قدرت، وظيفه، 
اين داستان هم به نوعی از غم غربت و ميهن از . قانون و نفرت نيست، بلکه خدای عشق نيز هست

اين چه جور قصه ای است؟ ...  به گذشته بازگشته استاحساس می کند. دست رفته حکايت می کرد
ميرزا سعيد اکبر روز تولد چهل سالگَيش در اتاقی : بياييد از اول شروع کنيم. االن شروع می شود

  .که ُپر از پروانه بود همسر خواب رفته اش را تماشا می کرد
  
*
 

زميندار، در اتاقی که ُپر از صبح روز تولد چهل سالگَيش در آن روز سرنوشت، ميرزا سعيد اکبر 
آن روز صبح زود . پروانه مواظب همسر خفته اش بود که احساس کرد قلبش از عشق لبريز می شود

همان خواب به آخر . هنوز سپيده نزده خواب بدی ديده و دهانش تلخ و بدمزه شده بود. بيدار شده بود
ه ای به وقوع می پيوست و هميشه او رؤيايی که در آن فاجع. رسيدن دنيا که به کّرات ديده بود

پايان بی رحمانه ی آن نوع ناچيزی که : "شب قبل جمله ای از نيچه را می خواند. تقصيرکار بود
وقتی . و کتاب را همانطور روی سينه اش گذاشته، به خواب رفته بود." انسان: بيش از حد ادامه يافته

نه بيدار شده بود، از دست خودش خشمگين بود در اتاق خواب خنک و سايه روشن با صدای بال پروا
در هر صورت، االن کامًال بيدار . که چنين کتابی را برای خواندن در آخر شب انتخاب کرده است

به سرعت برخاست، کفش های راحتَيش را پوشيد و آرام توی ايوان خانه ی وسيعش شروع به . بود
پروانه ها چون ملتزمين . نوز غرق در تاريکی بودکرکره ها را کشيده بودند و خانه ه. قدم زدن کرد

ميرزا سعيد آمد تو، کرکره را باال کشيد . کسی آن دورها فلوت می زد. پشت سرش پرواز می کردند
پروانه های . باغ هنوز غرق در ِمه بود و ابر پروانه ها در آن ميان می چرخيدند. و بندش را گره زد

فوج های پروانه های معجزه آسا روز و شب فضا را . هرت داشتنداين منطقه ی دور افتاده از قديم ش



پروانه هايی که استعداد تغيير رنگ داشتند و هنگامی که روی گل های سرخ، پرده های . ُپر می کرد
در خانه . زعفرانی، جامه های تيره يا انگشترهای کهربا می نشستند، رنگ بال هايشان عوض می شد

ن مردم چنان به معجزه ی پروانه ها عادت داشتند، که آن را امری جزيی ی زميندار و ِده نزديک آ
ولی واقعيت همانطور که خدمتکار به ياد می آورد، اين بود که پروانه ها نوزده سال . تلقی می کردند

. افسانه ی محلی حکايت می کرد که پروانه ها دوستان قديمی آن محل بوده اند. پيش بازگشته بودند
 ].م.  در هند به نشانه ی محبت يا احترام به کار می رود"جی"پسوند [ه به بی بی جی زنی مقدس ک

می گفتند زيارت قبرش ناتوانی جنسی و زگيل . شهرت داشت و حدود چهل و دو سال عمر کرده بود
از صد و بيست سال پيش که بی بی جی . را خوب می کند، ولی جای آن اکنون فراموش شده بود

وانه ها نيز چون خود قديس در دنيای افسانه ها ناپديد شده بودند، به طوری که وقتی بعد ُمرده بود، پر
از صد و يک سال بازگشتند، ابتدا به نظر می آمد اين بازگشت از نزديک شدن رويدادی شگفت 

البته بايد فورًا افزود که بعد از مرگ بی بی جی، اوضاع همچنان خوب بود و . انگيز خبر می دهد
 های سيب زمينی به قدر کافی محصول می داد، ولی اگرچه دهاتی های کنونی چيزی از زمان بوته

از اين رو بازگشت پروانه . قديس قديمی به ياد نداشتند، خيلی ها احساس می کردند چيزی کم دارند
ت، ها، دل بسياری را شاد کرد، ولی وقتی با گذشت زمان هيچ رويداد خارق العاده ای به وقوع نپيوس

احتماًال پريستان، نام خانه ی زميندار . مردم به حالت عادی بازگشتند و همان کمبود را احساس کردند
، نام ِده که حتمًا تيتلی پوردر مورد . را از بال های پری وار اين موجودات جادويی الهام گرفته بودند

 .ی به عادت مدفون می شوداينطور بود، ولی نام ها وقتی به طور روزمره به کار می روند، به زود
ساکنان تيتلی پور و گله های پروانه ها با نوعی ناز و افاده ی متقابل در ميان يکديگر حرکت می 

دهاتی ها و خانواده ی زميندار مدت ها بود از هر گونه کوششی برای راندن پروانه ها از . کردند
انی باز می شد، يک دسته بال چون خانه هايشان دست شسته بودند، به طوری که اکنون هر گاه چمد

پروانه ها . جن های پاندورا، از آن به بيرون پرواز می کردند و حين پرواز تغيير رنگ می دادند
زير در سيفون توالت های پريستان و داخل همه ی گنجه ها و حتی ميان صفحات کتاب ها جا می 

  .ه هايت می يافتیگرفتند و از خواب که بيدار می شدی، پروانه ها را روی گون
   

چيزهای عادی سرانجام به چشم نمی آيند و ميرزا سعيد هم چند سالی بود که به پروانه ها درست 
با اين حال، صبح روز تولد چهل سالگَيش، هنگامی که اولين انوار سپيده دم خانه را . توجه نکرده بود

فورًا به سوی اتاق خواب . دروشن کرد و پروانه ها درخشيدند، زيبايی آن لحظه نفسش را ُبري
 پروانه های جادويی روی .در آن زير پشه بند خفته بود [Mishal]ميشال اندرونی دويد که زنش 

ظاهرًا يک پشه هم به داخل پشه بند راه يافته . پنجه های پای ميشال که بيرون مانده بود نشسته بودند
خواست پشه بند را کنار بزند و داخل دلش می . بود، زيرا جای نيش روی شانه ی زن ديده می شد

حتمًا وقتی بيدار می شد، . رختخواب زنش، آنقدر جای نيش ها را ببوسد که سرخيشان محو بشود
موهايش . ولی به خودش مسلط شد و ترجيح داد پاکی ُفرم بدن خفته را تماشا کند. سخت می خاريدند

 پشت پلک های بسته چون ابريشم قهوه ای مايل به حنايی بود، پوشش سفيد سفيد و چشمانش
دليل . از اين رو جفت خوبی را تشکيل می دادند. پدرش رئيس بانک دولتی بود. خاکستری بودند

واقعی ازدواجشان اين بود که ثروت رو به اتمام خانواده ی قديمی ميرزا مجددًا تامين می شود، ولی 
تماشای . ه پيوندی عاشقانه مبدل شده بوداين همزيستی با گذشت زمان، با اين که فرزند نداشتند، ب

آخرين آثار کابوس را از ذهن خويش بيرون راند . ميشال خفته ميرزا سعيد را از احساس پر می کرد
آخر چطور ممكن است دنيا به آخر برسد؟ دنيايی آه در لحظه های : " و از سر رضايت استدالل کرد

  د؟اين صبح زيبا آمال می آفريند، چطور آخر می شو
 



ميشال، من به چهل : در ادامه ی اين افکار شاد، سخنرانی کوچکی خطاب به زنش در ذهن آماده کرد
حاال می فهمم که در اين . سالگی رسيده ام و مثل يک کودک چهل روزه احساس رضايت می کنم

ای سال ها هر چه بيشتر و عميقتر در دريای عشق تو غوطه خورده ام و حاال چون ماهی در اين دري
اين ازدواج . زن چه خالصانه به او عشق می ورزيد و او چقدر به اين زن نياز داشت." گرم شناورم

از روابط جنسی فراتر رفته و به چنان درجه ای از صميميت و محرميت رسيده بود که جدايی محال 
تی ميشال جان، کنار تو پير شدن سعاد: "خطاب به همسرش که همچنان خفته بود گفت. می نمود

و به خودش اجازه داد سانتی مانتال بشود و بوسه ای به سوی ميشال فوت کرد و پاورچين ." است
وقتی بار ديگر به ايوان بزرگ قسمت مخصوص خودش که در . پاورچين از اتاق خواب بيرون آمد

 طبقه ی باالی عمارت قرار داشت رسيد، نگاهی به باغ ها کرد که اکنون با محو شدن ِمه صبحگاهی
درست در لحظه ای . پديدار می شدند و منظره ای را ديد که آرامش خاطرش را برای ابد بر هم زد

که به آسيب ناپذيری خود در برابر زيان های سرنوشت اطمينان می يافت، چنان ضربه ای خورد که 
  .بهبوديش محال می نمود

  
پروانه ها روی کف . زن جوانی روی چمن ها چمباتمه زده، کف دست چپش را پيش آورده بود

زن آهسته و . دستش می نشستند و او با دست راست آن ها را برمی داشت و به دهان می گذاشت
  .منظم از بال هايی که روی موافق نشان می دادند صبحانه می خورد

  
لب ها، چانه و گونه هايش از رنگهايی که بال پروانه ها در حال مرگ پس داده بودند رنگارنگ 

  .گشته بود
 

وقتی ميرزا سعيد اختر زن جوان را ديد که روی چمن های باغش صبحانه ای شيطانی می خورد، 
هر . غيرممکن است: "شهوتی چنان نيرومند بر او غالب شد که بالفاصله شرمش آمد و با خود گفت

 زن جوان ساری زرد زعفرانی پوشيده و آن را به شيوه ی زنان فقير." چه باشد من که حيوان نيستم
همين که برای خوردن پروانه ها خم می شد، ساری که شل بود . منطقه به روی برهنگيش آويخته بود

ميرزا سعيد . کنار می رفت و پستان های کوچکش در برابر نگاه خيره ی زميندار نمايان می شد
سفيدش توجه  [kurta]ی کرتادستش را دراز کرد تا نرده ی بالکن را بگيرد و گويی حرکت کوچک 

  .زن را جلب کرد، زيرا فورًا سرش را بلند کرد و به چهره ی زميندار نگريست
 

بلکه چند . ولی نه همان َدم نگاهش را برگرفت، و نه آنطور که مرد انتظار داشت بلند شد تا بگريزد
  . گويی می خواست ببيند مرد می خواهد حرفی بزند يا نه. لحظه منتظر ماند

  
د، همانطور به خوردن صبحانه ی غريبش ادامه داد و چشم از چهره ی و وقتی او همچنان ساکت مان

عجيبترين نکته اين بود که ظاهرًا پروانه ها چنان که از قيفی سرازير شوند، . ميرزا سعيد برنگرفت
او نوک بالشان را می گرفت، سرش را . از ميان سپيده دم به سوی کف دست او و مرگ روان بودند

. يکبار دهانش را باز کرد. ک زبانش آن ها را به دهان می َبَرد و می خوردعقب می کشيد و با نو
لبان تيره اش را با جسارت گشود و ميرزا سعيد لرزيد و پروانه ای را ديد که در آن حفره ی مرگبار 

وقتی اطمينان يافت که مرد اين منظره را ديده است، لبانش را بست . َپرَپر می زند، ولی نمی گريزد
ع به جويدن کرد و هر دو، زن دهاتی در باغ و زميندار در طبقه ی باال باقی ماندند تا اين که و شرو

ناگهان چشمان زن کالپيسه شد و در حالی که به شدت پيچ و تاب می خورد به َپهلوی چپ بر زمين 
  .افتاد



  
د، وضع خراب آهای، منزل، آهای، بيدار شوي: " ميرزا پس از چند لحظه هول و دستپاچگی فرياد زد

اين پله ها را از . و در همان حال به سوی پله های شاهانه ی چوب ماهون کار انگلستان دويد." است
مکانی افسانه ای که در آن، . آورده بودند[Warwickshire]شاير  واريکجای غريبی به اسم 

د، روزی در شارل اول در قرن هفدهم سيستم زمانی ديگری، قبل از اين که عقلش را از دست بده
و ميرزا سعيد که آخرين فرد خانواده . صومعه ای غمناک و بی نور از همين پله ها پايين آمده بود

نيز بود، از همين پله ها پايين پريد و از روی اشباح پاهای ارواح سرُبريده عبور کرد و به طرف 
  .چمن ها دويد

 
ميرزا سعيد . دن غلطان خود له می کرددختر در حالت حمله تشنج گرفته بود و پروانه ها را زير ب

. قبل از همه به او رسيد، اگرچه ميشال و خدمتکاران که با فرياد او بيدار شده بودند چندان دور نبودند
چانه ی دختر را گرفت و دهانش را به زور باز کرد و يک تکه چوب ميان دندان هايش گذاشت که 

 بيرون می زد و ميرزا سعيد از اين می ترسيد که خون از دهان ُبريده اش. بالفاصله ُخردش کرد
ميشال . ولی در آن لحظه حمله تمام شد و دختر آرام گرفت و به خواب رفت. زبانش را گاز بگيرد

دستور داد دختر را به اتاق خواب خودش بردند و حاال ميرزا سعيد مجبور بود به زيبای خفته ی 
ن بار احساس چنان ژرف و غنی در درونش بيدار ديگری در همان رختخواب بنگرد و برای دومي

در عين حال از افکار پليدی که در ذهنش .  را داد"شهوت"شد که نمی توان به آن نام خشونت بار 
. جريان می يافت حالش به هم می خورد و از احساساتی که در دلش می جوشيد تعالی می يافت

او را می : " ميشال که آمد، پرسيد.ی آورداحساسات تازه ای که نو بودنشان او را به هيجان م
اين دختر يتيم است و حيوانات کوچک لعابی می سازد و در : "و زن سری تکان داد و گفت" شناسی؟

ميرزا سعيد مثل هميشه از استعداد زنش در ." از کوچکی غشی بوده. جاده ی کاميون رو می فروشد
ش به زحمت مشتی از دهاتی ها را می شناخت، خود. نزديک شدن به انسان های ديگر به شگفتی آمد

آن ها حتی . در حالی که ميشال از القاب، جريانات خانوادگی و در آمد بانکيشان باخبر بود
رؤياهايشان را برايش می گفتند، اگرچه به جز چند تن بقيه آنقدر فقير بودند که استطاعت چنين 

عالقه ی شديدی که َسَحرگاه . ستند خواب ببينندتجملی را نداشتند و بيش از ماهی يک بار نمی توان
زن سرش . نسبت به همسرش احساس کرده بود باز آمد و بازويش را ُدور شانه ی ميشال حلقه کرد

و ميرزا سعيد موهايش را بوسيد و ." تولدت مبارک: "را به سينه ی شوهر تکيه داد و به نرمی گفت
  .زنش اسم دختر را به او گفت. عايشه. شا می کردندآن دو در آغوش يکديگر ايستاده دختر را تما

 
*
 

پس از اين که عايشه، دخترک يتيم به سن بلوغ رسيد، زيبايی آشفته و حالت نگاهش که گويی به 
جهانی ديگر خيره شده بود، شور و هوس بسياری را برانگيخت و رفته رفته شايع شد که در انتظار 

. تر از آن می پندارد که به مردان عادی و مبرا نزديک شودمعشوقی بهشتی است، زيرا خود را باال
. خاطرخواهان رانده شده اش ِشکِوه می کردند که در حقيقت مجوزی برای آن همه سخت گيری ندارد

اوًال يتيمی بيش نيست و ثانيًا گرفتار بيماری شيطانی صرع است که سبب می شود ارواح بهشتی که 
بعضی از جوانان اوقات تلخ دست پيش را .  از او روی گردان شوندممکن بود تمايلی نشان بدهند،

گرفتند و به اشاره گفتند معايب عايشه آنقدر زياد است که هرگز نمی تواند شوهری بيابد، بنابراين 
از اين گذشته، عادالنه تر آن بود که اين . بهتر است معشوق بگيرد تا الاقل زيباييش حرام نشود

اما علی رغم تالش های جوانان تيتلی پور که . ی شد که مشکالت کمتری داشتزيبايی از آن زنی م



وسيله ی دفاعيش . می خواستند او را به فاحشه تبديل کنند، عايشه همچنان دست نخورده باقی ماند
نگاهی متمرکز و خشم آلود بود که به فضای باالی شانه ی چپ آن ها می دوخت و هميشه نشانی از 

بعد مردم شنيدند که به بلعيدن پروانه ها عادت کرده است و عقيده شان را نسبت . شدتحقير تلقی می 
به او تغيير دادند و اطمينان يافتند که مغزش تکان خورده و خوابيدن با او خطرناک است چون ممکن 

 از آن پس مردان شهوتناک ِده او را در بيغوله. است شياطين از طريق او به بدن معشوقش راه يابند
اما مرد جوانی هنوز . اش با حيواناتی که می ساخت و رژيم غذايی عجيِب َپردارش تنها گذاشتند

مرتب می آمد و در نزديکی کلبه اش، درست در برابر آن می نشست، طوری که پنداری کشيک می 
چاتناپانتا جوان که اهل ِده َپهلويی، يعنی . کشيد، اگرچه دختر ديگر نيازی به محافظت نداشت

[Chatnapanta] عايشه . و در گذشته از نجس ها بود، اسالم آورده نام عثمان را برخود نهاده بود
برگ . هميشه وانمود می کرد که متوجه حضور عثمان نيست و جوان هم بيش از اين انتظاری نداشت

   .های درخت ِده باالی سرشان تکان می خورد
  

درختی که چون سلطان، با .  گسترش يافته بودده تيتلی پور زير سايه ی يک درخت عظيم بانيان
اينک رشد درخت در . ريشه های فراوانش در منطقه ای به قطر بيش از يک مايل، فرمان می راند

درون ِده و گسترش ِده در ميان درخت چنان درهم پيچيده بود که ديگر تميز آن دو از يکديگر ممکن 
اق تبديل شده، شهرت داشتند و در بعضی ديگر بعضی از مناطق درخت به مخفيگاه های عش. نبود

کارگران فقير در زوايای شاخه های تنومند آن پناهگاه ساخته و ميان برگ . مرغدانی ساخته بودند
چند شاخه ی ستبر به جای کوچه به کار می رفت و از الياف درخت . های انبوه آن به سر می بردند

يی که درخت به سوی زمين خم شده بود برگ هايش به آن جاها. برای بچه ها تاب درست کرده بودند
وقتی . بام کلبه هايی بدل گشته بود که گويی چون النه ی پرندگان نساج از شاخه ها آويخته بودند

دهاتی . ِده تشکيل می شد اعضايش روی نيرومندترين شاخه ِگرد می آمدند [panchayat]پانچايات 
ساکنان ديگر بانيان، يعنی .  بنامند"درخت"ه و ِده را تنها ها عادت کرده بودند درخت را به نام ِد

مورچه ها، سنجاب ها و جغدها نيز مانند ساير همشهری ها مورد احترام بودند و تنها شاپرک ها 
  .چون اميدهای قديمی بر باد رفته با بی اعتنايی روبرو می شدند

 
 گاو نر اخته "بوم بوم"ين با لباس دلقکی و به همين خاطر بود که عثمان نوآي. مردم ِده مسلمان بودند
او در منتهای نوميدی تغييراتی داده، با اين اميد نام مسلمانی بر خود نهاده بود . اش به آنجا آمده بود

 تغيير "فرزندان خدا"مثًال اسم نجس ها را به . که شايد از تغيير نام های گذشته اش ُپرمنفعت تر باشد
اپانتا او که فرزند خدا بود، اجازه نداشت از چاه آب بِکشد، زيرا می گفتند داده بودند، ولی در چانت

عثمان که مانند عايشه يتيم و بی خانمان . تماس کسی که از فرقه اش طرد شده آب را آلوده می کند
شاخ های گاوش را با کاغذ سرخ می پوشاند و پشت دماغ آنرا . بود، از راه دلقکی نان در می آورد

 کرد و هنگام عروسی ها و ديگر جشن ها ميان دهات رفت و آمد می کرد و با همکارش، تزيين می
يک . نقش گاو اين بود که با حرکت سر به پرسش هايش پاسخ می گفت. گاو اخته، نمايش می داد

  .حرکت به معنی نه و دو حرکت به مفهوم آری بود
 

  "به ِده خوبی آمده ايم، مگر نه؟: "مثًال عثمان می گفت
 
  .گاو نر مخالف بود." بوم"
 
  "نگاه کن، مگر اين مردم خوب نيستند؟. مگر نه؟ چرا خوب است"



 
  ."بوم"
 
  "چی؟ منظورت اين است که ِده ُپر از گناهکاران است؟"
 
  ."بوم بوم"
  
  "يعنی همه شان به جهنم می روند؟! با پوره"
 
  ."بوم بوم"
 
  "ولی باهای جان، ديگر برايشان اميدی نيست؟"
 
: عثمان هيجانزده خم شد و گوشش را َدِم دهان گاو گذاشت. گاو نر نويد رستگاری می داد." م بومبو"
در اين هنگام گاو کاله عثمان را از " اين ها چکار کنند که گناهانشان بخشيده شود؟. زود باش بگو"

سرتکان سرش برمی داشت و در برابر جمعيت می گرداند تا در آن پول بريزند و عثمان به شادی 
  ." بوم، بوم: "می داد

 
مردم تيتلی پور عثمان نوآيين و گاوش بوم بوم را به گرمی پذيرفته بودند، ولی جوان تنها از يک تن 

عثمان پيش عايشه اقرار کرده بود . مهربانی طلب می کرد، ولی دختر همچنان به او توجهی نداشت
راستش برای اين بود که بتوانم از چاه قدری ": که اسالم آوردنش بيشتر به داليل تاکتيکی بوده است

ولی دختر از اين اعتراف به خشم آمده اعالم کرده " بی بی، آدم چه می تواند بکند؟. آب خوردن بِکشم
بود که او ابدًا مسلمان نيست و روحش در خطر است و اگرهم به چانتاپانتا بازمی گشت و از تشنگی 

 که سخن می گفت چهره اش رنگ می گرفت و نااميديش از همانطور. می مرد، به او مربوط نبود
و همين شدت غريب سلب اميد بود که به جوان خوش . عثمان، بی هيچ دليل روشنی شدت می يافت

ولی روزها می گذشت و عثمان همچنان . بينی بخشيده بود تا در ِده قديمی منزل عايشه چمباتمه بزند
 از آنارش می گذشت، دماغش را باال می گرفت و از يک برجا نشسته بود و دختر با بی اعتنايی

  .سالم خشک و خالی دريغ می کرد
  

گاری های سيب زمينی تيتلی پور هفته ای يک بار در جاده ی خاکی چانتاپانتا به راه می افتادند و 
سيلوهای . پس از چهار ساعت به اين ِده که در تقاطع و شاهراه کاميون رو قرار داشت می رسيدند

بلند آلومينيومی سيب زمينی عمده فروشان در ميدان چانتاپانتا چيده شده بود، ولی اين دليل سفرهای 
او کنار جاده می ايستاد و جلوی يکی از گاری های سيب زمينی را می . مداوم عايشه به آنجا نبود

ند، تا گرفت و در حالی که بقچه ی کوچک اسباب بازی هايی را که ساخته بود به خود می چسبا
اسباب بازی های چوبی و عروسک های ميناکاری چانتاپانتا در تمام منطقه . بازار چانتاپانتا می رفت

 عثمان و گاوش در مرز درخت بانيان ايستاده و عايشه را که روی گونی های سيب .شهرت داشتند
 تا در پهنه ی افق به زمينی، همراه با تکان های گاری باال پايين می پريد با نگاه آنقدر بدرقه کردند

  .نقطه ای مبدل شد
 



، مالک بزرگترين [Sri Srinivas]سرينيواس  سریبه چانتاپانتا که رسيدند، دختر به دفتر کار 
و آن . به هند رای بدهيد: روی ديوارها شعارهای سياسی نوشته بودند. کارگاه اسباب بازی رفت

باالی اين جمالت با غرور ). ام. (رای بدهيد پی -طرفتر، با لحنی مؤدبانه تر، خواهشمندم به سی
سری نيواس .  صداقت وخالقيت: شعار ما اين است. کارگاه اسباب بازی سری نيواس: اعالم شده بود

. مردی بود درشت هيکل و ژله مانند، با سری بی مو که مثل خورشيد می درخشيد. داخل کارگاه بود
عايشه درآمدش را .  بازی خويش را تلخ نکرده بودمردی پنجاه ساله که عمری خريد و فروش اسباب

آنقدر از اسباب بازی های چوبی کنده کاری دختر خوشش آمده بود که پيشنهاد کرده . مديون او بود
ولی با وجود خوش خلقی هميشگيش، وقتی عايشه بقچه را . بود هر چه توليد می کند برايش بياورد

دو دوجين عروسک به . نشان بدهد، چهره اش در هم رفتباز کرد تا اسباب بازی های تازه اش را 
شکل مردی جوان که کاله دلقکی به سرداشت و گاو نری که سر زينت شده اش تکان می خورد، 

سری سرينيواس که فهميد عايشه مسلمان شدن عثمان را بخشيده است فرياد . درون بقچه ديده می شد
کی حاضر است به همان آسانی که او . خيانت کردهتو که خوب می دانی اين مرد به والدتش : "زد

هوّيتش را عوض می کند، خدايانش را تغير بدهد؟ خدا می داند چه به سرت زده که اين ها را درست 
روی ديوار پشت سرش گواهی خوش ." کرده ای دخترم، ولی من اين عروسک ها را نمی خواهم

ود که آقای سری سرينيواس، که به وسيله ی بدين وسيله گواهی می ش: خطی درون قاب آويخته بود
هواپيمای شرکت سی نيک از باالی گراند کانيون عبور کرده، متخصص تاريخ زمين شناسی سياره 

بودايی جّدی . سری نيواس چشمانش را بر هم گذاشت و بازوهايش را روی سينه نهاد. ی زمين است
اين : "واپيما پرواز کرده اند، با قاطعيت گفتو بی لبخند، با جاذبه ی بی چون و چرای آنان که با ه

و عايشه بقچه ی عروسک ها را مجددًا بست و بی آنکه درصدد بحث برآيد، ." پسره شيطان است
چرا با من جر و . امان از دست تو: "سرينيواس فورًا ديدگانش را گشود و فرياد زد. آماده ی رفتن شد

 پول احتياج داری؟ آخر چرا اين کار احمقانه را کردی؟ بحث نمی کنی؟ فکر می کنی نمی دانم به اين
من با بهترين .  خ درست کن، زود هم باش-حاال چکار می خواهی بکنی؟ برو چند تا عروسک ت
 خ، يا تنظيم خانواده، ابداع -عروسک ت." نرخ ازت می خرم، چون آدم دست و دل بازی هستم

 الهام گرفته شده بود، اّما عروسکی بود که شخص آقای سری نيواس، از عروسک های قديمی روسی
خوش لباس و چکمه پوش،  [Abba]ی آباداخل يک عروسک . مسؤوليت اجتماعی سرش می شد

قرار داشت که داخلش دختری که پسری در شکم داشت  [Amma]آما عروسک باوقار ساری پوش 
به عايشه که خارج می شد، سری نيواس . دو فرزند کافی است: پيام عروسک ها اين بود. نهفته بود

عايشه به سويش چرخيد ."  خ خوب فروش می روند-عروسک های ت. زود زود درست کن: "گفت
   .و از در بيرون رفت." سری نيواس جی، نگران من نباشيد: "و لبخند زنان گفت

 
شت، وقتی عايشه، دختر يتيم پای پياده از راه گاری های سيب زمينی به سوی تيتلی پور باز می گ

نوزده سال داشت، ولی چهل و هشت ساعت بعد که به ِده رسيد، به گونه ای به سنی دست يافته بود، 
چرا که موهايش يکباره به سفيدی برف در آمده بود، در حالی که پوستش شادابی کودکان نوزاد را 

ه بودند که به داشت و با اين که کامًال برهنه بود، انبوه شاپرک ها چنان به روی بدنش ازدحام کرد
عثمان دلقک در نزديکی جاده با گاو اخته . نظر می آمد لباسی از ظريفترين پارچه ی عالم به تن دارد

اش بوم بوم تمرين می کرد، زيرا با اين که غيبت طوالنی عايشه از نگرانی بيمارش کرده و تمام 
مرد جوان که .  در بياوردشب گذشته را در جستجوی او گذرانده بود، ناچار بود هر طور هست نانی

نجس به دنيا آمده و به همين سبب هرگز برای خدا احترامی قايل نبود، وقتی چشمش به دختر افتاد 
يکه خورد و وحشت از ماوراء الطبيعه و امور مقدس وجودش را فرا گرفت و نتوانست به دختری 

  .که اين همه دوست داشت نزديک شود



 
ِسرپنج محمد دين بعد به ديدار . انه روز بی وقفه خوابيدعايشه به کلبه اش رفت و يک شب

[Sarpanch Muhammad Din]  کدخدای ِده رفت و با لحنی عادی به اطالعش رساند که
و در . جبرئيل َمِلک مقّرب در عالم رؤيا بر او ظاهر شده و کنارش دراز کشيده، استراحت کرده است

 سيب زمينی بود تا امور ماوراء الطبيعه، به او می حالی که سرپنج که تا آن زمان بيشتر به فکر
از هر آنچه که داريم خواسته خواهد . امری بزرگ در ميان ما به وقوع پيوسته: "نگريست ادامه داد

  ."شد، اما در عوض همه چيز به ما ارزانی خواهد شد
  

ايش قبول اين  بر.خديجه، همسر سرپنج، در بخش ديگری از درخت دلقک گريان را دلداری می داد
که عايشه از آن موجودی برتر شده است آسان نبود، زيرا چنانچه فرشته ای با زنی همبستر شود، آن 

خديجه ی پير و کم حافظه که در ِابراز محبت بی ذوق بود و . زن برای ابد به مردان حرام می شود
: يمی را تکرار کردنمی توانست عثمان را چنانکه بايد و شايد دلداری دهد، يک ضرب المثل قد

  .خبرهای بد هميشه پی در پی می آيند." آفتاب هميشه آنجا غروب می کند که از پلنگ می ترسند"
  

اندکی پس از اين که معجزه در ِده پيچيد، عايشه به عمارت بزرگ دعوت شد و روزهای بعد ساعت 
مادر و دختر . بود، گذرانيدهای طوالنی را با بيگم ميشال، همسر زميندار که مادرش به ديدارش آمده 

  .فريفته ی همسر سپيد موی َمِلک مقّرب شده بودند
  
*  
 

آخر من دستم به او نخورده، : در عالم رؤيا، آن که خواب می بيند از ِابراز اعتراضش عاجز است
 -اصًال نمی دانم اين دختره اطالعات. چه فکر می کنيد؟ اين از رؤياهای جنسی نيست جان شما

  .در هر صورت از اينجانب نبوده. را از کجا می گرفتهالهاماتش 
  

دختر پياده به سوی ِده بازمی گشت، که يکباره احساس خستگی کرد و از : آنچه اتفاق افتاد اين بود
به محض اين که . جاده خارج شد و به سوی درخت تمبر هندی رفت تا زيرسايه اش استراحت کند

با همان پالتو و کالهش از گرما .  می ديد، در کنارش بودچشمانش را بست، جبرئيل که داشت خواب
شايد بال می ديد، شايد هم هاله ی . دختر نگاهش کرد، ولی او نفهميد چه می بيند. خيس عرق شده بود

دست و پايش به . بعد، آنجا لميده بود و نمی توانست برخيزد. نورانی و بقيه ی مخلفات را می ديد
 تماشا .چنانکه پنداری بدنش در اثر سنگينی خود به خود له می شد. ه بودندسنگينی لوله های آهنی شد

آن وقت . گويی جواب گفته ی جبرئيل را می دهد. کردنش که تمام شد، با حالتی جّدی سر تکان داد
سازی نازکش را باز کرد و برهنه در کنارش قرار گرفت و جبرئيل در عالم رؤيا خوابش برد و 

وقتی دوباره خودش را در خواب . پنداری کسی پريزش را از برق کشيده بودچنان مدهوش شد که 
به کلی دگرگون شده بود . بيدار ديد، دختر با آن موهای سفيد و لباس پروانه ای روبرويش ايستاده بود

بعد . و همانطور مجذوبانه سر تکان می داد و از مکانی که جبرئيل می ناميد پيغامی می گرفت
نطور که روی زمين دراز کشيده بود برجای گذاشت و به ِده بازگشت تا ُورودش را جبرئيل را هما

  . اعالم کند
 



اما با آن . در خواب آنقدر حواسش سر جا بود که با خود بگويد، پس حاال در عالم رؤيا يک زن دارم
ر عايشه و ميشال اختر د. المصب چه کند؟ هر چند، او نيست که در اين باره تصميم می گيرد

  .عمارت بزرگ کنار يکديگر هستند
  
*
 

انگار زندگی از : "زنش شگفتزده می گفت. ميرزا سعيد از روز تولش به بعد ُپر از نياز و شهوت شد
ازدواجشان چنان تحرکی گرفت که خدمتکاران ناچار مالفه ها را ." چهل سالگی شروع می شود

که افزايش حرارت و نياز جنسی شوهر، ميشال در دل اميدوار بود . روزی سه بار عوض می کردند
زيرا اعتقاد محکمی داشت که شوق و ذوق در آبستن شدن تأثير دارد، . سرانجام به آبستنيش کمک کند

از آن گذشته، سال ها بود صبح به صبح قبل از بلند شدن . حاال دکترها هر چه می خواهند بگويند
وی کاغذ شطرنجی رسم می کرد تا سير درجه می گذاشت و ميزان روزانه ی حرارت بدنش را ر

ولی انگار همه ی اين کارها نتيجه ی معکوس داده بود، تا اندازه ای . تخمک گذاريش مشخص شود
به اين خاطر که وقتی علم را با خود به رختخواب می َبَرد، ديگر آنطور که بايد و شايد حرارت به 

وست نداشت به رحم مادری که چنين خرج نمی داد و تازه به نظر او هيچ نطفه ی محترمی د
ميشال هنوز دعا می کرد فرزند بياورد، اگرچه به سعيد . مکانيکی برنامه ريزی شده بود، وارد شود

زيرا نمی خواست شوهرش از اين که نتوانسته انتظارش را برآورد، دچار احساس . چيزی نمی گفت
خواب می زد، در دل خدا را می شب ها در حاليکه چشمانش را بسته، خود را به . شکست شود

خواند و از او می خواست عالمتی بدهد و وقتی شهوت سعيد شدت گرفت ميشال با خود گفت شايد 
به همين خاطر هم تقاضای عجيب شوهر را که از او می خواست هر وقت به . اين همان عالمت باشد

ی که اگر در شهر بودند، الزم بود پريستان می آمدند مثل قديم ها به اندرونی برود، پذيرفت، در حال
زميندار و همسرش در شهر زياد رفت و آمدمی . با اين درخواست با حالتی تحقيرآميز برخورد کند

آن ها آثار هنری معاصر را کلکسيون می کردند و پارتی های . کردند و به ُمدرن بودن شهرت داشتند
در حال تماشای فيلم های سُبک و جنسی آنچنانی می دادند و دوستانشان را دعوت می کردند تا 

راستی ميشو جان، اگر : "بنابراين وقتی ميرزا سعيد گفت. ويدئو، روی کاناپه ها با همديگر ور بروند
ما بتوانيم رفتارمان را با اين خانه ی قديمی جور کنيم و مثل قديم نديم ها رفتار کنيم، خيلی بامزه می 

شوهرش ." هرچه تو بخواهی سعيد: "اد، ولی در عوض گفتبايد جوابش را با خنده می د." شود
او . طوری رفتار کرده بود که ميشال خيال می کرد اين هم يکی از آن بازی های شهوت انگيز است

آتش هوسش نسبت به زن چنان شعله ور شده که ممکن است هر لحظه بخو : حتی به کنايه گفته بود
سمت های عمارت باشد، خدمتکاران را از رفتار آن دو را به وی نشان بدهد و اگر ميشال ديگر ق

از . از آن گذشته، مسلما حضور او مانع انجام کارهای روزمره اش می شد. شرمگين خواهند شد
زن از اين گفته چنان استنباط ." شهر که برويم، مثل هميشه امروزی رفتار خواهيم کرد"طرف ديگر 

رمی است و از اين رو احتمال آبستن شدنش در تيتلی پور کرد که شهر برای ميرزا سعيد ُپر از سرگ
تصميم گرفت به خواست شوهرش تن بدهد و در اين هنگام بود که از مادرش . خيلی بيشتر است

. دعوت کرد، زيرا اگر قرار بود در اندرونی بماند و از خانه بيرون نرود، به هم صحبت نياز داشت
 می خواست هر طور شده دامادش را از خر .د وارد شدخانم قريشی در حالی که از خشم می غري

ولی در کمال حيرت با التماس ميشال که . شيطان پايين بياورد تا از اين اندرونی بازی دست بردارد
خانم قريشی، همسر رئيس . روبرو شد." مادر جان خواهش می کنم کاری نداشته باشيد: "می گفت

ن تو در نوجوانی و دخترَيت هم گاهی ُاُمل بازی در می ميشو جا: "بانک دولتی، زنی امروزی بود
همسر سرمايه دار ." اميدم اين بود که حاال بهتر شده باشی، اما انگار اين شوهره نمی گذارد. آوردی



از اول ميانه ی خوبی با دامادش نداشت و او را آدمی سُبک مغز می پنداشت و با اين که در آن مدت 
پس از رسيدن به پريستان هم . ر نيافته بود، همچنان بر آن پا می فشرددليلی برای اثبات اين نظ

اصرار دخترش را نديده گرفت و در باغ بيرونی به سراغ ميرزا سعيد رفت و چنانکه عادتش بود، 
اين چه جور زندگی است که شماها می کنيد؟ دختر من از آن ها نيست که بشود : "با آب و تاب گفت

تو که در به روی ثروتت هم قفل کرده .  بايد او را به گرِدش و تفريح ببری.در به رويش قفل کرد
او را با . پسرم، قفل پول ها و زنت را باز کن! ای، معلوم نيست اين ثروت به چه درد می خوَرد

ميرزا سعيد دهان گشود تا چيزی بگويد ." خودت ببر و در حال گرِدش و تفريح عشقتان را تجديد کن
خانم قريشی که از نطق غرای خود به وجد آمده بود، .  مناسبی نيافت، لب فرو بستولی چون پاسخ

کافی است چمدان هايتان را ببنديد و : "ايده ی گرِدش رفتن و مسافرت را دنبال کرد و به اصرار گفت
نکند می خواهی آنقدر در را به رويش قفل کنی که خودش . برو او را هم ببر. برو جانم، برو. برويد

  ."آن هم برای هميشه: "و در حالی که با انگشت سبابه به آسمان اشاره می کرد، افزود" ر برود؟د
  

  .ميرزا سعيد که احساس گناه می کرد، قول داد در اين باره فکر کند
 

چه فکری بکنی؟ منتظر چه هستی مرد؟ اين آدم شل و ول : "ولی مادر زن پيروزمندانه فرياد زد
  ".خيال می کند هملت است

  
حمله ی مادر زن تا مدتی احساس گناه و سرزنش را به همراه آورد که از وقتی از زنش خواسته بود 

 [Ghare- Baire]کاريير برای دلداری خود کتاب . چادر سر کند، گاه به گاه به سراغش می آمد
 دهد در اين کتاب تاگور داستان زمينداری را شرح می. تاگور را برداشت و شروع به خواندن کرد

که زنش را تشويق به ترک حجاب می کند، اما زن با يکی از آن سياسی های دو آتشه دوست می 
دست دارد و در آخر داستان زميندار را به کشتن می  [swadeshi]سوادشی شود که در ماجرای 

ش آيا داليلی که برای زن. خواندن داستان موقتًا تسکينش داد، ولی ترديدش به زودی بازگشت. دهند
صادقانه بود، يا اين که در واقع می خواست آزادتر باشد تا عايشه ی َمصروع، دختر  آورده بود

نگاه ! که خانم قريشی را به ياد می آورد، با خود گفت آزادتر پروانه ها را تعقيب کند؟ در حالی
فکر افتاد به اين . مادرزن متهم کننده بود، اگرچه حضورش ُحسن نيت ميرزا سعيد را اثبات می کرد

که خودش ميشال را به دعوت از مادرش تشويق کرده، هر چند برايش مثل روز روشن بود که آن 
پيرزن ِگرد و قلنبه چشم ديدنش را ندارد و به محض ُورود با سوء ظن با او مواجه شده، به انواع 

 کردم خانم اگر نقشه های ديگری داشتم که اصرار نمی. دوز و کلک ها و زرنگی ها متهمش می کند
اين داستان جديد : "آن صدای درونی همچنان غرولند می کرد. ولی فايده ای نداشت. را دعوت کند

سکسولوژی و بيداری احساسات نسبت به خانم چيست؟ تو همسرت را به جای آن دختره قرار داده 
  ."در واقع دلت برای ديدن آن دختر دهاتی و الس زدن با او لک زده. ای
  

اس گناه اين بود که زميندار خود را کامًال بی ارزش پنداشت، به طوری که در اين بدبختی تأثير احس
خانم قريشی او را شل و ول خوانده بود و . به نظرش رسيد ناسزاهای مادر زن حقيقت محض است

حاال که در کتابخانه اش نشسته و ُدور و برش کتاب ها درون قفسه ها خوراک کرم های شاد و 
من آدم شل . شل و ول، بله درست همينطور است. ی شد، اين گفته برايش واقعيت می يافتسرزنده م

آن هم چه کتاب هايی، نسخه های خطی سانسکريت که حتی در آرشيوهای ملی هم . و ولی هستم
دورنفورد يتز و هنتی  - ا-جی، پرسی وسترمننظيرشان پيدا نمی شد، به عالوه کليه ی آثار 

[Percy Westerman, G.A. Henty, Dornford Yates] در کتابخانه صف کشيده بودند .



عمارت تا به حال هفت نسل دست به دست گشته بود، در اين خانواده هفت نسل شل و ول وجود 
در راهرويی که تصوير اجدادش در قاب های زشت و ُپرزرق و برق به ديوارها آويخته بود، . داشت

وجود آينه . که در انتهای آن قرار داشت و به تصوير خودش خيره شدبه ره افتاد تا به آينه ای رسيد 
الزم بود تا به ميرزا سعيد يادآوری کند که تصوير او نيز روزی چون اجدادش به ديوارها آويخته 

تصوير درون آينه مردی را نشان می داد که خطوط چهره و بدنش فاقد گوشه های تيز . خواهد شد
ميرزا سعيد به سبيل کم . پوشيده از گوشت بودند و استخوانشان پيدا نبودحتی آرنج هايش نيز . بود

. شل و ول. گونه ها، بينی، پيشانی، همه نرم و شل بودند. پشت و چانه ی ضعيف خود نگريست
و وقتی متوجه شد از فرط تشويش به صدای " آدمی مثل من نظر کسی را جلب می کند؟: "فرياد زد

فت که حتمًا عاشق شده و بيمار عشق است، در حالی که معشوقش همسر بلند سخن گفته است، دريا
.ُپرِمهرش نيست

  
حتی خودم را هم فريب می . پس عجب آدم سطحی و فريبکاری هستم من: "آهی کشيد و با خود گفت

ولی از آن هايی نبود ." آدمی که به اين سرعت تغيير می کند، بهتر است هر چه زودتر بميرد. دهم
مدتی در راهروهای پريستان قدم زد، و به زودی جادوی . د چاقويی در شکم خود فروکندکه بتوان

فضای ساختمان بار ديگر روحيه اش را باز گرداند و چيزی چون خوش خلقی جايگزين نااميديش 
  .شد
  

پريستان که علی رغم نامش بنايی محکم و عاری از لطافت بود و در محيط هند غريب می نمود، 
ساخته شده  [Perowne]پرون يش از ميرزا سعيد به وسيله ی معماری انگليسی به نام هفت نسل پ

پرون که مورد توجه مقامات مستعمره بود، َسبک معماری پريستان را از خانه های روستايی و . بود
جد بزرگ سعيد اين يارو را پنج دقيقه پس از مالقات در . نئوکالسيک انگليسی به عاريت گرفته بود

انی نايب السطنه، برای تهيه ی طرح و نقشه ی خانه ای که می خواست بسازد استخدام کرده بود ميهم
نيستند و از شورش  [Meerut]روت  میتا رسما نشان بدهد که همه ی مسلمان ها طرفدار سربازان 

يستان به جد سعيد به معمار انگليسی اختيارات تام داده بود، در نتيجه اينک پر. ها پشتيبانی نمی کنند
صورت فعلَيش ميان مزارع سيب زمينی اين منطقه که تقريبًا از مناطق حاره به حساب می آمد، کنار 

پيچک ها از ديوارهايش باال می رفتند، در آشپزخانه مارها . درخت تناور بانيان سر برافراشته بود
گفتند نامش را هم از بعضی ها می . می خزيدند و جسدهای پروانه ها در کشوها خودنمايی می کردند

  .معمار گرفته و در اصل پروتستان بوده که بعدها کوتاه شده و به پريستان مبدل شده است
 

بنای پريستان بعد از هفت نسل، تازه به صورتی درآمده بود که با چشم انداز گاری های گاوی، 
 مشبکش که رو به پله حتی پنجره های. درختان بلند نخل و آسمان صاف و ُپرستاره خوانايی می يافت

داشتند نيز به نحو غير قابل  [King Charles the Headless]چارلز، شاه بی سر های 
 تنها شمار اندکی از اين قبيل خانه های زمينداران از غارت های .توصيفی بی خاصيت شده بودند

وسيدگی موزه ها به همين دليل هم چيزی چون بوی پ. تساوی طلبانه ی اين روزها برجای مانده بودند
فضای پريستان را انباشته بود، شايد به اين خاطر، و يا علی رغم اين که ميرزا سعيد غرور خاصی 

او زير . نسبت به اين بنای کهنسال احساس می کرد و برای نگهداريش پول زيادی صرف کرده بود
ايب السطنه رويش سايبان کنده کاری برنجی در تختی به ُفرم کشتی می خوابيد که قديم ها سه ن

دوست داشت در سالن بزرگ عمارت همراه ميشال و خانم قريشی روی کاناپه ی سه . خوابيده بودند
در انتهای اين اتاق درندشت يک قالی بزرگ بافت شيراز . نفره که شکل غيرعادی داشت بنشيند

اق باز شدنش را باالی چارچوبی نصب و لوله شده و در انتظار ميهمانی ای باُشکوه بود که استحق



 اتاق ناهارخوری دارای ستون های ستبر مزّين .ميهمانی ای که هرگز برگزار نمی شد. داشته باشد
بود، کنار پله های اصلی باغ طاووس های طبيعی و سنگی خودنمايی می کردند و چهل چراغ های 

 و طنابشان که از اوليه هنوز سالم بودند [punkah] های پانکاه. کار ونيز در هال چشمک می زدند
 کرده و به اتاق بی پنجره ای می رسيد که پانکاه واال در آن نشسته و رديوارها و کف اتاق ها عبو

درحالی که از گرما عرق می ريخت آن ها را دردست گرفته و می جنباند و نسيمی خنک به همه ی 
ل در آنجا مشغول به کار خدمتکاران هم نسل اندر نسل، از زمان هفتمين نس. نقاط خانه می فرستاد

 شيرينی های جديد و .بودند و به همين خاطر هنر ِشکِوه و شکايت و غرزدن را از دست داده بودند
زندگی هر قدر زير درخت به . ابتکاريشان به سنت تن می دادند و تأييد زميندار را جويا می شدند

  .حت نيز در معرض خطرنداما زندگی های را. سختی می گذشت، در پريستان نرم و راحت بود
  
*
 

پی بردن به اين که زنش بيشتر وقتش را در اتاقی دربسته با عايشه می گذرانيد، ميرزا سعيد را دچار 
جايی درونش می خاريد و . انگار روحش دچار اگزما شده بود. احساسی تحمل ناپذير می کرد

 عايشه، آرزويش را برآورد و ميشال اميدوار بود َمِلک مقّرب، شوهر. خاراندنش غير ممکن بود
اما نمی خواست از اين بابت چيزی به شوهرش بگويد و در جواب ميرزا سعيد . سرانجام آبستن بشود

که می پرسيد چرا اين همه از وقتش را با ديوانه ترين دختر ِده می گذراند، با کج خلقی شانه باال می 
 را تشديد می کرد و احساس حسادت را سکوت و احتياط ميشال خارش روحی ميرزا سعيد. انداخت

برای . در وی برمی انگيخت، هر چند نمی دانست نسبت به کدام يک از زنان حسادت می ورزد
نخستين بار متوجه شد که رنگ مردمک های درخشنده ی بانوی شاپرک ها، مانند چشمان همسرش 

خدا . هش متحد می شدندخاکستری است و اين شباهت نيز به خشمش دامن زد، گوی زن ها بر علي
اصًال پنداری اين . شايد هم از او می گفتند. می داند چه اسراری زير گوش همديگر پچ پچ می کردند

. چون خانم قريشی، آن ژله ی پير هم شيفته ی عايشه شده بود. قضايای زنانه سر درازی داشت
ايالت که وارد شود، عقل سليم الط. ميرزا سعيد با خود گفت سه تايی همديگر را خوب پيدا کرده اند

  . از درديگری خارج می شود
  

و اما عايشه، هر بار که در بالکن يا باغ ميرزا سغيد را می ديد که اشعار عاشقانه ی اردو می 
خواند، شرمگين احترامش می کرد ولی اين خوش رفتاری که با فقدان کامل توجه شهوانی همراه 

چنين بود که يکی از روزها .  نااميدَيش غوطه ور می ساختبود، سعيد را بيشتر در سرخوردگی و
که جاسوسی زنش را می کرد و چند دقيقه پس از ُورود عايشه به اندرونی، صدای فريادهای 
دراماتيک مادر زن به گوشش رسيد، غرق در انتقامجويی احمقانه اش، عمدا سه دقيقه ی تمام وقت 

شی مثل قهرمانان فيلم های سينمايی موی کنان می گريد، در ديد خانم قري. تلف کرد تا وارد اتاق شد
خاکستری به . حالی که عايشه و ميشال چهارزانو روی تخت نشسته به چشمان يکديگر خيره شده اند

  .عايشه دست ها را دراز کرده، صورت ميشال را در کف گرفته بود. خاکستری
  

 زميندار به بيماری سرطان مبتال شده و رو به معلوم شد َمِلک مقّرب به عايشه اطالع داده که همسر
مرگ است و هم اکنون سينه هايش ُپر از گره های مرگبار بيماری است و بيش از چند ماه زنده نمی 

و اما جای اين سرطان به ميشال فهمانده بود که خدا موجودی ظالم است، چرا که تنها . ماَند
ه تنها آرزويش آوردن فرزند و نوشاندن شيره ی پروردگاری شرير قادر بود در سينه های زنی ک



: سعيد که وارد شد، عايشه مشوش خطاب به ميشال زمزمه می کرد. جانش به او بود، مرگ بنشاند
  ."اين فقط يک آزمايش ايمان است. خداوند نجاتت می دهد. تو نبايد اينطور فکر کنی"
 

خبری که برای زميندار گيج، کاری . يد دادخانم قريشی خبر را با آه و ناله ی فراوان به ميرزا سع
از خشم چنان فرياد می کشيد و می لرزيد که گويی هر آن ممکن است بی اختيار . ترين ضربه بود

  . اسباب و اثاثيه ی اتاق را ُخرد کرده و به ساکنانش حمله ور شود
 

 با اين جنون و فرشته تو. برو گم شو با اين سرطان اشباحت: "در آن حال فرياد کنان به عايشه گفت
زود از اينجا برو و همراه . هايت به خانه ی من آمده ای و در گوش خانواده ام زهد چکانده ای

ما در دنيای ُمدرن امروز زندگی می کنيم و اين پزشکانند که . خياالت و شوهر نامرييت گم شو
اوه ها را بيهوده به هم تو اين ي. بيماری ها را تشخيص می دهند، نه اشباح مزرعه ی سيب زمينی

  ."زود گورت را گم کن و برو که ديگر پيدايت نشود. بافته ای
  

عايشه بی آنکه ديده از ميشال برگيرد، همچنان که دست به صورت زن زميندار نهاده بود به 
و وقتی او از نفس افتاده مشت هايش را باز و بسته می کرد، . ناسزاهای ميرزا سعيد گوش می داد

خداوند از ما باالترين انتظار را دارد، ولی در عوض همه ی چيزها به ما : "ه ميشال گفتآهسته ب
اين فرمولی بود که همه ی مردم ِده طوطی وار چنان زمزمه می کردند که ." ارزانی خواهد شد

ميرزا سعيد که اين جمالت را شنيد، يک آن اختيار از کف داد و . پنداری به کنه مفهومش پی برده اند
افتاده بود و از دهان و دندانش که در اثر . چنان کشيده ای به عايشه زد که بيهوش نقش زمين شد

ای خدا، من را ببين : "ضربه لق شده بود خون می چکيد که خانم قريشی شروع به ناسزاگويی کرد
رای تمرين زود باش مرا هم بزن، آره ب. ای خدا، زن ها را می زند. که دخترم را به اين قاتل داده ام

سعيد بی آنکه کلمه ای بر زبان آورد، ." کافر، شيطان نجس. به مقدسات توهين می کند. هم شده بزن
  .اتاق را ترک گفت

  
در حالی که سعيد مخالف . روز بعد ميشال اختر اصرار کرد برای يک چک آپ کامل به شهر برود

. انتظار نداشته باش همراهت بيايماما از من . اگر می خواهی در خرافات پافشاری کنی برو: "بود
ميشال آن روز بعد ازظهر همراه ." هشت ساعت طول می کشد تا با اتومبيل به شهر المصب برسيم

در نتيجه هنگامی که نتيجه ی آزمايش را به او اطالع دادند، ميرزا . مادرش و راننده به شهر رفت
سرطان چنان .  نتيجه ی آزمايش مثبت بود.سعيد آنجايی که بايد باشد، يعنی در کنار همسرش، نبود

در هر . پيشرفته و چنگالش چنان عميق درون سينه اش خانه کرده بود که عمل جراحی بی فايده بود
حداکثر شش ماه، و درد به زودی سينه اش را فرا می . حال ميشال چند ماه بيشتر زنده نمی ماند

ش در اندرونی رفت و در آنجا نامه ی کوتاهی ميشال به پريستان بازگشت و يکراست به اتاق. گرفت
. روی کاغذ صورتی رنگ نوشت و با لحنی رسمی نتيجه ی آزمايش پزشکی را به شوهر اطالع داد

وقتی سعيد محکوميت به مرگ همسرش را که با دستخط خودش نوشته شده بود خواند، با تمام وجود 
سال ها بود برای انديشيدن به خداوند . ندندمی خواست بگريد، ولی چشمانش با لجبازی خشک باقی ما

خداوند تو را : "متعال فرصت نداشت، ولی حاال بعضی از جمالت عايشه به ذهنش هجوم می آوردند
: و فکری تلخ و خرافی ذهنش را فرا گرفت." همه ی چيزها به ما ارزانی خواهد شد. نجات می دهد

  ." ر شد و او هم زنم را به ُکشتن دادشهوت من نسبت به عايشه بيدا. ما لعنت شده ايم"
 



وقتی به اندرونی رفت، ميشال از ديدارش خودداری کرد، ولی مادرش که جلو در ايستاده و راه را 
: اين بار دو جمله روی کاغذ آبی رنگ خوشبو نوشته بود. سد کرده بود، نامه ی ديگری به سعيد داد

ميرزا سعيد به نشان موافقت سر خم کرد ."ه بده بيايدخواهش می کنم اجاز. می خواهم عايشه را ببينم"
  .و شرمگين دور شد

  
*  
 

معموًال جبرئيل . اما با اين دختر هيچ نيست. رابطه با ماهوند سراسر کشمکش است و با امام بردگی
دختر کنار درخت يا جوی آب نزدش . بی حرکت است و در رؤيا نيز چون واقعيت در خواب است

او بر زبان نمی آورد، گوش فرا می دهد و آنچه را که می خواهد برمی گيرد و آن می آيد، به آنچه 
  .مثًال جبرئيل از سرطان چه می داند؟ هيچ. گاه ترکش می گويد

  
ميان خواب و بيداری به اين می انديشد که ُدور وبرش ُپر از آدم هايی است که صداهايی می شنوند و 

 پس مال -نه اين حرف های او نيست. ژه ها از او نيستندمجذوب واژه ها می گردند، اما اين وا
کيست؟ اين کيست که در گوش هايشان زمزمه می کند و به آن ها نيرو می بخشد تا کوه ها را به 

حرکت در آورند، زمان را از پويش باز دارند و بيماری را تشخيص بدهند؟ 
 

  .جبرئيل پاسخی نداد
  
*
 

تيتلی پور، عايشه که اکنون مردم او را پير و کاهن می ناميدند، يک روز پس از بازگشت ميشال به 
عثمان دلقک، عاشق بخت برگشته اش که در جاده ی . از انظار ناپديد شد و تا يک هفته پيدايش نبود

گاری های سيب زمينی چانتاپانتا به دنبالش روان بود، بعدًا به دهاتی ها گفت که وسط های راه، باد 
معموًال هر گاه . هوا بلند کرده و چشمانش را آزرده و پس از آن اثری از دختر نبودخاک جاده را به 

عثمان همراه گاوش افسانه های باورنکردنی اجنه و چراغ های جادو و درهايی که باز و بسته 
شدنشان بی خواندن وردهای مخصوص ناممکن بود را َنقل می کرد، دهاتی ها با ناباوری می گفتند 

ما . ين قصه ها را برای آن احمق های چانتاپانتا بگويی که اين حرف ها را باور می کنندبهتر است ا
مردم تيتلی پور می توانيم حقيقت را از خيال تميز بدهيم و می دانيم که اگر هزاران کارگر شب و 

و تازه برای خراب کردنشان هم خواندن ورد . روز کار نکنند، قصرها خود به خود پديد نمی آيند
با اين همه اين بار هيچ کس دلقک را به تمسخر . کافی نيست و همان کارگرها بايد کلی زحمت بِکشند

آن ها کم کم . نگرفت، زيرا عايشه دختری بود که هر چه درباره اش می گفتند، مردم باور می کردند
سالی که به مگر پروانه ها در . باور کرده بودند که دختر سپيد مو، جانشين بر حق بی بی جی است

دنيا آمد باز نگشته بودند، و از آن گذشته، مگر ُمدام دنبالش نمی کردند و چون جامه در برش نمی 
گرفتند؟ عايشه به اميدهای سرکوب شده ای که بازگشت پروانه ها به بار آورده بود، حقانيت می 

زندگی، ولو برای بخشيد و وجودش نشانگر آن بود که هنوز امکان بروز پديده های شگرف در اين 
  .ضعيفترين و فقيرترين فرد سرزمين نيز از دست نرفته است

   



خديجه . و عثمان زد زير گريه." او ديگر از آن فرشته است: "خديجه، همسر سرپنج شگفتزده گفت
دهاتی ها به ." اين که خيلی عالی است. گريه ندارد: "بی آنکه از احساسات جوان سردر آورد افزود

  ." معلوم نيست با چنين زن بی دست و پا و صاف و ساده ای چطور کدخدا شده ای: "سرپنج گفتند
 

  ."خودتان انتخابم کرديد: "و او سرسنگين جواب می داد
  

پروانه های طاليی بر بدن . هفت روز پس از ناپديد شدن عايشه، او را ديدند که به سوی ِده می رفت
يکراست به سوی . ش همراه نسيم پيچ و تاب می خوردبرهنه اش جامه پوشانده بودند و موهای سفيد

منزل سرپنج محمد دين رفت و درخواست کرد به بانچايات تيتلی پور اطالع بدهند برای تشکيل يک 
و ." بزرگترين رويداد تاريخ درخت در ُشُرِف وقوع است: "عايشه گفت. جلسه ی فوری آماده شوند

  . جلسه را برای همان شب، بعد از تاريکی هوا گذاشتمحمد دين که قادر به امتناع نبود، قرار 
  

آن شب اعضای پانچايات مانند هميشه روی شاخه ی درخت ِگرد آمدند و عايشه در حالی که در 
. من همراه فرشته تا باالترين نقطه ی آسمان پرواز کرده ام: "برابرشان روی زمين ايستاده بود گفت
جبرئيل َمِلک مقّرب برای ما پيغامی آورده که فرمان نيز . ه امبله من درخت ِسدرالمنتهی را نيز ديد

  ."اما هر آنچه که داريم خواسته خواهد شد، ولی در مقابل همه چيز به ما ارزانی خواهد شد. هست
  

در زندگی سرپنج محمد دين تا کنون واقعه ای پيش نيامده بود تا برای تصميمی که به زودی بايد می 
جبرئيل از ما : "در حالی که می کوشيد از لرزيدن صدايش جلوگيری کند گفت. گرفت آماده اش سازد

  "چه می خواهد دختر جان؟
 
اراده ی مالئکه بر اين قرار گرفته که همه ی ما، مردان، زنان و کودکاِن ِده، از همين حاال برای "

ده برويم و حجراالسود به ما فرمان داده شده که از اينجا تا مکه ی شريف را پيا. زيارت آماده شويم
  ."ما حتمًا بايد به اين زيارت برويم. را که در کعبه، در مرکز حرم شريف قرار دارد ببوسيم

 
مسأله ی محصول در ميان بود . در اين هنگام پنج عضو پانچايات مباحثه ی ُپرهيجانی را آغاز کردند

تصور نمی کنم امکان : "سرپنج گفت. و رها کردن نابهنگام همه ی خانه ها عاقالنه به نظر نمی رسيد
همه می دانند که خداوند انجام مناسک حج را بر کسانی که به دليل فقر يا . داشته باشد بچه جان

ولی عايشه همچنان ساکت ماند و پيران ِده به ." بيماری نمی توانند به مکه مشرف شوند می بخشايد
شته باشد، به سايرين سرايت کرد و زمانی آن وقت پنداری سکوتش واگير دا. مباحثه ادامه دادند

 کلمه - در حالی که هيچ کس هرگز چگونگی آن را ندانست-طوالنی، در حالی که مسأله حل می شد
  .ای نگفتند

 
عثمان نوآيين که دين تازه برايش چيزی مترادف با . سرانجام عثمان دلقک شروع به صحبت کرد

پيرزن ها و بچه ها چه . جا تا دريا دويست مايل راه استاز اين: "نوشيدن جرعه ای آب بود فرياد زد
  "می شوند؟ چطور می توانيم برويم؟

 
  ." خداوند به ما نيرو می دهد: "عايشه آرام پاسخ داد

  



هيچ فکر کرده ای که ميان ما و مکه ی شريف يک افيانوس قرار : "عثمان با سماجت مجددًا فرياد زد
.  عبور کنيم؟ ما که پول نداريم برای زائران کشتی کرايه کنيمگرفته؟ آخر چطور می توانيم از آن

  ."شايد مالئکه از پشتمان بال می روياند که بتوانيم پرواز کنيم
  

سرپنج محمد دين با لحنی . جمعی از دهاتی ها خشمگين ُدور و بر عثمان را که کفر می گفت گرفتند
ادی نيست که اسالم آورده و به ِده ما تو مدت زي. ساکت باش. ديگر بس است: "سرزنش آميز گفت

  ."بهتر است دهانت را ببندی و از راه و روش ما پيروی کنی. آمده ای
 

شما تازه واردها . پس شما با تازه واردها اينطور رفتار می کنيد: "ولی عثمان همچنان پافشاری کرد
بايد هر چه شما می گوييد انجام را با خودتان برابر نمی دانيد، بلکه آن ها را آدم هايی می دانيد که 

حلقه ی مردان غضبناِک سرخ چهره ِگرد عثمان محکمتر می شد، ولی قبل از اين که اتفاق ." بدهند
  . ديگری بيفتد، پاسخ عايشه ی کاهن به سؤال دلقک، فضا را به کلی تغيير داد

 
اده خواهيم پيمود و وقتی ما دويست مايل پي. فرشته اين را هم توضيح داده است: "همانطور آرام گفت

آب ها خود به خود از هم باز خواهند شد تا . به ساحل دريا رسيديم، پا به ميان کف امواج می نهيم
  .بله، آب ها از هم گشوده خواهند شد تا ما از کف اقيانوس رهسپار مکه شويم. برای ما راه بگشايند

  
*  
 

ز غريبی ساکت بود و هر چه خدمتکاران را صبح روز بعد، ميرزا سعيد که بيدار شد، خانه به طر
اما زير سرپناه . سکوت به مزرعه های سيب زمينی نيز رخنه کرده بود. فرا خواند جوابی نيامد

همه ی اعضای پانچايات به اطاعت از فرمان . گسترده ی درخت تيتلی پور جنب و جوشی بر پا بود
سرپنج ابتدا می . ای ترک ِده آماده می شدندجبرئيل، َمِلک مقّرب رای داده بودند و دهاتی ها بر

خواست عيسی نجار گاری هايی بسازد تا به گاو ببندند و پيران و معلولين را در آن بنشانند، اما 
مگر فرشته نگفته که ما بايد ! سرپنج صاحب جی، شما گوش نمی دهيد: "همسرش خديجه گفته بود

قرار بر اين شد که ُخردسالترين کودکان که ."  کنيمپياده برويم؟ ُخب ما هم بايد فرمانش را اطاعت
دهاتی ها همه ی مواد . قادر به راهپيمايی طوالنی نبودند به نوبت پشت بزرگساالن حمل شوند

غذاييشان را ِگرد آورده بودند و کپه های سيب زمينی، عدس، برنج، کدو قليايی تلخ، لوبيا قرمز، 
تصميم گرفتند مواد غذايی را به .  پانچايات انبوه شده بودبادنجان و ساير سبزيجات نزديک شاخه ی

وسايل آشپزی و رختخواب ها را . تساوی ميان زائران تقسيم کنند تا هر کدام جيره اش را حمل کند
قرار بود حيوانات بارکش و چند گاری حامل جوجه و مرغ را نيز با خود ببرند، ولی . هم ِگرد آوردند

دهاتی ها پيش از سپيده دم شروع کرده . د به کمترين وسايل قناعت کنندسرپنج از همه خواسته بو
. بودند و وقتی ميرزا سعيد از همه جا بی خبر وارد ِده شد، کارها کم و بيش سر و سامان گرفته بود

زميندار چهل و پنج دقيقه ی تمام خشمگين سخن گفت و شانه ی دهاتی ها را چسبيده تکانشان داد، اما 
 و تنها سبب کندی کار شد و سرانجام ول کرد و رفت و همه نفس راحتی ِکشيدند و با طرفی نبست

ميرزا همانطور که می رفت، با دست به پيشانی می کوفت و . همان شتاب پيشين به کار پرداختند
ولی او هيچوقت مرد دينداری نبود . مردم را ديوانه و صاف و ساده خطاب می کرد و ناسزا می گفت

 و رسول اعتقاد نداشت، بلکه مردی ضعيف النفس از خانواده ای قدرتمند بود که می بايست و به خدا
  .به حال خود رهايش می کردند تا به دنبال سرنوشتش برود، چون مباحثه با آدمی مثل او بی فايده بود

  



پس دم غروب دهاتی ها آماده ی حرکت بودند که سرپنج گفت بهتر است همه برای نماز برخيزند و 
شب، هنگامی که کنار همسر . از آن سفر را آغاز کنند تا از حرکت در گرمای روز در امان باشند

من هميشه دلم می خواست کعبه را ببينم و . باألخره درست شد: "پيرش دراز کشيده بود زمزمه کرد
گرفت و خديجه دستش را دراز کرد، دست او را ." قبل از اين که از دنيا بروم ِگرد آن طواف کنم

  ."هر دو با هم از وسط آب می گذريم. آرزوی من هم همين بود: "گفت
 

ميرزا سعيد خشمگين از ديدن مردمان ِده که برای زيارت آماده می شدند، با صدايی فرياد مانند 
و در حالی که دست هايش را بيهوده حرکت می داد ." بايد می ديديشان ميشو: "خطاب به زنش گفت

آخر به سر خانه زندگيشان . می خواهند تا دريا پياده بروند. تلی پور به سرشان زدهمردم تي: "افزود
فکر می کنی اگر پيشنهاد پول نقد بکنم، سر عقل می آيند و همينجا . چه می آيد؟ همه ی خانه است

  "می مانند؟
 

ال و  چهارزانو روی تخت نشسته بود و ميش.ولی ناگهان چشمش به عايشه افتاد و صدايش خشک شد
مادرش روی زمين چمباتمه زده ميان لباس ها و وسايلشان جستجو می کردند و چيزهايی را که می 

  ."بازهم اين سگ پدر اينجا است: "ميرزا سعيد گفت. شد برد جدا می کردند
  

فقط شيطان می داند اين جنده چه ميکربی به جان . نمی گذارم برويد. شما نمی رويد: "و فرياد زد
  ."ولی شما زن من هستيد و اجازه نمی دهم با اين کار دست به خودکشی بزنيد. نداختهدهاتی ها ا

  
شما می . سعيد عجب کلمات قشنگی به کار می َبريد. چه حرف های خوبی: "ميشال به تلخی خنديد

در اينجا يک چيز مهمی . دانيد چيزی از عمرم باقی نمانده، آن وقت از خودکشی صحبت می کنيد
من اما چرا، .  می افتد، اما شما با آن بی دينی وارداتی اروپاييتان نمی توانيد آن را بفهميددارد اتفاق

شايد اگر داخل کت و شلوار دوخت انگليس می گشتيد و سعی می کرديد قلبتان را پيدا کنيد آن را می 
  ."فهميديد

 
 خدا دچار شده ای؟ ميشو، اين تويی؟ يک مرتبه به تب. ميشال. غير قابل تصور است: "سعيد گفت

  "مگر عهد بوق است؟
  

فرشته به عايشه گفته که . اينجا جای بی ايمان ها نيست. بهتر است بروی پسرم: "خانم قريشی گفت
همه چيز از ما خواسته می شود . وقتی ميشال به زيارت مکه مشرف شود، سرطانش از بين می رود

."و در عوض همه چيز به ما ارزانی خواهد شد
 

 سعيد اختر کف دست هايش را به ديوار اتاق خواب همسرش چسباند و پيشانيش را به گچ ميرزا
اگر منظور انجام عمليات حج است، ُخب بياييد با : "ديوار فشرد و پس از وقفه ای طوالنی گفت

  ."دو روز ديگر در مکه خواهيم بود. هواپيما برويم
 

  ."به ما فرمان داده اند پياده برويم: "ميشال گفت
 

ميشال، ميشال، فرمان؟ مالئکه، َمِلک مقّرب ميشو؟ : "سعيد باز اختيار از کف داد و فرياد زد
جبرئيل؟ خدای ريش دراز و فرشته های بالدار؟ بهشت و جهنم ميشال؟ شيطان با ُدم و ُسم اسبی اش؟ 



يی؟ يا آخر از اين حرف ها چه نتيجه ای می خواهی بگيری؟ آيا زن ها روح دارند؟ هان چه می گو
آيا روح ها جنسيت دارند؟ خدا سياه است يا سفيد؟ وقتی آب . اين که بهتر است سؤال را برگردانيم

های اقيانوس از هم باز می شوند آب های اضافی کجا می روند؟ راست مثل ديوار کنار می مانند؟ 
ن بخشوده خواهند آيا معجزه حقيقت دارد؟ تو به بهشت اعتقاد داری؟ آيا گناهان م. ميشال جواب بده

ميشال . شد؟ اشکش سرازير شد و همانطور که پيشانيش را به ديوار چسبانيده بود به زانو افتاد
باشد، همراه زائران برو، : "با صدايی خفه و بی حال گفت. نزديک شد و از پشت در آغوشش گرفت

توانی يخدانش را ُپر هر چه باشد تهويه دارد و می . ولی الاقل مرسدس بنز استيشن را همراهت ببر
   ."از کوکاکوال کنی

 
ما زائريم سعيد، به پيک نيک کنار . ما هم مثل بقيه پياده راه می رويم. نه: "ميشال به نرمی پاسخ داد
  ."دريا که نمی خواهيم برويم

  
   ."به تنهايی از عهده اش بر نمی آيم. من نمی دانم چه کنم ميشو: "ميرزا سعيد گريان گفت

 
با ما . ديگر زمان افکار شما به سر آمده. ميرزا صاحب، با ما بياييد: "روی تخت گفتعايشه از 

  ."بياييد و روحتان را نجات بدهيد
 

اين هم گرِدش المصبی : "سعيد با چشمان سرخ از اشک برخاست و با بدجنسی به خانم قريشی گفت
  ."هفت نسل باد هوا می شوداما اين گرِدشتان آخرش جان همه مان را می گيرد، . که می خواستيد

 
  ."فقط بيا. سعيد با ما بيا: "ميشال گونه اش را به پشت سعيد چسباند

  
   ."خدا وجود ندارد: "ولی او چرخيد و محکم خطاب به عايشه گفت

  
  ."ال اله الی اهللا و محمدًا رسول اهللا: "عايشه گفت

 
 و با حقايق عينی و ملموس ربطی تجربه ی روحانی واقعيتی درونی و ذهنی است: "سعيد ادامه داد

  ."آب اقيانوس گشوده نخواهد شد. ندارد
 
  ."آب ها به فرمان مالئکه از هم گشوده خواهند شد"
  
  ."تو اين مردم را به سوی فاجعه می کشانی"
 
  ."آن ها به آغوش خدا می روند. نه"
 

م آمد و با هر قدمی که برمی ولی همراهتان خواه. من به تو معتقد نيستم: "ميرزا سعيد ُمصِّرانه گفت
  ."دارم می کوشم به اين ديوانگی خاتمه بدهم

 
خداوند راه ها و روش های گوناگونی پيش پای شکاکان گذاشته است تا : "عايشه به شادی جواب داد

  ."سرانجام به وجودش يقين بياورند



 
ويد، پروانه ها را بيرون و در حالی که از اتاق بيرون می د." برو به جهنم" :ميرزا سعيد فرياد زد

  .راند
 
*  
 

کدام يک : "عثمان دلقک که زير سايبان کوچک گاوش را تيمار می کرد، زير گوش حيوان گفت
شايد بهتر بود : " عثمان ادامه داد.گاو جوابی نداد" ديوانه ترند، دختره يا آن احمقی که عاشقش شده؟

و گاو سرش را ."  بدتر از ممنوعيت چاه استانگار عبور اجباری از اقيانوس خيلی. نجس می مانديم
.بوم، بوم: دوبار به نشان تصديق تکان داد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجمفصل 
  

 يك شهر، آشكار اما تماشا ناشده
  
 



  
١  
 
  
  
آقای محمد " پس از اين آه به جغد مبدل شدم، آدام ورد يا باطل الِسحر مرا به حال اولم می گرداند؟"

 آافه ی شاندار و مسافرخانه ی طبقه ی باالی آن و مشاور امين و معتمد مشتری های صفيان صاحب
صفيان معلم سابق آه مثل . اين دو مؤسسه آه از هر رنگ و اقليمی بودند، عاقله مردی دنياديده بود

بيشتر حاجی ها خشكه مقدس نبود و از اين آه به تماشای فيلم های ويدئويی معتاد شده باشد ابا 
شت، مردی بود خودساخته و آشنا با آثار آالسيك بسياری از فرهنگ ها آه قديم ها، وقتی ندا

 ناميده می شد، به خاطر اختالفات عقيدتی و فرهنگی با بعضی از "ناحيه ی شرقی"بنگالدش هنوز 
 انگار نمی. اينجا به من می گويند مهاجر: "می گفت. ژنرال ها از ُپست خود در داآا اخراج شده بود

. و در عين حال با خوشرويی به آوتاهی قدش اشاره می آرد." فهميد آه مِن آوتوله آوچ آرده ام
در . زيرا با اين آه هيكلی ستبر و بازوها و آمری آلفت داشت، طول قدش به يك متر و نيم نمی رسيد

 پريده و اين لحظه آه شب از نيمه گذشته بود، با صدای در زدن ُمّصرانه ی جامپی جاشی، از خواب
بعد عينكش را از روی ميز برداشته و با دامن لباس آرتای . آنار در اتاق خواب ايستاده، مژه می زد

بنگالدشيش آه بند آن پشت گردنش فكل تميزی خورده بود، پاك آرد، باز پلك زد و بعد چشمان 
بی سبيلش دست نزديك بينش را بست و عينكش را زد، چشمانش را آامال گشود، به ريش حنا بسته و 

آشيد، لب هايش را غنچه آرد و دِر ُورودی را گشود و پس از ديدن شاخ های موجود لرزانی آه 
ظاهرًا جامپی مثل يك گربه همراه خودش آشيده و آورده بود، شاخ هايی آه ديگر نسبت به وجودشان 

 جمله را از لوسيوس هرچند اين. هيچ ترديدی نداشت، جمله ی آوتاه و نيشدار باال را به زبان آورد
سال پيش از ميالد مسيح می زيست آش ١٨٠ تا ١٢٠آپوليوس، آشيش مراآشی اهل مادورا آه حدود 

اين آشيش آه در . رفته بود، اما با اين آه تازه از خواب پريده بود حضور ذهنش ستايش انگيز بود
جادو متهم شده پس از رّد آن ُدوران آشورش مستعمره بود به وسيله ی بيوه ی ثروتمندی به ِسحر و 

آن با وقاحت تمام اقرار آرده بود آه قبًال بر اثر ِسحر به خر و نه جغد تبديل شده بوده، صفيان در 
حالی آه به راهرو قدم می گذاشت، دست هايش را از سرما اطراف دهان و بينيش گرفته و بخار 

بايد با اين . ولی بهتر است آه و ناله نكنيم. نفسش را در آن می دميد، ادامه داد بله، بيچاره ی فلك زده
  .می روم زنم را بيدار آنم. مسايل برخورد سازنده داشت

  
پتويی را مانند ردای رومی ها به دوش . ته ريش چمچا درآمده بود و آثافت از سر و رويش می باريد

 پتو آت پوست روی. افكنده بود آه از پايينش دو پای مسخ شده و مضحكش در قالب سم ديده می شد
َبره ی جامپی را به دوش افكنده و يقه ی آن را باال زده بود، به طوری آه پشم های آن در نزديكی دو 
شاخ نوك تيز و ُبزيش به چشم می خورد و به او قيافه ای خنده آور و در عين حال غم انگيز می 

 فاقد درخشش بودند و به رغم ظاهرًا قادر به سخن گفتن نبود، حرآاتش آند و تنبل و ديدگانش. بخشيد
 صلدين -حاال ديدی؟ در يك چشم به هم زدن همه چيز را درست می آنيم: تشويش هايش جامپی گفت

صفيان مجددًا با الهام از داستان . در قالب نيم خدايان جنگلی همانطور شل و ول و بيحال مانده بود
ايزيس، خدای ِمصری، قادر آپوليوس گفت در مورد قضيه ی خر شدن آن آشيش آسی جز شخص 

در مورد شما حضرت آقا بهترين آار اين . نبود ِسحر را باطل آند، ولی اين قصه ها مال گذشته است
  .است آه اول يك پياله سوپ داغ ميل آنيد

  



در اينجا صدای مهربانش در ميان صدای ديگری آه به شيوه ی ُاپرا چند دانگ بلند شده بود گم شد و 
انگار ترديد داشت . دن چاق زنی آه شبيه آوه گوشت بود به پيكر آوتاه قدش تنه زدچند لحظه بعد ب

اين موجود جديد در حالی آه . آه او را از سر راه آنار بزند يا چون سپر در برابر خود نگه دارد
پشت صفيان قايم شده بود بازوی لرزانش را دراز آرد و با انگشت سبابه ی خپلی آه به ناخن آن الك 

  چه به سرمان آمده؟. خ رنگ زده بود صلدين را نشان داد و ناليد اون، اونی آه اونجاسسر
  

خواهش می آنم : "و خطاب به چمچا ادامه داد." دوست جاشی است: "صفيان با خونسردی جواب داد
ببخشيد، آخر همه چيز ناگهانی بود، مگر نه؟ به هر صورت ايشان خانم بنده هستند، بيگم صاحبه هند 

  ."م داردنا
  

  " آدام دوست؟ يا اهللا، مگر چشم نداری؟-دوست چيه: "زن همانطور قوز آرده فرياد زد
  

راهرو با آف چوبی لخت و ديوارهايش آه آاغذ ديواری گلدارشان جابجا پاره شده بود از ساآنان 
خ سيخ يكی موهايش را سي.  دو دختر نوجوان در آن ميان خودنمايی می آردند-خواب آلود ُپر می شد

و ديگری ُدم اسبی درست آرده بود و هر دو شگردهای هنرهای رزمی يعنی آاراته و وينگ چون 
و آناهيتای پانزده ساله، ) هفده ساله(آن دو ميشال . را آه از جامپی ياد گرفته بودند نمايش می دادند

.  پريده بودنددخترهای صفيان بودند آه با لباس مخصوص تمرين های رزمی از اتاق خوابشان بيرون
لباسی به شكل پيژامای بروس لی آه آن را روی تی شرت هايی آه تصوير جديدترين خواننده رويش 

  . چشمشان به صلدين فلكزده آه افتاد به شادی سرجنباندند. چاپ شده بود، پوشيده بودند
  

آرد و خواهرش در حالی آه با جنباندن سر تصديق می ." معرآه است: "ميشال به رضايت گفت
حواس مادرشان چنان مغشوش بود آه فراموش آرد به اين ." المصب نمره اش بيست است: "افزود

اين چه جور حاجی ای . شوهر مرا نگاه آنيد: "هند بلندتر از دفعه ی قبل ناليد. طرز بيان ايراد بگيرد
آن هم . ماست؟ شيطان رجيم از در آمده تو، آن وقت او از من می خواهد سوپ مرغ برايش گرم آن

  ."سوپی آه با دست خودم پخته ام
  

يا اين . جامپی نمی توانست با التماس هم آه شده، از هند توقع تحمل و مدارا داشته باشد. فايده نداشت
اگر اين شيطان نيست آه : "زن نفس زنان ادامه داد. آه توضيح بدهد و تقاضای همكاری و آمك آند

  "ت آه از نفسش می آيد؟ نكند تازه از گلستان بهشت درآمده؟بر ما نازل شده، پس اين بوی گند چيس
  

و هند با شنيدن ."  اير ايندنا۴٢٠پرواز شماره ی . از گلستان نه، از بوستان: "چمچا ناگهان گفت
  . صدايش از ترس جيغی آشيد و به سوی آشپزخانه گريخت

  
آقا هر آه او را آنطور بترساند ": ميشال در حالی آه مادرش از پله ها پايين می دويد به صلدين گفت

  ."حتمًا آدم بدی است
  

  ."به منزل ما خوش آمديد. شرور هم هست: "آناهيتا تأييد آرد
  
*  
 



همين هند آه حاال بيشتر اوقات پرخاشگر و خشمگين بود، . باور آردنی نيست، ولی حقيقت دارد
اين گذشته نمونه ی مهربانی و از . روزی عروسی خجالتی و باحيا بود آه َدم به دقيقه سرخ می شد

در مقام همسری معلم دانشمند شهر هر وقت شوهرش . باالترين درجه ی خوشرويی و تحمل نيز بود
برای تصحيح اوراق امتحانی تا ديروقت بيدار می ماند، با چای هل از او پذيرايی می آرد، در 

طوری رفتار می آرد آه مورد ميهمانی های پايان هر ثلث آه خانواده ی معلمين شرآت می جستند 
حتی داستان های متافيزيك تاگور را هر طور بود می خواند تا لياقت شوهرش . پسند مدير قرار گيرد

شوهری آه نه تنها به راحتی از ريگ ودا و قرآن شريف َنقل قول می آورد، بلكه . را دانسته باشد
آن روزها هند فكر باز و .  بر داشتماجراهای رزمی ژول سزار و الهامات سن ژان مقدس را هم از

احاطه ی شوهرش را تحسين می آرد و می خواست به سهم خود در آشپزخانه همان طرز فكر را 
هم دستور غذاهای جنوب هندوستان، دوسا و اوتاپام را ياد می گرفت، و هم قيمه های چرب . پياده آند

 آشپزی به شوق و ذوقی عظيم تبديل شد آم آم تمايلش به آثرت گرايی در. و نرم آشمير را می پخت
بياييد : "و در حالی آه صفيان بی اعتقاد غذاهای گوناگون شبه قاره را قورت می داد و می گفت

تظاهر نكنيم آه فرهنگ غرب در اينجا حضور ندارد، بعد از اين چند قرن چطور می تواند بخشی از 
 بيشتر و بيشتر می خورد و همانطور آه زنش مرتب غذا می پخت و رفته رفته" ميراث ما نباشد؟

غذاهای تند و تيز حيدرآباد و سس های ماست دارلوآناو را می لمباند، ُفرم بدنش رفته رفته تغيير می 
آم آم به تپه های وحشی يا شبه قاره ای بی مرز . آن همه غذا بايد جای خود را باز می آرد. آرد

  .ند و از همه ی مرزها عبور می آنندشباهت يافت، زيرا خوراآی ها مرز نمی شناس
  

  . اما محمد صفيان حتی يك گرم هم چاق نشد
  

تو آه دست پخت : "هند ُمدام سرزنش می آرد. و اين اراده ی مردود شمردن چاقی آغاز مشكالت بود
مرا دوست نداری، پس من برای آی دارم اين همه آار می آنم و روز به روز مثل بالنی آه بيشتر 

.) قد هند از او بلندتر بود(و او با خونسردی سرش را بلند می آرد " د بيشتر چاق می شوم؟بادش آنن
و در حالی آه از باالی شيشه های آوچك عينك مخصوص خواندنش به او می نگريست، جواب می 

دو قاشق آمتر غذا خوردن و نيمه سير از سر سفره . خودداری يكی از سنت های ماست، بيگم: "داد
برای همه چيز جواب داشت، . عجب مردی بود." ن، رياضت آشيدن طريقت مرتاضان استبلند شد

  .اما نمی شد باهاش يك دعوای حسابی آرد
  

فكر : "شايد اگر صفيان يك بار شكايت آرده بود، اگر گفته بود. اما رياضت به درد هند نمی خورد
اگر برای يك ." آه انگار دو تا زنیمی آردم با يك زن ازدواج آرده ام، ولی تو آنقدر چاق شده ای 

نه حتمًا اين آار را می . بار هم آه شده به او انگيزه ی الغر شدن را می داد ممكن بود دست بردارد
اين چه جور مردی بود آه نمی . بنابراين تقصير او بود آه ذره ای خشونت در وجودش نبود. آرد

عيت اين بود آه اگر صفيان نفرين يا التماسش هم اما واق. دانست چگونه بايد به زن چاقش توهين آند
اما حاال آه او ساآت بود، . می آرد هند همچنان قادر نبود خوردن و پذيرايی از خودش را آنترل آند

  .در حالی آه دهانش به آرامی می جنبيد، تقصير چاقی و بد هيكليش را به گردنش می انداخت
  

ود، در چند مورد ديگر هم او را گناهكار يافته بود و از آن و از وقتی صفيان را مقصر قلمداد آرده ب
وقت زبان در آورده بود و ُمدام سرزنش می آرد به طوری آه آپارتمان فقيرانه ی معلم از گله ها و 
شكايت های هند آه تصور می آرد او حتی دل و جرأت طرف شدن با شاگردهايش را هم ندارد ُپر 

 سرآوفت می خورد آه زيادی مته به خشخاش می گذارد و هند می شد، بيش از هر چيز از اين



آخر آدام مرد وقتی بانك اشتباها دو بار . مطمئن است آه اين شوهره هرگز پولدار نخواهد شد
مواجبش را به حسابش می ريزد محترمانه مراتب را به اطالع مقامات بانك می رساند و آن وقت 

د؟ برای معلمی آه تقاضای ثروتمندترين پدرها را رد می آرد و پول را نقدًا دو دستی تقديمشان می آن
حاضر نبود در برابر مبلغ معمول موقع تصحيح ورقه های امتحانی پسرانشان خدمتی به آن ها بكند 

  چه اميدی بود؟ 
  

و جلمه ای را ناتمام ." اما همه ی اين ها را می شد بخشيد: "هند خشمگين و غرولند آنان می گفت
البته اگر آن دو گناه بزرگ را مرتكب نشده بودی، جنايت های : " آه بقيه اش اين بودمی گذاشت

 ."جنسی و سياسَيت را می گويم
  

. از شب اول ازدواج همخوابگی را در تاريكی و سكوت محض و تقريبًا بی حرآت انجام داده بودند
اهرًا صفيان با حداقل به خاطر هند به هيچ وجه خطور نمی آرد آه باسنش را بجنباند و چون ظ

 آه در اين زمينه - از اول هم همين خيال را آرده بود-حرآت از پس قضيه برمی آمد خيال می آرد
يعنی او هم اين آار را عمل آثيفی می داند آه نبايد قبل و يا بعد از آن حرفش . با هم اختالفی ندارند

دير آبستن شدنش را . م به آن جلب بشودرا زد و حتی حين همخوابگی هم نبايد آاری آرد آه توجه آد
هم به حساب تنبيه الهی می گذاشت زيرا تنها خداوند می دانست آه در زندگی قبليش چه گناهانی 

اما دختر از آب درآمدن بچه ها را به حساب اهللا نمی گذاشت و ترجيح می داد گناه اين . مرتكب شده
اين هم از آن .  ضعيف را در شكمش آاشته بوديكی را به گردن شوهر نامردش بيندازد آه نطفه ی

چيزهايی بود آه از گفتنش باك نداشت و در لحظه ی تولد آناهيتا با غيظ آن را بر زبان آورده و ماما 
ُخب معلومه، از . باز هم دختر: "در آن لحظه هند با نفرت آهی آشيده، گفته بود. را متوحش آرده بود

پس از به دنيا آمدن اين دومين دختر ." ك يا موش از آب در نيامدهشانس آوردم آه بچه سوس. آن بابا
. به صفيان گفته بود ديگر بچه ای در آار نيست و دستور داده بود رختخوابش را به هال انتقال دهد

مرد بچه نخواستن او را بدون مباحثه پذيرفته بود، اما هند به زودی پی برد آه آن هرزه دست بردار 
آند هنوز هم می تواند هر از گاهی در تاريكی به اتاق وارد شده، آن آيين غريب نيست و فكر می 

نخستين باری آه . سكوت و سكون را آه تا آن زمان تنها به خاطر توليد مثل پذيرفتنی بود، اجرا آند
چه خيال آرده ای؟ فكر می آنی از بس خوشم : "پس از اولتيماتوم در تاريكی وارد شد، هند فرياد زد

  " آمد تن می دادم؟می
  

اما آخر سر وقتی به آن آله ی گچش فرو رفت آه زن قصد شوخی ندارد و ناز هم نمی آند دست 
.  نه از آن حشری های افسارگسيخته بله، يك زن نجيب و حسابی بود،. او از آن هاش نبود. برداشت

 خيال می آرد به  هند-اما از آن وقت صفيان بنا آرد شب دير آمدن و درست در آن هنگام بود
اين . آن هم نه هر سياستی، نه خير.  آه آلوده ی سياست شد-روسپی خانه می رود، اما اشتباه می آرد

 از آن آمتر را - حزب آمونيست را می گويم-آدم آله دار بايد می رفت و به خود شيطان می پيوست
ی آمونيست صد برابر بدتر از اما اين اجنه . قبول نداشت، آن هم از پيرو اصول بودنش ناشی می شد

فاحشه ها بودند و در نتيجه ی آلودگی به آن جادوی نهان بود آه هند مجبور شد به آن سرعت چمدان 
بله اين ِسحِر ايدئولوژيك بود آه وادارش آرده . ها را ببندد و با دو بچه ی آوچك به انگلستان برود

بر اثر اعمال شيطانی صفيان بود آه برای ابد بود اين همه تحقير و محروميت مهاجرت را بپذيرد و 
تو ما : "يك بار به او گفته بود. در انگلستان ماندگار شده و هرگز نمی توانست ِده زادگاهش را ببيند

را آشيده، به انگلستان آورده ای تا انتقامت را بگيری، چون من نمی گذاشتم آارهای زشت با بدن من 
  .بود و سكوت عالمت رضا استشوهر جواب نداده ." انجام بدهی



  
از آن گذشته در اين واليت غربت، اين سرزمين انتقام شوهِر شهوت پرست، از آجا نان بخورند؟ از 
معلومات آتابی آقا؟ جيتان جالی، اآلوگ، يا نمايشنامه ی اتللو آه می گفت در حقيقت آقا اهللا يا همان 

ين صورت درآمده، آسی نيست بگويد به اين هم عطااهللا است و چون امالی نويسنده خوب نبوده به ا
  می گويند نويسنده؟

  
همه می گفتند غذايش واقعًا خوشمزه . از خوبی دستپخت خانم، آار آافه ی شاندار خوب گرفته بود

مردم از همه جای لندن می آمدند تا ساموزا، چاآت بمبئی و گالب جمان عالی او . حرف ندارد. است
ان چه بود؟ اين آه پول ها را بگيرد، چای ببرد، اين طرف و آن طرف بدود اما آار صفي. را بچشند

اگرچه مشتری ها از اخالقش تعريف می . و بعد از اين همه تحصيل مثل پيشخدمت ها رفتار آند
 اما هرچه باشد در رستوران مردم برای مصاحبت آه پول نمی  آردند و هميشه بشاش و خوشرو بود،

  .حاال هند ارباب بود! زندگی چه بازی هايی دارد. ای روزجالبی برفی، غذ. دهند
  

  !پيروزی
  

زنی آه به آن ها امكان داده . هند آشپز، نان آور خانواده و معمار اصلی موفقيت آافه ی شاندار بود
با اين وجود اين . بود سرانجام ساختمان چهار طبقه ی آن را يكجا بخرند و اتاق هايش را اجاره بدهند

شكست در اطرافش مثل نفس بدبويی پيچيده بود، در حالی آه صفيان همچنان سرزنده بود، بوی گند 
مثل المپی بود آه سيمش در رفته باشد، يا ستاره ای رو به . هند زهوار در رفته به نظر می رسيد

چرا؟ چرا وقتی صفيان آه آار مورد عالقه، شاگردان و . خاموشی آه در َدِم واپسين شعله ور شود
 و احترامش را از دست داده بود، مثل َبره جست و خيز می آرد و حتی چند آيلو چاق شده عزت
چرا در اين هنگام آه . لندن چنان به او ساخته بود آه در واليت خودمان خوابش را هم نمی ديد. بود

و قدرت از دست صفيان درآمده و در اختيار او قرار گرفته بود چنان رفتار می آرد آه شوهر به ا
موفقيت :  لقب بدهد و ُمدام بگويد مگر آشتی هايت غرق شده اند؟ جواب خيلی ساده است"سگرمه"

اين همه تغيير، ارزش هايش را واژگون آرده بود و خود را در مسير . او را به اين روز انداخته بود
  . از اين گذشته هزار مسأله داشت. دگرگونی گمشده می يافت

  
آيا حق نداشت . ين صداهای اجنبی را دربياورد آه زبانش را خسته می آردمجبور بود ا. مثًال زبان

در داآا در يك آپارتمان فكسنی معلمی زندگی می آردند در حالی آه اينجا آه آار . شكايت آند؟ خانه
و آاسبيشان رونق داشت در يك ساختمان چهار طبقه آه ايوان داشت، به سر می بردند، اما فايده اش 

ن شهری آه می شناخت آجا رفته بود؟ دِه نوجوانی و جويبارهای ُپرسبزه ی وطنش آجا  آ چی بود؟
بودند؟ آداب و عاداتی آه بر محورشان زندگيش را ساخته و پرداخته بود همه از ياد رفته يا چنان 

در اين واليت آسی برای آن آداب و تواضع . رنگ باخته بودند آه به سختی آثارشان را می يافت
از اين گذشته حاال مجبور . ايج در وطن و يا به جا آوردن همه ی آداب مذهبی فرصت نداشتآرام ر

بود با شوهری آه ديگر منزلتی نداشت بسازد، حال آن آه قديم به مقام و موقعيت شوهر می نازيد و 
در وطن . در اين غربت ناچار بود برای در آوردن نان خود و شوهرش آار آند. فخر می فروخت

از اين گذشته هند خوب می دانست آه .  در خانه می نشست و با ناز و افاده خود را باد می زدراحت
. چطور می شد نداند؟ و اين نيز خود شكستی بود. شوهرش زير آن ظاهر خوش مشرب غمگين است
 آخر زنی آه نتواند مردش را شاد آند به چه درد. در گذشته هرگز خود را چنين بی آفايت نيافته بود

از اين ها گذشته اين . می خورد؟ آن هم در حالی آه شادی آاذبش را ببيند و وانمود آند واقعی است



شيشه های پنجره ها نيمه های شب . شهر يك مكان شيطانی بود آه در آن هر اتفاقی ممكن بود بيفتد
ی بيخودی می شكست، توی خيابان دست های ناپيدا يك مرتبه می خواباندند توی گوَشت و م

انداختندت زمين، در فروشگاه هايشان چنان ناسزاهايی می شنيدی آه خيال می آردی گوش هايت 
دارند از جا آنده می شوند، اما وقتی به طرف صدا می چرخيدی با فضای خالی و چهره های 
خندانشان روبرو می شدی و هر روز می شنيدی آه فالن پسر يا فالن دختر از دست ارواح آتك 

چطور بگويد؟ بهترين آار اين بود آه آدم . غربت آشور شياطين آوچك و ناپيدا بود. خورده است
بماند، در را قفل آند و نمازش را . توی خانه بماند و حتی برای ُپست آردن نامه هم بيرون نرود

داليل شكست؟ آی می تواند آن ها را بشمارد؟ نه . بخواند تا شايد شياطين دست از سر آدم بردارند
ا به همسر يك آافه چی و برده ی آشپزخانه تبديل شده بود، بلكه ديگر حتی نمی توانست به هم تنه

مثًال مردهايی بودند آه ظاهرًا شريف و محترم به نظر می آمدند و . واليتی های خودش هم اعتماد آند
ودند آدم دخترها برای فراهم آردن جهيزيه حاضر ب. با يك ماده ی حرامزاده ای گم و گور می شدند

. بكشند و از همه بدتر زهر اين جزيره ی شيطانی دختران بچه سال خودش را هم مسموم آرده بود
هر چه می گفت می فهميدند اما عمدا حرف نمی . ديگر حاضر نبودند به زبان مادريشان حرف بزنند

ر آن قوس و قزح آخر دليل اين آه ميشال موهايش را پسرانه آوتاه آرده د. زدند تا او را اذيت آنند
انداخته بود چه بود؟ هر روز آارشان جنگ و دعوا بود و سر خودی رفتار آردن و از همه بدتر اين 

او ديگر . سرنوشت زن هايی مثل او از اين بهتر نبود. آه هيچ آدام از شكايت های او تازگی نداشت
 نام و نشان تبديل شده بود خودش، يعنی هند همسر دبيری به نام صفيان نبود، بلكه به يك موجود بی

اين درس . او به زنی مثل ديگران تبديل شده بود. آه به چندپايگی ذهنی و بی شخصتی دچار است
  .  آه چاره ای جز تحمل، پناه بردن به خاطرات و سپس مردن نداشتند"زنی مثل ديگران": تاريخ بود

  
با او طوری رفتار می آرد آه انگار برای انكار ضعف شوهر اآثرا : سرانجام رفتارش را تغيير داد

هر چه باشد در دنيای گمشده ی هند نهايت شكوه و جالل از جانب شوهر می . نجيب زاده يا شاه است
و برای روبرو نشدن با ارواحی آه بيرون آافه آمين آرده بودند از آنجا خارج نمی شد و . آمد

می فرستاد، آن ها هم مرتب فيلم های ديگران را برای خريد مواد غذايی و ساير چيزها بيرون 
از اين طريق بود آه همراه با . ويدئويی بنگالی و هندی را امانت می گرفتند و برايش می آوردند

مثًال از . مجالت سينمايی آه آنار صندليش دسته آرده بود، حوادث دنيای واقعی را تعقيب می آرد
تا با خبر شده و سپس خبر تراژيك يك سانحه ی ناپديد شدن عجيب جبرئيل فرشته، آن ستاره ی بی هم

هوايی و مرگ او را شنيده بود و آن وقت از فرط احساس نااميدی و شكست بر سر دخترهايش داد 
دختر بزرگه برای اين آه نشان بدهد از آسی حرف نمی شنود، موهايش را پسرانه زده و . آشيده بود

  .ير آن بيرون می زدبلوزهای تنگ می پوشيد آه نوك سينه هايش از ز
  

با اين اوصاف ظهور آن شيطان رشيد، آن مرد شاخ بزی حالتی در هند به وجود آورد آه مانند 
  .رسيدن به آخر خط بود

  
*  
 

. ساآنان شاندار برای تشكيل يك جلسه ی فوق العاده ی رسيدگی به بحران، در آشپزخانه ِگرد آمدند
برايش آن صندلی . رد، صفيان چمچا را سر ميز نشانددر حالی آه هند رو به ديگ سوپ نفرين می آ

آلومينيومی آه ُپشتيش روآش پالستيكی آبی رنگ داشت را گذاشته بود آه راحت باشد و بعد، بله بعد 
آقا معلم تبعيدی نظريات المارك را با آموزگارانه ترين لحن بيان آرد و پس از اين آه جامپی داستان 



از هواپيما را َنقل آرد، در آن حال قهرمان ما بيش از آن در ُهرت محيرالعقول پرتاب شدن چمچا 
منشاء  صفيان به آخرين چاپ آتاِب -آشيدن سوپ مرغ و بدبختی غرق شده بود آه بتواند حرفی بزند

آه در آن حتی چارلز بزرگ هم ايده ی تغيير و دگرگونی را تحت شرايط خاصی : " اشاره آردانواع
حاال اگر پيروانش آاسه ی داغتر از آش شده و بعد از مرگ . بول آرده بودبرای حفظ حيات انواع ق

استاد چنين گفته هايی را آفرآميز و المارآی تلقی می آنند و معتقدند آه فقط انتخاب برتر وجود دارد 
 با اين حال بايد اضافه آنم آه اين نظريه ی -آه آن هم به طور طبيعی صورت می گيرد به جای خود

. درباره ی حفظ حيات مربوط به يك نوع خاص نيست، بلكه همه ی انواع را در برمی گيردداروين 
آناهيتا صفيان در حالی آه نگاهش را به ..." حاال بايد ديد علت اصلی تغييرات ظاهری چمچا چه بوده

: سوی بهشت چرخانده، گونه هايش را به آف دستش تكيه داده بود، رشته ی افكار پدر را گسيخت
موضوع اين است آه او چطوری تونسته به اين خوبی به شكل هيوال . دی اين حرف ها را ول آنَد"

  ."در بياد
  

من هيوال . نه: "در اين هنگام شخص شيطان سرش را از بشقاب سوپ جوجه بلند آرد و فرياد زد
را ترساند و صدايش آه انگار از قعر ورطه ی اندوه می آمد دختر جوان ." به خدا هيوال نيستم. نيستم

به رحم آورد به طوری آه به سويش دويد و بی پروا شانه ی آن حيوان فلكزده را نوازش آرد و 
فقط به . منظورم اين نبود آه واقعًا هيواليی، نه. مرا ببخش. البته آه نيستی: "برای رفع آدورت گفت

  ."هيوال شباهت داری
  

  .صلدين زد زير گريه
  

از ديدن دست دخترش بر شانه ی آن موجود به وحشت افتاده بود به در اين هنگام خانم صفيان آه 
سوی ساآنين پانسيون آه با لباس خواب در اطرافشان ايستاده بودند چرخيد و در حالی آه مالقه را 

چطور می شود اين وضع را تحمل آرد؟ امنيت و شرافت دخترهای جوان را : "بلند می آرد گفت
  ...!"ا خانه ی من است، آخر يك همچو موجودیچطور می شود تضمين آرد؟ اينج

  
  ."بس آن مادر. يا مسيح: "ميشال صفيان با بی صبری گفت

  
  "مسيح؟"
  

: ميشال به هند آه از اين افتضاح مبهوت و متحير بود پشت آرد و خطاب به صفيان و جامپی گفت
شايد بشود جن را از فكر می آنيد اين وضع موقتی باشد؟ مثًال از آن حالت های جن زدگی باشد؟ "

  "جسمش بيرون آشيد، نه؟
  

ميشال نيز مانند .  در چشمانش می درخشيد غول ها و درخشش ها،طالع نحسخاطره ی فيلم های 
بقيه ی نوجوانان شيفته ی فيلم های ويدئو بود، اما پدرش بار ديگر موضوع را جّدی گرفت و شروع 

 به تنگ آمده بود مهلت نداد و با صدای بلند اعالم اما جامپی آه..." در آتاب گرگ بيابان: "آرد آه
  ."شرط اصلی اين است آه از ديدگاه ايدئولوژيك به مسأله نگاه آنيم: "آرد

  
  .و با اين حرف همه را ساآت آرد

  



از نظر عينی در اينجا چه اتفاقی : "و آن وقت با لبخندی شرم آلود و ناشی از خود آم بينی ادامه داد
در بازداشت ... تگيری بيجا و ترساندن متهم و ايراد ضرب و ايجاد خشونت دس-افتاده؟ الف

حاضران آه اعمال پليس، ." غيرقانونی و انجام آزمايشات و تجربيات پزشكی مشكوك در بيمارستان
تفتيش بدنی و حتی تفتيش مجاری زنانه، به راه انداختن جار و جنجال و فضاحت و بدرفتاری آن ها 

 خوب به خاطر داشتند زمزمه ی موافقت سر دادند و گفته های جامپی را " هاجهان سومی"را با 
 - چرا آه ميزان باور هر آس بستگی به چيزهايی دارد آه در طول عمرش ديده است-تصديق آردند

از اين گذشته برای وجود . نه تنها آنچه قابل رويت است، بلكه آنچه با آن آمادگی روبرو شدن را دارد
و ُسم ها باألخره يك توضيحی الزم بود و در بيمارستان های پليس هر اتفاقی ممكن بود اين شاخ ها 

و سوم ايجاد احساس شكست و وادادن، خود را باختن و ناتوانی در روبرو : "جامپی ادامه داد. بيفتد
 ."ما همه قبًال نمونه هايش را ديده ايم. شدن با اوضاع

 
. هر چه باشد با بعضی حقايق نمی شود مخالفت آرد. ندحتی هند هم ساآت ما. آسی صحبتی نكرد

البته واضح است آه به . من از نظر ايدئولوژيك نمی توانم موضع آدم مظلوم را بپذيرم: "جامپی گفت
چمچا ظلم شده، اما حقيقت اين است آه هر گونه سوء استفاده از قدرت و ظلم و جور با شخصيت فرد 

اين تزلزل و انفعال ما است آه اجازه می دهد چنين . ول استانسان مسؤ. مظلوم در رابطه است
و بعد از اين گفتار آه حاضران را در شرم و تسليم فرو برد، از صفيان ." جناياتی صورت گيرد

و صفيان چنان غرق . خواست آه اتاق آوچك زير شيروانی را آه خالی بود در اختيار چمچا بگذارد
. ی شده بود آه نتوانست حتی يك پنی برای اجاره درخواست آنداحساس گناه و در عين حال همبستگ

معلوم است همه ديوانه شده اند، حاال ديگر شيطان با پای : "هند هم اگرچه ِمن و ِمن آنان گفته بود
اما اين حرف را چنان آهسته و زيرلبی زده بود آه هيچ آس جز ." خودش اينجا به مهمانی می آيد

  . نشنيده بوددختر بزرگش ميشال آن را
  

صفيان به پيروی از دختر آوچكش نزد چمچا رفت آه همچنان پيچيده در پتو مشغول خوردن سوپ 
جوجه ی بی همتای هند بود، در حالی آه آنارش چمباتمه می زد بازويش را به ُدور شانه ی آن 

انگار چمچا و چنان آه ." اينجا برايت بهترين جا است: "موجود فلكزده ی لرزان حلقه آرد و گفت
با اين وضع آجا می توانی بروی آه خودت را معالجه آنی تا : "بچه يا ُخل وضع است اضافه آرد

ميان آدم هايی مثل . قيافه ات به حال طبيعی برگردد، هان؟ جای تو اينجا ميان هموطنانت است
  ."خودت

  
واب صفيان با لحنی اما صلدين فقط وقتی در اتاق زير شيروانی تنها ماند با آخرين رمقش در ج

من نيمی از زندگيم را صرف دوری از . شماها هموطن من نيستيد: "شمرده در نيمه های شب گفت
  ."شما آرده ام

  
*  
 

حاال ديگر قلبش هم راه نمی آمد و چنان افتان و خيزان می زد آه انگار او نيز می خواهد با يك 
 تمبك را جايگزين ضربان منظم و مترنم دگرديسی به شكلی جديد و شيطانی در بيايد و ضربه های

همانطور آه بی خواب روی تخت باريك وول می خورد و غلت می زد و شاخ هايش . وار خود آند
را در مالفه و روبالشی فرو می برد، رنج تپش قلب را چنان صبورانه تحمل می آرد آه پنداری اين 

ه بال تا حاال به سرم آمده، اين هم هم ثمره ی قضا و قدر است، با خود می گفت من آه اين هم



بس آن وِاّلا دمار از روزگارت در می آورم، . قلبش دام دام می آرد و سينه اش می جهيد... روش
  .جهنم. شهر لندن به جهنم مبدل شده بود. بله، دوزخ حتمًا همين بود

  
ن را شكنجه می آيا شياطين در جهنم عذاب می آشند؟ مگر آن ها نيستند آه شن آش به دست ديگرا

  دهند؟
  

بيرون در آن شهر خيانتكار برف های آب شده آف خيابان . آب قطره قطره از آنار پنجره می چكيد
تكه های سفيد يخ . ها را به صورت تخته های خيس در می آورد و ثبات آن را به ناپايداری می آشيد

جای الستيك آاميون های . دآرام از شيب شيروانی های خاآستری سر می خوردند و فرو می افتادن
تحويل آاال ِگِل خيابان ها را راه راه آرده بود، سپيده دم از راه می رسيد و دسته ی آر مخصوص 

صدای گوشخراش دريلی آه آسفالت خيابان را از جا می آند، سوت . آار خود را آغاز می آرد
يك آوچه و ور ور آشيده ی آژير ضد سرقت، صدای به هم خوردن و صندلی چرخدار سر پيچ 

عميق ماشين سبز رنگ مخصوص ُخرد آردن زباله، آواز راديويی آه از آتليه ی يك نقاش در طبقه 
ی باالی ساختمانی به گوش می رسيد و غرش ماشين هايی آه به طرزی شگفت انگيز از اين گلوگاه 

 محسوس بود لرزشی آه در زير زمين. طوالنی و باريك عبور می آردند و به سرعت می گذشتند
خبر از عبور آرم های عظيم زيرزمينی می داد آه انسان ها را می بلعيد و سپس از گلوی خود به 
بيرون پرتاب می آرد و از آسمان صدای پرواز ملخ ها و يا باالتر پرندگان درخشان ديگری به گوش 

  . می رسيد
  

ن آشيد، اما صلدين چمچا سرانجام آفتاب طلوع آرد و شهر را چون هديه ای از لفاف ِمه بيرو
  .همچنان خفته بود

  
خوابی آه از تسكين تهی بود و او را به شبی ديگر برده بود آه همراه هياسينت فيليپس، 

او با ُسم هايش آلپ آالپ آنان به سوی سرنوشت گريخته بود . فيزيوتراپيست، از خيابانی می گذشت
نزديك شدن شهر، چهره و بدن هياسينت رو به و به ياد می آورد آه همراه با عقب نشينی اسارت و 

چمچا باز شدن شكاف ميان دندان های پيشش را ديد و موهايش را آه به نحوی . دگرگونی گذاشته بود
به ُگرگن، خدای يونانی، آه بيننده با يك نگاه به سر اشاره [ِمدوسی عجيب در گره ها و بافته های 

سه گوش غريب نيمرخش را آه از پيشانی تا نوك بينی منظم می شد و  ].وی تبديل به سنگ می شد
در نور زرد چراغ ها می ديد آه پوستش َدم به َدم . برآمده بود و از آنجا تا گردن شيب برمی داشت

تيره تر می شود و دندان هايش بيرون می زند و بدنش چنان دراز و باريك است آه به نقاشی های 
ايش به چمچا بيش از پيش حالتی هرزه داشت و دست او را با در آن حال نگاه ه. آودآان می ماَند

پنجه هايی چنان استخوانی و آهنين می فشرد آه گويی اسكلتی او را در آغوش گرفته و می خواهد با 
از نفس و لب های هياسينت بوی چسبنده ی خاك . بوی خاك تازه به مشامش رسيد. خود به گور ببرد
چطور توانسته بود در آن جذابيتی بيابد و نسبت به او تمايلی در . رفتاستفراغش گ... استشمام می شد

 خود را در  خود احساس آند و در حالی آه سينه اش را از خلط پاك می آرد و به روی او می پريد،
شهر پيرامونشان چون جنگل ضخيم می شد، ساختمان ها به . نهايت لذت با او مجسم آرده باشد

هياسينت زير گوشش . نان در هم می رفتند آه پنداری موهای شانه نخورده انديكديگر می پيچيدند و چ
. بر زمين نشست و دست او را آشيد." همه جا سياه است، سياه. در اينجا نور راه ندارد: "زمزمه آرد

و در ..." عجله آن، آليسا: "اما صلدين فرياد زد. انگار می خواست همراه او روی زمين دراز بكشد
.  به درون ساختمانی جعبه مانند و مبتذل می پريد در خيال چيزی بيش از امنيت می طلبيدحالی آه



هياسينت های پير و جوان، . اما داخل آليسا نيز نيمكت ها ُپر از آدم هايی به شكل هياسينت بود
هياسينت هايی آه آت و دامن های آبی بدقواره پوشيده، گوشواره ی مرواريد بدلی به گوش و آاله 

  .های آوچك جعبه مانند با تكه های تور به سر داشتند
  

همگی با . هياسينت هايی با لباس خواب های سفيد باآره ها، هر نوع هياسينتی آه فكرش را بكنی
تا چشمشان به چمچا افتاد امور معنوی را رها آرده . صدای بلند می خواندند يا مسيح، آارسازم باش

و هياسينتی آه . د می گفتند شيطان، بزمجه، جن و از اين جور چيزهابا فريا. و بنا آردند جيغ آشيدن
همراهش وارد شده بود با نگاهی تازه به او می نگريست، درست همانطوری آه چمچا در خيابان 

وقتی بيزاری را در آن چهره ی . او هم چيزی می ديد آه حالش را به هم می زد. براندازش آرده بود
معلوم نبود چرا آن ها را ." هويشی ها: "تار ديد، باز داغش تازه شد و غريدآريه و متورم و تيره و 

دلم به حالتان : "و ادامه داد. معنيش وحشی يا خرابكار بود. به زبان مادری مطرودش نفرين می آند
تصويرهای سياهتان . هر روز صبح مجبوريد قيافه های نحس خودتان را توی آينه ببينيد. می سوزد

." اين خودش ثابت می آند آه از َپست هم َپست تريد.  های ننگ است ِبِهتان زل می زندآه شكل لكه
ديگر نمی شد از بقيه . حاال هياسينت خودش در ميان آن ها گم شده بود. هياسينت ها ِگرَدش حلقه زدند

 به آن ها. تميزش داد، زيرا فرديتش را از دست داده و به زنی مثل بقيه ی زن ها تبديل شده بود
سخت می زدند و او زاری آنان دايره را ُدور می زد و به . تدريج شروع به آتك زدنش آرده بودند

دنبال راه فراری می گشت، تا اين آه فهميد حمله آنندگان بيش از اين آه خشمگين باشند دچار 
 همه پا به .آن وقت بلند شد، سينه پيش داد، بازوهايش را باز آرد و چند جيغ شيطانی آشيد. وحشتند

  .فرار گذاشتند و پشت نيمكت ها پنهان شدند و او خونين اما سربلند از ميدان نبرد خارج شد
  

اما چمچا آه با تپش قلب و رسيدن به حال سنكوپ چند . رؤيا همه چيز را به ميل خود تغيير می دهد
وده، خب، اين هم از لحظه بيدار شده بود به تلخی انديشيد آه آن آابوس زياد از واقعيت به دور نب

و خود را لرزان در هال خانه اش باز يافت، در طبقه ی باال . و دوباره به خواب رفت. هياسينت
  . با زن من. جامپی جاشی با زنش پمال جر و بحث می آرد

  
و وقتی پمالی خواب همان آلمات پمالی واقعی را بر زبان آورد و شوهرش را برای يكصدمين بار 

باز هم جامپی خوب و پاآدل بود آه با ." او ُمرده است، همچين چيزی ممكن نيست: "از خود راند
زن از آمينگاه . آنار گذاشتن عشق و شهوت به آمك چمچا شتافته و پمال را گريان برجای گذاشته بود

و جامپی در حالی ." ديگر حق نداری آن را به اينجا بياوری: "صلدين در طبقه ی باال فرياد زده بود
چمچای ضعيف و لرزان را در پوست َبره و پتو پيچيده بود، او را از ميان تاريكی به آافه ی آه 

  ."همه چيز درست می شود، خودت می بينی، درست می شود: "شاندار آورده، با مهربانی گفته بود
  

: بی اختيار با خود گفت. چمچا بيدار شد و خاطره ی آن آلمات خشمی تلخ در وجودش برانگيخت
فكری بود آه بعدها به آرات ." شرط می بندم وضعش عالی است. شته آجاست؟ حرامزادهفر"

به نظرش می آمد آه . بازگشته، نتايج غريبی به بار آورده بود، ولی حاال آارهای ديگری داشت
اين وضع و . هر طور بود بايد با واقعيت روبرو می شد. نمونه ی مجسم بدی و شرارت شده است

  .  قيافه علتش هرچه باشد قابل انكار نيستدرآمدن به اين
  

يعنی به طور خالص خودم نيستم، من تجسم خطا هستم، تجسم چيزهايی آه . من ديگر خودم نيستم
  .تجسم گناه. بيزاری می آورد



 
  چرا من؟ چرا من؟

 
 چه خطايی مرتكب شده بود، آدام عمل زشت و پليدی را انجام داده بود يا قرار بود بدهد؟

  
وانست اين پرسش ها را از ذهنش دور آند آه برای چه مجازات می شود، و اگر اين نوعی نمی ت

  .)بهتر است ديگر چيزی نگويم(مجازات است، پس مجازات آننده آيست؟ 
  

مگر نه اين آه در طول زندگی هميشه راستی و درستی را پيشه آرده بود؟ مگر نكوشيده بود به 
د؟ مگر خودش را با اراده و وسواس وقف تبديل شدن به يك ستايش انگيزترين خصوصيات دست ياب

انگليسی تمام عيار نكرده بود؟ از اين گذشته مگر مرد ُپرآاری نبود آه از دردسر فرار می آرد و 
می خواست آدم تازه ای بشود؟ آوشش و پشتكار، مشكل پسندی، ميانه َروی و اعتدال، آف نفس، 

آخر مگر پايبندی به اخالق چيزی جز . امه ی زندگی خانوادگیاعتماد به نفس، راستی و درستی، اد
مجموعه ی اين ها بود؟ مگر تقصير او بود آه پمال نتوانسته بود بچه دار شود؟ او آه مسؤول 

آيا ممكن بود در اين عصر واژگونی ارزش ها، درست به اين خاطر آه به راه . مشكالت ژنتيك نبود
ه، با خودش به توافق رسيد آه از آن به بعد سرنوشت را عامل  ن-راست رفته بود قربانی سرنوشت

 شده باشد؟ آيا اين روزها درستكاری نشانه ی آج انديشی يا پليدی به شمار می رفت؟ -آزار بنامد
رانده شدن از . سرنوشتی آه وسيله ی طرد او را از سوی دنيايش فراهم آورده بود سخت ظالم بود

معنی اين شرارت .  آرد مدت ها پيش فتحش آرده، چه دردآور بوددروازه های شهری آه تصور می
 آن هم هموطنانی  و تنگ نظری چه بود؟ چرا سرنوشت او را دوباره در ميان هموطنانش افكنده بود؟

ناگهان خاطرات زينی وآيل به ذهنش . آه از مدت ها پيش اختالفشان را با خودش احساس می آرد
  .  احساس گناه آنارشان زدهجوم آورد، اما با ناراحتی و

  
آرام باش، وگرنه نقطه ی . به نفس نفس افتاده بود. قلبش ضربه ی محكمی نواخت، برخاست، دوال شد

نفس عميقی آشيد و به بالش تكيه . ديگر توان اين خاطرات عذاب آور را نداری. پايان نمايان می شود
  . ا از سر گرفته بودقلب خائنش خدمات عادی ر. آوشيد ذهنش را خالی آند. داد
  

ظاهر هر . نبايد به خودم نسبت های ناروا بدهم. صلدين چمچا با قاطعيت به خود گفت ديگر بس است
نه من اين ها . ابليس، بز، شيطان. آتاب خوب را آه از جلدش تشخيص نمی دهند. چيز فريبنده است

  .نيستم
  

  .اصًال اين من نيستم، اين يكی ديگر است
  

  اما آی؟
  
*  
 
چمچا از فرط . يشا و آناهيتا با صبحانه بر روی سينی و هيجان بر چهره هايشان سر رسيدندم

گرسنگی به نسكافه و ذرت بو داده حمله آرد و دخترها پس از چند لحظه بر شرم خود فايق آمدند و 
ع می دانی، از وقتی آمده ای اينجا همه دارند راج: "ول آن نبودند. همزمان شروع به صحبت آردند



 راستش را بگو آلك -می ترسيديم نصف شب قيافه ات را عوض آرده باشی. به تو صحبت می آنند
نكند لوازم آرايش يا از اين مواد مخصوص گريم مصرف آرده . آه نزده ای؟ قيافه ات را می گويم

 چمچا در اينجا آناهيتا يك مرتبه ساآت شد،..." من فكر آردم.  جامپی می گويد تو هنرپيشه ای-باشی؟
  "لوازم آرايش؟ گريم؟ آلك؟: "در حالی آه ذرت از گوشه ی دهانش می ريخت با خشم فرياد زد

  
منظوری نداشتيم، فقط رفته بوديم تو فكر، می فهمی چی : "ميشال با نگرانی به جای خواهرش گفت

افه حاال ديگر مطمئن شديم آه اين قي. اگه امروز صبح اين جوری نبودی خيلی بد می شد. می گم
همين آه ديد چمچا بدجوری زل زده به سرعت حرفش را تمام آرد و ." واقعًا مال خودت است
منظورم اين است آه به : "و با ترديد ادامه داد..." موضوع اين است آه: "آناهيتا دنبالش را گرفت

به : "تا گفتآناهي." قيافه ی شما را می گويد: "ميشال ادامه داد." نظر ما اين قيافه فوق العاده است
اصًال يك : "و لبخندی زد آه چمچا را گيج و شگفتزده رها آرد." نظر ما شما آدم برجسته ای هستيد

  ."آدم بی نظيری هستيد. چيز جادويی در شما هست
  

  ."خيلی فكر آرديم. ما ديشب تا صبح نخوابيديم: "ميشال گفت
  

 اين قيافه ای -رديم حاال آه شما به اين شكلفكر آ: "آناهيتا در حالی آه از هيجان می لرزيد ادامه داد
و دختر بزرگتر ..."  درآمده ايد، شايد هم، هر چند آه امتحان نكرده باشيد، اما شايد شما-آه هستيد

  ..." می دانيد آه-شايد االن نيروی مخصوصی داشته باشيد: "حرفش را تمام آرد
  

و در ." فقط فكر آرديم: "ايی ضعيف افزودآناهيتا آه آثار خشم را در چهره ی چمچا می ديد با صد
اما شايد هم اشتباه آرده باشيم، بله، حتمًا اشتباه آرده ايم، : "حالی آه به سوی در می رفت ادامه داد

ميشال قبل از فرار از اتاق چمچا شيشه ی آوچك ُپر از مايع سبز رنگی را از ." صبحانه نوش جانتان
: ر آورد و آنار در گذاشت و به جای خداحافظی گفتجيب آت چهارخانه ی قرمز و مشكيش د

  ."دهان شور است، برای بوی نَفستان است. ببخشيد، مامان می گويد می توانيد از اين استفاده آنيد"
  
*  
 

اين آه آناهيتا و ميشال به قيافه ی مسخ شده و نفرتبارش دل باخته بودند از صميم قلب قانعش آرد آه 
 مدت ها پيش گمان برده بود به آلی ُخل و چلند و اين آه آن دو در دومين هموطنانش همانطور آه از

روز اقامت در اتاق زير شيروانی تلخی و خشونتش را با مهربانی و حس هم دردی پاسخ گفته بودند 
آن روز صبح به جای ذرت بو داده ی معمولی آه روی جعبه اش عكس . قضيه را بدتر می آرد

آورده بودند و او در آمال ) نوعی خاگينه(ديده می شد، برايش ماساال دوسا فضانوردان نقره ای پوش 
آه ميشال جواب داده " حاال ديگه بايد از اين غذاهای آثافت خارجی بخورم؟: "ُپررويی داد آشيده بود

." ما اينجا از آن صبحانه های خوشمزه نداريم، چه می شه آرد. می دانم، عين پشگل است: "بود
 برده بود به ميهمان نوازيشان توهين آرده، آوشيد توضيح بدهد آه مدتی است خودش چمچا آه پی

" پس ما چی، فكر می آنی ما چی هستيم؟: "اما آناهيتا پاسخ داد. خودش را يك انگليسی می داند... را
ُمدام اين مامان و بابا هستند آه . من اصًال به بنگالدش عالقه ای ندارم: "و سر درد دل ميشال باز شد

و در حالی آه با رضايت سر تكان می داد ." بنگالديچ: "و آناهيتا نتيجه گرفت." حرفش را می زنند
  ."اسمش را گذاشته ام بنگالديچ: "افزود

  



در هر صورت . يعنی باطنا نيستيد. دلش می خواست به آن ها بگويد ولی شماها انگليسی نيستيد
اما يقين های . د در وجودشان تشخيص داده نمی شدخصوصياتی آه او ويژه ی انگليسی ها می شمر

تلفن آجاست؟ : "پرسيد. قديمش هم مانند زندگانی سابقش رفته رفته رنگ می باختند و محو می شدند
  ."بايد چند جا تلفن بزنم

  
چمچا در حالی آه سرش را در . تلفن در هال بود و آناهيتا از پس اندازش چند سكه به او قرض داد

ريه ای پيچيده و بدنش را در شلوار جامپی و ُسم هايش را در آفش های ميشال مخفی عمامه ی عا
  .آرده بود، يكی از شماره تلفن های قديم را گرفت

  
  ." چمچا؟ تو آه ُمرده ای: "صدای می می ماموليان گفت

  
لی آه می می غش آرده و دندان هايش شكسته بود و در حا: بعد از ترك لندن اين وقايع رخ داده بود

يك دفعه بی هوش شدم، نپرس چرا، اين : "با فك ضرب ديده آلمات را به سختی ادا می آرد گفت
و در حالی آه صدای " شماره تلفنت چند است؟. روزها آه نمی شود از آسی دليل و برهان خواست

ما پنج ا." االن بهت تلفن می آنم: "بيب بيب نشان می داد آه تلفن در حال قطع شدن است ادامه داد
رفته بودم توالت، مگر تو برای زنده ماندنت دليل داری؟ معلوم : "دقيقه طول آشيد تا تلفن زنگ زد

هست چرا آب دريا جلوی تو و آن يارو باز شده، به شماها آوچه داده، در حالی آه بقيه همانطور 
ه زمانه ديگر از اين اما مردم اين دور. مانده اند؟ شايد بگويی برای اين آه شماها باارزشتر بوديد

داشتم تو خيابان آآسفورد راه می رفتم و . خودت هم سرت نمی شود. حرف ها سرشان نمی شود
يك دفعه چشم هايم سياهی رفت . دنبال يك جفت آفش آروآوديل می گشتم آه بخرم، اين بال سرم آمد

يم ريختند بيرون، آن دندان ها. فكم خورد به آف خيابان. مثل يك تكه سنگ با صورت پرت شدم زمين
اما مردم هم گاهی وقت ها مهربان می . هم جلوی پای مردی آه تو پياده رو نمايش پانتوميم می داد

حرامزاده ها همه شان به من زل . به هوش آه آمدم ديدم دندان هايم را آنار صورتم چيده اند. شوند
ين چيزی آه به ذهنم رسيد اين بود آه خدا اول. اما من بدم نيامد. زده بودند و بر و بر نگاهم می آردند

البته رفتم مطب خصوصی و دادم همه ی دندان ها . را شكر، آنقدر پول دارم آه پيش دندان ساز بروم
اما مدتی است . االن از گذشته هم بهتر شده اند. دآتره آارش عالی بود. را دوباره توی فكم آاشتند
هر چه باشد تو رفتی . ر صداسازی ديگر تعريفی ندارداز اين گذشته آا. آار را تعطيل آرده ام

اصًال سطح . مردم خيال می آنند ما حس مسؤوليت نداريم. ُمردی، من هم آه دندان هايم شكست
تبليغات پيتزا . تلويزيون و راديو را آه روشن آنی خودت می بينی. برنامه هم پايين آمده چمچا

مريخی ها پودر سيب زمينی . ضی آلمانی گفته می شودافتضاح است و آگهی آبجو با يك لهجه ی عو
آن ها ما را از برنامه . می خورند و لحن و لهجه شان طوری است آه پنداری از آره ی ماه آمده اند

وضع من آه هنوز چندان . مواظب خودت باش آه زودتر خوب شوی.  بيرون آرده اندمريخی های 
  ."تعريفی ندارد

  
: می می ادامه داد. ه آارش، خانه اش و فراستش را نيز از دست داده بودپس او نه فقط همسر، بلك

همه اش نگرانم آه نكند . اين بيهوشی المصب مرا می ترساند. مسأله فقط مربوط به دندان نيست"
چمچا جان، باال رفتن سن نتيجه . دوباره وسط خيابان از حال بروم و اين دفعه استخوان هايم بشكنند

آدم به دنيا می آيد، آتك می خورد و همه جايش زخم و زيل می شود و آخر سر . ردای جز خفت ندا
در . همين. می شكند يا وا می رود و آن وقت خاآسترش را با بيلچه توی ظرف مخصوص می ريزند

. هر حال، من آه اگر ديگر هيچ وقت هم آار نكنم، آنقدر پول دارم آه در راحتی و آسايش بميرم



. ی مدتی است با بيلی بتوته دوست شده ام؟ حق با تو است، از آجا می توانستی بدانیراستی می دانست
بعد از اين آه رفتی و ديگر پيدايت نشد، با اين . هر چه باشد توی آب بودی و داشتی شنا می آردی

اين آه بايد برای تو آمپليمان باشد آه با يك هموطنت دوست شده . هموطن تازه آارت شروع آردم
دفعه ی ديگر از يك سكوی . از صحبت با ُمرده ها لذت بردم چمچا. بايد بروم. وای چقدر دير شده. ام

  ."بای بای. آوتاه تر شيرجه بزن
  

می خواستم به شيوه . چمچا در دل خطاب به گوشی ساآت تلفن گفت من طبعًا آدم درون گرايی هستم
رسيدن به نوعی باريك بينی راهی ی خودم برای درك و لذت بردن از چيزهای متعالی زندگی و 

هر وقت سر حال بودم خيال می آردم آنچه می خواهم به دست آوردنی است و آن ارزش ها . بگشايم
من سخت آلوده ی امور اين دنيا و فضاحت . اما خودم را فريب می دادم. جايی در درونم پنهان است

 اين دگرديسی عجيب و مضحك گريبانم را امروز. و توان پايداری در برابر آن را ندارم. هايش هستم
امروز آه دريا مرا . گرفته، در حالی آه ديروز در چنگال ابتذال های روزمره ی زندگی اسير بودم

  .از خود رانده، بار ديگر زمين مرا به ورطه ی اندوهم می آشد
  

لد دوباره، برای چه اين تو. از شيبی خاآستری فرو می غلطيد و آب های سياه احاطه اش می آرد
فرصت تازه ای آه به او و جبرئيل فرشته ارزانی شده بود مانند پايانی ممتد به نظر می رسيد؟ چمچا 

می دانست آه . همراه با ادراك مرگ و اين آه رهايی از دگرگونی ناممكن است از نو زاده شده بود
در دل . ين می ترساندشديگر هيچ چيز مثل گذشته نخواهد شد و راهی برای بازگشت وجود ندارد و ا

در حالی آه از شيب خاآستری می لغزی و . زمان را از دست نده. گفت سعی آن خودت را نبازی
  .پايين می روی از خودت نشانه ای بگذار

  
آن بچه خوشگل پاآستانی آه به آار بی منفعت توريسم و تورهای . آن ُگه بی ارزش. بيلی بتوته

 آه در اصل به خاطر روابط عاشقانه اش با زنان هنرپيشه ای آه يك دالل. مسافرتی روی آورده بود
شايع بود آه به زنان سفيدرو با سينه . در فيلم های هندی نقش اول را بازی می آردند شهرت داشت

با آن ها : "های بزرگ و ِگرد و باسن های ُپر و پيمان سخت تمايل دارد و مؤدبانه گفته می شد آه
اما می می با اين بيلی بده با ." ی در عوض با چيزهای ديگر جبران می آندول." "بدرفتاری می آند

آن وضعيت جنسی و اتومبيل مازراتی توربويش چه آار داشت؟ آخر برای پسرهايی مثل بتوته، زن 
 برای اين خوبند آه آدم باهاشان -سفيد باشند، بقيه اش مهم نيست. های سفيد اگرچه چاق يا جهود باشند

 در سياه ها -آنچه را آه آدم در سفيدها نمی پسندد، مثًال عالقه به شكر سرخ. عد ولشان آندبخوابد و ب
فقط قدرتمندان نيستند آه همه ی رغبتشان را فدای يك چيز می . چند برابر آن را هم جايز نمی شمرد

 . آنند
 

توانست تقليد آند آناهيتا با بهترين لهجه ی امريكايی آه می . می می شب بعد از نيويورك تلفن زد
. صدايش زد و چمچا فوری لباس مبدلش را پوشيد اما تا به تلفن برسد می می گوشی را گذاشته بود

آدم از اين سر تا آن سر اقيانوس برای اين پول تلفن نمی دهد آه : "اما بعدًا دوباره زنگ زد و گفت
به من : "رسيده اش موج می زد گفتو چمچا در حالی آه نااميدی در صدای به ثبت ." منتظر بماند

می ." تو حتی آدرس بدپيرت را هم به من نداده بودی: "زن جواب داد." نگفته بودی به سفر می روی
می می، برگرد : "خواست بگويد معلوم می شود هر دومان اسراری داريم آه نمی خواهيم فاش بشود

: ی آوشيد با لحنی شوخ صحبت آند گفتزن آه زيادی م." او به زودی تو را دور می اندازد. خانه
مثل اين بود آه ياسر عرفات . بقيه اش را می توانی حدس بزنی. او را به خانواده ام معرفی آرده ام"



می خواست بگويد می می من جز ." همين است ديگر، چه می شود آرد. با بگين و بانو مالقات آند
می خواستم بگويم با اين : "بر زبان آورد اين بوداما تنها جمله ای آه موفق شد . تو آسی را ندارم
  ."بيلی احتياط آن

  
چون می دانم با . گوش آن چمچا، شايد بعدًا در اين باره با تو صحبت آنم: "می می يك مرتبه يخ آرد

پس سعی آن بفهمی آه با يك مؤنث باهوش طرف . همه ی فيس و افاده ات آمی مرا دوست داری
مثًال .  ُمدرن ارتباط فكری دارم-جيمز جويس را خوانده ام و با منتقدين پسامن ُرمان معروف . هستی

اين را می دانم آه در اينجامعه، هنر نيروی ابتكار را از دست داده و هر چه به وجود می آيد تقليدی 
وقتی من تبديل به صدای وان حمامی . دنيايی است آه انگار با بام غلتان صافش آرده اند. بيش نيست

 درونش صابون مايع ريخته اند می شوم، از ُورودم به اين سرزمين عاری از برجستگی آگاهی آه
هر چه باشد دارم توی اين خراب شده پول . من می دانم چه می آنم و چرا اين آار را می آنم. دارم

ی آف و چون آنقدر هوش و دانش دارم آه بتوانم پانزده دقيقه ی تمام درباره ی فلسفه . در می آورم
نفس صحبت آنم و بيش از آن از سينمای ژاپن بگويم، خدمت شما عرض می آنم چمچا جان، آه من 

تو الزم نيست به من درس استثمار و مبارزه با استثمار . هم می دانم پشت سر بيلی بوی چه می گويند
دتان می وقتی ما را استثمار می آردند، تو و اعوان و انصارت به جای لباس پوست به خو. بدهی

هر وقت توانستی سعی آن تو جلد يك يهودی بروی، آن هم از . بستيد و اين ور و آن ور می دويديد
آن وقت به التماس می افتی و از خدا می خواهی آه تو را از نو سياه پوست . جنس مؤنث و زشتش

 ."منظورم قهوه ای پوست بود. می بخشيد آه زبان شما را درست بلد نيستم. خلق آند
  

ولی واژه ها دوباره چون سيل ." پس قبول داری آه استثمارت آرده: "چمچا توانست آن وسط بگويد
" آخه فرق بدپيرش چيه؟: "می می با صدای يكی از پرندگان فيلم های آارتون چه چه زد. جاری شدند
بيعی در هنر طفره رفتن رو دست ندارد و استعدادش آامال ط. بيلی پسر عجيبی است: "و ادامه داد

حاال برايت چيزهايی را می شمارم آه . آسی چه می داند روابط ما تا آی ادامه پيدا می آند. است
می . بله، به اين ها در اين رابطه نيازی نيست.  وطن پرستی، خدا و عشق :احتياجی به آن ها ندارم

  ."دانی، برای اين از بيلی خوشم می آيد آه حساب و آتاب سرش می شود
  

بگويد می می، يك باليی به سرم آمده، ولی او چنان به شدت در حال اعتراض آردن بود شروع آرد 
  .آه گفته اش را نشنيد و چمچا بی آن آه آدرسش را بدهد گوشی تلفن را گذاشت

  
حاال ديگر وقايع مرزهای جديد روابطشان را مشخص آرده . چند هفته بعد بار ديگر تلفن زنگ زد

برای هر دو روشن بود آه .  آجا زندگی می آند و چمچا هم چيزی نگفتمی می نپرسيد او در. بود
ديگر وقت آن رسيده بود آه دست تكان بدهند و از . ُدورانی پايان پذيرفته و از يكديگر دور شده اند

از نقشه هايش آه می خواست در . اما فعال می می همچنان از بيلی می گفت. همديگر خداحافظی آنند
قرار بود برای اين آار مشهورترين هنرپيشه های هندی، وينود . ا فيلم هندی بسازدانگليس و امريك

خانا و سری ِدوی را به امريكا وارد آند تا در برابر ساختمان شهرداری برادفورد و پل معروف 
می خواهد اين : "می می به شادی نغمه سرايی آرد.  ورجه ورجه بزنند و جفتك بيندازندگلدن گيت
در واقع وضع بيلی رو به وخامت می ." معلوم است ديگر. ند تا از زير بار ماليات در برودآار را بك

چمچا نامش را در روزنامه ها ديده بود آه آنار عباراتی مانند عدم پرداخت ماليات و اداره ی . رفت
 زند به اما آسی آه هنرش زدن و در رفتن باشد، اين بار هم می. مقابله با آالهبرداری نوشته بودند

به من می گويد پالتوی مينك می خواهی؟ جواب می دهم بيلی، نمی خواهم برايم : "می می گفت. چاك



برای آار و . تو بايد يك پالتوی مينك داشته باشی. چيزی بخری، آن وقت می گويد آی گفت بخريمش
گ آرايه آرده دوباره راهی نيويورك شده بودند و بيلی يك مرسدس ليموزين بزر." آاسبی الزم است

به طوری آه وقتی به پوست فروشی رسيدند، پنداری ." همراهش يك شوفر درشت هيكل هم بود: "بود
می می در حالی آه منتظر واآنش . يكی از اين شيخ های نفتی است آه همراه با عيال وارد می شود

از اين خوشت می : "يدبيلی بود پالتوهايی با قيمت های پنج رقمی را امتحان می آرد، تا اين آه پرس
اما بيلی به سراغ مدير . می می گفت قشنگ است بيلی و زمزمه آرد قيمتش چهل هزارتا است" آيد؟

فروشگاه رفته و بنا آرده بود به بلبل زبانی آه جمعه بعدازظهر است و بانك ها تعطيلند، اما او می 
بنابراين چك را . های نفت خيز استديگر همه فهميده بودند آه او شيخ يكی از آشور. تواند چك بدهد

آن وقت مرا به فروشگاه ديگری در همان نزديكی . ما هم پالتو را برداشتيم و آمديم بيرون. پذيرفتند
همين االن اين پالتو را چهل هزار : "برد و در حالی آه به پالتو اشاره می آرد به مدير فروشگاه گفت

فردا تعطيل آخر هفته شروع . سی هزارتا بابت آن بدهيدمی توانيد . اين هم رسيدش. دالر خريده ام
و اما مدير فروشگاه می می و بيلی را ." می شود، ريخت و پاش زياد است و به پول نقد احتياج دارم

منتظر گذاشت و رفت شماره تلفن مغازه اولی را گرفت و فورًا زنگ های خطر در ذهنش به صدا 
يد و بيلی را به جرم آشيدن چك بی محل دستگير آرد و او و پنج دقيقه ی بعد پليس سر رس. درآمد

صبح روز دوشنبه آه بانك ها شروع به آار آردند، . می می تعطيل آخر هفته را در زندان گذراندند
آن . معلوم شد چك بی محل نبوده و موجودی حساب دقيقا چهل و دو هزار و صد و هفتاد دالر است

ع داد خيال دارد به جرم تهمت زدن و افترا بستن آن ها را به وقت بيلی به هر دو فروشگاه اطال
چهل و هشت ساعت نكشيد آه مديرهای دو . دادگاه بكشاند و ادعای دو ميليون دالر خسارت آند

خوشت آمد؟ اين پسره : "می می پرسيد.  دالر با او به توافق رسيدند٢۵٠٠٠٠فروشگاه به پرداختن 
  ." يعنی آالس دارد. نابغه است

  
من مردی هستم آه حساب و آتاب زندگی را نمی دانم، بيرون از حلقه ی : و چمچا پی به واقعيتی برد

به " هر چه به چنگت آمد بردار و بزن به چاك"اخالق اجتماعی، در دنيای تالش برای زنده ماندن و 
فتار می ميشال و آناهيتا صفيان آه هنوز بی جهت با او مثل يك دوست جون جونی ر. سر می برم

آردند، همه ی تالشش را برای منصرف آردنشان از اين آارها بی نتيجه می گذاشتند، موجوداتی 
بودند آه آشكارا به مخلوقاتی از قبيل راهزنان، جيب برها، آش روندگان اجناس فروشگاه ها و به 

خود را تصحيح در اينجا فكر . با ديده ی تحسين می نگريستند" بزن و در رو"طور آلی استادان هنر 
هيچ آدامشان حتی حاضر به دزديدن يك سنجاق هم نبودند، اما چنين آدم . آرد، نه تحسين نمی آنند

هايی را نماينده ی جسور دنيای تالش برای زيستن می شمردند، برای آزمايش اين نظر، قصه ی بيلی 
پايان داستان در حالی آه چشمانشان برق زد و بعد از . بتوته و پالتوی مينك را برايشان تعريف آرد

چمچا به اين . ِقِسر در رفتن تبه آاران سر ذوقشان می آورد: نخودی می خنديدند برايش آف زدند
نتيجه رسيد آه حتمًا در روزگار قديم هم مردم به همين نحو برای آدم های متمرد آف و قهقه می 

، ويليام بانی، منظورم بيلیيكی  و البته آن فوالن دوی، بدآلی، ديك ترپينآدم هايی مثل . زدند
   ].م. نام بعضی از راهزنان و گانگسترهای مشهور[.  استآيدمعروف به 

  
اما ميشال به خيالش پی برد و در . با خود گفت جوان های خاآروبه چی، بت های جنايتكار هم دارند

لتی را آه ُپر از حالی آه سرزنشش را به مسخره می گرفت، بنا آرد تيترهای خيالی روزنامه های دو
چمچا آه بدن . اين گونه تقبيح ها بود خواندن و در عين حال بدن آشيده ی خود را پيچ و تاب می داد

دختر در حالی آه لب ها را غنچه آرده . ميشال را بسيار زيبا می يافت نتوانست نگاه خود را برگيرد
  ."بوس بوسی: "بود سرش را جلو برد و گفت



  
ر آه نمی خواست در اين مسابقه از ديگری عقب بماند، آوشيد تا حرآات آن وقت خواهر آوچكت

ميشال را تقليد آند، ولی نتوانست به همان خوبی از عهده بر آيد و در حالی آه ناز و عشوه را آنار 
رستوران و مسافرخانه مال . موضوع اين است آه ما آينده داريم: "می گذاشت با حالتی قهر آلود گفت

مسافرخانه ی " حاال فهميدی؟. از اينجا آلی پول در می آيد. برادر هم نداريم. ما استخانواده ی 
شاندار در رده هتل های ارزان قيمت آه محل خواب و صبحانه در اختيار مسافران می گذارند طبقه 

 بحران آمبود خانه های. بندی شده بود و اين طبقه ای بود آه شورای محالت بسيار به آار می گرفتند
دولتی به جايی رسيده بود آه مددآاران گاه خانواده های پنج نفری را در يك اتاق جای می دادند و 

 ايمنی ساختمان را نديده می گرفتند و بعد برای اين آار از دولت تحت عنوان -آمبودهای بهداشتی
: ی گفتآناهيتا به چمچا در اتاق زير شيروان.  تقاضای بودجه هم می آردند"مسكن های موقتی"
بيشتر وقت ها از هر اتاق هفته ای سيصد و پنجاه پوند . نرخ تحت برای هر نفر شبی ده پوند است"

االن داريم بابت اين اتاق زيرشيروانی . شش اتاق ُپر از مسافر، خودت حسابش را بكن. در می آوريم
انديشيد آه با آن چمچا ." اميدوارم حالت را حسابی گرفته باشم.  پوند از دست می دهيم٣٠٠ماهی 

اما چنين . مقدار پول می توان از بخش خصوصی يك آپارتمان نسبتا بزرگ خانوادگی آرايه آرد
اين .  جا نمی گرفت و بودجه ای را به خود اختصاص نمی داد"مسكن موقت"آپارتمانی در رده ی 

زه با آاهش نيز به نوبه ی خود حتمًا مورد اعتراض سياستمداران محلی آه عمری را وقف مبار
هرچه بود فعال هند و دخترهايش در پول غلت می زدند و صفيان . بودجه آرده بودند قرار می گرفت

آه به امور دنيوی چندان عالقه ای نداشت، به مكه می رفت و وقتی باز می گشت ِخَرد و ِمهر و 
 اندآی باز می و پشت شش دری آه هر بار چمچا به سوی توالت يا تلفن می رفت. لبخند می افشاند

  . نداشتند، همچنان انتظار می آشيدند"دايمی شدن"شدند، حدود سی انسان موقت آه چندان اميدی به 
  

  .اين است دنيای واقعيت ها
  

. تو الزم نيست آنقدر خودت را خشكه مقدس و قانون دوست جا بزنی: "ميشال صفيان توضيح داد
  "نده؟مگر نمی بينی قانون دوستی آارت را به آجا آشا

  
*  
 
 و مالك بی رقيب آن، مريخی هاهال والنس، خالق ُپرآار شوی ." دنيای تو دارد آم آم آب می رود"

تنها هفده ثانيه از وقت عزيز خود را صرف تبريك گفتن به چمچا و ِابراز شادی از زنده ماندنش آرد 
يعنی به ادامه ی . دو فوری توضيح داد آه اين امر در تصميم دست اندرآاران شو تغييری نمی ده

والنس آارش را از تبليغات شروع آرده بود و هنوز گويش . خدمات چمچا آماآان نيازی نيست
اما چمچا هم آه سال ها در آار صدا بود، بد و بيراه گفتن را خوب فرا گرفته . تبليغاتچی ها را داشت

ازار بالقوه برای آاال يا  به معنی ب"جهان"در زبان بازاريابی . بود و از والنس عقب نمی ماند
مثًال منظور از جهان دندان . جهان شكالت، جهان آاالهای مخصوص الغری: خدمات خاص است

  .همه ی آسانی است آه دندان دارند و سايرين در جهان دندان مصنوعی جا می گيرند
  

  ".منظورم جهان قومی است: "والنس با سكسی ترين صدای خود نفس زنان در گوشی تلفن گفت
  



چمچا آه با بستن عمامه و پوشيدن لباس های َگل و گشاد تغيير . انگار منظورش هموطنان عزيز است
قيافه داده و گوشی به دست در راهرو ايستاده بود، در حالی آه زنان و آودآانی آه بويی از ادب 

ش چه باليی بر نبرده بودند از الی درهای بسته براندازش می آردند، از خود پرسيد اين بار هموطنان
 امريكايی -سرانجام پس از به يادآوردن اين آه والنس به لهجه ی التی ايتاليايی. سر والنس آورده اند

يك پيتزا ببر، وارد "هر چه باشد اين آقا خالق شعار ." نمی فهمم: "عالقه دارد، با همان لهجه گفت
يك بررسی آماری درباره ی : "ه دادنفس زنان ادام.  بود اما والنس اين بار شوخی نمی آرد"گود شو

آن ها را دوست ندارد، . تماشاگران نشان داده آه آدم های قومی برنامه های قومی را تماشا نمی آنند
يك سريال تلويزيونی امريكايی در دهه ی [ديناستی قومی ها هم مثل بقيه ی مردم سريال . چمچا
 می فهمی؟ تو آه در برنامه باشی، زيادی .چهره ات مناسب نيست. المصب را می خواهند ].هشتاد

.  مهمتر از آن است آه به دليل مسأله ی نژادی از بقيه عقب بماندمريخی هاشوی . تراژدی می شود
  ."خودت آه می دانی. از دست دادن امكانات و در نظر گرفتن بازاريابی يك دليل آافی است

  
به جنی می ماند آه رها شده در . ش را ديدچمچا در آينه ی آوچك شكسته ی باالی تلفن تصوير خود

اين هم يك : "به والنس گفت. ادامه ی بحث بيهوده بود. ويرانه ای چراغ جادويش را جستجو می آند
معموًال توضيحات هال آه به قضايا ظاهری منطقی می بخشيد، بعد از تصميم ." نقطه نظر است

 منش آه نصيحت پيشينيانش را آويزه ی گوش او قبل از هر چيز آدمی بود آاسب. گيری گفته می شد
همه ی مردان داده بود اين جمله را قاب آرده و باالی آفيش فيلم ." پول را جستجو آن: "آرده بود

اين شعار خيلی : "خودش هميشه می گفت." پول را جستجو آن: " نصب آرده بودندرئيس جمهور
." اج آرده ام و همه ی زن هايم پولدار بوده اندچيزها را توضيح می دهد، مثًال اين آه پنج بار ازدو
اآنون همسری داشت آه سنش يك سوم خودش . از هر آدام هم هنگام طالق پول خوبی گرفته بود
موهای خرماييش تا آمرش می رسيد و حالت شبح . بود، زنی آه در بچگی خوب به او نرسيده بودند

والنس يك بار آن وقت ها آه وضع . ه می شدوارش جوری بود آه بيست و پنج سال پيش زيبا شمرد
به خاطر پولم زنم شده، و هر وقت به قدر آافی . اين يكی هيچی ندارد: "خوب بود به چمچا گفته بود

اين دفعه عاشق شده . دل دارم. هر چه باشد من هم آدمم. به درك. گيرش بيايد ولم می آند و می رود
." شعار مرا آه می دانی: "والنس داشت می گفت. می آوردچمچا پای تلفن اسم زن را به ياد ن." ام

اما اين بار آاال ." قبل از توليد بايد بدانی آاال را چطور آب آنی. بله: "چمچا با بی حالی جواب داد
  .خود حرامزاده اش بود

  
 چند(هال والنس مدت ها پيش از اين آه برای صرف ناهار در رستوران ُبرج سفيد با او مالقات آند 

تصويری آامل و خود ساخته، : ، به هيوال تبديل شده بود)سال پيش بود؟ پنج، شش سالی می شد
آن هم بدنی آه به گفته ی خود هال . مجموعه ای از صفات آه با ضخامت روی بدنی چسبانده باشند

با اين حال به دليل موضع گيری سفت و ." تعليم می ديد آه مثل اورسن ولز بشود"والنس داشت 
ت آاپيتاليستی از خريد انواع سيگار برگ های ساخت آوبا خودداری می آرد و سيگار برگ سخ

های از اين گذشته، باالی در آژانس و خانه ی واقع در خياباِن . های عجيب آاريكاتوروار می آشيد
هنرپيشه ی فرانسوی دهه [موريس شواليه  پرچم انگليس می آويخت، دوست داشت به سبك گيتس
لباس بپوشد و در پيش درآمد برنامه های مهم، در برابر چشمان حيرتزده ی  ].م. ۵٠  و۴٠های 

ادعا می آرد مالك . تماشاگران آواز بخواند و با آاله حصيری و عصای دسته نقره ای ادا در بياورد
بهترين قصر در منطقه ی لوآر در فرانسه است آه در آن فكس آار گذاشته اند و ُمدام بابت روابط 

از او ياد می آرد، فخر می ) شكنجه (خانم ترچروصيش با نخست وزير آه با لقب محبت آميز خص
با لهجه خاصش، يكی از نمونه های . هال نمونه ی مجسم فلسفه ی موفقيت پرستی بود. فروخت



. باشكوه عصر ما و تنها فرد مبتكر و خالق مهمترين آژانس شهر، يعنی شرآت والنس و النگ بود
می گفتند . نند بيلی بتوته از اتومبيل های بزرگ و راننده های درشت هيكل خوشش می آمدوی نيز ما

يك بار در اتومبيل همراه راننده با سرعت زياد از يكی از جاده های ُآرنوال عبور می آرده و 
آسی . مشغول گرم آردن يك مانكن فنالندی يخزده و صد و نود سانتيمتری بوده آه تصادف می آند

نمی شود، اما وقتی راننده ی آن يكی اتومبيل با خشم فراوان از ماشين درب و داغانش بيرون زخمی 
به روی خودش نمی آورد و بعد . می آيد، هال می بيند يارو از راننده ی خودش هم قوی هيكلتر است

ين به از اين آه دآمه ی شيشه ی پنجره را می زند و آن را پايين می آشد، نفس زنان با لبخندی شير
چون اگر تا پانزده ثانيه . آقا از من به شما نصيحت، فورًا برگرديد و گورتان را گم آنيد: "او می گويد

البته نابغه های تبليغاتی ديگری هم بودند ." ی ديگر از اينجا نرويد، دستور می دهم دخلتان را بياورند
 را هواپيمای خصوصی صورتی مثًال مری ولز. آه قبًال به خاطر آارشان به شهرت رسيده بودند

رنگش معروف آرده بود، ديويد آگليوی را باند سياهی آه مثل دزدان دريايی روی يك چشمش می 
احتماًال (اما والنس، آه آژانس تبليغات مبتذل، شاد و عوام پسند توليد می آرد، را اين جمله ی . بست
جمله ای آه به آدم های با شعور .  بودبه شهرت رسانده" دستور می دهم دخلتان را بياورند): "جعلی

. چمچا از اول بو برده بود آه داستان را خود والنس ساخته است. می فهماند يارو واقعًا نابغه است
ملكه ی يخ اهل اسكانديناوی، دو راننده ی هيكل دار، : تكه به تكه اش ُپر از حقه ی تبليغاتی بود
او خوب می دانست آه . "٠٠٧"البته در غياب . هرماناتومبيل های گران قيمت، و والنس در نقش ق

  . بر سر زبان ها افتادن چنين ماجرايی ميان آدم های حرفه ای برای آار و آاسبی خوب است
  

دعوت به ناهار به مناسبت تشكر از چمچا بود آه اخيرًا در يك فيلم بسيار موفق تبليغاتی برای 
چمچا صدای يك قهرمان ناز و مامانی فيلم های . بود شرآت آرده اسليم بيكسبيسكوييت آم آالری 

يك ناهار سنگين ." من يك آالری غمگينم. من آال هستم. سالم: "آارتون را در می آورد آه می گفت
و مقدار زيادی شامپانی جايزه ی تشويق مردم به اين امر حياتی بود آه گرسنگی بكشند تا الغر 

  ." آه مرا بيكار آردهسيم بيكسبياره؟ از دست اين آخه يك آالری چه جوری پول در: "بشوند
  

بعد از . چمچا نمی دانست والنس با او چگونه رفتار خواهد آرد، ولی والنس آدم رو راستی بود
و در حالی آه تچشم از صورت ." هرچند رنگت شكالتی است، اما خوب آار آرده ای: "تبريك گفت

ما در سه ماه اخير مجبور شديم يك . ت را برايت بگويمبگذار چند واقعي: "چمچا بر نمی داشت افزود
 چون آه  آفيش تبليغاتی آره مخلوط با پسته ی شام را دوباره عكس برداری آنيم، می دانی چرا؟

گزارش گروه تحقيقاتی نشان داده آه وجود بچه ی سياه پوست در پس زمينه ی آفيش از نظر تبليغاتی 
ديگر اين آه صدای فيلم های تبليغاتی يك شرآت . فروش می روداشتباه است و آاال بدون آن بهتر 

ساختمانی را دوباره ضبط آرديم زيرا به نظر مديرآل، خواننده اش مثل سياه پوست ها آواز می 
خواند، هر چند يارو از سفيدی رنگ مالفه بود و سال گذشته هم از يك پسر سياه پوست استفاده آرده 

. فوران انسانيت مردم رنج نبرده بود، آب هم از آب تكان نخورده بودبوديم آه شانس آورده و از 
تازگی ها هم يك شرآت مهم هواپيمايی پيغام داده آه در فيلم های تبليغاتی آه برای آن ها می سازيم 

يك بازيگر سياه . حق نداريم هيچ سياه پوستی را بگنجانيم، حتی اگر از آارمندان خود شرآت باشند
ديدم يك سنجاق با عالمت برابری نژادها را به سينه زده، . د از او فيلم آزمايشی بگيريمپوست آمده بو

عزيزجان فكر نكن اينجا تو را روی سرمان : گفتم. يك دست سياه بود آه دست سفيدی را می فشرد
ه صلدين آه تاز." ما فقط يك فيلم آزمايشی از تو می گيريم، همين. می گذاريم و حلوا حلوا می آنيم

و ." من هرگز احساس نكرده ام آه به نژاد خاصی تعلق دارم: "منظور هال را فهميده بود جواب داد



شايد همين پاسخ بود آه بعدًا وقتی هال والنس شرآتش را بر پا آرد، چمچا را روی ليست اولويت ها 
 .قرار داد و سرانجام نقش ماآسيم الی را بر سر راهش نهاد

  
 آغاز به بدگويی آردند، به چمچا هم لقبی دادند مريخی هافراطی از برنامه ی وقتی سياه پوست های ِا

عمو و به اين خاطر آه در مدرسه ی خصوصی تحصيل آرده و با والنس نفرت انگيز صميمی بود 
  .  خطابش آردندتام قهوه ای

  
به اسم دآتر همه چيز زير سر آدمی . گويا در غياب چمچا فشار سياسی عليه برنامه باال گرفته بود

معلوم نيست اين يارو در چه رشته ای : "والنس با همان صدا از بيخ گلويش گفت.  بوداوهورو سيمبا
والنس و : چمچا آن دو را در آنار هم مجسم آرد." تا حاال آه تحقيقاتمان به جايی نرسيده. دآترا دارد

والنس با . ان فاصله ای نداشتندسيمبا آنتی تز يكديگر بودند، و گويا معترضين ديگر با موفقيت چند
برآناری چمچا و گماشتن لندهور موبوری آه به جای او درون ماسك و لباس مربوطه، همراه با 

وانگهی، يهودی ها . تصاوير آامپيوتری ظاهر می شد، برنامه را از محتوای سياسی خالی می آرد
ای می می در شوی تازه بازی قرار بود يك دختر خوشگل و عروسكی به ج. را هم بيرون آرده بود

خيال آرده . هنوز جواب نداده. به دآتر سيمبا پيغام دادم اين به فالن دآترايت: "هال والنس گفت. آند
آخه من خودم عاشق اين آشور آوچولوی . به اين آسانی ها می شود در اين مملكت اعمال نفوذ آرد

به ژاپن، امريكا، . ه همه ی دنيا بفروشمالمصبم، برای همين است آه می خواهم برنامه هايش را ب
تازه، در تمام زندگی بی صاحابم . می خواهم از سر تا آون اين مملكت را تبليغ آنم. حتی به آرژانتين

چمچا بقيه ی حرف هايش ." تبليغ برای اين مّلت المصب، برای اين پرچم: هم همين آار را آرده ام
گونه صحبت ها می آرد، دل نازك می شد و آخرش به را نشنيد، چون هر وقت هال شروع به اين 

در اولين مالقاتشان در رستوران ُبرج سفيد هم در حالی آه دهانش را از خوراك . گريه می افتاد
درست بعد از . چمچا تاريخ آن مالقات را به ياد می آورد. يونانی ُپر می آرد، همين آار را آرده بود

مردم دوست داشتند به وطن پرستيشان سوگند ياد آنند و در آن روزها . شروع جنگ فالكلند بود
بنابراين والنس در حال نوشيدن آرمانياك به او خيره شد و . اتوبوس آهنگ های ميهنی زمزمه آنند

چمچا آه خودش هم موافق جنگ بود ." حاال بهت می گم چرا اين مملكت را دوست دارم: "گفت
گونه ادامه خواهد داد، ولی او بنا آرد برنامه ی تحقيقاتی تصور می آرد می داند والنس حرفش را چ

اين شرآت آه مشتری آژانس تبليغاتی والنس بود، . يكی از شرآت های هوايی انگليس را شرح دادن
با مطالعه ی چگونگی پرواز يك مگس معمولی و سپس پياده آردن آن، ساختمان سيستم موشك های 

به آن می گويند سيستم داخلی : "هال به حالت تئاتری زمزمه آرد. هدايت آننده را دگرگون آرده بود
آاری است آه خطوط هوايی از قديم با ايجاد تغييرات جزيی در زاويه های پرواز انجام . تغيير مسير

تازگی محققينی آه فيلم پرواز . می دادند و زاويه را رو به باال، پايين، چپ يا راست می چرخاندند
ريع تماشا آرده اند، متوجه شده اند آه اين حشره ی فسقلی مسير خود را هميشه با مگس را با ُدوِر س

دستش را دراز آرد و در حالی . و شروع آرد با دست نمايش دادن." زوايای قائمه تصحيح می آند
در واقع اين حرامزاده ها با زاويه ی قائمه رو به باال، پايين . بيززز: "آه آن را حرآت می داد گفت

اين آار نه تنها دقت پرواز را باال می برد، بلكه در سرعت هم صرفه . طرفين پرواز می آننديا 
اگر اين سيستم را در موتوری آه هوا را از دماغ تو می آشد و از ته بيرون می دهد . جويی می آند

پياده آنی، می دانی چطور می شود؟ بی پدر از نفس می افتد، خفه می آند و هواپيما روی سر 
اينجا است آه دمار از روزگارمان در می آيد، ملتفت . آشورهای هم پيمان المصبمان سقوط می آند

به اين خاطر است آه همان محقق ها موتوری با چرخش سه طرفه ی هوا . آه هستی چی می گم
گفت اينجا است آه بايد . از دماغ به ُدم، به عالوه از باال به پايين و از دو طرف. اختراع آرده اند



حاال يك موشك داريم آه الآردار مثل مگس می َپَرد و می تواند در حالی آه با سرعت صد ! بينگو
آنچه آه من در اين مملكت . مايل در ساعت پرواز می آند، يك سكه را از فاصله ی سه مايلی بزند

بهتر از اين . ما بزرگترين مخترعين دنيا را داريم. اينجا نبوغ وجود دارد. دوست دارم همين ها است
البته آه : "هال گفت." حق با تو است: "چمچا با ديدن حالت جّدی هال جواب داد" چه می خواهی؟
  ."حق با من است

  
والنس او را به خانه ی َاشرافيش در . آخرين ديدار او با هال والنس، قبل از سفرش به بمبئی بود

درون خانه، ديوارها با .  در اهتزاز بودپرچم انگليس همچنان باالی در،. های گيت دعوت آرده بود
چوب اعال و تراس با گلدان های بلند سنگی تزيين شده بودند و منظره ی تپه ای ُپر درخت از پنجره 

والنس می گفت قرار است طبق پروژه ای روی تپه ساختمانی بسازند و منظره را . ها ديده می شد
. و گل آلم بروآسل بود) رزبيف(خوراك گوشت ناهار همانطور آه حدس می زد شامل . خراب آنند

بی بی همسر َپری وار هال با آن ها هم سفره نشد زيرا در حالی آه در اتاق بغلی بيليارد بازی می 
صحبت از سروانتس نويسنده ی اسپانيايی بود، و همراه آن شراب . آرد، غذای حاضری خورده بود

چمچا بی اختيار انديشيد اين هم بهشت آدم . گار برگرعدآسای بورگاندی، آرمانياك و آخر از همه سي
  . در دلش حس حسادتی جوشيده بود. های خود ساخته

  
والنس او را همراه خود به اتاقی برد آه در آن دو . بعد از ناهار نوبت انجام آارهای غيرمنتظره بود

اين آار .  ساخته اماين ها را خودم: "آالوسن بسيار ظريف و شكيل نهاده بودند، و اقرار آرد آه
استعداد سازندگی هال والنس، ." اما بی بی دوست دارد برايش گيتار بسازم. اعصابم را آرام می آند

در پاسخ به چمچا آه آنجكاوی می آرد . گو اين آه چشمگير بود، با بقيه ی شخصيتش نمی خواند
نگاهی :  او ارزانی داشته استو صلدين دريافت آه هال امتيازی به." پدرم توی اين آارها بود: "گفت

به تنها بخش بازمانده از شخصيت اصلی خود را، شخصيتی در پيوند با تاريخ و خون، نه مخلوق 
  .ذهن شوريده ی خودش

  
به محض اين آه از تاالر پنهانی آالوسن ها خارج شدند، هال والنس هميشگی دوباره ظاهر شد و 

آنچه آدم را متحير می آند : " بود شروع به صحبت آردسپس در حالی آه به نرده ی تراس تكيه داده
والنس . چمچا گيج شده بود" از آه حرف می زنی؟ منظورت بی بی است؟." "مقياس آارش است

تا بخواهی راديكال . سگی ماده سگ را. ترچر را می گويم. منظورم خانم خانم ها است: "توضيح داد
او .  ايجاد يك طبقه ی متوسط جديد است-واند عملی آند و فكر می آند می ت-آنچه او می خواهد. است

می خواهد از دست اين بی دست و پاهای . می خواهد يك طبقه ی المصب در اين آشور خلق آند
آدم های بی پيشينه، بی تاريخ، آدم های گرسنه، آدم . شهرستانی خالص شود و آدم های تازه بياورد

آه با بودن او می توانند آنچه را آه می خواهند به دست هايی آه واقعًا می خواهند و می دانند 
تا به حال آسی پيدا نشده بود آه بخواهد يك طبقه را آامال جابجا آند، و حيرت آور اين آه . بياورند

منظورم دشمنانش، يعنی همان طبقه ی . اگر آن ها آلكش را زودتر نكنند، ممكن است موفق هم بشود
و چمچا به دروغ " ملتفت آه هستی چه می خواهم بگويم؟. م های ُمردههمان آد. متوسط قديمی است

زير پای . منظور فقط تجارت نيست: "والنس ادامه داد." فكر می آنم بفهمم چه می گويی: "گفت
پس مانده ها بيرون، گرسنه ها آه تحصيالتشان به اين جور . روشنفكرها را هم خيال ندارد جارو آند

حاال ديگر استادهای تازه داريم، نقاشان جديد، هر جور چيز ديگری . يين توآارها می خورد، بفرما
آارهای تازه در اين مملكتی آه تا گلو ُپر از جسدهای . المصب خودش يك انقالب است. آه بخواهيد

  ."پوسيده است، چيزی است آه به ديدنش می ارزد



  
خب، چمچا جان ديگر : "مان دادشوهر فر. از چهره اش مالل می باريد. بی بی خرامان وارد شد

ما معموًال يكشنبه ها بعدازظهر به رختخواب می رويم و فيلم های پورنوگرافيك را . وقت رفتن است
هر آس يك جوری خودش را . دنيای جديد همين است صلدين. روی دستگاه ويدئو تماشا می آنيم

  ."مشغول می آند
  

اين راه نه به چمچا تعلق داشت نه به . ه را داریاگر قبولت نكنند حكم ُمرد. سازش در آار نيست
. موقعيت را بايد در هر لحظه درك می آرد. انگلستانی آه از آن بت ساخته و برای فتح آن آمده بود

  .هشدار داده شده بود و حاال هنگام تير خالص بود
  

  ."خب، بعد می بينمت. يك وقت بهت برنخوره: "والنس زير گوشش زمزمه آرد
  

  ." هال، آخه من قرارداد دارم: "ش فشار آورد و گفتبه خود
  

صدای دروِن گوشی در حالی آه معلوم بود دارد تفريح . مانند بزی بود آه به سالخ خانه برده باشند
می . بخشی آه ريز چاپ شده است را بخوان. معلوم است آه نداری. لوس نشو: "می آند، جواب داد
هر آاری . نمی خواهی، مرا به دادگاه بكشان. برايت بخواندبگو آن قسمت را . خواهی وآيل بگير
  ."تو ديگر وجود نداری. مگر نمی فهمی. برای من علی السويه است. عشقت است بكن

  
  .صدای قطع شدن مكالمه را شنيد

  
*  
 

آقای صلدين چمچا آه از انگلستانی بيگانه طرد شده و درون ويرانه ی ديگری سرگردان مانده بود، 
گويا دست سرنوشت با او بهتر تا آرده بود و به . نااميدی محض خبر از همراه قديميش شنيددر حال 

جيغ خانم صاحبخانه آه سپس جمله ای را به زبان بنگالی ادا آرد، به او فهماند آه . او بد نمی گذشت
بعدًا معلوم هند در راهروهای هتل شاندار می دويد و مجله ای را تكان می داد آه . اتفاقی افتاده است

درها باز شد و آدم های موقتی، گيج و .  است سينه بليتزشد يكی از اين نشريات وارداتی به نام 
ميشال صفيان در حالی آه گودی آمرش از زير بلوز آوتاهش ديده می شد، . وحشتزده سرك آشيدند

آت . بود خارج شدحنيف جانسون نيز از دفتری آه آن طرف راهرو اجاره آرده . از اتاقی بيرون آمد
هنوز بيرون نيامده مشتی به شكمش خورد و بازويی . و شلوار و جليقه ی ناجوری پوشيده بود

ميشال، بی اعتنا به او ." خداوندا، به ما رحم آن: "بعد دست به دعا برداشت آه. صورتش را پوشاند
  از پشت سر مادرش داد آشيد چی شده؟ آی زنده است؟

  
  ." خودت را بپوشان. قباحت داره دختر: "چنان در راهرو می دويد، فرياد زداما هند در حالی آه هم

  
و در حالی آه نگاه ُپرشوَرش را از حنيف جانسون بر نمی گرفت ." به تو چه: "ميشال زير لبی گفت

انگار آن ها را آسی نمی . خودشان آه بدتر شكمشان را از زير ساری بيرون می اندازند: "ادامه داد
ند هنوز ته راهرو ديده می شد آه دوان دوان مجله ی سينه بليتز را در تاريك روشن به سوی ه." بيند



شوق و التهابش به يونانيانی می ماند ." او زنده است: "مستاجرين تكان می داد و پشت سرهم می گفت
  .آه پس از ناپديد شدن المبوآيِس سياستمدار، بر ديوارها می نوشتند او زنده است

  
  "آی؟: "از پرسيدميشال ب

  
هند آه همان َدم از پله ها پايين رفت، متوجه نشد ." جبرئيل فرشته: "صدای آودآان موقتی جواب داد

آه دختر بزرگش هنگام بازگشت به اتاق الی در را باز گذاشته و حنيف جانسون، وآيل مشهور آه 
وت شده به درون اتاق چپيده خودش را ترو تميز آرده بود، پس از پاييدن ُدور و برش، تا راهرو خل

همان حنيف جانسونی آه آن طرف راهرو دفتری اجاره آرده بود تا تماسش با هموطنان قديمی . است
همانی آه باالهای شهر هم آارش گرفته بود و با اعضای حزب آارگر محل حشر و نشر . قطع نشود

  . شودداشت و دسيسه می چيد تا در ُدور بعدی به نمايندگی مجلس انتخاب 
  

و خواهرش آجا بود؟ همان خواهر هم . تولد هجده سالگی ميشال صفيان آی بود؟ چند هفته ی ديگر
  .خواهره رفته بود بيرون. اتاقش آه سايه و عكس برگردان خودش بود و قرار بود مراقبش باشد

  
  .خب، ادامه بدهيم

  
مديريت بيلی بتوته، بچه ی خبر چاپ شده در سينه بليتز اين بود آه يك شرآت جديد سينمايی با 

زرنگ و موفق دنيای تجارت، آه همه می دانستند عاشق سينما است، همراه با توليد آننده ی مشهور 
سيسوديا، قصد دارند برنامه ای برای بازگشت جبرئيل افسانه ای . اس. و مستقل هنری، آقای اس

بوب برای دومين بار از چنگال مرگ اآنون ديگر معلوم شده بود آه اين هنرپيشه ی مح. تدارك ببينند
من به . بله، درست است: "از قول ستاره ی مشهور َنقل شده بود آه. بيرون جهيده و نجات يافته است

نام نجم الدين در آن هواپيما بليت رزرو آرده بودم و وقتی مأمورين آگاهی پی بردند آه اين نام 
بسيار اندوهگين شدند و من به اين وسيله از  هموطنانم - يعنی نام واقعيم است-مستعار من است

حقيقتش اين است آه به خواست خدا، به آن هواپيما نرسيدم و چون در هر . هوادارانم عذر می خواهم
 ببخشيد، منظورم اين است آه می خواستم مدتی مخفی زندگی -حال می خواستم به زير زمين بروم

. عجب شانسی آوردم. م و با هواپيمای بعدی سفر آردمآنم، اين بود آه خبر زنده بودنم را پخش نكرد
اما بعد از مدتی فكر به اين نتيجه رسيده بود آه صحيح نيست با ." حتما فرشته ای محافظتم می آند

اين شيوه ی نالوطيانه و غم انگيز دوستدارانش را از دانستن واقعيت و حضور خود بر پرده ی سينما 
اين پروژه ی سينمايی را در آمال خوشوقتی پذيرفتم و قراردادش را به اين جهت : "محروم نگه دارد

داستان آن در . قرار بود فيلم مثل گذشته دارای سوژه ی مذهبی، اما نو و تازه باشد." امضا آردم
شهری خيالی و افسانه آميز آه از ماسه ساخته بودند می گذشت و مضمونش مالقات ميان پيامبر و 

ن آه پيغمبر چگونه راه پاآی و صداقت را برمی گزيند و به پليدی و سازش تن َمِلك مقّرب بود و اي
فيلم اين مسأله را مطرح : "سيسوديا، توليد آننده ی فيلم به خبرنگار سينه بليتز گفته بود." در نمی دهد

اما فكر نمی آنيد ممكن است  "-."می آند آه ايده های نوين چگونه پا به عرصه ی هستی می گذارند
داستان، . به هيچ وجه: "بيلی بتوته تاآيد آرد..." نين برداشتی آفرآميز تلقی بشود و جنايتی عليهچ

هدف ما اين نيست آه يك فيلم قاطی پاطی . داستان است و جای خود را دارد و واقعيت جای خود را
 فقط صحبت می آرد، تماشاگران!) بر نامش درود باد( بسازيم آه هر وقت حضرت محمد پياممثل 

 -خيلی عذر می خواهم-يك چنين آاری در سينما. سر شترش را می ديدند آه دهانش را تكان می دهد



يك قصه ی اخالقی در قالب . ما می خواهيم يك فيلم سطح باال و ُپرآيفيت بسازيم. آالس ندارد
  ."افسانه

  
  ."مثل يك رؤيا: "سيسوديا گفت

  
تا و ميشال صفيان به اتاق زير شيروانی چمچا رسيد، به بعدًا، همان روز وقتی خبر به وسيله ی آناهي

خشمی توفانی آه صدايش را چنان . چنان خشمی دچار شد آه تا آن روز آسی نظيرش را نديده بود
وانگهی، بوی . باال برده بود آه پنداری در گلويش چاقو روييده و فريادهايش را قطعه قطعه می ُبَرد

خترها را از اتاق بيرون راند و سرانجام در حالی آه بازوها را باال بد نفسش چنان فضا را آآند آه د
برده و با پاهای ُبزوارش می رقصيد، درست به همان شيطانی بدل گشته بود آه در اين استحاله به 

تو به . آثافت. فراری. خائن. دروغگو: "خطاب به جبرئيل غايب فرياد زد .تصوير آن تبديل شده بود
 پس سر آی روی زانوی من بود؟ با اين دست ها آی را نوازش می آردم؟ آی از هواپيما نرسيدی؟

در همين حين، ميشال صفيان آه " آابوس هايش می گفت و آخر سر آوازخوانان از آسمان فرود آمد؟
می ترسم آخرش . تو را به خدا اين قدر جوش نزن: "دوباره وارد شده بود، وحشتزده التماس آرد

  ."مامان سر برسد
  

صلدين به سادگی تسليم شد و بار ديگر به بزی رقت انگيز مبدل شد آه برای هيچ آس تهديدآميز 
  ." آن بال به سر هر دومان آمد. آخر اين دروغ است: "ناله آنان گفت. نبود

  
اصًال هيچ آس مزخرفات اين مجله های سينمايی . معلوم است جانم: "آناهيتا با لحنی تشويق آميز گفت

  ."هرچه دلشان می خواهد می نويسند. می آندرا باور ن
  

و بعد دو خواهر در حالی آه می آوشيدند آمتر نفس بكشند از اتاق خارج شدند و چمچا را با بدبختی 
هر چند نمی توان در اين . اما در حال رفتن به چيز فوق العاده ای بی توجه ماندند. هايش تنها گذاشتند

ابت وضع چمچا به اندازه ای بود آه حتی خودش هم متوجه غر. مورد آن ها را گناهكار شمرد
 .تغييراتی آه در ظاهرش به وجود آمده بود نشد

 
آه بهتر (موضوع چی بود؟ اين آه هنگام خشم توفانی و آوتاه چمچا نسبت به جبرئيل شاخ هايش 
، )رده بودنداست يادآوری آنيم در طول مدت اقامتش در مسافرخانه ی شاندار چندين سانتيمتر رشد آ

به عالوه، برای اين آه وضع را با دقت تمام . بی هيچ ترديدی حدود دو سانتيمتر آوتاه شده بود
 درون شلوار عاريتی -روشن آرده باشيم، اين را هم بگوييم آه در قسمت پايين بدن مسخ شده اش

  .دچيز ديگری هم آوچك شده بو) عفت آالم اجازه نمی دهد بيش از اين توضيح بدهيم(
 

زيرا چند . به زودی آشكار شد آه خوش بينی آن مجله ی سينه بليتز پايه و اساس درستی نداشته است
روز پس از انتشار آن روزنامه های محلی خبر دستگيری بيلی بتوته را در يك آافه ی ژاپنی، وسط 

رپيشه ی چهل  گويا زنی به نام ميلدرد ماموليان هم همراهش بوده آه هن-شهر نيويورك منتشر آرده
طبق اين خبر بيلی با چند تن از زنان ثروتمند و صاحب نفوذ تماس گرفته و از آن ها . ساله ای است

مقدار زيادی پول خواسته و ادعا آرده است آه برای بازخريد آزاديش از يك فرقه ی شيطان پرست 
يی بود آه حتمًا به نظر می اين از آن ترفندها. آدم آالهبردار آه درستكار نمی شود. به آن نياز دارد

هرچه باشد بيلی به قلب اعتقادات مذهبی امريكا نفوذ آرده، با التماس . می ماموليان شاهكار می آمد



به گفته ی . اگر روحت را بفروشی نمی توانی آن را دوباره ارزان بخری. خواسته بود نجاتش بدهند
 جامعه ی ٨٠در اواخر دهه ی . ودبازرسان پليس، بيلی چك های شش رقمی به حسابش ريخته ب

مؤمنان مشتاق تماس مستقيم با آسمان بود و بيلی آه ادعا می آرد شيطان های جهنمی جستجويش می 
علی . حتمًا مورد توجه مؤمنان مزبور قرار می گرفت) و به همين دليل هم بايد نجاتش می دادند(آنند 

 به صورت آامال دموآراتيك به تقاضاهای اين بود آه. الخصوص آه شيطانی را هم َعرضه می آرد
آنچه بيلی در برابر چك های چاق و چله ی زنان ثروتمند ساحل غربی . جناب دالر پاسخ می گفت
خدا . خودم او را با دو چشمم ديده ام. اثبات اين آه شيطان وجود دارد. بله. َعرضه می آرد، ثبات بود

ت آه اگر شيطان وجود داشته باشد، جبرئيل هم و شكی نيس. می داند چقدر آريه و خوفناك است
وجود دارد و اگر آسی آتش جهنم را به چشم ديده باشد، حتمًا در جايی آن سوی رنگين آمان بهشت 

اينطور آه روزنامه ها نوشته بودند، می می ماموليان هم نقش مؤثری در اين . نيز خودنمايی می آند
ولی سرانجام اعتماد به نفس بيش از . ته و التماس آرده بودفريبكاری ايفا آرده و نزد خانم ها گريس

خانم ايلين استرول پيتر آه بعدازظهر روز قبل به آن زن و مرد . حد دستشان را رو آرده بود
 در حال تاآه سوشیوحشتزده و نااميد چكی به مبلغ پنج هزار دالر داده بود، آن ها را در آافه ی 

اين خانم استرول پيتر در اداره ی پليس . دير آافه گير انداخته بودخوش گذرانی و لطيفه گويی با م
نيويورك نفوذ داشت و می می هنوز دسرش را تمام نكرده بود آه يونيفورم های آبی رنگ افراد پليس 

پالتويی آه می می در عكس روزنامه به تن . آن دو آرام همراه پليس رفتند. جلوی در آافه پيدا شد
آه چمچا حدس زد بايد مينك چهل هزار دالری باشد و حالت چهره اش فقط يك چيز داشت همانی بود 

  :را می رساند
  

  .همه تان به درك واصل شويد
  

  .و از آن به بعد هيچ چيز درباره ی فيلم فرشته نشنيدند
  
*  
 

بعد از اين زندانی شدن صلدين چمچا در بدن شيطان و در اتاق زيرشيروانی . يكی بود يكی نبود
فرخانه ی شاندار هفته ها و ماه ها به طول انجاميد، آار به جايی رسيد آه ديگر بدتر شدن مسا

آه يك بار بی آن آه آسی متوجه شود آوتاه شده (شاخ هايش . تدريجی وضعش را نمی شد پنهان آرد
 از طول و عرض رشد آرده و طوری پيچ خورده بودند آه گويی سرش را در عمامه ی تيره  )بودند
از آن گذشته ريش توپيش هم بلند شده بود آه برای آسی آه صورت .  و استخوانی پيچيده استرنگ

راستش را بخواهيد همه ی بدنش ُپرموتر شده و از . ِگرَدش قبًال چندان ُپرمو نبود، عجيب می نمود
 انتهای ستون فقراتش ُدم خوشگلی روييده بود آه روز به روز درازتر می شد و هنوز هيچی نشده

وادارش آرده بود پوشيدن شلوار مردانه را ترك گفته به شلوار چين داری آه آناهيتا صفيان از 
آلكسيون لباس های گل و گشاد مادرش آش رفته بود و می شد اين عضو جديد را در آنجا داد، اآتفا 

ن ادامه بنابراين به آسانی می توان اضطراب و پريشانيش را از اين آه دگرگونی و مسخ همچنا. آند
. حتی ذائقه اش هم تغيير آرده بود. يافته و او را به شكل جن درون شيشه در آورده بود، مجسم آرد

او آه قبًال مشكل خوراآی را می پسنديد، از اين آه می ديد حس ذائقه اش روز به روز َپست تر می 
هگاه آه به خودش می گ. شود و آم آم همه ی غذاها برايش يك مزه را می دهد، به وحشت افتاده بود

آمد و می ديد آه دارد گوشه ی مالفه يا روزنامه های آهنه را می جود، از اين آگاهی آه آرام آرام 
حاال .  نزديك می شود، شرمَزده و مضطرب می شد- بله بز-از جرگه ی انسانيت بيرون آمده و به بز



موضوع آنقدر جّدی .  بهتر شودديگر ُمدام بايد دهانش را با دهانشوی سبز می شست تا بوی نفسش
  . شده بود آه ديگر تحمل پذير نبود

  
از يك سو با نگرفتن اجاره . حضور او در خانه چون خاری به چشم هند می خليد و او را می آزرد

هرچند بر اثر َرَونِد . ضرر می آرد، و از سوی ديگر خوف و وحشت اوليه اش همچنان باقی بود
مثل فيلم . تی بود تصور می آرد صلدين به گونه ای بيماری دچار استجادويی و آرامبخش عادت مد

به . ، يعنی چيزی آه حال آدم را به هم می زد، اما مايه ی ترس و وحشت نبودمردی آه فيل شد
اما شما دو تا معلوم هست . اگر زير دست و پای من نيايد، آاری به آارش ندارم: "دخترهايش گفت

 و وقتتان را با يك آدم مريض می گذرانيد؟ داريد جوانيتان را هدر می دهيد، چرا ُمدام می َرويد باال
مثًال اين آه دخترها . چه می دانم، انگار تو اين واليت هرچه از قديم می دانستم دروغ از آب درآمده

بايد به مادرشان آمك آنند، درسشان را بخوانند و به فكر ازدواج باشند و نروند بی خود با يك ُبز 
  ."آن هم حيوانی آه از قديم در اعياد بزرگ سر می ُبريده اند. نشينندب
  

به هر صورت، شوهرش پس از واقعه ی عجيبی آه در پی مالقاتش با صلدين در اتاق زيرشيروانی 
صفيان به صلدين گفته بود شايد حق با دخترها باشد و .  آمده بود، دلواپس و سرگردان مانده بود پيش

، يك آخوند می آوردند تا پادرميانی آند، شايد جنی آه توی جسمش حلول آرده بود اگر، چطور بگويد
اما به محض اين آه اسم آخوند را برد، چمچا برخاست و بازوها را باالی . از آن خارج می شد

سرش به هوا بلند آرد و ناگهان اتاق از دودی گوگردی ُپر شد و جيغ هولناك و مرتعشی حس شنوايی 
البته دود فوری خارج شد، زيرا چمچا پنجره را به سرعت باز آرده و با . انند آارد دريدصفيان را م

نمی دانم يك مرتبه چه جوری شد، : "شرمساری و معذرت خواهی با دست شروع به بادزدن آرده بود
  ." ولی بعضی وقت ها به نظرم می آيد دارم به، به يك موجود بد مبدل می شوم

  
 سوش چمچا آه نشسته، شاخ هايش را با دست گرفته بود رفت، دست به شانه صفيان با مهربانی به

مسأله ی دگرگونی جوهر : "آن وقت با ظاهری بی دست و پا گفت. اش نهاد و آوشيد آرامش آند
وجود از قديم مورد بحث و تفحص بوده، مثًال لوآرتيوس بزرگ در آتابش جمله ای می گويد آه 

 يعنی از حدود خود خارج -ر تغيير و تحول مرزهای خود را می شكندآنچه بر اث: معنيش اين است
 به هر صورت - اين قسمتش تعبير و تفسير من بود-می شود، قوانين خودش را ناديده می گيرد

در ." لوآرتيوس می گويد شكستن مرزها فورًا مرگ وجود قبلی يا قديم آن موجود را سبب می شود
اما ُاويد در رساله ی مسخ خود نظری مخالف ِابراز آرده، می : "فتاينجا انگشت معلم قديمی باال ر

 - حتمًا منظورش پس از گرم آردن برای ُمهر و موم اسناد و مدارك است-چنان آه موم نرم: گويد
طرح ها و نقش و نگار نوين را آسان می پذيرد، و به رغم تغيير شكل ماهّيتش يكسان باقی می ماَند، 

 همواره تغيير - ملتفت هستيد آقای عزيز؟ روح، ْآن جوهر فناناپذير-وح خويشما نيز در زوايای ر
  ."ناپذيريم، هرچند در پی مهاجرت به اشكال گوناگون درآييم

  
من هميشه ُاويد : "صفيان سرشار از لذت بازگفتن آن واژه های آهن، اين پا و آن پا آرد و ادامه داد

بلكه فقط بر اثر .  ای عزيز بيچاره، تغييری نكردهروح شما،. را به لوآرتيوس ترجيح داده ام
  ."مهاجرت ظاهرتان به اين شكل فعلی درآمده

  
يا بايد به . اين چه جور دلداری دادن است"چمچا هر طور بود لحن خشك قديميش را بازيافت و گفت 

جودم گفته ی لوآرتيوس اآتفا آنم آه به موجب آن نوعی دگرگونی يا مسخ در عميقترين زوايای و



جريان دارد، يا به حرف ُاويد تن بدهم و بپذيريم آه اين تغيير شكل نشانه ای است از آنچه قبًال به 
  ."صورت بالقوه و پنهان وجود داشته

  
فقط می خواستم به . مثل اين آه منظورم را درست بيان نكردم: "صفيان با نااميدی عذرخواهی آرد

  ."شما اطمينان بدهم آه نبايد نگران باشيد
  

آخر مردی آه دوست قديمی و ناجيش فاسق زنش شده و : "چمچا زير بار اندوهی تلخ جواب داد
همانطوری آه حتمًا در آتاب های قديمی شما نوشته اند از فرط ديوثی شاخ در آورده، چطور می 

  ."تواند نگران نباشد
  
*  
 

را از شر اين فكر برهاند آه و اما آن دوست قديمی، يعنی جامپی جاشی، دقيقه ای نمی توانست خود 
برای اولين بار در عمرش با موازين اخالقی مورد قبولش زندگی نمی آرد و اراده ی تغيير آن را 

در مرآز ورزشی، آنجا آه آموزگار هنرهای رزمی بود و علی رغم شوخی های . نيز باخته بود
رين شاِگرَدش، ميشال صفيان شاگردان فراوانش بر جنبه های معنوی اين هنرها تاآيد می آرد، بهت

آه اينطور ملخ جان، شما وقتی يك خوك فاشيست عزيز در آوچه ی : "آزارش می داد و می گفت
تاريك ِبِهتان حمله می آند، قبل از اين آه با لگد به تخم های محترمش بكوبيد، جمالت آموزنده ی بودا 

 داد آه شاگردان به تشويش و پريشانيش بله در آنجا چنان بيهوده حرارت نشان." را تقديمش می آنيد
وقتی ميشال در پايان آالس در اين باره سؤال آرد، به جای جواب با تنگ . پی بردند و نگران شدند

آموزگار و بهترين شاِگرَدش آه تا چند دقيقه ی . نظری بی سابقه ای گفت اين حرف ها به تو نيامده
پريده و همديگر را زمين زده بودند، اينك ايستاده نفس قبل بارها مانند مشتاقترين عشاق به يكديگر 

آوآاآواليش را از ." اما می خواهم رازی را به تو بگويم. خب، باشه: "ميشال گفت. نفس می زدند
جامپی از دنيا بی خبر، ميشال زير گوشش زمزمه " چه جور رازی؟: "داخل ماشين برداشت و گفت

  ."آيل مدتی است با هم می خوابيممن و دوست عزيزت حنيف جانسون و: "آرد
  

جامپی با "  مگر پانزده سالم است؟ چه خبر شده؟: "ادامه داد. يكه خوردن جامپی ميشال را آزرد
: و ميشال باز با بی صبری و لحنی قهرآميز گفت..." اگر يك وقت مادرت: "صدای ضعيفی جواب داد

اهد هرچه را آه مال من باشد به دست می خو. راستش را بخواهی من بيشتر نگران آناهيتا هستم"
جامپی آه دستش به ليوان آاغذی خورده و آن را واژگون ." بياورد و تازه پانزده سال هم بيشتر ندارد

زود : "گفت. اما ميشال دست بردار نبود. آرده بود، ديد آوآاآوال توی آفش هايش سرازير می شود
اما جامپی آه خيال درد دل آردن ." ويی چت شدهتو هم بايد بگ. باش بگو، من مال خودم را گفتم

ميشال منظورش را ." ديگر آارش ساخته است: "نداشت و هنوز از فكر حنيف سر می جنباند، گفت
يعنی او از سر . حاال فهميدم. هان: "طور ديگری فهميد و در حالی آه سرش را باال می گرفت گفت

راستی ملخ جان، مردهای مقدس دل : "فزودو در حال خروج سر برگرداند و ا." من زياد است
  " ندارند؟

  
 نقش ديويد ُآنگ فودرست مثل آن هنرپيشه ای آه در سريال . البته جامپی زياد هم مقدس نبود

هر روز ُمدام خودش را می خورد و توی دلش می گفت نبايد به ساختمان . آارادين را بازی می آرد
ود هر شب از در خانه ی پمال سر درمی آورد و شست به با اين وج. بزرگ ناتينگ هيل نزديك بشوم



دهان ناخن می جويد و در حالی آه با دست سگ و احساس گناه را از خود می راند، يك راست به 
ابتدای لب . آن گاه در هم می پيچيدند و با لبانشان جستجو آغاز می آردند. سوی اتاق خواب می رفت

  . می زد و بعد لب های زن به سوی شست پايينی او می لغزيدهای جامپی بر نوك سينه ی پمال حلقه
  

اآنون پمال اين بی صبری او را بسيار می پسنديد، زيرا چنان شكيبايی در پی داشت آه در گذشته 
 نكرده و در نتيجه "جذب"شكيبايی مردی آه هيچ گاه زنی را به سوی خود . هرگز تجربه نكرده بود

اين چيزی بود آه پمال اوايل تصور می آرد، .  بود خوب می دانستقدر آنچه را آه به دست آورده
توجه شوق . اما بعدها آموخت آه قدر آگاهی و اشتياق او را نسبت به تمناهای درونی خود نيز بداند

آميزش را به گردن آشيده و استخوان و آن پستان های آوچك و مشكالتی آه اين بدن برای آموختن 
پمال . سليم به آن طی آرده بود، و همچنين رعايت زمان را در او می ستودريتمی خاص و سرانجام ت

همچنين می دانست آه او هر بار بر خود غلبه می آند و هرچند دليلش موجه نبود، جامپی را به 
: خاطر اين آه هربار ابتدا بر اصول اخالقی خود فايق می آمد تا سپس نزد او بيايد دوست می داشت

ش را نيرومندتر از همه ی باورهايش می ديد و همه ی اين ها را دوست می عظمت شوق و نياز
  .داشت و در اين عشق آغاز يك پايان را نمی ديد

  
و !" يا! هی! هو! پو: "عشق بازيشان آه به پايان نزديك می شد، صدايش در می آمد و فرياد می زد

  .ی شدهمه ی َاشرافيت آن صدا در سيالب های نامفهوم رهاييش فشرده م
  

نفوذ الكل . و رنگ بخش ميانی چهره اش به سرخی می زد. هنوز زياد می نوشيد، ويسكی اسكاچ
سبب آوچك شدن چشم راستش شده بود آه اآنون به نصف اندازه ی چشم چپ می رسيد و اينجامپی 

با اين حال پمال صحبت از . را متنفر می آرد و آن وقت از اين احساس خود به وحشت می افتاد
يك بار آه جامپی آمد شكايت آند، هنوز دهان بازنكرده : فراط در باده نوشيش را جايز نمی شمردِا

اما حتی پس از آن هم دوباره بازگشت و پمال در را . خود را آفش و پالتو به دست در خيابان يافت
: ال اين ها بودندتابوهای پم. پنداری هيچ اتفاقی نيفتاده بود. باز آرد و يك راست به طبقه ی باال رفت

شوخی درباره گذشته اش، اشاره به سربازهايی آه از فرط نوشيدن ويسكی آله پا می شدند و هر 
گونه اظهارنظر درباره ی اين آه شوهر متوفيش صلدين چمچای هنرپيشه هنوز زنده بود و در 

 .يعی درآمده بودهرچند به قيافه ی حيوانات ماوراء الطب. مسافرخانه ای آن سوی شهر به سر می برد
 

اين روزها جامپی آه اوايل ُمدام از صلدين صحبت و اصرار آرده بود آه بهتر است برای طالق 
گفته بود اين تظاهر به بيوه شدن . اقدام آند، ديگر نسبت به رفتار غيرمنطقی او اعتراض نمی آرد

آيا . ن ها اموال او استاز آن گذشته، تكليف داراييش چه می شد؟ هر چه باشد اي. قابل تحمل نيست
: پمال قصد داشت او را در فقر باقی گذارد؟ اما زن در تنها موردی آه حاضر شد پاسخی بدهد گفت

تو چه مدرآی داری؟ آن بزی آه به عجايب المخلوقات . من گزارش رسمی مرگ او را گرفته ام"
يد و به تدريج آه مشكالت در اين مسأله نيز اختالف می آفر." سيرك می ماند چه ارتباطی به من دارد

 .ذهنش رشد می آرد، شدت و حرارتش در آموزشگاه هنرهای رزمی فزونی می گرفت
 

جالب اين آه در حالی آه پمال زير بار خبر زنده بودن شوهر رنج ديده اش نمی رفت، به سبب آار 
ادوگری در ميان در آميته ی روابط اجتماعی، درگير رسيدگی به ادعاهايی شده بود آه از گسترش ج

در بسياری از پاسگاه ها گهگاه اعمالی رخ می نمود آه از . افراد پليس پاسگاه محل حكايت می آرد
اما . اختيار مقامات خارج بود و ناتينگ هيل، آنتيش تاون، و ايلينگتون به خودسری شهرت داشتند



:  لحن به او گفته بودپمال با مغرورترين. جامپی باور نمی آرد. جادوگری مسأله ی ديگری بود
يك نگاهی . مشكل تو اين است آه خيال می آنی در اينجا هنوز همه چيز به حال عادی جريان دارد"

آار به جايی آشيده آه اگر آسی وسط . به ُدور و برت بينداز و ببين در اين مملكت چه می گذرد
البد تو . يب به نظر نمی آيدخيابان لخت مادرزاد بشود و در آالهش ادرار آند و آن را بنوشد، عج

اما من هر روز سياهانی را می . اسمش را رواج فراماسونری در ميان طبقه ی آارگر می گذاری
اين پليس های ُمرده . بينم آه از وحشت فلج شده اند و از جادو و جنبل و آثار نتايج آن سخن می گويند

هند آن ها را با استفاده از معتقدات خودشان حتمًا می خوا. شور ُبرده ديوانه ی اين جور چيزها هستند
آجای آاری؟ بيدار شو ببين ! آن وقت تو باورت نمی شود. َزهره َتَرك آنند و بعد به ريششان بخندند

ظاهرًا شكار جادوگر در خانواده شان ارثی بود، و پمال الوليس از اين جهت به ماتيو ." چه می گذرد
پمال، هنگامی آه در جلسات عمومی يا راديوهای محلی و برنامه در لحن و صدای . هاپكينز رفته بود

ی اخبار منطقه ای تلويزيون سخن می گفت، شوق و تحكم آن ژنرال شكارچی جادوگر به گوش می 
همين صدا بود آه تاآنون از برانگيختن تمسخر نجاتش داده و ادامه ی آارش را تضمين آرده . رسيد
حاال ديگر رسما صحبت از رسيدگی به .  جارو از اينجا بيرون راندجادوگرها را بايد با دسته. بود

اما آنچه جامپی را از آوره به در می آرد، اين بود آه پمال به هيچ وجه حاضر نبود . ميان آمده بود
به نظر جامپی . ارتباط ميان استفاده از جادو توسط افراد پليس را با وضع آنونی شوهرش بپذيرد

ا مستقيمًا با اين باور ارتباط داشت آه طبيعی بودن از عوامل پيش پا افتاده و دگرگونی صلدين چمچ
هيچ ارتباطی به : "اما وقتی آوشيد مطلب را به او حالی آند، جواب داد.  تشكيل نمی شود"عادی"

  .و جامپی با خود گفت درست مثل قضات عالی رتبه حكم صادر می آند." موضوع ندارد
  
*  
 

ن حرف های ميشال صفيان درباره ی روابط جنسی نامشروعش با حنيف جامپی بر اثر شنيد
مثًال . جانسون، همچنان آه به سوی خانه ی پمال می رفت، با افكار تعصب آميزی در آشمكش بود

حنيف، آن حرامزاده ی . اين فكر آه اگر پدر حنيف سفيدپوست نبود، هرگز چنين آاری را نمی آرد
. دختر بلند می آرد، روی فالن جای خودش يك خط می آشيدسر به هوا آه حتمًا هر وقت 

اينجانسونی آه در رؤيای نمايندگی قومش به سر می ُبرد و خيال می آرد همه شان می خواهند وقتی 
مگر اينجانسون نمی توانست بفهمد آه ميشال با آن بدن توانا !... به سن رشد رسيدند، او قيمشان باشد

يعنی اين حرامزاده قبل از ديگران . همچون چيزی حتمًا دروغ بود. ه خيرو دانايش هنوز بچه است؟ ن
  .خدا مرگش بدهد)... و در اينجا جامپی ُمچ خودش را گرفت(توانست 

  
در راه خانه ی معشوقه آوشيد به خود بقبوالند آه دليل اصلی خشمش نسبت به حنيف، حنيف 

آخه اين حنيف اصطالحات به درد خور را . دوستش، چطور بگويد، به آاربرد زبان مربوط می شود
اصطالحات زبان جامعه شناسانه يا زبان سوسياليستی و يا راديكال سياه پوست، ضد : خوب بلد بود

ای . نژاد پرستی عوام فريبانه، خطيبانه و يا موعظه وار، در يك آالم واژگان قدرت را از بر بود
 فلكزده ام قاه قاه بخندی؟ مشكل اصلی، به آشوهای مرا می گردی آه بعدش به شعری. حرامزاده

مشكل اين است آه بدانيم چگونه از آن ابزاری برای . اختيار گرفتن و ُفرم بخشيدن به زبان است
آزادی خود تدارك ببينيم، چگونه چاه های زهرآلود آن را از آن خود سازيم، چگونه بر رودخانه ی 

اين آه دست و پنجه نرم آردن با آنچه .  نمی دانیزمان و خون چيره شويم، و از اين همه تو هيچ
قرار نيست آسی مرا برای نمايندگی . مشكل می تواند باشد، و شكست تا چه اندازه اجتناب ناپذير

انتخاب آند، با اين همه او، يعنی جامپی، به ناچار نزد خود اقرار می آرد آه حسادتش نسبت به 



آخه ميشال صفيان خوب . ربرد واژگان منحصر به هوس بودحنيف، بيشتر به خاطر توانايی او در آا
اما جامپی، اگر زور هم می زد، نمی دانست چگونه دلش را به . زيبا، آشيده و ولوله بود. تكه ای بود

. زبان يعنی جسارت، يعنی توانايی ايجاد انديشه. دست بياورد و گذشته از آن، جرأتش را هم نداشت
  .  راه، واقعيت بخشيدن به انديشهبر زبان آوردن آن و از اين

  
پمال چمچا همين آه در را باز آرد گفت موهايش ديشب تا صبح به آلی سفيد شده بوده و برای مقابله 

آله اش را در آاله عمامه ای شكل قرمز سيری . با اين بالی ناگهانی، آن ها را از ته تراشيده است
 .رش برداردپنهان آرده بود آه به هيچ وجه حاضر نبود از س

 
 ."شايد هم جادو جمبلی در آار باشد. خودش يكهو اينطور شد: "گفت

 
شايد هم واآنشی نسبت به شنيدن خبر زنده بودن و  ":اما جامپی آه نمی توانست بپذيرد، جواب داد

 ." تغيير شكل يافتن شوهرت باشد
 

ت ايستاد و با يك چرخش نود پمال ناگهان وسط راه پله ای آه به سوی اتاق خواب طبقه ی باال می رف
در اين : "درجه، در حالی آه با حالتی دراماتيك به سوی اتاق نشيمن اشاره می آرد، پيروزمندانه گفت

 "صورت چرا اين بال به سر سگ هم آمده؟
 
*  
 

همان شب می توانست به پمال بگويد آه ديگر نمی خواهد به روابطشان ادامه دهد، آه وجدانش 
 می توانست اراده آند و با خشم او روبرو شود و از آن پس اين دوگانگی را -راحتش نمی گذارد

تصميم هايی آه در عين حال می تواند هم اخالقی و . برتابد آه بعضی تصميم ها در آدم ايجاد می آند
اما وقتی ) چرا آه چنين تصميمی لزومًا ظالمانه، يك طرفه و خودخواهانه بود(هم غير اخالقی باشد 

اتاق خواب شد، پمال صورتش را در دست گرفت، اعتراف آرد آه به او دروغ گفته و قرص وارد 
پس پمال آبستن بود و . ضد حاملگی نخورده است و برای بررسی واآنشش به چهره اش خيره شد

او فرزندی را آه ! اينطور آه معلوم بود در گرفتن تصميمات يك طرفه، مهارت بيشتری داشت
من بچه : "با ُپررويی داد آشيد. ه وجود آورد، از طريق جامپی به دست می آوردصلدين قادر نبود ب

  ."و حاال خيال دارم نگهش دارم: "و در حالی آه چهره اش را پيش می آورد ادامه داد." می خواستم
  

رها از : او در خودخواهی بر جامپی پيشدستی آرده بود و حاال جامپی خود را آسوده و آزاد می يافت
به .  زيرا اآنون ديگر ُبريدن رابطه امكان پذير نبود-ليت در تصميم گيری های مهم اخالقیمسؤو

  .همين خاطر افكار گذشته را از ذهن بيرون راند و اجازه داد پمال آرام به سوی تختخواب براندش
  
*  
 

ی اين آه صلدين چمچا در مسير تحولی تمام و آمال می رفت تا به چيزی چون موجودات فيلم ها
 يعنی موجوداتی آه در حين تكامل، به طور - تخيلی، آه موتی ناميده می شدند-ويدئويی علمی

تصادفی از خصوصيات نژادی خود تهی و منحرف می شدند و سرانجام بر اثر انتخاب انسب، به 
 اين َسرَوِر جهنم در جسمش حلول - مبدل می شد، يا اين آه شيطان-دست طبيعت نابود می گشتند



و در اينجا بهتر است با احتياط به مسأله برخورد آنيم و (بود، هرچه بود، حقيقتش اين است آه آرده 
چنين "از آنچه محرز و محقق است تجاوز نكرده، بی آن آه شتابزده نتيجه بگيريم، بگذاريم چراغ 

تر بله اين است آه دو دخ). ما را تا يكی دو سانتيتمتری مقصد هدايت آند" است و جز اين است
 مواظبت می  "حيوان"حاجی صفيان او را به زير بال و َپر گرفته، چنان آه رسم زيبارويان است از 

مدت ها آناهيتا و ميشال را جفتی . آردند و با گذشت زمان صلدين نيز سخت به آن عالقمند شده بود
پژواك خواهر خواهر آوچكتر آه انگار . پنداری يكی سايه ی ديگری بود. جدايی ناپذير می انگاشت

بزرگتر بود، با او به چشم و هم چشمی افتاده، به تقليد از روش سازش ناپذير ميشال، ضربه های پای 
با اين همه اخيرًا به دشمنی .  را تمرين می آرد وينگ چانمخصوص آاراته و ضربه ی بازوی 

ره ی اتاق يك شب ميشال پشت پنج. فزاينده ای در ميانشان پی برده بود آه غمگينش می آرد
 -زيرشيروانی آنارش ايستاده بود و از آدم هايی آه آن پايين در خيابان پالس بودند برايش می گفت

می گفتند هفت سال است آه . آنجا يك سيك پير ايستاده بود آه بر اثر حمله ی نژادپرستان الل شده بود
سای سياه پوست دادگاه بخش در حالی آه قبًال يكی از معدود رؤ. آلمه ای از دهانش بيرون نيامده

از اين گذشته، حاال هر جا می رفت زنش آه عاشق قالبدوزی بود، همراهيش می آرد و ُمدام با . بود
آمی آن طرفتر مرد . اوقات تلخی می گفت محلش نگذاريد، اين زبان بسته آه حرف نمی تواند بزند

ابدارها بود، آيف و جعبه ی ديگری آه بسيار عادی به نظر می رسيد و به قول ميشال تيپ حس
در محله شايع بود عادت دارد شب به شب، نيم ساعت اسباب و . بيسكوييت به دست راهی خانه بود
صندلی ها را پشت هم می پيچيد و ميانشان مثل اتوبوس آوچه . اثاثيه ی اتاق نشيمنش را جابجا آند

نده ی اتوبوسی است آه به می داد و آن جلو صندلی ديگری می گذاشت و وانمود می آرد ران
نيم ساعت . رؤيايی بود آه همه ی افراد خانواده به ناچار در آن شرآت می جستند. بنگالدش می رود

آه می گذشت، پنداری از خواب پا شده باشد، از آن حالت بيرون می آمد و در بقيه ی اوقات از خسته 
می خواهد بگويد شما تنها : "سادت آميز افزودچند لحظه بعد آناهيتا با لحنی ح. آننده ترين آدم ها بود

  ."نيستيد آه قربانی شده ايد، در اين دوروبرها آدم های عجيب و غريب زيادند
  

 - ميشال عادت داشت طوری از خيابان صحبت آند آه انگار ميدان جنگی اساطيری است و خود نيز
ه ی مأمور ثبت و درعين حال الهه آه آن باال، آنار پنجره ی اتاق زيرشيروانی چمچا ايستاده، فرشت

چمچا قصه ی مرشدها و پاندوراهای نوين، يعنی سفيدپوست های طرفدار تبعيض . ی مرگ است
چنان با آب و تاب .  را از او آموخت"خودآفايی"نژادی و سياه پوست های بزن بهادر و مدافع 

يا شايد بهتر .  هستندبهاراتامهاتعريفشان می آرد آه پنداری بازيگران اجرای ُمدرنی از حماسه ی 
قبًال، زير پل راه آهن ميدان جنگ هواداران جبهه ی ملی و راديكال های . مهاواليتباشد بگوييم 

هر يكشنبه آارشان همين بود و آن : "ميشال به استهزا گفت. شجاع حزب آارگران سوسياليست بود
در همان آوچه بود ."  مان را می گرفتوقت ما می مانديم و خرابی ها آه روبراه آردنشان تمام هفته

آن گوشه، اوليس . آه پليس حساب سه تاشان را رسيده و بعد به دروغ گناهكار قلمدادشان آرده بود
 هنوز لكه -جاماييكايی را آشته بودند و جاتيندر سينگ مهتا را در قهوه خانه سر به نيست آرده بودند

آه ديگر نای جر و بحث آردن و تكرار اين آه در اين چمچا . ی خونش از روی قاليچه پاك نشده بود
اين ها : "آشور عدل و داد و حكومت قانون وجود دارد را نداشت، شاهد خشم فزاينده ی آناهيتا شد

حاال . اين روزها ديگر جنگ های آنچنانی در نمی گيرد: "ميشال توضيح داد." اثرات تاچريسم است
مگر نه؟ يعنی پنج شش تا سفيد حرامزاده جمع می . ج داردآارهای آوچك و بی اهميت به فرد روا
شب ها بزن بهادرهای سياه پوست ." هربار يكی را می آشند. شوند و شروع می آنن به آشتن ماها

حاال ديگر هوای خودمان را : "ميشال صفيان گفت. در خيابان پرسه می زدند و آماده ی دعوا بودند
  ."راست می گويند بيايند جلو. داريم



  
اگه مامان می فهميد آه چه . ادای خانم ها را در می آورد. نگاهش آن: "آناهيتا همچنان با خشم گفت
اما آناهيتا آه از رو نمی رفت با صدای بلندتری " چه را می فهميد؟"، "آار می آنی چه می گفت؟

ه صبح به جاهای خيال آرده ای ما نمی دانيم؟ ما می دانيم خانم چطوری روزهای يكشنب: "ادامه داد
می دانيم روزها . آنچنانی می رود و تو توالت لباسش را عوض می آند و خودش را درست می آند

خيال می آند نمی دانيم در آن پارتی رقصی آه با آقای . با آی ِقر می دهدموم داغ در ديسكوی 
: به ی آاری را زدو آن وقت ضر." خواهر بزرگه را برو. اسمش را نبر رفته بود چه اتفاقی افتاده

و البته همانطور آه چمچا و ميشال دريافته بودند منظورش ."  می ميرد"جهل"آخرش هم از مرض "
بر پرده تصوير سنگ . بيماری ايدز بود آه در يك فيلم آوتاه تبليغاتی با اين عنوان معرفی شده بود
ن ها به جای ايدز، واژه ی های قبر ظاهر می شد آه از ميان خاك و دريا بيرون می آمدند و روی آ

  . نوشته شده بود"جهل"
  

ميشال به خواهرش حمله آرد و موهايش را آشيد، ولی آناهيتا با اين آه دردش آمده بود ضربه 
آن آه از . هرچه باشد من موهايم را به مدل های عجيب و غريب آوتاه نكرده ام: "ديگری وارد آورد

و آن وقت به اتفاق اتاق را ترك آردند و چمچا را در ." تاين مدل خوشش می آيد حتمًا ُخل وضع اس
در اين فكر بود آه آناهيتا چگونه ناگهان پيرو مادرش شده و باورهای او را در . حيرت باقی گذاشتند

  . و نتيجه گرفت آه حتمًا به زودی ميانشان بگومگو می شود. مورد زن بودن پذيرفته است
  

  .خيلی هم زود. و همينطور هم شد
  
*  
 

به اسباب بازی . حاال بيشتر وقت ها آه تنها می شد احساس سنگينی می آرد و آم آم بيهوش می شد
در اين دقيقه های ساآن آه هميشه قبل از آمدن آسی به پايان . ای می ماند آه آوآش تمام شده باشد

شكستن می رسيد، از بدنش صداهای ترسناك به گوش می رسيد آه به حرآت پدال های جهنمی يا 
در اين مراحل آم آم رشد می آرد و هم زمان، شايعه ی سكونتش . استخوان های شيطانی می ماند
نمی شود شيطان را در اتاق زير شيروانی پنهان آرد و توقع داشت . در شاندار در محله می پيچيد

  . آسی نفهمد
  

 -)ستند لب نمی گشودندچون آن هايی آه می دان(خبر چگونه به بيرون درز آرده بود، معلوم نيست 
خانواده ی صفيان از آاهش مشتری هايش می ترسيد، آدم های موقتی زير سنگينی احساس محو شدن 
تدريجی نيروی عمل را از دست داده بودند، و از اين گذشته همه شان از سررسيدن پليس می 

 داشت تصادفًا بعضی از ترسيدند، آن هم پليسی آه هميشه مشتاق ُورود به اين قبيل جاها بود و امكان
 هرچه بود صلدين اآنون در خواب مردم محل -اسباب ها را بشكند و يا دست و پای آدم ها را لگد آند

 بود و آن نيز به نوبه ی خود ماچ زيگل داهات آه قبًال آنيسه ی -آخوندها در مسجد. ظاهر می شد
ا، مرد آوه صولت، در آاله ِگرد  و دآتر اوهورو سيمب-جای آليسای آالوينيست ها را گرفته بود

افريقايی و لباده ی قرمز و زرد و سياه آه تظاهرات موفقيت آميزی را عليه شوی مريخی ها رهبری 
آرده بود و ميشال صفيان بيش از هر سياه پوست ديگری از او نفرت داشت، چون آه به زن های 

 زده بود، وسط جلسه، جلوی آن همه آزاد تودهنی می زد، آن هم در انظار مردم، خود ميشال را هم
يك روز از پنجره اتاق زيرشيروانی به چمچا نشانش . شاهد، به حالش آوچكترين تفاوتی نمی آرد



نزديك بود . هر آاری ازش برمی آيد. اين يكی از آن حرامزاده های ُخل وضع است: "داده و گفته بود
 "سيلوستر رابرتز"آخر من آن وقت ها آه . تمرا بكشد، چون به همه گفته بودم آه او افريقايی نيس

خود ." اينجادوگر است، نه دآتر. نزديك های نيوآراس می نشست. صدايش می آردند می شناختمش
ميشال و جامپی و حنيف و همينطور راننده ی اتوبوس، همه ی شب ها خوابش را می ديدند آه 

زمان شده و بعد شهر را سراسر به آتش ناگهان چنان از وسط خيابان ظاهر می شود آه پنداری آخر 
و در همه ی آن هزار و يك خواب، او، يعنی صلدين چمچا با هيكل غول آسا و شاخ های . می آشد

عمامه بسته اش با صدايی چنان ترس آور، گرفته و شيطانی آواز می خواند آه نمی شد ترانه ی 
 شدند و هر يك از همانجايی آه شب رؤياها به شكل خوفناك سريال ظاهر می. شومش را تشخيص داد

مرد "پيش پايان گرفته بود، آغاز می شد و همينطور شب به شب ادامه می يافت، تا اين آه حتی 
 آه از شبی آه در يك رستوران هندی جوان مستی، به وضعی -، رئيس سابق دادگاه بخش"ساآت

ی غذايش تف آرده بود، آلمه ای تهديدآميز آارد به خرخره اش نهاده و با بدترين توهين ممكن، رو
 بله آن مرد ساآت و بی آزار، نيمه شب ناگهان برخاست، صاف بر روی تخت -بر زبان نياورده بود

نشست، و در حالی آه مانند آبوتر گردن می آشيد، دست پشت گوشش نهاد و به بانگ بلند آوازی 
  .خواند آه بيگانه می نمود و زنش را حيران برجای نهاد

  
 اين روزها بعضی آارها سرعت -نكشيد آه تصوير شيطان رؤياها از خيلی جاها سر در آوردطولی 

 می "رنگين پوست"آن هم نه تنها در ميان جماعتی آه هال والنس .  و محبوبيت يافت-عجيبی گرفته
در حالی آه غير رنگين پوستان شب ها خواب اين دشمن گوگردی را می ديدند آه خانه های . ناميد

سياه پوستان و قهوه ای پوستان شب ها خود را می ديدند . منظرشان را زير پاشنه ها له می آندخوش 
.  دست می زنند و هورا می آشند- ُخب معلوم است ديگر، اين مرد سياه پوست-آه برای اين مرد

شد مردی آه هرچند بر اثر سرنوشت طبقاتی و تاريِخ نژاديش قدری آج و آوله شده بود، اما هرچه با
  .تكانی به خود داده و قدم پيش نهاده بود

  
رؤياها ابتدا امری خصوصی بودند، ولی به زودی به ساعات بيداری درز آردند و عمده فروشان 
آسيايی و توليدآنندگان سنجاق سينه، تی شرت های زمستانی و پوستر به نيروی آن پی بردند و آن 

روی سينه ی دختران جوان و داخل ويترين مغازه : دوقت بود آه ناگهان سر و آله اش همه جا پيدا ش
به نماد . هايی آه شيشه ها را با شبكه ی آهنی از شر آجر پران ها محافظت می آردند، ديده می شد

دوستی با شيطان، َدمی نو و زندگی بخش برای آهنگی . اعتراض و نوعی هشدار مبدل شده بود
 همانطور آه چند سال  ه شاخ الستيكی سر می آردند،حاال ديگر بچه ها در خيابان آال. قديمی بود

پيش آاله های شاخك دار را آه بر سر شاخك هايش گلوله های آوچك صورتی و سبز نصب شده بود 
نماد مرد . بر سر می گذاشتند، چون آه آن وقت ها دوست داشتند ادای آدم های فضايی را در بياورند

 قدرت بلند آرده بود آم آم بر روی علم هايی آه در ُبز شكل، در حالی آه مشتش را به نشان
افزايش "افسران پليس منطقه با اشاره به . تظاهرات سياسی حمل می شدند نيز خودی می نماياند

 توصيف آردند و از "تمايلی َاَسف بار" در ميان جوانان سياه پوست و آسيايی آن را "شيطان پرستی
می .  بر عليه پمال چمچا و ساير مسؤولين محل سود بردنداين بازگشت شيطان پرستی برای مبارزه

چمچا، تو ديگر قهرمان مردم شده : "گفتند حاال ديديد جادوگرها آی ها هستند؟ ميشال هيجانزده گفت
جامعه ی سفيدپوست چنان از مدت ها پيش شيطان و تصوير . يعنی تو را از خودشان می دانند. ای

انيم با خيال راحت آن را تصرف آنيم و به صدای بلند بگوييم آه آن را مردود شمرده آه ما می تو
  ." حاال وقتش رسيده آه آاری بكنی. متعلق به ماست

  



  ." من آه اين را نمی خواستم، اصًال هدفم اين نبود. برو بيرون: "صلدين فرياد زد
  

تا . اتاق جا نمی گيریاصًال تو آنقدر دراز شده ای آه آم آم در اين : "ميشال با همان صدا جواب داد
  ."چند وقت ديگر اينجا برايت آوچك خواهد شد

  
  .سير حوادث داشت به اوج می رسيد. راست می گفت

  
*  
 

ديشب باز هم آه يك : "حنيف جانسون، در حالی آه ادای لهجه ی ترينيدادی ها را در می آورد گفت
شخوان آافه ی شاندار مشغول آار آناهيتا صفيان آه بنا به نوبت پشت پي." پيرزن را آاردی آردند

اين چه طرز حرف زدن است؟ حال آدم را به هم می : "بود، فنجان نعلبكی را دنگی آوبيد و غريد
" گفتی چطور شده؟: "جامپی با حواس پرتی پرسيد. حنيف محلش نگذاشت و آنار جامپی نشست." زند

انگار آن رود خون دارد منعقد اوضاع تو چطور است برادر؟ : "حنيف دستی بر پشتش آوفت و گفت
يك حرف هايی سر زبان : "ولی با ديدن نگاه چپ چپ جامپی لحنش را تغيير داد و افزود." می شود
حاال اگر آن . گويا دارند دنبال سياه پوست هايی می گردند آه با ماشين به گرِدش می روند. ها افتاده

شان بدهد انگيزه ی قتل ناشی از نژادپرستی زن سياه پوست بود می گفتند مدرآی در دست نيست آه ن
راستش بعضی وقت ها خشونت : "و در حالی آه به لهجه ی معموليش باز می گشت، افزود." بوده

خشونت در همه . مسأله تنها قتل ننه پيره نيست. در اين شهر به حدی می رسد آه آدم را می ترساند
ی تصادفًا به مرد روزنامه به دستی تنه بزنی، اگر در ساعت ازدحام، وقتی سوار مترو شد. جا هست

از جمله خودت، . پنداری همه ُمدام خون خونشان را می خورد. ممكن است يارو لت و پارت آند
. جامپی ناگهان به پا خاست، معذرت خواست و بی آن آه چيزی بگويد بيرون رفت." دوست عزيز

مگر من چه آار : " تحويل آناهيتا داد و گفتحنيف در حالی آه بازوهايش را می گشود، لبخند جذابی
  " آردم؟

  
تا حاال هيچ وقت فكر آرده ای آه مردم از تو خوشششان نمی : "آناهيتا با لبخند شيرينی جواب داد

  "آيد؟
  

وقتی معلوم شد قاتل مادر بزرگ ها دست به جنايت تازه ای زده، بعضی ها گفتند جواب معمای قتل 
 را بايد در مذهب جديد و اسرارآميز سياه "انسان حيوان صفت"ست های فجيع زنان پير، به د

قاتل پس از هر قتل، امعا . پوستان جستجو آرد، و اين مقامات مربوطه را هم بسيار نگران آرده بود
ريه ها را به گوش ها می . و احشای مقتول را بيرون می آشيد و در اطراف جسد قرار می داد

ها و هجوم "آاآا"از آنجا بود آه دستگيری و بازجويی از . رو می آردآويخت يا قلب را در دهان ف
شدت " سلول های شيطان پرستان را در خود جای داده"پليس به مكان هايی آه تصور می رفت 

هر چند در ابتدا هيچ آس نمی فهميد، و بعدها هم آسی به روی خود نياورد، اما آنچه رخ . گرفت
ه و قهوه ای پوست گرفته تا سفيدپوست، آن موجود رؤياها و آابوس ها نمود اين بود آه همه، از سيا

يعنی او را موجودی می ديدند آه از نظارت مرزها در امان مانده و هر طور . را واقعی می پنداشتند
مهاجر . بوده خودش را به اينجا رسانده و دارد راحت و آسوده در آوچه های شهر می چرخد

ردين، جانی آثيف يا قهرمان مخالفين تبعيض نژادی، هرچه بود صلدين غيرقانونی، سرآرده ی متم
شايعات مختلف در شهر پيچيده بود و هرآس داستان را از ظن خود می . چمچا به واقعيت می پيوست



مثًال يك فيزيوتراپيست با روزنامه های يكشنبه مصاحبه ای آرده بود آه نمی شد زياد آن را . گفت
و حاال همه می گفتند آه دير يا زود واقعيت . باشد چيزآی مردم نگويند چيزهااما تا ن. جّدی گرفت

برمال خواهد شد و چيزی نمانده بود آه به آافه ی شاندار هجوم بياورند و ته و توی آار را 
از اين گذشته، حاال ديگر آشيش ها هم قاطی قضيه شده بودند و درباره ی رابطه ی ميان . دربياورند

صلدين چمچا اما، در اتاق زير شيروانی همچنان رشد .  سخن می گفتند"آفر "و" ياهس"واژه های 
  .می آرد و دراز می شد

  
*  
 

گذار از . لوآرتيوس با روح متلون و دگرگونی پذيرش. صلدين، لوآرتيوس را به ُاويد ترجيح می داد
. نيز بيگانه می نمايدتنگناهای زندگی گاه چنان تحوالتی در انسان پديد می آورد آه به چشم خود 

گاه و بيگاه زينی وآيل و بمبئی را، آه چون . پنداری آدم ديگری است آه از دل تاريخ آنده شده
زينی التقاتی دورگه، با خوش بينی و : سياره ای در گوشه ی ديگر آهكشان می نمود، به ياد می آورد

آخه زينی جانم، زندگی آه !  انتخابيقين به اراده و آزادی. ايده هايش و يقينی آه زيربنايشان بود
! مثل يك تصادف اتومبيل. برای آدم جای انتخاب نمی گذارد، همه چيز روی سر آدم خراب می شود

در بهترين حالت تغيير با . انتخابی وجود ندارد. بنا بر شرايط هرآس، چيزی بر او نازل می شود: نه
تغيير و دگرگونی آامل را .  برق رخ می نمايدروندی آند، و در بدترين حالت يكباره، همچون رعد و

  .او در جستجوی چيز ديگری بود، اما اين است آنچه بر سرش آمد. تجديد و نو شدن. می گويم
  

ناگزير در خود جديدش پوست می .  آن هم همراه با تلخی و نفرت و اين همه احساسات خشونت بار
 سر و صدا، بوگندو، آريه، عظيم الجثه، غريب، ُپر: انداخت و به آنچه آه اآنون بود مبدل می گشت

مضحك و نيرومند و اين احساس به او دست می داد آه قادر است با نوك انگشتش مناره ی آليسا را 
  .احساس قدرت در او رشد می آرد و خشم، نيرويش از خشم بود. واژگون آند

  
د و در رؤياهايش چهره ای از آخر او هم خواب می دي. می خواست تقصير را به گردن آسی بيندازد

نزديك می گذشت، چهره ای به سان ارواح، آرام و محو، اما به زودی روزی فرا می رسيد آه آن را 
  . خواهی ناميد

  
  .من همينم آه هستم. بايد می پذيرفت

  
  .تسليم

  
*  
 

فه زندگی راحتش در مهمانسرای شاندار شبی به هم ريخت آه حنيف جانسون شتابان خود را به آا
رساند و فرياد زد اوهورو سيمبا را به جرم قتل پيرزنان دستگر آرده اند و شايع شده آه به بهانه ی 

شب . درها را قفل آنيد: "حنيف به صفيان گفت.  به آنجا هم هجوم خواهند برد"جادوی سياه"آشف 
 و آن وقت طبق ممكن بود او را به برگزار آردن مراسم جادويی متهم آنند." توفانی ای در پيش است

  . عادت دست به خشونت و توقيف اموال و غيره بزنند
  



خوب می دانست شنيدن اين خبر چه تأثيری روی آن ها می گذارد، اين . حنيف وسط آافه ايستاده بود
بود آه وقتی هند خود را به او رساند و با تمام نيرو سيلی محكمی توی گوشش خواباند، به هيچ وجه 

در واقع شدت ضربه ی بی هوا او را ناك اوت نكرده بود، . يهوش نقش زمين شدآمادگی نداشت و ب
. جامپی ليوانی آب به صورتش ريخت و او را به هوش آورد. بلكه غش آردنش از فرط تعجب بود

هند داشت وسايل . اين ژست را از فيلم های سينمايی ياد گرفته بود، اما آار از آار گذشته بود
روبان های ماشين تحرير و روبان های سرخ مدارك . به خيابان پرت می آرددخترش را از پنجره 

در آن روز، آناهيتا صفيان آه ديگر . قانونی در هوا به رقص درآمده بودند، پنداری روز جشن است
نمی توانست حسادت شيطانی خود را تاب بياورد، از روابط ميشال با اين وآيل، آه خواب سياستمدار 

تحقير همه ی آن . همان شد آه ديگر شمر جلودارش نبود. ، نزد هند پرده برداشته بودشدن را می ديد
انگار بس نبود آه در اين خراب شده آه ُپر از جهود و آدم . سال ها يكباره از درونش جوشيده بود

های غريبه است، ماندگار شده و با آاآاسياه ها برابر دانسته می شد، بس نبود آه شوهرش، اين مرد 
ُسست عنصر آه اگرچه به حج رفته بود، ولی نمی توانست در خانه مثل آدم های مؤمن رفتار آند، 

ناگهان با آارد آشپزخانه به ميشال حمله آرد و دختره . حاال ديگر اين دختره هم قوز باال قوز شده بود
د، چون در غير البته منظور فقط دفاع از خودش بو. با وارد آوردن ضربه های دردآور ايستادگی آرد

حنيف آه به هوش آمد، حاجی . اين صورت قضيه بيخ پيدا می آرد و به مادرآشی مبدل می شد
اوضاع طوری بود آه ديگر علم و . صفيان دست هايش را عاجزانه تكان می داد و اشك می ريخت

 برآت می معلوم نبود چرا سفر به مكه آه برای بيشتر مسلمان ها خير و. دانش هم پناهش نمی دادند
اما حنيف بايد ." برو حنيف جان، زود از اينجا برو: "گفت. آورد، برای او لعنت به همراه آورده بود

شماها خيال می آنيد . تا حاال دهانم را بسته بودم، ديگر آافی است: "داد آشيد. اول حرفش را می زد
انتان استفاده می َبريد و پول خيلی مؤمن تشريف داريد، اما همان هايی هستيد آه از بدبختی هم نژاد

تازه معلوم شد حاجی صفيان از حساب و آتاب زنش و از اين چقدر پای ." روی پول می گذاريد
هند دخترها را با قسم دادن به سكوت واداشته و مجبورشان آرده . مسافرها حساب می آند، خبر ندارد

 بو ببرد حتمًا راهی برای پس دادن خوب می دانست آه اگر صفيان. بود همه ی مقدسين را ياد آنند
پول ها پيدا می آند و آن وقت همگی بايد از شدت فقر و بدبختی بپوسند و از آن پس صفيان آه با 

ميشال ناچار . خوش خلقيش به آافه ی شاندار روح می بخشيد، عشق به زندگی را از دست می داد
مسايل خصوصی و خانوادگی را همه ی . قباحت داشت. شروع به جمع و جور آردن آافه آرد

 هرچند -پنداری از اين ُرمان های مبتذل است. راحت جلوی چشم مشتری ها بيرون می ريختند
آخرين مشتری آه چايش را خورده بود و با سرعت تمام پاهای پيرش را می جنباند، در حال رفتن 

است می گويی جلويم را ر. من رفتم: "ميشال وسايلش را در ساك ريخت و به صدای بلند گفت. بود
  ."تازه پانزده روز هم بيشتر نمانده. بگير

  
تازه فهميده . هند دختر بزرگش را می ديد آه شايد برای هميشه ترآش می آرد و تنهايش می گذاشت

به شوهر التماس آرد آه . بود پناه دادن به شاهزاده ی تاريكی زير سقف خانه اش چه مزه ای می دهد
دهد و بفهمد آه از شدت خوش قلبی و دست و دلبازی همه شان را به روز به حرف هايش گوش ب

آافی بود اين شيطان، يعنی چمچا را بيرون می انداختند، آن وقت همه چيز به حال . سياه نشانده بوده
اما هنوز حرفش را تمام نكرده بود آه سقف . اول برمی گشت و با شادمانی زندگيشان را می آردند

 موجودی -نای لرزيدن گذاشت و صدای پايين آمدن موجودی از پله ها به گوش رسيدباالی سرشان ب
  . اما با صدايی چنان چندش آور آه نمی شد آلمه ای از ترانه اش را فهميد-آه ظاهرًا آواز می خواند

  



و آناهيتای . دست در دست حنيف جانسون باال می رفت. آخر سر، ميشال از پله ها به استقبالش رفت
. چمچا چنان رشد آرده بود آه قدش از دو متر تجاوز می آرد. نتكار از پايين آن ها را می پاييدخيا

از سوراخ های دماغش دو رنگ دود بيرون می زد، از سوراخ چپ دود زرد، و از سوراخ راست 
 موهايش بندش ُپرپشت و بلند شده بود، ُدمش را غضب آلود. ديگر لباسی هم به تنش نبود. دود سياه

تكان می داد، رنگ مردمك هايش سرخ روشن بود و آدم های موقتی ساآن مسافرخانه را چنان 
اما ميشال بيدی نبود آه از اين بادها . ترسانده بود آه همه از شدت پريشانی پرت و پال می گفتند

افه فكر می آنی می توانی از اينجا بيرون بروی؟ خيال آرده ای با اين ريخت و قي: "پرسيد. بلرزد
چمچا درنگ آرد، به خودش نگاهی انداخت، چشمش به آلت " می توانی پنج دقيقه بيرون بايستی؟

اين جمله از ميشال بود، ." آدم بايد تكان بخورد: "راست شده اش افتاد، شانه باال انداخت و جواب داد
چمچا در ادامه . اما با آن صدای آتش فشانی و رعد و برق زده به نظر نمی آمد متعلق به ميشال باشد

  ."به دنبال آسی می گردم: "گفت
  

 ."صبر آن با هم راهش را پيدا می آنيم. حاال وقت پايين آمدن نيست: "ميشال جواب داد
 
*  
 

در اين نقطه از شهر آه صدای موسيقی در آوچه پيچيده است، در اينجا آه با شاندار يك مايل فاصله 
ه چيزهايی پيدا می شود؟ بياييد در اين شب سياه آه ماه در دارد و به آن آلوپ موم داغ می گويند، چ
 چندتاشان راه هم آه می روند ِقر می دهند، بعضی ها -آن پنهان است، بعضی ها را تعقيب آنيم

پنداری زير پايشان جوشان است و تند تند گام برمی دارند، ديگران خودشان را قايم می آنند و به 
تی اند، اما همه از گوشه و آنار محله جمع شده اند آه يك مرتبه از سايه می مانند، بعضی ها خجال

مگر آن تو چه خبر است؟ نورافكن، نوشيدنی، . اين در بی نشان وارد بشوند و به زير زمين پناه ببرند
پودر و ماتيك، بدن هايی آه تنها يا همراه با ديگران خود را می چرخانند و می لرزانند و به دنبال 

اما بگو ببينم، پس اين هيكل های تيره آه در چشمك ُپرزرق و برق و برق چراغ ديسكوتك . امكاناتند
به چشم می خورند آی ها هستند؟ اين هايی آه در ميان رقصندگان شوريده در حالت های مختلف 
خشكشان زده و يا اين هايی آه باسن می جنبانند و به سبك هندی ُمدرن می رقصند، اما انگار اصًال 

خوب سِر حال اومدين ها، موم داغ، داغ : "مدير داخلی می گويد. ان نمی خورند را می گويمتك
از آن ژيگولوها است، پينك واالی جفتك زن آه نورافكن ها را با ريتم موسيقی تنظيم آرده، ." داغه

. تی استيك متر و نود سانت قد دارد و موها و سفيدی ديدگانش سفيد مايل به صور. واقعًا نظير ندارد
 چهره اش بی بروبرگرد خبر از تبار هنديش می دهد، بينيش  اجزای. مبتال به بيماری آلبينيسم است

خالصه چهره ای است آه انگار از . نخوت آميز است، لب هايش باريك و دهانش نسبتا گشاد است
پوست سفيد، هندی ای آه هرگز هندوستان را نديده، قهوه ای .  ُبريده شدهحمزه نامهميان صفحات 

  . پينك واالی ما يك ستاره است
  

اين ها . باز هم هيكل های بی حرآت در ميان بدن های جنبان و چرخان رقصندگان جوان ايستاده اند
نگاه . مجمسه ی آی؟ شخصيت های تاريخی. همين. چه هستند؟ ُخب معلوم است، مجمسه های مومی

د فلورانس نايتينگل از زخمی ها پرستاری اين مری سيكل است آه در جنگ های آريمه مانن. آن
اين عبدالكريم آقای . آنجا را نگاه آن. اما چون سياه پوست بود مثل او به شهرت نرسيد. آرده بود

منشی است آه ملكه ی ويكتوريا خيال داشت مقامش را باال ببرد، اما مشاورين نژادپرستش مانع شدند 
: ا حاضرند و با بدن های موميشان بی حرآت می رقصندهمگی در اينج. و تا توانستند برايش زدند



دلقك سياه پوست سپتميوس سوروس سمت چپ ايستاده و سلمانی ژرژ پنجم با گريس جونز می 
ايكواسا گرونيوسا، شاهزاده ی افريقايی آه به بهای دو متر پارچه به فروش رفت، با . رقصد

اتيوس اولين نويسنده ی افريقايی بود آه آتابش ايگن. ايگناتيوس سانچو آه پدرش َبرده بود می رقصد
مهاجرين گذشته، اجداد و گوشت و پوست رقصندگان آنونی .  در انگلستان منتشر شد١٧٨٢در سال 

آخه : "در سكون می چرخند و پينك واال روی سن ياوه سرايی می آند و با ريتم موسيقی می خواند
 من - جزء اين مّلت نيستيم- انگار ما-گوشه آنايه همش - مهاجرها بد می گن- همش از-من می رنجم

و در ."  خراج داديم- هميشه ما- از ُدوران ُرمی ها- ما چطور- بگم آه-می خوام اسرار را فاش آنم
از . گوشه ی ديگر ستون مجسمه های مومی بدآاران و سيه روزان زير نور سبز توی ذوق می زند

مشتری ها همه با . ته رفته به يك واژه مبدل می شودوسط سالن زمزمه ای به گوش می رسد آه رف
  ."آب می آنيم، آب می آنيم، آب: "هم می خوانند

  
 می - حاال مرداش ميان جلو-حاال وقت آب آردنه: "پينك واال اين جمله را می گيرد و شروع می آند

 و در حالی آن وقت با بازوهای گشاده به سوی جمعيت می چرخد."خواهيم آتش جهنم را روشن آنيم
آدامشان را آب می آنيد؟ آدام را می خواهيد ببينيد؟ چند : "آه با ريتم موسيقی ِقر می دهد می پرسد

و طرفداران يكی با هواداران ديگری مسابقه می دهند، تا اين آه بار ديگر به " نفر را نام می َبريد؟
ها را به هم می آوبد و پرده ی پينك واال دست . توافق می رسند و همگی يك نام را تكرار می آنند

پشت سرش آنار می رود و دو دختر آه شلوارك های صورتی رنگ درخشان و زير پيراهن پوشيده 
اتاقك شبيه باجه تلفن . اند، اتاقك ترس آوری را آه زيرش چرخ دارد، به سوی سن هل می دهند

و است و يك صندلی  خالصه عين فر مايكرو وي-دری شيشه ای دارد و چراغش روشن است. است
پينك واال داد می . مشتری های آلوپ اسمش را آشپزخانه ی جهنم گذاشته اند. داغ تكميلش می آند

  ." االن داغ داغ می شيم. حاال درست شد: "زند
  

دخترهای شلوارك پوش اول تابلويی را آه اسامی شخصيت های منفور رويش نوشته شده، برانداز 
بله، همانی آه اگر قرار بود حقايق فاش شود، پيش . نی منتخب می روندمی آنند و بعد به سوی قربا

موهای . از بقيه به مرحله ی فينال می رسيد، يعنی دست آم هفته ای سه بار انتخاب می شد
: جمعيت فرياد می آشد. بله خودش است. ِفرخورده، گوشواره ی مرواريد، آت و دامن آبی رنگ

 مترسك را روی صندلی داغ می گذارند و -عروسك." سوزمگی، مگی، مگی، بسوز، بسوز، ب"
آخيش، چه قشنگ آب می شود، ... پينك واال سوييچ را می زند و. آمربند مخصوص را می بندند

انگار از درون فرو می ريزد، دوال می شود و آن وقت جز مشتی موم داغ چيزی نيست و جماعت از 
اين دفعه آتشش می : "پينك واال می گويد.  شدسر رضايت آهی می آشد و زير لب می گويد تمام

  . و صدای موسيقی بار ديگر به گوش می رسد." زنيم
  
*  
 

وقتی پينك واال دی جی، آن موجود را ديد آه در زير حجاب تاريكی از پشت استيشن به سويش گام 
هايش ولی در عين حال از واقعی بودن قهرمان دلير رؤيا. برمی دارد، وحشت گريبانش را گرفت

دوستانش، حنيف و ميشال از او خواسته بودند با استيشن بيايد َدم دِر پشتی آافه ی . ذوق زده بود
اما به محض اين آه رسيد، پياده شد و زير تير چراغ برق ايستاده بود و با اين آه هوا چندان . شاندار

شال و حنيف اصرار می نيم ساعتی همانطور ايستاده بود و هرچه مي. سرد نبود، ديك ديك می لرزيد
. ما بايد به فكر آينده اش باشيم، از جايش ُجم نمی خورد. آردند آه آخه او به يك منزل احتياج دارد



حنيف روی صندلی جلو پيشش . آخر سر شانه باال انداخت، به سوی استيشن رفت و سوييچ را زد
  . ودنشست و ميشال عقب اتومبيل، نزد صلدين جای گرفت آه هيكلش پيدا نب

  
 -پينك واال. سرانجام وقتی چمچا را در آلوپ آه اينك خالی بود خواباندند، ساعت چهار صبح بود

 از اتاق عقبی چند آيسه ی خواب آورده -هيچ آس او را به نام واقعی اش، سوسانكر، نمی شناخت
ر گفت و حنيف جانسون به آن موجود وحشتناك آه دوستش ميشال از آن باآی نداشت، شب به خي. بود

سعی آن بفهمی اهميت اين آارت برای ما چقدر : "در حالی آه می آوشيد لحنش جّدی باشد ادامه داد
اما صلدين مسخ شده فقط خروپف می آرد و از ." مسأله از نيازهای شخصی فراتر می رود. است

 چمچا .دماغش دود زرد و سياه بيرون می داد، به طوری آه حنيف مجبور شد خودش را آنار بكشد
همين آه با مجسمه های مومی تنها شد، توانست افكارش را بر روی چهره ای آه تازه در ذهنش 

آقای بی نظير، همان آه از نقطه ای در پشت سرش هاله ای نورانی می . شكل گرفته بود متمرآز آند
ميشه همانی آه ديگران ه. آن بازيگر نقش خدايان آه هميشه گليمش را از آب می آشيد. تراويد

چهره . گناهانش را می بخشيدند و زن ها ديوانه وار عاشقش می شدند و قربان صدقه اش می رفتند
همان آه به جلد . جناب جبرئيل فرشته. ای آه صلدين در خواب هايش شكل واقعی آن را می جست

  .َمِلك مقّرب رفته بود اما سرشتش چيزی جز عكس برگردان حضرت شيطان نبود
  

  . يقه ی جبرئيل، َمِلك مقّرب را. ين ميانه يقی آی را بايد بگيرد؟ ُخب معلوم استپس شيطان در ا
  

موجود درون آيسه ی خواب چشمانش را گشود و دود غليظی از منافذ پوستش بيرون زد، اينك 
چهره ی جبرئيل با بينی عقابی و رخسار آشيده و قيافه . مجسمه های مومی يك چهره بيشتر نداشتند

موجود خشمگين دندان هايش را نماياند و نفس عميق و بدبويی بيرون داد آه . انی اشی جذاب شيط
ُهرمش تمام مجسمه های مومی را آب آرد، به طوری آه بجز لباس هايشان چيزی از آن ها باقی 

  .آن وقت با رضايت به پشتی تكيه داد و بنا آرد به دشمن انديشيدن. نماند
  

حسی ناشی از فشار، در عين حال آشش و پس . ه او دست داداحساس غريب و توضيح ناپذيری ب
زدن، درد عجيبی درونش پيچيد و چنان زوزه های آرآننده ای آشيد آه هيچ آس، حتی ميشال آه 
همراه حنيف در آپارتمان پينك واال در طبقه ی باالی آلوپ مانده بود، جرأت پايين رفتن و پرس و 

دت می يافت و موجود روی پيست رقص به خود می پيچيد و به درد ژرفا و ش. جو را در خود نيافت
  . وضع َاَسفناآی ضجه می زد تا اين آه رفته رفته فروآش آرد و مرد بينوا به خواب رفت

  
چند ساعت بعد، وقتی ميشال، حنيف و پينك واال وارد سالن آلوپ شدند، ويرانی غريبی را در آنجا 

 مجسمه -ن شده، صندلی ها شكسته و همه ی مجسمه های مومیيافتند، ميزها در گوشه و آنار واژگو
 مانند آره آب شده بودند و در ميان خرابی های ديگر آن موجود -ی خوب ها و مجسمه ی بدها

اسطوره ای و شاخدار آه از دماغش نفس جهنم بيرون می زد ديده نمی شد، بلكه مردی آه چون 
انگار به شكل اصليش برگشته بود و با اين . چمچا بودآودآان به خواب رفته بود همان آقای صلدين 

آه برهنه بود، ظاهرش مثل همه ی آدم ها بود و به اندازه ی طبيعی درآمده بود و چاره ای نداشتند 
بله، انفجار آن نفرت عظيم . جز اين آه نتيجه بگيرند چمچا بار ديگر به ميان آدم ها بازگشته است

  . دگرگونش آرده بود
  

  .هنگام چشمانش را آه هنوز آمرنگ بودند و سفيديشان به سرخی می زد گشوددر اين 



  
  
  
٢  
  
  

 
هنگامی آه اله لويا ُآن از قله ی ِاِوِرست فرود می آمد، شهر يخ را در غرب اردوی ششم، آن سوی 

اين حتمًا : "انديشيد. نوار تخته سنگ ها ديد آه زير سلسله جبال چوآيو در نور آفتاب می درخشيد
اما آنچه می ديد دره ی سرسبز جادوانگی نبود، بلكه آالن شهری بود متشكل از ." گری ال استشان

صدای شرپا بمپا آه هشدار می داد حواسش را جمع آند، . سوزن های باريك و تيز و غول آسای يخ
با . اما همين آه دوباره به آن سو نگريست، ديگر از شهر اثری نبود. رشته ی افكارش را گسيخت

ين آه همچنان در ارتفاع بيست و هفت هزارپايی بودند، ظهور آن شهر ناممكن او را به مكانی ديگر ا
همان اتاقی آه .  را به يادش آورده بودبيزواتردر گذشته برده و اتاق مطالعه ی پدرش در محله ی 

 ميز و صندلی قديمی از چوب تيره رنگ و پرده های مخمل سنگين داشت و پدرش، ُاتو ُآن،
آارشناس تاريخ هنر و نويسنده ی شرح حال پيكابيا، در آخرين سال زندگی اش، هنگامی آه الی 

سخن گفته " خطرناآترين دروغی آه در زندگی به خوردمان می دهند"چهارده سال بيشتر نداشت، از 
هر آس سعی آند به خودش : " نبود"هماهنگی"به نظر پدر اين دروغ چيزی جز ايده ی . بود

ند آه پايه های امور اين زيباترين و در عين حال شرترين سياره بر هماهنگی استوار است و بقبوال
آنچه بر روی ُآره ی زمين يافت می شود، از عوامل همسازی تشكيل شده است آه دست آخر در هم 

پيش از آن وقت در حالی آه گويا ." جا می افتند، فوری برو تلفن آن بيايند او را به دارالمجانين ببرند
دنيا ُپر از تضاد : "اين نتيجه گيری به سيارات ديگر هم سری زده است، نصيحت آنان ادامه داده بود

در اينجا اشباح، نازی ها و قديسين همه هم زمان زندگی می آنند و . اين را هرگز از ياد نبر. است
. رت را می آشددر حالی آه در گوشه ای به اوج خوشبختی می رسی، در پايان راه جهنم انتظا

حتی وجود آالن شهر يخ بر بام دنيا نمی توانست ُاتو را به ." دنيايی از اين وحشی تر وجود ندارد
ُاتو ُآن مانند همسرش آليسيا، مادر الی، از مهاجران لهستانی و بازمانده ی ارودگاه های . حيرت آورد

آليسيا .  هرگز بر زبان نيامده بوداردوگاهی آه نام آن در سراسر ُدوران آودآی الی. زمان جنگ بود
می خواست طوری رفتار آند آه انگار همچين جايی هرگز وجود نداشته : "بعدها به دخترش گفته بود

او بهترين مردی بود آه در زندگی : "ُاتو از بسياری جهات واقع بين نبود، اما مرد خوبی بود." است
آليسيا هر طور بود در . يی از درونش می تراويدهنگام گفتگو لبخندی بر لب داشت آه گو." ديده ام

. عالم خاطرات با او مدارا می آرد، اگرچه وقتی زنده بود هميشه از عهده ی تحملش برنيامده بود
مثًال نفرت از آمونيسم را به جايی رسانده بود آه گاه . گهگاه با رفتارش دل آدم را به هم می زد
با اين آه همگی يهودی بودند . ز جمله در مراسم آريسمسرفتار ِافراطيش باعث خجالت می شد، ا

اين يك رسم انگليسی است و به جا آوردن آن به مثابه : "می گفت. اصرار داشت آن را جشن بگيرند
با يك حرآت همه چيز را خراب می ) به نظر زنش(و آن وقت ." ی احترام به مّلت ميزبان ما است

جلوی آتش شومينه نشسته بودند و زير نور چراغ های درخت همينطور آه در آنار مهمان ها . آرد
آريسمس آنياك می نوشيدند، يك مرتبه در حالی آه ادای لهجه ی چينی ها را در می آورد، بلند می 

الزم نيست به همديگر هديه . من خود مائو هستم! من آشتمش! بابانوئل ُمرده: "شد، داد می آشيد آه
 برفَزده ی الی آن باالی آوه ِاِوِرست با به ياد آوردن اين صحنه چهره ی!" بدهيد، هی، هی، هی

  .درست مثل چهره ی مادرش. منقبض شد



  
 پايی، سازش ناپذيری عناصر و عرصه های ٢٧۶٠٠درون چادر اردوگاه چهارم، در ارتفاع 

در بعدها . زندگی، ايده ای آه گاه جان آالم پدر به نظر می رسيد، مبتذل و بی محتوا می نمود
تختخوابی آه پشتی آن با پارچه ی ابريشمی سفيد به شكل هيماليا تزيين شده بود به جبرئيل فرشته 

وقتی پايين می آيی احساس می آنی در دنيا . ِاِوِرست انسان را به دنيای سكوت می برد: "گفته بود
ونی وجودت را و سپس اين هيچ مانند ندايی در. هيچ. هيچ چيز نيست آه ارزش گفتن را داشته باشد

 بودن، آه دوام نمی پذيرد و بی درنگ يورش دنيا چون اقيانوس بر خيالت -نه. در ميان می گيرد
با خود می . به گمانم آنچه انسان را به سكوت وا می دارد چشم انداز آمال مطلق است. حاآم می شود

بگويم، گويی چنانچه دهان گويی من آه انديشه و گفتارم با آمال چنين فاصله ای دارد چرا بايد سخن 
اما اين حس دير نمی پايد و می پذيری آه برای . بگشايی، به آنچه بر تو رفته است خيانت آرده ای

بيشتر اوقات ." ادامه ی آنچه آه هست ناچاری به سازش ها و پذيرفتن درهای بسته تن در دهی
برای ديگری پايان ناپذير می اشتهای هر يك . نخستين هفته ای آه با هم بودند در رختخواب گذشت

تو با آن . تو درها را به روی من گشودی: "الی گفت. روزی شش هفت بار عشق می ورزيدند: نمود
احساس می آردم می توانم . تكه ژامبون توی دهانت، درست مثل اين بود آه با من حرف می زدی

: راست می گفت: ا تكان دادجبرئيل سرش ر" و توانستم، نه؟: "و ادامه داد." افكارت را بخوانم
. خيلی راحت گفتم: "و با شگفتی افزود." افكارت را خواندم و آنچه را بايد می گفتم از زبانم شنيدی"

  ." عشق، نخست آالم بود: و آن وقت، بينگو
  

گريز معشوق از . مادرش به اين دگرگونی دراماتيك زندگی الی با ديدی قضا و قدری می نگريست
وقتی برای ناهار به رستوران وايت َچپل بلوم رفته بودند، در حالی آه . ی گويمچنگال مرگ را م

بگذار بگويم وقتی خبرش را به من دادی چه از ذهنم گذشت، با خود : "سوپ می خوردند گفته بود
استراتژی ." طفلك الی. گفتم وای آه ُدوران عشق و هوس رسيده و بيچاره الی بايد آن را تجربه آند

. زنی بود بلند قد، با هيكل ُپر و دهان شهوت انگيز. ين بود آه احساساتش را درست آنترل آندآليسيا ا
با الی ." من هيچ وقت اهل های و هوی و سر و صدا نبوده ام: "ولی همانطور آه خودش می گفت

ُاتو، چطور بگويم، طور : "صادقانه از انفعال خود در امور جنسی سخن گفته و فاش آرده بود آه
او به حد اعالی هوس تمايل داشت و وقتی تحريكی در من نمی ديد خيلی ناراحت می . يگری بودد
زمانی آه پی برده بود شوهر ريزه، آچل و عصبيش با زنان هم تيپ خودش، يعنی بلند و توُپر، ." شد

واست با اين تفاوت آه آن ها حشری هم بودند و هر آاری می خ: "حشر و نشر دارد، تسكين يافته بود
می آردند و با صدای بلند حرف هايی می زدند آه بيشتر تحريكش می آرد و تا دلت بخواهد تظاهر 

. فكر می آنم نسبت به شوق و ذوقش واآنش نشان می دادند، شايد هم نسبت به آيف پولش. می آردند
  ."هرچه باشد ُاتو مردی سنتی بود و به آن ها هدايای گرانقيمتی می داد

  
 می ناميد و در عالم خيال برايش آينده ای درخشان ساخته "مرواريد گرانبهايم"لويا آن را ُاتو، َاله 

سه هفته قبل از . او را در حرفه ای مانند تك نوازی پيانو، غرق در شهرت و افتخار می ديد. بود
 مرگش در همان اتاق مطالعه، آثار نويسندگان بزرگ و تحقيقات مربوط به پيكابيا، همانجايی آه

ميمون خشك شده ای را نيز نگهداری می آرد و می گفت سزان، رامبراند و رنوآر برای طراحی 
پرتره های مشهورشان ابتدا آن را مدل قرار داده بودند، به عالوه ابزار و آالت مختلف، از جمله 
ابزاری برای تحريك جنسی آه شوك های آوچك الكتريكی وارد می آرد و نيز نخستين چاپ آتاب 

راستش : "، نوشته ی ژاری هم در آن يافت می شد، بله، در همان اتاق به الی گفته بودو شاهاب
او نام ." خواهرت آنطور آه دلم می خواست از آب درنيامده، النا دلش به جای مغزش آار می آند



يد و نام لهستانی يلنا را به شيوه ی انگليسی النا تلفظ می آرد، همانطور آه َاله لويا را ِالی می نام
. پژواِك هرچه مربوط به گذشته بود آزارش می داد. خانوادگی خود را از آهن به ُآن تبديل آرده بود

ادبيات لهستانی نمی خواند و به آثار نويسندگانی چون هربرت، ميلوز و جوانترها مانند بارانزوك 
روپای شرقيش با غرور می اما با لهجه ی غليظ ا. از نظر او زبان آلوده ی تاريخ بود. توجهی نداشت

با اين آه آدم ." من حاال خودم را يك انگليسی می دانم و از پيش تاش پيش تاش خوشم نمی آيد: "گفت
آم حرفی بود، ظاهرًا از اين آه نسخه ی بدل نجيب زاده های انگليسی باشد چندان ناراضی به نظر 

نظر می آمد آه ُاتو خوب می دانست اآنون آه مدت ها از آن زمان می گذشت، چنين به . نمی رسيد
مقلدی بيش نيست و شايد از اين رو هرگز پرده های سنگين اتاق مطالعه را نمی گشود آه مبادا 
تضادی را آه در درون خود می يافت، در دنيای خارج عيانتر ببيند و به جای خيابان مسكوی 

  .خياليش هيواليی را مشاهده آند
  

. معتقد بود آدم بايد با بقيه ی مردم قاطی بشود: "ی را می آشيد، گفتآليسيا در حالی آه غذای اصل
ما . اينجا آه امريكا نيست. وقتی داشت اسم هايمان را عوض می آرد، گفتم اتو، اين آار لزومی ندارد

حتی يهودی بودنش . اما او می خواست همه چيز را از نو شروع آند. ٢لندن دابليو . در لندن هستيم
ظاهرًا مثل آدم . خش، اما متوجه هستم چه دارم می گويم و خيلی با شورای نمايندگان جنگيدمرا بب. را

اما در باطن می خواستند چشم ما را . های متمدن رفتار می آردند و به زبان سياست سخن می گفتند
 رفته پس از مرگ شوهر، فورًا نام خانوادگی قديميش، آهن را اختيار آرده و به آنيسه." در بياورند

  ." ديگر نمی خواهم تقليد زندگی را دربياورم: "اآنون مزه مزه آنان گفت. بود
  

ُاتو ُآن هفتاد و ُخرده ای سال از سنش می گذشت آه درون داالن خالی آسانسور سقوط آرده و ُمرده 
ود اما اين موضوعی بود آه حتی آليسيا، آه بسياری از تابوها را راحت بيان می آرد، حاضر نب. بود

آخر چگونه ممكن است يكی از بازماندگان اردوگاه های جنگ چهل سال تمام زنده . بر زبان بياورد
 آيا هر قدر  بماند و آن وقت آاری را آه آن هيوالها از عهده اش بر نيامده بودند شخصًا تمام آند؟

باقی می گذارد مقاومت آنيم سرانجام پليدی پيروز می شود، يا اين آه قطعه ی ناچيزی يخ در خون 
آه رفته رفته درون رگ ها حرآت می آند و روزی به قلب می رسد؟ و از آن هم بدتر، آيا ممكن 
است نحوه ی مرگ يك مرد با چگونگی زيستنش در تضاد باشد؟ الی آه نخستين واآنشش نسبت به 

يا با چهره آليس. خبر مرگ پدر خشمی توفانی بود، اين پرسش ها را به سوی مادر پرتاب آرده بود
تو هم مثل او اختيار احساسات از دستت : "ای چون سنگ زير لبه ی پهن آاله سياهش فقط گفته بود

  ."اين را از او به ارث برده ای عزيزم. در می رود
  

پس از مرگ اتو، آليسيا شيك پوشی و رفتار برازنده ای را آه در محراب جذب فرهنگ و انگليسی 
د، به آناری نهاد و ديگر در صدد نبود خود را مانند بانوان اسم و رسم شدن، به شوهر هديه آرده بو

حاال هر طوری دلم می خواهد رفتار . وای آه چه راحت شدم: "درد دل آنان به الی گفت. دار بنماياند
حاال موهای فلفل نمكيش را به طرزی نه چندان منظم پشت سرش جمع می آرد و لباس ." می آنم

آرايش نمی آرد، برای .  يك شكلی را آه از سوپر مارآت می خريد، می پوشيدهای گلدار تقريبًا
خودش يك دست دندان مصنوعی راحت خريده بود، در باغچه ای آه ُاتو اصرار داشت بايد عينا مثل 

سبزی آاشته ) درختی نمادين در مرآز و گلكاری در اطراف آن(باغچه های انگليسی گلكاری شود 
نی های شام مملو از گفتگوهای روشنفكرانه، ميهمانان باب طبع خود را به ناهار بود و به جای ميهما

خوراك هايی با سس های سنگين می پخت و برای دسر دست آم سه نوع پودينگ . دعوت می آرد
در خانه اش شاعران مجارستانی برای دراويش پيرو گروجی يف لطيفه های پيچيده . تدارك می ديد



 نشسته بر روی آوسن هايی روی موآت، در حالی آه به بشقاب های ُپر از َنقل می آردند و گاه
سرانجام الی . غذای خود خيره مانده بودند، در سكوتی آه انگار هفته ها طول می آشيد فرو می رفتند

از اين مراسم بعدازظهرهای يكشنبه خسته شد و آنقدر در اتاق خود تنها ماند تا به سنی رسيد آه با 
ری آليسيا توانست خانه ی پدری را همراه با راهی آه پدر برايش در نظر گرفته بود، ترك موافقت فو

گويد، پدری آه خيانتش به تالش عظيمی آه در جوانی برای زنده ماندن آرده بود، او را چنين به 
  .الی وارد دنيای عمل شد و دانست آوه هايی پيش رو دارد آه می بايست بپيمايد. خشم می آورد

 
يسيا آهن آه در گذشته تغيير جهت الی را نه تنها قابل درك، بلكه ستايش انگيز يافته و همواره از او آل

دليل عالقه ی او را به ) و اين را وقتی قهوه آوردند بروز داد(جانبداری آرده بود، حاال نمی توانست 
 آه وصفش می آنی، اينطور: "می گفت. جبرئيل فرشته، ستاره ی نام آور فيلم های هندی درك آند

منظورش اين بود آه مردی مثل فرشته به درد الی نمی خورد، اما اگر ." آدمی نيست آه به ما بخورد
آسی به او يادآوری می آرد آه پشت اين حرف ديدگاهی نژادپرستانه و تحقير آميز نسبت به مذاهب 

ن نكته را دريافته بود به تلخی در حالی آه الی آه همي. ديگر نهفته است، واقعًا از آوره در می رفت
  ."مسأله اين است آه من از آدم هايی آه به نظر شما به ما می خورند، خوشم نمی آيد: "جواب داد

 
صدای مادرش . ناگزير تقريبًا لنگ لنگان از رستوران خارج شد. پاهايش درد می آردند. و برخاست

عشق و هوس بزرگ همين : "می گفترا می شنيد آه بلند بلند خطاب به مشتری های رستوران 
  ."به دختر آدم اجازه می دهد آه هر چه دلش می خواهد بگويد. است

  
*  
 

معلوم نبود چرا در تعليم و تربيت الی، بعضی نكات را پشت گوش انداخته يا به آلی فراموش آرده 
ريد آه يك روز يكشنبه، مدت ها پس از مرگ پدر، از آيوسك ته خيابان روزنامه می خ. بودند

بيست و سه سال دارم در اين آيوسك جان می آنم، . اين هفته ی آخر است: "فروشنده اعالم آرد
 فيل هايی "پكی"با شنيدن واژه ی ." ورشكستم آردند ].مخفف پاآستانی است[ ها پكیآخرش هم اين 

ير پا له در ذهنش مجسم شدند آه آرام در خيابان مسكو قدم می زدند و هرچه روزنامه فروش بود ز
يعنی يهودی : "و جوابی آه شنيد زهرآلودتر بود" پكی يعنی چه؟: "با سادگی تمام پرسيد. می آردند

آدم های :  می ديد"پكی"از آن پس تا مدت ها مالكان آيوسك های خيابان را ." پوست قهوه ای
جبرئيل تعريف و اين قصه را هم برای . معيوبی آه به خاطر رنگ پوستشان از ديگران متمايز بودند

راستی؟ نكند اين هم يكی از جوك هايی است آه درباره فيل ها ساخته : "آرده و جواب شنيده بود آه
  . زندگی با همچو مردی آسان نبود" اند؟

  
اما حاال اين آدم درشت هيكل و عامی، مردی آه درهای بسته روح الی را برای نخستين بار گشوده 

ز آشيده بود و راحت به درون سينه اش می خزيد و قلبش را بود، در آنارش روی تختخواب درا
تا به حال هرگز چنين . سال ها بود چنين چابك وارد صحنه ی سكس نشده بود. نوازش می آرد

بعد از . رابطه ای نداشت آه چنان به سرعت پيش رفته، ولی از پشيمانی و دلزدگی به دور مانده باشد
.) نوز نمی دانست آه او نيز مسافر هواپيمای ُبستان بوده استآن وقت الی ه(سفر، سكوت طوالنيش 

چطور ممكن بود . آه از بی تفاوتی نسبت به رابطه شان حكايت می آرد، الی را بسيار رنجانده بود
از . خواست و نياز بزرگ او را بد فهميده باشد؟ خبر مرگش نيز واآنشی دوگانه به همراه آورده بود

جبرئيل از آن سر دنيا نزد او می آمد تا غافلگيرانه عشقش را بنماياند، اين آه يك سو شادی از اين آه 



سامان زندگيش را در هم ريخته بود تا با او از نو همه چيز را بسازد، در حالی آه از سوی ديگر غم 
با اين . و اندوه بزرگ محروميت از وجود او، در همان آنی آه پی برده بود واقعًا دوستش می داشته

منظور جبرئيل از اين آه سرزده . مه بعدًا در درون خود واآنش تازه ای يافت آه چندان مثبت نبوده
 آيا تصور می آرد آه او جز عشق و انتظار آار ديگری ندارد و  و بی خبر نزد او بيايد چه بود؟

ی بود آپارتمانش آنقدر بزرگ است آه برای زندگی دو نفری آفايت می آند؟ اين درست همان رفتار
انگار هرچه دوست دارند بايد مثل ميوه . آه از يك هنرپيشه ی لوس و ننر سينما انتظارش می رفت

خالصه احساس می آرد وجود تصرف شده، يا اين آه . ی رسيده از آسمان درسته جلوی پايشان بيفتد
چون . اما فوری از خودش بدش آمد و آن احساسات بيهوده را عقب راند. قرار بوده تصرف بشود

هرچه باشد جبرئيل برای اين پيش فرض ها، اگرچه درست هم باشند، بهای سنگينی پرداخته بود، 
  .هرچه باشد نمی توان برخالف انتظار معشوق ُمرده ای رفتار آرد

 
و بعد ناگهان جبرئيل جلوی پايش روی برف ها بيهوش افتاده و با حضور ناممكنش َنَفس او را بند 

 الی اين -.خود گفته بود نكند اين هم يكی ديگر از آن اشتباهات بصری باشداول با . آورده بود
 بله، -اصطالح را به واژه ی اشباح ترجيح می داد، چون پس زمينه ی خرافاتی به همراه نداشت

 به آمك چومولونگمااشتباهاتی آه از وقتی تصميم به به آار نبردن آپسول های اآسيژن و تسخير 
اما تالش ناگزيرش برای بلند آردن، انداختن بازوی .  بود، راحتش نمی گذاشتندريه های خود گرفته

. جبرئيل به گردن خود و آشان آشان بردنش به آپارتمان، به وی قبوالند آه جبرئيل شبح نيست
پاهايش تا رسيدن به خانه ُمدام سوزن سوزن می شد و درد همه ی رنجشی را آه با تصور مرگ 

با خود گفت حاال با اين مردی آه تختخواب را اشغال . ود، از نو بيدار می آردجبرئيل فرو خورده ب
همه ی تخت را در ! آرده چه بكنم؟ راستی فراموش آرده بود با چه آدم ِاشغالگری سر و آار دارد

اما احساسات ديگری نيز سربرآورده بود آه . اختيار خود می گرفت و او را بی مالفه می گذاشت
ز شدند، چرا آه اآنون معشوق به اختيار و تحت حمايت او بود و اميد فروخفته ی عشق سرانجام پيرو

  .بار ديگر شعله می آشيد
  

اما . تنها برای غذا خوردن برمی خاست و تقريبًا هيچ نمی گفت. جبرئيل يك هفته ی تمام خوابيد
جاهليه، ال : ستندبه شدت غلت می زد و گهگاه آلماتی از دهانش بيرون می ج. خوابش آرام نبود

به زودی . تا بيدار می شد می خواست در برابر خواب مقاومت آند، ولی نمی توانست. الت، هند
امواج خواب نهيب می زدند و در حالی آه همچنان با ضعف و ُسستی دست می جنباند، او را به 

 رفتار شده، از الی آه نمی توانست حدس بزند آدام واقعه ی رنج آور سبب اين. اعماق می راندند
آليسيا آمد و پس از وارسی جبرئيل خفته لبانش را غنچه آرد و . فرط نگرانی به مادرش تلفن آرد

آليسيا به طور سطحی درويش مسلك شده بود و حوصله ." معلوم است، شيطان به جلدش رفته: "گفت
. وشش بگذاريكی از اين پمپ های مكنده به گ: "ی دختر اهل عمل و آوهنوردش را سر می برد
: الی او را تا نزديكی در همراهی آرد و گفت." شياطين ترجيح می دهند از اين طريق خارج بشوند

  ." بعدًا خبرش را به شما می دهم. متشكرم مادر"
  

سرانجام جبرئيل در هفتمين روز بيدار شد، ديدگانش را مثل عروسك گشود و بالفاصله دستش را به 
ن حرآت همراه با غير منتظره بودنش او را به خنده انداخت، ولی بار خامی اي. سوی الی دراز آرد

خودت . باشد: "لبخندزنان گفت. ديگر حسی آه آن را طبيعی و درست می پنداشت بر او غالب شد
 لباس هايی آه به تن می چسبيدند را -و شلوار گشاد قهوه ای رنگ و ژاآتش را در آورد." خواستی



عی مسابقه ی ماراتون سكسی آغاز شد آه سرانجام وقتی به پايان رسيد،  و آن وقت نو-دوست نداشت
  .هر دو را اندآی ناسور، اما شاد و از حال رفته برجای نهاد

  
. جبرئيل تعريف آرد آه از آسمان به زمين افتاده اما زنده مانده است و الی حرفش را باور آرد

ضاد زندگی، چيزی آه از پدر آموخته بود، باورش تنها با ايمان نسبت به امكانات بی شمار و مت
: َنَفسش را بيرون داد و گفت. ارتباط نمی يافت، بلكه به آنچه از آوه ها آموخته بود نيز مربوط می شد

جهان ماوای شگفتی ها بود و تنها عادت و " فقط به مادرم چيزی نگو، خب؟. حرفت را باور می آنم"
چند روز پيش جايی خوانده بود آه . س را آند می آردآرختی ناشی از گذر يكنواخت روزها حوا

تصور ستاره . ستاره ها در جريان احتراق آربن را در آسمان ُخرد آرده و به الماس مبدل می آنند
هايی آه در اطرافشان بارانی از الماس در فضای بيكران می بارد هم بی شباهت به معجزه نبود، و 

گذشته از اين گويا .  پس زنده ماندن جبرئيل هم باور آردنی استاگر باران الماس امكان پذير باشد،
پول آودآانی از پنجره ی آسمان خراش ها پايين افتاده و پشتك و وارو زده اند، به طوری آه در فيلم 

: الی حواسش را جمع آرد و گفت.  اثر فرانسوا تروفو هم در صحنه ای آن را نشان می دهندتو جيبی
  ." وقايع شگفت انگيزی روی می دهدگاهی برای من هم "
  

برايش از اشباح، . و آن وقت چيزی را برای او تعريف آرد آه هرگز برای هيچ تنابنده ای نگفته بود
تازه فقط هم در ِاِوِرست اين : "فرشته ها و شهر يخ آه در قله ی ِاِوِرست ديده بود سخن گفت و افزود

مه داد، بعد از بازگشت به لندن، در آنار رودخانه قدم زده و و پس از مكثی آوتاه ادا." ها را نديده ام
اول صبح و هوا اندآی ِمه آلود . آوشيده بود برای چند لحظه جبرئيل و وقايع ِاِوِرست را فراموش آند
در آن هنگام توده های شناور . بود و برف سنگينی شب گذشته همه چيز را محو و مبهم می نماياند

   .يخ به حرآت درآمدند
  

شش توده ی يخ آرام در رودخانه به سويش می آمدند و ِمه اطرافشان غليظتر بود، به طوری آه تا به 
آن ها به مقياس آوچكتر و به ترتيب . نزديكيش نرسيدند، نمی توانست شكلشان را تشخيص بدهد

ز همه قرار ارتفاع شبيه به بلندترين آوه های جهان بودند و آوه الی، بلندترين قله ی دنيا، آخر ا
اما . به اين فكر افتاده بود آه توده های يخ چگونه از زير پل ها گذشته اند آه ِمه غليظتر شد. داشت

: الی ُمصِّرانه می گفت. چند لحظه بعد به آلی پراآنده شد و توده های يخ را نيز به همراه خود برد
ت، دائوالگيری و زبكسا بانگما فنگ آوه های نانگا، پاربا. ولی من آن ها را با چشم های خودم ديدم"

  ." می دانم راست می گويی. من باور می آنم: "جبرئيل گفته اش را رد نكرد." بودند
  

توده ی يخ آبی است آه آرزو دارد همچون خاك باشد و آوه، به خصوص هيماليا و ِاِوِرست، قطعه 
رزوی پرواز و دگرديسی خاك آوه آ. خاآی آه می خواهد آسمان باشد. خاآی است آماده ی دگرگونی

الی از مدت ها پيش از ديدار با آوه، به حضور . خاآی است آه به تعالی می رسد. در جهت هواست
آپارتمانش ُپر از اشيايی به شكل هيماليا بود آه از چوب پنبه، . صبور آن در روح خود پی برده بود

او حتی .  به خود اختصاص داده بودندپالستيك، سراميك، چوب، آلرآليك و آجر ساخته شده و فضا را
آوه يخی آوچكی داشت آه در فريزر نگه می داشت و گاه برای پز دادن به دوستانش بيرون می 

در . الی برای اين سؤال آه اين همه مجسمه ی آوه به چه آار می آيد، جواب درستی نداشت. آورد
وی ميز آنار تخت آخرين ِاِوِرستش را حالی آه همچنان دراز آشيده بود، دستش را دراز آرد و از ر

جبرئيل آن را در ." هديه ی خانواده ی شرپا است: "گفت. آوهی از جنس چوب آاج بود. برداشت
پمبای خجول آن را هنگام خداحافظی به الی داده و گفته بود از طرف همه ی . دست گرفت و چرخاند



ِاِوِرست آوچكی بود . خراطی آرده استحال آن آه معلوم بود خودش آن را . خانواده ی شرپا است
 آه آخرين مانع بر سر راه قله ی ِاِوِرست است، هيالریبا همه ی جزيياتش، شيب يخی و پله ی 

همراه با مسيری آه آن دو برای رسيدن به قله پيموده بودند، با دقت تمام روی چوب خراطی شده 
ت، پيامی را ديد آه به انگليسی شكسته بسته همين آه جبرئيل آن را گرداند و سر و ته نگه داش. بود

  . دفعه ی آخرمان باشد. شانس آورديم. تقديم به الی بی بی: پشت پايه اش آنده بودند
  

اما الی به جبرئيل نگفت آه پيام شرپا او را ترسانده و به اين فكر انداخته آه چنانچه بار ديگر به آن 
آه آدميان مجاز نيستند بيش از يك بار بر چهره ی خدا چرا . آوه ها گام نهد، بی ترديد خواهد مرد

با اين وجود حتی پيام . دوگانگيش چون دو روی يك سكه می نمود. اما آوه شيطانی نيز بود. بنگرند
پمبا نيز در او نيازی چنان عميق بيدار می آرد آه بی اختيار، چنان آه در اوج لذت جنسی باشد، ناله 

: برای اين آه صحبتی از آن به ميان نياورده باشد، به جبرئيل گفت. ای از لبانش بيرون می جست
قله های هيماليا تنها از جنس سنگ و خاك نيستند، بلكه از احساس نيز ساخته شده اند و اين است آه "

الی چنان با مهارت و ." آوهی مرآب از سرگيجه آورترين بلندی ها. هيماليا را رعب انگيز می سازد
عيت به تجريد می رسيد آه شنونده از خود می پرسيد شايد اختالف آن ها را نمی داند و سادگی از واق

  .در بسياری از مواقع خود نسبت به وجود چنين اختالفی به ترديد می افتاد
  

انديشه ای آه برای عملی آردنش حاضر . الی انديشه ی رام آردن آوه را از ديگران پنهان می آرد
ه فقدان انحنای آف پايش از سرگرفتن آوهنوردی را ناممكن جلوه می داد، و با اين آ. بود بميرد

همان آه شبح موريس ويلسون . هنوز آلوده ی ِاِوِرست بود و در سر طرحی ناممكن را می پروراند
  .بازگشت از قله ی ِاِوِرست به تنهايی: هرگز به انجام نرسانده بود

  
ت به لندن باز هم موريس ويلسون را ديده بود آه با پس از بازگش: آنچه اعتراف نمی آرد اين بود

اما جبرئيل فرشته نيز از اين آه شبح رآا مرچنت . همان آاله و لباس روی بام منزل نشسته بود
بله، با وجود آن همه نزديكی هنوز مابينشان درهايی . تعقيبش می آرد، آلمه ای بر زبان نياورده بود

جبرئيل پس از شنيدن قصه ی ساير . ا از ديگری پنهان می آردبسته بود و هر يك شبح خطرناآی ر
، پنهان "باور می آنم، چون تو هستی آه می گويی"اشباح الی، اضطراب شديدی را پشت جمله ی 

اضطراب از اثبات درباره ی اين آه جهان رؤياها به دنيای بيداری رخنه می آند و سدهايی آه . آرد
.  آرد، در هم می شكند و هر آن ممكن است در يكديگر جاری شوندآن دو جهان را از هم متمايز می

يك روز صبح الی همين آه از خواب بی . مفهومش اين بود آه به زودی همه چيز به آخر می رسد
او .  اثر ويليام بليك استازدواج بهشت و جهنم جبرئيل را ديد آه غرق خواندن آتاب  رؤيا بيدار شد،

ی آه آتاب و نوشته هنوز برايش احترامی در بر نداشت، خوانده، زير آن را در نوجوانی، هنگام
جبرئيل همين آه او . بعضی از آلمات خط آشيده و در حاشيه نظرات و سؤاالت خود را نوشته بود

شهوت ُبز نر نعمت خدا : آلمات قصار ساآنان جهنم: "را بيدار ديد شروع به خواندن حاشيه ها آرد
يكی ديگر، اين گفته ی قديمی آه : "جبرئيل ادامه داد. و ناراحتی سرخ شدالی از فرط شرم ." است

. من خودم آن را در جهنم شنيده ام. دنيا بعد از شش هزار سال در آتش خواهد سوخت درست است
و عكس خواهر ُمرده اش النا را آه البه الی صفحات آتاب مدفون شده " راستی اين عكس آيست؟

ما زياد درباره ی او : "الی گفت. يكی ديگر از معتادان و قربانيان اشباح بودالنا . بود به دستش داد
دوزانو روی تخت نشسته بود، برهنه بود و موهای آمرنگش چهره اش را پنهان ." گفتگو نمی آنيم

  ." آن را بگذار الی آتاب بماند: "می آرد
  



نه صدايش را شنيدم، ولی حواسم من به مفهوم اورگانيك و محدود آلمه نه خدا را ديدم، : انديشيد
جبرئيل آتاب را ورق زد و عكس النا ُآن را َپهلوی . جاودانگی را در هر آنچه آه هست دريافت

تصوير مردی را نشان می داد آه باالی تپه ای نشسته .  نهاد"انسانی آه زندگی دوباره يافته"تصويِر 
م فرشته ها آن چنان مغرورند آه خود را گمان می آن: انديشيد. بود و از پشت سرش نور می تابيد

: گفت. جبرئيل آوشيد دلداريش بدهد. الی چهره اش را با دو دست پوشاند. منحصر به فرد می دانند
 سال قبل از ميالد مسيح آفريده و در سال ۴٠٠۴اينجا نوشته ای به گفته ی آاردينال آستر، دنيا "

الی سرش را ." اختن به انواع لذت ها فرصت داريمبنابراين هنوز برای پرد.  به آخر می رسد١٩٩۶
  .و جبرئيل باقی حرفش را خورد. بس است: به عالمت منفی تكان داد

  
*  
 

با صد و هشتاد سانتيمتر قد و هيكل برازنده اش در . النا در بيست سالگی لندن را تسخير آرده بود
او . جير طال بود، غوغا می آردلباس دوخت يكی از خياط خانه های مشهور پاريس آه مزّين به زن

از بچگی اعتماد به نفس عجيبی داشت و هنگام راه رفتن سرش را طوری باال می گرفت آه انگار 
چيزی آه دوست داشت شهر بود و در آن خود را . همه ی ُآره ی زمين را از آن خود می دانست

ر وان آب سرد غرق شده النا در بيست و يك سالگی د. چون ماهی در آب آزاد و راحت می يافت
. مگر ممكن است؟ الی فكر می آرد او در آب هم مثل ماهی بود. بدنش ُپر از مواد مخدر بود. بود

آن روزها الی آه . اگر ماهی بی جهت در آب بميرد، پس آدم هم بايد از نفس آشيدن قالب تهی آند
الی آداميك از عناصر . ردهجده، نوزده سال بيشتر نداشت، به اعتماد به نفس النا حسادت می آ

چهارگانه را بيشتر می پسنديد؟ امروز آه آف پای آوهنورد آهنه آار هيماليا انحنايش را از دست 
برای آسی آه به افق های متعالی دست . داده بود، محروميت از آوهنوردی سخت رنجش می داد

دن اميدها آار ساده ای يافته باشد، بازگشت به جزيره ی باريك زندگی روزمره و تحمل منكوب ش
  . اما واقعيت اين بود آه پاهايش به او خيانت آرده بودند و آوه مرگ می آفريد. نيست

  
النای اسطوره ای، دختری آه تصويرش روی جلد مجله های مد را تزيين می آرد، به جاودانگی 

د اصرارهای النا از يكبار وقتی الی برای ديدارش به آپارتمانش رفته بود، با وجو. خود ايمان داشت
مثل هميشه . خوردن قرص مخدر خودداری آرده و بعد زيرلبی گفته بود آه به مغز صدمه می زند

النا با آن چهره، چشمان درشت و چانه ی خوش . در حضور خواهر دست و پايش را گم می آرد
تو : " گفته بودترآيب آه تأثير عجيبی روی آدم می گذاشت، با حالتی تمسخرآميز به او خيره شده و

ظرفيت اضافی مغز " چه فرقی می آند؟. خيال آن چند سلول هم تلف بشود. آه آمبودی نداری
می خواست . سلول هايی آه در جستجوی تعالی همچون پول خرجشان می آرد. سرمايه ی النا بود

  .مده بودمرگ نيز چون زندگی شكرين به سراغش آ. باال برود و به اصطالح مد آن روزها پرواز آند
  

هيچ می دانی دختر خوشگلی هستی؟ چرا هيكلت : "آوشيده بود خواهر آوچكش َاله لويا را بهتر آند
شبی الی را لباس پوشانده ." را توی اين لباس های گل و گشاد می پوشانی؟ هيكل به اين قشنگَيت را

: ی با خود گفته بودال. يك دست لباس زيتونی زلم زيمبودار آه به سختی بدنش را می پوشاند. بود
خيلی . انگار می خواهد پشت ويترين نمايشم بدهد. چه خواهری. دارد مثل آبنبات بسته بنديم می آند"

با هم به آلوپی رفته بودند آه ُپر از َاشراف جوان و شنگول بود و الی همين آه سر النا را ." ممنون
 آه خودش را ترسو نشان داده و به ِابراز يك هفته بعد، خجل از اين. دور ديده بود، زده بود به چاك

 می ناميد، "آخر دنيا"محبت خواهر پاسخ نگفته بود، نزدش رفته و در همان آپارتمانی آه او آن را 



اما خواهر بزرگ آشيده ای توی گوشش . در برابرش نشسته و اقرار آرده بود آه باآره نيست
النا ُآن به : "و دست آخر فاحشه اش خوانده بودخوابانده و هرچه از دهانش در می آمد به او گفته 

گويی از اين آه خودش را به نام بخواند احساس قدرت ." هيچ مردی اجازه ی دست درازی نمی دهد
می دانم به محض . من ارزش خودم را می دانم. فهميدی؟ آسی حق ندارد به من دست بزند: "می آرد

بايد حدس می زدم تو .  را برايشان از دست می دهداين آه آارشان را آردند، زن همه ی جاذبه اش
النا پيش داوری های " حتمًا طرف يكی از اين آمونيست گشنه ها بوده، نه؟. جنده از آب در می آيی

  .پدر را در اين زمينه به ارث برده بود، در حالی آه خوب می دانست الی اين گونه نمی انديشد
  

النا تا هنگام مرگ همچنان در مقام ملكه ی باآره ی شهر . دنداز آن پس يكديگر را به ندرت ديده بو
 در حالی آه الی ديگر زير لباسش شورت و سينه بند نمی - اين را آالبدشكافی ثابت آرد-باقی بود

پوشيد، در مجله های آم تيراژ و ِافراطی آارهای آوچك می گرفت و عمدا برخالف خواهر باآره 
ل جنسی، سيلی ای بود بر گونه ی خواهری آه نگاه خيره و گويی هر عم. اش رفتار می آرد

در ظرف دو سال سه بار سقط جنين آرده و اخيرًا از خطرات . غضبناك و لب های سفيد داشت
  .آاربرد طوالنی قرص های ضد حاملگی آگاه شده بود

  
ر حمام مرگ مانكن د": الی خبر مرگ خواهر را از تيتر درشت روزنامه ای در يك آيوسك دريافت

 نخستين چيزی آه به ذهنش رسيد اين بود آه روزنامه نويس ها دست از سر ُمرده هم بر نمی ."اسيد
  .اما اشكی نريخت. دارند

  
گويا برنامه ی چاپ آن ها . تا چند ماه بعد ُمدام عكس هايش را در مجالت می ديدم: "به جبرئيل گفت

 قطعه حرير در صحرای مراآش موج می زد و يا در پيكر النا پوشيده در چند. را از قبل ريخته بودند
 در آره ی ماه، با چند دستمال ابريشمی آه روی سينه و باسنش گره خورده بود و "سايه ها"دريای 

الی بنا آرد روی عكس خواهرش سبيل ." آاله فضانوردی آه به سر داشت، نيمه برهنه می خراميد
هر وقت دستش می رسيد، عكس النا را از ميان . ودآفر روزنامه فروش ها را در آورده ب. آشيدن

شبح النا گاه و بی گاه به سراغش می آمد و الی بی اختيار به . مجله ها پاره و بعد مچاله می آرد
چه سقوط ها و جهنم هولناآی انتظار اين آدم های ايكاروس نما را می .  می انديشيد"پرواز"خطرات 

با آن سينه بند . اسارت در جهان ايستای تقويم ها: شكنجه می ديدرفته رفته روح النا را زير . آشيد
پالستيكی سياه و چند برابر بزرگتر از سينه های خودش و لبخندهای مصنوعی و ژست سكسی آه 

الی . می گرفت تا روی شكمش پيام های تجارتی را چاپ آنند، النا در جهنمی اختصاصی می زيست
اضطراب او را از اين آه برای . هرش بيرون می جهيد دريافته بودتازه فريادی را آه از چشمان خوا

النا زير شكنجه ی شياطين در آتش می سوخت و قادر . ابد در دام ورق پاره های مد اسير گشته است
بعد از چندی به فروشگاه هايی آه پشت پيشخوانشان عكس خواهرش به ... به آمترين حرآتی نبود

ديگر نمی توانست به مجالت بنگرد و همه ی عكس های النا . ی گذاشترهگذران زل زده بود، پا نم
ناچارم به تو پشت . خداحافظ يلنا: "به خاطره ی خواهر گفت. را آه در خانه داشت پنهان آرده بود

   .بچه آه بودند يلنا صدايش می آرد." آنم
  
ز در جستجوی تعالی، سلول آوه ها برايش آواز می خواند و او ني." اما آخرش مثل او از آب درآمدم"

پزشكان ماهر و متخصص در مشكالت آوهنوردان بارها با . های مغزش را به خطر افكنده بود
اعتماد آامل اثبات آرده بودند آه انسان نمی تواند در ارتفاع بيش از هشت هزار متری بدون آاربرد 

ارتفاع چشم چنان خونريزی می گفتند در آن . وسايل مصنوعی تنفسی و آپسول اآسيژن زنده بماند



می آند آه امكان بهبود برای هميشه از بين می رود و در مغز چنان انفجاری آغاز می شود آه بی 
و صدمه ی جبران ناپذير آن به زودی آوهنورد را به . درنگ ميليون ها سلول را از دست می دهد

يح و سالم مانده بودند تا تجربه در يخ بندان قله های مرتفع جسدهای آور صح. ديار نيستی می آشاند
از آن گذشته . سلول های رزرو در مغز جای آنچه را از دست رفته ُپر می آند. هايشان را بازگويند

پس چه شد حرف دانشمندان درست از آب درنيامد؟ الی همانطور . چشم هايش هم ترك برنداشته بودند
نظر آن ها با پيش : "از آشيده بود گفتآه زير مالفه ی ابريشمی آه به چتر نجات می ماند، در

زيرا توان سنجش و ارزيابی اراده ی انسان را ندارند، به همين خاطر هم از . داوری همراه است
بدون آن نمی توانی تا قله ی ِاِوِرست . محاسبات خود آن را حذف می آنند، اما اصل آار اراده است

نين طبيعی را بی اثر می آند، دست آم در آوتاه جمع اين دو همه ی قوا. اراده و خشم. باال بروی
  ."البته نبايد زياده َروی آرد. و اين شامل قانون جاذبه نيز می شود. مدت

  
آن هم سر . بعضی وقت ها حافظه اش به آلی از آار می افتاد. با اين حال صدمه را خورده بود

هی فروشی آلمه ی ماهی را از ياد مثًال يك بار در دآان ما. چيزهای آم اهميت و پيش بينی ناپذير
آاربرد آن را به . برده بود و بار ديگر صبح مسواآش را برداشته و با ذهنی خالی به آن زل زده بود

و صبح ديگری در آنار جبرئيل بيدار شده، نزديك بود تكانش بدهد و بپرسد تو آی . خاطر نمی آورد
به جبرئيل .  اش به موقع به آار افتاده بودهستی؟ در رختخواب من چه می آنی؟ خوشبختانه حافظه

اما تا به امروز ظهور شبح موريس ." اميدوارم موقتی باشد و به زودی خوب بشوم: "گفته بود
ويلسون را آه روی بام خانه های اطراف می نشست و دست و بازو را به نشانه ی دعوت تكان می 

  .داد، به هيچ آس نگفته بود
  
*  
 

خالصه خصلت های يك ورزشكار . هر و از بسياری جهات قوی و ُپرمهابت بودالی زنی شايسته، ما
از مشتری های شرآت عظيم روابط عمومی مك موری بود و از نظر مالی .  را داشت٨٠دهه ی 

اين روزها هم در فيلم های تبليغاتی ديده می شد و آاالهای ورزشی . آامال تضمين و حمايت می شد
ماتورها و افرادی آه تعطيالت را در سفر می گذراندند به معرض شرآت خودش را برای جلب آ

 را به حداآثر "جماعت مشتری"سبك آارش طوری بود آه به قول هال والنس . نمايش می گذاشت
يلنا، .  می ناميد"شاه دخترانم"بازمانده ی دو دختری آه ُاتو ُآن . الی دختر طاليی بام دنيا. می رساند

تصوير زنی آه می خواهد در دنيای مردانه ی ورزش .  جای پای تو می گذارمانگار باز هم دارم پا
از آن ايده . از اين رو ايده ی ملكه ی يخ سخت به آار می آمد. بدرخشد، می بايست مردم پسند باشد

به خصوص حاال آه الی به سنی رسيده بود آه به ايده آل های ِافراطی نوجوانی با . های پول ساز بود
مثًال حاضر شده بود . بی تفاوتی می نگريست و برای رسيدن به موفقيت آماده ی سازش بودگونه ای 

در شوهای تلويزيونی شرآت آند و به پرسش های آنايه آميز مسؤول برنامه آه مثل هميشه در 
اگرچه . اطراف چگونگی روابط با مردها در ارتفاع بيست هزار پايی ُدور می زد، پاسخ گويد

 و ُپرجنب و جوشی آه از خود می داد، با آنچه خوِد واقعيش می شمرد خوانايی تصوير نمايان
او خود را آدمی تك رو و در زندگی خصوصی رازدار می شمرد و الزامات روابط شغلی به : نداشت

او با . اولين درگيريش با جبرئيل هم بر سر همين موضوع پيش آمد. تضادی درونی دچارش می آرد
حاال آه می دانی خبرنگارها و دوربين ها در به در دنبالت می دوند : "گفته بودروراستی هميشگيش 

." از دستشان در می روی، اما اگر ديگر ندويدند چه می آنی؟ حتمًا آن وقت آار برعكس می شود
از آنجا آه نخستين دختر بلوند، (بعد از آشتی با جبرئيل بر سر ستاره شدن خودش شوخی آرده بود 



نِد فاتح ِاِوِرست بود، سر و صدا و هياهو در اطرافش زياد بود و مردهای جذاب برايش دلربا و لو
پولدارها به مهمانی های آنچنانی دعوتش می آردند و بعضی ها هم نامه های . عكس می فرستادند

حاال آه تو از سينما آناره گيری آرده ای، من می .) "سراسر فحش و بدوبيراه برايش می فرستادند
بايد از روی : "و آن وقت جبرئيل چنان با حرارت گفت." شايد هم اين آار را بكنم. م شروع آنمتوان

  .آه الی يكه خورد." جسد من رد بشی
  
  

علی رغم عمل گرايی و تمايلش به ُورود به آب های آلوده ی واقعيت و شنا در مسير آلی آن، هرگز 
احساسی آه مرگ ناگهانی پدر و خواهر . اداين احساس را آه فاجعه ای در آمين است، از دست ند
از آن گذشته مرگ دوستان تحسين انگيزش . بازمانده و او را به آوهنوری محتاط بدل آرده بود

به جز هنگام آوهپيمايی، اين . هنگام پيمودن آوه های مختلف، احتياط را در او بيشتر پرورده بود
گويی سنگری است آه برای حمالت . خشيداحساس در مواقع عادی حالت خاصی به چهره اش می ب

اين حالت باعث شده بود آه به زن سرد آوه ها شهرت پيدا آند و آسی . اجتناب ناپذير آماده می شود
 اما تضادهای وجود الی يكی دو تا -خودش می گفت تنهايی بهای تك روی است. زياد طرفش نرود

و هنگام آخرين حمله به ِاِوِرست بدون آپسول نبودند، هرچه باشد تازگی احتياط را به دور افكنده 
: آژانس در نامه ی رسمی تبريك آميزی آه برايش فرستاده بود نوشته بود. اآسيژن فرود آمده بود

گذشته از ساير مفاهيمی آه اين اقدام شما به همراه دارد، بايد اذعان داشت آه به شما چهره ای "
ن را داريد آه بگوييد هرچه باداباد و اين جسارت ُبعد انسانی می بخشد و نشان می دهد آه جرأت آ

حاال داشتند روی جنبه ی تبليغاتی آن آار ." جديد و مثبتی را در رابطه با شخصيت شما می آفريند
می آردند و الی لبخندزنان به جبرئيل آه به سوی بخش پايينتر بدنش پيش می رفت نگريست و با 

فكرش را بكن، من حتی . ای غريبه ی هم خانه ام. زندگيم شده ایو حاال تو وارد : "خستگی انديشيد
  ."ُخب تقريبًا، من هم اگر جای تو بودم بدم نمی آمد. ترا بغل آردم و به درون آپارتمان آوردم

  
اما جبرئيل به اين گونه زندگی خو نكرده بود و چون به خدمتكار عادت داشت، لباس، ُخرده ريز و 

. از آن هم بدتر، همه چيز را می انداخت زمين.  را جمع آوری نمی آردآيسه های چای مصرف شده
يعنی می گذاشت بيفتند تا بعدًا آسی برشان دارد و در آن حال ناخودآگاه ُمدام به خودش اثبات می آرد 
. آه پسر بچه ی فقير آوچه پس آوچه ها ديگر مجبور نيست در خانه دست به آوچكترين آاری بزند

بش نبود آه آفر الی را درمی آورد، او در دو ليوان شراب می ريخت و جبرئيل شراب و اين تنها عي
خود را تند می نوشيد و تا الی رو برمی گرداند، شراب او را هم سر می آشيد و آن وقت با چهره ای 

. رفتارهای ديگرش هم ناپسند بودند" باز هم داريم، نه؟: "فرشته وار و حالتی عاری از گناه می گفت
دوست داشت بگوزد و بی آن آه از نجات خود از ميان برف ها سپاسگذار باشد، از آوچك بودن 

به تلفن با بی ادبی ." تا ميام دو تا قدم بردارم سرم می خورد به ديوار: "آپارتمان شكايت می آرد
های ستاره : خود به خود اين آار را می آرد. پاسخ می داد و اصًال نمی پرسيد تلفن آننده آيست

سينما در بمبئی وقتی پادو در دسترس نبود آه به تلفن پاسخ بدهد و ارباب رجوع را دست به سر آند، 
يك بار آه اين بال را بر سر آليسيا آورده بود، سرانجام وقتی دخترش را . اين گونه رفتار می آردند

 اين دوست پسرت از الی جون مرا ببخش، اما راستش انگار: "آن سوی خط گير آورده بود، گفته بود
  ."دارالمجانين فرار آرده

  
در اينجا آليسيا آه می دانست جبرئيل از صادرات هند است با لحنی " گفتين دارالمجانين مادر؟"

هنوز ." از بس ادای ميمون را در آورده به آنجا بردنش. بله جانم، دارالمجانين: "َاشرافی جواب داد



ين لحن صحبت آند و با وجود اين آه پس از مرگ شوهر هم هر وقت می خواست، می توانست با ا
  . تصميم گرفته بود ساده بپوشد و بی تكلف رفتار آند، پنداری َاشراف منشی در خونش بود

  
اگرچه او . الی آه يقين نداشت بتواند با جبرئيل زندگی آند، از ادامه ی بحث با مادر خودداری آرد

وافتاده بود، اما هرچيز جای خود را دارد و نه تنها وضع ُآره ی زمين را پيموده و از آسمان فر
خودش را با او نمی توانست در دراز مدت پيش بينی آند، بلكه می ديد در اين مدت هم فضای 

هرچه بود اآنون می آوشيد اين مردی را آه تصور می آرد عشق زندگی او . مابينشان ابری است
به اين رابطه يقين داشت آه از دو حال خارج نبود، يا اين آخر جبرئيل چنان نسبت . شده بهتر بشناسد

الی از ميزان دانش . مشكل زياد پيش می آمد. آه درست فهميده بود، و يا عقلش پاره سنگ می برد
مثًال يك بار با اشاره به . جبرئيل بی خبر بود و نمی دانست از او چه انتظاری می تواند داشته باشد

رده ی شطرنج، مخلوق ُرمان نابوآف، آوشيد احساس خود را در مورد لوزهين، قهرمان شكست خو
لوزهين به اين نتيجه رسيده بود آه در زندگی نيز همچون شطرنج، . احتمال بروز فاجعه بيان آند

هرچند نظر الی اندآی متفاوت بود . برخی از ترآيب ها سرانجام شكستی اجتناب ناپذير به همراه دارد
 پيامد طرح ها و ترآيب های تكرار پذير عوامل، بلكه گريزناپذيری آنچه قابل و بروز فاجعه را نه

اما جبرئيل با چنان حالت زخم خورده ای به او خيره شد آه فهميد . پيش بينی نمی باشد می انگاشت
اما از طرفی او با اين . ، عنوان آتابدفاعنام نابوآف هرگز به گوشش نخورده است، چه برسد به 

الی را به شگفتی می آورد و در دنباله می " پدرت از چه نظر به پيكابيا عالقه داشت؟": سؤال آه
هرچه باشد ُاتو ُآن قبًال اسير اردوگاه های وحشت نازی ها بوده و اين مانند نئوفاشيست ها به : "گفت

 آالت هر آس با ابزار و: "می گفت." ماشين آالت و نيرو و شكوه غيرانسانی آن دل ببندد غريب است
سر و آار داشته باشد، همانطور آه همه داشته اند، می داند آه قبل از هرچيز يك نكته در آن ها 

الی شروع آرد ." چه دوچرخه باشند، چه آامپيوتر، هر آن ممكن است خراب بشوند. مشترك است
.  خورداما از لحن آمرانه ی خودش خوشش نيامد و حرفش را..." تو اين چيزها را از آجا: "بگويد

اما جبرئيل بی غرور جواب داد اولين بار آه چيزی درباره ی مارينتی شنيده بوده، درست متوجه 
منظورم : "موضوع نشده و خيال می آرده مكتب فوتوريسم مربوط به نوعی از خيمه شب بازی است

 فيلمی وقتی بود آه می خواستم فنون پيشرفته ی خيمه شب بازی را در. ماريونت يا آات پوتی است
اين بود آه آتابی در اين باره . به آار ببرم تا نقش شياطين و موجودات ماوراء الطبيعی را بازی آنم

جبرئيل، مرد خودآموخته، اين حرف را طوری می زد آه انگار آمپولی به خود تزريق آرده ." خريدم
 را وادار می آرد  پدرش همه-برای دختری آه در خانه اش آتاب شيئی مقدس به شمار می آمد. است

 و او با بی احترامی واآنش -هر آتابی را آه تصادفًا بر زمين می افتاد بردارند و سپس آن را ببوسند
نشان داده، صفحاتی را آه الزم داشت يا نمی خواست پاره می آرد و روی صفحات آتاب ها هرچه 

لق است، بی احترامی دلش می خواست می نوشت تا به اين وسيله نشان بدهد آه خودش قادر مط
جبرئيل نسبت به آتاب، آه با تجاوزآاری همراه نبود و اين آه بی نياز از خرابكاری آنچه می 

الی از جبرئيل می آموخت، در حالی آه . خواست از آتاب برمی گرفت، نكته ی تازه و مثبتی بود
جای لباس چرك را نمی مثًال . ظاهرًا جبرئيل نسبت به دانش و ِخَرد او بی تفاوتی نشان می داد

وقتی الی خواست گوشزد آند آه هرآس بايد به سهم خود آاری انجام دهد، چنان حالت . خواست بداند
اما الی از خودش تعجب آرد، . قهرآلودی به خود گرفت آه پنداری انتظار داشت نازش را بكشند

  .چون درست همان گونه رفتار آرد آه جبرئيل می خواست
  

 نتيجه رسيد آه بدترين خصلت جبرئيل اين است آه تصور می آند بر اثر انتقاد باألخره به اين
الی نمی توانست آمترين چيزی را به او گوشزد آند و هرچند منطقی، آرام و . ديگران خوار می شود



و به ." برو، برو هوا بخور: "مهربان سخن می گفت، به او برمی خورد و در پاسخ داد می آشيد
و دلرباترين خصلتش اين بود آه به طور غريزی می . خميش عقب نشينی می آرداندرون غرور ز

دانست الی چه می خواهد و هر وقت اراده می آرد می توانست به پنهانی ترين زوايای قلب او دست 
جرقه ی آوچكی آه در نخستين بوسه . از اين رو عشق بازيشان همچون برق گرفتگی بود. يابد

گاه هنگام عشقبازی الی يقين می يافت . جه استثنايی نبود و ُمدام تكرار می شدبيرون جهيد، به هيچ و
اين : "به جبرئيل گفت. صدای جهيدن برق را در اطرافشان می شنود و گاه موهايش راست می ايستاد

 آن -و هر دو زدند زير خنده." مرا به ياد آلت مصنوعی می اندازد آه در دفتر آار پدرم امتحان آردم
  ."معلوم است"و جبرئيل به همان سرعت پاسخ داد " من عشق زندگيت هستم؟: "سريع پرسيدوقت 

  
قبًال نزد او اعتراف آرده بود آه شايعاتی آه درباره ی سرد مزاجيش بر سر زبان ها افتاده، چنان هم 

اين آه ديگر به ." مدتی بعد از مرگ يلنا، آن حالتش هم به من سرايت آرد: "از واقعيت به دور نيست
. از اين گذشته ديگر لذتی هم نمی بردم: "معشوق های متعددش را به خواهر نمايش دهد نيازی نداشت

بيشترشان سوسياليست های انقالبی بودند آه در آرزوی زنان قهرمانی آه در اقامت های آوتاهشان 
تمرين جنگی آدم . ندهيچ آدام به آن زنها دست نزده بود. در آوبا ديده بودند، به من روی می آوردند

اين بود آه در حالی آه زير لب . از آن گذشته پاآی ايدئولوژيك همه را می تاراند. را خسته می آند
هر طوری ."  را زمزمه می آردند به خانه باز می گشتند و به من تلفن می زدندآوآنتانامراآهنگ 

سل روی تن زن بدبخت ديگری با خودم گفتم بگذار بهترين مغزهای اين ن: "بود دآشان آرده بود
آن گاه آوهنوردی را آغاز آرده ." من ديگر آاری با آن ها ندارم. درباره ی قدرت سخنرانی آنند

اما بعدها گفتم . می دانی چرا؟ چون می دانستم آن ها هرگز تا آن باال تعقيبم نمی آنند: "می گفت. بود
  ." آوهنوردی را دوست دارممن خودم. می خواهند بكنند، می خواهند نكنند. به درك

  
شبی يك ساعت پا برهنه از پله ها تا خيابان نوك پايی باال و پائين می رفت تا بلكه انحنای آف پايش 

قيافه اش خشم آلود می شد و جبرئيل . آن وقت بی حال روی آوسن ها می افتاد. به حال اول برگردد
بيشتر ويسكی ايرلندی می .  ريختآخر سر مشروبی برايش می. بيهوده در اطرافش می پلكيد

صدايی از طرف آژانس . (از وقتی مشكل پاهايش جّدی شده بود بيشتر مشروب می نوشيد. نوشيدند
چون اگر مردم . تو را به خدا نگذار خبر پاهايت به جايی درز آند: " آر از پشت تلفن گفته بود-پی

. ش را بيندازيم و به خانه هايمان بازگرديمبايد پرده ی پايان نماي. بفهمند، ديگر همه چيز فينی تو
در بيست و يكمين شبی آه با هم می گذراندند، پس از سرآشيدن پنجمين ). شب به خير. سايونارا

برای اين آه می خواستم از بدی . می دانی چرا رفتم آن باال؟ نخندی ها: "ليوان دوبل ويسكی گفته بود
مگر به نظر تو آوه ها در : "با لحنی جّدی پرسيد. آمدجبرئيل خنده اش نمی ." و خوبی فرار آنم
اطالعات را در قرن بيستم از : اين چيزی بود آه در انقالب آموختم: "الی ادامه داد" ماورای اخالقند؟

اين هم جزو آن دسته .  ُخب در اين صورت منطقی است-تاريخ دقيقش را نمی دانم. بين بردند
. از زمانی آه اينطور شده ما همه داريم در افسانه ها زندگی می آنيم. اطالعاتی بوده آه از بين رفته

می فهمی؟ همه چيز بر اثِر جادو پديد می آيد و ما اصًال نمی دانيم چی به چيست و چه دارد بر 
 ما حتی نمی  در چنين وضعی از آجا می خواهی اختالف ميان نيك و بد را بدانی؟. سرمان می آيد

يا بايد خودت را به آب و آتش بزنی . نابراين فكر آردم از دو حال خارج نيستب. دانيم جريان چيست
تا از موضوع سر در بياوری، يا اين آه بروی آله ی آوه بنشينی، چون همه ی واقعيت ها به آنجا 

آوه زمينی است برافراشته آه از اين . می خواهی باور آن، می خواهی نكن. منتهی می شوند
شهر مأمن دروغ است و تارك آوه، آن باال، در . زشان ساختگی است می گريزدشهرهايی آه همه چي

دروغگويان . مكانی آه دروغ گويان از فرط وحشت جرأت پا نهادن به آن را ندارند، پنهان می شود



." من آنجا بوده ام. اما واقعيت در آن باال است. از هول ترآيدن مغزشان به قله ها صعود نمی آنند
  .و جبرئيل او را بغل آرد و در رختخواب نهادخوابش برد 

  
پس از شنيدن خبر مرگ جبرئيل بر اثر سقوط هواپيما، با ميدان دادن به تخيالت و بازآفريدن عشق 

جبرئيل نخستين مردی بود آه پس از پنج سال با او عشق بازی آرده . گم شده اش، خود را آزرده بود
الی اشتهای جنسی را از خود می راند، چرا آه به طور . دپس اين رابطه چندان آم اهميت نبو. بود

غريزی دريافته بود آن اشتهای عظيم با ميدان يافتن، تمامی وجودش را خواهد بلعيد، و اين آه غريزه 
قاره ای تاريك آه می بايست برايش طرح و . ی جنسيش برايش مسأله ای بزرگ بوده و خواهد بود

مايل نبود همچون آاشفان آن ساحل ناشناخته را بازرسی .  را نداشتنقشه تهيه شود و او آمادگی آن
با اين حال هرگز اين احساس آه از نشناختن . هنوز چنين تمايلی را در خود احساس نمی آرد. آند

اين را آه نمی دانست به مالكيت مطلق آن جن آشنا در . عشق لطمه ديده است را از دست نداده بود
عشق و . دن و محو معشوق شدن و گشودن دريچه های روح چه طعمی داردآمدن، از شوق َپر آشي

در عالم خيال با خود گفته بود . عاشقی برايش تنها واژه هايی بودند، چرا آه آن پديده را نمی شناخت
من آه به سبب . اگر نزدم آمده بود وجودش را می آموختم، گام به گام، تا باالترين قله می پيمودمش

 پايم از پيمودن آوه ها محرومم، آوه درون او را می جستم، در آن اردو می زدم، ضعف استخوان
. آوره راه هايش را فرا می گرفتم، به مناطق بهمن گير، پرتگاه ها و لبه های ُسستش می پرداختم

اما هيهات آه معشوقم از دست رفته و . منی آه قله ها را تسخير آرده و رقص فرشتگان را ديده ام
  .ر اقيانوس خفته استدر بست

  
 شايد جبرئيل هم خيالپردازی آرده، در ذهن از الی زنی ساخته بود آه -و سپس معشوق را بازيافت

خيلی . خب، اين آه تعجبی ندارد -در راهش می بايست همه چيز را فدا آرد و تنها به او عشق ورزيد
مچنان در پس پرده ی پندار می مانند ها اين آار را می آنند و گاه در خيالپردازی، در آنار يكديگر ه

و عيوب يكديگر را از ديدگاهی خاص به ُحسن بدل می سازند، تصور را به جای واقعيت قالب می 
اما اگر . هميشه آه همه چيز درست از آب در نمی آيد. آنند و با هم بودن را می آموزند، يا برعكس

 اين راه های آشنا گام برداشته اند، اشتباها رابطه خيال آرده ايد آه جبرئيل فرشته و َالی لويا ُآن در
اصًال اين رابطه هيچ چيزش معمولی . در حالی آه چنين نبود. ی آن ها را عادی فرض آرده ايد

  .نبود
  

  .از آن گذشته ايرادهای جّدی داشت
  

نی ُاتو آن طبق معمول سر شام برای افراد خانواده آه با بی حوصلگی گوش فرا می دادند، سخنرا
شهرهای ُمدرن نمونه های آالسيك هم جواری واقعيت های ناسازگار را به دست می : "آرده بود آه

انسانی با ابعاد دنيای درون خود . آدم های نامربوط در اتوبوس ها آنار يكديگر قرار می گيرند. دهند
گوش مژه می روی خط آشی خيابان ايستاده و لحظه ای از تندی نور چراغ های يك اتومبيل چون خر

و اين گونه است . زند، در حالی آه پشت فرمان غريبه ای نشسته آه با او در تضاد آامل قرار دارد
آه شب ها در راهروهای مترو به يكديگر تنه می زنند، اما دِر ُورودی های هتل آاله خود را به رسم 

 بد نيست، وای از زمانی آه احترام برای ديگران برمی دارند، باز اگر وقايع اين چنين بگذرند زياد
آن وقت مثل اورانيوم و پلوتونيوم می شوند و هريك ديگری را تجزيه . با يكديگر معاشرت آغاز آنند

عزيزم، راستش را بخواهی من هم گاهی احساس می آنم ناجور : "و آليسيا گفته بود." بوم. می آند
  ." هستم



  
ترس پنهان الی از آن آشش : ته اين ها بودندعيب های عشق بزرِگ َاله لويا ُآن و جبرئيل فرش

اسرارآميز، يعنی عشق، آه باعث می شد از آسی آه از او توقع محبت و وفاداری داشت، رويگردان 
 - و رابطه هرچه عميقتر و نزديك تر، ضربه نيز شديدتر می شد. شود و يا اين آه به او ضربه بزند

به او همه ی ابزارهای دفاعی ذهن خود را به دور چنان آه طرف مقابل آه با اعتماد آامل نسبت 
و اين همان باليی بود آه بر . افكنده بود، ضربه را به شديدترين وجهی می خورد و ويران می شد

 لذتی آه به -پس از اين آه سه هفته ی تمام با چنان لذتی عشق ورزيده بودند. سر جبرئيل فرشته آمد
بی هيچ اخطار قبلی از زبان الی شنيد آه بهتر است برود و برای  -هيچ يك تا آن زمان دست نداده بود

  .خودش خانه ای پيدا آند، چون آه جا را تنگ آرده است
  

چرا آه . و احساس مالكيت و حسادت شگفت انگيزی آه تا آن زمان خود نيز از وجود آن بی خبر بود
ر قيمت آه شده در برابر حمالت در گذشته هرگز زنی را گنجينه ای نشمرده بود تا الزم باشد به ه
و در اين باره بعدها بيشتر خواهيم . راهزنانی آه الزاما قصد دست درازی داشتند از وی محافظت آند

  .گفت
  

: ايراد اصلی ای آه بعدًا پيدا شد اين بود آه جبرئيل فرشته تصور می آرد به واقعيتی پی برده است
 خيال نكنيد فرشته های ديگر را قبول -يأت آدميان درآمدهاين آه در حقيقت َمِلك مقّرب است آه به ه

به خصوص حاال آه شيطان از (او خود را جبرئيل، متعالی ترين مالئكه، می دانست . نه. داشت
  ).درگاه خداوند رانده شده بود

  
*  
 

، زمان چنان پيچيده در پرده های هوس و انزوا گذشته بود، آه حسادت وحشيانه و بی اختيار جبرئيل
 اثر ويليام اتللويكی از شخصيت های نمايشنامه ی [ياگو از آن حسادت هايی آه به گفته ی ا

مجال بروز نيافته بود، و برای نخستين بار با ديدن " تا مغز استخوان را فاسد می آند" ].شكسپيير
ستر با روی هر سه پو. پوسترهايی آه الی نزديِك دِر ُورودی آپارتمان نصب آرده بود، نمودار شد

با اميد . تقديم به آ: پس زمينه ی آرم رنگ قاب های طاليی يك شكل، پيامی واحد به چشم می خورد
جبرئيل تا چشمش به پوسترها افتاده بود، در حالی آه بازويش را آامال دراز آرده و . و آرزو، برونل

ه دورش پيچيده بود محكم با انگشت سبابه اش به پيام اشاره می آرد و با دست ديگر مالفه ای را آه ب
او در چنين پوششی در آپارتمان می گشت، چون . (نگه داشته بود، پرسيده بود منظور از آن چيست

آدم آه نمی تواند همه ی عمرش را : "گفته بود. تصور می آرد وقت آن رسيده آه آنجا را وارسی آند
زی را به دل نگرفته، خندان گفته اما الی چي.") دراز آشيده بر پشت خودش، يا بر پشت تو بگذراند

جنايت . شده ای ].دوست خائن ژول سزار در نمايشنامه ی شكسپير[بروتوس با اين مالفه عين : "بود
و ." تو نمونه ی يك مرد شرافتمند هستی: "و به شوخی افزوده بود." و وقار از سر و رويت می بارد

  .يكه خورده بود"  باش بگو آن حرامزاده آيستزود: "بالفاصله از خشونت فرياد جبرئيل آه گفته بود
  

جك برونل آار تبليغاتی می آرد، پنجاه سال و ُخرده ای سن داشت و آشنای ." شوخی می آنی: "گفت
الی هرگز آمترين توجهی به او نكرده بود، اما او با اين روِش ساآت و فروخورده و . پدرش بود

  .ه عشقی می رساندفرستادن هدايايی از اين قبيل، گاه و بی گا
  



الی آه هنوز به ميزان خشم او پی نبرده " چرا آن ها را توی مستراح نينداختی؟: "جبرئيل فرياد زد
بود، با همان لحن ادامه داد آه پوسترها را به اين سبب نگه داشته آه از تصاويرشان خوشش آمده 

  ." حال آدم را به هم می زنند: "و جبرئيل در جواب گفت. است
  
اما برونل آه از فرستادن آن هدايا نتيجه ای نگرفته بود، ناگزير از نهانگاه به در آمده و خودی و 

يك شب سرزده و نيمه مست به آپارتمان الی آمده و از آيف آهنه اش يك بطری ُرم . نشان داده بود
يده و چون تا ساعت سه بعد از نيمه شب تمام محتويات بطری را سر آش. تيره رنگ بيرون آشيده بود

تمايلی به رفتن نشان نداده بود، الی برای يادآوری دير بودن شب، به حمام رفته، دندان هايش را 
بدنش به طرز شگفت . شسته بود و هنگام بازگشت برونل را سراپا برهنه وسط اتاق نشيمن يافته بود
ش به الی افتاد، تا چشم. انگيزی خوش ترآيب و پوشيده از مقدار معتنابهی موهای خاآستری بود

و الی با مهربانی ." هر آاری می خواهی با من بكن. من مال تو ام: "بازوهايش را گشود و فرياد زد
و برونل پس از . وادارش آرده بود لباس هايش را بپوشد و آيفش را برداشته، از آپارتمان خارج شود

  . آن هرگز بازنگشته بود
  

برای جبرئيل باز گفت، آه انگار برای توفانی آه بعدًا به بار الی چنان راحت و خندان اين داستان را 
آخر اين . (هرچند، شايد هم حالت از همه جا بی خبرش آمی ساختگی بود. آورد ابدًا آمادگی نداشت

به اين اميد آه جبرئيل بد رفتاری آغاز آند و هرچه بعدًا .) روزها ميانه شان اندآی شكرآب شده بود
در هر حال جبرئيل ناگهان آتشی شده و الی را متهم به تغيير دادن ... نش بيفتدپيش می آمد، به گرد

پايان ماجرا آرد، ظاهرًا تصور می آرد برونل بيچاره هنوز آنار تلفن انتظار می آشد و الی خيال 
پشت هم ياوه می بافت و حسادتی سنتی . دارد به محض اين آه فرشته را دور ديد، او را با خبر آند

همين آه اين احساس خوف انگيز بر او غالب . يعنی بدترين نوع حسادت را. د نشان می داداز خو
فرياد زد قصه . شد، بنا آرد به تراشيدن انواع و اقسام عشاقی آه در گوشه و آنار آمين آرده بودند

ی برونل را برای مسخره آردن او تعريف آرده و منظور يك تهديد است و بی اختيار فرياد آشان 
  ."اما من اهلش نيستم. تو می خواهی مردها جلوی پايت زانو بزنند: "ادامه داد

  
  ."برو بيرون. آافی است: "الی گفت

  
خشم جبرئيل دو چندان شد و در حالی آه مالفه را سفت چسبيده بود به اتاق خواب رفت تا تنها 

الی آنار در .  آه يادتان هستپالتوی گاباردين و آاله خاآستری دون انريكه دايموند. لباسش را بپوشد
می دانست دستخوش چنان خشم و ." خيال نكن برمی گردم: "داد آشيد. ايستاده بود و تماشا می آرد

غضبی است آه راحت می تواند بگذارد و برود، اما در ته دل منتظر بود الی مهربان سخن بگويد، 
و درست در آن . انه باال انداخت و رفتاما او ش. او را آرام آند و راه باقی ماندن را باز بگذارد

لحظه، در همان لحظه ای آه از شدت خشم منفجر می شد، مرزهای جهان در هم شكست و صدايی 
چون شكستن سد به گوشش رسيد و در حالی آه اشباح دنيای رؤياها همچون سيل از آن شكاف به 

  .جهان زندگی روزمره سرازير می شدند، جبرئيل فرشته خدا را ديد
  

وجود خداوند در ذات هستی و مفهوم خشم و ) قهرمان يكی از آتاب های ويليام بليك(از ديد اليسيا 
او .  طبيعی نبود رنجش خالصه می شد، ولی خدايی آه در برابر جبرئيل ظاهر شد، موجود ماوراء

 ريش مردی هم سن و سال خودش، با قدی متوسط، بدنی گوشت آلود و: مردی را بر تختی نشسته ديد
شگفت انگيزتر اين آه سرش در حال طاس شدن بود و . فلفل نمكی آه به موازات فك آوتاه آرده بود



با . اين آن خداوندی آه انتظارش را داشت نبود. عينكی هم بود. معلوم بود موهايش شوره می زند
او صدای صحبت اما . حاال ديگر ابدًا به اله لويا آن فكر نمی آرد" (شما آی هستيد؟: "تعجب پرسيد

  .) جبرئيل را شنيده و اينك حيران و وحشتزده به درون اتاق می نگريست
  

  ." اوپرا واال، همانی آه آن باال است: "شبح جواب داد
  

از آجا بدانم تو آن يكی، نی چه ی واال، همان آه آن زير است، : "جبرئيل با حيله گری پرسيد
  " نيستی؟

  
هرچند اين پريزاد شبيه به ميرزا بنويس ها بود، اما .  می طلبيدپرسشی جسورانه بود و پاسخی سريع

ناگهان ابرها پشت پنجره توده . راحت می توانست همه ی ابزار و آالت غضب الهی را تجهيز آند
ما داريم : "شدند، باد و رعد و برق ساختمان را به لرزه در آورد و درخت ها در دشت واژگون شدند

." يم جبرئيل فرشته، شكی آه نسبت به وجود ما آردی ديگر آافی استصبرمان را از دست می ده
ما اجباری نداريم طبيعت : "جبرئيل فرشته آه از خشم خدا غافلگير شده بود، سرش را پايين انداخت

 دوپارونی چهچه چند وجهی باشيم و وحدت را با جمع آردن اضدادی همچون . خود را به تو بنمايانيم
در اين هنگام ." كپارچه، سخت و نهايتا نيرومند باشيم، در اينجا برمال نخواهد شدنمايش دهيم و چه ي

و (نگاه مذمت آميزش بی اختيار به رختخواب نامرتبی آه ميهمانش بر روی آن نشسته بود افتاد 
بهتر است ديگر .) "جبرئيل متوجه شد آه نشيمنگاه ايشان نيز همچون ساير نقاط بدنشان نورانی است

تو اشاراتی بر اثبات وجود ما خواستی، ما نيز در عالم رؤيا بر تو .  شاخ به آن شاخ نپریاز اين
اما تو . وحی نازل آرديم و از اين طريق نه تنها طبيعت خود، بلكه واقعيت تو را نيز آشكارا نمايانديم

وحشت . ن دادیعليه آن قيام آردی و در برابر خوابی آه در آن ما تو را بيدار می آرديم مقاومت نشا
تو از واقعيت سرانجام ما را بر آن داشت آه خود را در اين وضع ناراحت، در اين وقت شب در 

آيا ما تو را از ميان آسمان نجات . هنگام آن رسيده است آه به خود آيی. منزل اين زن به تو بنمايانيم
رئيل، برای فرمان ما آماده داديم تا با اين زن آه موهای بور و پاهای بيمار دارد به سر بری؟ جب

  ."باش
  

  ."اصًال خودم داشتم می رفتم. من آماده ام: "جبرئيل با فروتنی گفت
  

  !"گوش آن، من دوستت دارم. ببين جبرئيل، دعوا گذشت و تمام شد: "الی می گفت
  

: تالی بازويش را چسبيد و گف." بايد بروم: "جبرئيل به آرامی گفت. اينك در آپارتمان تنها بودند
تو آه مرا بيرون : "اما جبرئيل جواب داد." گوش بده، فكر نمی آنم حالت هنوز سرجا آمده باشد"

اله لويا همين آه . و بيرون رفت." آرده ای، ديگر حق نداری درباره ی وضع مزاجيم قضاوت آنی
. نخواست به دنبالش برود دچار چنان پادردی شد آه به ناچار بر زمين نشست و بنا آرد گريست

حالتش شبيه به هنرپيشه های فيلم های مبتذل و يا رآا مرچنت در آن روزی بود آه جبرئيل برای 
در هر حال به قهرمانان داستان هايی شباهت يافته بود آه تصور نمی . آخرين بار ترآش آرده بود

  .آرد عالقه ای به آن داشته باشد
  
*  
 



دمش به پايان رسيده، شبی روشن و آرام بخش اختالالت هواشناسی مولود خشم خداوند نسبت به خا
تنها تنه های . جايگزين آن گشته بود آه ماهی چاق و چله و خامه ای بر آن فرمانروايی می آرد

جبرئيل آاله تريلبی را روی سر . درختان واژگون شده از نيروی آن وجود متعالی حكايت می آردند
 -ر بسته بود دست ها را در جيب گاباردين فرو بردهپايين آشيده، با پول هايی آه محكم به ُدور آم

اآنون آه .  در سكوت شب از فرار خود شاد و شكرگزار بود-دست راستش به يك آتاب جيبی خورد
نسبت به مقام مالئكگی خود يقين يافته بود، همه ی آثار پشيمانی و ترديدهای سابق را از ذهن بيرون 

عزم نسبت به اين آه مردمان اين شهر بی خدا را به راه حق . رانده، عزمی نوين را جايگزين آن آرد
احساس آرد خود قديمش فرو می ريزد و با بی . بازگرداند و برآت آالم مقدس را بر آنان نازل سازد

زمان رشد و . با اين حال بر آن شد تا مدتی به شكل انسان باقی بماند. تفاوتی شانه باال انداخت
هايش از آران تا آران را فرا گيرد هنوز نرسيده بود، هرچند يقينا به زودی دگرگونی تا اين آه بال 

  .آن نيز فرا می رسيد
  

لندن بار ديگر بی ثبات و . خيابان های شهر ِگرد او حلقه زده چون ماران پيچ و تاب می خوردند
 اضطراب شهری آه احساس. دمدمی مزاج شده، طبيعت واقعی و زجر آشيده اش را می نماياند

خويشتن را گم آرده در اآنونی سترون و خشمگين، آآنده از صورتك ها و تقليدهای مسخره فرو می 
شهری خفه و آج و معوج از تحمل حضور اجباری گذشته آه در آميزه ای تهی و مسكين . غلطيد

جبرئيل آن شب و فردايش را در خيابان های شهر پرسه . همان نگاه گذشته را به سوی خود می آشيد
د و روزها و شب های بعد نيز چنان به گشت و گذارهای بی هدف خود ادامه داد آه پس از چندی ز

انگار ديگر به غذا و استراحت نيازی نداشت . روشنايی و تاريكی مفهوم خود را برايش از دست دادند
. بودو تنها خواستش حرآت مداوم در شهر ُپرشكنجه ای بود آه اآنون تار و پود آن دگرگون گشته 

خانه های ثروتمندان از وحشت مجسم، بناهای دولتی از شكوه بيهوده و سرزنش و مسكن های درهم 
از چشمان فرشته آه می . و برهم فقيرانش از اغتشاش و رؤيای آنچه نداشتند ساخته شده بود

فساد روح از ورای پوست مردم در خيابان ها و سخاوت . نگريستی، به جای سطح، جوهر می ديدی
رخی طبايع را مشاهده می آردی آه به شكل پرنده ای نشسته بر شانه ها ظاهر می شد، در حالی آه ب

آوتوله . در شهر مسخ شده گام برمی داشت، آوتوله هايی را ديد آه در گوشه های بناها نشسته بودند
آه مانند آرم و اجنه را مشاهده آرد . هايی از جنس نيرنگ آه َپرهاشان به بال و َپِر خفاش می ماند

مانند ريچالموس، آشيش قرن . از گوشه ی آاشی های شكسته آبريزگاه های مردانه بيرون می خزيدند
سيزدهم بود آه به محض بستن چشمانش توده های ابرگونه ی شيطانك ها را می ديد آه ِگرد تك تك 

جبرئيل نيز . صندمردان و زنان جهان حلقه زده اند و همچون ذرات خاك در اشعه ی خورشيد می رق
اآنون با چشمان باز چه در نور ماه و چه در روشنايی روز به حضور دشمن خويش در همه ی مكان 

او به . شيطان را می گويم:  بياييد به اين واژه های آهن مفهوم اصليش را باز دهيم-ها پی می برد
  . حضور شيطان در هرآجا پی می برد

  
افته و ظاهرًا اندك اندك يادها و ِخَرِد آامِل ُسروشان به او ارزانی اآنون آه نقش َمِلك مقّرب را بازي

قبل از همه، نام های (می شد، به خاطر می آورد آه مدت ها قبل از سيل بزرگ، برخی از فرشتگان 
آنان از روی هوس با دختران آدم . از بهشت رانده شده بودند) سمجزه و عزرائيل به ذهنش می رسيد

اآنون به خطری آه با ترك آردن خانه ی اله لويا از .  پليد غوالن را پديدآورده بودنددرآميخته و نژاد
مگر هنگامی آه ! شاهزاده خانم نيروهای هوا! ای آاذبترين موجودات. آن نجات يافته بود پی می ُبرد

  نازل شد، بر سالمت عقل خود ترديد نكرد؟ و چه- نام او قرين صلح باد-نخستين وحی بر پيامبر
. آسی يقين اعتماد آفرينی را آه نيازمند آن بود به وی تقديم آرد؟ ُخب معلوم است، خديجه، همسرش



در حالی آه اله لويا . اين خديجه بود آه به او اطمينان بخشيد آه نه ديوانه، بلكه پيامبر خداوند است
ای .  سرجا آمده باشدفكر نمی آنم حالت آامال.  گفته بود انگار خودت نيستی برای او چه آرده بود؟

ای پری دريايی، ای اغواگر، ای ديوی آه به ! الهه ی ستايش انگيز، آفريدگار ستيزه و سوزش دل
چگونه زيبايی ظاهر را . آن بدِن همچون برف سپيد، آن موهای طاليی روشن! شكل انسان درآمده ای

 نياز جسمانی مقاومت را چه برای فريفتن دل سرگشته ی او به آار گرفته و جبرئيل زبون و در بند
و فروغلطيده در تار و پود عشقی چنان دشوار آه ادراك ناپذير می نمود، تا مرز ... مشكل يافته

! اما بعدًا شانس به او رو آرده و واجب الوجود به موقع ظاهر شده بود. سقوط نهايی پيش رفته بود
حوا بود و در سوی ديگر پرستش در يك سو عشق جهنمی دختران : اآنون انتخاب ساده می نمود

  .پروردگار زمين و آسمان ها و او سر بزنگاه راه خدا را برگزيده بود
  

از جيب دست راستی مانتو آتابی را آه از وقتی در هزار سال پيش خانه ی ُرزا را ترك می گفت در 
. دمان را می گويملندن خو. آتاب شهری بود آه به نجات آن آمر بسته بود: آن يافته بود، بيرون آشيد

خود . پايتخت واليت برای مطالعات سودمند با جزييات آامل و توضيحات نقشه برداری شده بود
  .یتا الف لندن جغرافی دانان را، از : شهر را نجات خواهد داد. خودش بود

  
*  
 

 و در آنج خيابانی در آن بخش شهر آه روزگاری به محله ی هنرمندان، آدم های تندرو و جويندگان
روسپی ها شهرت داشت و اآنون مسكن آارمندان سازمان های تبليغاتی و تهيه آنندگان فيلم های 

مردی جوان در نهايت . ارزان قيمت در آن قرار داشت، چشمان َمِلك مقّرب به گمگشته ای افتاد
از زيبايی آه بينی عقابی چشمگير، موی نسبتا بلند شبق گون و روغن خورده داشت و فرق سرش را 

گمگشته لب پياده رو ايستاده، پشت به . وسط باز آرده بود و انگار همه ی دندان هايش طال بودند
خيابان آمی به جلو متمايل شده و در دست راستش چيزی را محكم می فشرد آه ظاهرًا برايش سخت 

 ابتدا به شيئی آه در دست داشت خيره می شد و سپس. رفتارش حيرت انگيز بود. اهميت داشت
نظری به اطراف می انداخت، سرش را به چپ و راست می چرخاند و با دقت تمام چهره های 

جبرئيل آه نمی خواست به سرعت به او نزديك شود، ابتدا از آنارش . عابران را برانداز می آرد
بار ديگر آرام به گمگشته نزديك شد . گذشت و ديد آنچه در دست دارد يك عكس شش در چهار است

مرد غريبه با نگاه مشكوآی براندازش آرد و سپس عكس را نزديك . ی خواهد آمكش آندو گفت م
نگاه آنيد، اين : "صورتش گرفت و در حالی آه با انگشت سبابه ی درازش به آن اشاره می آرد گفت

  "مرد را می شناسيد؟
  

ه بينی عقابی همين آه جبرئيل به عكس نگاه آرد، ديد چهره ی مرد جوانی است در نهايت زيبايی آ
پی . چشمگير و موی نسبتا بلند شبق گون روغن خورده دارد و فرق سرش را از وسط باز آرده است

برد آه اشتباه نكرده و آن آه در اين آنج خيابان شلوغ ايستاده و به جماعت عابر می نگرد تا شايد 
 يا بهتر بگويم شبحی خود را در ميانشان بيابد، روحی است آه تن جا به جا شده اش را می جويد،

 "آا" چرا آه مالئك می دانند روح يا -است آه مايوسانه جسم مادی و نوری گمگشته اش را می طلبد
. ، بيش از يك شبانه روز برجا نمی ماند)پس از گسستن بند زرين نوری آه آن را به بدن می پيوندد(

جبرئيل پيش . او شگفتزده خيره ماندو ." هرچه از دستم برآيد برايت انجام می دهم: "به گمگشته گفت
زيرا هر گاه َمِلك مقّرب روحی را . آمد و چهره ی آا را در دست گرفت و لبان او را محكم بوسيد

 اما اين -ببوسد، آن روح فورًا احساس مكان را باز می يابد و به راه حق و حقيقت رهنمون می گردد



به جای اين آه قدر بوسه ی مالئكه را بداند و روح گمگشته واآنش تعجب آوری از خود نشان داد و 
درسته آه من وضعم بده، ولی ديگه . مرديكه خجالت بكش: "از بخت خود سپاسگزار باشد، فرياد زد

و سپس چنان قدرت نمايی آرد آه فقط از جسمی جامد برمی آيد، نه از روحی ." نه اين قدر
ا چسبيده بود چنان محكم توی دماغ َمِلك بله، گمگشته با همان دستی آه عكس خودش ر. سرگردان

  .مقرب، ُسروش پرودگار آوبيد آه خون از آن سرازير شد و سرش گيج گيجی خورد
  

بهتر آه شد، گمگشته رفته بود، ولی رآا مرچنت روی قاليچه اش نيم متر باالتر از سطح زمين 
. وست از بهارش پيداستسالی آه نك: "نشسته و به فلك زدگی او با تمسخر می نگريست و می گفت

اين را دوستانه بهت می . جناب جبرئيل پاك ُخل شده ای. اين را باش، خيال می آند َمِلك مقّرب است
اگر جای تو بودم به . گويم، انگار زيادی نقش اين موجودات بالدار را بازی آرده ای و ِبِهت نساخته

ا اين آه جبرئيل تصور می آرد همچنان آن وقت ب." آن خدايی هم آه ديدی چندان اعتماد نمی آردم
اسم بردی  ]شيطان[اوپارنيچه مگر پس از اين آه از : "قصد تمسخر دارد، با لحنی دوستانه تر افزود

خودش به آنايه جوابت را سرهم بندی نكرد؟ تصور مطلق بودن ارزش ها، نور عليه تاريكی، بدی 
ای فرزندان آدم، نگذاريد شيطان اغواگر : دمی گوي. بر عليه نيكی در اسالم به سادگی بيان شده

آن گاه پوشش را از آنان دور . گمراهتان آند، هم او سبب شد آه اجدادتان از باغ بهشت رانده شوند
 اگر در تاريخ به عقب برگردی می بينی قبًال چنين نگرشی وجود -نمودم تا از شرم آگاه گردند

آيا ممكن است در شهری بدی باشد و دست خدا : گويد در قرن هشتم قبل از ميالد می آموس. نداشته
اگرچه از نورم، :  از قول يُهوه َنقل می آند آه در قرن دهم گفته استده ترو ديسيادر آار نباشد؟ و 

. و اين همه از من است و من پروردگارم. اما تاريكی می آفرينم، صلح پديد می آورم و شر می آفرينم
از ميالد بود آه مفهوم شيطان تغيير آرد و بدی آه در گذشته يكی از تازه بعد از قرن چهارم بعد 

از آن سخنرانی هايی بود آه رآای ." صفات خداوند شمرده می شد در وجود شيطان تجلی يافت
هرچه باشد خانواده اش به سنت چندخدايی تعلق داشت و خودش هرگز . واقعی از پسش برنمی آمد

جبرئيل خوب . ر احواالت جناب شيطان عالقه ای نشان نداده بودنسبت به ساير مذاهب و مطالعه د
می دانست آه رآايی آه پس از سقوط ُبستان ُمدام او را تعقيب می آرد وجود خارجی، روانی و بدنی 

اما پس آخر اين چه بود؟ به راحتی می توانست او را زاييده ی تخيالت خودش . ندارد و واقعی نيست
 با چنين فرضی دانش -جرم و دشمن، يا تجسم شيطانی آه در وجودش بود چيزی مثل شريك -بداند

تاريخی رآا هم توضيح پذير می شد، اما جبرئيل فرشته اين چيزها را از آجا می دانست؟ آيا / مذهبی
در اينجا احساس می آرد يك چيزی (در گذشته اين معلومات را داشته و بعدًا دچار فراموشی شده 

 يعنی زمانی آه بيهوده "بخش تاريك"ی می خواست افكارش را بر روی آن درست نيست، اما وقت
نسبت به فرشته بودن خود ترديد آرده و يقينش را از دست داده بود متمرآز آند، انگار با يك ِمه 

 شايد -)غليظ و تيره روبرو می شد آه هرچه دقيقتر در آن می نگريست چيزی جز چند سايه نمی ديد
  توری بلنش را فرا گرفته بود، از جمله اين خاطره آه چگونه دو نايب فرشتگان، هم آنچه اآنون ذه

، دشمنش شيطان را يافته بودند، در باغ بهشت مانند وزغ آنار گوش حوا چمباتمه زده با  زنونو
از طريق شنوايی، حسی آه به دامنه ی خيال حوا می پيوست، برای او تصور و رؤيا "ترفندهايش 
له، شايد اين خاطره را هم آن موجود مبهم، موجود غريبی آه در اتاق خواب اله لويا ب." می آفريد

 در اين صورت شايد رآا را هم همين خدا -چشم و گوشش را باز آرده بود در ذهنش جای داده بود
نه، سايه ای درونی و زاييده ی احساس گناه بود، شايد رآا . فرستاده و در واقع هماوردی مقدس بود

  .رستاده بود تا با اين درگيری بار ديگر او را به آمال نزديك آندرا ف
  



رآا خندان . بينيش آه هنوز خون می آمد، حاال گزگز می سوخت و او قدرت تحمل درد را نداشت
  .اما انگار شيطان بهتر فهميده بود." به نظرم بچگيت از آن ِزرِزروها بوده ای: "گفت

 
   دارد؟آدام موجود زنده ای درد را دوست

  
  .هرآس راهی بيابد از جهنم می گريزد

  
  .هرچند محكوم به عذاب ابدی باشد و تو نيز بی ترديد چنين خواهی آرد

  
  و دليرانه به سوی مكانی هرچه دورتر از درد

  
  خواهی گريخت، به آنجا آه اميد آرامش 

  
  . و نابودی عذاب می رود

  
يندازند، دست به قتل و غارت و تجاوز می زند و انسان را آه به جهنم ب. از اين بهتر نمی شد گفت

رآا آه . دستمالش را جلوی دماغش گرفت... خالصه به هر دری می زند تا بلكه خالصی يابد
الطبيعه دعوت می آرد، آوشيد  همچنان روی قاليچه نشسته و او را به فرو رفتن در عوالم ماوراء 

آخه . ماندی؟ سرانجام می توانستی دوستم بداریچرا با من ن: "درباره ی امور عادی تر صحبت آند
نه مثل آن . يعنی داشتم. خيلی ها ظرفيت عاشق شدن را ندارند، اما من دارم. من عشق را می شناسم

مثل . بمب مو بوِر خودمرآزبين آه يواشكی در فكر بچه دار شدن بود، اما به تو چيزی بروز نمی داد
  ." شت آه موجوداتی مثل خدا مشكالت آدم ها را حل آنندديگر آن زمان ها گذ. آن خدايت هم نه

  
آن هم شوهری آه آارش مربوط به بولبرينگ . اوًال تو شوهر داشتی: "جبرئيل نتوانست ساآت بماند
از آن گذشته، از آدمی مثل من آه اين همه انتظار ديدن خدا را آشيده ام . بود و من فقط دسرت بودم

ديگر اين آه قضيه ی بچه .  ديدارش نايل شده ام از او بدگويی آنمتوقع نداشته باش حاال آه به
  "چيست؟ اصًال معلوم هست چه می گويی؟

  
تو جهنم را نمی شناسی، : "رآا در حالی آه از حالت ضد ضربه بيرون می آمد، به سرعت جواب داد

آن شوهر بولبرينگ اگر از من می خواستی، فورًا . اما حتمًا اين امتياز را از آِن خود خواهی آرد
نی در هتِل . اشكالی ندارد، تو را همانجا خواهيم ديد. اما تو الل ماندی. خسته آننده را ترك می آردم

  ."چه واال
  

قبل از اين آه خودت . بيچاره بچه ها. تو تحمل ترك فرزندانت را نداشتی: "اما جبرئيل پافشاری آرد
تو ديگر حرف نزن، خجالت نمی آشد، صبر آن : "ترآا از آوره در رف." بپری، آن ها را هل دادی

 راستی -!دل و جگرت را بيرون می آشم، و با نان برشته می خورم. پدرت را در می آورم جناب آقا
ُخب معلوم است، مردها . آن شاهزاده خانم سفيد برفَيت معتقد است آه بچه فقط متعلق به مادر است

.  ماند، مگر نه؟ شماها فقط به درد تخم ِآشی می خورينمی آيند و می روند، اما خودش سرجايش می
آخر ای بچه ی . شماها تخميد و او باغ، آسی آه از تخم اجازه ی آاشته شدن نمی گيرد. ببخشيد ها

  "احمق بمبئی، تو از افكار مادرهای امروزی چه می دانی؟



  
الی پشت بام به پايين پرت خودت چه؟ مگر قبل از اين بچه ها را از با: "جبرئيل خشمگين جواب داد

  "آنی، از پدرشان اجازه گرفته بودی؟
  
  

رآا در غضبی هولناك، ميان دودی زرد رنگ با چنان انفجاری گم شد آه جبرئيل بی اختيار عقب 
و آن وقت بويی ) و همانطور در پياده رو، آنار پايش باقی ماند(عقب رفت و آاله از سرش افتاد 

اما با اين آه سخت دچار استفراغ شده بود، .  پيچيد و نفسش را بند آوردقوی و تهوع آور در مشامش
با خود گفت جاودانگی، يعنی . چند روز بود هيچ نخورده بود. چيزی در معده نداشت آه خارج شود

يكی . بعد چشمش به دو عابر افتاد آه با تعجب براندازش می آردند. رهايی شكوهمند از استبداد
ت چرمی و موهايی آه به سبك پانك ها قوس و قزحی رنگ شده بود، خشن به جوانی بود آه با آ

و ديگری زنی ميان . نظر می رسيد و روی صورت و بينيش را هم با رنگ زيگ زاگ آشيده بود
انديشيد خوب بهتر است از همين امروز شروع آنيم و . سال و ظاهرًا مهربان و روسری به سر بود

 ."توبه آنيد زيرا من جبرئيل َمِلك مقّرب خدا هستم: "فتبا صدايی رسا و ُپرهيجان گ
  

و بعد سكه ای در آاله جبرئيل پرتاب آرد و به راهش ." فلكزده ی بی پدر: "جوان چرم پوش گفت
اما زن خوشرو با حالتی اسرار آميز به سويش خم شد و در حالی آه جزوه ای به دستش . ادامه داد

و جبرئيل با يك نگاه فهميد جزوه حاوی افكار ." ايتان جالب باشدفكر می آنم اين بر: "می داد گفت
ظاهرًا .  شهروندان سياه پوست به موطن اصلی شانند"پس فرستادن"نژاد پرستانی است آه خواستار 

. انگار فرشته ها هم از اين طبقه بندی ها برآنار نبودند. زن او را فرشته ای سفيدپوست پنداشته بود
سكوت جبرئيل را نشانی از ..." می توانيد موضوع را اينطور بررسی آنيد: "زن گفت. عجيب است

ترديد او پنداشته و با صدای بلند و لحنی ُپرطمطراق به او فهماند آه او را نه سفيد سفيد، بلكه قبرسی 
د، ببيني: "يا يونانی می پندارد و با بهترين لحنی آه برای آدم های مصيبت زده به آار می ُبرد، افزود

  "اگر آن ها می آمدند و آشور شما را، هر جايی آه هست، ُپر و شلوغ می آردند، ناراحت نمی شديد؟
  
*  
 

به رغم بينی مشت خورده، آزار اشباح، صدقه ای آه به رسم احترام حواله اش شده بود و نيز سقوط 
بيش از پيش به اعماقی آه به گروهی خاص اختصاص داشت و مكان شر و تيره روزی بود، جبرئيل 

بر آن شد تا اعمال نيك خود را آغاز آند و آار بزرگ عقب نشاندن دشمن و گسترش مرزهای 
شهر را ميدان به ميدان نجات خواهد . نقشه ی درون جيب، راهنمای او بود. نيكوآاری را به پيش برد

ش خواهد ، در جنوب شرقی پيچيپس وود در شمال غربی نقشه آغاز آرده تا هاآلی فارماز . داد
 را گرفته بود، "بيابان"در پايان شايد در زمينی آه لب مرز نقشه قرار داشت و نام با مسمای . رفت

  . محض تفريح يك دست گلف بازی آند
  

 -شيطان، ابليس، يا هر اسمی آه روی خودش گذاشته بود. دشمن حتمًا در نيمه ی راه انتظار می آشيد
 را نيز با آن شاخ ها و حالت شر و پليدش به وضوح به  چهره ی دشمن-و نوك زبان جبرئيل بود

شك . ُخب حتمًا به زودی شكل واضحتری می گرفت و اسم هم يادش می آمد... خاطر می آورد
او همان بود آه به زودی شكوه ديرينه را باز . مگر نه اين آه روز به روز نيرومندتر می شد. نداشت



آن . ك می رساند و او را به تيره ترين اعماق می افكندمی گرفت و بار ديگر پشت دشمن را به خا
  .چو، چه، چين، مهم نيست، به موقع به ياد خواهد آورد.  شروع می شد"چ"اسم چی بود؟ با حرف 

  
*  
 

بی هوا هر طور دلش می خواست تغيير شكل می . شهر فاسد به سلطه ی نقشه برداران تسليم نمی شد
بعضی روزها در . و ترتيب، خواست مقدس خود را دنبال آندداد و نمی گذاشت جبرئيل با نظم 

خيابانی می پيچيد و در انتهای ستون های بسياری آه از گوشت و خون انسان ها ساخته شده بود، 
خود را در بيابانی می يافت آه در نقشه رسم نشده بود و فراسوی آن بناهای بلند و آشنا مانند ُبرج 

گاه . دند آه انگار در ياد همچون قصرهای ماسه ای فرو می ريختنداداره ی تلفن به چشم می خور
افتان و خيزان از ميان پارك های شگفت انگيز و يك شكل می گذشت و به خيابان های شلوغ مرآز 

همانجايی آه در برابر ديدگان مبهوت رانندگان از آسمان باران اسيد می باريد و آف . شهر می رسيد
شهر : در اين مامن شياطين و سراب ها غالبًا صدای خنده می شنيد.  آردخيابان ها را سوراخ می

می خواست به او بفهماند آه آنچه . ناتوانی او را به مسخره می گرفت و چشم به راه تسليمش بود
جبرئيل خطاب به . دارد از مرز ادراك جبرئيل فراتر می رود و تغيير و دگرگونی ناممكن است

از .  بود با صدای بلند ناسزا می گفت و از خداوند نشانه ای تازه می طلبيددشمنش آه هنوز بی چهره
خالصه آم آم به . آن بيم داشت آه نيرويش آافی نباشد و عاقبت از عهده ی آن آار عظيم بر نيايد

لباس هايش آثيف، موهايش چرب و بی حالت و . فلكزده ترين و آلوده ترين مالئكه گان مبدل می شد
  . رسيد"فرشته"ه ُگله نيش زده بود و در اين وضع فالآت بار بود آه به ايستگاه متروی ريشش ُگله ب

  
. حتمًا صبح زود، زيرا آارآنان ايستگاه تازه قفل در مشبك آهنی را آه شب ها بسته بود می گشودند
 لخ جبرئيل در حالی آه سرش را پايين انداخته دست ها را به ته جيب ها فرو برده و پاهايش را لخ

نقشه ی خيابان های شهر را مدت ها پيش دور انداخته . (روی زمين می آشيد، وارد ايستگاه شد
  .چشمش را آه باز آرد چهره ای ديد با ديدگان ُپر از اشك.) بود
  

من : "و زن جوانی آه پشت باجه ی بليت فروشی نشسته بود به تلخی پاسخ داد." صبح به خير: "گفت
آرام باش : "جبرئيل گفت. و اشك هايش چون ابر بهاری سرازير شد." يده امآه خيری از اين صبح ند

جبرئيل برای آزمودن دختر جواب ." شما آه آشيش نيستيد: "و دختر ناباورانه نگاهش آرد." فرزندم
در اينجا : "و دختر همانطور آه بی هوا گريسته بود، بنا آرد خنديدن." من مالئكه جبرئيل هستم: "داد

از ميدان به در آردنش چندان آسان ." فرشته ها را روی درخت آريسمس آويزان می آنندفقط عكس 
مشكلت را . من جبرئيل هستم: "در حالی آه نگاهش را به چشمان دختر دوخته بود تكرار آرد. نبود

انگار می خوام همه ی . راستش باورم نمی شه: "و او آه از خودش تعجب می آرد گفت." به من بگو
  . و شروع به صحبت آرد" معموًال اينطور نيستم، می دونين؟. دالمو واسه ی يك ولگرد بگمدرد و 

  
به . بيست سال بيشتر نداشت و خرج پدر و مادرش را می داد. دختر اورفيا فيليپس نام داشت

. خصوص حاال آه خواهر احمقش هياسينت، آه قبًال فيزيوتراپيست بود را از آار بيكار آرده بودند
اين اواخر دو آسانسور نو و تر .  اوريا مسكی نام داشت- البته مرد جوانی هم در آار بود-جوانمرد 

در ساعت های شلوغی آه . و تميز در ايستگاه آار گذاشته بودند آه مسؤوليتشان با اورفيا و اوريا بود
اعت های روز، يك هر دو آسانسور ُمدام باال و پايين می رفتند، نمی شد گفتگو آرد، اما در بقيه ی س

اورفيا در باجه ی بليت فروشی آه آنار اتاقك آسانسور قرار داشت می . آسانسور بيشتر آار نمی آرد



به در آسانسور براقش تكيه می داد و . نشست و اوريا هر طور بود بيشتر اوقات را با او می گذراند
اختيار از : " ناالن به جبرئيل گفتاورفيا. واله و شيدای همديگر بودند. دندان هايش را خالل می آرد

يك روز بعدازظهر آه ايستگاه خلوت بود ." آنقدر عجله دارم آه يادم می ره فكر آنم. دستم در می ره
از پشت باجه برخاسته و همانطور آه اوريا تكيه داده، دندانش را خالل می آرد روبرويش ايستاده 

از آن پس اوريا با . ده بود، خالل را رها آرده بودبود و جوان همين آه چشمش به حالت نگاه او افتا
قدم های سبكتری سر آار می آمد، دختر هم هر روز آه از پله ها به سوی اعماق زمين سرازير می 

دختر . بوسه هايشان َدم به َدم طوالنی تر و هيجان آلودتر می شد. شد، خود را در بهشت می يافت
مد، نمی توانست از او جدا شود و اوريا ناچار در حالی آه گاهی آه زنگ آسانسور به صدا در می آ

به دختر می . اوريا آارش را دوست داشت. او را آنار می زد." بسه دختر، مردم منتظرند: "می گفت
گفت از پوشيدن اونيفورم احساس غرور می آند و از انجام يك خدمت مردمی و تقديم عمر و 

می خواست به او . ر دختر آمی از خود راضی می آمدبه نظ. زندگيش به جامعه ارضا می شود
اما رك گويی دردی را دوا نمی آرد ." اوری جان، تو در اينجا يك آسانسورچی بيشتر نيستی: "بگويد

اين است آه زبانش را نگه می داشت، يعنی توی دهان اوری فرو می . و ممكن بود طرف را برنجاند
  . برد
  

مرد خودش را آنار آشيد و دختر در حالی آه . ه نبرد تبديل شدروزی بوس و آنارشان در تونل ب
و دختر " مگر ُخل شده ای؟: "مرد گفت. گوشش را گاز می زد، دستش را داخل شلوار او فرو برد

  "از دستم عصبانی هستی؟: "همچنان آه ادامه می داد پرسيد
  

سش از جنس توئيد بود از آن خانم روسری به سری آه لبا. اينطوری شد آه عاقبت مچشان را گرفتند
اما از آن پس اورفيا مجبور بود . شانس آورده بودند آه عذرشان را نخواستند. ها شكايت آرده بود

بدتر از آن . روی زمين آار آند، يعنی حق نداشت وارد آسانسور بشود و آارش فقط بليت فروشی بود
می : "خشمناك غريد. يستگاه داده بودنداين آه شغل قديمش را به راشل واتگينز، خوشگلترين دختر ا

راشل آه از پله ها مياد باال قيافه و موهای به هم ريخته اش را می بينم . دانم آن تو چه آار می آنند
  .اوريا اين روزها زياد ُدور و بر اورفيا نمی آمد." آه دارد درست می آند

  
و با اين حال ."  اما تو فرشته نيستی.نمی دونم چه آار آردی آه هرچه تو دلم بود بهت گفتم: "گفت

  ." من می دانم در دلت چه می گذرد: "جبرئيل گفت. نمی توانست چشم از نگاه خيره ی او بردارد
  

آهان، اميال نيرومند دختر به . و دستش را به درون پنجره ی باجه آرد و دست دختر را گرفت
ن تفسير حاالت او را در خود می ديد و توا. جبرئيل سرايت می آردند و در درونش لبريز می شدند

اين بود آنچه . دختر آن جسارت را می يافت آه چنان آه واقعًا می خواست رفتار آند و سخن بگويد
به طوری آه آنچه بعدًا به وقوع پيوست نتيجه ی . توانايی مشارآت با حريف را. به ياد می آورد
اورفيا فيليپس درون باجه ی بليت .  را بازيافتمبا خود گفت آخر خصوصيات مالئكگيم. اتحادشان بود

سنگين به نظر می رسيد و لبانش را به . فروشی با چشمان بسته و بدن ُسست روی صندلی افتاده بود
  .  خب، تمام شد- و لبان جبرئيل نيز همراه آن می جنبيد-سختی حرآت می داد

  
ه ُنه تار مو بيشتر نداشت و آن ها را هم در اين هنگام رئيس ايستگاه، مردی آوچك اندام و خشمگين آ

از آنار گوشش باال زده، روی آله ی طاسش چسبانده بود، يك مرتبه مثل عروسك خيمه شب بازی از 
 پليس وِاّلاآهای، چه آار داری می آنی؟ زود بزن به چاك : "در پريد تو و خطاب به جبرئيل فرياد زد



رئيس آه چشمش به اورفيا افتاد آه از عالم هپروت . ردجبرئيل از سر جايش تكان نخو." خبر می آنم
يقه ی . اين جوری شو ديگه نديده بوديم. قباحت داره خانم فيليپس: "بيرون می آمد، بنا آرد داد آشيدن

اورفيا ايستاد، بارانيش را پوشيد، ." واقعًا آه ايواهللا. آن وقت چرت هم می زنه. هرچی َمرده می گيره
داريد اموال دولت را بی مسؤوليت رها می آنيد؟ . "رداشت و از باجه بيرون آمدچتر تاُشوَيش را ب

اورفيا به سوی پله ی مارپيچ ."  هرچی ديدين از چشم خودتون ديدينوِاّلازود برگردين سر جاتون، 
رئيس آه آارمند را در دسترس نمی ديد به سوی جبرئيل . روانه شد و شروع به پايين رفتن آرد

از هر خراب شده . با تو ام، فلنگ را ببند. زود گورت را گم آن: " او تالفی آند و گفتچرخيد تا سر
  ."ای بيرون خزيده ای برگرد همانجا

  
  ."منتظر آسانسور هستم"جبرئيل با وقار تمام پاسخ داد 

  
 و اورفيا همين آه به آخرين پله رسيد چشمش به اوريا مسلی افتاد آه مثل هميشه به در تكيه داده بود

با آرامش تمام . اما اين بار اورفيا می دانست چه آند. راشل واتگينز لبخند آيف آلودی بر لب داشت
  ." تا حاال خالل دندانت را داده ای راشل دست بزند؟ حتمًا خوشش می آيد: "گفت

  
ه او اما نگا." اين قدر خودت را سُبك نكن اورفيا: "اوريا شروع آرد آه. دوتايی مات و مبهوت ماندند

آره : "اورفيا آهسته گفت. آن وقت راشل را گذاشت و با قدم های ُسست به سويش رفت. ساآتش آرد
حاال برو به طرف . بيا جونم، بيا پيش مامان: "نگاهش را همانطور خيره به او دوخته بود." اوری

 يك چيزيش اما انگار اوری." بعدش می ريم باال و همه چيز درست می شه. آسانسور و دآمه را بزن
. راشل واتگينز نزديكش ايستاده بود، خيلی نزديك، و او ديگر جم نمی خورد. ديگر نمی آمد. شد

و اوريا بازويش را ِگرد ." بگو بيخود به خودش زحمت نده. خودت بهش بگو اوريا: "راشل گفت
 به آن ايمان نه، از تصور باالتر بود،. اورفيا صحنه را اينطوری تصور نكرده بود. راشل حلقه آرد

پس از اين آه جبرئيل دستش را طوری در دست گرفته بود آه انگار نامزد بودند، مات و . داشت
نگذار به من : "راشل فرياد زد. حاال جلو رفت. درست نمی فهميد چه دارد می گذرد. متحير مانده بود

ی اورفيا را در دست در اين هنگام اوريا ُمچ ها." می خواهد اونيفورمم را خراب آند. دست بزند
. اورفيا ناگهان شل شد." قراره با هم ازدواج آنيم: "گرفته، محكم نگهش داشت و خبر را اعالم آرد

از اين به بعد ديگه آسانسور برای تو آار نمی آنه، اورفيا فيليپس و همونطور آه : "اوريا ادامه داد
س زنان با سر و وضع به هم ريخته، در اورفيا نف." راشل می گه اين بازی ها ديگه فايده ای نداره

صدای قطاری آه وارد ايستگاه می شد به . حالی آه به ديوار تونل تكيه می داد، روی زمين نشست
دو نامزد در حالی آه خودشان را مرتب می آردند، سِر ُپست هاشان دويدند و اورفيا . گوش رسيد

." دختر تو برای من زيادی تند و تيزی ":اوريا مسكی به جای خداحافظی گفت. همانجا باقی ماند
. راشل واتگينز با دست بوسه ای برای اوريا فرستاد و اوريا َدم دِر آسانسور بنا آرد خالل آردن

  ."آن غذاهايی آه دوست داری از . امشب خودم برايت شام می پزم: "راشل گفت
  

مرديكه : "ديدن جبرئيل فرياد زداورفيا فيليپس پس از پيمودن دويست و چهل و هفت پله ی شكسته با 
  "احمق شيطان صفت، آی از تو خواسته بود گند بزنی به زندگی من؟. ی آثيف

  
*  
 



از اين گذشته . حتی هاله ی نور هم، چنان آه گويی المپش را خاموش آرده باشند، ناپديد شده بود
ه نشسته بود و به جبرئيل روی نيمكتی در پارك آوچك نزديك ايستگا. محل مغازه را نمی دانست

اگر اتيكِت روی دبه : افكار آفرآميز بار ديگر هجوم می آوردند. بيهودگی تالش هايش می انديشيد
نادرست بود و آن را اشتباها به جايی می بردند، تقصير دبه واال چی بود؟ اگر حقه های سينمايی 

از حلقه می زد، گناه آارگر نمی شدند و يك هاله ی آبی رنگ به ُدور سر الهه ی در حال پرو
لطفًا بگوييد ... هنرپيشه چی بود؟ به همين دليل حاال هم آه فرشته بازيش درست از آب درنيامده بود

 آيا تقصير به گردن شكسته ی خودش بود، يا اين آه آن موجود متعالی آار  ببينم، تقصير آی بود؟
دی، در ميان بوته های گل رز و دسته خرابی آرده بود؟ بچه ها در اين پارك مملو از ترديد و ناامي

انديشه ی سقوط فرشتگان .  دی او ان، لندن-ال او ان: های ابرگونه ی پشه های ريز بازی می آردند
در مورد آدم ها مشكل هميشه اخالقی بوده، . به قصه ی رانده شدن آدم و حوا از بهشت شباهتی ندارد

اول زنه . ايد از آن بخوری، گوش ندادند و خوردندچشيدن ميوه ی ممنوع، دانش نيك و بد، گفتند نب
گازش زد و بعد بر اثر گفته ی او َمرده هم از آن چشيد و معيارهای اخالقی پديد آمدند آه طعم سيب 

حتی . در واقع مار سيستم ارزش ها را تقديمشان آرده بود آه به آن ها توان داوری بخشيد: می دادند
چرا بدی، چرا : ها سر و آله ی همه ی پرسش های ناجور پيدا شدو بعد. داوری نسبت به خود خدا

هرچه باشد جناب ايشان مايل .  اين بود آه از بهشت به بيرون رانده شدند رنج، چرا مرگ، آخر چرا؟
 بچه ها نگاهش می آردند و دزدآی -.نبودند بنده های آوچولويشان از حد و حدود خود تجاوز آنند

آن وقت تفنگ های پالستيكيشان را به " عجيب و غريبه اينجا اومده چيكار؟اين يارو : "می خنديدند
از آنجا بياييد "يك صدای زنانه گفت . سويش نشانه رفتند، پنداری از اين آدم های بی سر و پا است

صدايش ُپر از . زنی بود خوش پوش، سفيد رو و سرخ مو با آك و مك فراوان بر صورت..." آنار
در حالی آه سقوط فرشتگان تنها به قدرت آسمانی ." نيديد چی گفتم؟ زود باشيدنش: "بی ميلی بود
تنبيه برای نافرمانی ها و . در واقع چيزی جز يك آار مشخص پليسی آسمانی نبود: بستگی داشت

اما معلوم بود اين . آه برای تشويق ديگران الزم بود... سرآشی ها، نشان دادن نيكی و سرسختی و
آخر آدام آفريدگاری پيدا می شود آه دوست نداشته باشد . ندان به خودش اعتماد نداردجناب متعالی چ

بهترين آفريده اش خوب را از بد تميز بدهد؟ آن آيست آه با ايجاد وحشت حكومت می آند و نسبت به 
سرسپردگی و اطاعت بی چون و چرای نزديكترين همكارانش اصرار می ورزد، مخالفين را به آتش 

اين . در اينجا جلوی افكارش را گرفت...  سيبری و آوالك وحشتناك جهنم گرفتار می آند؟هولناك
.  شيطان آن ها را در آله اش فرو می آرد- بيل زبوب-فكرها آار اهريمن بودند و حتمًا خود ابليس

ش اما اگر آن وجود هنوز به ُجرم اين آه قبًال ايمانش را از دست داده بود مجازاتش می آرد، راه
در حالی . بايد آنقدر ادامه می داد تا روحش پاك می شد و نيرويش را تماما باز می يافت. درست نبود

آه ذهن را خالی می آرد، همچنان در ميان تاريكی آه جايگزين روشنايی روز می شد نشست و 
.  تو نيستی آيه آيه-ايپ ديپ، آسمون آبيه). حاال دورتر بازی می آردند(بازی بچه ها را تماشا آرد 

 و در اينجا يكی از پسر بچه ها، پسر يازده ساله ی جّدی ای با - نه چون تميزی-نه چون آثيفی
  ." مامانم می گه تو ملكه ی پريان هستی: "چشمانی درشت را ديد آه به او زل زده است و می خواند

  
رايت شعرهای حاال ديگه بچه ها هم ب: "رآا مرچنت با لباس های فاخر و جواهراتش ظاهر شد

. حتی آن دختره ی بليت فروش را هم نتوانستی قانع آنی. هجوآميز درست می آنند، َمِلك مقّرب خدا
  ."انگار آاری از پيش نبرده ای عزيز جان

  
*  
 



. اما اين بار روح رآا مرچنت آه خود را به دست مرگ سپرده بود، تنها برای ريشخند او نيامده بود
 آمده آار خودش  جبرئيل اعتراف آرد آه بالهايی آه تاآنون بر سرشرآا در ميان بهت و حيرت 

خيال آرده ای همه چيز دست آدمی است آه آن باال است؟ نه پسر جون : "سرش داد آشيد. بوده است
انگليسی را با لهجه ی شيك بمبئی صحبت می آرد و با شنيدن آن دل جبرئيل از غم ." بذار حاليت آنم

يادت نره آه من از عشق تو : "شرده شد، اما رآا آاری به اين آارها نداشتغربت شهر گمشده اش ف
اوليش اين است آه زندگيت را يكسره . فهميدی عوضی؟ همين به من حق و حقوقی می دهد. ُمردم

آدمی آه باعث خودآشی معشوقه اش شده باشد بايد فالآت بكشد، مگر . خراب آنم و انتقامم را بگيرم
مدتی است دارم بال به سرت می آورم و حاال ديگر از اين آار هم . نونش اين استنه؟ در هر حال قا

يادت می آيد چه زود می بخشيدمت؟ خوشت می آمد، نه؟ به اين خاطر آمده ام آه . خسته شده ام
می خواهی درباره اش صحبت آنيم، يا ترجيح می . بگويم راه هايی هم برای آنار آمدن وجود دارد

يوانه بازی در بياوری و خيال آنی فرشته شده ای؟ بيچاره، تو يك ولگرد خيابانگرد دهی همينطور د
  ."بيشتر نيستی

  
  "منظورت از آنار آمدن چيست؟: "جبرئيل گفت

  
آافی . خوب معلوم است فرشته ی من: "حالتش تغيير آرد و با لحنی مهربان و نگاهی درخشان گفت

  ."است يك قدم آوچك برداری
  

  .می گفت دوستش داردچه می شد اگر 
  

به او ثابت . چه می شد اگر آن را به زبان می آورد و هفته ای يك بار در آنار يكديگر می آراميدند
   :می آرد آه دوستش دارد

  
اگر حاضر می شد شبی را مثل آن وقت ها آه شوهر بولبرينگش برای آار به سفر می رفت، در 

هايی آه در اين شهر بر سرت آوردم دست می آشم و تو آن وقت ديگر از اين بال. "آنار او بگذراند
از اسارت اين توّهم تغيير و دگرگونی و آزاد آردن شهری آه خيال می آنی آن را به چهار ميخ 

حتی می توانی با آن خانم رنگ پريده ات . آرام. آشيده اند، بيرون می آيی و همه چيز آرام می شود
آخر بگو ببينم، من آه ُمرده ام، پس چطور . بزرگی بشویزندگی آنی و در سطح جهانی ستاره ی 

نه، يك عشق . می توانم حسود باشم جبرئيل؟ نمی خواهم بگويی به اندازه ی او برايت اهميت دارم
عشقی مانند يك بشقاب خوراك اضافی آه در آنار غذای اصلی سفارش . درجه ی دو برايم آافی است

  ." آلمه ی آوچولو را بگو ديگهخب، چی فكر می آنی؟ آن دو. می دهند
  
  ."به من فرصت بده"
  
من آه چيز تازه ای از تو نمی خواهم، خودت قبًال با آن موافق بودی، خيلی هم زياده َروی می "

مگر خانه ی ُرزا دايموند پير را فراموش آرده ای؟ . هم آغوشی با اشباح چندان بد هم نيست. آردی
 تماشايی بود، مگر نه؟ فكر می آنی آاِر آی بود؟ گوش بده، من به خيلی. شِب انبار قايق را می گويم

دوست داری دوباره با . اين از امتيازات شبح بودن است. هر شكلی آه تو بخواهی می توانم دربيايم
می خواهی با زنی عين آن آوه . آن عجوزه ی دوره ی غارنشينی توی انبار قايق باشی؟ اجی، مجی



فكر آردی آن . آال آازو، آال آازم. لوله برفَيت هم آغوش بشوی؟ ُخب باشهنورد پسرانه ی شيرين گ
  "آه بعد از مرگ پيريه انتظارت را می آشيد آی بود؟

  
پنداری به . تمام شب را در خيابان های شهر قدم زد و خيابان ها همچنان بی تغيير و مبتذل ماندند

 قاليچه ی پرنده در ارتفاعی بلندتر از قد هژمونی قوانين طبيعت تن در داده بودند و رآا بر روی
جبرئيل، در مقابلش مانند هنرمندی بر روی صحنه حرآت می آرد و شيرينترين ترانه های عاشقانه 

هرچه ترانه بود خواند، . را می خواند و ساز دهنی ای می نواخت آه يك گوشه اش از جنس عاج بود
ار فيلم های قديمی مانند ترانه ی جسورانه ای آه از غزل های فيض احمد فيض گرفته تا بهترين اشع

 در اين - خوانده بود۵٠آنار آالی رقاصه در حضور اآبر شاه مغول در فيلم مغول اعظم، در دهه ی 
پی يار آياتو :  می گويد-ترانه رقاصه عشق نافرجام و ممنوع خود را به شاهزاده سليم تقديم می آند

و جبرئيل آه گرفتار ترديد بود احساس آرد " بايد از عشق ترسيد؟چرا "دارناآيا؟ آه تقريبًا يعنی 
آخر آنچه می خواست . جادوی موسيقی دلش را به بند می آشد و او را به رآا متمايل می آند

  .همانطور آه خودش می گفت چندان بزرگ نبود
  

  : خواندرآا اشعار فيض را. نشست و چشمانش را بست. به رودخانه رسيد و نيمكت ديگری يافت
  

  سراغم را نگير دلبندم،
  

  .من آه عاشق قديمت بودم
  

  من همچنان زيبايی دلبندم،
  

  هيهات آه غم هايی
  

  به جز درد عشق در دل خانه می آند
  

  .و لذت هايی ديگر جان را فرا می گيرد
  

  .سراغم را نگير دلبندم
  

  .من آه عاشق قديمت بودم
  

شاعری ديگر، مردی پير و خميده . يد، نه، فيض نبودجبرئيل از پشت پلك های بسته اش مردی را د
در اينجا چه می آرد؟ چگونه می شد رفتارش را توجيه آرد؟ انگار می .  بله، نامش بعل بود-بود

هر ايده ی تازه : "... خواست چيزی بگويد، زبان سنگين و گفتار الكنش فهم آلمات را مشكل می آرد
مفهوم تو چيست؟ : ن پرسش هنگام ضعف او طرح می شوداولي. ای، از ماهوند دو پرسش می شود

آيا در زمره ی سازشكارانی؟ از آن مردانی آه با روح سوداگری جامعه همساز می شوند و می 
خواهند به جاه و مقام برسند و در آن باقی بمانند، يا اين آه از تبار لعنت شدگانی، از آن يك دنده ها و 

ما با وزش باد سر خم نكنند؟ از آن ها آه يقينا نود و ُنه بار از هر سرتق هايی آه حاضرند بشكنند، ا
  ."صد بار، نيست و نابود می شوند، اما در صدمين بار دنيا را زير و رو می آنند



  
  "سؤال دوم چيست؟: "جبرئيل با صدای بلند پرسيد

  
  ."اول جواب اولی را بده"
  
*  
 

انتظار و ترديد . ديد آه ديگر توان خواندن نداشتجبرئيل صبِح َسَحر ديدگانش را گشود و رآا را 
تو نه آن . ال اله الی اهللا. اين يك حقه است: " جبرئيل صاف و پوست آنده به او گفت-ساآتش آرده بود

نه جانم آنار آمدن ما دو تا . فقط همين. تو يك جور ِمه متراآم هستی. وجود متعالی هستی، نه دشمنش
آن وقت زمردها و برودری دوزی ها را ديد آه يك به يك ." له نمی آنممن با ِمه معام. ممكن نيست

فرو ريختند و بعد گوشت تنش فرو ريخت و تنها اسكلتی برجای ماند آه آن نيز مچاله و سپس ناپديد 
شد و سرانجام وقتی آنچه از رآا باقی مانده بود خروشان و غضبناك به پرواز در آمد و در جهت 

  .يد شد، فريادی گوشخراش فضا را شكافتخورشيد پريد و ناپد
  

  .او ديگر بازنگشت، به جز يك بار در آخر
  

جبرئيل آه يقين داشت در آزمايشی پيروز گشته، احساس آرد بار سنگينی را از دوشش برداشته اند و 
هر َدم شادتر و سُبكتر می شد تا اين آه وقتی خورشيد آامال طلوع آرد، از شادی سر از پا نمی 

او سلطه ی دشمنانش، رآا و اله لويا آن و همه ی . اآنون ديگر واقعًا شروع به آار می آرد. تشناخ
زنانی آه می خواستند دست و پايش را با زنجيرهای هوس و ترانه ببندند، برای ابد در هم شكسته 

 بار ديگر احساس می آرد نور از نقطه ای در پشت سرش می تراود و سنگينی بدنش از ميان. بود
آخرين آثار انسان بودن را از دست می داد و توان پرواز مجددًا به او ارزانی می شد و .  بله-می رود

اآنون می توانست از . رفته رفته به موجودی اثيری مبدل می گشت آه بدنش از جنس نور و هوا بود
 هر يك از پل های  يا اين آه از روی-زير سرپناه بيرون بيايد و در باالی رودخانه ی پير پرواز آند

وقت آن رسيده بود آه چشم اندازی با شكوه در اين شهر . آن بَپَرد و ديگر هرگز پا بر زمين نگذارد
زيرا هنگامی آه جبرئيل َمِلك مقّرب با آن جالل خيره آننده، غرق در انوار سپيده دم در . پديدار شود

  .و از گناهانشان استغفار می آردندافق ظاهر می شد، مردم بدون شك از ترس به خود می لرزيدند 
  

  .اين بود آه بنا آرد قد آشيدن
  

اما چيز غريبی بود، با اين آه ساعت شلوغی و تراآم عبور و مرور بود، از آن همه راننده ی 
اتومبيلی آه از آنار رودخانه می گذشتند، يك نفر نبود آه نيم نگاهی به سويش بيندازد، يا اين آه به 

و . اينجا آشور مردمانی بود آه ديدن را فراموش آرده بودند. ُخب معلوم است! حضورش توجه آند
 فرشتگان يا -از آنجايی آه آنچه ميان آدميان و فرشتگان می گذرد، پوشيده در پرده ی ابهام است

مالئكه در عين حال هم اختيار طبيعت را در دست دارند، و هم رابط ميان خداوند و آدميزادند، با اين 
منظور ." ما به فرشتگان فرمان داديم از آدم اطاعت آنند"د در قرآن به روشنی ذآر شده است آه وجو

از اين جمله ی سمبوليك اين است آه توان تسلط بر طبيعت و نيروهای طبيعت آه فرشتگان نماينده ی 
 جبرئيل -دآنند در وجود انسان نهفته است و انسان از طريق آسب دانش می تواند به آن دست پيدا آن

مالئكه ها تنها . َمِلك مقّرب آه از اين بی اعتنايی سخت خشمگين بود، آاری نمی توانست بكند



خوب شد از اول ! با چه آسانی طرفيم. هنگامی توان سخن گفتن دارند آه آدميان مايل به شنيدن باشند
آيا می : "پرسيده بود. ندبه وجود متعالی اخطار آرده بود آه اين ها مشتی جانی و تبهكار بيشتر نيست

و آن وجود " خواهيد موجوداتی را بر روی زمين بگماريد آه بدآاری و خونريزی پيشه می آنند؟
حاال آن ها اربابان . خب، همين شد ديگر. متعالی پاسخ داده بود آه خودش بهتر می داند چه می آند

.  شب آوها به پس و پيش می رفتندزمين بودند و مثل ساردين توی قوطی هاشان چپيده بودند و مانند
  .افكارشان آآنده از سياهكاری و روزنامه هايشان ُپر از خون بود

  
اينجا جلوی چشمشان موجودی آسمانی، ُپر از تاللو و نيكی و بلندتر از ساعت . باور آردنی نيست

ی رودخانه ی ، موجودی آه قادر بود مانند ستون های معابد با پاهای از هم گشوده در دو سوبيگ بن
تايمز بايستد، ظاهر شده بود، آن وقت اين موجودات مورچه ای غرق در برنامه ی راديويی 

با صدايی آه تك تك بناهای دو سوی . مخصوص رانندگان و بد و بيراه گفتن به يكديگر بودند
وان حتی يك نفر د. و باز هيچ آس توجه نكرد." من جبرئيلم: "رودخانه را به لرزه در آورد گفت

همه شان آور و آر و خواب . دوان بيرون نيامد تا از زلزله و لرزش ساختمان ها در امان بماند
  .بودند

  
  .بايد شدت عمل به خرج می داد. تصميمش را گرفت

  
نفس عميقی آشيد، پای غول آسايش را بلند آرد و . ترافيك مانند رودخانه ای در برابرش جاری بود

  .ومبيل ها رو در رو شودبه ميان جاده رفت تا با ات
  
*  
 

آخر سر . جبرئيل فرشته را با سر و صورت آبود و بازوی زخم و زيل به آپارتمان الی برگرداندند
اتومبيل مردی ريزه و آچل، با آله ای براق و زبانی آه بدجوری لكنت داشت و هر طور بود خودش 

ه گوشه ای پرتاب آرده، بر سر عقل سيسوديا، تهيه آننده ی فيلم معرفی آرد، او را ب. اس. را اس
. چون گاهی بدم نمياد يه يه گيالس بزنم. به من می می گن وی وی سكی: "سيسوديا گفت. آورده بود

وقتی با هم بشتر آشنا شده بودند، سيسوديا پاچه ی شلوار پای ." (بفرماييد خا خانم، اينم آا آا آارتم
 و در حالی آه عينك بزرگ مخصوص سينماگران راستش را باال می زد و زانويش را خم می آرد

: الی از خنده ريسه می رفت و او ادامه می داد." ای ای اين منم: "را روی آن می گذاشت، می گفت
سيسوديا ." فيلم های سی سينما را راحت می بينم، اما ال المصب ز زندگی گاهی ز زيادی جلو مياد"

. نی آرايه آرده بود و با همان به جبرئيل زده بودآن شب سيسوديا ليموزي.) اندآی دوربين بود
شانس آورده بودند آه با آن ترافيك نمی شد سرعت گرفت و . خوشبختانه تصادف اسلوموشن بود

هنرپيشه ی قديمی از روی آاپوت ماشين سر در آورده و قديمی ترين جمله ی سينمايی را بر زبان 
ره ی افسانه ای آن نيمه خدای گمشده را از پشت شيشه و سيسوديا آه چه" من آجا هستم؟: "آورده بود

به الی ." روی پرده. همانجايی آه با بايد باشی: "ی اتومبيل بازشناخته بود، می خواست بگويد آه
  ."ا اون ی يك دفعه پريد جلوی ما ماشين. م معجزه بود. ُا استخوان هايش نشكسته: "گفت

  
تهيه . ر باليی به سرت می آيد از اينجا سر در می آوریانگار هر با. الی با خود گفت پس برگشتی

. محض خندس. بعضی ها می می گن اسكاچ سيسوديا: "آننده دوباره به موضوع دلخواهش پرداخت
  ." چ چون ا اون زهرو خيلی دو دوست دارم



  
ائين بفرم. خيلی لطف آردين جبرئيل را به منزل آوردين: "الی آه تازه منظورش را فهميده بود، گفت

  ."يك گيالس مشروب ميل آنين
  

ب برای من و تمام ! البته، البته: "سيسوديا در حالی آه آف دو دستش را به هم می آوفت گفت
  ."سينمای هند امروز يك روز فراموش ن نشدنيه

  
*  
 

آليسيا آهن در حالی آه با اشتهای فراوان خوراك ماهيش را مزه مزه می آرد يكی از چنگال های 
شايد قصه ی آن ديوانه ای آه دچار : "بلوم را زير دماغ دخترش تكان داد و گفترستوران 

قرار شد با دروغ . اسكيزوفرنی پارانوئيد بود و خيال می آرد ناپلئون بوناپارت است را نشنيده باشی
 دستگاه را وصل آردند و از او پرسيدند آه آيا شما ناپلئون هستيد؟ در حالی. سنج او را آزمايش آنند

آن وقت دآترها آه با دقت ماشين را می پاييدند، ديدند ." نه: "آه با ناجنسی لبخند می زد جواب داد
جمله ی ويليام بليك در ." ُمدرنترين دروغ سنجشان دارد عالمت می دهد آه ديوانه دروغ گفته است

ا آن را آسب اگر با يقين آامل خصوصيتی را به چيزی نسبت دهيم، آي: "ذهن الی جرقه زد و پرسيد
همه ی شاعران برآنند آه چنين است و در ُدوران َسرَوری : "و او، يعنی آليسيا، پاسخ داد" می آند؟

اما بسياری از مردم توانايی رسيدن به يقين . خيال يقين آامل آوه ها را از ميان برمی داشته است
مردی آه در رختخوابت . يمگوَشت با من است؟ جّدی می گو." " آامل نسبت به هيچ امری را ندارند

. حرفم را واضح می زنم. مرا ببخش چاره ای ندارم. خوابيده به محبت شبانه ات نيازی ندارد
  ."روراست بگويم، طرف به سلول بيمارستان بيشتر از تو احتياج دارد

  
 سلول اگر دست تو بود حتمًا اين بدبخت را به همانجا تحويل می دادی و آليد دِر: "الی پرخاشگر گفت

را هم دور می انداختی، ممكن بود به او شوك الكتريكی هم بدهی آه افكار شيطانی را از مغزش 
 ."پيش داوری های ما هرگز تغيير نمی آنند. عجيب است. خارج آنی

 
آليسيا آه برای دامن زدن به خشم دخترش قيافه ای از همه جا بی خبر می گرفت، در حال نشخوار 

 ..."ارد؟ شايد آمی برق، چند تا قرصُخب چه عيبی د: "گفت
 
نظارت دآتر، استراحت آامل و يك . او به همان چيزی احتياج دارد آه من در اختيارش گذاشته ام"

ناگهان گلويش گرفت، زبانش گره خورد و در حالی آه به ." چيزی آه انگار شما فراموش آرده ايد
ال متفاوت و آرام آخرين واژه را بر زبان ساالد دست نخورده اش خيره مانده بود، با صدايی آام

 ." عشق: "آورد
 

: گفت.) الی بالفاصله دستش را عقب آشيد(آليسيا در حالی آه دست دخترش را نوازش می آرد 
اين تو هستی آه برای اولين بار در . نه اله لويا، آن را فراموش نكرده ام. امان از نيروی عشق"

: و به حمله ی الی پاسخ داد." ما عجب آدمی را انتخاب آرده ایا. زندگی زيبايت عشق را می آموزی
يك ُخل به . آدمی آه باالخانه اش را اجاره داده و آن يك ذره آله اش هم بوی قرمه سبزی می دهد"

فرشته بازيش را می گويم جانم، تا حاال اين جوريش را نديده بوديم، گو اين آه . تمام معنی است
 ."اما اين يكی نوبرش را آورده. ان امتيازاتی قايل هستندمردها هميشه برای خودش



 
اما حالت آليسيا تغيير آرده بود و اين بار هنگامی آه آغاز سخن آرد، الی ..." مادر: "الی شروع آرد

رنج . ديگر به آلمات گوش نمی سپرد، بلكه دردی را می شنيد آه واژه ها ِابراز يا پنهان می آردند
الی جان، دخترم، چه : "سرانجام گفت. ر و سپس دخترش را از دست داده بودزنی بالديده آه شوه

 ."نگرانت هستم. آنم
 

الی اضطراب توأم با وحشت را فورًا در چهره ی مادر تشخيص داد زيرا قبًال آن را در قيافه ی 
سپرده بود، پس از اين آه سيسوديا او را به خانه بازگردانده و به دست الی . جبرئيل فرشته يافته بود

. سر و وضع و حالت جبرئيل نشان می داد آه باليی به سرش آمده و تا مغز استخوانش لرزيده است
حبرئيل . در چهره اش نوعی توّهم زدگی و سرآوب به چشم می خورد آه دل الی را به درد می آورد

. رش در نمی رفتبيماری روانيش را با جسارت پذيرفته، آن را چنان آه بود می ناميد و از زير با
حاال آه آن آدم مبتذل و ُپرجوش و خروشی آه الی . اما همين پی بردن و پذيرفتن الی را می ترساند

را مفتون آرده بود، جای خود را به مردی متفاوت و ضربه پذير سپرده بود، بيش از پيش احساس 
 عقل باز آورد و در رفته رفته عزمش را جزم آرد آه جبرئيل را به سوی سالمت. شيفتگی می آرد

و جبرئيل در آن هنگام رام . اين ُدوران توفانی آنقدر در آنارش باقی بماند تا سرانجام قله را فتح آند
ترين بيماران بود، هرچند بر اثر مصرف داروهای آرامبخش آه يك متخصص از بيمارستان مدسلی 

، اما بيدار آه می شد، بی هيچ برايش تجويز آرده بود اندآی منگ می نمود و ساعت ها می خوابيد
هر وقت حواسش سر جا بود از سوابق بيماريش می . اعتراضی هرچه الی می گفت اطاعت می آرد

خواب های عجيب سريال وار و پی در پی و بيماری وخيمی آه در هندوستان دامنگيرش شده : گفت
ياد وحشت چارلز دوم پس از ترس بی اندازه اش الی را به . بود و او را به پيشباز مرگ برده بود

جبرئيل ." گشت و گذار ذهنيم دوباره آغاز شود"شاه گفته بود از آن بيم دارد آه . بهبودی می انداخت
 ." حاضرم همه چيزم را بدهم آه آن بال دوباره به سرم نيايد: "آه مانند َبره رام می نمود گفت

 
رد باشد؟ مطمئن باش ديگر هيچ اتفاقی نمی آيا آسی وجود دارد آه خواهان د: "الی دلداريش می داد

آن وقت هزينه ی معالجه اش را پرسيد و همين آه الی ." تو زير نظر بهترين متخصص هستی. افتد
خواست طفره برود، اصرار آرد آه حق ويزيت روانپزشك را از پول هايی آه به آمرش بسته بود 

هرچه بگويی فرقی : "وش بينانه ی الی گفتبپردازد و با اوقاتی همچنان تلخ در جواب گفته های خ
ديوانگی اينجا خانه آرده و وقتی فكر می آنم هر آن ممكن است بيرون بزند، به خود می . نمی آند
مدتی بود شخصيت دوم، يعنی خود فرشته اش ." يكهو ديدی باز آن يكی سر و آله اش پيدا شد. لرزم

مستر هايد . نه من، آن يكی: تی آن می شودرا آدم ديگری تصور می آرد آه فرمول ساموئل بك
 ].اشاره به ُرمان دآتر جكيل و مستر هايد آه در آن پرسناژ اصلی مردی با دو شخصيت است[

آن يكی هم . آس ديگری نيست: "الی سعی آرد خالف آن را به او بقبوالند. اختصاصيش را می گفت
 ." گيردحالت آه خوب شد، ديگر آن يكی جايت را نمی. خودت هستی

 
جبرئيل آرامتر شده بود و ظاهرًا اختيار ذهن . اگرچه تا مدتی مداوا مفيد به نظر می رسيد. بيهوده بود

خود را در دست داشت، اما رؤياهای پی در پی آماآان ظاهر می شدند و هنوز شب ها در خواب به 
ه بعدًا معلوم شد يك بار جمله ای را گفت آ. عربی، زبانی آه اصًال نمی دانست، سخن می گفت

الی آه از صدای جبرئيل بيدار شده بود، جمله با حروف التين يادداشت آرد و بعدًا : (معنيش اين است
اينان ) "اما همين آه آن را خواند، موهای مال زير عمامه اش راست ايستاد. به مسجد بريك هال رفت

ئيل اين نمايشات شبانه را ُجدا از خود اما جبر." زنانی متعاليند آه می بايست شفاعتشان را طلب آنيد



از اين رو الی و مدسلی روانپزشك تصور می آردند جبرئيل آرام آرام مرزهای ميان . می دانست
در حالی آه بعدًا معلوم شد مسأله ی مجزا . رؤيا و واقعيت را باز می يابد و در حال بهبود است
ه چيزی مانند ترك برداشتن و دو نيمه شدن آردن رؤيا از واقعيت در آار نبوده، بلكه اين پديد

جبرئيل با مبارزه ای قهرمانانه خيال داشت يكی از آن ها را سرآوب آند، اما چون . شخصيت است
َمِلك مقّرب رؤياها را فرد ديگری به جز خودش می پنداشت، برعكس به بقا و رشد مخفيانه ی آن 

  .آمك می آرد
 

ی در محيط آاذب و بيگانه را از دست داده بود، از جبرئيل الی آه چندی آن حس گزنده ی گمگشتگ
بيشتر مراقبت می آرد و با اعتماد به بهبوديش اوقات خود را صرف آن می آرد آه معشوق سالمت 

 چون آه شايد تا -را بازيابد و بار ديگر مبارزه ی هيجان انگيز و عاشقانه ی خود را از سرگيرند
می دادند و مانند دو آشنای قديمی، همچنان آه در غروب زندگی آخر عمر به جنگ و دعوا ادامه 

 روز به روز خود را به او -نشسته بودند با روزنامه های لوله شده بر سر و روی يكديگر می آوبيدند
از روزی آه سيدنی ويلسون روی بام . نزديكتر احساس می آرد، گويی در زمين او ريشه دوانده بود

  .وی مرگ فراخوانده بود، مدتی می گذشتظاهر شده و او را به س
  
*  
 
   

 سيسوديا، آن زالوی عينكی و جذاب، مرتب هفته ای سه چهار ويسكیدر ُدوران نقاهت جبرئيل، آقای 
جبرئيل در ُدوران فرشتگيش تا . بار به ديدنشان می آمد و هر بار يك جعبه خوراآی هديه می آورد

وقتی پس از . دآترها گرسنگی به اوهامش دامن زده بودسر حد مرگ روزه گرفته بود و به عقيده ی 
: اندك بهبودی، توانايی خوردن را بازيافته بود، سيسوديا آف دست ها را به هم آوفته بود و گفته بود

 ُمدام خوراآی های خوشمزه می آورد، ذرت شيرين چينی يا سوپ ويسكی." حاال چاقش می آنيم"
ئی را از رستوران جديد و شيكی آه معلوم نبود چرا اسمش را جوجه و خوراك بهل پوری به سبك بمب

البته يكی از ( آن طرفداران زيادی داشت "خوراك ديوانگان".  گذاشته بودند، می خريد"پاگال خانه"
و انگليسی های جوان هندی االصل َپروپا قرص ترين ) معانی نام رستوران هم دارالمجانين است

. ه حتی با آافه ی قديمی و اسم و رسم دار شاندار رقابت می آردمشتری هايش بودند، به طوری آ
هرچند سيسوديا آه می خواست بی طرف بماند مشتری هر دو بود و از شاندار گوشت با سس شيرين 

جبرئيل روز به روز خوش اشتهاتر می شد و سيسوديا گاه آاری ماهی . و جوجه ی ساموسا می خريد
 دست خودش پخته بود برايش هديه می آورد و ُمدام از آدم های و ساير اغذيه ی هندی را آه با

گويا پاوراروتی و . مشهوری آه در ميهمانی های شام از دست پختش تعريف آرده بودند نام می برد
وانسا، داستين، سری دوی و آريستوفريد هم از . جميز ميسون عاشق ميگوی تند و تيزش شده بودند

و ." ی يك ستاره ی ب بزرگ بايد سليقه ی هم همقطارهاشو بدونهی . "طرفداران آشپزيش بودند
جبرئيل به الی گفته بود آه سيسوديا خود نيز شهرتی افسانه ای دارد با آن چرب زبانی و آن ويژگيش 

بيست سال بود آه .  را با آمترين بودجه ساخته بود"ُپرآيفيت"آه سربزنگاه غيب می شد، چندين فيلم 
خصی، انرژی و سرعت عمل آارها را به راه می انداخت و با اين آه معموًال نمی تنها با جاذبه ی ش

توانست حقوق همكاران برگزيده اش را سر وقت پرداخت آند، ظاهرًا آن ها به اين مشكل چندان 
 با يك - آه طبق معمول بر سر نگرفتن مزد بود-يكبار هم شورش بازيگران را. اهميتی نمی دادند
سيسوديا همه ی آارآنان واحد سينمايی را به پيك نيك با شكوهی در افسانه ای : ده بودابتكار خنثی آر

قصری آه معموًال درهايش به روی همگان بسته بود و . ترين قصر مهاراجاهای هند دعوت آرده بود



هرگز نفهميدند چطوری . تنها َاشرافزادگان شهرهای گواليور، چی پور و آشمير به آن راه داشتند
 آرده بود، ولی از آن پس بيشتر اعضای همان واحد سينمايی برای آار در پروژه های جورش

سرانجام مشكل مالی زير وزنه ی آن رفتار بزرگ منشانه مدفون شده . سيسوديا پيش قديم می شدند
وقتی چاروالتا، . از اين گذشته مردی است آه می شود رويش حساب آرد: "جبرئيل افزود. بود

اصه ای آه در چند فيلمش بازی آرده بود سرطان گرفت، يك مرتبه مبلغ هنگفتی را هنرپيشه ی رق
  ."بابت صورت حساب های پرداخت نشده به سويش سرازير آرد

  
 آن را بر اساس بعضی از داستان -آن روزها سيسوديا در پی موفقيت پيش بينی نشده ی فيلم جديدش

 شب های عرب ساخته آه از حكايات ای قصهاقيانوس جويبارههای آاتاساريست ساگر به نام 
 ديگر تمام وقت خود را در دفترش در بمبئی نمی گذراند، -طوالنی تر و همانقدر افسانه آميز است

  .بلكه در لندن و نيويورك آپارتمان گرفته و جوايز اسكارش را توی حمام جا داده بود
  

ه برنامه اش رفته رفته فشرده تر می الی از توجه سيسوديا خوشحال بود، تهيه آننده ی معروف آ
الی اخيرًا با يكی از شرآت های غول آسای مراآز زنجيره . شد، هنوز وقت زيادی در اختيار داشت

مسؤول تبليغات شرآت، آقای هال واالنس . ای فروش خوراآی های يخزده قرارداد تبليغاتی بسته بود
وه ی بدون آافئين به قيمتی آه آله ی آدم  گريپ فروت، نان برشته و قه-در يك قرار، سرصبحانه

زيرا از ديدگاه آن : " برای مشتری ها جالب است"مشخصاتش" به الی گفته بود آه -سوت می آشيد
بعضی ستاره ها هستن آه آخرش همه . ها سرما را به خنكی آه خصوصيت مثبتی است پيوند می زند
اما .  ديگر آسی مارك آاال را نمی بيندی توجه مشتری ها را مثل خفاش به سوی خود می آنند و

و حاال بايد در افتتاح فروشگاه های فريزر و آنفرانس های مربوط ." معلوم است شما از آن ها نيستيد
به فروش ظاهر می شد و برای تبليغ بستنی به دست عكس می گرفت و تازه اين همه عالوه بر 

اس و ابزار و آالت و البته برنامه ی ورزشيش  جلساتش با طراحان و خبره های لب"عادی"برنامه ی 
به پيشنهاد آن ها در آالس های هنرهای رزمی آقای جاشی، در مرآز ورزشی محل ثبت نام . بود

آرده بود و همچنان پاهايش را وادار می آرد روزی پنج مايل بدوند و درد و سوزش شديد آف پايش 
سيسوديا . ر روی شيشه ی شكسته راه می رودرا تحمل می آرد، هرچند گاه طوری می شد آه انگا
م من همينجا می مانم تا . مسأله ای نيست: "غالبًا با چهره ای بشاش و حرآات دست می گفت

و الی او را باقی می گذاشت تا فرشته را با ." بودن با جبرئيل برای من ا امتيازی است. برگگرديد
ادی سرگرم آند و وقتی باز می گشت سيسوديا لطيفه های تمام نشدنی، اظهارنظرها و صحبت های ع

خيلی از . آم آم با بعضی از موضوعات اصلی صحبت هايش آشنا شده بود. همچنان شاداب بود
می دانيد اين : "شروع می آرد..." می دانيد اين انگليسی ها چه شان است"حرف ها را با جمله ی 

. ه شان گذشته، معنيش را ن نفهميده اندانگليسی ها چه شان است؟ چچون تاريخ در خارج از جزير
اگر می خواهيد م ميهمانی شامتان در لندن موفقيت آميز باشد، سسعی آنيد انگليسی ك آمتر دعوت 

آ آن . اما وای به حال وقتی آه زياد بشوند. آخر آن ها ووقتی آم باشند درست رفتار می آنند. آنيد
شت در موزه ی مادام توسو آه برويد می می فهميد ب به اتاق وح." "وقت ديگر آارتان ساخته است
ججسدها در حمام خون، سلمانی های دديوانه و . و واقعًا للذت می َبريد. اين انگليسی ها چه شان است

هرچی م مجالت بيشتر سكس و جنايت های عجيب و غريب بيشتر داشته . جنايتكار و غيره و غيره
آ . خخودشان را به د دنيا خونسرد و خ خوددار نشان می دهندباشند، بيشترپول بااليش می دهند، اما 

جبرئيل با اين آلكسيون پيش داوری با حالتی ." آن وقت م ما هم اين قدرخ خريم آه باور می آنيم
واقعًا اين آلی گويی ها تنها چيزی . مانند تأييد روبرو می شد، اما حرف هايش الی را سخت می آزرد



ا اما آدم خ . نه: "گيرشان می شد؟ سيسوديا با لبخند بی شرمانه ای پذيرفت آهبود آه از انگلستان دست
 ."خوشش می آيد ای اينطوری حرصش را خالی آند

  
وقتی سرانجام مدسلی راضی شد از ميزان داروهای جبرئيل بكاهد، هر دو چنان به وجود سيسوديا در 

مك و آمی عجيب و غريب می پنداشتند آنار تختخواب خو گرفته بودند و او را نوعی خويشاوند بان
  .آه وقتی به دامشان انداخت جبرئيل و الی هر دو غافلگير شدند

  
*  
  

سيسوديا با همكارانش در بمبئی تماس گرفته بود، با هر هفت توليدآننده ی فيلم آه جبرئيل هنگام سفر 
ر ز زنده ماندنت خيلی همه از خ خب: "گفت.  ِاير اينديا قالشان گذاشته بود۴٢٠ُبستان با پرواز 

آسان ديگری هم خيال ." اما ممتأسفانه مسأله ی ن نقض قرارداد پ پيش می آيد. خوشحال شدند
داشتند از دست فرشته ی نجات يافته بابت مشكالت ديگری شكايت آنند، مخصوصا ستاره ی گمنامی 

 زندگی حرفه ايش از او به نام پيم پل بيلی موريا آه می خواست به خاطر آم شدن درآمد و زيان به
خسارت ها آنقدر زيادند آه س سر به جهنم می : "سيسوديا با لحنی ماتمزده گفت. ادعای خسارت آند

تقصير من است آه گول تو آدم آلك . تو اين ها را به جانش انداختی: "الی خشمگين جواب داد." زنند
  ." را خوردم

  
 ."من، من، من: "سيسوديا هيجانزده گفت

 
جلوی الی مواظب حرف : " آه هنوز تحت تأثير داروهای مسكن اندآی منگ بود، اخطار آردجبرئيل

اما سيسوديا همچنان به نشان اين آه سعی دارد واژه ها را از پشت دندان های هيجانزده ." زدنت باش
. می خواستم خ خسارت آمتر بشود: "اش بيرون براند، بازوهايش را در هوا چرخاند و آخر گفت

 ."يد فكر آنی او را ل لو داده امننبا
  

اينطور آه سيسوديا می گفت، در بمبئی هيچ آدامشان خيال نداشتند از جبرئيل ادعای خسارت آنند و 
همگی وقوف آامل داشتند آه فيلم های نيمه آاره، ديگر قابل ادامه . بعد نازش را در دادگاه بكشند

ی و حتی استوديوهای صدابرداری، هر يك درگير هنرپيشگان، آارگردانان، اعضای گروه فن. نبودند
از طرف ديگر همه خوب فهميده بودند آه بازگشت جبرئيل و رهايی او از چنگال . آار تازه ای بودند

مسأله اين بود آه چه آلكی . مرگ، از نظر تبليغاتی بيش از فيلم های نيمه آاره شان ارزش دارد
ز طرف ديگر حاال آه او در لندن زندگی می آرد، چرا از ا. بزنند تا همه بيشترين منفعت را ببرند

ارتباطات بين المللی، سرمايه گذاری خارجی، جاهای تازه برای فيلم برداری، همكاری با ستاره های 
خالصه وقتش رسيده بود آه جبرئيل از بازنشستگی بيرون بيايد و بار . خارجی و غيره استفاده نكنند
سيسوديا برای جبرئيل آه به پشتی تختخواب تكيه داده . رداری روبرو شودديگر با دوربين های فيلم ب

اگر قبول آنی، همه شان . چ چاره ای نيست: "و سعی می آرد ذهنش را جمع و جور آند توضيح داد
ورشكستگی، زندان، . ب با هم به جانت می افتند و و آن وقت همه ی ثروتت هم ك آافی نيست

 ."پايان
  

بود همه را قانع آرده، با توافق تهيه آنندگان ذی نفع به ِسَمت نماينده ی اجرايی سيسوديا هر طور 
بيلی بتوته، سرمايه دار مقيم انگليس حاضر بود برای . و عجب تدارآی ديده بود. انتخاب شده بود



او سهام عمده ی چند . توزيع فيلم به پوند استرلينگ يا روپيه در حساب مسدود سرمايه گذاری آند
 درصد تخفيف می دادند، نقدًا ٣٧ت پخش فيلم انگليسی را هنگامی آه وضعشان خراب بود و شرآ

تهيه آنندگان هندی همگی در اين آار شرآت می آردند و برای خانم پيم پل بيلی موريا . خريده بود
را با اين آار دهان او . هم يكی از نقش های اصلی را در نظر گرفته بودند آه دو رقص جانانه داشت

 . انجام می گرفت- اروپا، هندوستان و سواحل افريقای شمالی–فيلم برداری در سه قاره. هم می بستند
در اينجا جبرئيل آه . جبرئيل هم عالوه بر دستمزد هنگفت، سه درصد از سود خالص نصيبش می شد

درصد،  ١٠نه، : "ظاهرًا موفق به جمع آردن حواسش شده بود، حرف سيسوديا را قطع آرد و گفت
. باشه جانم: "سيسوديا بی آن آه خم به ابرو بياورد گفت."  درصد سود ناخالص می شود٣آه همان 

 ."ح حاال بريم سر عمليات ماقبل تبليغات
 

سيسوديا در حالی آه ." آقای ويسكی، باألخره نگفتيد جبرئيل چه نقشی را بازی می آند: "الی پرسيد
خانم ع عزيز، ا ايشان نقش جبرئيل م َمِلك مقّرب را بازی : "نيشش را تا بناگوشش باز می آرد، گفت

 ."خواهند آرد
 
*  
  

پيشنهاد تهيه آنندگان، بازی در يك سری فيلم های تاريخی بود آه در عين حال امروزی به شمار می 
هر يك از فيلم ها درباره ی يكی از حوادث آاربر طوالنی و ُپرآوازه ی جبرئيل، ُسروش خدا، . آمدند
می دانم : "الی با لحنی تمسخر آميز گفت. به طوری آه دست آم می شد سه فيلم از آن تهيه آرد. دبو

اسم سه فيلمتان حتمًا جبرئيل در جاهليه، جبرئيل به مالقات امام می رود و جبرئيل با دختر پروانه ها 
صلی داستان ها، خ خطوط ا: "اما سيسوديا بی ذره ای خجالت با غرور تمام سر تكان داد" است، نه؟

اما الی طوری از آوره در رفت و با ." سناريوهای اوليه و انتخاب ب بازيگران خوب پ پيش رفته
الی در حالی آه دنبالش می آرد ادامه . آه سيسوديا لرزان عقب عقب رفت." پس اينطور: "خشم گفت

. حالش را بدتر می آنداين آار . خجالت نمی آشيد؟ داريد از بيماريش سوء استفاده می آنيد: "داد
او از سينما آناره گيری آرده . معلوم است آوچكترين احترامی برای خواسته های جبرئيل قايل نيستيد

  ."حاال چرا نمی ايستيد؟ من آه نمی خواهم بخورمتان. و نمی خواهد ستاره باشد
  

. خواهش ممی آنم: " آشيدسيسوديا آه مدتی بود ُدور اتاق می دويد با احتياط پشت آاناپه ايستاد و داد
 از  مگر ماه می تواند آناره گيری آند؟: "هيجان بر لكنت زبانش افزوده بود." اين خيلی، مه، مه، مه

ممگر اين آه شما تصميم بگيريد او را به . تعهد داده. امضا. آن گذشته، ه ه هفت جا را امضا آرده
 .  برساندو خيس عرق نتوانست جمله اش را به پايان." تی، تی، تی

  
  به آجا؟-
  
 .آن هم ی يك ر راهش است. بَبريد.  پاگال خانه، تيمارستان-
  

الی جواهر دان برنجی سنگينی را آه به شكل آوه ِاِوِرست بود برداشت و طوری در دست گرفت آه 
اما جبرئيل رنگ پريده و استخوانی، با ." َپست رذل: "گويی خيال دارد پرتابش آند و باز شروع آرد

شايد بهتر باشد آارم را از سر . اله لويا، شايد برايم بد نباشد: "شمان گود رفته از آنار در گفتچ
 ."بگيرم



  
*  
  
بيلی بتوته سخت تغيير ." جبرئيل صاحب، نمی دانيد چقدر خوشحالم آه ستاره ی ما دوباره متولد شده"

می آرد و ستون اجتماعی ديگر به موهايش ژل نمی زد، انگشترهای گوناگون به دست ن. آرده بود
آت ُسرمه ای دآمه فلزی . اآنون بسيار عادی لباس پوشيده بود. مجالت را به خود اختصاص نمی داد

و به جای اعتماد به نفس آهنينی آه الی انتظار داشت در طرز راه رفتنش . با شلوار جين به تن داشت
 آن ريش بزی تر و تميزش به تصوير مشهود باشد، به نحو جذاب و احترام انگيزی آم حرف بود و با

با همان ليموزين به دنبالشان . (سيسوديا به هر سه نفر خوشامد گفت. حضرت مسيح بی شباهت نبود
 در طول راه برای جبرئيل تعريف آرده بود آه عكس العمل نای جلآمده بود و راننده ی شيك پوشش 

گ حتمی نجات داده بود، در عين حال از های سريعش هنگام رانندگی چند عابر ديگر را نيز از مر
طريق گفتگوهای تلفنی در اتومبيل معامالت اسرار آميزی صورت می گرفت و مقادير شگفت 

بيلی دست الی را به گرمی و سپس جبرئيل را با شادی فراوان و سرايت .) انگيزی رّد و بدل می شد
شتر خودنمايی می آرد با صدای بلند دوستش می می ماموليان آه بي. آننده ای در آغوش آشيده بود

ستاره های درجه دو، مخلوقات، شايعات، آنايه های گذرا و . همه ی آارها جور شده اند: "گفت
دسته های گل، گارد . رسوايی آفرين و همه ی چيزهای مورد نياز يك شخصيت جهانی ِگرد آمده

  ".چه می خواهيد از اين بهتر. محافظ، قراردادهای بيليون پوندی
  

شوق و ذوق جبرئيل مخالفت اوليه اش را از بين برده و . الی در دل گفته های او را تصديق آرد
 آه مانند -تصور می آردند بازگشت به زندگی عادی. دآترها را نيز آماده ی پذيرفتن آرده بود

وسط دزدی مضمون رؤياهای جبرئيل ت.  تأثير مثبتی بر روی بيمار می گذارد-برگشتن به خانه بود
 وقتی داستان ها به محيط مصنوعی و جهان ساختگی سينما راه می  :سيسوديا نيز توجيه پذير بود

از اين رو ديوار . يافتند، برای جبرئيل هم پی بردن به جنبه ی تخيلی و فانتزی آن ها ساده تر می شد
ه امتحانش می خالصه اش اين بود آه ب. ميان دنيای خواب و جهان بيداری سريعتر بازسازی می شد

  .ارزيد
  

الی از اين آه . آامال مطابق با فرضيات پيش نرفتند) چنان آه در ماهّيتشان نهفته است(اما آارها 
سه تايی . سيسوديا، بتوته و می می بيشتر در زندگی جبرئيل دخالت می آردند، دل خوشی نداشت

را از آپارتمان الی به جای اختيار گنجه ی لباس و برنامه ی روزانه اش را در دست گرفته، او 
می گفتند هنوز موقعيت آماده نيست تا روابط پايدار جبرئيل برمال شود و اين آار . ديگری برده بودند

پس از مدت آوتاهی آه در هتل ريتس گذراند، سه اتاق در آپارتمان .  را خراب می آند"تصويرش"
مان های قديمی و َاشرافی نزديك ميدان شيك سيسوديا آه دآوراسيون مجللی داشت و در يكی از ساخت

سبك [آردآو آپارتمانی آه به سبك .  واقع شده بود، را در اختيار ستاره گذاشته بودندگراونر
دآوراسيون و مبلمان آه در اوايل قرن بيستم نخست در فرانسه رواج يافته و از شرق الهام گرفته 

اما آنچه بيشتر لج الی را درمی آورد وضعيت .  و آف اتاق هايش از سنگ مرمر بودمبله شده ].بود
هرچند تازه پی برده جبرئيل با ترك حرفه اش چه قدم بزرگی برداشته . منفعل و پذيرای جبرئيل بود

او حرفه ای آه با همه ی جزييات به طبيعت ثانويش مبدل گشته بود را رها آرده، به جستجوی . است
ن اين دنيای نگهبانان مسلح و ُآلَفت هايی آه همراه با سينی اما اآنون بارديگر درو. الی برخاسته بود

آيا به همان نحو اعجاب انگيزی آه وارد زندگيش . صبحانه برای دلبری می خنديدند، جذب می شد
شده بود، ناگهان رهايش نمی آرد؟ آيا الی با ناآگاهی به عقب گردی دامن نزده بود آه سرانجام 



شت؟ جبرئيل در صفحات روزنامه ها و مجالت و تلويزيون بازو خودش را بی نصيب باقی می گذا
به بازوی زنان گوناگون، با لبخندی احمقانه و نگاهی خيره ديده می شد و الی از اين وضع نفرت 

اما هرچه می گفت به خرج جبرئيل نمی رفت و در حالی آه درون مبل چرمی ای آه به . داشت
از چی ناراحتی؟ اين ها فقط برای تهيه ی : "فت، می گفتاندازه يك آاميون آوچك بود فرو می ر

  ."همين. عكس است، قسمتی از آار است
  

همين آه داروهای مسكن آمتر شدند، در حالی آه محدوديت های . از آن بدتر حسادت هم می آرد
 حرفه ای هرچه بيشتر به دوری از يكديگر وادارشان می آرد، بار ديگر به همان سوء ظن بی پايه و

بی اختياری دچار گشت آه در گذشته آن دعوای مسخره را بر سر پوسترهای برونل به بار آورده 
به محض اين آه همديگر را می ديدند او را سؤال پيچ می آرد و می خواست از سير تا پيازش . بود

س خفقان می  آجا بوده، آی را ديده، طرف چه آاره بوده، آيا به او نخ داده يا نه؟ الی احسا :را بداند
آن از بيماری روانی و مداخله ی آدم های تازه در زندگی اش، اين هم از رفتار ناپسند شبانه . آرد
انگار زندگی واقعی الی، زندگی ای آه برايش خود را به آب و آتش می زد، هرچه ژرفتر زير . اش

يازهای من چه می دلش می خواست فرياد بزند پس تكليف ن. آوار جنبه های ناخواسته فرو می رفت
شود، نوبت من آی می رسد آه قوانين اين بازی را تعيين آنم؟ در حالی آه چيزی نمانده بود اختيار 

در اتاق مطالعه ی قديمی . رفتارش را از دست بدهد، نوميدانه به مادرش پناه برد و نظر او را پرسيد
 به جز اين آه -اشت نگه داشته بود آه آليسيا درست همانطور آه ُاتو دوست د-پدرش در خيابان مسكو

اآنون پرده ها را عقب آشيده بود تا اندك نور آسمان انگلستان به درون آيد و در گوشه و آنار گلدان 
می بينم بار ديگر نقشه هايی آه : " آليسيا ابتدا جز آسالت از وضع دنيا چيزی ِابراز نكرد-نهاده بود

به زن بودن خوش : "لحنش مهربان نبود."  نابود می شودبرای زندگی آشيده بودی به وسيله ی مردی
الی ." آمدی، می بينم از اين آه اختيار امور را در دست نداشته باشی احساس ناراحتی می آنی

نه فقط به خاطر احساس گناه . اعتراف آرد آه می خواهد جبرئيل را ترك آند اما توانش را ندارد
، "دلبستگی بزرگ"متيش را از دست داده، بلكه به دليل آن ناشی از رها آردن آدمی آه به شدت سال

. به خاطر آن واژه ای آه هنوز هم وقتی می خواست آن را بر زبان بياورد، گلويش خشك می شد
ابتدا از آوره در . آليسيا انگشت روی نقطه ی حساس گذاشته بود" می خواهی ازش بچه دار شوی؟"

شمش به زودی فرو نشست و در حالی آه بينيش را می گرفت، اما خ" بچه می خواهم چه آنم؟: "رفت
  . مثل آدم های احمق سر تكان داد و بغضش ترآيد

  
چند وقت بود اين چنين يكديگر . و سعی آرد او را آرام آند." انگار آله ات خراب شده: "آليسيا گفت

آليسيا دخترش را ... شدمدتی بس طوالنی بود، و شايد اين آخرين بار با. را در آغوش نكشيده بودند
اوضاع تو ممكن است . بگذار خبر خوبی به تو بدهم. اشك هايت را پاك آن: "در آغوش فشرد و گفت

  ." چنان آه شايد و بايد خوب نباشد، اما مادر پيرت بهتر از هميشه است
  

ك دقيقه ي. "با يك پروفسور آمريكايی به نام بونيك آشنا شده بود آه در مهندسی ژنتيك شهرت داشت
خيال نكن اين ها می خواهند فرانكشتين ديگری . تو آه درست نمی دانی چی است. صبر آن جانم

لحنش آشكارا عصبی شده بود و ." اين علم آاربردهای متفاوتی دارد و خيلی هم مفيد است. خلق آنند
 شد آه مادر را الی آه سرانجام بر تعجب و اندوه فايق آمده بود دچار قهقهه ی خنده ی شادی آفرينی

راستش نه، او استاد  "-"در اين سن و سال خجالت نمی آشی؟: "در همان حال گفت. نيز به خنده آورد
با خودش آفتاب را می آورد و من می خواهم ساعت ها از وقتم را . دانشگاه استانفورد آاليفرنيا است

  ."به برنزه شدن بگذرانم



  
*  
  

وصی استخدام آرده تا رفتار او را زير نظر داشته باشد هنگامی آه پی برد جبرئيل آارآگاه خص
، سرانجام به روابطشان )تصادفًا گزارش آارآگاه را در آشوی ميزی در قصر سيسوديا يافته بود(

و آن را داخل پاآت ." ديگر نمی توانم تحمل آنم: "بر تكه آاغذی به رسم يادداشت نوشت. خاتمه داد
آن . اما جبرئيل هرگز تلفن نزد. حافظی آپارتمان را ترك گفتگزارش روی ميز نهاد و بدون خدا
قرار بود در يك نمايش . برای بازگشت به صحنه آماده می شد. روزها سخت مشغول تمرين بود

شرآت بيلی بتوته در محله ی . ُپررقص و آواز همراه چند تن از ديگر ستارگان هندی ظاهر شود
. رار بود جبرئيل ناگهان وارد صحنه شود و مردم را متعجب آندق.  ترتيب آار را داده بودِارلز آورت

چند هفته بود آه با ديگر بازيگران قطعات رقص را تمرين می آرد و در عين حال هنر لب زدن 
مسؤولين تبليغاتی بتوته با دقت تمام شايعاتی . همراه با موسيقی ضبط صوت را نيز می آموخت

ی تاريك بر سر زبان ها می انداختند و شرآت تبليغاتی والنس درباره ی مرد اسرارآميز يا ستاره 
 صفحه ۴٨ مردم و نصب پوسترهای عظيم "انگولك"مأمور طرح و اجرای تبليغات راديويی برای 

 قرار بود از باالی صحنه -ِارلز آورتُورود جبرئيل به صحنه ی تئاتر . ای در محالت شهر شده بود
 نقطه ی اوجی بود آه برای بخش انگليسی بازگشت او -ام پايين بيايددر ميان ابرهای مقوايی و دود آر

حاال آه به قول خودش َاله لويا ُآن . هدف بعدی بمبئی بود. به جهان َاَبرستارگان تدارك ديده شده بود
  . نرفته، خود را غرق آار آرده بود"زير بار منت آشی" آرده بود، بار ديگر "ولش"
  

ين بود آه بيلی بتوته را در نيويورك در رابطه با اعمال خالفش دستگير مشكل ديگری آه پيش آمد ا
الی پس از اين آه خبر آن را در روزنامه های روز يكشنبه خواند، بار ديگر غرورش را زير . آردند

پا نهاد و به جبرئيل در سالن تمرين تلفن زد تا او را از همكاری با چنين عناصر جنايتكاری بر حذر 
می خواست مطمئن بشود . آارش سراسر ظاهرسازی است. بتوته دزد است: "ار آرد آهاصر. دارد

مردآه ی ريش . آه می تواند دل بيوه زنان ثروتمند نيويورك را به دست بياورد و آن را امتحان آرد
اما جبرئيل سرد و در خود ." ما را باش آه گولش را خورديم. با آن آت بليزر سرمه ای اش. بزی

الی رهايش آرده بود و او آسی نبود آه از آدم های آم طاقت و فراری پند و اندرز .  بودفرو رفته
 قبًال حسابی سؤال -از طرف ديگر سيسوديا و تيم تبليغاتی بتوته به او اطمينان داده بودند. بگيرد

اسمش را ( آه مشكالت بتوته هيچ ارتباطی با شب جشن و برگذاری آن ندارد -پيچشان آرده بود
، قرارهای مالی بر سر جای خود باقی بودند، پول آافی برای پرداخت ) گذاشته بودند"شب فيلمال"

صورتحساب ها و گارانتی موجود بود و ستاره های مقيم بمبئی قرارداد را امضا آرده و طبق برنامه 
ك آار به سرعت پيش می رود، ش شو بايد اجرا : "سيسوديا قول داد. در جشن شرآت می جستند

  ."شود
  

  .و مشكالت بعدی در درون جبرئيل بود
  
*  
  

 باعث شد جبرئيل در حالی آه "ستاره ی تاريك"پافشاری سيسوديا در مخفی نگه داشتن هوّيت اين 
برزگترين اتاق رختكن را به او .  شودارلز آورتردايی به تن داشت از دِر پشِت صحنه وارد تئاتر 

 تهيه آننده ی عينكی و -ره ی سياه پنج َپر چسبانده بودند روی درش هم يك ستا-اختصاص داده بودند



در آنجا لباس مالئكگيش را . َالكن يك راست جبرئيل را به رختكن برد و در را به رويش قفل آرد
. همراه با سربند مخصوصی آه وقتی به ُدور آله اش می بست از پشتش چراغ روشن می شد، پوشيد

يك تلويزيون مدار بسته هم در . له ای نورانی به نظر می رسيدروشنايی المپ ها از دور مانند ها
 می گشتند، ديسكوی ديوانه ميتون و آيمی به دنبال  :رخت آن گذاشته بودند تا جبرئيل برنامه را ببيند

اين از آن َاَبرستاره ها بود و روی قاليچه ی . نه، با آن رآا هيچ نسبتی نداشت(جاپاپرادها و رآا 
جاپا نظرش را درباره ی . به مصاحبه بر روی صحنه رضايت داده بودند.) نشستپرنده هم نمی 

اگر در هندوستان به دنيا نيامده بودم حتمًا در : "چندزنی بی پرده گفت و رآا به خيالپردازی افتاد
. قطعه های مختلف شو همچنان ادامه يافت تا سرانجام نوبت به جبرئيل رسيد." پاريس نقاش می شدم

 -.د بر روی ارابه ای آه با برق حرآت می آرد و در نزديكی صحنه قرار داشت، بنشيندقرار بو
 با ُدمش -."همه جور آدمی آمده "-سيسوديا از پشت تلفن بی سيم گفته بود سالن ُپر از تماشاچی است

پاآستانی ها را راحت می : گردو می شكست و بنا آرده بود شرح و تفصيالت تماشاچيان را دادن
ستی تميز بدهی چون خيلی به خودشان ور رفته بودند، هندی ها لباس های مناسب جشن پوشيده توان

 و آخر سر يك -."ُمدام بنفش و صورتی و طاليی می پوشند. "بودند و بنگالدشی ها بدلباس بودند
جعبه ی خيلی بزرگ آه در آاغذ مخصوصی آادو پيچيده شده بود، هديه ی تهيه آننده ی خوش 

داخل جعبه، دوشيزه پيم پل بيلی موريا نشسته و با حالتی جذاب .  به رخت آن آورده بودندحسابش را
  .بله، سينماچی ها وارد شهر شده بودند. مقداری نوار طاليی به ُدور خود پيچيده بود

  
*  
  

.  آه روی ارابه نشسته و منتظر فرود آمدن بود- يعنی بازگشت-آن احساس غريب هنگامی آغاز شد
اين فكر بی آن آه . در حال حرآت در راهی يافت آه به انتخابی اجتناب ناپذير منتهی می شدخود را 

: بله، انتخاب ميان دو آيفيت. در ايجادش دخالتی داشته باشد، خود به خود به ذهنش رسيده بود
آند رفته رفته . جهانی ديدنی و ناديده. واقعيت اين جهان، يا جهان ديگری آه در آنار آن حاضر بود

در آن لحظه فهميد ابدًا نمی داند آدام راه را . و سنگين می شد و از خودآگاهی فاصله می گرفت
پی برد آه دآترها اشتباها بيماری او را اسكيزوفرنی تشخيص . انتخاب آند و به آدام جهان وارد شود

ارابه ی . تآن دو پارگی مربوط به روان و شخصيت او نبود، بلكه در جهان وجود داش. داده اند
آسمانی آرام در ميان غرش عظيم جزر و مدی آه زير پايش آغاز شده بود، فرود می آمد و جبرئيل 

 انگار جمله ها را - من جبرئيل فرشته ام آه بازگشته ام-جمالت اول نمايش را در ذهن مرور می آرد
 -ومی متفاوت داشتبه صورت استريو می شنيد، زيرا مربوط به هر دو دنيا می شد و در هر يك مفه

از ميان ابرها بازمی گشت و تماشاگران و . ناگهان غرق در نور، بازوها را رو به آسمان بلند آرد
هر مرد، زن و بچه ای . مردم از روی صندلی هايشان بلند می شدند. ديگر بازيگران شناخته بودندش

اولين . وی صحنه می رفتندآه در سالن نمايش بود، برخاسته بود و همگی مانند امواج دريا به س
مسلمه، جان .  جان شش انگشتی َمنو يادت مياد جبرئيل؟: "مردی آه به نزديكيش رسيد، فرياد زد

من به هيچ آس نگفته بودم آه حضرت عالی در ميان ما حضور داريد، اما به مردم می گفتم . مسلمه
اين بيابان برهوت آه می من پيش قراولتان بودم، صدايی بودم در . حضرت آخرش باز می گردن

در اين هنگام گاردهای ." گفتم آن هايی آه به راه آج می روند، آخر سر به صراط مستقيم می پيوندند
مردم اختيارشان . "محافظ مسلمه را آشان آشان از آنجا دور آردند و دو طرف جبرئيل را گرفتند

آخر . اما جبرئيل رفتنی نبود..." بايدشما . االن است آه اينجا را به هم بريزند. دست خودشان نيست
سربندهايی . همين آه چشمش به جمعيت افتاده بود، نيمی از آن ها را با سربندهای عجيبشان ديده بود

طوری آه پنداری می خواستند . خودشان را به هيأت شيطان در آورده بودند. با شاخك های پالستيكی



ظه ای آه آن نمای دشمنی را ديد، جهان به دو نيمه تقسيم اعتراض يا مخالفتشان را بنمايانند، و در لح
  . شد و جبرئيل به راه سمت چپ افتاد و پايين رفت

  
روايت رسمی حوادث آه از رسانه ها پخش شد، اين بود آه جبرئيل فرشته را با همان ارابه ای آه 

او با اعصاب راحت از فرصت پايين آمدن از آن را نيافته بود، از منطقه ی خطر دور آرده بودند و 
به هر صورت اين روايت، حتی پس از . بخش باالی صحنه آه از پايين ديده نمی شد گريخته بود

.  معاون مدير صحنه آه مسؤول ارابه نيز بود، همچنان به قوت خود باقی ماند"افشاگری های"چاِپ 
ز ارابه را مجددًا برای  توضيح داده بود آه پس از فرود آمدن، هرگصدامعاون مزبور در نشريه ی 

در واقع ارابه در تمام مدتی . متوجه شديد؟ ارابه را به آار نينداخته. باال رفتن به آار نينداخته است
 و بعدًا مقادير -آه عشاق سينما از خود بيخود، سالن را به هم ريخته بودند همانجا سرجايش مانده بود

 تا همكاری آنند و داستانی ساخته و پرداخته را برای معتنابهی پول به آارآنان تئاتر پرداخته بودند
روزنامه نگاران َنقل نمايند، داستانی آه به خاطر ساختگی بودنش بيشتر به دل خوانندگان نشسته بود 

در هر حال شايعه ی واقعيت بلند شدن جبرئيل فرشته از صحنه تئاتر . و همه آن را باور آرده بودند
در فضا در ميان دودی آه برخاسته بود، در ميان جمعيت آسيايی شهر ارلز آورت و ناپديد شدنش 

خيلی ها می گفتند ُدور سرش هاله ای نورانی ديده اند، به طوری آه انگار از پشت سرش . پيچيده بود
چند روز بعد از اين آه جبرئيل فرشته برای دومين بار ناپديد شد، فروشندگان . نور می تابيده است
 هاله های نورانی می فروختند  بريكستون وومبلی، بريك هالديد در محالت ابزار و آالت ج

حاال ديگر ميزان فروش هاله با .) نوارهای پالستيكی شب تاب بيش از ساير انواع آن هوادار داشت(
  .مقدار فروش سربندهای شاخ دار مدل شيطان برابر شده بود

  
*  
  

شيطان ها . ، ها، حاال ديگر دستشان به او نمی رسيدها! آن باال، وسط آسمان لندن َپر و بال می زد
. از باال به شهر می نگريست و انگليسی ها را می ديد. در آن دارالمجانين نزديك بود گيرش بيندازند

! ماهی های سرِد فلكزده: می دانيد انگليسی ها چه شان است؟ مشكلشان اين است آه انگليسی اند
خب، حاال سر از !  روزهايشان به تيرگی شب است-ی می آنندبيشتر اوقات سال در زير آب زندگ

 -دگرگون آننده ی بزرگ اينجا بود و اين بار خيلی چيزها قرار بود تغيير آند. اينجا در آورده بود
 بله -!و او درست همانی بود آه قرار بود به آارشان بگيرد. قوانين طبيعت قوانين دگرگونی های آنند

  .  می شداين بار همه چيز روشن
  

مگر همين ها نبودند !  به اين انگليسی های بی حال-قدرتش را نشان می داد! بله. بهشان نشان می داد
اهالی : " قانون می گويد-آه تصور می آردند تاريخشان تكرار می شود تا بر زندگيشان سايه بيفكند؟
."  در ذهن می پرورانندسرآوب شده آدم هايی هستند آه ُمدام رؤيای مبدل شدن به سرآوبگران را

پس ای ِمه، ! زن های انگليسی ديگر نمی توانستند نظرش را جلب آنند چون دستشان را خوانده بود
 ببينيد من -هرچه باشد جبرئيل َمِلك مقّرب بود. می خواست اين سرزمين را نو آند. گورت را گم آن

  .برگشته ام
  

صورتی به . به َدم دقيقتر و روشنتر می شدَدم . بار ديگر چهره ی دشمن پيش چشمانش نقش بست
گردی ماه آامل با لبانی آه به طرزی آنايه آميز تاب خورده بودند، اما نامش را هنوز به ياد نمی 

 خيلی نزديك شده بود -چا مثل چای؟ پاشاه؟ يا چيزی شبيه چای شاهانه يا نوعی رقص، شاچاچا. آورد



در اين : "باز هم قانون می گويد. تی آاذب و نابودآنندهمتنفر از خود، دارای شخصي! و طبيعت دشمن
به دوگانگی ای آه خداوند مقدر آرده  "- منظور يكی از همان اهالی سرآوب شده است-"حالت فرد

تن می دهد، به مهاجران تعظيم می آند و در اثر ثباتی درونی و بازيافته به گونه ای خونسردی 
اهالی و ! سردی سنگواره ای نشانش بدهم آه خودش حظ آندچنان خون." سنگواره ای دست می يابد

 اما در -مهاجرين، اين دعوای ديرينه آه تا به امروز در اين خيابان های خاك آلود ادامه يافته بود
 پی ُبرد آه اينك برای ابد به دشمن پيوند خورده است، -اينجا اهالی و مهاجر آنجا عوض آرده بودند

 ها گره خورده شده، لب بر لب، سر بر ُدم، درست مانند وقتی آه به زمين بازوهايشان به ُدور بدن
 و اين چيزها همانطور آه آغاز می شوند ادامه - می آردند"مهاجرت"هنگامی آه : سقوط می آردند

  ...  چی چی؟ ساسا؟ همزاد من، عشق من- داشت نزديك می شد- بله-نيز می يابند
  
ديگر بس است ) ند پرواز می آرد، فرياد زد و پرنده ها را ترساندهمانطور آه از باالی پارك ُآ! (نه

!  شيطانی بس است-ديگر اين اغتشاش انجيلی. اين ابهام هم زير سر انگليسی های اغواگر است
 اين قصه های -اين شيطان فرشته ای نبود آه رانده شده باشد! به هر قيمتی آه باشد. وضوح، يقين

بلكه شر و پليدی . از آن پسرهای خوب نبود آه به آج راهه افتاده باشداين . پدر نامرد را ول آن
قضيه : ١٨قرآن ." از اجنه بود، از ايزد سرپيچی آرده بود! "حقيقتش اصًال فرشته نبود. محض بود

چقدر راحت تر قابل درك !  ببينيد اين روايت چقدر واضحتر و ساده تر بود-.مثل روز روشن بود
 اين احساساتی بازی را از خودت -.نماينده ی تاريكی بود، جبرئيل نماد روشنايیشيطان / ابليس! بود

بايد او را بيابی و نابودش ! پيوستن، دست ها به ُدور بدن يكديگر، عشق، بيندازشان دور. دور آن
  همين. آنی

  
ران آه در تو چنين تضادهای برجسته و آمرانه ای زير با! ای شيطانی ترين و نفرينترين شهر... 

 شيطانيش فايق آمده -چه خوب بود آه او بر ترديدهای انجيلی. ريز درجات خاآستری غرق می شدند
/  چون هر چه باشد ابليس- مثل اين آه خدا نمی خواست در ميان آجودان هايش مخالفت ببيند-بود،

ود، تا شيطان فرشته نبود و بنابراين در ميان فرشتگان هرگز اعتراض يا مخالفتی بروز نكرده ب
 و افكارش درباره ی ميوه ی ممنوع و اين آه خدا اختيار تميز نيك و بد را -خداوند آن را سرآوب آند
  )چنانچه در انجيل آمده بود( چون در هيچ جای آتاب آسمانی آن درخت -از بندگانش دريغ می داشت

شيطان آه آدم و ! مينه! منشاء شناخت خوب و بد خوانده نشده بود، بلكه فقط دو قسمت متفاوتی بود
 حقيقت   و از آنجا آه شيطان دروغگو بود،-حوا را اغوا آرده بود آن را درخت جاودانگی ناميده بود

در آتاب نامی از سيب برده نشده ( حتمًا از اين قرار بود آه ميوه ی ممنوع  )لزومًا خالف گفته ی او(
حال از آن خدايی .  به نابودی می آشيد بر درخت مرگ آويخته بود، درختی آه روح انسان را )بود

 همان هايی - او آجا بود؟ تنها آن پايين در آن دل های انگليسی آه از اخالق بيم داشت چه مانده بود؟
  .آه جبرئيل آمده بود تا دگرگونشان بكند

  
  !اجی مجی

  
  !الترجی

  
  اما از آجا شروع آند؟ خب، می دانيد اين انگليسی ها چه شان خراب است؟ 

  
  .بله هوايشان خراب است. هوايشان: جبرئيل با وقار تمام حرف آخر را زد



  
جبرئيل فرشته سوار بر َابر پرنده اش به اين نتيجه رسيد آه ابهام اخالقی انگليسی ها با وضع آب و 

وقتی روز از شب گرمتر نيست و نور با تاريكی تفاوتی : "دليل آورد آه. هوايشان بی رابطه نيست
جايی آه زمين از دريا خشكتر نيست، ُپرواضح است آه مردمش نيروی تشخيص را از ندارد، در 

 از احزاب سياسی گرفته تا رفتار جنسی و معتقدات -دست می دهند، و خيال می آنند همه چيز
عجب ." بنابراين انتخاب موردی ندارد و بده ُبستانی در آار نيست.  تقريبًا يكسان است-مذهبی
و رفتار آدم . حالی آه ِافراط جزء ماهّيت حقيقت است، چنين است و جز اين نيستآن هم در ! جنونی

خالصه بايد : "آن وقت بلند گفت. در قبال آن بايد مانند يك پارتيزان باشد نه مثل يك تماشاگر خونسرد
ای شهر، تو را چون شهرهای : "و صدايش چون رعد در فضای آل شهر پيچيد." گرما داشته باشد

  ."اره گرم خواهم آردمناطق ح
  

افزايش وضوح تعاريف اخالقی، بنياد ملی، : و بنا آرد شمردن منافع تبديل لندن به شهری گرمسير
خواب بعدازظهر، رشد رفتارهای زنده و بردن آن در ميان مردم، بهبود آيفيت موسيقی مردمی، 

يد زير پای پرندگان و درختان جد) طاووس، طوطی، مرغ مينا(وجود پرندگان جديد ميان درختان 
، زنده شدن خيابان ها آه رشد گل هايی به رنگ های وقيح و خودنما )نخل، نارگيل، بانيان و غيره(
بازاری تازه برای .  و عنكبوت های درشت در ميان درختان )بنفش، قرمز خونی، سبز نئون(

. سته ی نارگيلصنعت آنف و ه. آولرهای خانگی، بادبزن های سقفی و انواع و اقسام حشره آش
بهبود بازی آريكت، افزايش آنترل توپ : افزايش جاذبه ی لندن در نقش مرآز آنفرانس ها و غيره

 در اثر گرما "باال بودن سطح آار"در ميان بازيگران فوتبال، تعهد سنتی و بی روح انگليسی ها به 
خودداری . فكران می آيداز بين می رود و به جايش شوق و التهاب مذهبی و تجديد قدردانی از روشن

آيسه های آب جوش را برای هميشه دور بيندازيد و به جای آن در شب . انگليسی ديگر آافی است
دوستان از نو سرزده به : ظهور ارزش های اجتماعی جديد. های خنك آهسته و بويا عشقبازی آنيد

خوراك . رده قدرت می گيردخانه های پيران تعطيل می شود و خانواده ی گست. ديد و بازديد می روند
ها ُپر ادويه می شود و در توالت های انگليس به جز آاغذ آب هم مصرف می شود و شادی دويدن به 

  . ميان اولين باران موسمی بازمی آيد
  

  .وبا، حصبه، بيماری لژيونرها، سوسك، خاك، سر و صدا، فرهنگ ِافراط گرايی: معايب
  

چنين : "ايستاده، دست های بازش آسمان را می پوشاند فرياد زدجبرئيل در حالی آه بر پهنه ی افق 
  ."باشد

  
 .و سه چيز به سرعت روی داد

  
در حالی آه نيروهای عظيم و باورنكردنی عناصر آه جريان دگرگونی را تنظيم می : اوليش اين بود

ينی گرم و ، موقتًا دستخوش سنگ)هرچه باشد جبرئيل تجسم آن ها بود(آردند از بدنش بيرون زدند 
 .و ديدگانش را تنها يك لحظه بست) آه ابدًا ناخوشايند نبود( آوری شد  چرخان و خواب

  
 به محض اين آه پلك هايش روی هم افتادند، تصوير شاخدار و بزی آقای صلدين  :دومی اين بود

تصويری سخت واضح و روشن آه در زير آن نام دشمن مانند . چمچا بر پرده ی ذهنش نقش بست
 .رنويس به چشم می خوردزي



  
همين آه جبرئيل فرشته چشمانش را گشود، ديد بار ديگر َدِم دِر خانه ی اله لويا : سومين چيز اين بود

 .وای خدا، باز هم آه همانطور شد. ُآن نقش زمين شده است و گريان تمنای بخشش می آند
  
* 
  

ی َبَرد و خود را با سر به دامن آن احساس آرد دارد به خواب پناه م. به آمك الی به رختخواب رفت
 دور شود و به جاهليه برسد چون اين وحشت از ديوار شكسته  "لندن خودمان"پرتاب می آند تا از 

 . ی مرز دو جهان عبور آرده و به اوقات بيداريش نفوذ آرده بود
  

يك ." انه استحتمًا ناشی از غريزه ی بازگشت به خ: "آليسيا پس از تلفن دخترش و شنيدن خبر گفت
و مثل ." حتمًا يك جوری از راه دور به او عالمت می دهی: "ديوانه دنبال ديوانه ی ديگر می گردد

اله لويا، اين دفعه عاقل باش، : "آخر حرفش را زد. هميشه نگرانيش را در پس شوخی پنهان می آرد
  ."خب؟ بايد به تيمارستان برود

  
 ."خوابيدهبعد تصميم می گيريم مادر، حاال آه  "-
  

می : "، و بعد با خودداری بيشتر ادامه داد"مگر قرار نيست بيدار شود؟: "آليسيا ابتدا بی اختيار گفت
راستی هوا را می بينی؟ می گويند چند ماه ادامه . دانم زندگی تو است و خودت بايد تصميم بگيری

آه هوای اينجا مثل مناطق در تلويزيون می گفتند در مسكو باران می آيد در حالی . پيدا می آند
 ."به بونيك در استانفورد تلفن زدم و گفتم حاال ديگر هوای لندن هم گرم شده. گرمسير شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل ششم
  

 بازگشت به جاهليه
 
  



  
 الت در خانه -پس از مشاهده ی قطره اشكی به رنگ خون آه از گوشه ی راست چشم مجسمه ی ال

، بعل شاعر دريافت آه ماهوند پيامبر در پی يك ربع قرن تبعيد، به شهر ی سنگ سياه پايين می چكيد
ظاهرًا اين بی ادبی . و آروغ ُپر صدايی زد آه از باال رفتن سن ناشی می شد. جاهليه باز می گردد

اضافه بر ساير آثار و عاليم پيريش بود، چنان آه بعل پنجاه ساله با آن زبان ُآند و بدن حجيم و خون 
گاه . ديگر شباهت چندانی به جوانيش نداشت و همه ی شادابی و فرزيش را از دست داده بودغليظ، 

پس از چند قدم پياده َروی نفسش . احساس می آرد هوا نيز متراآم شده و در برابرش مقاومت می آند
ل و ماهوند نيز آه اآنون با شكوه و جال... می گرفت، بازويش تير می آشيد و قلبش نامنظم می زد

فراوان به شهری باز می گشت آه از آن با دست خالی بی آن آه حتی زنی به همراه داشته باشد 
نام : "بعل با خود گفت. ماهوند در شصت و پنج سالگی. گريخته بود، بی ترديد سخت تغيير آرده بود

ديگر آن ولی صاحبان نام ها . های ما به يكديگربرخوردند، دور شدند و بار ديگر نزديك خواهند شد
از پشت .  الت را برجای گذاشت و به ميان انوار خورشيد بازگشت-ال." هايی نيستند آه قبًال بودند

لبه ی لباس در پيچ . به سنگينی چرخيد، هيچ آس ديده نمی شد. سر صدای خنده ی موذيانه ای شنيد
با .  ی مردم می شداين روزها وضع بعل طوری بود آه غالبًا در خيابان باعث خنده. خيابان محو شد
و مؤمنينی را آه در خانه ی سنگ سياه باقی مانده بودند شگفتزده ." حرامزاده: "صدای بلند گفت

  .شانه باال انداخت و روانه ی منزل شد. بعل، شاعر پير و خپل، باز بی رويه رفتار آرده بود. آرد
  

انوار ماه، فراموشی مردمان و گذشت زمان، جادوی بادهای صحرا، . شهر جاهليه ديگر از ماسه نبود
اينك خاصيت قديمی و آيفيت ناپايدار و سراب . اجتناب ناپذيری پيشرفت، به آن استحكام بخشيده بود

فقير مبدل ) مانند شاعرانش(گونه ی خود را از دست داده و به شهری بس عادی و عاری از لطف و 
يه را نيز فرا گرفته و عبور زائران و در اين ربع قرن، رشد قدرت ماهوند سراسر جاهل. گشته بود

. اين روزها ديگر زيبايان شهر نيز لطفی نداشتند. آاروان ها با شريان حياتی شهر را قطع آرده بود
زنان . و حتی خود شيخ حالتی نخ نما گرفته، موهای سفيد و دندان هايش يك در ميان سالم مانده بود

 و چنان آه در آوچه های -نيشان را در خود نمی ديدصيغه ايش از پيری می مردند و توان جايگزي
غالبًا فراموش می آرد ريش خود را بتراشد و به . منزوی شهر شايع شده بود، نياز آن را نيز نداشت

  .تنها هند چون گذشته شاداب مانده بود. وضعيت شكست خورده و از حال رفته ی خود دامن می زد
  

می گفتند اگر نگاهتان به خاآروبه اش افتاد بی درنگ . اشتاز قديم به ساحری و جادوگری شهرت د
هند ساحره ای بود آه وقتی از مردان سيراب می شد آنان را به . تعظيم آنيد و چشم زخم ببنديد

مارهای بيابانی تبديل می آرد و آن گاه ُدمشان را با دست می گرفت و دستور می داد با پوست برای 
 به شصت سالگی رسيده بود ادامه ی جوانی شگفت انگيز و مقاومت اآنون آه. شام آبابشان آنند

غيرطبيعيش در برابر پيری به شايعات و افسانه ی جادوگری و ارتباط وی با ارواح ُمردگان دامن 
در حالی آه همه چيز در اطرافش دچار رآود گشته و دار و دسته ی قديمی آوسه ها آه به . می زد

وشه ی خيابان ها چمباتمه می زدند و ورق بازی می آردند و يا تاس می ميانسالی رسيده بودند در گ
ريختند، در حالی آه ساحران و گردوبازان و شعبده بازان پير در آناره ی آبراه ها از گرسنگی می 
مردند و نسلی به رشد می رسيد آه محافظه آاری و پرستش بی چون و چرای ارزش های مادی را 

سان سدی در برابر نگرانی از بيكاری و آمبودها می پرورد، در حالی آه بيشتر آرده، آن را به 
خودآگاهی از آن شهر ُپرشكوه زدوده می شد تا جايی آه مراسم ُمردگان محبوبيتش را از دست داده 

و شترهای جاهليه از اين آه ديگر آنار گور ُمردگان با زانوهايی ُبريده برجای نمی ماندند سخت . بود
 خالصه در ُدورانی آه جاهليه رو به فساد و پوسيدگی می رفت، هند همچنان شاداب و با .شاد بودند



پوستی صاف و بدنی به سفتی دختران جوان و موهايی به سياهی َپِر آالغ باقی مانده، ديدگانش چون 
. صدايش ندای مخالف را نمی پذيرفت. خراميدنش همچنان غرور آميز بود. تيغه ی چاقو می درخشيد

  .نك هند بود آه بر شهر حكومت می آرد نه ابوسميل و يا اين آه خود چنين تصور می آرداي
  

همين آه شيخ به پيرمردی فربه و مبتال به تنگی نفس مبدل شد، هند نگارش فرامين توبيخ آميز و ُپر 
صب از پند و اندرز را خطاب به مردم شهر آغاز آرد و دستور داد آن ها را بر ديوار خيابان ها ن

. چنين بود آه از آن پس مردم نه ابوسميل، بلكه هند را مظهر شهر و روح مجسم آن دانستند. آردند
چرا آه جوانی پايدار و يكدندگی مشهود در رفتار و گفتار آن زن را به مذاق خود سازگارتر می 

نفوذ يافتند تا تصويری آه در آينه ی درهم شكسته ی چهره ی سيمبل نقش بسته بود و هند آه 
فرامينش بيش از اشعار همه ی شاعران بود، با همان حرص و اشتهای شديد جنسی با تك تك 

) هرچند مدت ها از زمانی آه بعل به رختخوابش راه يافته بود می گذشت(نويسندگان شهر درآميخته 
وی در عرصه ی قلم همچنان آه . و اين روزها خسته و دلزده از آنان، همگی را مرخص آرده بود

در آاربرد شمشير ماهر بود، همان هندی آه با لباس مردانه به قشون جاهليه پيوسته و به تمهيد و 
ِسحر و جادو، آليه ی نيزه ها و سالح ها را از خود دور آرده در ميان توفان جنگ قاتل برادر را 

  .دهمان هندی آه عموی پيامبر را بيرحمانه آشته و دل و جگر وی را خورده بو. يافته بود
  

آدام مردی در برابرش توان پايداری داشت؟ برای جوانی جاودانش آه از آِن مردم نيز بود، برای 
درنده خوييش آه به آنان تصور شكست ناپذيری می بخشيد، و برای فرامينش آه حاآی از انكار 

ان های زمان، تاريخ و ُدوران بود و شكوه نامكدر شهر را به سان ترانه می خواند و فرسودگی خياب
آن را محال جلوه می داد، فرامينی آه عظمت، تحمل شدايد، جاودانگی و مقام نگهبانی مقدسين را در 

برای اين نوشتار بود آه زناشويی توأم با هرج و مرجش را می بخشيدند و به اين ... جاهليه می ستود
بر شايعات . ادندآه وی سال به سال روز تولدش هم وزن خود زمرد دريافت می آرد وقعی نمی نه

در پاسخ آنان آه پوشش هايش را بی شمار می گفتند، تنها لبخند می . لهو و لعبش توجهی نمی آردند
می گفتند پانصد و هشتاد و يك لباس خواب از ورق طال دارد و تعداد آفش راحتی های ياقوت . زدند

يابان های ُپر خطِر شهروندان جاهليه به زحمت از خ. نشانش به چهارصد و بيست جفت می رسد
خيابان هايی آه برای اندآی پول به قتلگاه مبدل می شد و در آن به پيرزنان تجاوز . شهر می گذشتند

می آردند و جانشان را می ستادند و پليس خصوصی هند شورش گرسنگان را وحشيانه فرو می 
زير گوششان زمزمه نشاند و آن ها به رغم شهادت چشمان، شكم ها و جيب های خاليشان هرچه آن 

  .جاهليه، ای شكوه جهان، حكومتت مبارك: می آرد می پذيرفتند
  

هرچند همه ی مردم چنين نبودند و بعل آه از جمله ی ناباوران بود، اآنون از امور جامعه روی 
  .گردانده و اشعار نغز عاشقانه می سرود

  
ر تاقی هاللی و نيمه تاريك با او در حالی آه ترب سفيدی را دندان می زد به خانه رسيد، از زي

اينجا حياط آوچكی بود آه بوی پيشاب می داد، آف آن ُپر از پوست . ديوارهای ُپر َترك گذشت
سبزيجات و خون ريخته بود و در آن اثری از انسان ديده نمی شد، بلكه تنها پشه، سايه و ترس حاآم 

به . ون جنايتكار در شهر پرسه می زدنددسته ای از حشاشي. اين روزها ناچار بود مراقب باشد. بود
مردمان ثروتمند اندرز داده بودند آه قبل از ُورود به خانه از آن سوی خيابان به آن نزديك شوند و 
وقتی آسی را در اطراف نديدند ناگهان به سوی در بدوند و قبل از اين جنايتكاران خود را داخل 

سال ها قبل، حدود يك ربع قرن . بيل تمهيدات آاری نداشتپرتاب آنند آن را ببندند، اما بعل با اين ق



ترس مردم از . پيش از آن، ثروتمند بود اما اين روزها ديگر اشعار هجوآميز طرفداری نداشت
ماهوند، بازار طنز و فحاشی را به آسادی آشانده بود و همراه با عدم اعتنا به مراسم ُمردگان، 

روزگار . ای پيروزمند و انتقام جويانه نيز آاهش يافته بودسفارش آتيبه های سنگ قبر و قصيده ه
  . برای همگان دشوار بود

  
بعل در خيال ميهمانی های ُپرشكوه گذشته از پله های چوبی و لِق خانه باال رفت و به اتاق آوچكش 

 در را گشود، اما همين آه به. چه می خواستند بدزدند؟ چيزی نداشت آه به چاقوآشی بيارزد. رسيد
اتاق پا گذاشت، آسی به شدت هلش داد و چنان با سر به سوی ديوار سكندری رفت آه بينيش در اثر 

به خدا َقَسَمت می دهم خونم را . مرا نكش: "آورمال آورمال فرياد زد. تصادم با آن به خون افتاد
  ."نريز

  
در آن اتاقی آه بعل خوب می دانست فرياد آشيدن بيهوده است و . مرد با دست ديگرش در را بست

خودش هم . هيچ آس جرأتش را نداشت. درش را به روی دنيا بسته بود آسی به دادش نخواهد رسيد
  . اگر صدای فرياد همسايه را می شنيد، از ترس صندوق را پشت دِر اتاق می نهاد

  
 در بعل بينی خون آلودش را پاك آرد و. با باشلق مرد ناشناس چهره اش را آامال مخفی آرده بود

مرد ." هيچی ندارم. به خدا من هيچ پول ندارم: "التماس آرد. حالی آه زانو زده، سراپا می لرزيد
هيچ سگ گرسنه ای آه خوردنی ِبجويد، توی سگ دانی به دنبالش نمی : "ناشناس به سخن درآمد

دم بهتر از اين اميدوار بو. بعل چيز زيادی از تو باقی نمانده: "و پس از اندآی تامل ادامه داد." گردد
  ."باشی

  
آيا اين مرد يكی از دوستداران . و اينك بعل آه همچنان سخت می ترسيد خود را توهين شده نيز يافت

ديوانه اش بود آه چون مناسب با اشعار ُپرشكوه گذشته اش نمی زيست، قتلش را واجب می شمرد؟ 
معموًال ديدار اهل قلم : " دهددر حالی آه همچنان می لرزيد آوشيد تا خود را مردی نااهل جلوه

  ."ماهوند آماده ی بازگشت است: "ناشناس به گفته اش وقعی ننهاد و گفت." مايوس آننده است
  

آمدن او چه ارتباطی با من : "ناليد. اما اين جمله ی ساده بعل را به قعر ژرفترين هراس ها افكند
قبل بود، بيش از يك عمر از آن می دارد؟ از جان من چه می خواهد؟ آن قضيه مربوط به مدت ها 

  "از جان من چه می خواهد؟ آيا، شما، آيا او شما را فرستاده است؟ . گذرد
  

نه، من فرستاده ی . تا بخواهی خوش حافظه است: "ناشناس در حالی آه باشلقش را باال می زد گفت
  . "هر دو از او وحشت داريم. من و تو در يك چيز مشترآيم. او نيستم

  
  ."من تو را می شناسم: "گفتبعل 

  
  ."بله "-
  
  ."خارجی هستی. لهجه ی مخصوصی داری "-
  

  ."اين واژه ها از خودت است. انقالب سقاها، مهاجران و بردگان: "ناشناس َنقل قول آرد



  
: ايرانی لبخند آجش را زد و گفت." سليمان پارسی. تو همان مهاجر هستی: "و بعل به ياد آورد

  ."مند نيستم، اما خواهان صلحممن ِخَرد. سلمان"
  

  ."تو آه از نزديكترين آسانش بودی: "بعل حيران گفت
  

هرچه به شعبده بازان نزديكتر باشی، زودتر به رمزو راز حيله هايشان پی : "سلمان به تلخی پاسخ داد
  ."می بری و دستشان را می خوانی

  
  :و جبرئيل اين خواب را نيز ديد

  
خود را در واحه ی يثرب بی خانمان و فقير يافتند و ساليان دراز با راهزنی پيروان آيين نوين تسليم 

آنان به آاروان های بزرگ ثروتمندان آه در راه جاهليه و يا در حال بازگشت از . روزگار گذرانيدند
سلمان به بعل گفت ماهوند فرصت آن را ندارد آه وسواس به خرج . جاهليه بودند حمله می آردند

مؤمنين تابع هيچ قانونی نبودند، اما در آن . اه و رسم برآوردن نيازهايشان آاری ندارددهد و به ر
.  يا شايد بهتر باشد بگوييم جبرئيل َمِلك مقرب، يا ال الت؟ تنها به قانون می انديشيد-سال ها ماهوند

س و افاده ی جبرئيل در ميان درختان نخل واحه بر پيامبر ظاهر شد و خود را در حالی يافت آه با في
آنقدر قانون آورد آه مؤمنين را از هرچه وحی است . قانون، قانون، قانون. تمام، قانون می آورد

مثًال اگر مردی بگوزد، بايد . سلمان گفت برای هر آنچه آه فكرش را بكنی قانون آورد. بيزار آرد
دست برای طهارت گرفتن بالفاصله صورتش را به سمت باد بگيرد، برای اين آه مؤمنين بدانند آدام 

است، قاعده ی خاصی وضع آرده، تو گويی هيچ يك از عرصه های زندگی بشر نمی بايست خارج 
 به مؤمنين می آموخت آه چقدر حق دارند - يا آنچه آه او از برمی گفت-وحی. از قوانين، آزاد بماند

ی از ديدگاه خداوند پذيرفته بخوابند، عمق خوابشان چه اندازه بايد باشد و آدام شكل از اعمال جنس
آنان آموختند آه عمل لواط با زنان و نيز جماع در حالی آه زن به پشت دراز آشيده باشد از . است

نظر َمِلك مقّرب حالل است و اشكال ممنوع، آليه ی وضعياتی آه زن بر روی مرد و مسلط بر او 
 در آن موضوعاتی را آه نام بردن سپس جبرئيل فهرستی تهيه آرد و. قرار بگيرد را شامل می شود

بعد نوبت به بخش هايی از بدن رسيد آه مؤمنين . از آن ها هنگام گفتگو مجاز يا ممنوع است برشمرد
اجازه ی خاراندنش را نداشتند، فرقی نمی آرد آه خارش تا چه حد آزار دهنده و حتی تحمل ناپذير 

 حيوان عجيب و - وی همچنين مصرف ميگو.باشد، خاراندان اين بخش ها به هيچ وجه جايز نبود
 را ِوتو آرد و دستور داد حيوانات را به تدريج -غريبی آه هيچ يك از مؤمنين تا آن زمان نديده بودند

اين نحوه ی آشتن باعث می شد تا با . بُكشند، به طوری آه همه ی خونشان از بدنشان خارج شود
چرا آه تنها هنگام مرگ است آه موجودات . نندتجربه ی آامل مرگ مفهوم زندگی را بهتر درك آ

جبرئيل، ُسروش پروردگار، سپس . زنده به واقعيت زندگی پی می برند و آن را رؤيا نمی پندارند
چگونگی آفن و دفن ُمردگان و تكليف ارث و ميراث را هم روشن آرد، به طوری آه سلمان پارسی 

و در اين هنگام . رش چنين به سوداگران می ماندمتحير مانده بود اين چه جور خدايی است آه رفتا
به ياد آورد آه ماهوند نيز در گذشته بازرگان بوده . فكری به خاطرش رسيد آه ايمانش را بر باد داد

پس عجب . فردی آه سازماندهی و قانون گذاری برايش طبيعی بود. است، آن هم بازرگانی بس موفق
َمِلكی آه تصميمات اين . ّرب اهل حساب و آتابی برخورده بودشانسی آورده بود آه به چنين َمِلك مق

خدايی آه به رؤسای مؤسساتی آه دارای شخصيت . خدای با مديريت را به پايين ابالغ می آرد
  .حقوقی بودند، بی شباهت نبود



  
از آن پس رفته رفته توجه سلمان به اين آه فرشته همواره در مناسبترين فرصت ها وحی نازل آرده 

چنانچه مؤمنين نظر ماهوند را درباره ی هر موضوعی، از امكان سفر به آسمان ها . ود، جلب شدب
گرفته تا ابدی بودن جهنم، مورد بحث و گفتگو قرار می دادند، فرشته بی درنگ با پاسخ مناسب فرا 

سان به می رسيد و هميشه نيز جانب ماهوند را می گرفت و با يقين آامل اعالم می آرد آه رسيدن ان
آره ی ماه از محاالت است و سرشت جهنم موقتی و گذرا است و حتی بدآارترين انسان ها نيز 

سلمان به . سرانجام با آتش دوزخ پاك می شوند و به باغ های معطر گلستان و بوستان راه می يابند
اما نه، . بعل گفت اگر ماهوند بعد از نزول وحی نظر خود را اعالم می آرد، وضع تفاوت می آرد

هميشه اول او قانون را می آورد و بعد فرشته بر آن ُمهر تأييد می نهاد و اين بود آه آم آم ديدم دارد 
با خودم گفتم اين حتمًا بوی آن حيوان افسانه ای و . گندش در می آيد و بويش همه جا را برداشته

  !نجس، اسمش چيست؟ ميگو است
  

در ميان نزديكاِن ماهوند آسی از او فرهيخته تر . را گرفتو سرانجام اين بوی گند ذهن سلمان را ف
ماهوند سلمان . نبود، چرا آه در آن ُدوران، نظاِم آموزشی ايرانيان پيشرفته تر از ساير مردمان بود

از اين رو نگارش قوانين . را به دليل مرتبه ی بلند دانشش به ِسَمت دبيری خود منصوب آرده بود
به بعل گفت آخر اين همه وحی و الهام و همه شان . يز بر عهده ی او بودُپرشمار و بی پايانش ن

با اين همه ناچار بود تا . هرچه بيشتر در آن ِسَمت باقی می ماند، وضع خرابتر می شد. حساب شده
مدتی دندان روی جگر بگذارد و بر سوء ظن خود فايق آيد زيرا لشكريان جاهليه به سوی يثرب 

می خواستند پشه هايی را آه آاروان های شتر را می آزردند و به داد و ستد لطمه روانه شده بودند و 
آنچه از آن پس گذشت را همه می دانند و لزومی ندارد آه : "سلمان گفت. می زدند از ميان بردارند

اما در آن لحظه غرور بر او غالب شد و برای بعل حكايت آرد آه چگونه هم او بوده ." تكرارش آنم
. رب را از نابودی نجات داده و با حيله و حفر خندق جان ماهوند را از خطر حفظ آرده استآه يث

واحه فاقد ديوار . سلمان به پيامبر پيشنهاد آرده بود دستور حفر خندقی را ُدور تا ُدور آن واحه بدهد
جاهليه حفره می بايست چنان عريض باشد آه حتی اسبان افسانه ای سواره نظام مشهور . مرزی بود

چشم . نيز يارای پريدن از روی آن را نداشته باشند و نيز آف آن چوب های نوك تيز آاشته شود
جاهليان آه به آن حفره ی زشت و ناجوانمردانه افتاد، از روی َشَرف و سلحشوری چنان رفتار آردند 

ر جاهليه، بهترين ُآِل لشك. آه گويی خندقی وجود ندارد و با اسب های خود به سوی آن يورتمه رفتند
مردان و اسب های آن روی چوب های نوك تيز آف خندق به سيخ آشيده شدند و اين ترفند ناشی از 

. هرچه باشد از يك آدم غربتی آه توقع جوانمردی نمی توان داشت. فكر منحرف سلمان پارسی بود
نان رفتار آردند؟ سلمان غمزده به بعل گفت تصور می آنی بعد از شكست جاهليه با من مثل قهرما

من مرد مغروری نيستم، اما نه از ارج و ستايش مؤمنين خبری بود، نه ماهوند امتنانی از خود نشان 
. چرا فرشته در پيغام هايش نامی از من نمی برد؟ نه جانم، آسی يك آمله از من نمی گفت. داد

مردانه و به دور از انصاف پنداری مؤمنين خندق مرا حقه ای َپست تلقی آرده، آن را غريب، ناجوان
گويی اين آار به مردانگيشان لطمه زده بود، يا اين آه من با نجات جانشان . به حساب آورده بودند

ولی راستش از آن به بعد . البته من دهانم را بستم و هيچ نگفتم. غرورشان را جريحه دار آرده بودم
  . خوبی آنی، مردم بيشتر آنارت می گذارندانگار هرچه بيشتر. بسياری از دوستانم را از دست دادم

  
معموًال در . علی رغم حفر خندِق يثرب، مؤمنين مردان بسياری را در جنگ از دست داده بودند
 - اجی مجی-سفرهای راهزنيشان به همان نسبتی آه می آشتند، آشته می دادند و در پايان جنگ

. ده بودند دستور می داد با زنان بيوه ازدواج آنندجبرئيل َمِلك مقّرب به مردانی آه جان سالم به در بر



چرا آه اگر زنان با مردانی به غير از مؤمنين پيوند زناشوئی می بستند، دين تسليم را برای هميشه 
چند لحظه قبل ." عجب مالئكه ی واقع بينی: "سلمان به بعل پوزخندی زد و گفت. از دست می دادند

ش بيرون آورده بود و اينك در نور غروب آرام آرام ِمی می يك بطر عرق از الی چين های لباس
سلمان هرچه بيشتر می نوشيد وراجتر می شد، و بعل به خاطر نمی آورد آسی را ديده باشد آه . زدند

حتی . سلمان بانگ زد اين همه وحی حساب شده و به موقع. چنين توفانی را با سخنان خود برپا سازد
شته باشيم، ازدواج مجدد ايرادی ندارد، چون از آن به بعد می توانيم چهار به ما گفتند اگر زن هم دا

  .َبروبچه ها با ُدمشان گردو می شكستند. ُخب معلوم است. زن را به عقد خود در آوريم
  
  

و آيه های شيطانی، ) مساله ی زن ها(آنچه تكليف ماهوند را برای سلمان روشن آرد اين ها بود 
گوش آن، من اهل شايعه سازی نيستم ولی ماهوند بعد از مرگ زنش : "آردسلمان مستانه اعتراف 

 و در يثرب آنچه را آه به دردش می خورد - متوجه منظورم آه هستی-زياد هم عابد و زاهد نماند
مشكل پيامبر ما بعل عزيز، اين . زن های يثرب ظرف يك سال و نيم ريشش را سفيد آردند. پيدا آرد

او زن های مادرصفت و يا دخترانه را می . زن ها در برابرش سرپيچی آننداست آه دوست ندارد 
 يكی خيلی پير و ديگری زيادی جوان  :زن اولش را در نظر بياور و بعد عايشه را مجسم آن. پسندند
اما زنان يثرب . او به زن هايی آه مناسب خودش باشند تمايلی ندارد. اين ها دو عشقش هستند. است

در جاهليه شما عادت داريد به زن هايتان دستور بدهيد و امر و نهی آنيد، اما . اوت دارندبا ديگران تف
فهميدی . مرد آه زن می گيرد بايد برود و با خانواده ی زنش زندگی آند. زن های يثرب اهلش نيستند

چه می گويم؟ عجيب است نه؟ و در تمام طول مدت ازدواج زن چادر شخصی خودش را حفظ می 
 هر وقت بخواهد از دست شوهر خالص شود، چادر را جهت معكوس می گرداند و مرد آه به آند و

سراغ زنش می رود، به جای در، پارچه ای در برابر خود می بيند و می فهمد آه آار تمام است و 
اما مساله اين بود آه دخترهای ما هم آم . شوهر از آن به بعد مطلقه می شود. برو و برگرد هم ندارد

معلوم نبود در دلشان چه می . م داشتند سر بلند می آردند و از اين رسم و رسومات بدشان نمی آمدآ
فرشته، قانون پشت قانون . اين بود آه طرف مهلت نداد و َتر و فرز آتاب قانون را حاضر آرد. گذرد

تار نرم و داشت آن ها را به رف. می آورد تا معلوم بشود زن ها اجازه ی آدام آارها را ندارند
آخر پيامبر ترجيح می دهد آه زن ها يا فرمانبردار باشند و يا . فرمانبرداری سابقشان برمی گرداند

رفتار مادرانه داشته باشند، يعنی يا سه قدم عقب تر از مرد راه بروند، يا اين آه در خانه بنشينند و 
اما او يك .  مسخره می آردندنمی دانی زنان يثرب چطور مؤمنين را. ِخَردمند و خانه دار باشند

هيچ آس در برابر جاذبه اش يارای مقاومت ندارد، آخرش زن های مؤمن چنان آردند . جادوگر است
  ."هرچه باشد بهشت را ِبِهشان وعده داده بود: بله، آن ها تسليم شدند. آه او دستور داده بود

  
  ." م گرفتم امتحانش آنمباألخره تصمي. بگذريم: "بطری داشت خالی می شد آه سلمان گفت

  
ابتدا پنداشت . شبی دبير پارسی در خواب ديد آه بر فراز پيكر ماهوند در غار آوه حرا پرواز می آند

آه اين رؤيا از غربت و دلتنگی ُدوران زندگی در جاهليه ناشی می شود، اما ناگهان پی برد آه 
يه های شيطانی چنان به روشنی در وضعيتش در خواب عينا مانند َمِلك مقّرب بود، و واقعه ی آ
از آجا معلوم است : "سلمان گفت. نظرش مجسم شد آه انگار بيش از يك روز از آن نمی گذشت

و پی بردن به " موجودی آه در عالم رؤيا به آن مبدل شده بودم، جبرئيل باشد و خود شيطان نباشد؟
آن پس هرگاه پيش پای پيامبر می از . اين احتمال، انديشه ی اهريمنی را در خاطرش بيدار آرد

  .نشست و قانون پشت قانون می نوشت، پنهانی آن ها را تغيير می داد



  
اگر ماهوند آيه ای می آورد آه در آن خداوند شنوا و دانا . ابتدا چيزهای آم اهميت را تغيير می دادم"

ه ماهوند متوجه اين اما موضوع اين است آ. تعريف شده بود، من می نوشتم خدای دانا و ِخَردمند
تغييرات نمی شد، می فهمی؟ اين من بودم آه آتاب مقدس را نوشتم يا بازنويسی می آردم و واژه 

يعنی آلمات فلكزده ی من از آنچه خداوند به فرستاده . های الهی را به زبان آفرآميز خود می آلودم
 اشعار مقدس چه می گفت؟ راجع به آيفيت. اش الهام می آرد، قابل تشخيص نبود؟ فكرش را بكن

من . اين دفعه مساله چيز ديگری بود. ببين چه می گويم، قسم می خورم آه روح مرا لرزاند. هيچی
گوش آن، من تمام زندگيم را به خاطر اين مرد در . به آمك آن حيله يقين آردم آه حدسم درست بوده

مدم اينجا و ميان مردمی زندگی آردم آه از ديارم دور ماندم، از آن طرف دنيا راه افتادم آ: هم ريختم
آدم هايی آه اصًال . جانشان را نجات دادم، ترسو خطابم آردند. مرا مهاجری چاپلوس می پنداشتند

ولش آن، راستش انتظار داشتم وقتی آن واژه ی آوچك را تغيير دادم و به جای ... نمی فهمند من چه
اين آه برايش خواندم بگويد چه خبر است سلمان مگر آر  انتظار داشتم بعد از -شنوا، ِخَردمند نوشتم

اما چنين . و بالفاصله تصحيحش آنم. شده ای؟ و من جواب بدهم عجب اشتباهی، نمی دانم چه ام شده
بديش اين بود آه . نشد و زمانی رسيد آه من نويسنده ی واژه های الهی بودم و هيچ آس حاليش نبود

از آن گذشته، .  راستش از ترس سخت خودم را باخته بودم.من جرأت گفتن حقيقت را نداشتم
. بنابراين چاره ای نبود، بايد به همين آار ادامه می دادم. غمگينترين ُدوران زندگيم را طی می آردم

اين بود آه . به خودم می گفتم هرچه باشد انسان است و جايزالخطا. شايد آن دفعه حواسش پرت بوده
مطمئن بودم آه . او گفت مسيحی و من نوشتم يهودی. ی را تغيير دادمدفعه ی بعدی چيزی مهمتر

آخر چطور ممكن بود؟ اما باز هم وقتی همان قسمت را برايش خواندم سری تكان . متوجه می شود
داد و با ادب تمام از من تشكر آرد و در حالی آه چشمان من لبريز از اشك شده بود، از چادر بيرون 

با وجود اين الزم بود . عه فهميدم آه ديگر نمی توانم زياد در يثرب دوام بياورمبعد از اين واق. رفت
در دنيا هيچ تلخی ای به پای احساس مردی آه پی می َبَرد به . بايد ادامه می دادم. به آارم ادامه بدهم

. ی شدمی دانستم آه شكستم قطعی است، اما او نيز همراه من نابود م. باد هوا معتقد بوده، نمی رسد
تا اين آه يك روز آنچه را نوشته بودم برايش خواندم و ديدم آه : اين بود آه به همان آار ادامه دادم

ابرو در هم آشيد و سرش را طوری تكان داد آه پنداری می خواهد فكرش را جمع و جور آند و بعد 
 آه لب مرز رسيده ام و بار می دانستم. به نشان تأييد آهسته سر تكان داد، اما هنوز اندآی ترديد داشتم

آن شب تا صبح . ديگری آه آتاب آسمانی را به ميل خود تغيير می دادم حتمًا به همه چيز پی می برد
سرنوشت هر دومان در دست من بود، حتی اگر پيش از اين آه توانايی از ميان بردنش . بيدار ماندم

ك ناچار بودم ميان مرگ توأم با انتقام جويی در آن شب هولنا. را در خود بيابم می گذاشتم نابودم آند
پيش . و زندگی سرد و بی روح يكی را انتخاب آنم و همانطور آه می بينی زندگی را انتخاب آردم

از طلوع خورشيد سوار بر شترم يثرب را ترك آردم و با تحمل مصايب فراوانی آه فعال يارای 
حتمًا آخر زندگيم . وند نيز پيروزمندانه باز می گرددحاال ماه. توصيفشان را ندارم به جاهليه بازگشتم

  ."او حاال ديگر چنان قدرت گرفته آه نابود آردنش از توان من خارج است. را خواهم باخت
  

  "چرا اينطور مطمئنی آه او تو را می آشد؟: "بعل پرسيد
  

  ."رو آنمبرای اين آه من تنها آسی هستم آه می توانم دستش را : "سلمان پارسی جواب داد
  
*  
  



وقتی سلمان همانطور نشسته به خواب رفت، بعل روی تشك آاهی و خارش آورش دراز آشيد و 
. سينه اش هم َدم به َدم ُگر می گرفت. دردی مانند فشار آالهخودی پوالدين را به ُدور سر حس آرد

يال و واقعيت بارها خسته از زندگی آرزوی مرگ آرده بود، اما همانطور آه سلمان می گفت ميان خ
از مدتی پيش احساس آرده بود آه جهان پيرامونش آوچكتر و تنگتر می . فرسنگ ها فاصله است

ديگر چشمانش مثل گذشته نمی ديدند و آاهش اين نيرو زندگيش را رنج آورتر و مشكلتر آرده . شود
گوش هايش هم . دهمه چيز را تار می ديد، برای همين بود آه اشعارش به اين روز افتاده بودن. بود

ديگر چندان قابل اعتماد نبودند و اگر وضع به همين منوال پيش می رفت به زودی همه ی حواسش 
اما شايد هم آنقدر زنده نمی ماند آه آارش به ... را از دست می داد و ارتباطش با دنيا ُبريده می شد

بعل . ماهوند، ماهوند. يدشايد ديگر هرگز زنی را نمی بوس. ماهوند در راه بود. اينجاها بكشد
خشمگين با خود گفت اين مست وراج برای چه به سراغ من آمده؟ آخر خيانت او به من چه مربوط 

حتمًا او هم می . است؟ همه می دانند آه من برای چه چندين سال پيش آن اشعار هجوآميز را سرودم
از اين . ن من بی تقصير بودمدر اين ميا. اين شيخ بود آه تهديد می آرد و دستور می داد. داند

گذشته، آن بعلی آه زبانی ُبرنده داشت و ُمدام نيشخند می زد آه بود؟ من آه خودم ديگر نمی 
چاق و ِخِرف با چشمان آم سو و گوش : آخر يك نگاهی به ريخت و قيافه ی من بيندازيد. شناسمش

بنا آرد سلمان را . هيچ آسآخر حاال آی از من حساب می برد؟ . هايی آه به زودی آر می شوند
  ."بيدار شو، من نمی خواهم با تو سر و آار داشته باشم و توی َهَچل بيفتم: "تكان دادن

  
در همان حال آه پشت به ديوار داده نشسته بود، با پاهای باز . اما پارسی همچنان ُخروُخر می آرد
تازه .  ناليد به روی تشك افتادبعل آه همچنان از سر درد می. شده خوابش برده و سرش آج شده بود

.  االن خودش هم درست به ياد نمی آورد مگر شعرهای آن روزش چگونه بودند؟ مفهومشان چه بود؟
. ُخب معلوم است اين آه تعجبی نداشت. با چيزی شبيه به اين شروع می شد...  آيا تسليم امروز :آهان

:  انديشه ی نوينی با دو پرسش روبرو می شودبه معنای گريز است؟ ماهوند، هر: و ادامه اش اين بود
و اينك ماهوند، . آيا انديشمند به هنگام ضعف به سازش تن خواهد داد؟ جواب آن سؤال را می دانيم

هنگام بازگشت به جاهليه نوبت پرسش دوم است، پس از پيروزی چگونه رفتار خواهی آرد؟ وقتی 
ق رسيدی، آن وقت چه؟ ما ديگر هيچ آداممان سرنوشت دشمنان را در دست گرفتی و به قدرت مطل

پنداری به قول . فقط هند است آه همانطور بی آوچكترين تغييری جوان مانده. آدم های سابق نيستيم
معلوم است چرا شما دو تا آبتان توی . اين پارسی مست، بيشتر به زن های يثرب می ماند تا جاهليه

  .ر بشود، نه دخترهند نه حاضر بود برايت ماد. يك جوی نرفت
  

در برابر هند درمانده بود و . در حالی آه به خواب می رفت به پوچی و بيهودگی خود می انديشيد
فقدان : حاال آه از همه ی عرصه های زندگی آناره گرفته بود، ابياتش ُپر از شكست و فقدان بودند

بود از دانش از دست رفته، پول ُپر . جوانی، زيبايی، عشق، سالمتی، پاآی، هدف، نيرو، يقين و اميد
در قصيده هايش نيز آدم ها از او فاصله می گرفتند و . از دست رفته و هند نيز آه از دستش رفته بود

تپه . چشم انداز اشعارش هنوز بيابان بود. هرچه آنان را با شوق فرا می خواند تندتر می گريختند
آوه های نرم و . از تارآهايشان برمی گرفتهايی آه جابجا می شدند و ماسه های سفيدی آه باد 

چگونه می توان دياری را شرح داد آه روز به روز تغيير . لغزنده، سفرهای ناتمام، چادرهای موقت
شكل می دهد؟ چنين پرسش هايی بر زبان شعرش تأثير گذاشته و آن را به تجريد آشانده بود، با 

ه او را به خلق اشكال سراب گونه و ناممكن مانند به عالو. تصاويری بس سيال و وزن هايی ناپايدار
موجوداتی آه به محض ظهور به ناچار تغيير . موجوداتی با َسِر شير، بدِن ُبز و ُدِم مار واداشته بود

شكل می دادند، به طوری آه با وجود خلوص آالسيك و تصاوير عاشقانه ی اشعارش چيزی توی 



: برای هزار و يكمين بار با خود گفت.  آن می آاستذوق می زد و واژه های هجوآميز از ارزش
اما يك آن نزديك بود قلبش بايستد و در . فراموشی امنيت می آورد." هيچ آس مرا به ياد نمی آورد"

ماهوند، اما شايد بتوانم سرش را آاله بگذارم تا . حالی آه از وحشت يخ آرده بود از خواب پريد
  .  بيدار ماند و به ُخر ُخر اقيانوس وار سلمان گوش فرا دادتمام شب را. نتواند انتقام بگيرد

  
 :جبرئيل آتش اردوگاه ها را در خواب می بيند

  
 -گويی شيخ جاهليه. ناگهان شبی مردی مشهور در ميان آتش های اردوگاه ارتش ماهوند ظاهر شد

 در اين -نمايدشايد به دليل تاريكی شب، شايد هم به اين خاطر آه حضورش در آنجا ناممكن می 
شيخ . آخرين لحظاتی آه هنوز قدرت را در دست دارد بخشی از نيروی پيشين خود را بازيافته است

تنها آمده و خالد آه در گذشته سقا بود و بالل برده ی سابق، او را به سوی چادرهای ماهوند هدايت 
 .می آنند

  
 :بعد جبرئيل بازگشِت شيخ را به جاهليه در خواب ديد

  
پس از مدتی صدای خشم آلود . ر از شايعه است و جمعيتی در مقابل خانه ی شيخ ايستاده اندشهر ُپ

بعد هند در بالكن طبقه ی باال ظاهر می شود و خطاب به جمعيت امر می آند . هند به گوش می رسد
آبدار شيخ در آنار او می ايستد و از همسِر ُپر ِمهِر خود دو آشيده ی . آه شيخ را قطعه قطعه آنند

هند پی ُبرده است آه علی رغم همه ی زحمات . می خورد و در برابر جمعيت سخت تحقير می شود
 .نتوانسته است شيخ را از تسليم شهر به ماهوند باز دارد

  
  .از آن گذشته ابوسيمبل آيين جديد را نيز پذيرفته است

  
شيده از هند رو به جمعيت سيمبل آه علی رغم شكست، خود را بيشتر آراسته است، پس از خوردن آ

. ماهوند قول داده است آه هرآس در چهارديواری قصر باشد در امان می ماند: "می آند و می گويد
 ."همگی داخل شويد و زنان و فرزندانتان را هم همراه بياوريد

  
 ای پيِر ِخِرف، مگر چند نفر می توانند توی يك خانه،: "هند از جانب مردم خشمگين سخن می گويد

پس بگذار . ولو اين آه قصر باشد بچپند؟ تو با ماهوند معامله آرده ای تا جان خودت را نجات بدهی
  ."مردم تكه تكه ات آنند و جسدت را به خورد مورچگان بدهند

  
هرآس در . ماهوند قول ديگری نيز داده است: "اما شيخ خونسردی خود را حفظ آرده، ادامه می دهد

اگر نمی خواهيد در قصر بمانيد، به خانه های . ا ببندد نيز در امان خواهد بودخانه اش بماند و درها ر
 ."خود بازگرديد و شكيبا باشيد

  
صحنه ای آه در بالكن می گذرد حاآی : هند برای سومين بار می آوشد تا مردم را عليه او بشوراند

ان سازش آرد چون آدم هند با فرياد می گويد با ماهوند به هيچ وجه نمی تو. از نفرت محض است
بايد تا آخرين قطره ی . مردم بايد ابوسيمبل را طرد آنند و آماده ی جنگ باشند. قابل اعتمادی نيست
. هند هم آماده است تا در آنارشان بجنگد و جان خود را فدای آزادی جاهليه آند. خون خود بجنگند

وريد؟ آيا از مردی آه می خواهد شهر آيا می خواهيد در برابر اين پيامبر، اين دجال، سر فرود آ"



زادگاه خود را با خاك يكسان آند می توان انتظار َشَرف و مروت داشت؟ آيا می توان از آن مرد 
سازش ناپذير و ظالم توقع سازش و ترحم داشت؟ ما توانگران جاهليه ايم و الهه هايمان در جنگ 

اما مردم پراآنده . ان داد به نام ال الت بجنگندبعد به آنان فرم." پيروز می شوند و پايدار می مانند
 .شدند

  
مدت ها است آه شهر آن دو . مردم آن دو را می بينند. زن و شوهر همچنان روی بالكن ايستاده اند

را آيينه ی خود می پندارد و چون در اين اواخر مردم تصوير هند را به شيخ پژمرده و در هم شكسته 
همان مردمی آه به بزرگی و شكست ناپذيری .  يكه خورده و آزرده اندترجيح داده اند، اآنون سخت

خود فخر می فروختند و علی رغم همه ی شواهد، اسطوره را واقعيت می پنداشتند و اسير خوابزدگی 
يا نوعی جنون بودند، اآنون آه شيخ آن ها را بيدار آرده بود، گيج و منگ ايستاده، چشمان خود را 

از خود می پرسيدند ما آه اين قدر نيرومند .  به باور آردِن آنچه می گفت نبودندمی ماليدند و قادر
بوديم چطور با چنين سرعتی سقوط آرديم؟ اما سرانجام باور در اذهانشان جان می گيرد و به آن ها 

و آن ها . می نماياند آه چگونه اعتماد خود را بر ابر و باد و حرارت گفته های هند بنا آرده بودند
چنين است آه مردمان جاهليه غرق نااميدی به . هند را رها می آنند و اميدشان را نيز بر باد می دهند

  .خانه ها باز می گردند و بر درها قفل می نهند
  

به خانه ی : "هند فرياد آنان آن ها را فرا می خواند، به التماس می افتد و بند از گيسو می گشايد
اما هيچ آس به او اعتنا نمی آند و هند و شيخ بر ." ت قربانی آنيدسنگ سياه بياييد و برای ال ال

سكوت در سراسر جاهليه ته نشين می شود، شهر از جنبش باز می ماند و . بالكن قصر تنها می مانند
 .هند با تكيه به ديوار قصر چشمانش را می بندد

  
هرچه باشد دل . ن از ماهوند بترسیتو بايد بيش از سايري: "شيخ زمزمه می آند. پايان آار فرا رسيده

تعجب نكن . و جگر عموی مورد عالقه اش را خام خام، بی ذره ای نمك يا قطعه ای سير خورده ای
هند را تنها می گذارد و به سوی خيابان ." اگر او هم در مقابل با تو مانند يك تكه گوشت رفتار آند
 . می رود و دروازه های شهر را می گشايدهايی آه ديگر حتی سگ هم در آن ديده نمی شود پايين

  
 .جبرئيل خواب معبدی را می بيند

  
ماهوند خطاب به خالد آه در گذشته . معبد عزی در نزديكی دروازه های گشوده ی جاهليه قرار داشت

و خالد همراه با گروهی از ." برو و آنجا را تطهير آن: "سقا بود و اآنون مقامی برجسته داشت گفت
چرا آه ماهوند نمی خواست تا زمانی آه چنين مكان نفرت آوری در آنار . رد معبد شدمردان وا

 .دروازه ها قرار داشت وارد شهر شود
  

همين آه نگهبان معبد، آه مردی از قبيله ی آوسه بود، خالد و همراهانش را ديد، شمشير از نيام 
شمشير بر گردن الهه نهاد و برآشيد و به سوی مجسمه ی الهه رفت، آخرين دعايش را خواند و 

آن گاه خالد وارد ." ای عزی اگر حقيقتًا الهه ای از خود و خادمت در برابر ماهوند دفاع آن: "گفت
اآنون پی بردم آه خدای ماهوند خدای واقعی است : "معبد شد و چون الهه از جا نجنبيد نگهبان گفت

 و معبد را ويران آرد و به چادر ماهوند و خالد الهه را در هم شكست." و اين الهه جز سنگ نيست
و پيامبر بانگ ." هيچ: "خالد بازوها را از هم گشود و پاسخ داد" چه ديدی؟: "پيامبر پرسيد. بازگشت

خالد به معبد مخروبه ." به معبد بازگرد و آار خود را به پايان رسان. پس او را نابود نكرده ای: "زد



زنی سراپا برهنه آه .  با زبانی سرخ دوان دوان به سويش آمدبازگشت و در آنجا زنی عظيم و سياه
هنگامی آه به نزديكی خالد رسيد، با . گيسوان شبگونش موج می زد و تا قوزك پايش می رسيد
آيا به الت، منات و عزی آه سومين : "صدايی هول انگيز، ُپر از گوگرد و آتش جهنم چنين خواند

عزی اين آيه ها : "اما خالد سخنش را ُبريد و گفت..." تعالَينداست انديشيده ايد؟ آنان پرندگان م
و شمشمير از نيام برآشيد و او را ." حقا آه بايد طرد شوی، نه پرستش. شيطانيند و تو دختر شيطانی

 .به دو نيم آرد
  

ليه اينك وارد جاه: "و پيامبر گفت. آن گاه به چادر ماهوند بازگشت و آنچه را آه ديده بود حكايت آرد
و همگی برخاستند و به شهر داخل شدند و آن را به نام خدای تعالی و نابودآننده ی بشر ." می شويم

 .تصاحب آردند
   
* 
 

الهه ی . تعداد ُبتان سيصد و شصت است: در خانه ی سنگ سياه چند بت جای دارند؟ فراموش نكن
شصت بت در انتظار ماهوند اما هر سيصد و . خورشيد، عقاب، رنگين آمان، مجسمه ی عظيم هوبال

مجسمه . اما بهتر است وقت خود را در آنجا تلف نكنيم. خوب می دانند آه پايان آار فرا رسيده است
  .ها بر زمين می افتند، سنگ ها چند پاره می شوند و آنچه بايد بشود انجام می پذيرد

  
مردم در اطراف . ی زندماهوند پس از پاآسازی خانه ی سنگ سياه در محل قديمی بازار، چادر م

 جاهليه، اين نيز اجتناب ناپذير تسليم. چادر جمع می شوند و آيين فاتحان را با دل و جان می پذيرند
 .است

  
جز ال اله : مردم جاهليه در برابرش زانو می زنند و آلماتی را آه حافظ جانشان است تكرار می آنند

 آن آه مدت ها است انتظارش را می آشد برای .ماهوند زير گوش خالد زمزمه می آند. خدايی نيست
  "آيا سلمان را يافته اند؟: "زانو زدن نزدش نيامده، پيامبر می خواهد بداند

  
 . مخفی شده ولی به زودی پيدايش می آنند.  نه هنوز-
  

ناگهان توجه مردم به زنی آه چهره ی خود را پوشانده و در برابر ماهوند زانو زده و پاهای او را 
تنها خداوند شايسته ی . ديگر ادامه ندهيد. بس است: "ماهوند می گويد. بوسد جلب می شودمی 

انگشت به انگشت، بند به بند، زن می ليسد، می بوسد، ! اما اين چه جور بوسيدن است." پرستش است
ف پا اما زن اآنون به آ." اين آار شايسته نيست. بس آنيد: "می مكد و ماهوند برآشفته تكرار می آند
زن می افتد، . ماهوند گيج و آشفته به گلويش لگد می زند... رسيده و دستش را زير پاشنه ی پا نهاده

جز ال اله خدايی نيست و : "سرفه می آند و بعد دوباره زانو می زند و با صدايی بلند می گويد
 به سوی زن عذر می خواهد و دستش را. ماهوند بر خود مسلط می شود." ماهوند پيامبر خدا است

آنان آه تسليم می شوند در . آسی به شما صدمه نخواهد زد: "دراز می آند و به رسم دلداری می گويد
اما به طرز عجيبی آشفته است و اآنون به علت آن پی می َبَرد و راز خشم تلخی ." امان خواهند ماند

 زن چادرش را آنار می .را آه در حرآات ِافراطی و شهوانی پرستش پاها موج می زد در می يابد
 .هند است: زند
  



: ماهوند می گويد. و سكوت حكمفرما می شود." من همسر سيمبل هستم: "محكم و شمرده می گويد
 ."فراموش نكرده بودم. هند"
  

 ."به چادر من خوش آمدی. تو تسليم شده ای: "اما پس از درنگی طوالنی سر می جنباند و می افزايد
  

خالد . ه ی حضار، سلمان پارسی را آشان آشان به حضور ماهوند می آورندروز بعد در ميان همهم
در حالی آه با يك دست گوش مهاجر را گرفته و با دست ديگر آارد بر گلويش نهاده، او را ناالن به 

با يك زن فاحشه بود آه از دست اين . معلومه ديگه. آخر پيدايش آردم: "سوی تخت می آشاند
 ."پول زنه را خورده، بوی گند الكل هم می ده. ده بودفريادش به آسمان رسي

  
 را "آالم"و می خواهد به مرگ محكومش آند آه ناگهان زندانی ." سلمان فارسی: "پيامبر می گويد

  ".ال ايالها ايال اهللا ":به بانگ بلند تكرار می آند
  

ر قابل بخشايش عمل آفرآميزت غي: "ماهوند سرش را به عالمت منفی حرآت می دهد و می گويد
  ."خيال می آردی ما به آن پی نمی برديم؟ تو افكار خود را به جای آالم خداوند نهادی. است

  
دبير سابق آه اآنون محكومی بيش نيست، اختيار از دست می دهد و ناالن و گريان چنان به التماس 

ن سر و صدا آفر آدم را در اي: "می افتد، به سينه می آوبد و ِابراز پشيمانی می آند آه خالد می گويد
سلمان قسم می خورد آه از آن . آه صدا باال می رود" اجازه می دين سر از تنش جدا آنم؟. می آورد

پس به پيامبر وفادار خواهد ماند، دوباره به التماس می افتد و بعد با آخرين ذره های اميدش پيشنهاد 
پيامبر سر به زير . تا چند لحظه برنده است." من می دانم دشمنان واقعيتان آجا هستند: "می آند آه
آدام : "خالد موهای سلمان را آه زانو زده است در دست می فشارد و به عقب می آشد. می اندازد
ماهوند آه خاطرات گذشته در ذهنش زنده می شوند ميان پشتی . سلمان آسی را نام می برد" دشمنان؟

  .ها فرو می رود
  

  ."بعل، بعل: " آن نام را دو بار تكرار می آندو." بعل: "سلمان می گويد
  

پيامبر آه فكرش . و سرانجام سلمان ايرانی از محكوميت نجات می يابد و خالد را مايوس می آند
اين فلكزده را زنده . بسيار خوب: "مشغول امور ديگری است با ِوساطِت بالل موافقت می آند

هند در امان مانده و اآنون سلمان نيز از مرگ نجات ! ت دين سخاوتمندی استسليمواقعًا آه ." بگذاريد
در تمام جاهليه يك َدر از جا آنده نشده و يك دشمن قديمی را بيرون نكشيده اند تا مثل . يافته است

بعد از پيروزی : و اين پاسخ ماهوند به دومين پرسش است. جوجه جگرش را بدرند و به خاك بيفكنند
. تن ماهوند را راحت نمی گذارد و گاه و بيگاه به ذهنش نيشتر می زندچه خواهی آرد؟ اما نام يك 

نام مردی جوان و تيزهوش آه با انگشت دراز و رنگينش به او اشاره می آند و ابياتی را می خواند 
آن شب پس از رفتن آن دو . آه زيبايی بی رحمانه شان ضامن دردی است آه برجای می گذارند

پيامبر به عالمت تأييد سر می جنباند " هنوز به او فكر می آنيد؟: "می پرسدملتمس، خالد از ماهوند 
بيغوله ای . سلمان را وادار آردم مرا به اتاقش ببرد: "خالد می گويد. اما چيزی بر زبان نمی آورد

ماهوند بار ديگر سر می جنباند و سخنی ." حتمًا مخفی شده است. اما خودش در آنجا نبود. بيش نيست
می . برای من مثل آب خوردن است. اگر بخواهيد پيدايش می آنم: "خالد اصرار می آند. ويدنمی گ

و با انگشت نخست به ُدور گردنش اشاره می آند و " خواهيد با او چه آنيد؟ اين جوری يا اين جوری؟



ماهوند از آوره در می رود و با فرياد خطاب به سقای سابق آه . سپس ناگهان به نافش می آوبد
نمی توانی يك بار هم آه شده . تو پاك ديوانه ای: "اآنون به مقام فرماندهی آل قشون رسيده می گويد

  "آاری را بدون آمك من انجام بدهی؟
  

اين بار نيز به همان موهبت قديمی . خالد تعظيم می آند، خارج می شود و ماهوند به خواب می رود
  .متوسل می شودآه هميشه هنگام اوقات تلخی به دادش می رسيد 

  
*  
  

علی رغم جستجوی در به در، خواندن اعالميه . اما خالد، سرلشگر ماهوند، از يافتن بعل عاجز ماند
و با اين آه از زير و رو آردن سنگ ها نيز فروگذار نكرده بود، شاعر همچنان دور از دسترس باقی 

سرانجام خالد . ونيش آگاه نگشتو لبان ماهوند نيز به سخن گشوده نشدند و آسی از تمايل در. ماند
وای به : "خشمگين از جستجو دست آشيد و در چادر پيغمبر آه ُپر از نرمی و سايه بود، قسم خورد

آن وقت با دست خودم شقه اش می . فقط يك بار. اين آه آن ولد الزنا يك بار خودش را نشان بدهد
  ."وا پيدا باشدچنان باريك ريز ريزش می آنم آه از پشت هر تكه اش ه. آنم
  

  . خالد احساس آرد آه ماهوند نيز مايوس شده است، ولی در نور اندك چادر نمی توانست مطمئن باشد
  
*  
  

بانگ پنج گانه ی نماز روزانه، فقدان الكل، قفل : جاهليه رفته رفته به زندگی تازه اش خو گرفت
  اما بعل آجا بود؟... فته بودحتی هند نيز در ساختمان مخصوصی آناره گر. آردن در به روی زنان

  
  :جبرئيل خواب پرده ای را ديد

  
باغی وسيع، ُپر از درختان خرما، .  نام محبوبترين روسپی خانه ی جاهليه بود"حجاب"پرده يا 

باغچه ها و فواره ها و ُدور تا ُدور اتاق هايی آه به نحوی ُپر از پيچ و خم به يكديگر و نيز به 
راهروهايی آه عمدا يكسان تزيين شده و بر ديوار هر يك ورد . ه می يافتندراهروهای تو در تويی را

عاشقانه ای به خطی خوش نوشته و آويخته بودند و دارای فرش های يك شكل و گلدان های بزرگ 
 قادر نبود راه خود را به اتاق روسپی حجابهيچ يك از مشتريان . سنگی در آنار ديوارها بودند

بدين وسيله هم دخترها از شر ميهمانان ناخوانده در امان می .  به تنهايی بيابدمحبوبش و يا به خارج
. ماندند و هم وصول پول پيش از رفتن مشتری قطعی بود و آسی نمی توانست سرشان آاله بگذارد

خواجه های قوی هيكل آه خود را مانند جن داخل چراغ جادو آراسته بودند، ميهمانان را به سوی 
ان آار به سمت دِر خروجی راهنمايی می آردند و گاه برای انجام اين آار از گلوله هدف و در پاي

اينجا دياری نرم و بی پنجره و ُپر از َپرده های ُپرچين بود آه زنی بسيار پير . های نخ مدد می جستند
ی زن.  آه هميشه چادری سياه به خود می پيچيد، بر آن حكومت می آرد"مادام"و بی نام، ملقب به 

آه در طول ساليان دراز با صدای عجيبش آه گويی از ته چاه به گوش می رسيد، شهرتی چون 
نه هيچ يك از آارآنان و نه مشتری ها يارای عدم اطاعت از آن . آاهنان غيب گوی قديم باز يافته بود

. می آمدصدايی آه از جهاتی آنتی تز آفرآميز آالم مقدس ماهوند به شمار . صدای مرموز را نداشتند
از اين رو .  برپا آرده بودند، ادا می شدحجابآالمی آه در چادر وسيع پيامبر آه نه چندان دور از 



هنگامی آه شاعر خسته و وحشتزده در برابرش به خاك افتاد و التماس کنان تقاضای آمك آرد، 
د قبول همگان تصميم مادام بر اين آه بعل را پنهان آند و جانش را نجات دهد بی هيچ پرسشی مور

و هنگامی آه سربازان خالد . مادام هنوز آن جوان زيبا و ُپرشور را به خاطر می آورد. قرار گرفت
 سر رسيدند، خواجه ها چنان تك تكشان را در آن ساختمان سرگيجه آور و حجاببرای جستجوی 

اويدن سی و نه راهروهای تو در توی آن چرخاندند آه سرانجام سرهاشان به دوار افتاد و پس از آ
گلدان سنگی و به نتجيه نرسيدن در حالی آه زير لب ناسزا می گفتند، آنجا را ترك آردند بی آن آه 

بعل از ترس پيژامه اش . هرگز به وجود چهلمين گلدان آه شاعر لرزان را پنهان آرده بود پی ببرند
  .را خيس آرده بود

  
عر را رنگ سياه بزنند و شلوار چيندار و سپس مادام به خواجه ها دستور داد پوست و موی شا

عمامه ی اجنه وار بر او بپوشانند و سپس به بعل فرمان رسيد آه بی درنگ شروع به ورزش آند، 
  .زيرا ضعف بدنيش سوء ظن برمی انگيخت

  
*  
  

 به هيچ وجه مانع از اين نبود آه در جريان خبرها باشد، بلكه برعكس، پردهو اما اقامت بعل در پشت 
ن برای انجام وظايف خواجگی در آنار لذت سراها به نگهبانی می ايستاد، از شايعاتی آه مشتری چو

شل شدن زبان مشتری ها آه رفتار شاد و ِمهرآميز روسپی ها به آن . ها َنقل می آردند با خبر می شد
ود نزديك دامن می زد، همراه با اعتماد آامل به رازداری خواجه ها باعث شده بود آه شاعر با وج

بينی و سنگينی گوش، بر اثر استراق سمع بيشتر به چند و چون اوضاع پی ببرد، به طوری آه اگر 
البته . در خيابان های تازه پاآسازی شده ی شهر آزادانه می گشت هرگز به چنان شناختی نمی رسيد

ها بيشتر سنگينی گوشش گاه باعث زحمت می شد و دانسته هايش را ناقص می آرد، زيرا مشتری 
اوقات صدای خود را پايين می آوردند و زمزمه می آردند، اما اين حس را نيز داشت آه ُبروز و 

او نمی توانست زمزمه هايشان را هنگام زناآاری بشنود، البته . رشد افكار شهوانی را آمتر می آرد
 اوج لذت رسيده اند، به جز مواردی آه مشتری ها از فرط لذت و يا آارآنانی آه وانمود می آردند به

  .صدا را باال می بردند و فريادهای واقعی يا مصنوعی می آشيدند
  

  : آموختحجابآنچه بعل در 
  

ابراهيم، قصاِب ُغرُغرو، خبر آورد آه با وجود ممنوعيت خوردن گوشت خوك، جاهليان آه ظاهرًا 
د و يواشكی گوشت ممنوع به آيين تازه گرويده بودند، دسته دسته پشت دِر عقب مغازه صف می بستن

فروش باال رفته و : "ابراهيم در حالی آه روی خانم مورد عالقه اش می افتاد، گفت. می خريدند
خوك حيوانی . قيمت خوك سياه بيشتر شده، اما بدمصب اين قانون های جديد آار مرا مشكل آرده اند

ز ظاهرًا از روی لذت، نه از در اينجا خودش ني." نيست آه بشود راحت و بی سر و صدا آن را آشت
 حجابو موسی سبزی فروش پيِش يكی ديگر از آارآناِن افقی . زور درد، شروع به آه و ناله آرد

اقرار آرد آه ترك عادت موجب مرض است و وقتی مطمئن است آسی گوش نايستاده، به الهه ی 
 مؤنثند و چيزی دارند آه هرچه باشد اين الهه ها. محبوبش منات و گاه هم به ال الت دعا می آند

 "چيز"بعد او هم با شوق و ذوق روی يكی از انواع زمينی آن . خداهای مذآر به پايشان نمی رسد
چنين بود آه بعل در حالی آه مخفی و مريض احوال بود در اوج تلخ آامی دريافت آه هيچ . افتاد

  .د ماهوند هم آغاز شدحكومتی مطلق و هيچ پيروزی آامل نيست، و رفته رفته انتقاد از خو



  
خبر نابودی معبد عظيم ال الت در طائف، آه همراه با آه و ناله . حاال ديگر بعل هم تغيير آرده بود

چرا آه حتی در روزگار . ی ابراهيِم خوك ُآش به گوشش رسيد او را در اندوهی سنگين فرو برد
ن تنها احساس واقعيش بود و شايد اي. جوانی و بی دينی، عشق به آن الهه در وجودش می جوشيد

قطعه سنگی . شكست الهه، پوچی آن زندگی را به او می نماياند آه انسان به قطعه سنگی دل می بندد
پس از اين آه خبر تازگيش را از دست داد و اندوه بعل اندآی . آه حتی قادر به دفاع از خود نبود

اين است آه پايان عمر او هم نزديك فروآش آرد، به اين نتيجه رسيد آه شكست ال الت نشانه ی 
 موقتًا در او ايجاد آرده بود، از دست پردهدر اين هنگام احساس غريب امنيت را آه زندگی در . است
ولی بازگشت احساس موقتی بودن زندگی و آشف واقعيتی آه با حقيقت مرگ همراه بود، موجب . داد

 آه احساس نزديكی با مرگ با چشيدن بعد از عمری در به دری، شگفتزده دريافت. ترسش نشد
شيرينی زندگی همراه است و انديشه ی اين معما آه چگونه در اين خانه ی دروغ و تصنع و پول 

اما حقيقت چه بود؟ اين . چشمانش به نور حقيقت روشن شده، وی را به شگفتی بيشتری فرو می ُبرد
 ال الت به اين مفهوم نبود آه ماهوند  ولی سنگ بودن- هرگز هم زنده نبود-آه ال الت ُمرده بود

افتان و خيزان به دنيای ذهنی ماورای خدايان، . در مجموع بعل به بی خدايی رسيده بود. پيغمبر است
رهبران و قوانين گام نهاد و پی برد آه داستان زندگيش چنان با سرگذشت ماهوند درآميخته آه به 

آه معنی چنين تصميمی روبرو شدن با مرگ بود نه از اين . ناچار می بايست تصميمی جّدی بگيرد
و روزی آه موسی سبزی فروش نسبت به دوازده همسر پيغمبر . يكه خورد و نه به تشويش افتاد

ُخرده گرفت و گفت معلوم نيست چرا او قانون خودش را دارد و تابع قانون همگانی نيست، بعل پی 
  .واهد آمد به چه صورتی درختسليمبرد آه آخرين مصافش با 

  
 بنامند، زيرا از ُمِسن "دختر" آه البته تنها رسم و عادت ايجاب می آرد که آنان را -حجابدختراِن 

ترينشان آه زنی به سن باالی پنجاه بود گرفته، تا جوانترينشان آه دختری پانزده ساله بود، همگی 
به اين بعل آه هنگام راه رفتن  بله، دختران -بيش از بسياری از پنجاه سالگان تجربه اندوخته بودند

 "خواجه"پاهايش را لخ لخ می آشيد انس و الفت گرفته بودند و در واقع از اين آه يكی از خواجه ها 
نبود لذت می بردند و خارج از ساعات آار با شوخی آزارش می دادند، در مقابلش بدن هايشان را 

ها را به ُدور گردنش حلقه می  ندند، رانپيچ و تاب می دادند، پستان هايشان را به لبش می چسبا
 و شوق می بوسيدند، و آنقدر ادامه می دادند rآردند، يكديگر را در چند سانتيمتری صورتش با شو

آه آن نويسنده ی خجالتی با همه ی خويشتن داری به شدت تحريك می شد و آن وقت به آلتش می 
ولی پس از اين آه بعل هرگونه . سرخ می شدخنديدند و آنقدر مسخره اش می آردند آه تا بناگوش 

. اميد به همخوابگی با آنان را از دست داد، گاه يكی را از ميان خود برمی گزيدند تا او را ارضا آند
چنين بود آه شاعر چون گاو نری نزديك بين و رام مژه مژه می زد و روزگار می گذرانيد، سر به 

می انديشيد و بی ترديد نمی توانست تشخيص بدهد آه دامان زنان می گذاشت، به مرگ و انتقام 
  . راضی ترين و يا تيره بخت ترين موجود روی زمين است

  
در يكی از اين اوقات بازيگوشی پايان روز، هنگامی آه دختران مست از شراب با خواجه ها خلوت 

دختر . يدمی آردند، بعل گفته ی جوانترينشان را درباره ی مشتری اش، موسی سبزی فروش شن
آنقدر نسبت به اين موضوع حساس است آه . اين يارو ُمدام حرف زن های پيغمبر را می زند: "گفت

مثل سيبی آه به دو نيم آرده . به من می گويد عين عايشه هستم. با بردن اسمشان تحريك می شود
  ." باشند، او هم همانطور آه همه می دانند عزيز آرده ی حضرت است

  



به . راستش اين روزها ُمدام از زن های حرم حرف می زنند: "روسپی پنجاه ساله گفتدر اين هنگام 
آدم . همين خاطر است آه ماهوند اجازه نمی دهد بيرون بروند، اما اين آارش اوضاع را بدتر آرده

  ."هرچه را آه نمی تواند به چشم ببيند، بيشتر در خيال مجسم می آند
  

هر، در اينجاهليه ی هوسران آه تا وقتی آه ماهوند با آتاب بعل با خود گفت بخصوص در اين ش
قوانينش سر نرسيده بود، زن ها لباس های هوس انگيز می پوشيدند و صحبت از پول و هم خوابگی 

  .و فقط هم حرف و صحبت نبود. همه اش جماع بود و پول، پول و جماع. َنقل مجالس بود
  

  "ليد عايشه را در نمی آوری؟چرا برايش تق: "خطاب به جوانترينشان گفت
  
   برای آی؟-
  
  اگر اين قدر از عايشه خوشش می آيد، چرا عايشه ی شخصيش نمی شوی؟.  برای موسی-
  

  !"اگر بشوند چه می گويی تخم هايت را در آره سرخ می آنند! مواظب باش: "دختر گفت
  

 چند روسپی بود؟ پردهر پس د. چند تا زن؟ دوازده تا و يك خانم مسن آه مدت ها پيش از دنيا رفته
باز هم دوازده تا و مادام پير آه پنهان در پشت پرده های سياه بر تخت نشسته و مرگ را جواب آرده 

بعل فكر تازه اش را با مادام در ميان گذاشت و او . جايی آه ايمان نباشد، آفر هم پيدا نمی شود. بود
خيلی خطرناك است، اما شايد : "اند جواب دادبا آن صدايش آه به قورباغه ی سينوزيت گرفته می م

  ."آارمان را رونق بدهد، بهتر است با احتياط پيش برويم، اما امتحانش می آنيم
  

نوری در چشمان مرد درخشيد و به . روسپی پانزده ساله چيزی زير گوش سبزی فروش زمزمه آرد
بگو . همه را.  اسب های سليمان رابچگيت را، اسباب بازی هايت را،. همه اش را بگو: "التماس افتاد

آن وقت پرسيد . و او برايش گفت." چطور با طبل بازی می آردی و پيغمبر می آمد تماشايت می آرد
چطور در دوازده سالگی ازاله ی بكارت شده و او برايش گفت و هنگام رفتن دو برابر معمول 

بايد مواظب تپش قلب بعضی : " گفتمادام به بعل." امشب بهترين شب زندگيم بود: "پرداخت و گفت
  ."ها باشيم

  
*  
  

 نام يكی از همسران ماهوند را بر حجابهنگامی آه اين خبر در جاهليه پيچيد آه هر يك از زنان 
با اين . خود نهاده و نقش آنان را بازی می آند، هيجانی نهفته قلب مردان شهر را به تپش در آورد

بدون شك اگر . تادند آه راز آن هرگز به گوش مسؤولين نرسيدحال چنان از دانستن خبر به وحشت اف
پيشكاران ماهوند پی می بردند آه مردان شهر در اين قبيل بی حرمتی ها شرآت دارند، اعدامشان 

در آن روزها ماهوند .  ادامه يابدحجابحتمی بود، از آن گذشته مردان می خواستند خدمات جديد 
شته بود چرا آه خنكای آن واحه ی شمالی را به گرمای جاهليه همراه با همسرانش به يثرب بازگ

ترجيح می داد و مسؤوليت امور شهر در دست سپهبد خالد بود و اين خود مخفی نگه داشتن اسرار را 
ماهوند مدتی در اين انديشه بود آه فرمان تعطيل همه ی روسپی خانه های جاهليه را . آسانتر می آرد
: سميل وی را از چنين اقدام عجوالنه ای برحذر داشته، توضيح داده بود آهاما ابو. به خالد بدهد



و ماهوند آه عمل ِگراترين ." جاهليان تازه آيين تو را پذيرفته اند، بهتر است آمی مجالشان دهی"
. پيغمبر خدا بود با اين آه دوره ی خاصی برای تغيير و تحول در نظر گرفته شود موافقت آرده بود

 می رفتند آه سود مادام به سه حجاب در غياب پيغمبر مردان جاهليه چنان دسته دسته به از اين رو
و چون صف در خيابان جايز نبود، بيشتر روزها صفی از مردان درون حياط فاحشه . برابر رسيد

 آه در مرآز آن قرار داشت می چرخيدند و در آن "فواره ی عشق"خانه پديد می آمد آه به ُدور 
به آليه ی . ائرانی آه به داليل ديگر ُدور آن سنگ سياه عتيق می گشتند بی شباهت نبودندحال به ز
 ماسك داده می شد و بعل در حالی آه از بالكن طبقه ی باال به مردان ماسك دار و حجابمشتريان 

  . بسيار بودتسليمراه های تن ندادن به . چرخان می نگريست احساس رضايت می آرد
  

روسپی پانزده ساله، عايشه، سوگلی .  به روش تازه خو گرفتندحجابد آارمندان در ماه های بع
درست مثل عايشه ی اصلی آه در دل ماهوند جايی ويژه داشت و چون او آه با عفت . مشتريان بود

و عصت در آپارتمان مخصوص در بخش حرمسرای مسجد بزرگ يثرب می زيست، عايشه ی 
 اضافه می شد و يا "خواهران" خود شده و اگر مشتری هر يك از جاهليه نيز شيفته ی سوگلی بودن

 را بر سوادهپيرترين و چاقترين فاحشه، آه نام . اين آه انعام آالنی می داد، سخت حسادت می آرد
 برای -خود نهاده بود و خواستاران زيادی داشت آه شيفته ی جاذبه ی مادرانه و زنانه اش بودند

در . ونه ماهوند با او و عايشه در يك روز ازدواج آرده بود را می گفتطالبينش حكايت اين آه چگ
ما دو تا با هم برايش مثل دو نيمه ی همسر : "سواده می گفت. آن زمان عايشه هنوز آودآی بيش نبود

 ی حفصه. و اين توصيف مردان را سخت به هيجان می آورد." هم بچه و هم مادر: مرحومش بوديم
همين آه هر دوازده زن نقششان را نيك آموختند، دوستی ها و . ندخو شده بودفاحشه مانند نامش ت

مثًال عايشه و . دشمنی های روسپی خانه چون آينه ای حاالت ساآنان مسجد يثرب را منعكس آرد
اين دو زن آه گويی از دماغ .  رقابت می آردندحجابحفصه ُمدام با دو تن از مغرورترين فواحش 

 آه هم نام رامله و ُام سلمه ی مخزومی َاشرافی ترين نام ها را انتخاب آرده و به فيل افتاده بودند،
 هم نام عروسی آه ُجويريه و زينب بنت جحشديگران . دختر ابوسميل و هند بود، مبدل گشته بودند

 و هوس انگيزترينشان ميمنت، صفيه، رحانه ی يهودیهنگام يكی از حمالت نظامی اسير شده بود، 
 مريم قبطیموختن فوت و فن های خود به عايشه سر باز می زد، ِمصری با شكوهی به نام آه از آ

در حالی آه خوب .  را بر خود نهاده بودزينت بنت خوزيمهعجيبترينشان روسپی ای بود آه نام . بود
ُمرده پرستی هوادارانش آه هنگام همخوابگی اجازه . می دانست اين همسر ماهوند اخيرًا ُمرده است

اما .  بودحجابی آمترين حرآتی به او نمی دادند يكی از بی مزه ترين جنبه های رژيم تازه ی 
  . آاسبی، آاسبی است و در اين مورد نيز روسپيان نياز مشتری ها را بر طرف می آردند

  
هنوز يك سال نگذشته، زنان دوازده گانه چنان در ايفای نقش خود ماهر شده بودند آه به تدريج 

بعل آه ماه به ماه نزديك بين تر و سنگين گوش تر . های قبلی خود را از دست می دادندشخصيت 
می شد، هيكل های دختران را تشخيص می داد آه از آنارش می گذشتند ولی تصويرشان را دو 

دختران نيز نسبت به بعل نظری تازه . برابر، چون دو سايه آه بر روی يكديگر نهاده باشند می ديد
در آن ُدوران رسم بر اين بود آه فاحشه ها در آغاز آار، مرد بی آزاری را برای شوهری در . يافتند

  نظر می گرفتند تا صورت ظاهر را حفظ آنند و اگر مرد مناسب پيدا نمی شد به همسری اشيای
در حجاب نيز در گذشته دختران به همسری فواره ی مرآزی . بيجانی چون آوه يا فواره در می آمدند

 می آمدند، اما اآنون انقالبی آغاز شده بود و روزی رسيد آه روسپيان همگی با هم نزد مادام در
از . رفتند و اعالم آردند حال آه خود را همسران پيغمبر وانمود می آنند نياز به شوهر بهتری دارند

همگی به و افزودند آه تصميم دارند . آن گذشته همسری فواره با بت پرستی اختالف زيادی نداشت



ابتدا مادام سعی آرد زن ها را از خر شيطان پايين بياورد، اما احساس آرد آه . عقد بعل درآيند
دوازده . مخالفت بيهوده است و به خواستشان تن در داد و به آنان گفت شاعر را نزدش بفرستند

پاهايش را لخ روسپی در حالی آه يواشكی می خنديدند و با آرنج به يكديگر می زدند، شاعر را آه 
ولی بعل پس از شنيدن خواسته ی دخترها به . لخ روی زمين می آشيد به دارالحكومه ی مادام آوردند

چنان تپش قلبی دچار گشت آه تعادلش را از دست داد و نقش زمين شد، به طوری آه عايشه از 
  ."شويمخدايا انگار همگی پيش از اين آه به عقدش دربياييم بيوه می : "وحشت فرياد زد

  
و از آنجا آه چاره ای نداشت، به تقاضای . قلبش اندآی آرام گرفت. اما سرانجام حالش سرجا آمد
آن گاه مادام همگی را شخصًا به عقد او در آورد و در آن آمينگاه فساد . دوازده گانه پاسخ مثبت داد

نی ماهوند مفتخر  مسجد يا هزار توی بی حرمتی ها بعل به شوهری زنان سوداگر سابق يع-آن ضد
  .گشت

  
و اما همسرانش به او فهماندند آه انتظار دارند آليه ی وظايف شوهری را با همه ی جزييات انجام 

و خود جدولی برای نوبت خدمات تنظيم آردند آه بر مبنای آن بعل هر روز را با يكی از آنان . دهد
وقت آار و روزها به زمان  ترتيب روز و شب وارونه گشته، شب ها به پردهدر (می گذراند 

اما چيزی از شروع برنامه ی طاقت فرسايش نمی گذشت آه زنان جلسه .) استراحت تبديل شده بود
 يعنی ماهوند "حقيقی"ای ترتيب دادند و در پايان آن اعالم آردند بهتر است آمی بيشتر مانند شوهر 

ولی در اينجا " را تغيير نمی دهی؟اصًال تو چرا مثل ما نامت : " ی بداخالق گفتحفصه. رفتار آند
ممكن است نامم چندان غرور انگيز نباشد، ولی هرچه باشد نام : "بعل خط و مرزی تعيين آرد و گفت

از آن گذشته، من در اينجا با مشتری ها آار نمی آنم و از نظر آار و آاسبی دليلی برای . من است
در هر : "نگيز شانه باال انداخت و گفت زيبا و هوس امريم قبطی." چنين تغييری وجود ندارد

  ."صورت، چه به نامش باشد چه نباشد، ما می خواهيم تو مثل او رفتار آنی
  

، ولی عايشه آه به راستی ."آخر من چيز زيادی از او نمی دانم: "بعل شروع به اعتراض آرد آه
لب های گوشتالودش داد و جذابترينشان بود، يا اين که بعل رفته رفته چنين می انديشيد، حرآتی به 

ما فقط می خواهيم تو، چطور بگويم، طوری رفتار آنی آه . شوهر جان اين آه آاری ندارد: "گفت
  ."انگار َسرَور و رئيس مايی

  
شغلی آه به سادگی می توانست .  ُاُمل ترين و سّنتی ترين زنان جاهليه اندحجابمعلوم شد فاحشه های 

و البته گهگاه افكار ظالمانه ای نسبت به ميهمانان در سر (ه بسازد، از ايشان زنان بدبين و سرخورد
آنان آه از زيستن در دنيای خارج برآنار بودند از . آنان را به خيالپردازی آشانده بود) می پروراندند

 چنان تصوير دلخواهی در ذهن پرورده بودند آه فقط می خواستند ياری مددآار و "زندگی عادی"
به عبارت ديگر ساليان . شند و به همسری مردی ِخَردمند، مهربان و نيرومند درآيندفرمانبردار با

دراز تن دادن به خيالپردازی های مردان و جامه ی حقيقت پوشاندن به پنهانی ترين خواسته های آنان 
سرانجام رؤياهای روسپيان را به فساد آشانده بود، به طوری آه حتی در پنهانی ترين زوايای 

. ان آرزو می آردند به آسوتی درآيند آه به آهن ترين فانتزی مردانه جامه ی عمل می پوشاندوجودش
چاشنی اضافی بازی آردن زندگی خانوادگی پيغمبر به هيجانی شديد گرفتارشان آرده بود و بعل با 
شگفتی تمام مزه ی رقابت دوازده گانه ی آن زنانی را چشيد آه برای به دست آوردن دلش سخت 

هنگامی آه پايش را می شستند و سپس با موهايشان خشك می آردند به لبخندی قانع . ش می آردندتال



بودند و آن گاه با ماليدن روغن به بدنش يا رقصيدن و هزار طريق ديگر ازدواج رؤيايی ای را آه 
  .هرگز تصور عملی شدنش را به دل راه نمی دادند بازی می آردند

  
رفته رفته چنان اعتماد به نفس يافت آه به آنان فرمان می داد، . ذير بودو جاذبه ی آن مقاومت ناپ

يك بار آه از بگومگوهايشان به تنگ . ميانشان به داوری می نشست و هنگام خشم تنبيهشان می آرد
آمده بود، سوگند ياد آرد تا يك ماه به هيچ يك رو نشان ندهد و پس از بيست و نه شب آه به ديدار 

اين ماه : "دختر به طنز گفت سرانجام قادر به خودداری نبوده است، اما بعل پاسخ دادعايشه رفت، 
يك بار نيز حفصه وی را در آنار مريم قبطی در اتاق خود يافت، در ." بيست و ُنه روز بيشتر ندارد

بعل التماس آرد چيزی به عايشه نگويد، چرا آه سخت عاشقش .  بودعايشهحالی آه آن روز نوبت 
 مريماما حفصه خبر را به گوش عايشه رساند و از آن پس بعل به ناچار تا مدتی مديد از بودن با بود 

خالصه، بعل تسليم جاذبه ی درآمدن به آسوتی . سفيد رو آه مويی ُپرپيچ و تاب داشت محروم ماند
  .پنهانی و غير مقدس از ماهوند گشته و بار ديگر نوشتن آغاز آرده بود

  
گاه نزد عايشه احساس می آرد چيزی در درونش ُآند و سنگين . يرينترينشان بوداشعار تازه اش ش

عجيب است، انگار خودم را می بينم آه : "روزی به عايشه گفت. می شود و به ناچار دراز می آشيد
آنار خود ايستاده ام و می توانم آن ايستاده را به گفتار بياورم، پس از آن برمی خيزم و اشعارش را 

يك بار آه بسيار . زنانش اين ُآندی های هنرمندانه ی بعل را سخت می ستودند!" شت می آنمياددا
می به خواب رفت و پس از چند ساعت ُام سلمه ی مخزوخسته بود روی ُمبلی در يكی از اتاق های 

: زن گفت" چرا بيدارم نكردی؟: "به ُام سلمه گفت. آه بيدار شد گردن و شانه هايش درد می آرد
تنها زنی آه در . نترس: "ولی او سر جنباند و گفت." سيدم بيدارت آنم و آيات را از ياد ببریتر"

  ." است، نه توعايشهآنارش آيات می آيند 
  
*  
  

 می زيست می گذشت آه يكی از مشتريان عايشه به پردهدو سال و يك روز از ُدورانی آه بعل در 
بعل پشت در اتاق عايشه به . او را شناخترغم پوست رنگ شده، بدن ورزيده و شلوار گشادش 

پس باألخره از : "نگهبانی ايستاده بود آه مشتری هنگام خروج با انگشت به او اشاره آرده، فرياد زد
اما بعل به او اطمينان داد آه نگران . عايشه با نگاهی ترسيده دوان دوان آمد!" اينجا سر در آوردی

ند و سپس سلمان پارسی را به اتاق خود دعوت آرد و چوب نباش، او َبرايمان دردسر درست نمی آ
از آن نوع شراب هايی آه مردان جاهليه هنگامی آه پی بردند . پنبه از بطر شرابی شيرين برگرفت

آنان اآنون آتاب ماهوند را .  ممنوع به حساب نمی آيد از انگور ُخرد نشده می گرفتندآتاب قانوندر 
  . اميدنددر آمال بی حرمتی چنين می ن

  
می خواستم بعد از اين . برای اين آمدم آه سرانجام اين شهر جهنمی را ترك می آنم: "سلمان گفت

بعد از اين آه بالل با يادآوری دوستی ديرينشان ." چند سال بدبختی لحظه ای را در آن خوش بگذرانم
ابان اصلی محله ی شفاعتش را آرده بود، مهاجر به آار نامه نويسی و آاسبی پرداخته، آنار خي

در . اما گويی نور شديد آفتاب به بدبينی و نوميديش دامن زده بود. تجاری شهر چهارزانو می نشست
. آدم ها برای اين می نويسند آه دروغ بگويند: "حالی آه به سرعت جام شراب را سر می آشيد گفت

دی نامه های عاشقانه و به زو. بنابراين دروغگويان حرفه ای بيش از سايرين ثروت می اندوزند
تجارتی من، بهترين شهرت را يافت چرا آه استعداد خلق زيبايی های آاذب آه تنها ذره ای با 



در نتيجه در ظرف دو سال توانسته ام پول آافی برای . واقعيت اختالف دارند در وجودم نهفته است
زمان آن . ردا حرآت می آنمف! آن آشور آهنسال. ميهنم. خرج سفر بازگشت به آشورم را ذخيره آنم

  ."ديری است رسيده است
  

همانطور آه بعل حدس می زد، همراه با خالی شدن بطری سلمان بار ديگر صحبت از سرچشمه ی 
همه ی بدبختی هايش، يعنی پيامبر و پيامش، را از سر گرفت و برايش از اختالف ميان ماهوند و 

دختر نمی توانست تاب بياورد : "ی واقعيت محض اندعايشه گفت و شايعات را چنان بيان آرد آه گوي
آه شوهرش آن همه زن را بخواهد، اين بود آه او برايش از ضرورت ها و پيمان های سياسی و 

 خوب معلوم است -غيره گفت ولی همه بيهوده بود و کجا می تواند به دختره ايراد بگيرد؟ آخر سر
.  از به هوش آمدن پيامی از جبرئيل به همراه آوردو پس. ديگر به يكی از آن عوالم خلسه اش رفت

حاال ديگر خود خدا به او اجازه داده . َمِلك مقّرب آياتی خوانده، به نام خداوند از او پشتيبانی آرده بود
بود هر قدر می خواهد با زنان جماع آند و عايشه ی بيچاره بر عليه آياتی آه از جانب خود خدا آمده 

عجب خدايی است آه هر وقت احتياج داری آاَرت را : " می دانی چه گفت؟ گفتچه می تواند بكند؟
اگر آس ديگری اين سخن را بر زبان آورده بود، معلوم نبود با او . فكرش را بكن." راه می اندازد
بعل در سكوت آامل به او مجال ادامه ی صحبتش ." اما زنان ديگر آه جرأتش را ندارند. چه می آرد

سوا آردن زن ها از : "می گفت. ، آن ايرانی را سخت آزرده بودتسليمه های جنسی جنب. را داد
ولی سرانجام بعل مباحثه آغاز آرد و ." چيز خوبی از آن در نمی آيد. مردها آار سالمی نيست

اگر . هرچه باشد نظر او هم شرط است: "می گفت. هواداريش از ماهوند، سلمان را به شگفتی آورد
 از آن -ترش را به او پيشنهاد آند و او نپذيرد، برای خودش دشمنی تراشيده استخانواده ای دخ

 درباره ی قفل آردن در به روی -گذشته ماهوند مردی ويژه است و بايد در موردش استثنا قايل شد
تو هم . زن ها هم، فكرش را بكن اگر باليی به سر هر آدامشان بيايد چه آبروريزی ای راه می افتد

 - جا زندگی می آردی به اين فكر می افتادی آه سخت آردن روابط جنسی چندان هم بد نيستاگر اين
  ."يعنی برای مردم عادی بد نيست

  
شايد هم اين . زيادی از آفتاب به دور مانده ای. تو مغزت را از دست داده ای: "سلمان راحت گفت

  ."لباس باعث شده مثل دلقك ها حرف بزنی
  

ت تأثير الكل با حرارت تمام از خود شروع به دفاع آرد، اما سلمان با زحمت در اين هنگام بعل تح
حاال دعوا و مرافعه ندارم، فقط بگذار برايت چيزی را تعريف آنم : "تمام دستش را بلند آرد و گفت

  ."مربوط به همين حرف ها است! هوه هوه. آه مدتی است در شهر بر سر زبان ها افتاده
  

ه و پيغمبر به دهی دوردست سفر می آنند، هنگام بازگشت به يثرب آاروان در عايش: داستان سلمان
صحرا اتراق آرد تا شب را سپری آند و صبح پيش از سپيده دم تازه شروع به حرآت آرده بود آه 

چون زنی الغر اندام بود، حاملين تخت . در آخرين لحظه عايشه برای قضای حاجت از آن دور شد
بلند آردن آن بی آن آه از فقدانش با خبر شوند تصور آردند همچنان آرميده روان سنگينش هنگام 

 صفوانعايشه هنگام بازگشت خود را تنها يافت و اگر شترسوار جوانی، . است و آسوده به راه افتادند
صفوان عايشه را ... نام، تصادفًا از آن نزديكی گذر نكرده بود معلوم نيست چه بر سرش می آمد

م به يثرب بازگرداند و همان شد آه زبان ها به آار افتادند و شايعات بيش از پيش در صحيح و سال
هرچه باشد دختر و پسر جوان . حرم، آنجا آه دشمنان قصد تضعيف عايشه را داشتند قوت گرفت

ساعت ها در صحرا تنها مانده بودند و بارها به اين اشاره می شد آه صفوان جوانی بی باك و خوش 



ت و از آن گذشته پيغمبر خيلی از دختره بزرگتر است و شايد عايشه به مردی آه سنش صورت اس
  ." نمی دانی چه فضاحتی برپا شد: "سلمان به شادی افزود. به او نزديكتر باشد تمايل پيدا آرده باشد

 
 "حاال ماهوند چه خواهد آرد؟: "بعل می خواست بداند

  
 هميشه، رفيقش َمِلك مقّرب را ديده و سپس به همگان مثل. بگو چه آار آرده: "سلمان جواب داد

سپس دست هايش را از هم گشود و در حالی آه ." اعالم آرده آه جبرئيل عايشه را تبرئه آرده است
و اين دفعه ديگر آن خانم خانم ها از اين آه آيه ها خوب آارها را راه : "شانه باال می انداخت گفت
  ."می اندازند شكايت نكرد

  
*  
  

سلمان پارسی صبح روز بعد همراه آاروان شتری آه به سوی شمال سفر می آرد جاهليه را ترك 
شايد حق به جانب تو بوده : " خم شده و گونه های شاعر را بوسيده و گفته بودحجابهنگام ترك . گفت

و : "ادبعل پاسخ د." اميدوارم اقامتت در اينجا ادامه يابد. و صالح در دوری از روشنايی روز باشد
چهره ی سلمان حالتی تهی ." من اميدوارم آسوده به ميهنت برسی و در آنجا چيزی را دوست بداری

  .دهانش را گشود تا چيزی بگويد، اما گويی پشيمان شد و بعل را ترك گفت. به خود گرفت
  

م مستی نكند هنگا: "عايشه انديشناك نزد بعل آمد و در حالی آه موهای شاعر را نوازش می آرد گفت
 ."همه چيز را ُبروز بدهد؟ آخر خيلی شراب می خورد

  
ديدار سلمان او را از خوابی ." از اين پس هيچ چيز چون گذشته باقی نخواهد ماند: "و بعل جواب داد

 به تدريج او را در آن فرو برده و از آن پس تجديد آن حجاببيدار آرده بود آه سال ها اقامت در 
  .ناممكن بود

  
  ."هيچ. نه، هيچ چيز تغيير نخواهد آرد: "رار آردعايشه اص

  
يك . اتفاق بزرگی خواهد افتاد: "بعل سری تكان داد و برای اولين بار در عمرش پيش بينی آرد آه

  ." مرد نمی تواند برای ابد پشت دامن زن ها پنهان شود
 

م آردند آه ُدوران تحول  آمدند و اعالحجابروز بعد ماهوند به جاهليه بازگشت و سربازان نزد مادام 
مادام از . ديگر شورش را در آورده بودند. سپری شده و از آن پس روسپی خانه ها تعطيل خواهند شد

پشت پرده از سربازان خواهش آرد برای مراعات حال مردم يك ساعت از آنجا خارج بشوند تا 
. ه اين تقاضا را پذيرفتميهمانان فرصت خروج بيابند و افسر مسؤول جوخه چنان آم تجربه بود آ

در اين هنگام مادام خواجگان را مأمور آرد موضوع را به دخترها اطالع بدهند و مشتری ها را از 
حتمًا از آن ها برای پيشامد معذرت بخواهيد و بگوييد : "در عقبی به بيرون هدايت آنند و دستور داد

 ."از آن ها اجرت دريافت نخواهيم آرد
  

هنگامی آه دختران وحشتزده در حالی آه همزمان سخن می گفتند وارد .  بودو اين آخرين آالمش
: بارگاه شدند تا بهتر از سرنوشت شوم خويش مطلع گردند، به پرسش های وحشت آلودشان پاسخ نداد



يعنی ديگر بيكار شده ايم، پس از آجا نان بخوريم؟ آيا زندانيمان می آنند؟ آخر و عاقبتمان چه می 
.  آه عايشه به خود جرأت داد و دست به آاری زد آه تا آن زمان از هيچ يك برنيامده بود تا اين-شود

وقتی پرده های سياه را آنار زد زنی را ُمرده يافت آه شايد پنجاه و شايد هم صد و بيست و پنج ساله 
بود و قدش به يك متر می رسيد و چون عروسك روی صندلی حصيری ميان آوسن ها افتاده بود و 

  . شيشه ی خالی زهر را در مشت می فشرد
  

حاال آه شروع آرده پس بهتر است همه ی پرده ها را : "بعل در حالی آه وارد اتاق می شد گفت
  ."ديگر نمی توان جلوی نور آفتاب را گرفت. پايين بياوريد

  
*  
  

دخلقيش را همين آه خبر خودآشی مادام روسپی خانه به ُعَمر، سرجوخه ی جوان، رسيد، بی آن آه ب
حاال آه نمی توانيم رئيسشان را اعدام آنيم ناچار تالفيش را بر سر آارمندان در "بپوشاند فرياد زد 

 را دستگير آرده تحت مراقبت نگه دارند و مردان هم "جنده ها"و به افرادش دستور داد ." می آوريم
مت آغاز آردند، اما خواجه گان زنان همهمه به راه انداختند و مقاو. با رغبت تمام دست به آار شدند
راستش می خواهند اين عورت ها را : "زيرا ُعَمر به آنان گفته بود. آرام ايستادند و نظاره آردند

اگر نمی خواهيد . اما راجع به شماها دستوری به من نرسيده، حاال ميل خودتان است. محاآمه آنند
از اين رو خواجه ها از ." ار ما نداشته باشيدسرتان را هم مثل تخم هايتان از دست بدهيد آاری به آ

 دفاع نكردند و سربازان به زور آنان را به زمين افكندند و بعل، شاعر پوست رنگ آرده، پردهزنان 
قبل از اين آه دهانش را با " آلت شكافدار" يا "عورت"اما جوانترين . نيز در ميان خواجه گان بود

: سرجوخه تفريح آنان پرسيد." به خدا، اگر مردی به ما آمك آنشوهر تو را : "پارچه ببندند داد زد
ِده : "و با دقت به چهره ی خواجه های عمامه دار نگريست" آدام يكی از شماها شوهرش هستيد؟"

  "راستی از ديدن مردهای ديگر با زنت چه حالی بهت دست می دهد؟. يااهللا زودباش
 

گان تنگ شده ی ُعَمر به دوردست می نگريست آه بعل برای دوری از نگاه خيره ی عايشه و ديد
 "تويی نه؟: "افسر در مقابلش ايستاد و گفت

  
دخترها دوست دارند شوخی . متوجه هستيد آه. سرآار حرفش را جّدی نگيريد: "بعل به دروغ گفت

  ..."آن ها ما را شوهر خطاب می آنند چون آه ما، ما. آنند
  

چون آه شماها نمی توانيد : "را چسبيد و فشاری داد و گفتُعَمر بی هوا دست دراز آرد و آلتش 
  ."شوهر باشيد، نه؟ بد هم نيست

  
: بعل پس از فروآش آردن درد ديد زن ها را برده اند و ُعَمر هنگام خروج به خواجه گان گفت

روز آدم دو . قدرش را بدانيد. ممكن است فردا برايم دستور تازه ای برسد. برويد گورتان را گم آنيد"
  ."پشت سر هم شانس نمی آورد

  
ولی بعل خجالتزده برجای ماند و . سپس خواجه گان آناره فواره ی عشق نشستند و از ته دل گريستند

  .اشكی نريخت
  



*  
  

  :جبرئيل مرگ بعل را در خواب ديد
  

هر دوازده روسپی اندآی پس از دستگيری پی بردند آه سخت به نام های جديد خو گرفته اند چنان 
اما از اين آه اسامی عاريتی را به زندانبانشان ُبروز دهند .  اسامی قديمشان را به ياد نمی آوردندآه

زندانيان نيز پس از داد و . نيز سخت وحشت داشتند و از اين رو قادر به دادن نام و نشان خود نگشتند
: ره ها را ثبت آردندفرياد و تهديد بسيار از اصرار دست آشيدند و به هريك شماره ای دادند و شما

مشتری های سابق هم از ترس برَمال شدن راز . حجاب شماره ی يك، حجاب شماره ی دو و غيره
بنابراين اگر بعِل شاعر، ابيات خود را بر . اعمال روسپيان و عواقب آن سكوت اختيار آردند

  . ديوارهای زندان شهر نصب نكرده بود، هيچ آس از اصل موضوع خبردار نمی شد
  

در اين دو سالی آه . دو روز پس از دستگيری دختران، زندان از فاحشه ها و پا اندازها ُپر شده بود
 زنان و مردان، ُجدا از يكديگر می زيستند تعداد روسپيان به چند برابر رسيده تسليمبه موجب آيين 

را تحمل آرده، می گفتند بسياری از مردان جاهليه آماده اند طعنه و استهزای الت های شهر . بود
طبق قوانين جديد به خاطر َاعمال خالِف اخالق تحت تعقيب قرار گيرند، چرا آه خيال داشتند زير 
پنجره ی زندان برای آن زناِن رنگ و روَغن زده آه گرفتار عشقشان بودند شعر و آواز بخوانند ولی 

اما روز سوم . خودداری آردندزنان نسبت به اين ِابراز وفاداری بی تفاوت ماندند و از تشويق آنان 
در ميان گروه عشاق غمزده مردی بس غمزده و عمامه به سر با شلواری گشاد و پوستينی تيره آه 

  بسياری از عابران با ديدن هيأتش از روی استهزا. گله به گله رنگ از دست داده بود ديده شد
مردم جاهليه آه از . ختيار آردندخنديدند، اما همين آه خواندن اشعارش را آغاز آرد همگی سكوت ا

گذشته های دور در تشخيص هنر شاعری ِخبره بودند در اثر زيبايی قصيده ای آه آن مرد عجيب می 
بعل ابيات عاشقانه اش را می خواند و دردی آه در آن نهفته بود ديگر . خواند برجای ميخكوب گشتند

و برای نخستين بار . همه ی آنان بودگويی بعل سخنگوی . شعرخوانان را به سكوت وا می داشت
. آنان را نيز جادوی قصيده به آنار پنجره آشانده بود. چهره ی روسپيان زندانی پشت ميله ها پيدا شد

شاعر پس از به پايان رساندن قصيده پيش رفت تا آن را به ديوار نصب آند و نگهبانان دروازه ها آه 
  .اشك به چشم آورده بودند آزادش گذاشتند

  
و ابياتش . از آن پس هر روز عصر آن مرد عجيب در آنجا حاضر می شد و شعری تازه می خواند

و شايد از فرط زيبايی ابيات بود آه تا شب دوازدهم هيچ آس پی . روز به روز زيباتر جلوه می آرد
 نام بعل هر قصيده را به. نبرد آه دوازده همسر شاعر همنام گروه دوازده گانه ی ديگری می باشند

اما روز دوازدهم شنوندگان به واقعيت امر پی بردند و گروه عظيمی . يكی از همسرانش سروده بود
خشم جايگزين لذت شد و مردان . آه هر روز برای شنيدن اشعارش ِگرد می آمد تغيير حالت دادند

 و به در اين ميان شاعر عمامه ی بدريختش را از سر برگرفت. خشمگين، بعل را در ميان گرفتند
من بعل هستم و قضاوت هيچ منبعی را جز الهه ای آه می پرستم نمی پذيرم، يا : "صدای بلند گفت

  ."بهتر بگويم، قضاوت هر دوازده الهه ام را
  

  .نگهبانان دستگيرش آردند
  



اما ماهوند اعالم آرد بهتر آن است آه شاعر . سرلشگر خالد معتقد بود آه بعل درجا بايد اعدام گردد
پس از اين آه همسران دوازده گانه ی بعل آه سنگ را طالق داده .  روسپيان محاآمه شودپس از

بودند تا به همسريش درآيند، به سنگسار محكوم شدند تا تقاص زندگی خالف اخالقشان را پس دهند، 
 آه خالد. ايستاده بود. بعل پيش روی پيغمبر ايستاد، آينه در برابر آينه، تاريكی در مقابل روشنايی

دست راست ماهوند جای داشت به بعل آخرين فرصت را داد تا اعمال پليد خود را توضيح دهد و 
 را شرح داد و حجابشاعر با زبانی بس ساده، بی آن آه چيزی را پنهان آند، قصه ی اقامتش در 

در نتيجه . حتی از افشای آخرين بزدليش نيز، آه آنچه بعدًا انجام داد به جبران آن بود، فروگذار نكرد
جماعت عظيمی آه در چادر قضاوت ِگرد آمده بودند و می دانستند اين . واقعه ای غريب روی داد

همان بعل، شاعر مشهور و سراينده ی قديمی اشعار هجوآميز است آه در جوانی صاحب ُبرنده ترين 
در خودداری و همه ی سعيشان (زبان و تلخ ترين طنز جاهليه بوده است، شروع به خنديدن آردند 

همسران دوازده گانه ی "هرچه بعل صادقانه تر و با سادگی بيشتری ازدواج خود را با ). بيهوده ماند
به طوری آه در پايان .  شرح می داد نشاط ترس آلود حاضران بيشتر اوج می گرفت"پيغمبر

با شالق و سخنانش مردمان نيك جاهليه از شدت خنده اشك می ريختند و حتی هنگامی آه سربازان 
  . شمشير به مرگ تهديدشان آردند، قادر به خودداری نشدند

  
ولی آنان در پاسخ همچنان ." آخر اين آه لطيفه نيست. شوخی نمی آنم: "بعل خطاب به مردم فرياد زد

پيغمبر به . قهقهه می زدند و به ران هايشان می آوفتند تا اين آه سرانجام سكوت دوباره برقرار شد
  .دپا خاسته بو

  
در آن زمان نيز اين مردم از گفته های . در گذشته آيات ما را به ُسخره گرفته بودی: "ماهوند گفت

اينك بازگشته ای تا منزل ما را به ننگ بيااليی و ظاهرًا بار ديگر در آن . هجوآميزت لذت می بردند
  ."آه پليدترين احساسات را در مردم زنده نمايی موفق گشته ای

  
  ."حاال هرچه می خواهيد بكنيد... گر حرفی ندارم،دي: "بعل گفت

  
قرار بود همان ساعت سر از تنش جدا سازند اما هنگامی آه . و چنين بود آه به مرگ محكوم شد

روسپيان : "سربازان به زور از چادر به سوی آشتارگاه می آشاندندش سرش را چرخاند و فرياد زد
  ."بخشی ماهوندو نويسندگان، اين دو گروه را نمی توانی ب

  
  ."ميان اين دو تفاوتی نمی بينم. نويسندگان و روسپيان: "ماهوند جواب داد

  
*  
  

  .يكی بود يكی نبود، در روزگاران قديم زنی زندگی می آرد آه شكل و قيافه اش عوض نمی شد
  

كوه و پس از اين آه ابو سيمبل، خائن جاهليه، را در سينی نهاد و به ماهوند تقديم آرد و ايده ی ش
بزرگی شهر را فدای واقعيت مورد تأييد وی نمود، هند آه شست پای ماهوند را ليسيده و ال ايالها 

 الت در طائف -گفته بود به ُبرج بلندی در معبر خود پناه برد و در آنجا بود آه خبر تخريب معبد ال
روی خود قفل آرد و چندين اين بود آه دِر اتاق ُبرج را به . و نابودی همه ی الهه های سنگی را شنيد

آتاب قديمی را آه در جاهليه احدی به جز او قادر به خواندن خط عتيق آن نبود پيش رو نهاد و دو 



سال و دو ماه تمام در آنجا ماندگار شد و آتب جادوگری و علوم خفيه را پنهانی می خواند و مطابق 
چنين . ند و لگنش را خالی می آردنددستورش روزی يك بار خوراآی ساده آنار دِر اتاقش می نهاد

آن گاه روزی هنگام سپيده دم پای . بود آه در طول دو سال و دو ماه هيچ ديارالبشری را به چشم نديد
زيباترين جامه ها را به بر آرده، به ُمچ دست و پا و گوش و گردنش . به اتاق خواِب همسرش نهاد

." بيدار شو آه روز جشن است: "ر می زد دستور داددر حالی آه پرده ها را آنا. جواهر آويخته بود
و ابو سيمبل ديد آه همسرش نه تنها يك روز پيرتر از گذشته نمی نمايد، بلكه جوانتر از هميشه به 
نظر می رسد و اين به گفته ی شايعه سازانی آه معتقد بودند هند چنان جادويی به آار زده آه زمان 

چه چيز را : "شيخ سابق جاهليه پرسيد. رمی گردد، دامن می زددر محدوده ی اتاق ُبرج به عقب ب
هر چند قادر : "هند پاسخ داد. و مانند روزهای ديگر همراه با سرفه خون باال آورد" جشن می گيريم؟

  ."نيستم جريان تاريخ را به عقب برگردانم، ولی انتقام شيرين است
  

می گفتند در رختخواب عايشه افتاده و . ر پيچيدساعتی بعد خبر بيماری مرگبار ماهوند پيغمبر در شه
هند با آرامش آامل تدارك . سرش چنان از درد تير می آشد آه گويی اجنه به شقيقه هايش می آوبند

هرچند هيچ . جشن را می ديد و خدمتكاران را برای دعوت ميهمانان به گوشه و آنار شهر می فرستاد
ب، تنها در سالن عظيم خانه اش در ميان بشقاب های طال آس در آن روز به ضيافت نيامد و هند، ش

و جام های بلورين، انتقام جويانه، نشست و در حالی آه انواع خوراك های خوشبو را در اطرافش 
ابو سيمبل آه از شرآت در ضيافت خودداری . چيده بودند به خوردن يك بشقاب آوس آوس اآتفا آرد

تو قلب عمويش را خوردی و حال : "قيحانه يافت و گفتآرده بود، ضيافت شب های همسرش را و
اما او قاه قاه خنديد و هنگامی آه ." آماده ای دل او را نيز از سينه بيرون بياوری و به دندان بكشی

خدمتكاران شروع به گريه آردند آنان را نيز مرخص آرد و در حالی آه نور شمع سايه های غريبی 
  . ش می افكند به تنهايی شادی آردبه چهره ی مطلق و سازش ناپذير

  
  . جبرئيل مرگ ماهوند را در خواب ديد

  
  .همين آه پيامبر به سردردی چنان بی سابقه دچار شد دانست آه زمان انتخاب فرا رسيده است

  
هيچ پيغمبری پيش از اين آه به تماشای بهشت نايل شود دار فانی را وداع نمی گويد و چنين است آه 

  :ايست ميان اين دنيا و دنيای ديگر يكی را انتخاب آندپس از آن می ب
  

تو گويی جان از تنش رخت . وی نيز سر به دامان عايشه ی عزيزش نهاده، ديدگانش را بسته بود
  . اما پس از مدتی بازگشته. برمی آشيد

  
 سفر اينك به ديار خداوند. به من حق انتخاب داده شد و من انتخاب خود را آردم: "به عايشه گفت
  ."خواهم آرد

  
در اين هنگام نگاهش را از . و عايشه سخت گريست چرا آه پی ُبرد او از مرگ خود سخنی می گويد

چهره ی عايشه برگرفت، گويی به فرد ديگری که در حجره ايستاده بود می نگريست، اگرچه وقتی 
  .آنجا تنها چراغی روشن بود. عايشه به عقب برگشت آسی را نديد

  
  "تو آی هستی؟ آيا عزرائيلی؟: "تماهوند گف



  
  ."عزرائيل نيستم.  اله-نه پيامبرال: "و عايشه صدای خوفناك و شيرين زنی را شنيد آه پاسخ داد

  
 -آيا تو مرا به بستر بيماری افكنده ای، يا ال: "آن گاه چراغ خاموش شد و ماهوند در تاريكی پرسيد

  "الت؟
  

باشد آه بند زانوی شتری را بُبرند و .  اآنون راضی هستماين انتقام من است و: "و همان صدا گفت
  ."آن را سر گور تو بگمارند

  
آن گاه زن حجره را ترك گفت و چراغ آه خاموش شده بود بار ديگر با شعله ای خوشرنگ روشن 

  ."با اين همه از هديه ات متشكرم ای ال الت: "شد و پيامبر زمزمه آرد
  

تافت و عايشه به حجره ی ديگر آه ساير همسران و پيروانش با دل طولی نكشيد آه به سرای باقی ش
  . های گرفته در آن انتظار می آشيدند رفت و همگی عزاداری آغاز آردند

  
بگذاريد آنان آه پيامبر را می پرستيدند عزاداری آنند، چرا : "اما عايشه اشك هايش را ُزدود و گفت
زيرا . ا آنان آه خداوند را می پرستند شادی خواهند آردام. آه ماهوند دار فانی را وداع گفته است

  ."وی همچنان زنده است
  

  .در اينجا خواب به پايان رسيد
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مثًال در پرنده ی . همه چيز سرانجام به عشق ختم می شود. نه: صلدين چمچا در آمينگاهش انديشيد
 و در ميان آثاری آه در گذشته هنگام - يا ليبه ريتو در اپرای آارمن[Meilhac]ميل هاك ش سرآ

از . اين يكی از شاهكارها شمرده می شد." قفس تمثيل هاش جا داده بود"سرخوشی ِگرد آورده و در 
ياد شده جمله ی اين آثار، اشعار حكيم عمر خيام ترجمه ی فيتزجرالد بود آه در آن از پرنده ی زمانه 

هنری و نامه ی ) پرنده ای آه چندان دور نمی َپَرد و افسوس آه هم اآنون در حال پرواز است(بود 
هر آس در قلمروی انديشه به نوجوانی برسد در می يابد ...: "به پسرانش [Henry James]جيمز 

فی قلمداد آرد، بلكه آه نه تنها نمی توان زندگی را شوخی پنداشت و يا آن را مثابه ی آِمدی های َاشرا
به اين نتيجه می رسد آه زندگی از تراژيك ترين اعماق آاستی های ذاتی آه ريشه های انسان را در 

ميراث طبيعی آنان آه زندگی معنوی را در توان می يابند، جنگل رام نشده . خود دارد بارور می شود
ديديد؟ عجب قطعه ای ." "نداست آه در آن گرگ زوزه می آشد و پرندگان نازيبای شب می خوان

و در قفسه ی ديگری آه يادگار روزگار شاد جوانيش بود قطعه ای موسيقی از يك شو به نام ." بود
 . به چشم می خوردپرنده ی سرآش رنگارنگ

  
منظور تجربه ی غير ماشينی و غير (عشق، زمينه ای آه هرآس مايل به آسب تجربه ای انسانی بود 

توانست از آن چشم بپوشد، پدر آدم را بی برو برگرد در می آورد و حتی نمی .) آامپيوتری است



عشق ": چنان آه آارمن می خواند. حتی قبًال هشدار هم می داد. گاهی از آن هم فراتر می رفت
اگر ": آارمن می گويد.  اين معشوق، آمال و ابديت آن موجود پرستيدنی."فرزند يك آولی است

صلدين در زمان خودش .  ديگر بهتر از اين نمی شد گفت."داشته باشدوستم داری هوای خودت را 
از انتقام الهه ی عشق نسبت به ) باألخره به اين نتيجه رسيده بود(بارها عاشق شده بود و اآنون 

او از ميان امور معنوی، فرهنگ غنی و پايان ناپذير انگليسی زبانان را . معشوق ديوانه رنج می برد
همان يك : "وقتی تازه با پمال آشنا شده بود درباره ی اتللو گفته بود. ت می داشتبيش از هرچيز دوس

با اين آه می دانست مبالغه ." نمايشنامه به تماِم تماِم نوشته های تئاتری در همه ی زبان ها می ارزد
فاداری البته پمال ُمدام سعی می آرد عدم و. (می آند، اين گفته را بيش از حد اغراق آميز نمی يافت

از اين رو همانطور آه می توان پيش بينی آرد خود را . نسبت به طبقه و نژاد خود را اثبات آند
چمچا آه در جمله ی .) سخت متعجب نشان داد و پس از رّد اتللو، شكسپير را آدمی نژاد پرست خواند

 Civis Britannicus sum ]ت می آوشيد گونه ای مبارزه طلبی می ياف ]شهروند بريتانيای کبير
. ، نويسنده ی بنگال، خود را شايسته ی آن نشان دهد[Nirad Chaudhuri]نيراد چوهاری مانند 

 آه در "خوب و زنده ای"اگرچه امپراتوری از ميان رفته بود، ولی او خوب می دانست آه هرچيز 
ر دارد وجودش هست در اثر مواجه شدن با اين جزيره ی معقوليت که در آن حس خنكای دريا قرا

شكل گرفته از ميان امور مادی عشق خود را به اين شهر، يعنی لندن، نثار آرده، آن را به شهر 
شهری آه در آن دزدآی از پله های ترقی باال رفته و . زادگاهش و هر مكان ديگری ترجيح می داد

يت يا مبدل هنگامی آه به سويش نگريسته بود چون مجسمه از جنبش وامانده و ُمدام در رؤيای مالك
 شده می رسد، آن آه وقتی دست آدم به آسی آه جای پای مادربزرگمثل بازی . شدن به آن بود

.  نيز آمده استَترآه ی طاليی را آسب می آند و اين همان چيزی است آه در اسطوره ی آنهوّيت 
وفق نبود، با لندن آه طبيعت ترآيبيش چون آينه ای ذات او را می نماياند و مانند او در ارتباط م

ناودان ها و چاله های آوچه هايش آه پاهای روميان را به خود ديده بودند و بوق ماشين هايش آه 
 علی رغم قوانين مربوط به مهاجرين و -!بله. و مهمان نوازيش. چون غازهای مهاجر آوچ می آردند

ر با گرمی درست است آه شه. تجربه ی اخير خودش، هنوز بر اين واقعيت اصرار می ورزيد
خوشامد نمی گفت و گاه در اجرای قوانين آور و آر می شد، اما در جنوب همين شهر آافه ای بود 

 آه با استاديوم بزرگ و -آه در آن تنها زبان اوآراينی به گوش می رسيد و از آن گذشته در ومبلی
صد نماينده ی  اجداد بيش از -استخر امپراتوری و خيابان امپراتوريش چندان فاصله ای نداشت
ما لندنی ها : "به پمال گفته بود. شورای شهر از ِده آوچكی در گوان به انگلستان مهاجرت آرده بودند

و پمال در حالی آه از روی ناچاری لبخند می زد او را به ." بايد به ميهمان نوازيمان افتخار آنيم
برده بود آه در آن  ]امريکايی هنرپيشه ی Buster Keaton [باستر آيتون ديدن يكی از فيلم های 

آن . قهرمان در آخر خط پس از پايين آمدن از قطار با واآنش خصمانه ی اهالی مواجه می شود
. روزها هر دوشان از اين تضادها لذت می بردند و سرانجام آن را در رختخواب حل می آردند

ديشيد، اين شهر از قديم با آله شقی ان. چمچا باز افكار سرگردانش را به روی شهر متمرآز آرد
پناهگاه آوارگان و مهاجرين بوده و امروز هم با وجود نمك نشناسی فرزندان پناهندگانش همان نقش 

 آن سوی  "سرزمين مهاجرين"را ايفا می آند و با وجود اين از سخن پراآنی و خود بزرگ نمايی 
آيا اياالت متحده ی . می آنددرياها، آه چندان هم عاشق چشم و ابروی مهاجرين نيست، خودداری 

 به هوشی -بوده ايد...  آيا شما هرگز عضو -امريكا با آن سؤاالتش آه عينا شبيه به بازجويی است
مك آارن والتر مينه اجازه می داد در آشپزخانه ی هتل هايش آشپزی آند؟ از آن گذشته، قانون 

[McCarran Walter] نار دروازه ايستاده می درباره ی آارل مارآس آه با ريش توپيش آ
آن آه شكوه رنگ پريده و ! خواست از خطوط زرد مرزی عبور آند چه می گفت؟ ای لندن خودم

 آن سوی اقيانوس اطلس با آن معماری غول آسای نازی "ُرم جديد"ترديدهای تو را به يقين داغ 



ياس سرآوبگر را آن شهری را می گويم آه عمدا مق. وارش ترجيح می دهد حتمًا ُمَخش عيب دارد
در حالی آه لندن به رغم چند ساختمان جديد ... برگزيده تا شهروندانش احساس حقارت آنند و

  !زنده باد! همچنان مقياس انسانيش را حفظ آرده و هورا
  

اين : "پمال هميشه پس از شنيدن اين قبيل حرف ها حالتی طعنه آميز به خود می گرفت و می گفت
بهتر است آن ها را مثل تمثال های مقدس در قاب های . موزه می خوردسيستم ارزش ها به درد 

او هرگز فرصت انديشيدن به آنچه را آه ." طاليی نهاده، به ديوارهای شكوهمند سر راه بياويزی
اگر به موفقيت برسی : "چمچا گفت! همه چيز را تغيير بدهيد، بَبريد و دور بريزيد. ُپردوام بود نداشت
اما ."  تا دو سه نسل ديگر آدم هايی مثل خودت ديگر در دنيا وجود نداشته باشندآاری می آنی آه

آدمی مثل من در دهه ی هشتاد به سمُبل خيانت به طبقه اش محسوب شود، خود نشانه  اگر : "پمال گفت
چمچا می خواست به بحث ادامه دهد، اما يكديگر را در آغوش گرفته ." ی بهبود اوضاع جهان است

  .ه خودش نشانه ی بهبودی بود و اين است آه ترجيح داد وا بدهدبودند آ
  
در سالی آه دولت برای موزه ها ُوروديه تعيين آرده بود و دوستداران هنر به خشم آمده، دست به  (

تظاهرات زده بودند، چمچا همين آه با خبر شده بود خواسته بود به تنهايی پالآاردی دست بگيرد و 
مگر اين ها نمی دانستند اشيای موزه چقدر می ارزد؟ آن هم اين آدم . ض آندعليه معترضين اعترا

هايی آه قيمت سيگارهايی آه دود می آردند و ريه هايشان را می پوساندند بيشتر از ُوروديه ای بود 
در واقع آنچه به دنيا نمايش می دادند، ارزش نازلی بود آه برای ميراث . آه به آن معترض بودند

زيرا ." جرأت داری برو: "اما پمال قرص و محكم جلويش درآمده بود... ود قايل بودندفرهنگی خ
معتقد بود آه ارزش موزه ها بيش از آن است آه بتوان برايشان ُوروديه تعيين آرد و اين اعتقاد در 

و چمچا در آمال شگفتی، ." اگر جرأت داری برو: "اين بود آه گفت. آن دوره سخت رواج داشت
آخر منظور او آنی نبود آه ظاهرًا به نظر می آمد، در نظر داشت . سارتی را در خود نيافتچنان ج

بنابراين . بگويد آه در صورت لزوم حاضر است جانش را هم بابت اشيای آن موزه ها فدا آند
هرچه بود آخر سر متوجه شد موضع . اعتراض به ُوروديه ی چند ِپنسی را نمی تواند جّدی تلقی آند

  .)ش مبهم و غير قابل دفاع استگيري
  . و از ميان انسان ها عاشق تو بودم پمال-
  

عشق به يك :  و آخرين عشقش آه درباره ی آن با احدی گفتگو نكرده بود-فرهنگ، شهر، همسر
بسيار ساده بود و در يكی از پارك های . در گذشته رؤيا تقريبًا ماهی يكبار به سراغش می آمد. رؤيا

در خيابانی آه دو طرفش درختان نارَوِن آهن شاخه دوانده و چون تونل سبزی . افتادشهر اتفاق می 
در . که انوار خورشيد جابجا، از ميان آمان برگ ها به درون آن راه می يافت. به نظر می رسيدند

اين فضای اسرارآميز و افسانه ای صلدين خود را همراه پسربچه ی پنج ساله ای می يافت آه به او 
پسرك آه چند بار نزديك بود بيفتد سرانجام با آوششی قهرمانانه . خه سواری می آموختدوچر

چمچای رؤيا دنبال پسر . گويی آرزويش اين بود آه پدرش به او افتخار آند. تعادلش را حفظ آرد
آه (آن وقت رهايش آرد و پسرك . خياليش می دويد و پشت دوچرخه را چسبيده بود تا آج نشود

و . تعادل مانند پرواز هديه ای بود آه به دست آورده بود.  همچنان پا می زد ) نشده بودمتوجه چيزی
صلدين به شادی . چمچا می دويد و پسرك هرچه تندتر پا می زد. هر دو از خيابان عبور می آردند

ضی خيلی زود ياد گرفتم، مگر نه؟ حاال از من را: "و پسر ذوقزده گفت" ديدی ياد گرفتی؟: "فرياد زد
چون وقتی بيدار می شد نه از آودك خبری بود و . خوابی بود آه آدم را به گريه می انداخت" هستی؟

  .نه از دوچرخه



  
و او آه " حاال خيال داری چه آار آنی؟: " پرسيده بودموم داغميشال در ميان خرابی های آلوپ 

گفتنش ." زندگی، برگردممن؟ می خواهم به سوی : "سعی داشت راحت به نظر بيايد پاسخ داده بود
مگر همين زندگی نبود آه به پاداش عشقی آه به پسر خياليش می پرَورد او را از بچه . راحت بود

دار شدن محروم آرده بود، زنی را آه دوست می داشت از او بيگانه آرده و به آغوش دوست قديمی 
 شهر مورد عالقه اش پايين آالجش افكنده و سپس او را از بلندی های هيماليا سرازير آرده، در

انداخته بود؟ بله همين زندگی به جرم عالقه ای آه به اين تمدن نشان می داد او را به شكل شيطان 
هرچند، به خودش يادآوری آرد . درآورده، تحقير آرده، الی چرخ دنده های خود در هم شكسته بود
 نيكولومثًال . و اين هم سابقه داشت. آه آامال نشكسته و بار ديگر به صورت اصليش باز گشته است

مردی آه از زندگی ُبريده بود و مانند . (نمونه ی خوبی بود [Nicolo Machiavelli]ماآياولی 
در حالی آه در واقع .  ماهوند اسمش به در رفته و مترادف با پليدی شمرده می شد- ماهون-ماهومد

انجام گرفتار زندان و شكنجه اش آرده هواداری پا برجايش از جمهوری باعث بدبختيش شده و سر
با اين همه زير شكنجه ی چرخ آه آافی بود هر آسی را به حرف در بياورد و حتی بعضی ها . بود

ممكن بود از فرط درد اقرار آنند آه مادربزرگشان را به زور بی سيرت آرده اند، خم به ابرو 
ايی مرتكب نشده بود به هيچ جرمی اقرار نياورد و از آنجا آه هنگام خدمت به جمهوری فلورانس خط

 آن هم جمهوری ای آه تنها در وقفه ی آوتاهی در ُدوران زمامداری خانواده ی ثروتمند -نكرد
؛ اگر نيكولو پس از تحمل آن همه محنت همچنان زنده ماند و به نوشتن آتابی )مديسی دوام آورده بود

سخرآميز از سبك چاپلوسانه ی ادبيات آينه دار مبادرت آرد آه به تلخی يا به آنايه، تقليدی تم
 است آه بخش ]به معنی اصول[ Il Principe منظور آتاب -شاهزادگان و سبك رايج آن زمان بود

] Discorsiبله، در اين - آن را با لحنی آمرانه به رشته ی تحرير درآورده بود]به معنی مباحثه 
آن . با پذيرفتن شكست خودش را راحت آندصورت چمچا نمی توانست دست روی دست بگذارد و 
پس بهتر آن بود آه تخته سنگ را از دهانه . هم حاال آه در زندگيش رستاخيزی به وقوع پيوسته بود

ی غار تيرگی ها آنار بزند تا نور وارد زندگيش بشود و اين قدر هم غصه ی مشكالت قانونی را 
  .نخورد

  
 -اشين دی جی شدند و صلدين را به خانه ی پمال رساندندميشال، حنيف جانسون و پينك واال سوار م

اآنون چمچا به نظر پينك واال آه شاهد تغيير شكل او بود به قهرمانی بدل شده بود، چرا آه حقه های 
. اين بار هر طور بود آنار آن سه نفر نشست. سينمای فانتزی در قالب وجودش به حقيقت پيوسته بود

ميشال گونه اش را .  هنوز می شد جايی را در مرآز ورزشی پيدا آردبعد از ظهر بود و احتماًال
صلدين جواب . و پينك واال گفت آه اگر او بخواهد منتظرش می مانند." خدا به همراه: "بوسيد و گفت

آدم آه از آسمان به زمين سقوط آرده، دوستت ولت آرده، پليس پدرت . لزومی ندارد. متشكرم: "داد
ل به ُبز شده ای، آار و زنت را از دست داده ای، ُپر از نفرت دوباره به شكل اولش را درآورده، تبدي

حق و حقوقش را :  حتمًا شماها اين جوری می گوييد-برگشته، ديگر چه می تواند بكند جز اين آه
و ماشين به ." آار خوبی می آنی: "ميشال جواب داد.  و برای خداحافظی دست تكان داد-"بخواهد؟
آنار خيابان، بچه های محله آه هرگز باهاشان روابط خوبی نداشت توپ فوتبالی را به . ادراه افت

يكيشان آه الِت ُنه يا ده ساله ای با چهره ای شرير و چشمانی خوك مانند بود . چراغ برق می آوبيدند
نسلی بود اين ." بيا جلو. تند آن: "آنترل از راه دور ويدئويی خياليش را به سوی چمچا گرفت و گفت

آه تصور می آرد می شود قسمت های خسته آننده، مشكل و نه چندان دوست داشتنی زندگی را آنار 
تو دلش گفت به خانه .  به اوج بعدی رسيد"تند به پيش"زد و از يك اوِج ُپرتحرك با يك حرآت 

  .و زنگ در را به صدا درآورد. خوش آمدی



  
فكر نمی آردم ديگر آسی اين : "صلدين گفت. ويش ُبردپمال همين آه چشمش به او افتاد دست به گل

صلدين از وضعش پرسيد و او از شرم سرخ . آبستنيش هنوز معلوم نبود." حرآِت از ُمد افتاده را بكند
. سخت دست و پايش را گم آرده بود. شد ولی گفت تا به حال از اين بابت مشكلی نداشته است

اما خودش علی رغم آبستنی مثل . (ين را به قهوه ميهمان آردسرانجام ديرتر از آنچه می بايست، صلد
اين او . پمال آشكار خود را در بد موقعيتی می يافت.)  آن هم به سرعت تمام-هميشه ويسكی نوشيد

اما صلدين . بود آه می خواست ازدواجشان را پايان دهد و الاقل سه بار صلدين را از خود رانده بود
 -ست آمی از او نداشت، پنداری با هم مسابقه ی بدحالی گذاشته بودندهم در گيجی و سردرگمی د

 و يادمان نرود آه در همين حال به خانه نيامده بود، بلكه هنگام ُورود روحيه ای -دليل ناراحتی چمچا
 اين بود آه با ديدن پمال و شادی اغراق آميز چهره اش آه چون ماسك قديسين بود و -جنگی داشت
از خشونت و دشمنی نهفته (ر پس آنچه ِآرم های زشتی، گوشت فاسدش را می خوردند خدا می داند د

سِر تراشيده و عمامه ی مسخره اش، . در تصاويری آه از ناخودآگاهش ناشی می شد به وحشت افتاد
َنَفِس ويسكی زده و آن حالت سخت گيرانه ای آه ُدور خطوط آوچك لوچه ی لب هايش پديد آمده بود، 

ه ديگر دوستش ندارد و حتی اگر هم او بخواهد مايل نيست به زندگی مشترآشان ادامه دهد دريافت آ
به محض اين آه خود را فارغ از عشق يافت به دليل نامعلومی .) و هرچند امكانش ضعيف بود

در اين ميان سگ . احساس گناه وجودش را فرا گرفت و نتوانست چنان آه می خواست صحبت آند
به ياد آورد آه هرگز از حيوانات خانگی دل .  ُخرُخر خشم آلودی را آغاز آرده بودسفيد پشمالو هم

  .خوشی نداشته است
  

پمال در حالی آه پشت ميز چوب آاج در آشپزخانه ی بزرگشان نشسته بود خطاب به گيالس ويسكيش 
  "البد آار من غير قابل بخشش است، ها؟: "گفت

  
آيا اين هم يكی از آن ضربه های پايان ناپذير بر تربيت : داشت گفتن امريكايی مآبش تازگی "ها"اين 

خانوادگيش بود؟ يا اين آه آن را مثل يك مرض از جامپی يا يكی ديگر از آشنايان هيپی وارش گرفته 
حاال آه او را نمی خواست اين حالت اصًال معنی . بس آن ديگه: باز هم خشم و خشونت(بود؟ 
ظاهرًا جواب .  آنم اين آه چه چيز را می توانم ببخشم قابل بيان باشدفكر نمی: "جواب داد.) نداشت

پس بگذار فعال اينطور بگويم آه . شايد بعدًا بتوانم جوابت را بدهم. سؤالت از اختيار من خارج است
بيشتر خوش داشت چيزی بگويد آه . پمال از اين حرف خوشش نيامد." هيأت ژوری رفته اند بيرون

پمال هرگز موفق نمی .  را خنثی آند تا بتوانند قهوه ی المصبشان را راحت بنوشندآن حالت انفجاری
خانه . خيال دارم به اينجا برگردم: "صلدين گفت. اما فعال برايش مهم نبود. شد خوب قهوه درست آند

بزرگ است و اتاق زياد دارد، اتاق زير شيروانی و اتاق های طبقه ی پايين را برمی دارم آه مستقل 
البد چون جسدم را نكرده اند و . است، به عالوه آن يكی حمام را، با آشپزخانه هم زياد آاری ندارم

رسما همچنان گمشده به حساب می آيم هنوز به دادگاه نرفته ای تا بعدش بدهی اسمم را از همه جا 
ِسِلرز  و ميلی ِگن،  نیِبن تیبنابراين دوباره زنده آردنم نبايد زياد مشكل باشد، فقط بايد به . پاك آنند

[Bentine, Milligan, Sellers] آه به ترتيب وآيل، حسابدار و آارگزار چمچا ." (خبر داد
پمال ساآت گوش می داد و از حالتش معلوم بود آه در پی جر و بحث نيست و هرچه صلدين .) بودند

بعد خانه را می : "ادصلدين ادامه د. با ژست گويای بدنش پوزش می طلبيد. بخواهد همان می شود
و قبل از اين آه به لرزه بيفتد از در بيرون رفت و خودش را به ." فروشيم و تو طالقت را می گيری

گريستن هرگز برای صلدين آسان نبود، در عوض در . حتمًا پمال داشت گريه می آرد. آمينگاه رساند
  .بوم بادوم دو دودوم. ن می دادو حاال قلبش هم واآنش نشا. لرزيدن به مقام قهرمانی رسيده بود



  
  .ای آه خواهان تولدی ديگری، نخست مرگ را پذيرا باش

  
*  
  

همين آه تنها شد به خاطر آورد يك زمانی با پمال بر سر داستان آوتاهی آه هر دو خوانده بودند و 
تصادفًا موضوعش سرشت امور بخشش ناپذير بود، درست مثل همه ی موارد ديگر اختالف پيدا 

. عنوان داستان و نام نويسنده را به ياد نمی آورد اما خود داستان را خوب به خاطر داشت. ده بودندآر
شب تولد بيست و يك سالگی مرد، زن ). فقط دوست ساده(مردی با زنی ساليان دراز دوست بود 

محض شوخی زشت ترين گلدان بلوری را آه با زرق و برق تمام و تقليدی ناشيانه به سبك شاد 
بيست سال بعد، وقتی به .) در آن هنگام هر دو فقير بودند(ونيزی رنگ شده بود برايش هديه خريد 

دو فرد موفق تبديل شده، موهايشان فلفل نمكی می زد، زن برای ديدار مرد به منزلش رفت و بر سر 
ه مرد حين دعوا چشمش به گلدان قديمی افتاد آ. رفتار او با دوست مشترآشان بگو مگو آغاز آرد

هنوز روی سر بخاری اتاق نشيمن در معرض ديد می نهاد و بی آن آه مهلت دهد با يك حرآت آن را 
به زمين افكند و چنان شكست آه ديگر اميدی به تعميرش نبود و مرد از آن پس حاضر نشد آلمه ای 

يدارش با او سخن بگويد و پس از گذشت يك ربع قرن، وقتی زن آخرين نفس ها را می آشيد به د
نرفت و بعدًا در مراسم ختمش حاضر نشد، در حالی آه زن دوستانی را مأمور آرده بود به او پيغام 

به او بگوييد هرگز نتوانست بفهمد آنچه را آه : "مرد گفت. دهند آه سخت مشتاق ديدارش است
جر و بحث دوستان اصرار آردند و وقتی نتيجه نداد به ." شكست تا چه اندازه برای من ارزش داشت

آخر اگر او نفهميده بود آن شیء بی ارزش برای مرد چه مفهومی دارد پس . و دعوا روی آوردند
از آن گذشته مگر در اين سال ها بارها سعی نكرده بود عذر بخواهد و جبران آند؟ . تقصيری نداشت

نرسيده بود آه آيا وقت آن . اصًال حاال آه او در حال مرگ بود اين جر و بحث ها فايده ای نداشت
سرانجام اين اختالف آودآانه و قديمی را آنار بگذارند؟ آن ها آه عمری دوستی را از دست داده 

واقعًا به خاطر آن . "و مرد همچنان نپذيرفت. بودند الاقل می توانستند از همديگر خداحافظی آنند
: مرد جواب داد" ؟يا مسأله ی ديگری هست آه نمی خواهی بگويی! گلدان آذايی حاضر نمی شوی

پمال مرد را بهانه گير و ظالم می يافت در حالی آه ." فقط به خاطر گلدان. بله به خاطر گلدان است"
. چمچا حتی در آن زمان از شخصی بودن عجيب و درونی بودن توضيح ناپذير موضوع لذت می برد

اردادن اندازه و شكل ظاهری هيچ آس نمی تواند درباره ی زخم درونی با مالك قر: "به پمال گفته بود
  ."و بيرونی آن قضاوت آند

  
هر چيز می [ Sunt lacrimae rerum: حتمًا اگر حاجی صفيان معلم سابق آنجا بود می گفت

و در روزهای بعد صلدين فرصت آافی داشت تا آنچه را آه مايه ی اشك بود  ].تواند مانند اشک باشد
می خواست سر فرصت با آن . گاه بود و از جايش تكان نمی خوردابتدا تقريبًا ُمدام در آمين. بيازمايد

همانطوری آه پيش از زير و . تجديد عهد آند، منتظر بود آن را مثل گذشته آرامبخش و مستحكم بيابد
با چشمان نيمه باز برنامه های تلويزيون را تماشا می آرد و از روی ناچاری از . زبر شدن دنيا بود

ال می پريد، آخر او هم مثل پسرك خوآی شكل، گوشه ی خيابان از قماش اين آانال به آن آان
از چگونگی آن سر در می آورد، يا دستكم خيال می .  يا ُمد روز بود"آنترل از راه دور"دوستداران 

آرد از ماهّيت اين هيوالی مرآب آه ويدئو نام دارد و با فشار دادن دآمه به آار می افتد، سر در می 
اين بام غلطان قرن بيستم سنگينترين .  عجب يكسان آننده بودآنترل از راه دوراين دستگاه و ... آورد

وزنه ها را زمين می زد و مگس وزن ها را ِآش می آورد تا اين آه همه ی برنامه ها از شوهای 



و تبليغاتی گرفته تا فيلم های جنايی، شوهای چند سؤالی و هزار و يك برنامه ی شادی بخش يا مهيج 
 در حالی آه اهالی آشور تخيلی پروآروست، -ترسناك واقعی يا تخيلی، وزنی يكسان می يافتند

شهروندانی آه در دنيای بگير و ببند می زيستند ناچار بودند نه تنها از نيروی مدنی، بلكه از مغز 
جلو خود نيز مايه بگذارند، او، يعنی چمچا، می توانست راحت در صندلی خود آه پشتيش عقب و 

در حالی آه با تنبلی از اين آانال به آن . می آمد لم بدهد و با يك حرآت انگشت به مراد دلش برسد
مثًال . آانال می پريد، به نظرش آمد آه جعبه ی تلويزيون از قهرمانان عجيب و غريب ُپر می شود

بودند در حالی آه قهرمانان برنامه های آودآان، آدم آهنی های انسان نما يا موجودات نيمه انسان 
برنامه های بزرگساالن مملو از آدم های ناقص الخلقه ای بودند آه مخلوق داروهای ُمدرن يا ُشَرآای 

ظاهرًا بيمارستانی در گويان، بدن يك انسان دريايی . آن، يعنی بيماری های نوظهور و يا جنگ بودند
با بدن اسب و سر و دست انسان به و امكان ژنتيك موجودی . را آه بدنش فلس داشت، حفظ آرده بود
بعد يك عمل جراحی تغيير آلت جنسی را تماشا آرد و به ياد . طور جّدی مورد بحث قرار گرفته بود

شعر نفرت انگيزی افتاد آه جايی جامپی با ترديد در آافه ی شاندار نشانش داده بود و حتی نام آن، 
اما انگار :  در اينجا به تلخی انديشيد-نديات بود، نمونه ی خوبی از اين قبيل چرآواز بدن الكتريكی

آروموزم های بدپيرش هم .  هرچه هست بچه ی پمال را خوب آاشته-بدن خودش درست آار می آند
 افتاد مريخی هاچشمش به خودش در يكی از برنامه های قديمی شوی ... تكه های شكسته پكسته ندارد
تند به در فرهنگ . ( محسوب می شدآالسيك ها ديگر از برنامه اش حاال. آه دوباره نشان می دادند

 هر اثری ممكن بود در آمتر از شش ماه به آالسيك تبديل شود و گاهی اين جريان يك شب تا پيش
تأثير اين همه جعبه تماشا آردن ايجاد سوراخ بزرگی در باقيمانده ی .) صبح بيشتر طول نمی آشيد

ط واقعيتش می ناميدش، هرچند بخشی از افكارش با اين آن چيزی بود آه آيفيت معمولی و متوس
  .حالت نمی خواند

  
آه تصادفًا همانی بود آه ُاتو ُآن در ( نوعی پيوند جديد را نشان می دادند دنيای باغباناندر برنامه ی 

و با اين آه بی توجهيش باعث شد نتواند نام دو .) باغش به آار برده و نسبت به آن سخت مغرور بود
 درخت توت، افرا، جادو؟ وضع درخت -تی را آه با پيوند زدن بر يكی تبديل آرده بودند بشنوددرخ

بفرماييد، اين هم آن درخت . پيوندی طوری بود آه صاف سر جايش نشست و با دقت تماشايش آرد
ترآيبی با ريشه و ساقه و تشكيالت آه سفت و سخت در گوشه ای از خاك انگلستان آاشته شده بود و 

انديشيد اين درخت جايگزين استعاری درختی است آه پدرش در باغی : اشت رشدش را می آردد
اگر چنين درختی . دوردست در دنيايی ديگر، دنيايی آه با اين يكی منافات بسيار داشت، ُبريده بود

توانايی رشد و نمو داشت، پس او نيز قادر بود سفت و سخت به اين زندگی بچسبد، ريشه بدواند و 
 بيهودگی آدم دريايی، شكست -در ميان همه ی تصاوير تراژيك موجودات و آثار ترآيبی. زنده بماند

خوردگان جراحی پالستيك، نامفهومی بسياری از آثار هنری ُمدرن آه به زبان اسپرانتو بی شباهت 
  .دستگاه را خاموش آرد.  اين تنها امتيازش بود و همين آفايت می آرد-نبودند

  
اما ديگر از شاخ ها، ُسم های بزی و غيره .  دشمنيش نسبت به جيرئيل فرو می نشسترفته رفته
در واقع با گذشت ايام نه تنها جبرئيل، بلكه هر آنچه . ظاهرًا رو به بهبود آامل می رفت. خبری نبود

بوط  نامر- همه ی آن وقايعی آه با ابتذال زندگی روزمره در تضاد بودند-اخيرًا بر صلدين گذشته بود
به نظر می رسيدند، همانطور آه ِسِمج ترين آابوس ها نيز پس از اين آه سر و صورتتان را صفا 

 شروع به رفت و آمد به دنيای خارج از -داديد و يك گيالس چای داغ خورديد بی ربط می نمايند
ست و د"به مالقات مشاوران حرفه ای، وآال و حسابدارانی می رفت آه پمال در گذشته . منزل آرد

و هنگامی آه در ميان ثباِت آن دفاتِر مزّين به چوب و آتابخانه و تشكيالت .  می ناميد"پا چلفتی ها



 و شك ناشی "بحران"آه آشكارا هيچ معجزه ای را امكان پذير نمی ساخت نشسته بود بی اختيار از 
 آه گويی هرگز از تضادی آه پشت سر گذاشته بود گفتگو آرد و ناپديد شدنش را چنان توضيح داد

 ۴٢٠آقای  همراه جبرئيل که با صدايی نخراشيده آواز فيلم بريتانيا حكومت آندر حال خواندن سروِد 
آگاهانه می آوشيد به زندگی قديمش آه با .  آسمان به زمين سقوط نكرده است را می خواند و از

تر می رفت و با اين آه تأثير ظرافت معقوالنه ای توأم بود بازگردد، ُمدام به گالری های هنری و تئا
هنر را چندان آه شايد و بايد نمی يافت و به تعالی مورد نظر نمی رسيد، ُمصِّرانه با خود می گفت 
حتمًا حظ آامل به زودی باز می گردد، هرچه باشد تجربه ی بدی را گذرانده است و به زمان نياز 

  .دارد
  

قيمتش نشسته بود و اشيای آشنای ُدور و برش را در آمينگاه همينطور آه روی صندلی راحتی گران 
شايد هم عشق . می پاييد به خود تهنيت می گفت چون آدمی نبود آه بتواند مدتی طوالنی نفرت بورزد

مثًال . با دوامتر از نفرت بود، چرا آه عشق با وجود تحول، سايه يا شبحی از خود باقی می گذاشت
شايد نفرت چيزی چون اثر . ها نوعی محبت احساس می آندمطمئن بود حاال نسبت به پمال فقط تن

انگشت بر روی بلور شفاف روحی حساس بود، تنها يك اثر آه اگر به حال خود می ماند از بين می 
از ميان بردن . حاال شد. اصًال ديگر برايش وجود نداشت. او را بخشيده بود! جبرئيل، َبه. رفت

  .دشمنی، يعنی رسيدن به آزادی
  

اما آاغذبازی پس از بازگشتش بيش از حِد انتظار به . ينی صلدين رفته رفته شدت می يافتخوشب
هنوز نمی توانست از حساب بانكيش پول برداشت آند و ناچار از پمال قرض می . طول انجاميده بود

 چارلی سلرز، آارگزاَرش، پای تلفن توضيح. از آن گذشته آار هم به اين سادگی پيدا نمی شد. گرفت
از ُمرده ی از گور در رفته صحبت می آنند و . مشتری ها رفتار عجيبی می آنند: "داده بود آه

چارلی آه با وجود پنجاه و ُخرده ." انگار دستشان به قبری، چيزی خورده باشد. ِچندششان می شود
ای سال سن، هنوز رفتارش مثل دخترهای جوان شهرستانی بود، طوری وانمود آرد آه انگار 

خودشان . بهتر است صبر آنی: "پيشنهادش اين بود آه.  را بيش از او درك می آند"تری هامش"
  .مرسی چارلی." هرچه باشد دراآوال آه نيستی. سراغت می آيند

  
نفرت وسواس آميزش نسبت به جبرئيل و آرزوی آن انتقام جويی خانمانسوز، به گذشته مربوط : بله

رمی گرفت آه با شور و شوقی آه اآنون برای بازگشت به می شد و گوشه ای از واقعيت را در ب
حتی تصاوير آشوبگر و مخرِب تلويزيون هم نمی توانستند او را به . زندگی معمولی داشت نمی خواند

آخر چطور می شود آن . آنچه از خود می داند نمای هيوالوار خودش و جبرئيل بود. بيراهه بكشانند
م در اين دنيايی آه موجوداِت بدتر از هيوال محكم سرجايشان نشسته دو را به هيوال شبيه آرد؟ آن ه

 ديكتاتورهايی آه مثل آب خوردن دستور آدم ُآشی می دادند، آدم هايی آه به بچه ها تجاوز می -بودند
اوهورو در اينجا ناچار تصديق آرد آه دستگيری . (آردند و شكم مادر بزرگ ها را می دريدند

آافی بود نگاهی به يكی از روزنامه ها .) از آن آارهايی تميز پليس بوده [Uhuru Simba]سيمبا 
البته . بيندازيد تا خبِر آشتن بچه ای به دست يكی از اين ايرلندی های همجنس باز چشمتان را بگيرد

پمال مثل هميشه مخالفت می آرد، معتقد بود آه هيوال ناميدن اين قبيل جنايتكاران به اين خاطر است 
چی؟ بله، آه نسبت به آن ها قضاوت می آنيم، در حالی آه به حكم نوعدوستی بايد آن ها را  -آه

صلدين جواب داده بود برعكس، حكم نوعدوستی اين است آه . آسيب ديدگان ُدوران به شمار آوريم
 اصًال با تو نمی شود بحث: "برای قربانی ها دل بسوزانيم و پمال با َاشرافی ترين سخنش گفته بود

  ."حرف هايت مفت گران است. آرد



  
فرشتگان و . و هيوالهای ديگر، نه تنها ديوهای انسان نما، بلكه پول، قدرت، سكس، مرگ، عشق

شياطين چرا؟ ديگه چه آسی نيازمندشان بود؟ يكی از خواننده های معروف در ترانه اش خوانده 
ا آن حس تعادل طلبيش می و چمچا ب" وقتی انسان خود شيطان است، ديگر شيطان چرا؟: "بود

در هر صورت نكته ای آه در نظر . و فرشته چرا، آخر، انسان فرشته نيز هست: خواست بيافزايد
  .داشت اين بود آه دوره و زمانه طوری است آه به شرح و تفصيالت شيطانی نيازی نداريم

  
*  
  

ز من نخواهيد چيزی را بنابراين ا. اصًال خيال حرف زدن و روشن آردن اين يارو، چمچا را ندارم
از آن گذشته، زمان مكاشفه و الهام مدت ها است به سر آمده، قوانين خلقت هم چون . توضيح بدهم
آافی است هرچيز را چنان آه بايد بيافرينی و بعد به حال خودش بگذاری تا آارش : و چرا ندارند

خالت آنی و اشاره و آنايه بزنی اگر قرار باشد ُمدام د. را بكند و با ديگر امور ُجفت و جور بشود
بايد بگويم . يا قانون های جديد وضع آنی، و به دعواها سر و سامان بدهی آه ديگر فايده ای ندارد

تصور نكنيد آه دلم نخواسته . آه تا اين لحظه خوب خودم را نگه داشته ام و خيال وا دادن هم ندارم
ز يك بار آه روی تختخواب اله لويا ُآن نشستم و به ج. بارها جلوی خودم را گرفته ام. مداخله آنم

می خواست بداند اوپارواال يا نی چای وان بود، اما من . با جبرئيل، ستاره ی شهير صحبت آردم
  پس حاال چه دليلی دارد آه موضوع را به اين چمچای گيج و گنگ حالی آنم؟. روشنش نكردم

  
  . برداين بيچاره دارد خوابش می. ُخب ديگر بايد بروم

  
  
*  
  

چرا . شب ها حفاظت از خوشبينی باز يافته اش آه هنوز چندان جان نگرفته بود مشكلتر می نمود
به عالوه اآنون دو زن نيز . آه هنگام شب نمی توان دنيای شاخ ها و ُسم ها را به سادگی انكار آرد

 بله، اولی دختِر -بود هرچند پذيرفتن آن آار آسانی ن-اولی. جهان رؤياهايش را اشغال آرده بودند
بچه نمای آافه ی شاندار بود آه در آن ُدوران آابوس واری آه اينك با تمام قوا می آوشيد زير گفته 

همان آه آشته ُمرده ی هنرهای رزمی و . های مبتذل بپوشاند، با وفاداری تمام به دادش رسيده بود
  .ميشال صفيان را عرض می آنم. معشوقه ی حنيف جانسون بود

  
 آه در ُبمبی با دشنه ی جدايی در قلبش برجای مانده بود و حتمًا هنوز تصور می آرد آه او -دومی

  . آسی جز زينی وآيل نبود-ُمرده است
  
*  
  

ديدن حالت عصبی جامپی جاش، پس از شنيدن خبر بازگشت چمچا به شكل انسان و ِاشغال طبقه ی 
آن شب . د آه پمال را سخت به خشم آوردباالی خانه ی محله ی ناتينگ هيل، چنان ترسناك بو

 با اين همه جامپی با -تصميم گرفته بود موضوع را تا به رختخواب نرفته اند مسكوت بگذارد



شنيدن خبر، سه ذرع از جا پريد و لخِت مادرزاد در حالی آه شستش را به دهان برده بود روی 
  .قاليچه ی آبی روشن اتاق ايستاد

  
اما او سرش را به شدت تكان داد و موقتًا ." ديوانه بازی در نيار. گرد اينجازود بر: "پمال امر آرد

آخر اگر او اينجا توی خانه است، پس من چطور می : "شستش را درآورد تا با لكنت بگويد
آن وقت به سرعِت تمام لباس هايش را جمع آرد و از اتاق گريخت و پمال صدای افتادن " ؟...توانم

بيفت تا . ترسو. بهتر: "فرياد زد. ًا آفش هايش بود آه از پله ها پايين افتاده بودحتم. چيزی را شنيد
  ."گردنت بشكند

  
به هر صورت چند لحظه بعد، زن، با چهره ای آه به بنفش می زد به ديدن صلدين آمد و با شتاب 

ضر نيست ديوانه می گويد اگر تو رضايت ندهی حا. جامپی بيرون توی خيابان ايستاده: "تمام گفت
تو چی؟ دلت می خواهد : "چمچا شگفتزده پرسيد. مثل هر شب َدمی به خمره زده بود." به خانه بيايد
در حالی آه رنگ به . به نظر پمال عمدًا اين حرف را می زد تا به زخمش نمك بپاشد" او بيايد تو؟

  ."بله: "رنگ می شد مثل آدم های تحقير شده با شدت جواب داد
  

 جامپی در حالی آه -لدين چمچا در نخستين شب ُورود به خانه اش، بيرون رفتچنين بود آه ص
انگار حالت . خوش آمدی"رنگ به صورت نداشت و تند دست می داد تا ترسش را پنهان آند گفت 

آن وقت به طبقه ی .  و معشوق زنش را تشويق آرد تا با او به رختخواب برود-."خوب خوب است
 جامپی چنان بود آه نمی توانست پيش از دور شدن چمچا به خانه وارد احساس خفِت. باال برگشت

  .شود
  

  ." مقدس است. يكپارچه آقا است. عجب مردی: "در حالی آه جلوی پمال نشسته بود، گريان گفت
  

زود تمامش آن، : "پمال در حالی آه آنترل اعصابش را از دست داده بود با شدت تمام جواب داد
  ." جانت می اندازم آن سگ را بهوِاّلا

  
*  
  

رفتارش (جامپی آه حضور چمچا همچنان حواسش را پرت می آرد، و آن را تهديدآميز می يافت 
برای پمال آه غذا می پخت . مترصد بود او را با خود همراه و موافق گرداند) اينطور نشان می داد

 از سرآشپزها و پمال از اين جهت آسوده خاطر بود، چون جامپی در پخت و پز دست آمی(
به اصرار تمام چمچا را نيز دعوت می آرد و اگر او رو نشان نمی داد سينَيش را به اتاق .) نداشت

به ما : "باال می ُبرد و به پمال می گفت بی اعتنايی به او، خالف ادب و عملی تحريك آميز است
. مرد بزرگی استاو واقعًا . اجازه داده زير سقف خانه اش هر آاری دلمان می خواهد بكنيم

فكر نمی آردم : "پمال آه با خشمی روزافزون ناظر رفتارش بود، گفت." احترامش واجب است
  ."منظور صرفًا احترام است: "و جامپی پاسخ داد." اينطور سنتی باشی

  
. و به نام احترام برای چمچا فنجان چای می ُبرد و روزنامه و نامه های رسيده را به دستش می داد

و هر بار دستكم بيست دقيقه .  از رسيدن به منزل ديدار چمچا را فراموش نمی آردهرگز پس
در آن حال آه در طبقه . احساس می آرد به حكم ادب نمی تواند مدت آمتری بماند. نزدش می ماند



جامپی گاه برای صلدين آتاب يا . ی پايينتر پمال پاهايش را دراز می آرد و بوربون می نوشيد
ايشی و هديه می آورد تا دلش را به دست آورد و وقتی پمال آوشيد نظرش را تحميل ماسك های نم

ما نمی توانيم جوری رفتار آنيم آه : "آند، با شدتی احمقانه، مثل آدم های از همه جا بی خبر گفت
هرچه باشد او اينجا است، مگر نه؟ بنابراين مجبوريم در زندگی روزمره مان . انگار نامريی است

اصًال چرا پيشنهاد نمی آنی بيايد طبقه پايين و در : "پمال به تلخی جواب داد." ابش آوريمبه حس
  ."فكر نمی آردم بپذيری"و جامپی با لحنی جّدی گفت " رختخوابمان هم شريك بشود؟

  
اما با اين آه نمی توانست آسوده بماند و وجود چمچا را در طبقه ی باال امری طبيعی به شمار 

حاال آه عشق و دوستی را با يكديگر . ت صلدين چيزی را در وجودش تغيير داده بودآورد، موافق
يك شب خوابی ديد آه صبح . آشتی داده بود، با اين پدر شدن خو می گرفت و احساس خوشی داشت

خودش را ديد آه در خيابانی آه . رؤيايش ساده بود: روز بعد اشك شادی را از ديدگانش جاری آرد
ان سر به هم آورده بودند می دويد و پشت دوچرخه ی پسر آوچكی را نگه داشته دو طرفش درخت

  "حاال از من راضی هستی؟: "بود و آخر سر پسر سرش را برمی گرداَند و با خنده می پرسد
  
*  
  

 ظاهرًا به جرم -پمال و جامپی در جريانی آه به منظور اعتراض به دستگيری دآتر اوهورو سيمبا
 به راه افتاده بود شرآت داشتند و جامپی اين موضوع را نيز در طبقه ی باال -اآشتار مادربزرگ ه

پليس از روی شواهد و قراين اين . همه ی جريان ساختگی است: "با صلدين در ميان گذاشته بود
خواسته اند برايش . حنيف می گويد پرونده ی داستانی يک سرهم بندی کامل است. اتهام را زده

اما مسأله اين است آه تا آجا می توانند . از دور داد می زند. د تا گيرش بيندازندپرونده سازی آنن
شايد هم افرادی را بياورند آه شهادت بدهند او را . حتمًا مراحل اوليه را طی می آند. پيش بروند

. دبستگی به اين دارد آه تا چه اندازه برايشان اهميت داشته باش. در حال دريدن پيرزن ها ديده اند
اوهورو مدت ها بود انتقاد می آرد و تازگی ها هم صدايش را . به نظر من قضيه برايشان مهم است

چمچا نصيحت آرد بی گدار به آب نزنند و در حالی آه نفرِت ميشال صفيان ." خيلی بلند آرده بود
د؟ گويا در مگر اين يارو با زن ها به خشنونت رفتار نمی آن: "را از سيمبا به ياد می آورد افزود

اين : "جامپی در حالی آه آف دست هايش را باال می گرفت جواب داد." اين آارها سابقه هم دارد
از اين لحاظ وضعش چندان تعريفی ندارد، اما به آن معنی . مربوط به زندگی خصوصيش است

د تا ثابت لزومی ندارد آدم مثل فرشته ها باش. نيست آه ُمدام شكم شهروندان مؤنث را پاره می آند
چمچا جوابی نداد و جامپی در حالی ." البته مگر اين آه آدم سياه پوست باشد. بشود آه بی گناه است

اين مسأله اصًال مربوط به وضع شخصی سيمبا نيست بلكه يك جريان : "آه بلند شده بود برود افزود
خواهشم اين است . يمفردا يك جلسه ی عمومی گذاشته اند و من و پمال قرار است برو. سياسی است

  ."آه اگر ميل داری، يعنی اگر برايت جالب است همراهمان بيايی
  

تازگی ُمدام دلش به هم می خورد و حوصله اش " دعوتش آردی با ما بيايد؟: "پمال باورش نمی شد
جامپی به حالتی فلكزده نگاهش آرد، اما پمال حال " حتی نظر مرا هم نپرسيدی؟"هم تنگ بود، 

  ." از آن هايی نيست آه به اين جور جلسات برود.عيبی ندارد: "داشتبگومگو ن
  

با اين وجود صبح روز بعد صلدين در حالی آه ُآت و شلوار قهوه ای شيكی را همراه با پالتوی 
پمال با آت چرمی ارتشی و شلوار . پشم شتر يقه ابريشمی پوشيده بود در هال منزل منتظر ايستاد



برای چه اين قدر خودت : "مامه اش را سرش گذاشته بود با ديدنش گفتپاچه تنگ در حالی آه ع
صلدين با لحنی نسبتا " را درست آرده ای؟ نكند خيال کرده ای به مسابقه ی اسب دوانی می رويم؟

: آه پمال از آوره در رفت و اخطار آرد." به جلسه دعوتم آرده اند. نه جانم: "عادی جواب داد
  ."ين لباس ها معلوم نيست آنجا چه به روزگارت می آورندبا ا. مواظب خودت باش"
  
*  
  

چه باعث شد به آن جهان، به سوی آن شهر زيرزمينی آه مدت ها وجودش را انكار آرده بود 
 چه، يا آه تنها با وجود داشتنش صلدين را وادار آرد آمينگاه راحتش را ترك گويد و -بازگردد؟

 آنار بگذارد تا بار ديگر به جهانی غريب و ُپرُمخاطره پای برنامه ی بازگشت به زندگی قبليش را
شاگرد بلندبااليش، ." قبل از آالس آاراته ام وقت دارم به جلسه بيايم: "نهد؟ جامپی جاش گفته بود

همان آه موهايش را به رنگ قوس و قزح درآورده و تازه هجده بهار را پشت سر گذاشته بود، در 
ين آه خبر نداشت جامپی نيز دچار يكی از همان آشش ها است، نيمی صلد. جلسه انتظار می آشيد

  .از شهر را پشت سر گذاشته بود تا به ميشال صفيان نزديك شود
  
*  
  

اتاق پشتی جايی را مجسم آرده بود ُپر از مردهای مشكوك و زن . انتظار داشت جلسه آوچك باشد
ه می آنند و قيافه ی حق به جانب می فكر می آرد حضار مشت گر. هايی با چهره هايی خشم آلود

از .  ماالمال از آدم های جورواجور بودخانه ی دوستان بريك هالاما جلسه در هال بزرگ . گيرند
زن های پير و چاق گرفته تا بچه مدرسه ای های يونيفورم پوش، آارآنان رستوران ها، کارمندان 

يده و آنار الت و لوت ها ايستاده سوپرمارآت آوچك چينی خيابان پالسی آه مرتب لباس پوش
مخلوطی از سفيد و سياه و روحيه ی حاآم بر آنان به دور از هيستری جمعی و شبه مذهبی . بودند

زن جوان سياه . ای آه تصور آرده بود، حاآی از آرامشی همراه با نگرانی و چاره جويانه بود
 اما همين آه صلدين به او خيره شد پوشی آه نزديكش ايستاده بود به پالتويش نگاه مخصوصی آرد،

. هورا سيمبا: "به روی سنجاق سينه اش نوشته شده بود." ببخشيد، منظوری نداشتم: "خنديد و گفت
منظور پيام، نامی است آه برای خودش انتخاب آرده، به زبان : "زن گفت." شير بايد آزاد بشه

اما زن شانه باال انداخت و سرش را " ايی؟آدام يك از زبان های افريق: "صلدين پرسيد..." افريقايی
نيوآراسی  يا دپفورد يا لوی شمبرای زن آه احتماًال در . به سوی سخنران چرخاند

[Lewisham, Deptford, New Cross] به دنيا آمده بود زبان افريقايی، افريقايی بود و چيز
ی را پيدا آردی آه در باألخره يك: "پمال زير گوشش زمزمه آرد... ديگری نمی خواست بداند
  . هنوز فكرش را می خواند." مقابلش احساس برتری آنی

  
مرد الغری زن آوچك اندام هفتاد و ُخرده ساله ای را به طرف سن آه در ته هال قرار داشت 
راهنمايی آرد و چمچا همين آه ديد يارو اصًال به رهبران سياه پوست امريكايی شباهتی ندارد نفس 

 Walcott]والكوت روبرتز دًا معلوم شد برادر آوچك دآتر سيمبا است و بع. راحتی آشيد
Roberts] خدا می داند : "جامپی گفت. زن آوچك اندام هم آنتوانت مادرشان بود. نام دارد

و پمال، در اثر احساس تازه ی ." موجودی به بزرگی سيمبا چطوری از شكم او بيرون آمده
 حامله ی گذشته و حال پيدا آرده بود از روی خشم ابرو در همبستگی ای آه نسبت به همه ی زنان

با اين وجود همين آه آنتوانت رابرتز آغاز سخن آرد، در صدايش چنان قدرتی نهفته بود . هم آشيد



می خواست از دادگاه پسرش و جريان آن بگويد : آه سراسر سالن را تنها نيروی ُشش ها فرا گرفت
انگليسی را . شيد از لحنش معلوم است زن تحصيل آرده ای استچمچا اندي. و سخنگوی خوبی بود

پنداری ادای آلمات را از سرويس جهانی راديو آموخته بود، . با لهجه ی بی بی سی حرف می زد
پسرم در جايگاه : "اما نحوه ی بيانش انجيلی نيز بود و بوی وعظ و خطابه و آتش جهنم می داد

 سيلوستر، پسرم، مرا ببخش آه نام -اه از وجودش ُپر شده بودُمجرمين طوری ايستاده بود آه جايگ
در ."  بله، سيلوستر-قهرمانانه ای را که بر خود نهاده ای بر زبان نياوردم، دليلش تنها عادت است

می . آن جايگاه طوری سخن می گفت آه انگار حضرت نوح است و از آن سوی امواج می غرد
و با صدای بلند و لحنی معين آلمات را شمرده ادا می آرد و ا. خواهم بدانيد چگونه سخن می گفت

فكر نكنيد دادستان قادر بود به نگاه خيره . در حين صحبت مستقيم به چشمان حريف می نگريست
من اآنون از اين رو :"پسرم اعالم آرد. و می خواهم بدانيد او چه گفت. "نه جانم. اش پاسخی بگويد

از اين . می خواهم نقش قديمی و شرافتمندانه ی سياه سرآش را ايفا آنمدر اينجايگاه ايستاده ام آه 
او در ميان آن آوتوله ها چون ." رو در اينجا حضور دارم آه اطاعت و شكرگزاری نكرده ام

ما به اين دليل اينجا هستيم آه . اشتباه نكنيد: "پسرم در آن دادگاه گفت. سروی افراشته ايستاده بود
بگذاريد فورًا اضافه آنم آه معتقدم ما خود را نيز تغيير . را دگرگون آنيممی خواهيم اوضاع 

ما اهالی افريقا، آاراييب، هند، پاآستان، بنگالدش، قبرس و چين اگر اقيانوس ها را . خواهيم داد
نپيموده بوديم، اگر مادران و پدرانمان در جستجوی آاری در شأن خود و زندگی بهتر برای 

ما همگی از نو ساخته . سمان ها عبور نكرده بودند، اآنون آدم های ديگری بوديمفرزندانشان از آ
بله، . جامعه را از پايين تا باال از نو بنا خواهيم آرد اما من می گويم اين ماييم آه اين." شده ايم

ر حاال ديگ. چوب های آهنه ی فاسد را می زداييم و مانند باغبانان نهال های نوين را می پرورانيم
از شما می خواهم به آنچه سيلوستر رابرترز، دآتر اوهورو سيمبا، در دادگستری . نوبت ما است

  ."گفت بينديشيد و اينك آه می خواهيم درباره ی اقدام بعديمان تصميم بگيريم فراموشش نكنيد
  

به آمك پسرش، والكوت در ميان آف زدن و شعارهای حضار در حالی آه با ژست پيران ِخَردمند 
حنيف . گفتارهای بعدی عاری از جاذبه بودند. به سويشان سر می جنباند، سالن را ترك گفت

 بايد سالن دادگاه جای سوزن انداختن نباشد تا مسؤولين -جانسون، وآيل سيمبا، چند پيشنهاد آرد
تا به بدانند محاآمه برای مردم اهميت دارد، بايد از ميان خود مسؤولين، انتظامات را انتخاب آنند، 

چمچا . از آن گذشته الزم بود صندوق جمع آوری مخارج به وجود بيايد. نوبت انجام وظيفه آنند
جامپی ." آسی از اين آه يارو قصد تجاوز داشته حرفی نمی زند: "زير گوش جامپی زمزمه آرد

يشال مثًال م. بعضی از زن هايی آه بهشان حمله آرده اينجا توی سالن هستند: "شانه باال انداخت
ديوانه بازی سيمبا . اما حاال وقت اين حرف ها نيست. آنجا است، نگاه آن، آن گوشه، آنار صحنه
قضيه ی خشونت جنسی جنبه ی شخصی دارد و مربوط . مسأله ای است آه بايد بين خودمان بماند

... اگر در شرايط ديگری بودند، صلدين در جوابش يك طومار حرف می زد." به خود مرد است
تدا اعتراض می آرد آه در حالی آه سيمبا متهم به قتل است، سابقه ی َاعمال خشونت آميزش را اب

 به عالوه پراندن تكيه آالم های امريكايی مثل -به اين سادگی ها نمی شود به دست فراموشی سپرد
به  در اوضاع و احوال متفاوت انگليس آه در آن برده داری سابقه ی تاريخی نداشت "خوِد َمرد"

انگار جامپی می خواست جالل و شكوه مبارزه ی ُپرخطر ديگران را . هيچ وجه خوشايند نبود
برگزارآنندگان جلسه نيز با پخش آوازهای مشهور آزاديخواهی، سياهان امريكايی يا . قرض بگيرد

دف پنداری همه ی ه. افريقايی در البالی سخنرانی ها، زيرآانه همان روال را در پيش گرفته بودند
 اما هيچ آدام از -ها يكسان بودند و مسابقه های مبارزاتی را می شد با يكديگر عوض و بدل آرد



برای نخستين . اين ها را نگفت زيرا ناگهان سرش به گيج افتاد و ضعف شديدی به او دست داده بود
  .بار در زندگی به نحو مبهوت آننده ای مرگ را از نزديك می ديد

  
همانطور آه دآتر سيمبا می نويسيد، چيزهای نو را : " را به پايان رساندحنيف جانسون گفتارش

حنيف آه داشت . اين گفته برای چمچا آشنا بود." آار جمعی به اينجامعه خواهد آورد نه آار فردی
گذار از مرحله ی سخن : "يكی از مشهورترين شعارهای آلبر آامو را َنقل می آرد، چنين ادامه داد

 آسيايی آه -آن وقت يك زن زيبای انگليسی." ل اخالقی را انسان شدن بايد ناميدبه مرحله ی عم
دلم برای بينيش زيادی پيازی شكل بود و صدای غمگين ناصافی داشت شروع به خواندن شعر 

 به ۶٠ خواننده ی امريکايی که در دهه ی [Bob Dylanباب ديلن  مهاجر بيچاره می سوزِد
بدتر از همه اين آه . كی ديگر از نمونه های وارداتی و مصنوعیاين هم ي. آرد ].شهرت رسيد

هرچند با اشاره هايی به رؤياهای مهاجر آه چون . انگار ترانه سرا دل خوشی از مهاجرين نداشت
. شيشه می شكند و اين آه مهاجر ناچار است شهرش را با خون بنا آند، دشمنيش را می پوشاند

 تازه اش از جوی خون و غيره آه جز تصاويری نژادپرستانه جامپی با تالش شاعرانه و تفسير
 صلدين همه ی اين ها را پنداری از دوردست تجربه می آرد -.نبودند، حتمًا از آن خوشش می آمد

خانه ی وقتی جامپی جاش ميشال صفيان را در گوشه ی سالن : چه اتفاقی افتاده؟ اين: و می انديشيد
 همين آه به سويش نگريست آتشی را ديد آه از ميان پيشانی  نشانش داد، صلدين چمچادوستان

آن وقت . دختر شعله آشيد و در همان لحظه سايه ی يخزده ی جفتی باِل غول آسا را مشاهده آرد
يكی . گويی همزمان به دو دنيا می نگريست. صحنه را مثل آدم هايی آه دو تا می بينند، محو ديد

ل دخانيات را در آن ممنوع اعالم آرده بودند و ديگری دنيای سالن ُپرنور جلسه بود آه استعما
اشباح بود، جايی آه عزرائيل، الهه ی مرگ، به سويش حمله ور می شد و پيشانی دختر از آتشی 

معنيش . اين دختر باعث مرگ من نخواهد شد: "چمچا در يكی از دنياها انديشيد. شوم می سوخت
سالن ُپر از آدم هايی بود آه . خود گفت اين فكر ديوانگی استدر حالی آه در ديگری با ." اين است

همان هايی آه اين اواخر خيلی طرفدار . از آن سنجاق های ُبنُجل به سينه شان نصب آرده بودند
احتماًال . نور ُدور سِر قديسين و شاخ های شيطان آه به آن رنگ فسفری زده بودند: پيدا آرده بود

 اما خوِد ديگرش بار -ينات بی ارزِش عصر فضا را به خودش آويخته بودميشال هم يكی از اين تزي
چون دنيا . امكانات آدم محدود است. بهتر است به او دست نزنی: "ديگر بر او مسلط شد و گفت
  .باموم مومبا درباموم. و ناگهان تپش قلبش شدت گرفت." محدود است و آرزوها بی آران

  
مپی با نگرانی بادش می زد و پمال با لحنی نسبتا محبت آميز می چشم آه باز آرد بيرون بود و جا

بهتر است با من بيايی به : "جامپی اصرار آرد." اين منم آه بايد حالم بهم بخورد نه تو: "گفت
اما پمال می خواست بداند به ." آنجا بنشين و استراحت آن و بعد خودم می رسانمت خانه. آالس

لباس . هوای سالن سنگين بود. حالم خوب شد. ه، همراه جامپی می رومنه ن"دآتر احتياجی ندارد؟ 
  ."همين. حماقت آردم. زياد پوشيده ام

  
. چمچا اآنون به يك پوستر سينمايی تكيه داده بود.  يك سينما قرار داشتخانه ی دوستانچسبيده به 

. ازی ها تن در داده بودداستان هنرپيشه ای آه در گمراهی به همكاری با ن.  می دادندمفيستوفيلِم 
 [Klaus Maria Brandauer]آالوس ماريا براندور  آه ستاره ی آلمانی -در پوستر، هنرپيشه

 چون مفيستو فلس آرايش آرده با چهره ی سفيد و بدنی پوشيده در شنِل -نقش او را بازی می آرد
ی سرش به چشم می  باالفاوستسياه، دست ها را به سوی آسمان بلند آرده بود و چند جمله از 

  :خورد



  
   پس بگو ای بيگانه آيستی؟-
  
   من پاره ای از آن نيروی ادراك ناشده ام،-
  

 .آه همواره به سوی بدی می پويد و همواره نيكی را ِابراز می سازد
  
*  
  

او هم زودتر از جلسه ی سيمبا . (در مرآز ورزشی هرچه می آرد نمی توانست به ميشال نگاه آند
پس : "هرچند دختره سخت خودش را می چسباند.)  تا خود را به آالس برساندخارج شده بود
قادر نبود يك آلمه ی مؤدبانه بر زبان ." حتمًا آمدی مرا ببينی، نه؟ پس خوش آمدی. برگشتی اينجا

راستی يكی از آن زيورهای نورانی را به وسط پيشانی : "بياورد چه برسد به اين آه مثًال بپرسد
اآنون آه در ميان آالس با آن شلوار سياه چسبان ايستاده بود و بدن زيبايش را پيچ و چون ..." است

 تا اين آه سرانجام ميشال از -تاب می داد و پاهايش را می جنباند چيزی به پيشانيش نچسبيده بود
  .سردی رفتارش برآشفت و با غروری زخم خورده خودش را آنار آشيد

  
. دوشيزه اله لويا ُآن را می گويم. ز آن يكی ستاره مان نيامدهامرو: "جامپی وقت استراحت گفت

او جبرئيل را می . می خواستم شما دو تا را به هم معرفی آنم. همان آه آوه ِاِوِرست را پيموده
همان هنرپيشه ای آه همراه تو هنگام سقوط هواپيما نجات . جبرئيل فرشته. يعنی با همند. شناسد

  ."پيدا آرد
  

اما . مثل هند: جبرئيل به سويش آشيده می شد. ها خود به خود به هم نزديك می شوندباز هم چيز
 - وقتی به يكديگر برمی خوردند چنان نيرويی ايجاد می شد آه هيماليا را به آسمان پرتاب می آرد

  .مگر آوه چيست؟ يك مانع، مظهر فايق آمدن و بيش از هر چيز، پديده ای برانگيزاننده
  

  "آجا می روی؟ مگر قرار نبود برسانمت؟ حالت خوب شده؟: "ند گفتجامپی بلند بل
  
  .می خواهم آمی قدم بزنم.  خوبم-
  
  اما مطمئنی؟.  باشه-
  
  ...زود از اينجا برو تا با نگاه خصمانه ی ميشال روبرو نشوی. برو.  مطمئن-
  

خدايا . زمينی، دور شوزود از اينجای آدم های ناباب، از اين دنيای زير. برو. حاال توی خيابان بود
ترومپت، . فروشگاه آالت موسيقی است. اين هم يك ويترين مغازه. انگار راه گريزی نيست

و اينجا پشت ويترين پوستری با چاپ . اسمش چيست؟ نسيم خوش: ساآسيفون و اوبوآ می فروشد
ازگشت ب. بله خودش است. رويش نوشته شده آه جبرئيل َمِلك مقّرب به زودی می آيد. ارزان

  .زود از اينجا دور شو. برو. رستگاری بر روی زمين
  



. بفرماييد تو آقا.) "طرز لباس پوشيدنش در راننده ايجاد احترام می آند. (تاآسی را صدا بزن... 
می گويد دانشمندی آه بين گروگان ها بوده نصف زبانش را از دست ." راديو آه ناراحتتان نمی آند

گوشت باسنش را آنده اند و چسبانده اند . ی گويد در آنجا عملش آرده اندم. يك امريكايی است. داده
. اما ُخب اون بيچاره راه ديگری نداشته. آدم خوش نداره گوشت باسنش تو دهنش باشه. به زبانش

  .يك حرف هايی می زنه. آدم عجيب و غريبی هم هست
  

شيطان می : "فسيل ها می گفتيوجين دامزدی با زبان نيمه باسنيش در راديو از نواقص آرشيو 
منظور همان نكاتی بود آه ." خواست ساآتم آند ولی خدای مهربان و فن جراحی امريكا نجاتم دادند

اگر انتخاب . "اين امريكايی ديندار و معتقد به آفرينش، بند و بساط خود را بر پايه ی آن می گسترد
 انتخاب مردود می شوند آجا است؟ اصلح حقيقت دارد، پس فسيل موجودات مراحل ميانی آه در

فرزندان هيوالواِر اين تكامل را چگونه می توان يافت؟ پس چرا فسيل ها ساآتند و از اسب های سه 
ما آه . بحث آردن با همچين ُنخاله هايی به جايی نمی رسد: "شوفر تاآسی گفت" پا خبری نيست؟

اين پاسخ آه . هن چمچا موافق بودبخش آوچكی از ذ." با خدا و اين جور چيزها آاری نداريم
از اين . آرشيو فسيل ها به يك بايگانی آامل و ُشسته ُرفته شباهتی ندارد، راه به جايی نمی ُبرد

اين روزها بحث . گذشته، نظريه ی تكامل از زمان داروين به اين طرف دستخوش تحوالتی شده بود
 تصور می رفت به شكل تصادفی و ُپر از بر سر اين بود آه تغييرات عمده آنطور آه در بادی امر

نقص در انواع پديد نمی آمد، بلكه با جهش های عمده ای همراه بود آه نوع را از پايه دگرگون می 
تاريخ حيات همسان با انديشه ی ُدوران ويكتوريا از پيشرفت های ُآند و ُپرآب و تاب ساخته . آرد

 بلكه سخت و خشونت بار بود و -اهتی نداشتنشده بود و به ترقی طبقه ی متوسط انگليسی شب
اگر بخواهيم فرمول : دگرگونی های طبيعی، در آن به طرزی دراماتيك و يكجا پديدار می گشت

شوفر گفت بس است، گوشم . بندی قديمی را به آار ببريم بايد بگوييم بيشتر انقالبی بود تا تكاملی
  .  به جايش آمدAve atque valeسكوی و گفتار دامزدی در فضا محو شد و موسيقی دي. رفت

  
آن روز چمچا دريافت آه در آرامشی ساختگی به سر می برده و دگرگونی درونَيش بازگشت ناپذير 

دهان ) يا در درونش(هنگامی آه از آسمان به زير می افتاد جهانی تازه و تاريك در برابرش . است
كان پذير نيست و به سعی و آوشش بستگی گشود و حاال می فهميد آه بازگشت به زندگی قديمی ام

گويی راهی را در برابر خود می ديد آه به دو قسمت تقسيم می شد و بر چپ و راست می . ندارد
آن وقت در حالی آه چشمانش را می بست، به پشتی تاآسی تكيه داد و راه سمت چپ را . پيچيد

  .برگزيد
  
  
  
٢  
  
  
  

موج گرما به باالترين حد خود رسيد و آنقدر در آنجا هنگامی آه . هوا روز به روز گرمتر می شد
باقی ماند آه تمام شهر با بناهای تاريخی، حوض ها، جويبارها و مردمانش به درجه ی خطرناك 

در آن روزهای داغ آقای بيلی بتوته و همراه گراميش می می ماموليان آه به . جوش نزديك شدند
قامات آيفری نيويورك به سر برده بودند، به مناسبت تازگی دوره ای را به عنوان ميهمان نزد م



رفقای جديد و همكارانش وعده داده . آزاديشان مژده ی ميهمانی باشكوهی را به دوستان خود دادند
بيلی با جاذبه اش همه ی زنان . بودند با پارتی بازی پرونده اش را به قاضی آشنايی بسپارند

ه بود و پول هايشان را برای بازخريد روحش از شيطان  آرد"هدف گيری"ثروتمندی را آه قبًال 
را تشويق آرده بود تا با امضای طوماری برايش ) از جمله خانم استرول پرتر(باال آشيده بود 

خانم های مربوطه نوشته بودند آقای بتوته از خطای خود سخت شرمسار . تقاضای بخشش آنند
 تنها به آار بازرگانيش آه به طرز حيرت انگيزی است و از آنجا آه قول داده است از آن به بعد

از آن گذشته فوايد اجتماعی شغل بيلی مانند ايجاد ثروت، آار برای ! (موفقيت آميز بود بپردازد
بيكاران و غيره را گوشزد آرده بودند آه نبايد از نظر دادگاه دور می ماند و هنگام اعالم رأی در 

ست نزد روانپزشك آامال مداوا شود تا هر طور هست بر و تعهد آرده ا.) نظر گرفته نمی شد
 بله، با توجه به همه ی اين داليل از قاضی محترم شهری -تمايالت جنايتكارانه اش فايق بيايد

زيرا هدف از اين مجازات بازداشتن . "استدعا آرده بودند آيفری َسُبكتر از زندان برايش معين آند
و آيفری آه به بخشندگی مسيحی نزديكتر باشد اين هدف را بهتر فرد از ادامه ی اعمال ناروا است 

دادگاه، می می را فريفته و تحت تأثير بيلی دانسته و با آيفری تعليقی محكومش ." تامين می آند
اما اين حكم هم پس از . بيلی نيز محكوم به پرداخت غرامت سنگينی و اخراج از امريكا شد. آرد

اجازه داد بيلی به ميل خود از آشور خارج .  پذيرفت تخفيف پيدا آرداين آه قاضی داليل وآيل را
بيلی و می می . شود و ُمهر اخراج به پاسپورتش نزنند مبادا به آبرو و آار تجارتش لطمه بخورد

بيست و چهار ساعت بعد از صدور حكم در لندن در رستوران آراآفورد لم داده بودند و آارت 
. داشتند برنامه ی بهترين ضيافت آن فصل سوزان را می ريختند. ددعوت های فانتزی می نوشتن

اس سيسوديا از منزل اله لويا ُآن و جبرئيل فرشته سر درآورد و . يكی از اين آارت ها به آمك اس
جامپی شخصًا آن را از زيِر در ُسر داده . يكی ديگر اندآی ديرتر به آمينگاه صلدين چمچا رسيد

لفن زده بود تا دعوتش آند و بنا به عادت فورًا موضوع اصلی را پيش آشيده می می به پمال ت. (بود
و پمال با خلق و خوی " راستی از شوهرت خبر داری؟ چه باليی سرش آمده؟: "و پرسيده بود

با اين وجود می می ظرف نيم ساعت همه ی قضايا را از زير . انگليسيش به ِمن و ِمن افتاده بود
هر . هر دوشان را بيار. انگار وضعت بد نيست: "وزی نتيجه گرفته بود آهزبانش آشيده و با پير

  .") اين از اون مهمونی هاس. آسی را می خواهی بيار
  

سالن عظيم صدابرداری . محل ضيافت، يكی ديگر از پيروزی های توضيح ناپذير سيسوديا بود
ه بودند، و ميهمان ها را به بهای نازلی آرايه آرد [Shepperton]شپرتن استوديوی شب های 

چندی . می توانستند در دآورهايی آه بازسازی لندن ُدوران چارلز ديكنز بود حسابی تفريح آنند
 Jeremy]جرمی بنتام پيش اجرای موزيكال آخرين ُرماِن اين نويسنده ی بزرگ را آه آقای 

Bentham] بدهيبتی بعضی ، نابغه ی مشهور نمايش های موزيكال به نظم درآورده بود، به رغم
برادوِِی و  [West End]وست ِاند از صحنه ها موفقيت عظيمی به دست آورده و تماشاخانه های 

[Broadway] تغيير داده رفقاحاال هم همين نمايشنامه آه نامش را به . را ماالمال ساخته بود 
سيسوديا . دادبودند، بودجه ی هنگفتی را برای تبديل شدن به فيلم سينمايی به خود اختصاص می 

آدم های شرآِت پی آر می گويند ج جنبه ی تبليغاتيش به به دردشان : "پای تلفن به جبرئيل گفته بود
  ."می خورد

  
  .باألخره شب موعود رسيد و عجيب شوم بود

  
*  



  
پمال هنوز هيچی نشده رسيده اند و چمچا . جی. پمال و جامپی سوار بر بال های اتومبيل ام! شپرتن

 همراهيشان نبوده با يكی از اتوبوس هايی آه ميزبانان به آاِر آوردِن ميهمانان تنبل و آه مايل به
 همانی آه همراه صلدين از - و اما آدم ديگری هم در آنجا هست-دلزده از رانندگی گمارده اند آمده

 -آيد چمچا از ديدن دآور به شگفتی می -وارد سالن شده و دارد گشت می زند. آسمان به زمين افتاد
اما !  بله انگار قلب وست ِاند است- دآور سينمايی است ديگر-انگار لندن را آوچك آرده باشند

. ميهمانان از اين آه جای بعضی اماآن را تغيير داده يا به يكديگر نزديك آرده اند ناراضی نيستند
ر قسمتی از به خصوص د. چون شهری آه در اينجا از نو متولد شده همچنان آدم را مبهوت می آند

. [Gaffer Hexam]گافرهكسم رودخانه با ِمه و قايِق . استوديو آه رودخانه پيچ می خوَرد
ميهمانان قدم های شاد . رودخانه ی تميز آه از زير دو پل، يكی آهنی و ديگری چوبی، می گذرد

نين انداز آناره هايی آه صدای قدم های شوم نيز بر آن ط. خود را بر آناره های سنگی آن می نهند
  .بوده است

  
آدم های اسم و رسم دار، مانكن ها، ستاره های سينما، همه آاره های شرآت های بزرگ، يك دسته 
از شخصيت های درجه ی دوی دربار، سياستمداراِن به درد نخور و از اين دست آدم های بی آبرو 

 آه ظاهرشان عين عرق ريزان در خيابان های ساختگی در هم می لولند و با مردان و زنانی
اين ها : ميهمانان واقعی است، اما در جعلی بودن دست آمی از خوِد شهر ندارند، سخن می گويند

.  آنار برخی از بازيگران فيلم آينده به آار مشغولندلباس های روزسياهی لشگر فيلمند آه در 
پی می َبَرد آه هدف در َدم . چمچا به محض ُورود، جبرئيل را در ميان آن جمع بی آرام می بيند

 و تا آن لحظه توانسته به اين راحتی به خودش هم ُبروز -اصليش از آمدن، همين مالقات بوده است
  .ندهد

  
و البد آن يكی هم اله لويا ملكه !  ايستاده خودش است، جبرئيللندنبله، آن آه آنجا روی ُپِل سنگی 

 ].حال نام خانوادگی اله لويا است به معنی قيف، در عين Coneواژه ی [.  است قيِف يَخشی
گاه چند درجه سمت چپ . چه قيافه ای به خودش گرفته، انگار تو عالم هپروت است. نگاهش آن

 همه آشته و ُمرده اش هستند و جايش ميان -متمايل می شود و دختره واله و شيدا همراهيش می آند
ديا به راسِت َالی و دورو برشان چهره بتوته به چپ ايستاده، سيسو: مهمترين آدم های اين جمع است

چمچا به زور از ميان جمعيت آه همراه با ! هايی هستند آه از اين سر تا آن سِر دنيا سرشناسند
بايد به . جبرئيل: تصميمش را گرفته. نزديك شدنش به پل َدم به َدم انبوهتر می شود، می گذرد

 يكی از آهنگ - ضربات سنج آغاز می شود و هنگامی آه موسيقی ُپرسروصدايی با-!جبرئيل برسد
 جماعت چون دريای سرخ در برابر فرزندان -های مردم پسنِد شوهای آقای بنتام را می نوازد

اسرائيل از ميان باز می شود و چمچا آه تعادلش را از دست داده به عقب آشيده شده، در حالی آه 
 يک -چيست؟–مان نيمه چوبی می خوَرد که از فرط فشار َنَفسش به شماره افتاده به دآور يک ساخت

در همان حال گروه . و برای نجات يافتن از آن وضع به درون پناه می برد. ِخرت و پرت فروش
آثيری از زنان بزرگ پستان با آاله های آپی و بلوزهای توردوزی آه همراهاِن مرِد آاله لوله 

ز آنار رودخانه سرازير شده اند و با صدای بخاری به سر به اندازه ی آافی داشتند، شاد و خندان ا
  :بلند آواز می خوانند

  
  دوست مشترك ما چه جور آدمی است؟

  



  اصًال منظورش چيست؟
  

  آيا آدِم قابل اعتمادی است؟
  
 ...و... و... و
  

 نمايش می داديم "س"عجيب است، اما وقتی در تئاتر : "صدای زنی از پشت سرش می گويد
انگار چيزی در فضا موج . زده بودند آه برای من به آلی بی سابقه بودبازيگران به قدری شهوت

 ."می زد آه باعث می شد قسمت هايی از ترانه هايشان را فراموش آنند
  

رويهم رفته زيبا است، از گرما عرق . جوان است و نسبتا آوتاه و چاق و چله. براندازش می آند
می زند و معلوم است در چنگاِل همان شب می ريزد، چهره اش از فرط می خوارگی به سرخی 

 چندان ُپرنور نيست، اما چمچا برق نگاهش "اتاق". شهوت آلودی آه حرفش را می زند اسير است
اين خواننده ها آه تمام آردند . حاال حاالها وقت داريم: "با خونسردی ادامه می دهد. را می بيند

و آن وقت در حالی آه با استادی تمام ." دمی رس [Podsnaps]پادسنپس نوبت آواز تنهای آقای 
و به نحو اغراق آميزی به تقليد از مأموريِن بيمه بادی به غبغب می اندازد، بنا می آند به خواندن 

  :شعرهای پادسنپس
  
  زبان ما وسيع است "
  

  و فراگيريش مشكل
  

  مّلت ما ممتاز است
  

  ."شاد و وارسته از خطر
  

ترانه  ].بانوی زيبای من بازيگر فيلم موزيکاِل Rex Harrison [رآس هريسون آن وقت به سبك 
 -"لندن را چگونه می بينيد آقا؟: "را با گفتگو توأم می آند و خطاب به يك خارجی ناشناس می گويد

اما جناب آقا، آيا "، ." قيد استخيلی. به زبان ما بايد گفت خيلی ثروتمند"، ."خايلی ثاروتمند است"
ای قانون اساسی انگليس را در اين آالنشهِر جهانی می بينيد؟ لندن را می شواهدی داير بر اجر

بايد بگويم آه مردمان انگليس دارای مجموعه ای از خصوصياتند آه در  "-."لندن عزيز را. گويم
  ."بله. آن ها مردمانی مستقل، فروتن، مسؤول و آرامند. آمتر مّلتی يافت می شود

  
 چمچا نزديك شده دآمه های بلوزش را باز می آند و چمچا چون و آن موجود در حال خواندن به

زن پستان شهوت انگيزش را بيرون می آورد . خوآپايی مجذوب يك مار درجا ميخكوب شده است
نقشه ی لندن را با ماژيك قرمز رويش آشيده و رود تايمز را با . و با انگشت به آن اشاره می آند

آالنشهر او را فرا می . يفه ی شهرونديش را انجام می دادهانگار وظ. ماژيك آبی رنگ زده است
خواند، اما چمچا در حالی آه مانند قهرمانان ديكنز از ته دل نعره می آشد، به زحمت از مغازه ی 

  . خرت و پرت فروش خارج می شود و به خيابان جنونزده می رسد
  



آن وقت جبرئيل ناگهان . گره می خوردنگاهشان در هم . جبرئيل از پل لندن مستقيمًا به او می نگرد
  .دستش را بلند می آند و تكان می دهد

  
*  
  

 يا دست آم پژواك يك تراژدی، چون آه می گويند نوع -آنچه از آن پس گذشت يك تراژدی بود
نمايش خنده آور در اين ُدوران َپستی . واقعيش از دسترس زنان و مردان دنيای ُمدرن به دور است

ُخب . آن دلقك ها آنچه را آه در گذشته آار قهرمانان و شاهان بود، تقليد می کنندو تكرار آه در 
سرشت بدی . پرسش کنونی به همان بزرگی گذشته های دور باقی مانده. ديگر، چه می توان کرد

چيست، چگونه زاده می شود، چرا رشد می آند و چگونه به تنهايی روح و ابعاد گوناگون آن را در 
 قهرمان ديوصفت تراژدی اتللو اثر Iago [اياگو يا بهتر است بگويم پاسخ معمای . يرداختيار می گ

  چيست؟ ].ويليام شکسپير
  

در ميان مفسدين به نام متون ادبی و تئاتری، برخی منكوب شخصيت اياگو شده اند و اعمال او را 
چون َسم . است واقعيتبدی بدی است و شر می زايد، اين .  نسبت داده اند"رذالت بدون انگيزه"به 

در اينجا هم هرچند چمچا ونيزی نيست و الی شباهتی به . آه به خودی خود تنها تعريِف مار است
دزدمونا ندارد و فرشته هم از هيچ لحاظ به پای اتللوی مراآشی نمی رسد، اما تا آنجايی آه عقل من 

اال جبرئيل دست تكان می و ح. قد می دهد، اعمال و رفتارشان به همين شكل توضيح پذير است
  .دهد، چمچا نزديك می شود و پرده آه آنار می رود صحنه سايه روشن است

  
*  
  

تنها آسی آه مايل به نزديكی با او است دختر . اول ببينيم صلدين ما چطور به انزوا آشيده شده
زم و هر طور هست از ميان ب. غريبه ی َمشتی ای است آه روی پستانش نقشه ی جغرافيا آشيده

 در حالی آه آنجا -.)اما چنين نيست(جماعتی آه ظاهرًا همه با هم دوستند . جماعت راه باز می آند
 جبرئيل در حالی آه ُدور و برش را مداحان و ستايشگران گرفته اند درست در مرآز لندنروی پل 
  .بزم ايستاده

  
ه به انگليس در قالب همسری  چمچايی آ-دوما بياييد تأثير اين وضع را بر روی چمچا بررسی آنيم

آه از دست داده عشق می ورزيد، حاال اله لويا ُآِن مو طاليی، رنگ پريده و يخی را در آنار 
درجا يك گيالس شراب از روی سينی پيشخدمت می قاپد و آن را سر می آشد و . فرشته می بيند

  . دست داده می بيندپنداری در آله لويای دوردست هر آنچه را آه از. يكی ديگر برمی دارد
  

بله همين االن يك خائن ديگر . البته جبرئيل از جهات ديگر هم نماينده ی همه ی شکست ها است
آن آه خودش را َبره نشان می دهد و در حالی آه پنجاه سال بيشتر دارد مثل . بغل دستش ايستاده

در اين لحظه . مچا استچارلی سلرز آارگزار ترسناك چ. دخترهای هجده ساله چشم و ابرو می آيد
تماشاگر آتشين مزاج ما توی دلش می گويد حتمًا فرشته را به دراآوالی خونخوار تشبيه نمی آنی، 
هان چارلی؟ و ليوان ديگری قاپ می زند و در ته آن بی نام و نشانی خودش را می بيند و شهرت 

 همه اين است آه جبرئيل، بدتر از: "به تلخی می انديشد. رقيب و بی عدالتی عظيِم اين وضع را
اين حرامزاده هميشه اينجا را مسخره می ! فاتح لندن، قدر اين شهری آه به پايش افتاده را نمی داند



 به خودت -لندن خودمان، واليت، راستی سپونو اين انگليسی ها مثل ماهی ُمرده می مانند: آند
انگار اآنون هم آن . سويش می رودچمچا با سنگدلی از ميان جمعيت راه باز می آند و به !" قسم

را  [Podsnap]پادسنپ  -سرزنش يك آدم ضد. لبخند تمسخرآلود را بر چهره ی فرشته می بيند
ای خدا، چقدر ظالمانه است آه او، . آه همه ی چيزهای انگليسی را اليق استهزا می داند نه ستايش

و برای آن هدف چون جنگاوران صلدين، آه هدفش اين بود که آالنشهر را از آن خود گرداَند 
 -مذهبی مجاهدت آرده بود، به زانو درآمدن خود را در برابر رقيبی آه آن را تحقير می آرد ببيند

در حقيقت چمچا از خدا می خواسته به جای فرشته باشد در حالی آه جبرئيل آوچكترين ارزشی 
  .برای آنچه آه داشت قايل نبود

  
  چه چيزی بخشش ناپذير است؟

  
چا آه پس از جدايی خشونت آميزشان در هال خانه ی ُرزا دايموند برای نخستين بار چهره ی چم

فرشته را می بيند متوجه غرابت آن نگاه تهی می شود و به روشنی شگفتی آوری همان نگاِه تهی 
وقتی جبرئيل روی پله ها ايستاده بود و جنب نمی خورد در . را در زمانی دورتر به ياد می آورد

نفرت وجودش . لی آه چمچا شاخ درآورده، اسير شده بود و ِآشان ِآشان در دل شب می بردندشحا
آسی در وجودش . را فرا می گيرد و چنان قوی است آه احساس می آند سراپا از خشم می سوزد

الزم نيست دليل و برهان بياوری و ُجرم او را با گفتن اين آه چه آار از دستش : "فرياد می زند
شدت زخم های درونی را نمی . آنچه از حد بگذرد ديگر بخشش پذير نيست. آمد سُبك آنیبرمی 

  ."توان از اندازه ی ُبريدگی های بيرونی تشخيص داد
  

اين است آه ُجرم جبرئيل فرشته در دادگاه وجدان چمچا از بيلی و می می در نيويورك سنگينتر 
 اما بياييد آمی هم درباره ی -ل بخشش نيستگناه جبرئيل قاب. است و عقوبتی ابدی را می طلبد

 آيا گناهش فقط سكوت روی پله های خانه -سرشت حقيقی اين گناه ابدی و غير قابل جبران بينديشيم
 مگر نه آن -ی ُرزا است، يا آن آه رنجشی عميقتر پيدا شده و سكوت روی پله ظاهر قضيه است؟

 - كديگرند؟ مگر هر يك سايه ی ديگری نيست؟آه آن دو توأمان و در عين حال قطب های مخالف ي
يكی خارج را تحسين می آند و می خواهد فرنگی بشود، در حالی آه ديگری با نگاهی تحقيرآميز 

يكی آدم بدبختی است آه ُمدام برای گناهان مرتكب شده اش مجازات . قصد تغيير همه چيز را دارد
 شايد چمچا -د و همه فرشته آسا می بينندشمی شود، ديگری مردی است آه هميشه ِقِسر در می رو

زيادی ساآت و آرام می نمايد، پنداری آدم زنده نيست، اما جبرئيل عامی بی هيچ ترديدی فضای 
دلش می خواهد نوك فرشته را : بس بزرگی را ِاشغال می آند و همين لِج چمچا را در می آورد

  .ينقدر باد نكندطوری بچيند آه به اندازه ی طبيعی در بيايد و ديگر ا
  

  چه چيزی بخشش ناپذير است؟
  

جبرئيل با : اين آه در برابر آدم مشكوآی لخت و عريان بشوی تا از همه چيزت سر در بياورد
 در حاالتی آه پنهانی ترين زوايای - هواپيماُربايی، سقوط، دستگيری-صلدين در بدترين شرايط

  .روحش هويدا گشت روبرو شد
  

شايد جبرئيل .  شايد بتوان گفت آن دو اقسام آامال متفاوتی از َنفسند- می شويم داريم نزديك-ُخب پس
 مايل است  ثنا بخشو آغاز تازه ،تولد نوينعلی رغم نام سينمايی، بازی درآوردن، و شعارهای 



هرچه باشد او نه آن .  يعنی متصل به خوِد قديمش و ناشی از آن باقی بماند-ادامه ی گذشته باشد
لك را انتخاب آرده بود، نه دگرگونی بعد از سقوط را و در واقع آنچه بيش از همه می بيماری مه

ترساندش حاالت متفاوتی است آه هنگام خواب در خود می يابد و در بيداری شگفتزده به جبرئيل 
بنابراين هنوز طوری باقی مانده آه می . فرشته واری تبديلش می آند آه هيچ نمی خواهد باشد

و اما صلدين چمچا موجودی است آه انفصال هايش را خودش ...  بخوانيمش"اقعیو"توانيم 
 آرده او "انتخاب"از اين رو آه شوِرش در برابر تاريخ را . او خودش را از نو ساخته. برگزيده

باز هم آه جلوتر برويم بايد بگويم آه اين آاذب بودن شخصيت، آذب . را آاذب می خوانيم
پس دری آه هنگام .  واقعيت اين است- ابدی را می گويم-وجود آوردهعميقتری را در او به 

سقوطش به رويش باز شد اين بود؟ در حالی آه اگر همين منطق را ادامه بدهيم، جبرئيل آه می 
 محسوب می "خوب"خواهد به رغم همه ی تغييرات همانطوری آه بود باقی بماند، در نظر ما 

  .شود
  

چرا آه اين گونه . و تفسيرها به سفسطه ای عمدی بيشتر شباهت دارداما انگار اين گونه تعبير 
 می "پاك"تمايزگذاری ها لزومًا بر مبنای نظری دشوار است آه شخصيت هر فرد را يكدست و 

اين : حاال بياييد چيز ثقيلتری بگوييم. اين نظر آه اصًال و ابدًا گويا نيست! عجب. داند، نه ناهمگون
 در واقع ما به طور - هم آه تصور می آنيم به دور از عمق وجودمان نباشدآه شايد بدی آنقدرها

بله، صلدين چمچا از اين . يعنی بدی مخالف با سرشت ما نيست. طبيعی به سوی آن َگرِدش داريم
و آسانی نظرش و افتادن به راه . رو به نابودی فرشته آمر بست آه انجام آن برايش آسان بود

و در خاتمه اضافه می آنيم آه بازگشت امكان (سوی آن را می آفريند  است آه آشش به "بدی"
  .)ناپذير است

  
دليلش ضيافت او در خانه ی : "با اين حال صلدين چمچا اصرار دارد توضيح ساده تری را بقبوالند

   ."همين و بس. اين آه در آنجا ساآت ماند. ُرزا دايموند است
  

 از کيوسک راه راه سرخ و سفيد با [Mr. Punch] پانچ آقای.  ساختگی پا می گذاردلندنبر پل 
و جبرئيل با صدايی بی حال اين جمالت مشتاقانه ." حاال درست شد: "صدای بلند خطابش می آند

. بيا اينجا ساالد بابا. خودتی، ُسر و ُمر و گنده! سپونو تويی؟ ِای شيطون: "را به زبان می آورد
  ."چامچ، دوست قديمی

  
*  
  

  :اين قرار بودواقعه از 
  

درست در لحظه ای آه صلدين چمچا آن قدر به َالی ُآن نزديك شده بود آه در اثر نگاهش برجای 
َالی با آن . خشك شود، احساس آرد دشمنی بازيافته اش نسبت به جبرئيل، َالی را نيز در برمی گيرد

ی آه گويی از يكی نگاه صفر درجه اش آه انگار به آدم می گفت راهت را بكش برو و حالت خاص
از اسرار بزرگ جهان اطالعات خصوصی و ويژه ای دارد، به عالوه حالتی آه بعدًا آن را بيابانی 

اما چرا آنقدر صلدين . حالتی سخت، پراآنده، ضد جامعه، و خودآفا، و جوهر همه ی اين ها. خواند
  را می آزرد؟ چرا پيش از آن آه لب بگشايد بخشی از دشمنی شمرده شد؟

  



در . بيشتر جذب اعتماد به نفسی آه در او سراغ آرد، و خود فاقد آن بود. شايد چون جذب او شد
اگر عشق تمايل به . عين حال َرشك می ورزيد و می خواست آنچه آه مورد حسادت بود، نابود آند

  . با معشوق باشد، پس نفرت نيز از سرخوردگی آن ناشی می شود) يا يكی شدن(شباهت 
  

... چمچا الی ديگری در ذهن خود آفريد و دشمن آن شد: ن پس به وقوع پيوست اين بودآنچه از آ
لبخند زد، دست داد، گفت از مالقاتش خوشوقت است و جبرئيل را . البته اين احساس را نشان نداد

الی آه ظن نمی ُبرد گفت آن دو حتمًا گفتنی . آنقدر پيش می روم تا دق و دليم را خالی آنم. بوسيد
آن وقت اندآی . و اين است آه می رود ُدوری می زند و به زودی باز می گردد. يار دارندبس

درد پايش از چيزهايی بود آه چمچا نمی . لنگيد، مكثی آرد و بعد با گام های استوار دور شد
  . دانست

  
ن و از اين آه جبرئيل آه با ديدگان تهی و حالت سرسری مقابلش ايستاده، زير نظر دقيق پزشكا

دآترها . است و در اثر مصرف روزانه ی داروی آرامبخش احساساتش ُآند شده نيز بی خبر بود
.  يعنی اسكيزوفرنی پارانوييد زياد است- آه ديگر بی نام نبود-معتقد بودند امكان عود بيماريش

چمچا نمی دانست در اثر پافشاری الی مدت مديدی است از سينماچی ها آه به شدت مورد سوء 
ديگر اين آه الی از صميم .  يعنی از ُدوران آخرين حمله اش به اين طرف- بودند به دور ماندهظنش

 مموليان مخالف بوده و تنها پس از درگيری وحشتناآی آه جبرئيل -قلب با شرآتشان در بزم بتوته
زندگی در آن غريد، ديگر تحمل زندانی آشيدن را ندارد و مصمم است بار ديگر بكوشد تا به 

 بازگردد به آن تن داده، تالش در مراقبت از معشوقی بيمار آه احتمال داشت اجنه ی اقعيشو
خفاش شكلی را آه برعكس ايستاده بودند در يخچال ببيند، چنان او را از پا در آورده بود آه 

ناگزير نقش پرستار، ِسَپِر بال و چوب زير بغل را . پوستش به نازآی يك پيراهن نخ نما شده بود
اما چمچا آه هيچ آدام از اين ها را . ازی می آرد و اين رفتار برخالف سرشت پيچيده اش بودب

نمی دانست، نمی توانست بفهمد آه جبرئيلی آه در برابر ديدگانش ايستاده، آن نمونه ی همه ی 
خوش شانسی هايی آه وجود خشمزده اش فاقد بود، همان قدر پرورده ی تخيالتش است آه الی 

 femmeو نفرت انگيز، آن بلوند آالسيك آه انگار می گفت همه تان بيفتيد بميريد آن ساختگی 
fatale ]ُاورستی ، هر دو آفريده ی نيروی تخيل ].در متن به زبان فرانسه است[Oresteian] ،

آه (با اين حال، صلديِن نادان تصادفًا درون شكاف زره جبرئيل . حسود و شكنجه ديده اش بودند
نفوذ آرد و پی ُبرد چگونه اين خوِد نفرت انگيز ديگرش را ) م تا حدودی ُدن آيشوتی بودقبول داري

  .می تواند به سرعت تمام شكست دهد
  

او آه در اثر مصرف داورهای آذايی به گفتگوهای پيش پا . سؤال مبتذل جبرئيل آغاز بازی بود
 چمچا آه ميخوارگی زبانش را "راستی بگو ببينم خانمت چطور است؟: "افتاده محدود بود، پرسيد

." چطور است؟ خسته، آبستن، با آن بچه ی توی شكمش محشر است: "شل آرده بود از دهانش پريد
اما ذهن آرخت جبرئيل خشونت آالمش را نگرفت و در حالی آه با حواس پرتی لبخند می زد 

سپونو،  [shabash, mubarak]مبارك ، شاباش: "بازويش را ِگرد شانه ی چمچا حلقه آرد
  ."عجب به سرعت زدی ها

  
هرچند، . رفيق قديمی بنده و فاسق خانم. به جامپی جاش تبريك بگو: "صلدين سنگين از خشم غريد

همه شان . معلوم نيست چطور. زن ها را غرق لذت می آند. انگار يارو خيلی مرد تشريف دارد
  ."خصی آندحتی مهلت نمی دهند تقاضای مر. می خواهند از او آبستن بشوند



   
مثًال : "جبرئيل طوری فرياد زد آه سرها به سويشان چرخيد و چمچا متعجب گامی به پس برداشت

حاال برايت می : "صلدين هم خنديد اما نه از خوشی. بعضی ها مستانه خنديدند" آی؟ آی آی آی؟
آه از خانمی بويی پمال، زنی . جبرئيل. بله زنم آه هيچ خانم نيست آقا فرشته. مثًال خانم من. گويم
  ."نبرده

  
درست در اين لحظه تصادفًا، در حالی آه هيچ نمی دانست گفته هايش چه اثری بر جبرئيل می 

 جبرئيلی آه ناگهان در ذهنش دو تصوير انفجاری ترآيب گشته بود، اولی خاطره ی ناگهانی -گذارد
اهد بی آن آه تو را با خبر رآا مرچنت آه سوار بر قاليچه ی پرنده اش گوشزد می آرد الی می خو

آند بچه دار بشود زيرا گفته بود آسی از تخم اجازه نمی گيرد تا آن را بكارد، و دومی تصور بدن 
بدن آموزگار هنرهای رزمی بود آه حين حرآات تند و تيز عشق ورزی ُجفِت تِن لخِت دوشيزه اله 

ساوس ند آه پريشانحال از روی پِل  بله درست در اين لحظه جامپی جاش را ديد-لويا ُآن شده بود
هنگام راه گشودن جماعت برای . داشت پی پمال می گشت. عبور می آند [Southwark]وارك 

آوازخوانان ديكنزی، وقتی صلدين را به سوی سينه های نقشه آشيده شده ی زن جوان در مغازه ی 
حاللزاده هم : "د و گفتصلدين با انگشت نشانش دا. خنزر پنزری رانده بودند، گمش آرده بود

  .اما او رفته بود: و به سوی جبرئيل چرخيد." سگ پدر آنجا است. نگاهش آن. هست
  

يك دقيقه هم نمی شود تنهايش ! آجا رفت؟ يا مسيح: "الی ُآن غضبناك بازگشت و ديوانه وار پرسيد
  "نتوانستی مواظبش باشی؟. گذاشت

  
 جمعيت شده بود، به طوری آه وقتی چمچا اما الی به سرعت وارد" چرا، مگر چطور شده؟"

و پمال آه تازه رسيده . جبرئيل را در حال عبور از پل ساوس وارك ديد، آامال از نظر پنهان بود
و او در َدم بی آن آه تشكر آند ناپديد ." آنجا است: " اشاره آرد-"جامپی را نديدی؟: "بود، پرسيد

موهای فرفريش بيش . ته روی همان پل پيدايش شدشد و حاال جامپی بار ديگر در خالف جهت گذش
از گذشته پريشان بود، شانه های تيزش زير پالتويش آه نكنده بود خم شده، با نگاه جستجوگر 

چند دقيقه بعد جبرئيل بر روی پل دآور در جهت . شستش را به دهان فرو ُبرده بود و می رفت
  .حرآت جامپی ديده شد

  
اما چند دقيقه بعد، هنگامی آه بازيگر نقش گافرهكسم . نزديك می شدراستش وقايع به مرز مضحكه 

آه بخش رودخانه ی دآور ديكنزی را می پاييد تا به محض اين آه جسدی را در آب ديد پيش از 
خبر آردن پليس آن را لخت آند، پاروزنان با شتاب به سوی پايين رودخانه ی استوديو راند و 

مكيش را ديدند آه روی سرش راست ايستاده بود، شوخی به پايان جماعت موهای پريشان و فلفل ن
هاکسم . چرا آه در آن قايق بد سابقه، جامپی جاش با سر و لباس خيس بيهوش افتاده بود. رسيد

و در حالی آه به ورم روی شقيقه ی جامپی اشاره می آرد ." چنان زدنش آه بيحال شده: "فرياد زد
  ."آب، زنده ماندنش معجزه استبا اين وضع توی : "ادامه داد

  
*  
  

يك هفته بعد، در نتيجه ی تلفن ُپراحساس الی ُآن آه او را از طريق سيسوديا، بتوته و سرانجام می 
می آه اخيرًا اندآی گرمتر می نمود، يافته بود، صلدين چمچا روی صندلی عقب سيتروئن نقره ای 



را قبل از اين آه برای ازدواج و اقامت به آاليفرنيا خانم آليسيا بونيك اتومبيل . سه ساله لم داده بود
الی در ايستگاه آارليسل به مالقاتش آمد و عذرخواهی تلفنی را . برود، به دخترش هديه آرده بود

يعنی . شما آه چيزی از ماجرا نمی دانستيد. من حق نداشتم با شما آنطور صحبت آنم: "تجديد آرد
ر آسی در حال حمله نديدش و گويا نگذاشته اند خبرش درز باز هم خدا را شك. از وضع جبرئيل

می خواستم بگويم دوستان من آه به سفر رفته اند، خانه شان را در . خب. واقعًا بد می شد. پيدا آند
او ُمدام سراغ . به نظرم بهتر آمد آه مدتی از َمرُدم دور بمانيم. شمال اينجا در اختيار ما گذاشته اند

و راستش خودم هم االن به آمكتان .  فكر می آنم شما می توانيد آمكش آنيد.شما را می گيرد
 و حاال -حرف هايش چيزی به معلومات صلدين نيفزود، ولی سخت آنجكاوش آرد." احتياج دارم

به عالوه از ديدگاه . سرعتش خطرناك بود. اسكاتلند شتابان از برابر شيشه های سيتروئن می گذشت
.  غير شهری به فضاهای خالی می ماند و سفر به آن ها ُپرمخاطره بودچمچا همه ی مكان های

از آن . دياری سراغ آدم نمی آمد. زيرا مفهوم خرابی ماشين، در چنين برهوتی مساوی بود با مرگ
گذشته با تشويش تمام متوجه شده بود آه چراغ جلوی سيتروئن شكسته و عقربه ی بنزين روی 

و هوا به سرعت رو به تاريكی می رفت و .)  بنزين سنج هم خراب استبعدًا فهميد آه. (قرمز است
با لحنی .  می راند آه پنداری پيست مسابقه ی سرعت است٧۴ -الی با چنان شتابی روی جاده ی آ

سه روز پيش ."  اما آدم چه می داند-بدون اتومبيل جای دوری نمی تواند برود: "غمگين گفت
 می رسيد پيدايش آردند ۶ - روی يكی از راه هايی آه به جاده ی امسوييچ ماشين را دزديد و بعدًا

به پليسی آه ماشينش را نگه داشته . آه برخالف جهت می راند و بلند بلند از لعنت حرف می زد
خودت را برای انتقام خداوند آماده آن، زيرا به زودی دستيارم عزرائيل را ندا : "بود گفته بود
چمچا آه همچنان . مه ی حرف ها را توی دفترچه شان يادداشت آرده بودندآن ها هم ه!" خواهم داد

الی " حال جامپی چطور است؟: "شور انتقامجويی در سر داشت با تعجب و محبت ساختگی گفت
ماشين روی . راستش نمی دانم: دست هايش را از ُرل برداشت و اشاره ای آرد آه معنيش اين بود

دآترها می گويند اين حسادت مالكانه هم مربوط به . "ايين می پريدجاده ی ُپرپيچ و خم باال و پ
." در هر حال مثل يك فيوز عمل می آند و باعث عود ديوانگيش می شود. همان حالت است

مورد اعتماد جبرئيل بود و . چمچا با رغبت گوش می داد. خوشحال بود آه با آسی درد دل می آند
حاال می گذارم تا . يك بار به من خيانت آرد. ش از ميان برودخيال هم نداشت آاری آند آه اعتماد

بايد نخ هايش را خوب وارسی می . جبرئيل جز يك عروسك خيمه شب بازی نبود. مدتی اعتماد آند
به طور مبهمی . دست خودم نيست: "الی می گفت... آرد و می فهميد آجا به آجا وصل است

زندگی دو نفری ما آنطور آه بايد باشد نيست و . ماحساس می آنم در مورد او بی تقصير نيست
آليسيا در ترمينال ." البته هر وقت اينطور حرف می زنم مادرم خشمگين می شود. مقصر منم
نمی فهمم اين فكرها را از : " درست قبل از سوار شدن به هواپيما به دخترش گفته بود٣شماره ی 

شايد بگويی : "مادران گريان آسيايی گريسته بودو در ميان آيف ها، پاآت ها و ." آجا می آوری
زندگی پدرت هم آنطور آه می خواست نشد، اما آيا می توان او را مسؤول وجود اردوگاه ها 

در اين قرن تاريخ ديگر به جهت گيری رايج و درونی واقعيت . شمرد؟ ُبرو تاريخ بخوان ال لويا
اقتصاد است آه سرنوشت را . ت ساز نيستيعنی اين روزها ديگر شخصيت، سرنوش. توجهی ندارد

برای قحطی، اتاِق گاز يا . می سازد، ايدئولوژی سرنوشت ساز است، بمب سرنوشت ساز است
تو زندگيت را چگونه گذرانده ای؛ بحران و مرگ در راهند و وجود . نارنجك چه فرقی می آند

 تو هم مثل تاريخ به سرت نازل شايد اين جبرئيِل. رقت آوِر ما جز تحمل آثار آن چاره ای ندارد
به لباس های شيك مورد عالقه ی ُاتو . بار ديگر نحوه ی لباس پوشيدنش تغيير آرده بود." شده باشد

. شيوه ای نمايشی با آاله های لبه پهن مشكی و آت و دامن های ُپرزرق و برق. ُآن تمايل يافته بود
چرا آن يكی . يكی از ما خوشبخت است: " گفتآليسيا." آاليفرنيا خوش بگذرد: "الی به تندی گفت



و قبل از اين آه دخترش َمجال پاسخگويی بيابد شتابان از مرز خروج مسافرين گذشت ." من نباشم
و در حالی آه پاسپورت، آارت ُورودی هواپيما و بليتش را تاب می داد برای خريد شيشه های 

ين آوردن با تخفيف مخصوص روان و ج ]. يکی از عطرهای مشهور فرانسوی[Opiumاوپيوم 
  ."به سرزميِن ِبدرودها خوش آمديد: "باالی دِر فروشگاه با نئون نوشته بودند. شد
  

مدت ها پيش . چمچا در روشنايی نورافكن چشمش به تپه های بی درخت پوشيده از آار افتاده بود
ون اما به ديدار خرابه اآن. در آشوری ديگر، در غروبی ديگر، خرابه های پرسپوليس را ديده بود

زيرا تصميم به اعمال بد هيچ گاه تا لحظه ی روا (نه برای نخستين، شايد . های يك انسان می رفت
برای اين آه نامش را بر . برای تخريب بيشتر.) هميشه می توان َدِم آخر دست آشيد. قطعيت ندارد

و از ديدن سرخی شرمی آه " ای؟چرا با او مانده : "از الی پرسيد. گوشت و پوست جبرئيل حك آند
  "چرا به خودت فشار می آوری؟: "در چهره اش دويد تعجب آرد

  
و پس از مكثی ." يعنی اصًال نمی شناسم. راستش من تو را درست نمی شناسم: "الی شروع آرد

از جوابی آه می دهم به خودم نمی بالم ولی واقعيت اين است آه دليل : "آوتاه تصميمش را گرفت
تا به حال چنين رابطه ای . رابطه مان آامل است. من و او با هم محشريم. م با او سكس استماندن

انگار همه ی وجود مرا می . او می داند چه می آند. (عشق ورزيمان به رؤيا می ماند. نداشته ام
احساسات تلخ و گزنده بار ديگر چمچا را . شب چهره اش را پنهان می آرد. ساآت شد.)" شناسد
. آارش تماشا بود. ُدور و برش ُپر از عشق ورزان رؤيايی بود و خودش خالی از رؤيا.  گرفتفرا

  .از فرط خشم دندان هايش را به هم ساييد و اشتباها زبانش را گزيد
  

ِدهی چنان آوچك آه يك آافه ی . به سر می ُبردند [Durisdeer]دوريس دير جبرئيل و الی در 
 دوست -ك آليسای قديمی بود آه اينك به مكانی نامقدس تبديل شده بوداقامتگاهشان ي. بار هم نداشت

الی آه مهندس معماری بود با اين قبيل تغييرات، به خصوص تبديل مقدس به نامقدس، ثروت زيادی 
با اين آه ديوارها را سفيد آرده بودند و نورافكن ها را در تورفتگی ديوارها آار . به هم زده بود

 ها فرش های نوی سراسری پهن آرده بودند، فضای خانه در نظر چمچا دلگير گذاشته و آف اتاق
انديشيد اين خانه برای استراحت َمردی آه از اوهام . سنگ های قبر همچنان در باغ بودند: می نمود

آليسای سابق اندآی . و پارانويا رنج می َبَرد و خود را َمِلِك مقّرب خدا می داند کار درستی نيست
ز ديگر خانه های سنگی و شيروانی داِر ِده قرار داشت و در اين گوشه ی دور افتاده دورتر ا

. جبرئيل آناِر در ايستاده و سايه اش بر هال نورانی افتاده بود آه اتومبيلشان رسيد. منزوی بود
  ."يار باألخره آمدی؟ به اين زندان خراب شده خوش آمدی: "فرياد زد

  
در حالی آه سه نفری پشت ميز چوب .  ُآند و آم حواس می آردداروهای آرامبخش، جبرئيل را

آاج آشپزخانه زير چراغی آه نورش به دلخواه آم و زياد می شد نشسته بودند، دو بار دستش به 
ُپز می داد آه ديگر لب به مشروب نمی زند و الی با . (فنجان قهوه اش خورد و آن را انداخت
و در . و بعد ناسزاگويان ُدور آشپزخانه به راه افتاد.) هی آردنوشيدن دو پيك اسكاچ چمچا را همرا

هر وقت از اين : "گفت. حالی آه ُمدام پايش پيچ می خورد پی دستمال گشت تا قهوه ها را پاک آند
. آن وقت باز همان آش است و همان آاسه. وضع جانم به لبم می رسد يواشكی دارو را آم می آنم

ه تمامی ندارد قابل تحمل نيست، اين آه يا بايد دارو خورد يا با ذهن فكر اين آ. باور آن سپونو
اگر مطمئن بشوم وضع اينطور می . به خودت قسم نمی توانم تحملش آنم يار. پريشان زندگی آرد

  ."نمی دانم چه می آنم. ماند، نمی دانم



  
 هم دست بلند آرده سپونو، من به روی او: "ولی او فرياد زد." بس است ديگر: "الی به نرمی گفت

يك روز به نظرم آمد يكی از شياطين است و بی اختيار نزديك بود پدرش را . المصب! می دانی. ام
  "می دانی ديوانگی چه قدرتی دارد؟. در بياورم

  
و ."  آموزش های دفاعی رفته بودم- اوی-شانس آوردم آه به آن آالس های: "الی خنديد و گفت

در واقع خودش بود آه دست آخر با سر .  غلو می آند تا آبرويش نريزدراستش جبرئيل: "ادامه داد
چمچا . آف آشپزخانه سنگفرش بود." همينجا: "جبرئيل َبره وار اشاره آرد." آف اتاق پرت شد

حسابی ناك . خيلی: "جبرئيل آه معلوم نبود از چه شاد است غريد." حتمًا خيلی دردت آمد: "گفت
  ." اوتم آرد

  
 و بخش - سابق، جايگاِه ِگرد آمدن مؤمنين به يك اتاق پذيرايی دو طبقه تبديل شده بودداخل آليسای

ثانوی تِر آن از آشپزخانه و ساير قسمت ها تشكيل شده و اتاق های خواب و حمام در طبقه ی باال 
چمچا آه معلوم نبود چرا به خواب نمی رود، نيمه شب شروع به پرسه زدن در اتاق . قرار داشت

در اينجا از موج گرمای جنوب انگلستان خبری نبود و هوا بوی . آه سرد هم بود(ايی آرد پذير
و در حالی آه سر و صدای عشقبازی جبرئيل و الی بلند بود به خطابه های آهنه ی .) پاييز می داد

د، آوشيد به ميشال يا زينی وآيل فكر آن. صدای الی او را به ياد پمال می انداخت. آشيشان انديشيد
در حالی آه انگشتان را در گوش ها فرو می ُبرد با خود عليه اثرات صدای . ولی بی فايده بود

  .جفت گيری فرشته و اله لويا ُآن جنگيد
  

اول جبرئيل ناگهان آار و زندگيش را رها آرد و از : انديشيد اين دو تا از همان ابتدا ريسك آردند
لی مصمم است تا آخر ايستادگی آند و اين تقدس فرشته واِر آن سِر دنيا به راه افتاد و آمد و حاال ا

. جنون آميز را در جبرئيل از ميان بردارد و به صورت انسانی آه دوست می داشت برش گرداند
در حالی آه او، صلدين، . آن قدر می رفتند تا از هستی ساقط شوند. اين دو اهل سازشكاری نبودند

آدام بهتر . ير يك سقف با همسر و فاسِق همسرش راضی استاعالم آرده بود که از زندگی در ز
 قهرمان ُرمان موبی ديک اثر هرمن [Captain Ahabآاپيتان آهب : بود؟ به خودش نهيب زد آه

 همانی بود آه می خواست همه را راضی -].همانجا . [Ishmaelاسماعيل اين . غرق شد ].ملويل
  .ردنگه دارد ، از آن مهلكه جان سالم به در ُب

  
*  
  

برای چمچا روشن بود . صبح جبرئيل دستور داد تا باالی تپه ی محل راهپيمايی آنند و الی نپذيرفت
: جبرئيل با لحنی ُپر از عشق گفت. آه بازگشت نزد جبرئيل در الی تأثير مطلوبی به جای گذاشته

فاتح ِاِوِرست بيا ما بچه های شهری به اين . بيا ساالد جون. با آن آف پاهای صافش. المصب"
آارهای دنيا را می بينی يار؟ ما می رويم آوه پيمايی و او . نشان بدهيم چطور بايد از آوه باال رفت

تازه به مفهوم . افكار صلدين عنان گسيخت." می نشيند اينجا و با تلفن ترتيب آارها را می دهد
 و مسلما الی آه با -قت بودحتمًا اين بهشِت برنامه ريزی شده هم مو. هياهوی شيرين پی می ُبرد

و . آمدن به اينجا از خودش مايه می گذاشت، نمی توانست برای هميشه در اين وضع دوام بياورد
اما چه بايد آرد؟ هيچ؟ قرار اگر بر انتقامجويی است، چه وقت و چگونه؟ جبرئيل بار ديگر فرمان 

  "مان می گذارد؟به نظرت امروز باران المصب راحت. اين چكمه ها را بپوش: "داد



  
وقتی به باالی تپه ی سنگی ای آه جبرئيل انتخاب آرده بود رسيدند، قطرات . و راحتشان نگذاشت

آن پايين . نگاهش آن. به به، عالی شد: "جبرئيل نفس زنان گفت. ريز باران در فضا موج می زد
ا آه قلبش به شدت می چمچ. و به آليسای سابق اشاره آرد." مثل پانجاندرام ها نشسته تلفن می زند

فايده ی ُمردن از نارسايی قلب . از اين پس بايد مراقب قلبش باشد. تپيد انديشيد ديوانگی کرده است
آن وقت جبرئيل دوربينش . در اين تپه ی خراب شده چه بود؟ آن هم برای هيچ و پوچ، زير باران

ها آن دورها دو سه مرد با سگ  تن-جنبنده ای ديده نمی شد. را در آورد و دره را زير نظر گرفت
جبرئيل آه همچنان با دوربين مردها را می پاييد، ناگهان . هايشان و تعدادی گوسفند در راه بودند

دليلش الی . حاال آه تنها شده ايم می توانم برايت بگويم چرا به اين سوراخ دورافتاده آمده ام: "گفت
سپونو، . ، خوشگليش راحتمان نمی گذاردخيال نكن من همه اش بازی در می آورم. بله. است

ُمدام ُدور و برش می پلكند و چاپلوسی می . باور آن من حواسم جمع است. مردها ُمدام دنبالشند
او درونگراترين فرد . الی زنی است آه احساساتش را ُبروز نمی دهد. آخر درست نيست. آنند

  ."حفظش آنيمروی زمين است و ما بايد از شِر اين مردهای شهوت پرست 
  

راست راستی داری آن يك . ای بدبخت حرامزاده: "در دل گفت. خطابه اش صلدين را متعجب آرد
و هنوز اين فكر تمام نشده جمله ای در ذهنش ." ذره عقلت را هم با سرعت برق از دست می دهی

  ."اما خيال نكنی چون ديوانه ای دست از َسَرت برمی دارم: "درخشيد
  
*  
  

ه سوی ايستگاه راه آهن آارليسل می راندند چمچا به خلوتی دهات و مهاجرت به سوی هنگامی آه ب
. به اين دليل رفته رفته خالی می شود. در منطقه آار نيست: "الی گفت. شهر بزرگ اشاره آرد

می گويد بعد از . جبرئيل می گويد نمی تواند به خودش بقبوالند آه معنای اين خلوتی فقر است
راستی : "چمچا پرسيد."  با آن همه جمعيت، خلوتی اينجا برايش بسيار سخت استزندگی در هند

می : "الی آه اآنون ديگر چهره ی ملكه ی يخ را نداشت لبخندی زد و گفت" آاَرت چه می شود؟
ُمدام به خودم می گويم يك روز هم نوبت من . خواهی چه بشود؟ تو آه خودت وضع ما را ديده ای

  ."ست بگويم نوبت ما می رسد آه زندگی آنيميا بهتر ا. می رسد
  

و از اين لحظه بود آه واقعًا آار را شروع ." نگذار از دنيای خودت دوَرت آند: "صلدين اندرز داد
مثًال آن . آاش او متوجه بود. "از لحظه ای آه پا بر آن راه آسان، دلربا و يك طرفه نهاد. آرد

هرچند ديوانه ی آن ها .  ستاره های بور و بلندقامت استفكر نكن تنها به دنبال. سيسوديای عزيزش
 و جايی در حافظه اش برای -معلوم بود سيسوديا نخ می داده. چمچا منظورش را حدس زد." است

از . آن هم زير گوش جبرئيل. اصًال خجالت سرش نمی شود: "الی خنديد. آاربرد بعدی حفظش آرد
فكرش را . همين. ظيمی می آند و می گويد اشكالی نداردتع. اين آه ردش آنند هم ناراحت نمی شود

  ."بكن، اگر به جبرئيل می گفتم خون به راه می انداخت
  

: به ايستگاه آه رسيدند، چمچا برای الی آرزوی موفقيت آرد و او از شيشه ی اتومبيل گفت
ديدارت خيلی از . اگر می توانی نزدش بيا. من جلسه دارم. ناچاريم چند هفته در لندن بمانيم"

  ."خوشحال بود
  



  .و آن قدر به سيتروئن نگاه آرد تا در افق ناپديد شد." به من تلفن آن: "چمچا دستی تكان داد و گفت
  
*  
  

 مگر الی و جبرئيل بيشتر به اين خاطر به يكديگر دل -اين آه الی ُآن رأس سوِم مثلث تخيالت
اييده ی نيازهاشان بود عشق می ورزيدند، و  خيالی آه زجبرئيلو الی نباخته بودند آه هر يك به 

مگر چمچا اينك ساخته های قلب َسرخورده و ذهن مضطرب خود را به آن دو تحميل نمی آرد؟ 
بله، اين آه الی ناخودآگاه به ُمجری انتقام چمچا مبدل می شد، هنگامی بر وی آشكار گشت آه در 

ل مخاطب قرار گرفت و به جزييات شرم آور يك بعدازظهر استوايی در لندن هنگام ديدار با جبرئي
: جبرئيل چنان با آب و تاب تعريف می آرد آه با خود گفت. همخوابگی لذت بخش او با الی پی ُبرد

اين ديگر چه جور جانوری است؟ دوست دارد ريزترين جزييات آارهای خصوصيش را برای آدم "
نحوه ی قرار گرفتن هر يك از )  رغبت تمامبا( قدم می زدند و جبرئيل بريك هال فيلدزدر ." بگويد

از ميان دخترهای مدرسه ای، بچه . طرفين، گزيدن دلبرانه و واژگان مخفی هوس را شرح می داد
را به  [frisbee, boomerang]فريزبی  يا بومرنگهای اسكيت پوش و پدران بی مهارتی آه 

 پويِی هوس آلود، جبرئيل را ُبريد و سوی پسران اخمو پرتاب می آردند، می گذشتند آه ناگهان راه
 صورتی آه نگاه می آنم به جای -گاهی وقت ها به اين آدم های سفيد: "به نحو ديوانه واری گفت

و بوی : "و در حالی آه به بينيش اشاره می آرد افزود." پوست، گوشت فاسدشان را می بينم سپونو
ولی بار ديگر به . رازی را برمال می آردپنداری ." تو دماغم می پيچد. گنديدنشان را می شنوم

توصيف درون ران های الی، نگاه ابرآلود، دره ی آامل قسمت پايينی پشت، و ناله های آوتاه او 
انرژی وحشی و ويژگی .  جبرئيل مردی بود آه شيرازه ی وجودش از هم می گسيخت-پرداخت

ارو را آم آرده و هرچه باالتر به ديوانه وار شرح و تفصيالتش به چمچا فهماند آه باز مقدار د
اوجی آه به گفته ی الی با هيجانی تب آلود همراه بود . سوی تاَرک های اوجی جنون آميز می َپَرد

پس از هر ُنزوِل اجتناب ناپذير، جبرئيل ابدًا گفتار و آردار جنون آميز خود را : و به مستی می ماند
نمی : "حاال می گفت.  آب و تاب تمام ادامه داشت شرح و تفصيالت همچنان با-به خاطر نمی آورد

به نافش آه دست می زنم ناراحت می شود، پنجه ی پايش هم . دانی نوك سينه هايش چه دراز است
چمچا با خود گفت چه ديوانه باشد، چه نباشد، آنچه از اين توصيف های ." بی نهايت حساس است

 -اين است آه اين عشق بزرگ) الی شنيده بودمعالوه بر آنچه در سيتروئن از (سكسی برمی آيد 
انگار به .  پايه و اساسی ندارد-باز هم اصطالحی آه الی با لحنی نه چندان جّدی بر زبان آورده بود

با اين همه در َدم . جز سكس چيز ديگری در ميان نيست آه ارزش َنقل آردن را داشته باشد
ايستاده پشت پنجره اش می ديد، در حالی آه او ابتدا خود را . احساس آرد سخت تحريك شده است

چون هنرپيشه ای بر پرده ی سينما، برهنه در برابرش ايستاده بود و دستهای مردی به هزار شيوه 
آن وقت خودش را آن دور دست ديد . نوازشش می داد و َدم به َدم به اوج لذت نزديكترش می آرد

ولی بر خود . ه های هوسناك در گوشش می پيچندآه ُخَنكای پوست او را لمس می آند و آن نال
الی دست يافتنی نبود و اين ِآِشش هوسی بيمارگونه . اين شهوت حالش را به هم می زد. مسلط شد
 هرچند شهوتی آه افشاگری های جبرئيل برانگيخته بود به اين سادگی -تسليمش نمی شد. بيش نبود

  . نمی خوابيد
  

تمرآز وسواس آميز و ُمدام انديشيدن جبرئيل به سكس آار را ساده چمچا به خود تذآر داد آه اين 
و از نگاه ." آخه الی واقعًا جذاب و دلربا است: "برای امتحان زير گوشش گفت. تر خواهد آرد

اما جبرئيل فورًا در حالی آه نمايش می داد اختيار اعصابش را . خيره و خشم آلودش به وجد آمد



. ببخش مرا سپونو: "رد شانه ی چمچا حلقه آرد و با صدای بلند گفتدر دست دارد بازويش را ِگ
آن همه بال ! اما من و تو باز هم َبهی َبهی شده ايم. اما صحبت از او آن روی سگم را باال می آَوَرد

  ."برويم شهر. اصًال بيا از اين پارك خراب شده بيرون برويم. را از سر گذرانده ايم
  

ست، سپس ُدوران شر فرا می رسد و قدم بعدی زمان ماَبعِد آن را می سازد ابتدا زمان، ماقبل شر ا
  ."از اينكه اينقدر حالت خوب است خوشحالم. برويم: "چمچا گفت. و آار قدم به قدم آسان می شود

  
چمچا سر . پسر شش هفت ساله ای سوار بر دوچرخه ی مارك بی ام ايكی از آنارشان گذشت

پسر بچه درون خيابانی آه درختان حاشيه اش به . ر می شد نگريستچرخاند و به دوچرخه آه دو
سوی يكديگر سر خم آرده و انوار گرم آفتاب از البالی برگ هايشان اينجا و آنجا می درخشيد، 

چمچا از بيدار شدن مكان خواب هايش چنان يكه خورد آه برای چند لحظه دست و . پيش رفت
جبرئيل تاآسی . مزه ی آرزوهای بر باد رفته: جانش دويدپايش را گم آرد و سپس طعمی تلخ در 

  .ای را نگه داشت و از راننده خواهش آرد به ميدان ترافالگار برود
  

. تمام روز شاد و شنگول بود و با بذله گويی معمولش لندن و انگليسی ها را به زباله تشبيه می آرد
لبی آهنه شده، به نظر جبرئيل خرابه ای آنجا آه چمچا آثار عظمت گذشته را می ديد آه به نحو جا

شهر روبينسون آروز آه بر آرانه ی ويران جزيره ی گذشته ها رها شده و می خواهد . بيش نبود
در ميدان زير نگاه خيره ی شيرهای . با سر گرفتن از آار آدم های ُخرده پا، ظاهرش را حفظ آند

ودت قسم تو مملكتمون همچين آفترهايی يك سپونو، به خ: "سنگی به شكار آبوتر پرداخت و داد زد
و روح انگليسی ." بيا يكيشان را بگيريم بَبريم خانه باهاش شام درست آنيم. روز هم دوام نمی آورند

آه رسيدند برای  [Covent Garden]آاِونت گاردن به . شده ی چمچا از فرط شرم خم شد
ناين ِالمز يوه و سبزيجات از آنجا به افزودن به معلومات جبرئيل از روزی می گفت آه بازار م

[Nine Elms]مقامات مربوطه آه از زيادی موش نگران بودند، فاضالب ها .  َنقل مكان آرده بود
ده ها هزار موش را نابود آرده بودند، با اين وجود صدها موش همچنان زنده مانده . را بستند
تا آن  [Strand]استرند  همينطور از .يك روز موش های گرسنه به پياده روها ريختند. "بودند

جبرئيل ُخرناس ." در جستجوی غذا به مغازه ها َسَرك می آشيدند [Waterloo]واترلو طرف پل 
چمچا از اين آه بهانه به !" حاال ديدی اين مملكت مثل آشتی ای است آه دارد غرق می شود: "آشيد

و بعد ." ش های بی پدر را فراری می دهدحتی مو: "دستش داده سخت به خشم آمد، اما او ادامه داد
  ."اين ها يك نی زن آم دارند آه اين َدِم آخری آهنگ عزا را بنوازد: "از مكثی آوتاه افزود

  
 از ُبن موها گرفته تا آن مثلث نرم -از بد و بيراه گفتن به انگليسی ها و توصيف تن و بدن الی

 خسته آه می شد به فهرست -." آندهمان جای المصب آه عشق می. شرمگاهش را می گويم"
می خواست بداند ده آتاب مورد عالقه ی سپونو آدامند، همينطور فيلم، هنرپيشه ی . آردن می افتاد
فهرست فيلم ها شامل پوتمكين، . جواب های چمچا سنتی، عام و بی مرز بود. زن و خوراك

تو : "جبرئيل به طعنه گفت. گ بودشهروند ِآين، ُاتو وندو، هفت سامورايی، آلفاويل و فرشته ی مر
ده چيز مورد " آخر اين آثافت های غربی به چه درد می خورند؟. را شستشوی مغزی داده اند

مادر هند، آقای :  می آمد و به نحو مبتذلی عاميانه بود"مملكت خودمون"عالقه اش در هر حال از 
و  [Ray, Mrinal Sen, Aravindan]آراوپندان ، مرينال سن، ری. هند، شری چارساوبی

آله ات آنقدر از اين آشغال ها ُپر : "به صلدين تذآر داد. را به حساب نمی آورد [Ghatak]قاتاك 
  ."شده آه چيزهای درست و حسابی را فراموش آرده ای



  
هيجان فزاينده، اراده ی توأم با پرت و پالگوييش تا اين آه دنيا را به جايگاه فيلم های محبوب تبديل 

 به چمچا فهمانده بود آه اينك - آخِر سر، بيست مايلی راه پيموده بودند-آهنگ تند قدم هايشآند، 
. انگار من هم سنگ صبور شده ام می می. فشار آوچكی برای پرتاب او به اعماق آفايت می آند

 جبرئيل." هنِر قاتل در اين است آه قربانی را هرچه نزديكتر بِكشاند، چاقو زدنش آسانتر می شود
مرا به يكی از ناهارخانه ها آه باالی فهرست ده تا بهترين ها باشد . گرسنه ام: "امپراتوروار گفت

  ."ِبَبر
  

از آن فرانسوی هاشه، نه؟ يا : "درون تاآسی چمچا را آه از مقصد حرفی نزده بود سؤال پيچ آرد
به سليقه ات اعتماد معلوم نيست چرا . خدا به دادمان برسد. ژاپنی با ماهی خام و خوراك هشت پا

  ."می آنم
  

  .به آافه ی شاندار رسيدند
  
*  
  

  . جامپی آنجا نبود
  

ميشال و حنيف آنجا نبودند و برخورد آناهيتا و . انگار ميشال صفيان هنوز با هند آشتی نكرده بود
بفرماييد، بفرماييد : "تنها حاجی صفيان به او خوشامد گفت. مادرش با چمچا چندان گرم نبود

به طوری آه حضور جبرئيل هم . آافه بيش از انتظار خلوت بود." مثل اين آه سرحالين. يدبنشين
چهار جوان سفيدپوست . چمچا پس از چند لحظه به آم و ِآيِف جريان پی ُبرد. هيجانی به بار نياورد

  . پشت ميز آن نشسته، داد و قال به راه انداخته بودند
  

آه آنار ميز .)  از رفتن دختر بزرگ استخدامش آرده بودهند ناگزير بعد(گارسون جوان بنگالی 
 نگاه خشمناآش را به ميز - بادمجان، آباب سيخی و برنج-ايستاده، دستور غذا را يادداشت می آرد

امين گارسون آه از صفيان هم دل . صلدين فهميد حسابی هستند. خرابكاران چهارگانه دوخته بود
حاال مجبورم برايشان غذا . نبايد راهشان می داد: "يل گفتخوشی نداشت زير لب به چمچا و جبرئ

  ."ببرم
  

اما آن ها بنا آردند ايراد گرفتن از . خوراِك َمستاِن چهارگانه را همزمان با جبرئيل و چمچا آوردند
جاهلترينشان . آخِر سر بلند شدند و ايستادند. آم آم آار بيخ پيدا می آرد. ُپخت و َپز و مزه ی غذاها

ان آوتاه قدی که شكل حيوان بود، با موهای آمرنگ و چهره ی الغر و رنگ پريده اش آه جو
آن ." انگار توی بشقاب ريدن، مادر قحبه ها. آهای، ما به اين گهی آه آوردين، لب نمی زنيم: "گفت

جاهل لحظه ای . سه تای ديگر پوزخندزنان در حالی آه زير لبی فحش می دادند آافه را ترك گفتند
. از غذا خوشتون مياد؟ اين آه مثل گه می مونه: " آرد و خطاب به چمچا و جبرئيل داد آشيددرنگ

حالت چهره ی جبرئيل طوری شد آه ." تو مملكتتون از اين ها می خوريد، هان؟ مادر جنده ها
با . انگار دارد به صدای بلند می گويد پس انگليسی ها، اين مّلت بزرگ و فاتح، به اين تبديل شده اند

مگه آری؟ گفتم از اين : "مست آوتاه قد، با چهره ی موشَيش نزديكتر آمد. اين وجود ساآت ماند
صلدين چمچا شايد از روی بی حوصلگی به شيوه ی " شام گهی آه می خورين لذت می برين يا نه؟



 اگر شما دخالت نمی آرديد لذت: "آدم های ترسو، جوان موشی را از پشت سر غافلگير آرد و گفت
آن گاه دست به عمل تعجب . موشی تكانی به خود داد و گفته ی چمچا را هضم آرد." می برديم
با تمام قد صد و شصت و پنج سانتيش شق و َرق ايستاد، اندآی خم . نفس عميقی آشيد. آوری زد

  .شد و با تمام قوا روی خوراك ُتف آرد
  

جون اگر بهترين رستورانت اينه، بهتره بابا : "جبرئيل در راه بازگشت به خانه، درون تاآسی گفت
  ."من را به جاهايی آه زياد دوست داری نبری

  
خداوند به انسان گرسنگی را ارزانی داشته و شيطان، تشنگی : نابوُآف می گويد: "چمچا جواب داد

  ."را
  

  ."باز شروع شد: "جبرئيل با آسالت گفت
  
  .گويد ننه زاسبالن اين را می آتش رنگ پريده در داستان -
  
   چطور اين چيزها را می خوانی؟-
  

چمچا با حواس پرتی، با . چيزی نمانده بود به آپارتمان الی آه رو به بريك هال فيلدز بود، برسند
استرندبرِگ نمايشنامه نويس، پس از دو : "لحنی آه گويی در افكار خود غوطه ور است، گفت

هاريت بوس ر زيبا و مشهوری به نام ازدواج نافرجام، هنرپيشه ی بيست و دو ساله ی بسيا
[Harriet Bosse] نقش بچه ی شيطان را بازی رؤياهاريت در نمايش . را به عقد خود درآورد 

النورا فرشته .  برای او نوشتعيد پاكبعد هم استرندبرگ نقش النورا را در نمايشنامه ی . می آرد
 استرندبرگ را چنان برانگيخت آه مردهای جوان ديوانه ی هاريت بودند و حسادت،. ی صلح بود

در را به رويش قفل می آرد تا چشم . تقريبًا عقلش زايل شد و آوشيد او را در خانه نگه دارد
قضيه مثل ترانه ی . او برايش سفرنامه هديه آورد. هاريت دوست داشت سفر آند. مردها به او نيفتد

می اندازمش تو صندوق، درش :  بود] ۶٠ خواننده ی پاپ دهه ی [Cliff Richardآليف ريچارد 
  ."را قفل می آنم تا او را ازم ندزدند

  
به مقصد که رسيدند . در خيال غوطه ور بود. سِر سنگين فرشته به نشان رضايت تكان خورد

. هاريت او را گذاشت و رفت: "چمچا با ظاهری از همه جا بی خبر گفت" بعدش چه شد؟: "پرسيد
  ." بشر نيستگفت استرندبرگ عضو جامعه ی

  
*  
  

اله لويا ُآن در حالی آه از ايستگاه مترو به منزل باز می گشت نامه ی شاد مادرش را آه از شهر 
آليسيا با خط درشت و حروف آشيده ی چِپ . استانفورد در ايالت آاليفرنيا رسيده بود تا آخر خواند

ست، مرا نشانشان بده تا اگر مردم به تو گفتند خوشبختی دسترسی ناپذير ا: "دستش نوشته بود
اولين بار، چنانكه می دانی با . من خوشبختی را دوباره يافتم. واقعيت را به صدای بلند تكرار آنم

پدرت و بار دوم با اين مرد مهربان و درشت هيكل آه چهره اش به رنگ پوست پرتقال هايی است 
چطور است .  هيجان استمی دانی الی، احساس خرسندی بهتر از. آه در اين منطقه می رويد



سرش را آه پس از خواندن بلند آرد، موريس ويلسون را ديد آه روی شاخه ی " امتحانش آنی؟
پلور پشمی نقش لوزی هميشگی . با برگ های به رنگ مس نشسته بود) آلشی(درخت بزرگ آلتی 

ح ويلسون شانه رو." االن وقت گفتگو ندارم: "گفت. آه در آن گرما زايد به نظر می آمد. تنش بود
دندان هايش را به هم فشرد و به . پاهايش باز درد گرفته بودند." صبر من زياد است: "باال انداخت

  .راهش ادامه داد
  

در حالی آه روح موريس ويلسون به راه رفتِن دردناك الی می نگريست، صلدين چمچا از پشت 
با بی . لی ساختمان بيرون پريدهمان درخت آلش مسی رنگ جبرئيل فرشته را ديد آه از دِر اص

. صبری انتظار الی را آشيده بود و اينك با ديدگان سرخ، هذيان گويان آپارتمان را ترك می گفت
آجا : "شياطين حسادت روی شانه هايش نشسته بودند و ياوه های هميشگی را تكرار می آردند

ظاهرًا آنجا آه جامپی ." جندهرفتی؟ با آی؟ خيال می آنی من خرم، هان؟ صبر آن، حاليت می آنم 
  .غايب شكست خورده بود، استرندبرگ پيروز گشته بود

  
ناظری آه روی شاخه ها نشسته بود محو شد و ديگری از روی رضايت سری تكان داد و قدم 

  .زنان در خيابانی ُپردرخت به راه افتاد
  
*  
  

 و فريذ در دام تلفن هايی آه ابتدا به آپارتمان لندن و سپس به خانه های دوردست
گاه جبرئيل گوشی . می شد اگرچه مكرر نبود، اما نادر هم نبود [Dumfries, Galoway]گاُلِوی

از آن گذشته، صدای آن سوی سيم ُمدام تغيير می آرد و مدت گفتگو به . را برمی داشت و گاه الی
ليس بتواند محل آن را آوتاهی معموِل مزاحمين تلفنی نبود، اما آنقدر هم به طول نمی انجاميد آه پ

زمان مزاحمت های تلفنی چندان به درازا نكشيد و روی هم رفته پس از سه هفته و نيم . پيدا آند
يعنی آنقدر . اما اين را هم بگويم آه ِدرازای آن درست همانقدری بود آه بايد باشد. ادامه نيافت

آورد آه در گذشته بر سر صلدين طول آشيد آه جبرئيل فرشته باألخره همان باليی را بر سِر الی 
  . بله، فرشته دست به عملی زد آه قابل بخشش نبود. آورده بود

  
بگذاريد از اول بگويم آه هيچ آس، نه الی، نه جبرئيل و نه هيچ يك از آارُآشته هايی آه برای گير 

ش آار يك نفر انداختن مزاحمين تلفنی خبر آرده بودند، به اين فكر نيفتادند آه اين بازی ها همه ا
گرچه اين شهرت از دايره (اما برای صلدين چمچا آه قديم ها به َمرِد هزار آوا شهرت داشت . است

فريب دادن آن ها آسان بود و نيازی به آوشش اضافی يا خطر آردن .) ی حرفه ای ها فراتر نرفت
  .فقط می بايست از ميان هزار و يك صدايش، سی و ُنه تا را انتخاب آند. نداشت

  
هر وقت الی گوشی را برمی داشت صدای مردان ناشناسی را می شنيد آه اسرار مگو زير گوشش 

غريبه هايی آه پنداری با پنهانی ترين زوايای تنش آشنا بودند، موجودات بی . زمزمه می آردند
رجيح چهره ای آه ظاهرًا به تجربه دريافته بودند از ميان َاشكال گوناگون عشق بازی، آدام يك را ت

از وقتی تالش برای يافتن مزاحم تلفنی آغاز شده بود خود را بيش از پيش تحقير شده می . می دهد
حاال ديگر نمی توانست گوشی را بگذارد، بلكه ناچار بود با چهره ای برافروخته و ستون . يافت

 شايد فقراتی آه تير می آشيد به هرچه از آن سوی سيم گفته می شد گوش فرا دهد و بكوشد تا
  .)هرچند هرگز موفق نمی شد. (گفتگو را طوالنی تر آند



  
صدايی َاشرافی با غرور از فتح ِاِوِرست : جبرئيل هم به سهم خود صداهای مختلفی را از تلفن شنيد

می گفت، دفعه ی بعد لهجه ای التی به گوشش می خورد و بار ديگر صدايی دوستانه هشدار می 
آخه تو چرا اين . برای آدم های فهميده دو آلمه آفايت می آند: "دداد و تظاهر به همدردی می آر

." بدبخت بيچاره، من دوست تو ام. هنوز نفهميدی با آی طرفی؟ يقه ی همه را می گيره. قدر خری
يكی از اولين صداهايی آه . آوای با روِح يك شاعر. اما يكی از صداها از ديگران متمايز بود

شاعر فقط با آهنگ سخن می گفت و اشعار بی مايه ای را . ير گذاشته بودجبرئيل شنيده و بر او تأث
به . می خواند آه به سادگی تمام سروده شده بود و با وقاحت ساير مزاحمين تضاد نمايانی داشت

صدا می . طوری آه جبرئيل به زودی صاحب آن را موذی ترين و تهديدآميزترين مزاحم ناميد
  :گفت

  
  م چايیهم قهوه دوست دارم ه

 
  هم آارهايی آه تو باهام می آنی

 
 :بعد از چند روز چنين خواند. و مكالمه را قطع می آرد. بهش بگو

  
  هم آره دوست دارم هم نان ُتست

 
  هرچی دارم از آن ُتست

 
جبرئيل انديشيد چيزی شيطانی و آامال غير اخالقی . خواهش می آنم اين پيغام را هم به او بدهيد

 . ظم درآوردن افكار فاسد وجود دارددر اين گونه به ن
  

  سيب سرخ و آيك ليمو
 

  :اينه اسم خانم آوچولو
 
از آن پس تا مدتی از . جبرئيل با دقت و نفرت گوشی را روی تلفن آوبيد و به خود لرزيد. ل. َا

اما جبرئيل بی اختيار در انتظار شنيدن صدايش بود و در عين حال از آن . شاعر خبری نشد
 شايد در يكی از اليه های عميق ذهنش پی ُبرده بود آه اين مزاحِم جهنمی با اشعار .وحشت داشت

 .آودآانه اش همان شيطانی است آه سرانجام برای هميشه آلِك او را خواهد آند
  
*  
  

بدی چه آسان در آن تارهای صوتی ظريف و ! اما آخِر سر همه ی آارها چه به سادگی تمام شد
چه مطمئن، بساِن آآروباتی ! ای متحرك شعبده باز می ماند، النه آردانعطاف پذير آه به نخ ه

پابرهنه از سيم های بلند سيستم تلفن عبور آرد و با اعتماد به نفس در انديشه ی قربانيش حضور 
و صلدين چه ماهرانه ! يافت، درست مانند مرد خوش سيمايی آه پوششی فاخر به تن آرده باشد

 صدايی سخن می گفت به جز آن آه سرانجام با تير خالص تفاوتی وقت ُآشی می آرد و با هر



 صداهايی گوناگون، زير و بم، تند -زيرا او هم به تأثير خاص اشعار بندتنبانی پی ُبرده بود. نداشت
و آند، غمگين و شاد، خشن يا خجالتی، يك به يك به گوش جبرئيل هجوم می آوردند، ادراك او را 

ت می آردند و رفته رفته در تار و پوِد فريبكاری گرفتارش می ساختند تا از جهان واقعيت ها ُسس
اين آه سرانجام زِن ِجلف و َوقيحی آه آفريده بودند، الی واقعی را چون ماده ی چسبناآی در بر 

. جبرئيل علی رغم اعتراِض ُپرَدوامش، اندك اندك از الی فاصله گرفت. گرفت و از انظار پوشاند
  ...آيه های شيطانی آه او را به ديوانگی آشاند فرا رسيده بودزماِن بازگشِت 

  
*  
  

  گل سرخ، سرخه، بنفشه بنفش
 

 شكر به شيرينی تو نيست، اون رو ببخش
 
مثل هميشه خودش را صاف و ساده می نماياند، هرچند از اين آه اعصاب جبرئيل را ." بهش بگو"

ر، شتاب خاصی گرفت، به طوری آه گاه از آن پس ريتم اشعا. سخت تحريك می آرد بی خبر نبود
 .به شعارهای جوانان نوبالغ می ماند

  
  وقتی می ره به واترلو

 
  درست می شه مثل هلو

 
 وقتی می ره به بستر

 
 شورت نمی پوشه، مستر

 
 :يا اين آه فقط می خواند

  
  َاله لويا، َاله لويا

 
  رام رام رام رام

 
مراسم ُگشايش فروشگاه جديد خوراك های يخزده به سرانجام وقتی به لندن بازگشتند، الی برای 

 :رفته بود آه تلفن برای آخرين بار زنگ زد [Hounslow]هونسلو 
  

  بنفشه، بنفشه، گِل ُرز سفيده
 

  الی قشنگت آنار من َلميده
 

 آالهتو آج بگذار. خداحافظ
 



 .صدای قطع مكالمه. درر
  
*  
  

در سكوت آپارتمان به هم ريخته اش . ل رفته بودهنگامی آه َاله لويا ُآن به خانه بازگشت، جبرئي
تصميم گرفت اين بار حتی اگر در َاَسف انگيزترين شرايط به سويش بازگردد و يا اين آه در 

زيرا . برابرش زانو بزند و طلب بخشايش و اظهار عشق آند، تن به ادامه ی زندگی مشترك ندهد
آلكسيون مجسمه های هيماليا را آه طی .  بودجبرئيل قبل از َترک آپارتمان انتقام سختی گرفته

ِاِوِرست يخزده را از فريزر بيرون آشيده، آب آرده : ساليان دراز ِگرد آورده بود، نابود آرده بود
بود، قله های ابريشم سفيد چتر نجات را از باالی تختخواب پايين آورده، پاره پاره آرده بود و 

تقديم به الی : "پمبای شرپا به او هديه داده، روی آن نوشته بود را آه چومولونگمايادبوِد فتح قله ی 
الی اين . (با تبر تكه تكه آرده بود." اين بار شانس آورديم، اما بهتر است ديگر امتحان نكنی. بی بی

  .)تبر آوچك را همراه با ساير لوازم خانه در گنجه ی آشپزخانه نگه داشت
  
  

انشاءاهللا در . بيفت و بمير: "مينی معصوِم پايين خانه فرياد زدپنجره را باز آرد و خطاب به ِبِه ز
  ."آتش جهنم بسوزی

  
  .آن وقت در حالی آه هق هق گريه اش به گوش می رسيد به صلدين چمچا تلفن آرد و خبر را داد

  
*  
  

، همان فروشگاه افسانه ای آه باد دلنواز و مغازه ی موم داغجان مسلمه، مالك آلوپ شبانه ی 
 را می فروخت؛ سازهايی آه اگر تمام لندن - آالرينت، ساآسيفون، ترومپت-ن سازهای بادیبهتري

با . را زير پا می گذاشتی هرگز به خوبی آن ها نمی يافتی، بله، آقای جان مسلمه آدم گرفتاری بود
رد وجود اين به خواست خداوند، وقتی َمِلك مقّرب با هاله ای از رعد و برق ِگرِد سِر مبارآش وا

مسلمه آه در امر تجارت آدم واردی بود، بخت خوش و مالقاتش . مغازه شد، در آنجا حضور داشت
از اين رو تنها هنگامی آه تنها . را با آن موجود آسمانی و غير الهی از آارمندان پنهان آرده بود

 بود پوسترهای مخصوصی را پشت ويترين می گذاشت و زير آگهی هايی آه با مخارج گزاف در
روزنامه ها و مجالت به چاپ رسانده، ُشكوه بازآمدن حضرت را در آينده ی نزديك بشارت می 

آگهی ها را به آمك آژانس روابط عمومی وابسته به شرآت واالنس می . داد، امضايش ديده نمی شد
در آگهی های آذايی آه روزنامه نگاران . فرستاد، با اين شرط آه نامش به هيچ وجه افشا نشود

آگهی دهنده در : "بسيار با نمك می يافتند به طور سربسته اشاره می شد [Fleet]فليت ابان خي
در . موقعيتی قرار دارد آه می تواند ادعا آند ُشكوه و جالِل حضرتش را به چشم خود ديده است

د شاي. باشد [Camden]آمِدن شايد در . اين لحظه جبرئيل در ميان ما در خود لندن به سر می َبَرد
 اما به زودی، تا چند روز يا چند هفته ی ديگر خود را -[Hackney]هاآنی هم در بريك هال يا 

 از همه ی اين ها بی خبر باد دلنوازاما سه فروشنده ی بلند قد فروشگاه ." بر ما آشكار خواهد آرد
 نبايد مسلمه از استخدام فروشندگان زن خودداری می آرد و می گفت به نظر من هيچ آس. (بودند

به همين دليل وقتی شخصيِت صاحب آاِر ناخن خشكشان يكسره .) معامله اش را دست زن بدهد
دستخوش تغيير شد و به چشم خود ديدند طوری به سوی آن ناشناِس آشفته و ژوليده مو می َدَود آه 



لمه با آن مس. پنداری خدا از آسمان به زمين نزول آرده است، آنچه را آه می ديدند باور نمی آردند
 Robert]رابرت ِدنيرو نقش های چرمی دو رنگ، آت و شلوار مارك َارمنی، موهايی آه به َسبك 

de Niro] اما اين ديگر آن . شانه شده بود و دو ابروی ُپرپشتش به نظر اصالًً اهل آرنش نمی آمد
." آقا می رسمخودم به : "فروشنده هايش را با دست آنار زد و در حالی آه می گفت. مسلمه نبود

باورتان می شود؟ آن وقت ناشناس آه . تعظيم آنان عقب عقب رفت و پشت سِر يارو به راه افتاد
آيف و آمربندش را زيِر پيراهنش بسته بود بسته های اسكناس را درآورد و به ترومپتی آه در 

 آقای  .نكرده بوداصًال به آن نگاه هم ." همين خوب است: "قفسه ی بااليی گذاشته بودند اشاره آرد
و اينجايش . خودم می آرمش. مرتب می گفت خودم می آرمش. مسلمه بالفاصله از نردبان باال رفت

تكرار می ! مسلمه، فكرش را بكنيد. می خواست پولش را هم نگيرد. از همه تعجب آورتر است
، بهای ترومپت با اين وجود ناشناس." مغازه مال خودتان است.  خواهش می آنم-نه. نه آقا: "آرد

بايد می . انگار مسلمه پادو است. را پرداخت و اسكناس ها را در جيب باالی آت مسلمه چپاند
." من دست راسِت خدا هستم: "آخِر سر مشتری به طرف فروشندگان برگشت و فرياد زد. ديدينش

و زد و بعد مسلمه آه انگار به سرش زده بود، زان. روز قضاوت فرا می رسد. باورتان نمی شد
نابود . اين ترومپت را عزرائيل نام نهادم: "مرد غريبه ترومپت را باالی سر او گرفت و فرياد زد

برای اين آه ُدور سِر .  پنداری سنگ شده ايم-و ما همينطور آنجا ايستاده بوديم." آننده ی بشريت
  . طع می شدآن حرامزاده ی ديوانه هاله ای نورانی بود آه گويی از منبعی در پشت سرش سا

  
  .درست شنيديد، هاله

  
هرچه دلتان می خواهد : "سه فروشنده بعدها به همه می گفتند." هرچه دلتان می خواهد بگوييد"

  ."اما ما آن را با دو چشممان ديديم. بگوييد
  
  
  
٣  
  
  
  

، افسر رابط اداره ی پليس بريك هال، مرگ دآتر اوهورو [Stephen Kinch]استيفن آينچ 
 را آه در انتظار محاآمه در بازداشت به سر می برد، چنين توصيف -ستر رابرتز سابق سيلو-سيمبا
دآتر سيمبا در خواب  ظاهراًَ. از آن پيشامدهايی بود آه امكان وقوعشان يك در ميليون است: آرد

دچار چنان آابوس وحشتناآی می شود آه فريادش به آسمان می رود و توجه دو افسر گارد را جلب 
 آن دو فورًا به سوی سلول سيمبا می دوند، وقتی می رسند آه جثه ی عظيمش همانطور در .می آند

دو افسر . حال خواب زير تأثير شوم آابوس از روی تخت به هوا بلند شده، بر زمين سقوط می آند
  .گردن دآتر سيمبا شكسته و سبب مرگ آنی او شده بود: صدای خشكی شنيدند

  
چك اندام آن مرحوم، آه در لباس و آاله مشكی ارزان قيمتش پشت آنتوانت رابرترز، مادر آو

در . آاميوِن پسر آوچكترش ايستاده، تور عزاداری را با حالتی چاِلشَگر از صورت پس زده بود
اندك مدتی گفته های بازرس آينچ را سُبك سنگين آرد و پاسخ آن را به سوی ُلپ های سرخ، چانه 

چهره ای آه حالتش به سِگ آتك خورده بی شباهت . تاب نمودی لق و چهره ی عقيم بازرس پر



لقب هايی آه ساير برادران .  را داشت"قارچ" و بدتر از آن "جيمی سياهه"نبود و نشانی از القاب 
منظورشان اين بود آه هميشه در تاريكی جهل غوطه می خورد و رؤسا بی . افسر به او داده بودند

 مأموريت هايی می فرستندش آه مثل اين دفعه، آخر سر همه ی آن آه در جريان قرارش دهند به
خانم رابرتز در برابر جماعت . آاسه آوزه ها بر سرش بشكند و از سر تا پايش گه مالی شود

می خواهم بدانيد آه : " ِگرد آمده بودند شروع آردهای استريتخشمگينی آه بيرون پاسگاه پليسِِ 
من از . دارند بر سر شانس زنده ماندن ما شرط می کنند. ی آننداين ها دارند با زندگی ما قمار م

و حنيف ." شما می خواهم خوب فكر آنيد ببينيد احترام به انسان برای اين ها چه مفهومی دارد
جانسون، وآيل اوهورو سيمبا، از باالی پيک آب وال کت رابرتز توضيح داد که به گفته ی پليس، 

در اين . تخت دو طبقه ی سلول موجب مرگ موآلش شده استپايين افتادن از قسمت زيرين 
ُدورانی آه زندان های آشور را چنين ُپر آرده اند، خالی ماندن بخش بااليی تختخواب غير عادی 
نيست؟ انگار خواسته اند مطمئن بشوند آه آسی به جز دو افسر، شاهد مرگ دکتر سيمبا نخواهد 

هرچه باشد زندانی سياه . انی لزومًا وحشت از آابوس نبودهاز طرف ديگر دليل فرياد زدن زند. بود
تند و تيز و "حنيف هنگام نتيجه گيری آه بازرس آينچ بعدًا . پوست بوده و اسير دست مأمورين

 John]جان آينزلی ريد اش خواند، گفته های افسر رابط را با حرف های "غير حرفه ای
Kingsley Read]ديد يك بار پس از شنيدن خبر مرگ مرد . د، نژادپرست معروف، مقايسه آر

جمعيت به همهمه افتاده ." يك ميليون ديگر هم بايد بروند. يكی رفت: "سياه پوستی شعار داده بود که
همينطور گرم : "والكوت، برادر سيمبا، خطاب به مردم گفت. روز داغ و ناخوشايندی بود. بود

  ." ه داريدخشمتان را داغ نگ. مبادا دلسرد بشويد. بمانيد
  

نشريات قوس "چون سيمبا پس از محكوم شدن در محاآمه ای آه جرايد برپا آرده بودند، آن ها را 
 سرخ مثل آهنه پاره، زرد مثل راه و بيراه، آبی مثل سينما و قهوه ای مانند گل - ناميده بود"و قزح
هيوالی : ی می دانستند بسياری از سفيدپوستان مرگ وی را ناشی از داورِی عدل و داد اله-و ُشل

ولی آن دادگاه ديگری آه ساآت و سياه بود، رأيی بس مثبت تر برای او . آدم ُآش به جزا رسيده بود
صادر آرده بود و اين دو برآُورِد متفاوت، پس از مرگ سيمبا تنشی در خيابان های شهر برپا آرد 

مقاالتی درباره ی حمايت سيمبا از  ُپر از نشريات قوس و قزح. آه خفقان گرما را از ياد می ُبرد
بودند، در حالی آه در خيابان های بريك  [Louis Farrakhan]لويی َفرخان قزافی، خمينی و 

هال زنان و مردان جوان به آتش آرام خشم خود دامن می زدند، آتشی آه به رغم سايه وار بودن، 
  . نور حقيقت را از اذهان پنهان می آرد

  
 Tower]ُبرج هملت در محله ی  [Charrington]چرينگتون وسازی دو شب بعد، پشت آبج

Hamlets]،" ضربه ی بعدی را فرود آورد و باز شِب بعد، پيرزنی در نزديكی "شكم پاره آن 
ی هول انگيز امضاقاتل بار ديگر . به قتل رسيد [Hackney]هكنی زمين بازی پارك ويكتوريا در 

 را - به طرزی آه هرگز در جرايد فاش نشد-ه ُدور جسدخود يعنی چيدن اعضا و جوارح مقتول ب
آن وقت بازرس آينچ با ظاهری خسته در تلويزيون ظاهر شد و اين . به اين دو قتل افزوده بود

 پی "شكم پاره آن"يك قاتل مقلد به شيوه ی مخصوص : "نظريه ی شگفت انگيز را َعرضه آرد آه
بعد ."  و به دنباله َروی از سيمبا پرداخته است-نده بود هرچند اين راز در آمال دقت مخفی ما-ُبرده

آميسِر پليس بر آن شد آه برای پيشگيری از جنايت بعدی، نيروی پليس حاضر در خيابان های 
بريك هال را چهار برابر آند و تعداد افراد ِرِزرو را چنان افزود آه مقامات به ناچار بازی فوتباِل 

حنيف جانسون اطالعيه . در واقع حوصله ی همه سر آمده بود. دندآخر هفته ی پايتخت را حذف آر
افزايش نيروی پليس عملی تحريك آميز و آتش افروز است و در : ای به اين مضمون منتشر آرد آه



آافه ی شاندار و پاگال خانه، گروه هايی از جوانان سياه پوست و آسيايی ِگرد می آمدند آه برای 
 "آب آردن"، عروسكی آه برای موم داغدر آلوپ . گشتی آماده بودندرويارويی با اتومبيل های 

حرارت از درون و بيرون همچنان باال می . برگزيدند به هيكِل عرق ريز افسر رابط شبيه بود
  . رفت

  
به خانواده های سياه پوسِت ساآن آپارتمان های شهرداری : وقايع خشونت بار فزونی می گرفت

ه پوست در راه مدرسه آزار می ديدند و در قهوه خانه ها دعوا به راه بچه های سيا. حمله می شد
در پاگال خانه جوانی با صورت موشی و سه رفيقش روی غذای مشتری ها تف انداختند . می افتاد

و پس از درگيری با گارسون ها، سه گارسون بنگالی به اتهام ضرب و جرح بازداشت شدند، در 
حكايت هايی از رفتار خشونت آميز پليس با جوانان .  پرسه می زدندحالی آه چهار تف انداز آزاد

سياه آه بی سر و صدا داخل اتومبيل ها و آاميون هايی، با ظاهر معمولی متعلق به گروه های 
و بعدًا باز هم بدون سر و صدا آن ها را با سراپای آبود بيرون پرتاب می . مخصوص می انداختند

ِگردهمايی هايی از جوانان سيك، بنگالی يا اهل . بر سر زبان ها افتاده بودآردند، در ميان اقليت ها 
 - و مخالفين سياسی آن ها گروه های نگهبانی نديدند-آاراييب آه در فنون دفاعی مهارت داشتند

به آافه های معروف سر می زدند و می گفتند مايل نيستند . شروع به گشت زدن در محل آردند
حنيف جانسون به معشوقه اش، ميشال صفيان، آه حاال نزد . اليی به سرشان بيايدوقتی خوابيده اند ب

اشكال آار فقط اين نيست آه قاتل آزاد است و هر جا بخواهد برود، بلكه : "او زندگی می آرد گفت
  ."در دلش به مرگ سيمبا می خندد و پليس طاقت اين يكی را ندارد

  
 بود، در حال نواختن شيپور طاليَيش به اين خيابان های جبرئيل فرشته، شبی آه نابهنگام بارانی

  .جوشان پا نهاد
  
*  
  

 آه نگذاشته بود او تنها -ساعت هشِت همان شب آه شنبه شب باشد، پمال، چمچا همراه جامپی جاش
 نزديك ماشين عكاسی گوشه ی ايستگاه بوستون در نقطه ای ُپرجمعيت ايستاده بود و احساس -برود

ساعت هشت و ربع بود آه جوانی دراز و الغراندام، . آدم توطئه گر تبديل شده استمی آرد به يك 
هر دو بی آن آه آلمه ای بر زبان . بلندقدتر از آن آه پمال به ياد می آورد، به آن ها نزديك شد

جوان به سوی آپارتمان . آورند دنبالش به راه افتادند و درون پيك آپ آبی رنگ قراضه اش َچپيدند
همين آه به مقصد . ی که در طبقه ی باالی آافه ای در خيابان ريلتون قرار داشت می راندآوچك

سه مرد .  آن دو را به مادرش آنتوانت معرفی آرد- آه همان جوان باشد-رسيدند والكوت رابرتز
نه ديگر هم آنجا بودند آه به نظر پمال اهل هاييتی آمدند، اما به داليل آليشه ای متداول در اين گو

برای بچه تان هم . از اين شراب زنجبيلی بنوشيد: "آنتوانت رابرتز دستور داد. موارد، معرفی نشدند
  ."خوب است

  
بعد از اين آه والكوت از خدماِت آن ها سخت تعريف و تمجيد آرد، خانم رابرتز آه انگار درون 

 چوب آبريت بودند و از به پاهای رنگ پريده اش آه از باريكی مثل(نيمكت بزرگ نخ نما شده بود 
زير دامن سياهش ديده می شدند، جوراب آوتاه صورتی و آفش بندی پوشانده بود، پاهايی آه از 

ظاهرًا . اين آقايان همكاران پسرم بودند: "گفت. آار را شروع آرد.) نيمكت به زمين نمی رسيدند
فته اند همان موضوع ممكن است به خاطر موضوعی آه پيگيری می آرد، آشته باشندش، به من گ



حاال وقت آن رسيده آه با جّديت از طريق آانال هايی آه شما نمايندگی . توجه شما را هم جلب آرده
يكی از سه نفر اهالی هاييتی، آيف پالستيكی قرمز رنگی را به ." می آنيد، با يكديگر همكاری آنيم

هد آافی برای محكوميت پليس وجود در اين آيف شوا: "خانم رابرتز با خونسردی ادامه داد. او داد
  ."دارد

  
پمال و جامپی از او تبعيت ." حاال بايد شما را برسانم: "والكوت برخاست و با صدايی محكم گفت

پمال خداحافظی آرد و . خانم رابرتز سری تكان داد و بند انگشت هايش را به صدا درآورد. آردند
فقط . خودت را خسته نكن دختر جان: "حرفش آهاما خانم رابرتز پريد وسط . مجددًا تسليت گفت

  ."قول بده نگذاری اين قاتل ها ِقِسر در برَوند
  
*  
  

جامپی بدجوری سرفه می آرد و . ساعت ده بود آه والكوت رابرتز آن ها را به ناتينگ هيل رساند
ين آه پمال از سردردی می ناليد آه بعد از درگيرَيش در شپرتن ُمدام آزارش می داد، با اين حال هم

به نگرانی از اين آه تنها آپی مدارك انفجارآميز داخل آيف پالستيكی را در دست دارد اعتراف 
او می خواست از مدارك فتوآپی . آرد، با اصرار تا دفتر روابط عمومی بريك هال همراهش رفت

ود آه ساعت به همين خاطر ب. بگيرد و ميان چند تن از دوستان و همكاران قابل اعتمادش پخش آند
جی مورد عالقه ی پمال نشسته بودند و در ميان توفانی آه . ده و ربع آن شب هر دو در اتومبيل ام

  .اوج می گرفت به سوی مشرق آه آن طرف شهر باشد، می راندند
  

پانزده دقيقه قبل از آن يك گروه گشتی مرآب از هفت جوان هيكل داِر سيك درون يك واآهال 
روی پل مااليان آرسنت در جنوب بريك هال می گذشتند آه صدای فريادی از آاواليه چپيده، از 

با عجله خود را به محل فرياد رساندند و مرد رنگ پريده ای را . زير پل توجهشان را جلب آرد
ديدند آه چاقو به دست از آنار جسد پيرزنی آه آاله گيس سفيد مايل به آبَيش مثل ماهی در آانال 

گير انداختن قاتل، آه موهای بورش تا روی چشمان ميشَيش پايين افتاده . ختشناور بود می گري
  .بود، برای سيك های جوان آار چندان مشكلی نبود

  
ساعت به يازده نرسيده، خبر دستگيری قاتل خطرناك همراه با شايعات گوناگون به گوشه و آنار 

گشِت سيك ها را . ری را متهم آندمی گفتند پليس نمی خواهد آن ديوانه ی زنجي. محله رسيده بود
مردم در . برای بازجويی نگه داشته اند و می خواهند هر طور هست روی جريان سرپوش بگذارند

آنار خيابان ها جمع می شدند و پس از تعطيلی ميخانه ها، در نقاط مختلف، درگيری و زد و 
تومبيل را شكستند، يك مغازه پنجره ی سه ا. خوردهايی روی داد و سرانجام خسارت هايی وارد آمد

در اين مرحله، يعنی ساعت . ی ويدئو فروشی را غارت آردند و چندين پاره آجر هم پرتاب آردند
يازده و نيم آن شنبه شب، هنگامی آه جمعيت سرحال و هيجانزده، آلوپ ها و سالن های رقص را 

، مرآز بريك هال را منطقه ی ترك می گفت، سرپرست پليِس بخش، بعد از مذاآره با مقامات باالتر
  . شورش اعالم آرد و نيروی پليس را لجام گيسخته به جان شورشيان انداخت

  
در همان حال، صلدين چمچا آه شام را با الی ُآن در آپارتمان رو به بريك هال فيلدز صرف آرده، 

. رَيش پرداخته بودبا ظاهری خيرخواهانه به درد دل هايش گوش فرا داده و با دورويِی تمام به دلدا
بعد از خروج از آپارتمان، در خيابان گروهی از مرداِن آالهخود بر سر را ديده بود آه با سپرهای 



پالستيكی به حالت آماده باش، قدم دو به طور منظم به سويش هجوم می آوردند و از باال سر، شاهد 
با ديدن زره پوش . می باريدرسيدن هليكوپترهای غول آسايی بود آه نورشان چون بارانی سنگين 

. از غريزه ی طبيعی و اوليه اش اطاعت آرد و ناخواسته از جهت نادرست آغاز به دويدن آرد
  .صلدين با سرعت تمام به سوی آافه ی شاندار می دويد

  
*  
  

  . دوربين های تلويزيون به موقع برای فيلمبرداری از يورش به آلوپ موم داغ سر می رسند
  

 فراموش نشود آه عدسی دوربين از چشم - : پشت دوربين ديده می شود اين استصحنه ای آه از
پرواز می   هليكوپتری باالی آلوپ -انسان محدودتر است و تنها آنچه را در نور واقع است می گيرد

دوربين معنی اين . آند و چنان نور زرِد خود را بر آن می اندازد آه پنداری فواره ی ادرار است
يكی . اينك دوربين در آسمان است. ماشين حكومت بر دشمنان می تازد: وب می داندتصوير را خ

از مسؤوليِن خبری در جايی بودجه ی عكاسی هوايی را تصويب آرده و نيم خيز از يكی از 
آسی زحمت راندِن . هليكوپترها چنان از باال به پايين فيلم برمی دارد آه انگار تيراندازی می آند

صدای بادبزن هليكوپترها چنان آرُآننده است آه داد و قال جمعيت را در . را نمی دهداين هليكوپتر 
در اين مورد هم دستگاه های ضبط ويدئويی از گوش انسان حساسيت آمتری . خود محو می آند

  .دارند
  
مردی آه نوِر  ]. اين واژه را چون مربوط به سينما است به همين شکل حفظ کرده ايم[Cut -آات -

ح چهره اش را روشن آرده، شتابان در ميكروفن سخن می گويد و پشت سرش سايه ها در هم سال
ديواری از مردانی با آالهخودها و : اما ميان گزارشگر و سرزمين سايه ها ديواری است. می لولََند

بمب های دست ساز، : گزارشگر، سنگين و جّدی سخن می گويد. سپرهای مخصوص ضِد شورشی
اما دوربين، . و البته تنها رويدادها را باز می گويد. يكی، زخمی شدن پليس، غارتتيرهای پالست

دوربين دستگاهی است آه می توان به سادگی آن را در هم شكست يا ُربود و . ناگفته ها را می بيند
دوربين به قانون، نظم آن و خط ظريِف آبی . اين شكنندگی، آن را به شيئی ويژه مبدل آرده است

چون به حفاظت خود از خطر سخت پايبند است، پشت ديوار، سپرگونه می ماند و . ياز داردرنگ ن
مفهومش اين است آه دوربين جاِنبداری : سرزمين سايه ها را از دور و البته از باال نظاره می آند

  .می آند
  
و رنگ چهره ای با گونه های پژمرده .  شعاع اسلحه وار چهره ی جديدی را روشن می آند- آات-

. بازرس اسفتن آينچ: نام چهره با زيرنويس روی يونيفورمش ظاهر می شود. و روی سرخ
مردی آه در عين . مردی نيك در حال انجام وظيفه ای ناممكن: دوربين آنچه را آه هست می بيند

 منطقه -تحمل ناپذير است: "بازرس می گويد. حال می تواند پدر باشد و از نوشيدن آبجو لذت ببرد
 نگاه آند، سپرهای پالستيكی ضد شورش آتش -برای پليس الزم است.  بهتر حفاظت می آند-منوعم

آن وقت به جنايِت از پيش طرح شده، خرابكاران سياسی، آارخانه های توليد بمب و ." گرفته اند
ما متوجه هستيم آه بعضی از اين جوانان ممكن است احساس آنند : "مواد مخدر اشاره می آند

اما ما هم نمی خواهيم و نمی توانيم به شالق . ی برای نارضايتی و اعتراض وجود داردموارد
بعد در حالی آه از ديدن آن همه نور و عدسی های ساآت و صبور جرأت ." جامعه تبديل بشويم
، اين بچه ها قدر شانس و اقبالشان را نمی دانند، بد نيست با اقوامشان در افريقا: "يافته بود ادامه داد



. آن وقت می فهمند آه مشكالت واقعی را مردِم آنجاها دارند. آسيا و جزاير آاراييب مشورت آنند
اوضاع در اينجا به طور نسبی . می فهمند آه اعتراض مردِم آن آشورها ارزشمند و محترم است

. در اينجا از آدم آشی، شكنجه و آودتای نظامی خبری نيست. آه بسنجيد، آن قدرها هم بد نيست
و می گويد آشور ما ." پس بهتر است قبل از اين آه خيلی دير بشود، قدر آنچه دارند را بدانند

 پشت سرش دوربين چند برانكار، -مردم زحمتكش جزيره ی ما. هميشه آرامش و امنيت داشته
 و نيزَاشكال انسان هايی آه از امعا و احشای آلوپ موم -آمبوالنس و آدم های دردمند را می بيند

بازرس آينچ . دوربينی مجسمه های قدرتمندان را باز می شناسد. داغ بيرون آشيده می شوند
توضيح می دهد در اين آلوپ مجسمه ها را درون آوره ای می پزند و اسمش را هم گذاشته اند 

 دوربين مجسمه های مومی را با بی ميلی -تفريح، به نظر من آه اين آار اصًال تفريحی ندارد
نكند در . حالتشان مثل جادوگرها نيست؟ يا مثل آدمخوارها، انگار بوی گند می دهند. آندنظاره می 

چيزی را می بيند آه .  دوربين پنجره های شكسته را می بيند-اينجا به جادوی سياه مشغول بوده اند؟
دوربين قادر به درك يا . يك اتومبيل است و يك مغازه: در فاصله ای نه چندان دور می سوزد

  .مردم دارند خيابان های خودشان را می سوزانند. ماياندن نتيجه ی هيچ يك از اين ها نيستن
  
چراغ ها همه روشنند و چندين دستگاه تلويزيون در ويترين .  اينجا يك فروشگاه ويدئو است- آات-

پس دوربين، اين خودپرسِت هذيانزده ی تلويزيون تماشا می آند و بعد يك لحظه . باقی مانده است
 اينجا آّله ی يك آدم جّدی است آه نور - آات-. می رود و چندين تلويزيون در آادر ديده می شوند

آدم های بی قانونی آه در . آّله درباره ی آدم های بی قانون صحبت می آند. آن را شستشو می دهد
ه دست به اما آدم آش های امروزی آ. آن ها از ُضَعفا دفاع می آردند. گذشته زندگی می آردند

آن ها بيمارند، روانشان آسيب ديده . آشتارهای جمعی می زنند اين ُبعد قهرمانی را از دست داده اند
َوجه تماُيز اين جنايات، دقت بيمارگونه در حفظ روشی معين . و شخصيتشان از هوّيت خالی شده

ای تهی مغز برای  شايد اين قاتل ه-روشی آه از فرط دقت به انجام فرايض مذهبی می ماَند. است
از اين رو آه از گمنامی بيرون بيايند و چند صباحی به ستاره مبدل . جلب توجه جنايت می آنند

آشتن معشوقه :  يا اين آه دليلش آرزوی مرگ است آه تجلی آن را در ديگری می جوَيند-شوند
ك شكم پاره آن  قاتل مادربزرگ ها آيست؟ نكند همان ج- آسی می پرسد-.يعنی از ميان بردِن خود

آّله اصرار می ورزد آه َشرور در واقع چيزی جز برگرداِن قهرمان نيست آه به تباهی . باشد
 منظورتان همين شورشی ها نيست؟ آّله -آسی از ميان جمعيت او را به چالش می خواَند. گرداييده

و درباره ی ا. خود را تكان می دهد و از ماده گرايی ِافراطی جوانان امروزی تأسف می خورد
 اما تكليف قهرمانان قديمی مانند بوچ آاسيدی، -.غارت مغازه های ويدئوفروشی سخن نمی گفته

 Butch Cassidy,the James brothers, Captain]برادران جيمز و آاپيتن مون اليت 
Moonlight] دوربين - آات-مگر همه شان دزدی نمی آردند؟ مگر بانك نمی زدند؟. چه می شود 

از دستگاه های تلويزيون هيچ باقی .  همان شب به پشت ويترين ويدئوفروشی برمی گرددبعدًا
  . نمانده

  
پليس آه اينك آارش را با مجسمه های . دوربين از آسمان مراقب دِر ُورودِی آلوپ موم داغ است
ث می دوربين بر روی دستگيرشدگان مك. مومی به پايان رسانده، آدم ها را از آنجا بيرون می ِآشد

 از خياط خانه -جورجيو ارمنی[ارمنی يك مرد بلند قد آلبينو، مردی آه آت و شلوار دوخت : آند
پوشيده و درست شبيه به رابرت ِدنيرويی است آه به تباهی گراييده باشد، يك دختر  ].های معروف

دوربين .  شودنامشان جايی ديده نمی. جوان چهارده پانزده ساله، يك جوان بدُخلق حدودًا بيست ساله
ُجرِم سوسانكورام، معروف . با اين حال واقعيت ها آم آم رو می شود. اين چهره ها را نمی شناسد



به پينك واال به گرداننده ی آلوپ و مالك آن جان مسلمه، اجرای عمليات وسيِع خريد و فروش مواد 
. يين، ِشكِر قهوه ای، حشيش، آوآا]. نوعی مواد مخدر ارزان قيمت است[crackِآَرك  -مخدر است

 در باد خوشمردی آه اين مواد را در اختيار دارد آارمند فروشگاه آالت موسيقی مسلمه، يعنی 
اين مرِد دستگير شده مالك استيشنی است آه از آن مقدار نامعينی مواد مخدر . همين نزديكی است

هنوز به سن قانونی . ان استنام دختر جوان، آنيتا صفي. قوی و فيلم های ويدئويی داغ به دست آمده
می گويند مشروب الكلی فراوان می نوشد و آنايه می زنند آه با دستكم يكی از مرداِن . نرسيده

همچنين گزارش می شود آه دختر، سابقه ی بدآاری و . دستگير شده رابطه ی جنسی داشته
ك روزنامه نگار روشن ي. پس دختری معلوم الحال است. معاشرت با جنايتكاراِن بنام را هم داشته

اما خبر پيش . بين اين شايعات خوش خوراك را چندين ساعت بعد از حادثه به ملت تعارف می آند
 با خاك يكسانش -آن ها آلوپ را داغان آرده اند: پينك واال و آلوپ موم داغ. از آن همه جا پيچيده

  .  و اين به مثابه ی اعالم جنگ است-آرده اند
  

مانند خيلی از وقايع ديگر در مكان هايی رخ می دهد آه دوربين قادر به ديدن آن و البته اين نيز 
  .نيست

  
*  
  

  : جبرئيل
  

زيرا بعد از چند روز پرسه زدن . راه رفتنش طوری است آه پنداری در عاَلم رؤيا به سر می َبَرد
 موسوم به در شهر بی آن آه لب به غذا زده يا ديده بر هم نهاده باشد، در حالی آه ترومپِت

عزرائيل درون جيب پالتوی گشادش در دامان است، ديگر تفاوت ميان خواب و بيداری را تشخيص 
 حاال می فهمد دانای آل بودن و در همه جا حضور داشتن يعنی چه، زيرا در عين حال -نمی دهد

َبَرد، آنجا در چند روايت به سر می َبَرد، اينجا جبرئيلی است آه از خيانت الی لويا ُآن رنج می 
جبرئيلی ديگر آه آنار تخت پيغمبر رو به مرگ ايستاده و باز جبرئيِل ديگری آه پنهانی سفر 
زائران را به سوی دريا می نگرد و در انتظار لحظه ای است تا از خفا بيرون آيد و يا جبرئيلی آه 

را هرچه هر روز بيش از روز ديگر نيروی اراده ی حريف را احساس می آند، حريف آه او 
حريف، آه حيله گر و . بيشتر به سوی خود می آشاَند و در جهت آشمش واپسين سوق می دهد

 - صلدين، دوست راستينش را-نازك انديش است و چهره ی دوستش صلدين را به خود گرفته
و بار ديگر . حريف می خواهد جبرئيل را از نگرانی بيرون آورد تا ديگر به حفظ خود نينديشد

  .آه در خيابان های لندن پرسه می زند و می آوشد تا اراده ی خداوند را دريابدجبرئيلی 
  

  آيا قرار است وسيله ی ِابراز خشم خداوند باشد؟
  

  يا عشق او؟
  

آيا جبرئيل فرشته ی انتقام است يا بخشايش؟ و ترومپِت سرنوشت ساز، آيا در جيب او باقی می ماَند 
  َرد و بنوازد؟يا اين آه می بايست آن را بيرون آو

  



 و نتيجه ی مسابقه ی آشتَيش -می خواهم بدانم آدام را انتخاب می آند. من به او راه را نمی نمايانم
دوبار به خاك افتادن، دوبار . زورآزمايی آزاد است. شخصيت هماورد سرنوشت: چه خواهد بود

  .تسليم يا يك بار زمين زدن نتيجه ی آن را روشن می آند
  

  .ال آشتی گرفتن با روايت های سياَرش به راه خود ادامه می دهدو جبرئيل در ح
  

تنها ُبردِن نامش آافی است تا به اوج برساندش، اما . اله لويا: گهگاه سخت هوايش را می آند
  .بالفاصله آيه های شيطانی را به ياد می آوَرد و افكار خود را از او منصرف می آند

   
. هنوز وقتش نرسيده. ی طلبد اما جبرئيل خودداری می آندشيپوری آه در جيب دارد نواختن م

  .  و همچنان در آوچه های شهر پرسه می زند- چه بايد آرد؟-چاره ای می جويد
  

چهره ی زنی ديده می . چشمش از يكی از پنجره های شبانه به صفحه ی يك تلويزيون می افتد
 - معروف ديگری مصاحبه می آند برنامه آه ايرلندی مشهوری است با گوينده یميزبان. شود

تنها ماندن در .  ُاه، فكر می آنم، نه مطمئنم، ُاه بله-بدترين چيزی آه می توانيد مجّسم آنيد چيست؟
مگر نه؟ . مجبور می شوی با خودت چنان آه هستی روبرو شوی. شب آريسمس بدترين چيز است

جبرئيل آه . زندگی همين استدر آينه ای زمخت و سخت گير می نگری و از خود می پرسی آيا 
در آينه، حريف با همان شتاب به او نزديك . از تاريخ آن روز بی خبر است همچنان پيش می رود

  .بازوهايش را از هم باز آرده، فرا می خواَنَدش. می شود
  

می گويد اينجا همانجايی است آه پادشاه هلند سه قرن پيش تصميم . شهر برايش پيام هايی می فرستد
آن روزها اينجا ِدهی خارج از شهر بود، در يكی از دشت های سرسبز . فت در آن ُاطراق آندگر

اما وقتی شاِه هلند تصميم به ماندن گرفت، ساختمانی از آجر سرخ به سبك هلندی سر به . انگلستان
زمه می آن َبناها آه همچنان بر جای ايستاده اند، زم. آسمان بردند تا درباريان را درخود جای دهند
آنان با نيازها و روابط خود سر رسيدند، سرزمين تو . آنند همه ی مهاجران به دور از قدرت نيستند

منطق در همه حال حكمفرما . اما شهر هشدار می دهد. را از آن به گونه ای تازه مجسم آردند
سواری بود از  مشغول - مكانی آه به تمدن رسانده بود- ويليام سوم هنگامی آه در پارك ُلند-نيست

  .اسب به زير افتاد و هنگام تصادم با زمين گردن شاهانه اش شكست
  

جماعت بزرگی از ُمردگان آه نمی . بعضی روزها خود را ميان جسدهايی می يابد آه قدم می زنند
خواهند باور آنند ديگر نيستند، اجساد شورشی آه هنوز مانند زندگان رفتار می آنند، خريد می 

س سوار می شوند، الس می زنند، به خانه باز می گردند تا عشق بورزند، سيگار می روند، اتوبو
و آن . خطاب به آنان فرياد می زند شماها ُمرده ايد، ای از گور در رفته ها، به قبر باز گرديد. آشند

 ها بی اعتنا به او رد می شوند يا می خندند يا ظاهری شرمسار می گيرند و يا با ُمشت تهديدش می
  . آنند

  
شهر شكل مشخص خود را از دست . آن وقت ساآت می شود و شتابان به راه خود ادامه می دهد

  .توضيح جهان از اين پس ناممكن است. می دهد
  



صحنه های هجرت پيغمبر و هيكل حريف در هم می آميزند و دروِن ِمه رنگ می بازند و باز از 
پرنده ای آه .  الت، آه همان پرنده ی متعالی است-لدرست مانند َالی، ا. درون ِمه بيرون می آيند

گفته . مدت ها پيش از اشعار جامپی صحبت آرده بود: اينك به خاطر می آَوَرد. آرزويش را داريم
 هنرمندی آه شست خود را می مكد و نظرات -بود می خواهد آن ها را جمع آوری و چاپ آند

 اشاره به قهرماِن مشهور [Faustusفاوست د دآتر  به الی گفته است اين مثل قراردا-جهنمی دارد
نويسنده نيز حاضر . دآتر فاوست ابديت را فدای ده دوازده سال قدرت آرد. با شيطان است ].گوته

نه ابديت، بلكه الاقل ) آن هم در صورتی آه بخت ياری آند(است زندگَيش را فدا آند و در مقابل 
  .ه بود در هر حال ُبرد با شيطان استجامپی گفت. تا نسل آينده جاودان بماند

  
. آنچه در ذهن جبرئيل سر و صدا راه انداخته است باز هم شعر. اما شاعر چه می نويسد؟ شعر

  .قلبش از چه شكست؟ باز هم شعر، شعر
  

بگذار همه شان به . زودباش. مرا در بياور: ترومپت عزرائيل از جيب بزرگ پالتو فرياد می زند
  .بيا ديگر وقت شاديه. تو فقط ُلپ هايت را باد آن و سوتی توت توت بنواز. َدَرك واصل بشوند

  
ِاير استريپ . نه اين شهر آثيف: اين خوِد لندن نيست. داغ، بخارآلود، تحمل ناپذير. هوا گرم است

زبان های مختلف .  [Airstrip, Mahagonny, Alphaville] آلفاويل ، ماهاگونی،١شماره ی 
  .بابی لندن. باب خدا: در زبان آشوری بابيلو بوده. باِبل.  در هم می شونددر ذهن آشفته اش

  
  اينجا آجا است؟

  
 -ايستگاه قطار شمال لندن:  شبی بی هدف پشت معابد انقالب صنعتی پرسه می زند-بله

  .  و جبرئيل فرشته در عين حال با خود ُآشتی می گيرد-آينگزآراس، برج سنت پانكراس
  

ب جنس های خوش َبر و رويی آنار درها زير نور المپ های تنگستن ايستاده اند اما عج: راه خدا
اين هايی آه دامن . با آيف چرخاندنشان آدم را جذب می آنند! و چه لذت هايی را َعرضه می آنند

به طور متوسط سيزده و (نقره ای و جوراب توری پوشيده اند، نه تنها جنس های جوانی هستند 
قصه ی زندگيشان آوتاه و شبيه به هم . ، بلكه بهايشان هم ارزان است.)ر ندارندپانزده سال بيشت

همه را والدين مذهبی و سخت گير . همگی بچه ای دارند آه جای ديگری نگهداری می شود. است
پااندازهای چاقوآش نود درصد . از خانه بيرون رانده اند و هيچ آدامشان سفيدپوست نيستند

  .هرچه باشد جنس جنس است، به ويژه آه ُبنُجل هم باشد. می زننددرآمدشان را به جيب 
  

ابتدا گام . به جبرئيل فرشته آه به راه خدا می رود از درون سايه و زير نور درود می فرستند
اين ُوفور اجناس ماده چه ربطی به من دارد؟ اما بعد يواش می آند، می . هايش شتاب می گيرند

نياز يا استدعای بی . سايه ها و زير نور المپ ها صدايش می زند، نيازايستد، چيز ديگری از ميان 
باز می رود، . آالمی را آه پشت صداهای ضعيف اين فاحشه های َده پوندی پنهان است می شنود

تمنای چه؟ حاال مثل ماهی هايی آه به . تمنای آن ها است آه نگهش می دارد. آهسته مكث می آند
در حالی آه به او نزديك می شوند نوع راه . ده باشند به سويش می آيندقالب های نامريی گير آر

ِقر از باسن ها می گريزد و چهره ها به رغم سنگينی آرايش سن حقيقيشان : رفتنشان تغيير می آند
می پرسد فكر می آنيد من آه هستم؟ و می . تا به جبرئيل می رسند زانو می زنند. را می نماياَند



با شما در زمان و مكانی ديگر مالقات آرده ام، پشت . من نام شما را می دانم: "دخواهد ادامه بده
عايشه، حفصه، رامله، سوداه، زينب، ميمنه، صفيه، . آن وقت هم مثل حاال دوازده تا بوديد. يك پرده

. آن ها ساآت زانو زده اند." ُجويريه، ُام سلمه مخزومی، رحانه ی يهودی، ماريه، زيبای قبطی
مگر يك فرشته جز عروسك . يشان بی آن آه آالمی بر زبان آورند َبر ِوی آشكار می شودآرزو

ما . مؤمنين اراده شان را به ما تحميل می آنند. چيز ديگری هم هست؟ عروسك خيمه شب بازی
گرما در گوشش ِوزِوزی مانند . دست و پايش سنگين است. نيروهای طبيعتيم و آنان سرَوراِن مايند

  .از حال رفت. راحت شد. ورها در بعدازظهر تابستان می پيچيدصدای زنب
  

  .اما از حال نمی رود
  

  .در ميان اين آودآان آه زانو زده اند، به انتظار پااندازها می ايستد
  

  .و سرانجام وقتی سر می رسند، تنها شيپورش، عزرائيل نابودآننده، را به لب می َبَرد و می نوازد
  
*  
  

آتش از دهاِن ترومپت طاليی بيرون زد، مردانی را آه نزديك می شوند ابتدا پس از اين آه جوی 
در پيله ای از شعله ها می پيچد و سپس چنان خاآستر می آند آه حتی از آفش هايشان چيزی باقی 

  .جبرئيل به واقعيِت َامر پی می َبَرد. نمی ماَند
  

اين بار به سوی محله ی بريك .  می گذاردبار ديگر به راه می افتد و ِامِتناِن روسپيان را پشت سر
  .حاال ديگر همه چيز برايش روشن است. عزرائيل را در جيب گشادش نهاده است. هال می رود

  
مالئكه ای آه برگزيدگان را به سخن در می آوَرد و ِسرِّ الهام را به . او جبرئيل َمِلك مقّرب است

جستجو می آند، نهانی ترين خواست هايشان ها فرشته ای آه در سينه ی زنان و مردان . آف دارد
او ارضا آننده عطش ها و تمناها و برآَوَرنده ی . را در می يابد و آن را به واقعيت تبديل می آند

  .جبرئيل ِجّن درون شيشه است و َسرَورش عنقا است. آرزوها است
  

ُخب چنين . كان می دهد سر ت-هوای نيمه شب آدام آرزو را در خود دارد؟ آن را استنشاق می آند
اين شهری است آه پااليش خود را در شعله ها می جوَيد و فقط وقتی تا .  بگذار آتش ببارد-باشد

  .انتها خاآستر می شود به پاآی می رسد
  

اين آتش داوری خداوندی : "جبرئيل فرشته خطاب به شِب سرآش ادعا می آند. آتش، باران آتش
  ."ن به خواسِت دِل خود برسند و توسط آن بلعيده شوندبگذار آنا. است آه به خشم آمده

  
سياه، گه سفيد را می : "روی ديوارها نوشته اند. ساختمان های بلنِد آم هزينه احاطه اش می آند

 ,Isandhlwana]ُررِآز دريفت ، سانده وانا: ساختمان ها نام دارند. شعاری است تكراری." خوَرد
Rorke’s Drift] .حال تغيير است و نام يكی از ساختمان ها را به ماندال اما همه چيز در 

اما در خالء بی شكل زير پايه ها . ُبرج های ساختمانی بر پايه ها استوار ايستاده اند. برگردانده اند
اجاق : و پايين ُبرج ها، باد همواره زوزه می آشد و آشغال و اشيای بی مصرف تلنبار می شود



نچر دوچرخه، تخته های شكسته ی در، پای عروسك، باقی مانده ی های قراضه، چرخ های شل و پ
سبزيجاتی آه گربه ها و سگ های گرسنه از آيسه های پالستيكی آشغال بيرون آشيده اند، پاآت 
های خالی نيمه گرم قوطی های آنسرو، آرزوهای پايمال شده ی جويندگان آار، آمال رها شده، 

م توسعه يافته، تلخی فزاينده، وحشت استفراغ شده و يك وان خياالت و توقعات برآورده نشده، خش
در حالی آه گروه ساآنان به سرعت در جهات مختلف در حال . حمام آه در حال زنگ زدن است

ُچماق، بطری، : سالح به دست دارند) نه همه(بعضی ها . جبرئيل صاف ايستاده است. حرآتند
  .او آرام ترومپت را به لب می َبَرد و می نوازد. هانندهمه جا جوانان سفيدپوست در آنار سيا. چاقو

  
غنچه های آوچك آتش روی آسفالت جوانه می زند و به سوی تل اشيا و آشغال های دور انداخته و 

تل آوچك حسادت در سياهی شب می سوزد و شعله ی سبز . آرزوهای بر باد رفته دامن می آشد
از . به همه ی رنگ های قوس و قزح در می آيندشعله های آتش . رنگ از خود بيرون می دهد

او گل های آوچك آتش را از شيپور به بيرون می َدمد و آن ها بی هيچ . سوخت اضافی بی نيازند
آنجا چه بايد باشد؟ ! اينجا يك گل صورتی است. مواد سوختنی يا دليلی روی آسفالت می رقصند

ز می شوند و دامن می گسترند، از آنار ُبرج ها به  و حاال غنچه ها با-يك گِل ُرز نقره ای: فهميدم
سرعت باال می روند، به سوی همسايگانشان دست دراز می آنند و َپرچينی از شعله های رنگين 

باغی آه روِيِش نهال هايش چندين هزار . به اين می ماَند آه باغی روشن را تماشا آنيم. می سازند
غنچه می دهند، غنچه ها می شكنند و بوته ها با رشدی باغی آه نهال هايش . برابر شتاب گرفته

باغی از هيوالهای متراآِم در هم پيچيده آه با درخشش . فزاينده به زودی راه عبور را سد می آنند
خود با ديگر باغ های افسانه ای و شاخه های َدرهمی آه اطراف قصر زيبای خفته روييدند، ُآوس 

  . برابری می زند
  

تنها جبرئيل فرشته است آه در . ز زيبايی آه در اندرون، خفته باشد خبری نيستاما در اينجا ا
در هال استريت خانه هايی می بيند آه از آتش ساخته شده اند، با . دنيايی از آتش گام می زند

 و مردان و زنان با -ديوارهای آتشين و شعله هايی آه چون پرده آن سوی پنجره ها آويخته اند
خيابان از گرما سرخ است، ُمذاب، رودی .  پوشيده از آتش گام می زنند، می َدَوندپوست آتشين يا

 خواسته - همه و همه چيز شعله ور است و او با مسّرت شيپور می زند-است به سرخی خون
 موها و دندان های شهروندان سرخ است و دود می آند، شيشه ها می -هايشان را برآورده می آند

  . بال های شعله ور در باالی سر، پرواز می آنندسوزند و پرندگان با
  

مغناطيس است، چشم گرداب است، مرآز مقاومت ناپذير دايره ی سياه . حريف سخت نزديك است
حريف . نيروی جاذبه اش افقی می سازد آه نه جبرئيل و نه نور، قادر به فرار از آن نيست. است

  .از اين طرف، من اينجا هستم: صدا می زند
  

به جای .  اينجا قصری نيست، يك آافه است آه اتاق های طبقه ی بااليش را اجاره می دهندو در
شاهزاده خانم خفته هم زنی غمگين به حال خفگی، از دود بيهوش افتاده و در آنارش روی زمين، 

در حالی آه در . َپهلوی تخت شوهرش، حاجی و معلم سابق، صفيان نيز بيهوش نقش بسته است
 شاندار آه آتش گرفته، آدم های بی چهره آنار پنجره ها ايستاده اند و به وضع َاَسفناآی جاهای ديگِر

  .)آن ها آه دهان ندارند. (آخر نمی توانند فرياد بكشند. با تكان دادن دست آمك می طلبند
  

  !دارد شيپور می زند: حريف



  
  .آهان، خودش است آه مقابل آتش آافه ی شاندار ايستاده

  
  .خوانده روی دست فرشته می َپردعزرائيل نا

  
وقتی نگاه جبرئيل در لحظه ی فرار به . حتی َمِلك مقّرب هم می تواند به آشف و شهود نايل شود

 خودش - در يك آِن زودگذر و بی انتها، حجاب از برابر ديدگانش فرو می افتد-نگاه صلدين می افتد
 زند، گمگشته در يك راهپويی، خصوصی را می بيند آه همراه چمچا در بريك هال فيلدز قدم می

 همان اسراری آه بعدًا آن پست فطرت -ترين اسرار عشق ورزَيش را با اله لويا ُآن فاش می گويد
 اما اينك جبرئيل قابليت يگانگی حريف را آشف -ها با صداهای متعدد از تلفن زمزمه می آردند

. هم بيرون بدهد، همان آه توهين می آردمی آند، همان حريفی آه می تواند صدايش را از ته حلق 
و .  و شعر هم می گفت-! بله-همان آه خاله زنك هم بود: اما خجول هم بود، اصرار هم می آرد

اينك جبرئيل فرشته برای نخستين بار پی می َبَرد آه دشمنی برای استتار به شكل چمچا در نيامده و 
خالصه . ان جهنم در آالبد او نيز در آار نيستهيچ نيروی ماوراء الطبيعه يا حلول يكی از ساآن

اين پليدی، خارِج خود صلدين وجود ندارد، بلكه از يكی از گوشه های ِسِرشت او بيرون شده و 
خود را چون سرطان در تمامی ذهن او پراآنده، همه ی نيكی ها را در روح او به نابودی آشانده و 

اری به انجام رسانده، به طوری آه بعضی اوقات همه ی اين آارها را با حيله گری و پنهان آ
ظاهرًا عقب نشينی می آرده، در حالی آه با استفاده از اين ظاهر، با موذی گری بر رشد پليد خود 

حاال ديگر چيزی از صلدين . ادامه می داده، و اآنون ترديدی نيست آه تمام وجودش را فرا گرفته
 روحش زبانه می آشد و چنان او را ذره ذره آب می آند باقی نمانده جز آتش تيره ی پليدی آه در

حقيقتًا اين شعله های پليد، وحشت انگيز و نفرين . آه آتش چند رنگ اين شهِر نعره آش را می بلعد
  .شده اند و ابدًا به شعله های زيبای يك آتش معمولی شباهتی ندارند

  
 "سپونو، دوست قديمی"چا آه همان صلدين چم: اينك آتش به شكل هالل به آسمان زبانه می آشد
اين همان سوراخ سياهی است آه افق در اطرافش . باشد، آن سوی دِر آافه ی شاندار ناپديد می شود

به انتها می رسد، امكان ديگری وجود ندارد، دنيا آوچك می شود تا به اين نقطه ی يگانه و مقاومت 
  .و از دِر باِز آافه ی شاندار وارد می شودجبرئيل به شدت در شيپور می دمد . ناپذير ختم گردد

  
*  
  

ساختمانی آه شورای روابط عمومی بريك هال را در خود جای داده بود هيوالی يك طبقه ای بود با 
چيزی شبيه به پناهگاه آه در سال های . روآاِر آجِر قرمِز رو به بنفش و پنجره های ضد گلوله

در . ُورود به آن هم آسان نبود. ان ساخته شده بودشصت جالب به نظر می رسيد و در همان ُدور
بوسيله ی انترفون رو به راهروی باريكی باز می شد آه آنار ساختمان امتداد می يافت تا به دِر 

  .اين در آه هميشه قفل بود به آژير مخصوص دزدگير مجهز شده بود. ديگری می رسيد
  

احتماًال آاِر همان زن و مردی بوده آه آليد . بعدًا معلوم شد آه اين آژير را خاموش آرده بودند
مقامات رسمی اشاره آردند آه اين دو نفر به قصد خرابكاری وارد . اصلی را در اختيار داشتند

زِن همدسِت مرِد خرابكار، آه در اثر آتش سوزی خفه شده، از آارآنان خوِد . ساختمان شده بودند
شن نبود و چون همه ی تبهكاران در آتش سوخته علت خيانت رو. دفتر روابط عمومی بوده است



رسيدن "به هر صورت تنها توضيحی آه می شود داد . بودند، تصور نمی رفت هرگز روشن شود
  . بود"به مقاصد فردی

  
  .زن مقتول ماه های آخر حاملگی را می گذراند. واقعه ی َاَسف انگيز بود

  
 ميان آتش سوزی "رابطه ای" آرده بود به نظر بازرس استفن آينچ آه گزارش وقايع را تهيه

ساختمان شورای روابط عمومی و آافه ی شاندار، محل زيسِت دومين خرابكار َمردی آه اينك ُمرده 
احتماًال خرابكار اصلی و مسؤول آتش سوزی همان مرد بوده و زن آه معشوقه . بود، موجود بوده

البته انگيزه . ه، آلت دست قرار گرفتهاش بوده و در عين حال همچنان در منزل همسرش می زيست
اما .  هر دو طرف بر داشتن عقايد ِافراطی مشهور بودند-ی سياسی را هم نمی شد ناديده گرفت

وضع گروه های چپ ِافراطی آه با آن ها در ارتباط بودند به قدری آشفته بود آه از انگيزه ی 
آه هر جنايت به دست همان مرد، اما با اين امكان هم وجود داشت . واقعيشان نمی شد سر در آورد

احتماًال او جانی ُمزدوری بوده آه از سوی مالكين آافه ی . انگيزه های متفاوت صورت گرفته باشد
آن ها می خواستند بعد .  اجير شده بود- آه در آتش سوزی جان خود را از دست داده بودند-شاندار

اًال مرد، شورای روابط عمومی را هم برای احتم. از آتش سوزی از شرآت بيمه خسارت بگيرند
  .ارضای حس انتقامجويی معشوقه اش به آتش آشيده بود

  
مقدار زيادی نفت . در اين آه آتش سوزِی شورای روابط عمومی، عمدًا صورت گرفته ترديدی نبود

د می بازرس آينچ خطاب به روزنامه نگاران آه تند تن. روی ميزها، آاغذها و پروژه ها ريخته بود
جسد دو خرابكار چنان ." خيلی ها متوجه نيستند آتش نفت چقدر زود سرايت می آند: "نوشتند گفت

بازرس ادامه داد تنها . سوخته بود آه پليس برای شناسايی به سوابق دندانپزشكی متوسل شده بود
  .پايان. چيزی آه می دانيم اين است آه هر دو در دفتر فتوآپی بودند

  
  .باز هم هست

  
 مثًال درباره ی يك مرسدس بنز استيشن آبی رنگ آه ابتدا آاميون والكوت -ند تا سؤال دارمچ

درباره ی مردانی آه ماسك های عجيب . رابرتز و بعدَا اتومبيِل ِام جِی پمال چمچا را تعقيب می آرد
 را باز و غريب به چهره داشتند و بعد از پياده شدن از مرسدس، در حالی آه پمال قفل دِر ُورودی

چون هر باشد چشم . درباره ی آنچه در دفاتر اين ساختمان گذشت. می آرد، به زود داخل شدند
و باألخره درباره ی . انسان نمی تواند از ورای آجر قرمز و شيشه ی ضد گلوله به درون نفوذ آند

  .مفقود شدن آيف پالستيكی قرمز و مدارآی آه در آن بود
  

  دهيد؟بازرس آينچ، حاضريد جواب ب
  
  . او رفته است و پاسخی هم برای سؤاالت من ندارد-نه
  
*  
  

اينجا آقای صلدين چمچا را می بينيم آه در پالتوی پشم شتر، يقه ی ابريشمَيش مثل اين پااندازهای 
 همان آقا چمچای هول انگيز آه شب را خدمت الی لويا ُآِن -.نازل در خياباِن های استريت می دود



به : " اتللو درباره ی اياگو گفته بود-.ده و ذره ای پشيمانی به دل راه ندادهبخت برگشته گذران
 چمچا ].عوام بر اين باورند آه اجنه و شياطين ُسم دارند[." اما آن آه افسانه است. پاهايش می نگرم

انسان بودنش از آنچه آه برای توجيه َاعمالش بر زبان می . هم ديگر شخصيتی افسانه ای نيست
او انتقام خود را . او هرچه را آه نيست و نمی تواند باشد، نابود آرده است. نمودار می شودآورد، 

ُجسته و پاسخ خيانت را با خيانت داده و برای رسيدن به هدف از ضعف دشمنش سود ُجسته و به 
  اما با وجود همه ی-. و در اين آار ارضايی ويژه نهفته است-پاشنه ی آشيل او ضربه وارد آورده

جهان ُپر از خشم و رويداد است اما همه چيز در . اين ها، آقا چمچا در اينجا در حال دويدن است
  .ساختمانی می سوزد و قلب او سخت می تپد. تعادل است

  
  .بومبا، دومبا، بومبام دادوم

  
 .چيزی در سينه اش می گيرد. اينك آافه ی شاندار را می بيند آه شعله می آشد و ناگهان می ايستد

  .در حالی آه به حريق خيره مانده. توجه نمی آند.  درد در دست چپش می پيچد-بادومبا
  

  .ناگهان جبرئيل فرشته را می بيند
  

  .فورًا برمی گردد و داخل آافه می دود
  

دِر رو به پله ها را . طبقه ی همكف هنوز آتش نگرفته! هند! آقا چمچای پليد فرياد می زند ميشال
طبقه ی . با خود می گويد َنَفِس اژدها است. سوزان و بدبو به عقب می راَنَدشباز می آند، بادی 

  .باال آتش گرفته، شعله ها تا سقف می رسند و هيچ راهی برای ُورود باقی نيست
  

  . اما اژدها بلندتر از او نعره می آشد" آسی آنجا نيست؟: "صلدين چمچا فرياد می زند
  

. به وسط ميزهای آافه می رسد. عقب عقب می رود. وبدچيزی نامريی به سينه اش مشت می آ
  .اين هم يكی ديگر.  بيا اين را هم بگير-دوم. قلبش به درون سينه می آوبد

  
باالی سرش صدايی می شنود، گويی ميليونها موش می دوند، حيوانات موهوِم پنجه داری آه روح 

قادر به ايستادن . دستخوش حريق استسقف . به باال می نگرد. يك نوازنده ی نی را پی می گرفتند
يكی از تيرهای آتشين سقف را . همانطور آه به باال می نگرد بخشی از سقف آنده می شود. نيست

  .با ژستی ضعيف بازوهايش را حايل می آند. می بيند آه به سويش در حرآت است
  

نفس آشيدن .  استسينه اش ُپردرد. تير هر دو بازويش را می شكند و او را بر زمين می دوزد
  .از آن همه صداهای مرِد هزار آوا، حتی يكی باقی نيست. يارای تكلم نيز ندارد. ساده نيست

  
  .جبرئيل فرشته در حالی آه عزرائيل را در دست دارد وارد آافه ی شاندار می شود

  
*  
  

  ُبرد، آدام حالت را برای انسان به ارمغان می آورد؟



  
 افتد، چه می ُآنی؟ سازش تنها ضعف را اغوا می آند، حال آن وقتی سرنوشت دشمن به دستت می

  .آه چنين فرصتی در خور آزمايش اقويا است
  

حّقا آه . خوب سر من آاله گذاشتی. سپونو: "جبرئيل خطاب به مردی آه بر زمين افتاده می گويد
اندآی " چكار؟: "ر آندو چمچا از نگاه جبرئيل پی می َبَرد آه نمی تواند واقعيت را انكا." از ُاوباشی

اينك اخگرها در اطرافشان فرو می " با من چكار می خواهی بكنی؟: "مكث می آند و باز می گويد
بعد با حرآت " چرا اين آار را آردی؟: "جبرئيل می پرسد. بارانی طاليی و سوزان است: ريزند

ست آه بپرسم چه شد به مثل اين ا. پرسش احمقانه ای بود: "دست به بيهودگی سؤالش اشاره می آند
نه سپونو؟ حرامزاده . آدم همين است ديگه. بسيار آار احمقانه ای بود. َسَرت زد و وارد اينجا شدی

  ." ها همه ُخل وضعند
  

به زودی به محاصره در می آيند و در . اينك شعله ها در حوضچه های اطرافشان می رقصند
ی شوند و به سينه ی چمچا بار ديگر ضربه جزيره ی موقِت خود در آن، در پای مرگ ميخكوب م

 آتش، ناراحتی -:حاال سه عامل به سوی مرگ می آشاَنَدش. می خوَرد به طوری آه از جا می جهد
من : سرانجام ُبريده ُبريده می گويد.  سخت می آوشد تا چيزی بگويد اما نمی تواند-.قلبی و جبرئيل
تيرهای ديگری از سقف .  ميزهای آافه می سوزند-. ببخشيد، َرم ك ن، رحم آن-و َبه َبه اش را
ُمرده شور اين : "جبرئيل آه انگار در عاَلِم بی خودی فرو رفته تكرار می آند. فرو می ريزند

  ."ديوانه بازی را بَبرند
  

  آيا ممكن است بدی هرگز به تماميت نرسد و پيروزِی آن هر چند شگفت انگيز، تمام و آمال نباشد؟
  

بی آن آه ذره ای پشيمانی به دل راه دهد می . مردی آه نقش زمين است نگاه آنيدمثًال به اين 
خواست ذهن انساِن ديگری را پريشان آند و برای رسيدن به هدفش، زنی بی گناه را ملعبه قرار 

و تازه اين آار هم تا اندازه ای به خاطر تمايِل برآورده ناشدنَيش نسبت به الی ُآن بود آه . داده بود
 آن وقت همين مرد بی هيچ گونه دودلی با حرآتی ديوانه  . اشتياقاِت ديدزن های حرفه ای می ماَندبه

  .وار جاِن خود را برای نجات دوستش به خطر افكنده بود
  

  مفهوم اين چه می تواند باشد؟
  

. يندتا چند لحظه ی ديگر هر دو از پا در می آ. آتش به ُدور آن دو حلقه زده و دود فضا را آآنده
  .انگار وضعيت پيش رويمان از آن آه در باال گفتيم بيشتر فوريت دارد

  
  فرشته آخر چه خواهد آرد؟

  
  اما آيا راه چاره ای هم دارد؟

  
جبرئيل ترومپت را به آناری می اندازد، صلدين را از زير تير بيرون می آشد و از زمين بلند می 

به َسبك دامزدی هنگامی آه زبانش را ُبريده . لدچمچا آه دنده ها و بازوانش شكسته، می نا. آند
دود .  شعله ی آوچكی به لبه ی پالتويش می گيرد-. حاال خيلی دير است-"ِد ِر ه: "بودند می گويد



سياه بدبويی تمامی فضا را ُپر می آند، تا پشت چشمانش می َرَود، گوش هايش را آر می آند و 
بازَدمی طوالنی و بی وقفه . يل فرشته آرام باز می َدَمداآنون جبرئ. بينی و شش هايش را می بندد

همين آه آن را به سوی در می َدَمد، اين بازَدم، . آه مدت زمانی فوق تصور به طول می انجامد
 و صلدين چمچا نفس زنان و نيمه جان در حالی -دود و آتش را مانند آارد می َدَرد و پيش می رود

 آه - اما بعدها يقين ندارد درست ديده باشد-گد می اندازد می بيندآه انگار االغی درون سينه اش ل
پنداری پرده يا چادر . آتش چون دريای سرخ در برابرشان دو نيمه می شود و دود تبّسم می شود

در اين هنگام جبرئيل فرشته به سرعت . است، تا اين آه پيش پايشان راهی تا آناِر در باز می شود
ين را به روی دست از اين راه بخشايش به سوی شبی آه از دشمنی و ستيز گام پيش می نهد و صلد

  .گرم است پيش می َبَرد و اين پيروزی، هرچند آوچك، نشان از عشق دارد
  
*  
  

  : نتيجه
  

هنگامی آه از آافه ی شاندار بيرون می آيند، ميشال صفيان را می بينند آه در آنار حنيف ايستاده 
در حالی آه : اينك نوبت جبرئيل است آه نقش زمين شود. ی گريدو برای از دست رفتگانش م

  .همچنان صلدين را حمل می آند، پيش پای ميشال از حال می رود
  

در حالی . بعد ميشال و حنيف همراه دو مرِد بيهوِش دروِن آمبوالنس به سوی بيمارستان می روند
ز پا درآمده، در خواب سخن می آه چمچا ماسك اآسيژن به صورت دارد، جبرئيل آه از خستگی ا

و ميشال . گويد، جمله هايی هذيانی درباره ی شيپور جادويی و آتشی آه چون موسيقی بازَدميده بود
: آه به جلد شيطان رفتِن چمچا را از ياد نبرده و رويدادهای غريب را امكان پذير می داند می گويد

اين جبرئيل فرشته ی . امكان ندارد: "اما حنيف سفت و سخت پاسخ می دهد" ؟-فكر می آنی"
: اما ميشال ول آن نيست." مگر نشناختيش؟ بيچاره تو خواب هم فيلم بازی می آند. هنرپيشه است

: و حنيف به مالحظه ی مرگ پدر و مادر دختر، آرام ولی محكم تأآيد می آند..." اما آخر حنيف"
نگذار به داِم اين توضيحات . اسی است سي-آنچه امشب در بريك هال روی داده پديده ای اجتماعی"

گفتگو از َرَونِد . اينجا صحبت از تاريخ است، واقعه ای تاريخی در زندگی انگليس. صوفيانه بيفتيم
  ."تغيير است

  
: اآنون از مهاجرين و آودآی ُمرده می گويد. ناگهان صدا و موضوع صحبت فرشته تغيير می آند

حاال آه از آتش پاك . ی مجللی آه فساد می پرَوَرد و يك درختهمينطور از خانه ." مثل َده فرمان"
و . آننده جان سالم به در ُبرده و يكی از آن خواب های سريالی برای آخرين بار به سراغش آمده

." هرچه می گويد مربوط به فيلم هايش است آه بازی آرده. ميشو جان گوش آن: "حنيف می گويد
 حلقه می آند و در حالی آه او را به خود می فشارد گونه اش را و بازويش را به ُدور بدن ميشال

بايد همينجا به زندگی . دنيای واقعی است و ما مجبوريم در آن زندگی آنيم. با من بمان: "می بوسد
  ."ادامه دهيم

  
  :درست در آن لحظه جبرئيل فرشته در خواب فرياد بلندی می آشد

  
  ..." آخه آجا می ری؟ ميشال. ا به خدا برگردميشال تو ر! چيزی نيست! ميشال برگرد"



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هشتم
 

 گشايش دريای عرب
  
  
  

سری نيواس، تاجر عروسك عادت داشت هرچند گاه با لحنی تهديدآميز به زن و فرزندانش بگويد 
آخرش يك روز وقتی ديگر زندگی در اين دنيای مادی مزه نداشت، همه چيز، حتی نامش را رها 

خانم . آند و سان ياس می شود و آواره با آاسه ی گدايی عصازنان از اين ِده به آن ِده می رودمی 
سری نيواس آه می دانست شوهر ژالتينی و خوش خلقش از شهرت خود به ايمان و ادای آداب 

مگر سال ها پيش به (دينی لذت می َبَرد و در عين حال از حادثه جويی هم چندان بدش نمی آيد 
، )در امريكا نرفته بودند؟ [Grand Canyon]گرند آانيون  او آن همه خرج نكرده، به اصرار

چون اين انگيزه ی توسل به درويشی هر دو نياز درونِی شوهرش . اين حرف ها را تحمل می آرد
با اين حال هر وقت شوهر را می ديد آه پايين تنه ی چاقش را روی مبل نهاده . را ارضا می آرد

ميله های آهنی دِر ُورودی، به دنيای بيرون می نگرد يا وقتی با آوچكترين دخترشان، و از ورای 
مينوی پنج ساله بازی می آرد، همينطور وقتی می ديد اشتهايش همراه با گذشت زمان به جای 

 لب هايش را غنچه می -تحليل رفتن و رسيدن به حد آاسه ی گدايی، شادمانه رو به افزايش است
در حالی آه به همان چاق و چلگی ( ی هنرپيشه های زيبا را به خود می گرفت آرد و قيافه 
به اين جهت يك روز وقتی مبل را خالی و . و زمزمه آنان به درون خانه می رفت.) شوهرش بود

  .ليوان شربِت آبليموی سری نيواس را نيمه نوشيده روی دسته ی آن يافت، سخت تعجب آرد
  

ری نيواس هم هرگز نتوانست درست توضيح بدهد آه چطور شد يك راستش را بخواهيد، خوِد س
روز صبح نشستن روی مبل راحت حياط را رها آرده، پرسه زنان به جايی رفت آه بتواند رسيدن 



پسر بچه های شيطان آه همه چيز را از يك شب قبل می دانستند . دهاتيان تپتلی پور را تماشا آند
اهپيمايی حيرت انگيز جماعتی با آيف و چمدان می گفتند آه از در خيابان ها با صدای بلند از ر

می گفتند دختری مو نقره ای . راه سيب زمينی به سوی جاده ی عريض آاميون ُرو در حرآتند
راهنمايشان است و تعداد آثيری پروانه ُدور سرشان در پروازند و ميرزا سعيد اختر در مرسدس 

    .نگار هسته ی انبه توی گلويش گير آرده، پشت سرشان می آيدبنز سبز زيتونَيش با قيافه ای آه ا
  

هرچند چانتاپانتا سيلوهای متعدد سيب زمينی و يك آارخانه ی عروسك سازی داشت، اما آنقدرها 
سری نيواس درست قبل از . بزرگ نبود آه ُورود صد و پنجاه نفر توجه اهاليش را جلب نكند

 مالقات آرده بود آه اجازه می خواستند چند ساعت آار را رسيدن جماعت با نمايندگان آارگرانش
چون می دانست آن ها در هر صورت آار را . تعطيل آنند و به تماشای آن واقعه ی بزرگ بروند

با اين وجود مدتی از لجبازی زير سايبان ُورودی باقی ماند و آوشيد . تعطيل خواهند آرد، پذيرفت
بعدًا به ميشال اختر . ا، شكم گنده اش را به تب و تاب نينداخته اندتا وانمود آند پروانه های هيجانز

معلوم بود اين همه آدم فقط برای خوردن و نوشيدن به اينجا . يك پيش بينی بود. چی بگم: "گفته بود
  ."او به دنبال من آمده بود. نيامده اند

  
د پيرها و لطيفه های نچسب اهالی تيتلی پور همراه با گريه ی شيرخواران، فرياد بچه ها، غرولن

عثمان صاحب بوبوم آه چندان مورد عالقه سری نيواس نبود، به چانتاپانتا رسيدند و اندآی بعد بچه 
ها به پادشاِه عروسك سازی خبر دادند آه همسر و مادر زن ميرزا سعيد زميندار، آه همراه 

ده پوشيده، هيچ جواهری همراه مسافرانند، مانند دهقانان پياده سفر می آنند و لباس آورتای سا
همه ی اهالی تيتلی پور . بعد از شنيدن اين خبر بود آه سری نيواس به آافه ی سر راه رفت. ندارند

درست همزمان با او جيپ پليس چانتاپانتا هم . آنجا جمع بودند و آوآوی سيب زمينی می خوردند
اد می زد اگر اين راهپيمايِی جمعی بازرس روی صندلی جيپ ايستاده، پشت بلند گو فري. سر رسيد

سری نيواس با خود گفت باز جنگ ميان هندو و . فورًا تعطيل نشود، حساب همه را خواهد رسيد
  .اين بد است، بد. مسلمان شروع شد

  
پليس با زائران مانند تظاهرآنندگان فرقه ای برخورد می آرد، اما وقتی ميرزا سعيد اختر پيش آمد 

حتی سری نيواس برهمن آه طبعًا هرگز به خيال . رس گفت بدتر گيجش آردو حقيقت را به باز
هر طور بود از ميان جمعيت پيش رفته بود تا . سفر حج نيفتاده بود هم تحت تأثير قرار گرفته بود

. قصد اين مردمان پاك سرشت اين است آه پياده تا دريای عرب بروند: "سخنان زميندار را بشنود
لحن ميرزا سعيد  ."آب دريا در برابرشان گشوده شده، راهی باز خواهد شدآن ها معتقدند آه 

ميرزا " جدی می گوييد جی؟: "ضعيف بود و بازرس را آه رئيس پاسگاه چانتاپانتا بود متقاعد نكرد
خيال دارم قبل از اين آه اتفاق بدی . من نه، ولی آن ها تا دلتان بخواهد جّدی هستند: "سعيد گفت

رئيس پاسگاه با سبيل آلفت، يراق ها و خود بزرگ بينَيش با ." شيطان پايينشان بياورمبيفتد از خر 
گوش آنيد آقا، چطور می شود به اين همه آدم اجازه ی تجمع در خيابان داد؟ : "سر عالمت منفی داد

درست در آن لحظه زائران راه گشودند و ." ممكن است افرادی برانگيخته شوند و حادثه پيش بيايد
ری نيواس برای نخستين بار پيكر خيال انگيز و باورنكردنی دختر را ديد آه لباسی از پروانه به س

" عايشه اين تويی؟: "بی اختيار فرياد زد. بر داشت و موهای به سفيدی برفش تا قوزك پا می رسيد
  "ند؟پس عروسك های تنظيم خانواده ی من چی شد: "و بعد پنداری عقل از سرش پريده باشد افزود

  



اما آسی به او توجهی نداشت، همه چشم به عايشه دوخته بودند آه آرام به رئيس پاسگاه آه سينه 
هيچ نگفت، اما لبخند بر لب آورد و سر تكان داد و يارو انگار يك . پيش داده بود نزديك می شد

. ، باشه خانمباشه: "مرتبه بيست سال جوانتر شده باشد مثل پسربچه های ده، يازده ساله تندی گفت
. و مشكل پليس در آن لحظه حل شد." خواهش می آنم نديده بگيريد. ببخشيد مادام، منظوری نداشتم

و . اس. اس. همان روز چند ساعت بعد، در گرمای بعدازظهر گروهی از جوانان شهر آه با آر
اطراف  ارتباطاتی داشتند از پشت بام های [Wishwa Hindu Parishad]ويشوا هندو پاريشاد 

اما رئيس پاسگاه ظرف دو دقيقه همه را دستگير و روانه ی زندان . شروع به سنگ اندازی آردند
  .آرد

  
  "عايشه دخترم، چه باليی بر سرت آمده؟: "سری نيواس با صدای بلند خطاب به فضای خالی گفت

  
منگ، در زائران در گرمای روز هرجا سايه می يافتند استراحت می آردند و سری نيواس گيج و 

از احساس خاصی ُپر بود و در می يافت نقطه ی چرخش بزرگی بی مقدمه در . ميانشان می گشت
با نگاهش در پی هيكل ديگرگون عايشه ی پيغمبر آه زير درخت پيپال . زندگيش فرا رسيده است

ه اما سرانجام ب. پيش ميشال اختر و مادرش خانم قريشی و عثماِن عاشق پيشه نشسته بود می گشت
ميرزا سعيد زميندار رسيد آه روی صندلی عقب مرسدس دراز آشيده، خواب نبود و احساس می 

ست جی، شما به اين : "سری نيواس با تواضعی ناشی از شگفتی پرسيد. آرد زير شكنجه است
  "دختر ايمان نياورده ايد؟

  
دانيم آه معموًال مثًال می . ما مردان متجددی هستيم. سری نيواس: "ميرزا سعيد برخاست و گفت

پيرها در سفرهای طوالنی از پا در می آيند، خدا سرطان را درمان نمی آند و آِب اقيانوس از هم 
شايد شما بتوانيد . در ماشين جا زياد است. با من بياييد. بايد به اين جنون خاتمه بدهيم. باز نمی شود

  ."د به حرفتان گوش بدهداين عايشه مديون شما است، شاي. آمك آنيد تا منصرفشان آنيم
  

با : "سری نيواس با احساس زبونی چنان آه پنداری دست هايی اعضای بدنش را می فشردند گفت
  "ماشين بيايم؟ پس آارم چه می شود؟

  
من . اجرای اين فريضه برای خيلی از اين ها مترادف با خودآشی است: "ميرزا سعيد اصرار آرد

  ."بهايش را هم بپردازمبه آمك نياز دارم، و البته حاضرم 
  

منظور : "سری نيواس آه احساس می آرد به او توهين شده در حالی آه عقب عقب می رفت گفت
  ."بايد درباره اش فكر آنم. معذرت می خواهم ست جی. پول نيست

  
 -هندو. مگر متوجه نيستی؟ ما آه با اين ها هم مذهب نيستيم: "ميرزا سعيد پشت سرش فرياد زد

  ."می توانيم يك جبهه ی غير مذهبی بر عليه اين مزخرفات تشكيل دهيم! يی بها-ُمسلم
  

 [Lakshmi]لكشمی عكس الهه ی . اما من آدم بی دينی نيستم: "سری نيواس برگشت و گفت
  ."هميشه به ديوار اتاقم است

  
  ."البته الهه ی ثروت برای يك تاجر بهترين الهه است: "ميرزا سعيد گفت



  
اما حتی فيلسوف های شما هم قبول : "ميرزا سعيد به خشم آمد." و در قلبم ":سری نيواس افزود

  ..." تجريد نيروی پوينده ی خدايان است. دارند آه الهه يك پديده ی ذهنی است
  

. تاجِر عروسك، رو به پايين، به عايشه می نگريست آه زير لحاف پروانه هايش به خواب رفته بود
آشف آرده بود آه . و نگفت آه قلبش سخت به ضربان آمده."  جیمن آه فيلسوف نيستم ست: "گفت

صورتشان با . دختِر خفته درست عين تصوير الهه است آه روی تقويم به ديوار آارخانه نقش بسته
  .همديگر مو نمی زد

  
*  
  

سری نيواس همراه زائران شهر را ترك گفت و به التماس های همسرش آه با روی پريشان مينو 
به عايشه گفته بود با اين آه نمی خواهد به . ده، در برابر چشمانش می جنباند وقعی ننهادرا بلند آر

  .حتی تا دريا. زيارت مكه برود، يكباره تمايل شديدی به همراهی با او در خود يافته است
  

همين آه ميان دهاتيان تيتلی پور جا گرفت و با ديگران هم قدم شد، با آميزه ای از شگفتی به صف 
ی انتها و ادراك ناپذيِر پروانه ها چشم دوخت آه چون چتری غول آسا با پرواز خود زائران را ب

اندآی بعد از شدت . پنداری پروانه های تيتلی پور دنباله ُروی درخت آبير بودند. سايبان می آردند
ترس، لذت و شگفتی فرياد آوچكی آشيد، زيرا چند دوجين از آن موجودات رنگ به رنگ روی 

اآنون بود آه بغل دستَيش را . شانه اش نشسته و فورًا به همان رنگ سرخ پيراهنش درآمده بودند
او و همسرش خديجه به . سرپنج محمد دين بود آه ترجيح داده بود در صِف مقّدم نباشد. شناخت

 سرپنج همين آه چشمش به آن نشانه ی آرامت آه بر شانه. رغم آبير سّنی، با نشاط گام می زدند
  .ی بازرگان نشسته بود افتاد، دست دراز آرد و دست او را به گرمی فشرد

  
*  
  

در دوردست صف گله های الغر و استخوانی در . رفته رفته مسّلم می شد آه باران نخواهد باريد
آسی بر روی ديوار سفيد يك آارخانه ی موتورسيكلت سازی . جستجوی آب مهاجرت می آردند

مياِن راه به خانواده های ديگری برخوردند آه بار خود را پشت ." عشق آب است: "نوشته بود
ميرزا . آن ها نيز در آرزوی يافتن آب بودند. خرهای نزار بسته، به سوی جنوب راه می پيمودند

و نمی روند : "و افزود." آب بله، اما نه گنداب شور: "سعيد خطاب به زائران تيتلی پور فرياد زد
اما شما ديوانه ها می خواهيد . آن ها می خواهند زنده بمانند. سيم می شود يا نهببينند به دو قسمت تق

  .رشته ی الشخورها بر سر راه ايستاده، حرآت زائران را نظاره می آرد." بميريد
  

. ميرزا سعيد نخستين هفته ی هجرت به دريای عرب را در يك هيجان هيستريك و ُمداوم سر آرد
سعيد از استيشن واگن پياده می شد و به همسِر رو به . يی می آردندغالبًا صبح و عصر راهپيما

هرچه باشد مريض هستی، بايد استراحت . ميشو، سعی آن عاقل باشی: "مرگش التماس می آرد
اما او نمی پذيرفت و مادرش پرخاش آنان ميرزا ." بيا دراز بكش، بگذار پاهايت را بمالم. آنی

برو توی آن استيشن . بس است. تو همه اش منفی بافی می آنیببين سعيد، : "سعيد را می راند
اما اتومبيل آه مجهز به تهويه بود، همان هفته ." واگن، آوآاآواليت را بنوش و ما را راحت بگذار



راننده پس از استعفا به زائران پيوست و زميندار ناچار خود . ی اول راننده اش را از دست داد
هرگاه اضطراب بر او غالب می شد اتومبيل را پارك می آرد و از آن پس . پشت فرمان نشست

هر . مانند ديوانگان در ميان زائران می دويد و تهديد يا التماس می آرد و يا پيشنهاد رشوه می داد
روز دستكم يك بار با عايشه روبرو می شد، او را مسؤول بر باد رفتن زندگيشان می خواند و 

ی توانست به سخنانش ادامه دهد، زيرا هر بار به او می نگريست اما هرگز نم. نفرينش می آرد
پوست ميشال در اثر پيشرفت سرطان به رنگ . چنان به هوس می آمد آه دچار شرم می شد

ديگر خود را نمی آراست . خاآستری درآمده بود و نشانه های خستگی در خانم قريشی ديده می شد
با اين حال هر گاه سعيد پيشنهاد می آرد برای . ندو پاهايش از فرط راه رفتن تاول زده بود

  .استراحت به اتومبيل بيايد، با صراحت هميشگی رد می آرد
  

جادوی عايشه همچنان بر زائران آارگر بود و ميرزا سعيد هر بار به ميان زائران می آمد، 
 سر جا مانده بود سرانجام با َسری به دّوار افتاده از فرط گرما، عرق ريزان تا اتومبيلش آه عقب

يك روز همين آه به استيشن واگن رسيد ديد پوست نارگيلی آه از . می دويد و غرق غصه می شد
پنجره ی اتوبوسی پرتاب شده، به شيشه ی جلو اصابت آرده و َتَرآی آامل به شكل تار عنكبوت بر 

 بر روی زمين و پنداری قطعات شيشه آه. به ناچار شيشه را آامًال شكست. آن پديد آورده است
ولی آدم های بی . داخل اتومبيل می ريختند از گذرا و بی ارزش بودن مال دنيا با او سخن می گفتند

اعتقاد در جهاِن چيزها به سر می َبَرند و ميرزا سعيد خيال نداشت به سادگی شيشه ی اتومبيلش را 
وقتی خبر . ز می آشيدشب ها در آنار همسرش روی تشكی آنار جاده زير ستارگان درا. بشكند

استيشن واگن . اين يك عالمت است: "شكستن شيشه را به او داد، بی آن آه دلدارَيش دهد پاسخ داد
  ."را رها آن و به ما بپيوند

  
  "مرسدس بنز را رها آنم؟: "سعيد وحشتزده غريد

  
د رفتن مگر چه می شود؟ تو ُمدام از بر با: "ميشال با صدای خاآستری و بی حاَلش جواب داد

  "يك مرسدس نيز آمتر يا بيشتر چه فرقی می آند؟. زندگی می گويی
  

  ."هيچ آس مرا نمی فهمد. تو نمی فهمی: "سعيد ناليد
  

  . جبرئيل در خواب خشكسالی را ديد
  

الشه ی اتوبوس ها آنار آثار باستانی و جسدها . زمين زير آسمان خشك و بی باران تيره می شد
خرهای وحشی به طرز . ز پشت شيشه ی شكسته اش ُبروِز فاجعه را ديدميرزا سعيد ا. می پوسيد

عجيبی جماع می آردند و در همان حال ُمرده، وسِط راه، می افتادند، زارعاِن بی چيز آه به ناچار 
انباری برای آب . روزُمزد برای دولت آارگری می آردند، آنار جاده، آب انباری می ساختند

زنی بقچه به دست به سوی چادری آه از : زندگی غم انگيز آنار جاده. دبارانی آه هرگز نمی باري
يك تكه چوب و مقداری آهنه پاره ساخته بود می رفت، دخترآی محكوم به حمل وسايل مختصر 

آيا ارزش زندگی : ميرزا سعيد اختر انديشيد. آشپزخانه، جاده ی آثيف و خاك آلود را می پيمود
و ميشال برابر است؟ آن ها چه آم تجربه اند، چه آم، مايه برای تغذيه چنين آدم هايی با زندگی من 

مردی با لباس محلی زرد رنگ چون پرنده ای بر روی سنِگ مسافت سنج . ی روح خود دارند



آنار جاده نشسته بود، پايی به روی زانو، دستی به زير بغل، چپق می آشيد و همين آه ميرزا سعيد 
  .داخت آه درست به ميان چهره ی زميندار نشستبه آنارش رسيد، اخ تفی ان

  
همه به . صبح سه ساعت و غروب نيز سه ساعت راه می رفتند. زائران آهسته پيش می رفتند

آهستگی ضعيفترين زائران گام برمی داشتند و بر اثر بيماری آودآان، ِاشكال تراشی مقامات با 
ی افتادند و بيش از دو مايل در روز نمی وقايعی چون آنده شدن چرخ يك گاری ُمدام به تأخير م

. پيمودند، در حالی آه تا دريا صد و پنجاه مايل راه بود و سفر، يازده هفته به درازا می آشيد
خديجه پيرزنی آه پنجاه سال همسر دهان لق و خوشبخت سرپنج محمد دين بود، َمِلك مقّرب را در 

  "جبرئيل، خودت هستی؟: "زمزمه آرد. خواب ديد
  
از اين آه بر خالف . همان آه آاری ناخوشايند بر عهده دارد. من عزرائيلم. نه: "بح پاسخ دادش

  ."انتظارتان ظاهر شدم مرا ببخشيد
  

پس از دو ساعت به . صبح روز بعد بی آن آه به شوهر چيزی بگويد به راهپيمايی ادامه داد
يش به فاصله ی هر پنج مايل آنار نزديكی خرابه های يكی از آاروانسراهايی رسيدند آه مدت ها پ

خديجه وقتی خرابه را ديد، چيزی از گذشته ی آاروانسرا و مسافرانش آه . جاده ساخته شده بود
اما مفهوم اين . هنگام خواب، دزد به سراغشان می آمده و اموالشان را به يغما می ُبرد، نمی دانست

سرپنج اعتراض ."  بروم آنجا دراز بكشمبايد: "خطاب به سرپنج گفت. ديدار را به خوبی دريافت
  ."نه، بعدًا خودت را به آن ها برسان: "آرام پاسخ داد" مگر نبايد به راه رفتن ادامه دهيم؟: "آرد

  
پيرمرد می . در خرابه دراز آشيد و سر را به روی سنگ صافی آه سرپنج برايش يافته بود نهاد

سرپنج خشمگين به سوی رهُروان دويد و . شتزن چند لحظه بعد درگذ. گريست، اما بيهوده بود
  ."حاال ديگر زنم را هم آشتی. هرگز نبايد به حرف های تو گوش می دادم: "غريد. عايشه را يافت

  
ميرزا سعيد اختر آه فرصت را مناسب يافته بود، با صدای بلند اصرار آرد . زائران توقف آردند

َمِلك مقّرب به ما : "اما عايشه مخالف بود. برسانندجسد خديجه را به نزديكترين قبرستان مسلمانان 
ميرزا ." نمی توانيم بازگرديم يا راهمان را آج آنيم. دستور داده يك راست به سوی دريا برويم

او همسر مورد عالقه ی سرپنِج تان بود، می خواهيد آنار جاده : "سعيد خطاب به زائران گفت
  "؟سوراخی بكنيد و جسدش را در آن بيندازيد

 
سعيد آه نمی توانست . اما دهاتيان تيتلی پور موافق بودند جسد خديجه فورًا در همانجا دفن شود

حتی سرپنج عزادار نيز موافقت : باور آند، پی ُبرد عزمشان قاطعتر از آن است آه تصور می آرد
 .آرد و جسد خديجه را در گوشه ی برهوت دشتی پشت خرابه های آاروانسرا دفن آردند

  
 اين حال صبح روز بعد ميرزا سعيد، سرپنج را ديد آه از جمع زائران جدا شده، با بی ميلی، با

سعيد از اتومبيلش پايين پريد و خود را به عايشه رساند تا بار ديگر . آهسته و با فاصله می آمد
تا برای چه پيرزن را به اينجا آشاندی ! ای هيوالی سنگدل! هيوال: "فرياد زد. حسابش را برسد

اما در حالی آه به سوی استيشن واگن بازمی گشت، سرپنج به . عايشه به او اعتنا نكرد" بميرد؟
می دانستيم هرگز نمی توانيم به مكه مشّرف بشويم تا اين آه سر . ما فقير بوديم: "نزدش آمد و گفت

  ."ه اينجا آشاندآنقدر آرد و آرد تا آار را ب. و آله ی او پيدا شد و بنا آرد مردم را تشويق آردن



  
عايشه ی آاهن گفت می خواهد با سرپنج صحبت آند، اما حتی يك واژه برای دلدارَيش بر زبان 

هر آس در راه زيارت فنا شود . بهتر است ايمانت را تقويت آنی: "نياورد و سرزنشش آرد که
سته، تو چرا همسرت اآنون در ميان مالئكه ها و گل ها نش. حتمًا جايگاهی در بهشت خواهد يافت

  "پشيمانی؟
  

ببخشيد : "آن شب، در حالی آه ميرزا سعيد آنار آتش آوچكی نشسته بود سرپنج نزدش آمد و گفت
  ."ست جی، ممكن است من را با ماشينتان بَبريد؟ خودتان قبًال پيشنهاد آرده بوديد

  
 آند و از طرف سرپنج آه نمی توانست راهی را آه همسرش جاِن خود را بر سِر آن باخته بود رها

ديگر، ايمان قاطعی را آه الزمه ی زيارت بود در خود نمی يافت، وارد استيشن واگِن شكاآان شد 
  ."اين هم اولين بيعت: "و ميرزا سعيد خرسند انديشيد

  
*  
  

چنان به پشتی صندلی عقب . نتايج تصميم سرپنج محمد دين از هفته ی چهارم رفته رفته نمايان شد
آم آم پشتی چرمی، . می داد آه پنداری خودش زميندار است و ميرزا سعيد شوفرمرسدس بنز تكيه 

تهويه ی مطبوع، يخدان ويسكی سودا و پنجره های آينه ای و اتوماتيك اتومبيل به او درس بزرگی 
با بينِی رو به باال حالِت ُپرنخوت مردی را به خود می گرفت آه می تواند بی آن آه . می آموخت
و اما ميرزا سعيد با اين آه پشت فرمان چشمان و بينَيش از خاآی آه . ه چيز را ببيندديده شود هم

اآنون در پايان هر . از سوراخ شيشه ی جلو وارد می شد ُپر بود، از گذشته احساس بهتری داشت
روز دسته ای از زائران به ُدور مرسدس بنز با آن ستاره ی درخشانش حلقه می زدند و در حالی 

. اال و پايين رفتن شيشه های عقب می نگريستند به گفته های ميرزا سعيد گوش می دادندآه به ب
هربار آه سرپنج شيشه را باال می آشيد، چهره ی خود را در آينه می ديدند و پايين آه می رفت 

حضور سرپنج در مرسدس به گفته های ميرزا سعيد . قيافه ی سرپنج در برابرشان ظاهر می شد
  .زه می بخشيدحقانيتی تا

  
عايشه مانع دهاتيان نمی شد و ظاهرًا در اعتماد خود خطا نكرده بود، چنان آه فرد ديگری به 

اما سعيد نگاهش را می ديد و عايشه چه پيشگو بود، چه نبود، ميرزا سعيد حاضر . آافران نپيوست
  .خواسته ی خود برسدبود شرط ببندد آه آن نگاه بدُخلِق دختری جوان بود آه ديگر مطمئن نبود به 

  
  .و در آن هنگام عايشه ناپديد شد

  
زائران سخت آشفته . روزی هنگام خواب بعدازظهر از آنجا دور شد و تا يك روز هم خبرش نرسيد

اما بعدًا . خوب می داند چگونه احساسات ِنيوشندگان را تحريك آند:  سعيد انديشيد-و پريشان بودند
و خاك آلود نزدشان بازگشت، و اين بار در ميان موهای نقره ايش، آهسته از ميان چشم انداز ابدی 

فورًا دهاتيان را فرا خواند و . تكه هايی به رنگ طاليی درآمده بود و ابروانش نيز طاليی می زد
گفت َمِلك مقّرب از اين آه مردمان تيتلی پور به خاطر معراج يك شهيد به سوی بهشت دچار ترديد 

آب دريا برای عبور آنان " است و امكان دارد پيشنهاد خود را پس بگيرد و گشته اند، سخت مكّدر
بعدش هم بايد .  تنها چيزی آه از دريای عرب عايدتان می شود آب شور استبنابراين. راه باز نكند



." به سيب زمينی آاری متروآتان بازگرديد آه ديگر هرگز رنِگ باران را به خود نخواهد ديد
و ." اين آه نمی شود. نه بی بی جی، ما را ببخش: "به التماس افتادند. فرا گرفتدهاتيان را وحشت 

دختری آه از آمال طلبی و يك . اين نخستين بار بود آه دختر را به نام قديس باستانيشان می ناميدند
پس از اين خطابه ميرزا . ولی تحت تأثير همان صفاتش بودند. دندگَيش در عين حال می ترسيدند

  ."برنده َمِلك مقّرب: راند دوم: "ميرزا سعيد انديشيد. و سرپنج در استيشن واگن تنها شدندسعيد 
  
*  
  

در هفته ی پنجم وضع زائران سالخورده رو به وخامت نهاد، خوراك آم شد، يافتن آب دشوار بود و 
ی دار و دسته ی الشخورها در فاصله ای نه چندان دور پرسه م. اشك آودآان ديگر درنمی آمد

  .زدند
 

. همين آه از مناطق روستايی دور شدند و به بخش های ُپرجمعيت رسيدند اوضاع وخيمتر شد
بيشتِر اتوبوس های مسافرتی و آاميون ها به راه خود در جاده ادامه می دادند و زائران به ناچار 

ه، از آن گذشت. در حالی آه به يكديگر تنه می زدند، نعره آشان خود را آنار می آشيدند
غالبًا ناچار ." مسلمان ها. ديوانه ها: "موتورسواران و فروشندگان هم به آن ها بد و بيراه می گفتند

بودند تمام شب را به راهپيمايی ادامه دهند، زيرا مسؤولين شهرها نمی خواستند چنان جمِع بی 
 .مرگ و مير اجتناب ناپذير بود. آبرويی روی پياده روهاشان به خواب َرَود

  
.  گاو عثمان ميان دوچرخه ها و تاپاله های شتر در شهر آوچك بی نامی زانو بر زمين زدبعد

داری چه آار می آنی؟ می خواهی جلوی . بلند شو، ِد بلند شو احمق: "عثمان عاجزانه فرياد زد
يعنی . و گاو دو بار سر جنباند" بساط ميوه فروشِی اين غريبه ها َسَقط بشوی و مرا تنها بگذاری؟

  .ره و نفس آخر را آشيدآ
  

پروانه ها جسدش را پوشاندند و رنگ خاآستری بدن، شاخ ها و زنگ های گردنش را به خود 
آه برای ُورود به شهر به پوشيدن ساری آثيفی تن (عثماِن عزادار به سوی عايشه دويد . گرفتند
و با صدايی رقت .) ه می شدهر چند ابِر ُپرُشكوه پروانه ها همچنان به دنبالش در هوا ديد. داده بود

عايشه شانه باال انداخت و با خونسردی " آيا گاوها بعد از مرگ به بهشت می روند؟: "انگيز گفت
عثمان به او نگاه ." گاوها روح ندارند و ما اين راه را می رويم تا ناجی ارواح باشيم: "پاسخ داد

  ."تبديل به شيطان شده ایتو : "آرد و پی ُبرد آه ديگر دوستش ندارد و با نفرت گفت
  

  ."من پيامبرم. من هيچ نيستم: "عايشه گفت
  

پس بگو چرا خدايت اينقدر برای نابودی بی گناهان اصرار می ورزد، : "عثمان با خشم پاسخ داد
آخر از چه می ترسد؟ آيا اينقدر بی اعتماد است؟ آيا محتاج آن است آه ما برای اثبات عشق خود 

  "جان دهيم؟
 

رد                  اما عاي  ال می آ ری را ِاعم ران      . شه در پاسخ به اين آفرگويی ها نظم سخت ت اصرار داشت زائ
ُروان را وادار   . هر پنج وعده ی نماز را بخوانند و جمعه ها روزه بگيرند        در پايان هفته ی ششم ره

د                   ا آنن د ره اده بودن ه افت ا آ ازه را همانج الخورده و يك            : آرده بود چهار جسد ت رد و يك زن س دو م



ه             د ختر شش ساله درگذشته بودند و زائران در حالی آه به ُمردگان پشت می آردند، به راه خود ادام
د ان داد  . دادن ه ی ُمردگ سپاری آبرومندان رای خاآ ب الزم را ب ه ترتي ود آ ر ب عيد اخت رزا س ن مي . اي

د     ) نجس سابق (سرپنج محمد دين و عثمان       اری دادن ُروان،         . به او ي ايی از ره ين روزه سيار  در چن ب
ه                        عقب می افتادند، اما رسيدن يك مرسدس بنز استيشن به بيش از صد و چهل مرد و زن و آودك آ

 .با خستگی به سوی دريا گام بر می دارند، دشوار نيست
 
*  
  

د                            ه می زدن رد مرسدس حلق ا ِگ ه شب ه رّدد آ ران م روه زائ اد و گ زايش نه ه اف ان رو ب تعداد ُمردگ
ت ی گرف عيد براي. فزون رزا س تمي تان می گف ه . شان داس ن آ ای صحرايی و اي اره ی موش ه درب

ی را تعريف           . چگونه سيرِس جادوگر، مردان را به شكل خوك در می آَورد           شبی هم قصه ی نی زن
رد               ه     . آرد آه با نواختنش بچه های شهر را به سوی پرتگاهی در آوهستان ب ه آن را ب ن آ پس از اي

د،    زبان خودشان پايان داد، اشعاری به انگ      زی از آن نمی فهميدن ليسی برايشان خواند تا با اين آه چي
د  را دهن وش ف عر گ يقی ش ه موس د. ب ين خوان هر : "چن ين ش ك در  [Hamelin]َهِمل برنزوي

[Brunswick] ك اُنِور ، نزدي زرگ، روِد  [Hanoaver]ه رِ ب ژرف و ُپرعرض،  [Weser]ِوِس
  ..."ديوارهای جنوبَيش را شستشو می دهد

  
رد               اينك از دي   سخت خشمگين می      . دن آن دختر، عايشه، آه به او نزديك می شد احساس رضايت آ

نمود و پروانه ها مانند آتش، پشت سرش پرواز می آردند، چنانكه پنداری از بدنش شعله های آتش                    
  .زبانه می آشيد

  
ه َدَرك واصل                         : "فرياد زد  د آخر سر ب می  آن ها آه به اشعار شيطان به زبان شيطان گوش می آنن
  ."شوند

  
  ."يعنی می توانند بين شيطان و دريای ژرف آبی، يكی را انتخاب آنند: "ميرزا سعيد جواب داد

  
*  
  

ود     ا                     . هشت هفته گذشته ب ه آنج ار ب دتر شده، آ ه روز ب شال روز ب ان سعيد و همسرش مي ط مي رواب
دل نمی شد               شان رّد و ب ا وجود سرطا         . آشيده بود آه ديگر آالمی ميان شال ب ه       حاال مي ه او را ب ن آ

ه حساب می                       رين نايب او ب شه و مهمت رين شاگرد عاي رنگ خاآستِر ُمردگان درآورده بود، مؤمن ت
ترديدهای ديگر رهُروان به ايمان او نيرو بخشيده بود و شوهرش را مسؤول ايجاد و دامن زدن   . آمد

  .به آن ها می شُمرد
  

ده        ديگر   : "در آخرين گفتگويشان به او َتَشر زده بود آه         يچ گرمی نمان و ه من می ترسم ِبِهت        . در ت
  ."نزديك بشم

  
رای خاطر           : "ميرزا سعيد فرياد زد  ده؟ ب ی؟ گرمی نمان ده؟ چطور همچين حرفی می زن گرمی نمان

رای                       آی بدو بدو به اين زيارِت لعنتی آمدم؟ برای مواظبت از آی؟ برای اين که عاشق آی هستم؟ ب



گرفته برای آی هستم؟ گرمی نمانده؟ مگر مرا نمی شناسی؟   اين که اين همه نگران و غمگين و دل     
  "چطور می توانی همچين چيزی بگويی؟

  
ی     : "زن با صدايی آه دود گرفته و نفوذ ناپذير می نمود گفت          ين چطور صحبت می آن ه اش  . بب هم

  ."خشم و غضب، خشم سرد، يخ، مثل يك سنگر
  

دبختی  . اين خشم نيست، اضطراب است   : "داد زد  در . زخم و درد است  . و بيچارگی است  احساس ب
  "آجای اين حرف ها خشم و غضب می شنوی؟

  
  ."همه ی آدم ها تا شعاع چند مايل می شنوند. من می شنوم"
  

به . به بهترين آلينيك های اروپا و آانادا و امريكا می َبَرَمت          . با من بيا  : "ميرزا سعيد به التماس افتاد    
تو آه هميشه ابزار و آالت آن ها را تحسين می   . عجزه می آنند  آن ها م  . تكنولوژی غرب اعتماد آن   

  ."آردی
  

  .و به شوهر پشت آرد." من به زيارت مكه می روم: "گفت
  

ا                 : "ميرزا سعيد غريد   ن ه ه ی اي زنكه ی احمق لعنتی، چون خودت داری می ميری، می خواهی هم
سويش افَکَند، به سوی استراحتگاه       اما زن بی آن آه نيم نگاهی به         " را هم با خودت به آشتن بدهی؟      

اد       ه راه افت ان آوردن آنچه نمی بايست می                         . آنار جاده ب ر زب ار و ب ا از آف دادن اختي ه ب و حاال آ
ن    . گفت، گفته ی ميشال را به اثبات رسانده بود، بی اراده به زانو افتاد و زار زار گريست                  پس از اي

زد            بگو مگو ميشال از خوابيدن در آنار او خودداری          آرد و همراه مادر رختخواب مختصرش را ن
  . پيامبری آه شنلی از پروانه داشت و هادی آنان به سوی مكه بود، َپهن آرد

  
اد می بخشيد و                             ان اعتم ه آن ران می گشت، ب در طول روز ميشال بی وقفه آار می آرد و ميان زائ

شتر در سكوت غوطه می          . زير بال مهربانی خود می گرفت      ر        عايشه هرچه بي شال اخت  خورد و مي
ه از حوزه ی اطاعت     . برای امور جاری راهنمای زائران شده بود      ود آ اما در آن ميان زائری هم ب

ود  رون ب ی  : او بي يس بانك دولت شی، همسر رئ انم قري ادرش، خ شی،  . م ای قري شال، آق در مي دن پ آم
رده و در حال گِ                    . واقعه ی مهمی بود    ار توقف آ ان چن ايه ی درخت ر س ران زي ردآوری چوب و   زائ

ه حاال         . جستجوی ديگ و قابلمه بودند آه اتومبيلش را از دور ديدند           شی آ انم قري و از   ١٣-١٢خ  آيل
ردن    ب آ ا و مرت اس ه دن لب ه تكان رد ب ا آ شان برخاست و بن غ آ وری جي ود، ف ده ب ر ش ل الغرت قب

ان؟     نگران چه   : "ميشال مادرش را ديد آه با ته ماتيكی آلنجار می رود و گفت            . موهايش  هستی مام
  ."راحت باش

  
رد                اره آ دند اش ا          . مادر با حرآتی ضعيف به اتومبيل هايی آه نزديك می ش دار ب د، بانك ه بع د دقيق چن

ود                ستاده ب ه ی جّدی در آنارشان اي اور نمی          : "گفت . هيكل درشت و قياف ودم ب ده ب ه چشم ندي اگر ب
ا مزخر              . آردم در          . ف است  به من گفته بودند، اما جواب دادم آه اين حرف ه ه اينق ود آ ن ب رای اي ب

  "آخر چه معنی دارد؟. بی خبر از پريستان گذاشتيد رفتيد. طول آشيد تا بفهمم آجاييد
  



ه                 خانم قريشی آه زير نگاه شوهر به لرزه افتاده بود، با زبونی شروع به گريستن آرد و در حالی آ
مرا . به خدا نمی دانم: " جواب داددر پاهای پينه بسته و بند بنِد ُوجودش خستگی را احساس می آرد          

  ."خدا می داند چطوری عقلم را از دست دادم. ببخش
  

ار من است      ! مگر نمی دانی، ُپسِت من حساس است        : "آقای قريشی غريد   ردم اساس آ اد م آن . اعتم
  "آخر َمردم به آدم چه می گويند؟. وقت زنم دنبال َبنگی ها راه می افتد

  
د             ميشال مادر را در آغوش آشي      ه ده ن گفتگو خاتم رای        . د و از پدر خواست به اي ه ب شی آ ای قري آق

رده    الی آ ادش را خ ه ب تيكی آ د الس د، مانن رش می دي ره ی دخت ار مرگ را در چه ار آث نخستين ب
ين                    . باشند، از غريدن باز ماند     شه ی روشن ب ه عاي زود آ ميشال از بيماری سرطان سخن گفت و اف

  .ی ُرخ می دهد و او آامًال درمان می شودقول داده است آه در مكه معجزه ا
  

اَنَمت               : "پدر التماس آرد   ه برس ه مك ا ب ا هواپيم ر ب ا       . پس بگذار هرچه زودت ه می شود ب راهی را آ
  "هواپيما رفت، برای چه پياده می روی؟

  
ی تنها مؤمنين می توانند اين معجزه را عمل        . ما بايد پياده به زيارت برويم     : "اما ميشال پافشاری آرد   

  ."مامان مواظب من است. آنند
  

دام يكی از                      ا ُم آقای قريشی ناچار با ليموزينش در عقب صف های زائران به ميرزا سعيد پيوست ام
ا دارو       دو خدمتكاری را آه با موتور همراهيش می آردند، نزد ميشال می فرستاد تا بپرسند به غذا ي

دارد از ن ز ديگری ني ا چي ز را رد . ي ه چي شال هم ا مي ه نمی ام شی آ ای قري رد و سرانجام آق می آ
ه                   ا ب اقی گذاشت ت ه سوی شهر بازگشت و يكی از خدمتكاران را ب د ب ا آن توانست کاِر بانك را ره

د           : "آارهای آن دو برسد و تأآيد آرد       د   . او را می گذارم تا دستوراتتان را اجرا آن ار  . حماقت نكني آ
  ."را تا می توانيد آسان آنيد

  
ای   [chaprasi Gul Muhammad]محمد چاپراسيس گل اما  خدمتكار، روز بعد از بازگشت آق

ُروان                        ه ره انش ب شان ايم ه ن قريشی موتورش را رها آرد و پس از گره زدن دستمالی ِگرد پيشانی ب
رزا                   . پيوست عايشه چيزی نگفت، اما با پيوستن او به زائران لبخندی شيطنت آميز بر لب آورد و مي

  .باشد اين دختر، تنها متعلق به عالم رؤيا نيست، بلكه انسان است و جوانسعيد با خود گفت هرچه 
  

رد        ود و در             . خانم قريشی شكايت می آ رده ب ته، عزمش را سست آ دگی گذش ا زن اه ب آن تماس آوت
ا سودا          حالی آه ديگر دير بود، ُمدام به ميهمانی ها و بالشتك های نرم و ليوان های آب ليموی تازه ب

رود،        ي. می انديشيد  اده راه ب كباره اين آه زنی خانواده دار مانند او خواسته بودند مثل جاروِآش ها پي
د          رزا                 . به نظرش آامًال غير منطقی می آم زد مي فندوار ن التی گوس ا ح األخره روزی ب ه ب ود آ ن ب اي

  :سعيد رفت و گفت
  
  .دلربا بخشيدو به چهره ی گوشت آلودش حالتی " سعيد پسرم، آيا واقعًا از من بدت می آيد؟"
  

  ."البته آه نه: "سعيد آه شكلك او دلش را به هم می زد، به خود فشار آورد و گفت
  



  ."از من نفرت داری و هدفم را هم بيهوده می دانی. چرا: "زن باز با دلبری گفت
  

  "اين حرف ها چيست آه می زنيد؟. آماجی: "سعيد آب دهانش را قورت داد و گفت
  
  ." شما تند صحبت آرده امآخر بعضی وقت ها با "-
  

اما ." فراموش آنيد. مهم نيست: "سعيد آه از ديدن اين ادا و اطوارها داشت شاخ در می آَورد گفت
. می خواهم بدانی آه همه اش از روی عشق و عالقه بود: "فايده ای نكرد و خانم قريشی ادامه داد
  "مگر نه؟. آخر عشق چيز شگفت انگيزی است

  
  ."بله، عشق، دنيا را به حرآت در می آَوَرد: "ی خواست با او راه بيايد گفتميرزا سعيد آه م

  
و می خواهم برای اين آه اين . بر خشم من هم پيروز شده. عشق بر همه چيز پيروز می شود "-

  ."موضوع به شما ثابت بشود، با اتومبيلتان سفر آنم
  

  ."مال خودتان است آماجی: "ميرزا سعيد تعظيمی آرد و گفت
  
مگر . از خانم ها بايد محافظت آرد. پس به آن دو نفر دهاتی بگوييد جلو، پيش خودتان بنشينند "-

  "نه؟
  
  ."البته "-
  
*  
  

در هفته ی ُنُهم . داستان ِدهی آه همه ی اهالَيش پياده به سوی دريا می رفتند، همه جا پيچيده بود
 بيشتری بودند،  حلی آه نيازمند آرایخبرنگاران به سراغشان آمدند و از آن پس سياستمداراِن م

بازرگانانی آه پيشقدم می شدند هزينه ی زيارت را بر عهده بگيرند به شرط اين آه زائران 
مقواهای تبليغاتی را بر بدن بياويزند، توريست های خارجِی جويای رازهای مشرق زمين و 

ه می خواهند شاهد تصادفات الشخورهای انسان نما، مشتری های دايمی مسابقات اتومبيل رانی آ
تماشاگران وقتی گروه پروانه های رنگ به رنگ را می ديدند آه . باشند، راحتشان نمی گذاشتند

مانند لباس، بدن عايشه را پوشانده اند و در حين حال غذای اصليش هم بودند، مات و متحير با 
شتند سوراخی پديد آمده بود آه در تصوير ذهنی ای آه از دنيا دا. انتظارات بيشتر عقب می نشستند
عكس های عايشه در همه ی روزنامه ها به چاپ رسيده بود و . با هيچ وسيله ای ُپر نمی شد

زائران از آنار تابلوهای تبليغاتی گذشتند آه تصوير زيبای پروانه خوار، سه برابر بزرگتر از 
 در " نرمی بال پروانه اندپارچه های ما به"اندازه ی طبيعی نقاشی شده، شعارهايی از قبيل 

بعضی از ِافراطيون مذهبی در اطالعيه هايی . سپس خبرهای جّدی تری رسيد. آنارش ديده می شد
تهييج " افكار عمومی و "انحراف" را مردود دانسته و آن را اقدامی در جهت "حج عايشه"

ی تراآت آنار جاده  ميشال دسته ا-تراآت هايی پخش آرده.  قلمداد آرده بودند"احساسات همگانی
زيارت پياده يكی از سنت های ملی قبل از اسالم است و چيزی : " و در آن نوشته بودند-يافته بود



آلودگی اين سنت به وسيله ی آن آه او را عايشه : "و نيز." نيست آه اين مهاجرين ابداع آرده باشند
  ."آنونی استبی بی جی می نامند، دامن زدِن عمدی و فضاحتبار به وضعيت حساس 

  
  ."ما مشكلی نخواهيم داشت: "آاهن سكوت خود را شكست و اعالم آرد

  
*  
  

  :جبرئيل در خواب حومه ای را ديد
  

، دورترين حومه ی شهر بزرگ ساحل دريای [Sarang]سارنگ همين آه گروه حِج عايشه به 
ر برای ديدنشان عرب، آه مقصدشان بود، نزديك شد، خبرنگاران، سياستمداران و پليس هرچه بيشت

ابتدا افراد پليس تهديد آردند آه آن ها را با زور متفرق خواهند آرد، اما سياستمداران . شتافتند
يادآور شدند آه اين آار به نوعی جانبدارِی آشكار می ماند و احتماًال در سراسر آشور به درگيری 

يی موافقت آردند، اما با سرانجام سران پليس با ادامه ی راهپيما. های قومی منجر خواهد شد
ميشال اختر ." نمی توانيم عبور بی خطر زائران را تضمين آنيم: "غرولندی تهديد آميز افزودند آه

  ."ما به راه خود ادامه می دهيم: "گفت
  

معلوم شد معدنچی های . حومه ی سارنگ در نزديكی معادن مهم ذغال سنگ و نسبتًا ثروتمند بود
 -"گشودن راه" يا شايد -زندگی خود را صرف آندن راه های زيرزمينیسارنگ، يعنی مردانی آه 

می آردند، تاب نمی آوردند آه دختری فقط با يك تكاِن دست، همان آار را در مورد دريا عملی 
بعضی از آادرهای وابسته به گروه های معتقد به حكومت منطقه ای دست به آار شده، . آند

نتيجه ی َاعمال اين خرابكاران، دار و دسته ای تشكيل شد و با معدنچی ها را تحريك آردند و در 
 شروع به تظاهرات "جادوگر پروانه ها، به خانه برگرد! ما زائر اسالمی نمی خواهيم"شعارهای 

  .ميرزا سعيد خوابش نمی ُبرد. آرد
  

تماس شِب قبل از ُورود به سارنگ، ميرزا سعيد بار ديگر دست به دامن زائران شد و بيهوده ال
عايشه زيِر گوِش ميشال . " فردا همه مان را می ُآشند. دست از اين راهپيمايی برداريد: "آرد

در اينجا آسی . بهتر است شهيد بشويم تا ترسو بمانيم: "زمزمه ای آرد و او به بانگ بلند گفت
  "ترسو هست؟

  
ی آه شعارش سری نيواس، آاشف گراند آانيون، مالك آارخانه ی عروسك ساز. يك ترسو بود

 - او آه از پيُروان سفت و سخت الهه ی لكشمی بود. خالقيت و صداقت بود، به ميرزا سعيد پيوست
 احساس آرده بود نمی تواند -همان آه چهره اش به طرز شگفت انگيزی به عايشه شباهت داشت

. ستممن آدم ضعيفی ه: "نزد سعيد اعتراف آرد. در درگيری ها هوادار هيچ يك از طرفين باشد
اما چه . گرفتار عشق عايشه خانم شدم و َمرد بايد برای به دست آوردن آنچه دوست دارد بجنگند

سری نيواس پنجمين عضو ملحدين جامعه ی مرسدس بنز ." می توان آرد، ناچارم بی طرف بمانم
و سری نيواس غمگين به ا. بود و حاال خانم قريشی به ناچار در آنار يك آدم آاِسبكار جا گرفت

سالم آرد و چون ديد با بدُخلقی خودش را آنار می آشد، خواست جبران آند و در حالی آه از 
خواهش دارم اين هديه ی ناقابل را به نشانه : "جيبش يك عروسك تنظيم خانواده در می آَورد گفت

  ."ی احترام از من بپذيريد



  
. ی باز به نماز و دعا پرداختندمؤمنين در فضا. آن شب را ُملحدين در استيشن واگن به سر بردند

به آن ها اجازه داده بودند تحت حفاظت پليس نظامی در زمينی آه در گذشته انباِر موقِت راه آهن 
اين آه در باطن . ميرزا سعيد در فكر چيزی بود آه سری نيواس گفته بود. بود، به سر َبَرند

 توان ندارم آه چنين افكاری را به مرحله اما آن قدر: "و او جواب داده بود. طرفدار راه گاندی است
. من برای رنج بردن درست نشده ام ست جی. ببخشيد، اما حقيقتش همين است. ی عمل درآورم

بهتر بود پيش زن و بچه هايم می ماندم و به اين مرض حادثه جويی آه مرا تا اينجا آشانده خاتمه 
  ."می دادم

  
خانواده ی من هم از نوعی بيماری : "وسك جواب دادميرزا سعيد در ذهن بی خوابش به تاجر عر

بسياری خودشان . مرض انفصال؛ ناتوانی در ايجاد ارتباط با اشيا، حوادث و احساسات: رنج برده
در حالی آه ما بيشتر و بيشتر . را با آار يا محل تولدشان يا چيزی شبيه به آن توضيح می دهند

  ."روبرو شدن با واقعيت آسان نيستدر چنين حالتی . درون ذهنمان زيسته ايم
  

اما آنچه روی می داد . منظورش اين بود آه باوِر واقعيِت آنچه آه روی می داد برايش مشكل بود
  .حقيقت داشت

  
*  
  

صبح روز بعد، وقتی زائراِن عايشه آماده ی حرآت شدند، گروه پروانه هايی آه از تيتلی پور با 
حتی آن هايی آه بر بدن .  گشتند و آسمان ابری را خالی گذاشتندآنان همسفر بودند رفته رفته ناپديد

و او به ناچار با لباسی عادی، .  لباس پوشانده بودند نيز به دوردست پرواز آردند- َسرَور-عايشه
ناپديد . ُمرّآب از يك ساری آهنه ی نخی آه بر حاشيه نقش برگ داشت به رهبری زائران ادامه داد

محروم از برآت . زيارتشان ُمهر تأييد می نهاد رهُروان را افسرده آردشدن معجزه ای آه بر 
پروانه ها در برابر اصرار ميشال اختر آه در حال حرآت به سوی سرنوشت سرودی بخوانند، بی 

  .تفاوت ماندند
  
*  
  

 در خيابانی آه دو طرف آن رديف دآان "ما زائر اسالمی نمی خواهيم"جماعتی آه شعار می داد 
راه زائران را با . ميرآاران دوچرخه بود، مراسم استقبالی برای عايشه ترتيب داده بودندهای تع

الشه ی دوچرخه های قراضه بند آورده و پشت اين سنگر ُمرّآب از چرخ های شكسته، زنگ های 
خاموش و دسته های آج و معوج تا رسيدن حج عايشه به بخش شمالی خيابان به انتظار نشسته 

ه چنان به سوی جماعت رفت آه پنداری وجود خارجی ندارند و هنگامی آه به آخرين عايش. بودند
چهارراهی رسيد آه پشت آن ُچماق ها و چاقوهای دشمنان انتظارش را می آشيد، صدای رعد چون 

ديگر برای . شيپوِر سرنوشتی شوم به گوش رسيد و بارانی به َتوان اقيانوس از آسمان فرو ريخت
بعدًا بسياری از زائران به اين باور رسيدند آه خدا آن باران .  خشكسالی دير بودنجاِت محصول از

را برای آن روز ذخيره داشته و آنقدر آب ها را در آسمان تلنبار آرده بوده آه مانند دريا بی انتها 
  .بله، خدا برای نجات پيامبر و مؤمنانش محصول آن سال را فدا آرده بود. شود

  



در ميان آشفتگی و . ز باران سيل آسا، زائران و بدخواهانشان را گيج آرده بودنيروی شگفت انگي
راستش اين باز مرسدس بنز استيشن واگن ميرزا . سيل، شيپور دوم سرنوشت نيز به گوش رسيد

سعيد بود آه به سرعت از آوچه پسكوچه های آنار حومه به پيش رانده بود، به طوری آه چند بند 
 جای آنده، گاری آدو حلوايی را انداخته و چند سينی پالستيكی را به هوا پرتاب لباِس ُشسته را از

اين آوچه، خيابان دوچرخه سازان را درست در . آرده تا سرانجام به آوچه ی سبدبافان رسيده بود
اينجا ميرزا سعيد پا را تا آخر روی پدال گاز فشار داد و به سرعت . شمال سنگربندی قطع می آرد

چهارراه راند، به طوری آه عابرين و چهارپايه های سبدبافان به آناری پرتاب شدند و به طرف 
. آن وقت به شدت ترمز آرد. درست در لحظه ای به چهارراه رسيد آه سيل از آسمان فرو ريخت

سری نيواس و عثمان بيرون پريدند، ميشال اختر و عايشه ی پيغمبر را گرفتند و در حالی آه به 
سعيد چنان شتابان . پا می زدند و ناسزا می گفتند هر دو را به درون مرسدس انداختندشدت دست و 

  .از صحنه دور شد آه آسی فرصت ُزدودن آب از روی چشم و سر و صورت را نيافت
  

ميشال اختر از آن زير به شوهرش . داخل اتومبيل همگی خشمگين روی يكديگر تلنبار شده بودند
: و ميرزا سعيد با حالتی استهزاآميز جواب داد!" بی همه چيز! خر! خائن! خرابكار: "فحش داد

مگر نمی خواهی وقتی اقيانوس مثل ُگل وا می شه اون رو . شهيد شدن زيادی آسان است ميشال"
  "ببينی؟

  
و خانم قريشی از زير دست و پای عثمان در حالی آه نفس نفس می زد و چهره اش سرخ شده بود 

  ."ما آه منظور بدی نداشتيم. يگه ميشوُخبه، بس آن د: "گفت
  
*  
  

  . جبرئيل در خواب سيل را ديد
  

وقتی باران شروع به باريدن آرد، معدنچی های سارنگ تبر به دست منتظر زائران بودند، اما از 
وقتی سيل دوچرخه های سنگر را با خود برده بود، قادر به بيرون آردن اين فكر از آّله ی خود 

جوی ها و سيستم تخليه ی فاضالب شهر بالفاصله تسليم حمله . رفدار عايشه استنبودند آه خدا ط
. ديری نگذشت آه معدنچی ها تا آمر در گل و الی سيالب فرو رفتند. ی مقاومت ناپذير آب شدند

بعضی ها برای حرآت به سوی زائران تالش می آردند، در حالی آه آن ها خود به زحمت جلو 
ام نيروی طوفان دو برابر و بعد باز هم دو برابر شد و ضخامت باران به در اين هنگ. می رفتند

فرامين آسمان . پنداری زمين در َمغاآی فرو می رفت. حدی رسيد آه به آسانی نفس نمی شد آشيد
  . و زمين يكسان شده بود

  
  .چنان باريد آه فزونی آب جلوی ديِد جبرئيل را در خواب گرفت

  
*  
  

اينك خيابان های . دی خيس بر آن صحنه ی ويرانِی ونيزی پرتو افكندباران ايستاد و خورشي
آنجايی . سارنگ به آانال مبّدل شده بودند و بقايای انواع و اقسام خرابی ها در آن ها شناور بودند

آه تا چند ساعت پيش ريكشاهای موتوری، شترها با گاری و دوچرخه های تعمير شده رفت و آمد 



يری روزنامه، ِگل، دستبند، پوست هندوانه، چتر، عينك آفتابی، سبد، ُگه، می آردند اآنون مقاد
آب، رنِگ سرِخ عجيبی به خود . شيشه ی دارو، ورِق بازی، شيرينی، َپن آيك و المپ شناور بود

از معدنچی . گرفته بود و جماعِت مرطوب خيال می آردند در خيابان ها جوِی خون روان است
سگی در چهارراه از آنار سنگر فروريخته ی . شه اثری ديده نمی شدهای زورگو و زائران عاي
در اطراف تا چشم آار می آرد سكوت مرطوب سيل بر همه جا . دوچرخه ها، شنا می آرد

آودآان چنان يكه خورده بودند آه تواِن بازی نداشتند و از باالی بام ها به آب آه تا . حكمفرما بود
  .رسيد خيره مانده بودندآمِر اتوبوس های پارك شده می 

  
  .آن وقت پروانه ها بازگشتند

  
پنداری پشت خورشيد آمين می آشيدند و برای ِابراز مراسم شادمانی به . معلوم نبود از آجا

پيدايش اين فرش عظيِم نور در . مناسبت پايان باران همگی رنگ نور آفتاب را به خود گرفته بودند
آن ها دست و .  بعد از طوفان فرو رفته بودند به حيرت آشانيدآسمان، مردم سارنگ را آه در ُبهِت

پا گم آرده، از وحشِت پاياِن دنيا به درون خانه ها پناه بردند و آرآره ها را آشيدند اما ميرزا سعيد 
 حتی خود -اختر و همراهانش آه روی يكی از تپه های نزديك، شاهد بازگشت معجزه بودند، همگی

  .وفی مقدس ُپر شدند از احساس خ-زميندار
  

ميرزا سعيد با اين آه بر اثر نفوذ باران از شيشه ی شكسته ی مقابل درست چيزی را نمی ديد، با 
سرعتی جهنمی جلو می رفت تا اين آه در جاده ای در گردنه ی يك تپه در برابر َدری با پالك 

در باران ديده می تأسيسات معدن به زحمت .  توقف آرد"معدن ذغال سنگ شماره ی يك سارنگ"
آن الت ها آنجا آميِن ما را . آهای انيشتين: "ميشال اختر با ضعف شروع به ناسزا گفتن آرد. شد

آفرين . واقعًا آه دست مريزاد سعيد. می ِآشند، آن وقت تو ما را اينجا به ديدن رفقايشان می آوری
  ."بر تو

  
وز فاجعه ی معادن سارنگ به وقوع پيوست اما معدنچی ها ديگر آاری با آن ها نداشتند، زيرا آن ر

سعيد، ميشال، سرپنج، . و پانزده هزار معدن چی، زنده زنده زير تپه ی بيرون شهر مدفون شدند
عثمان، خانم قريشی، سری نيواس و عايشه خسته، در حالی آه رطوبت تا مغز استخوانشان نفوذ 

نس، مأمورين آتش نشانی، گروه های نجات و آرده بود، آنار جاده ايستاده بودند آه مقاديری آمبوال
مسؤولين امور معدن سر رسيدند و مدت ها بعد در حالی آه به عالمت حسرت، سر می جنباندند 

زندگی درد : "سرپنج گوش هايش را مياِن َشست و سبابه اش گرفت و گفت. محل را ترك آردند
است آه از يك ماده سگ آمتر سكه ی بی مقداری . زندگی همش درد و از دست دادن است. است

  ."می ارزد
  

عثمان آه ديگر گاو نداشت و مانند سرپنج که در آن راهپيمايی همسفر عزيزی را از دست داده بود 
اصل آار اين است آه ما : "خانم قريشی می خواست جنبه ی مثبت قضايا را بنماياَند. نيز گريست

آن وقت عايشه ديده بر هم نهاد و با آوای . داما آسی جوابش را ندا." همگی صحيح و سالم هستيم
  ."آنان به جزای اميال َپست و نّيت های پليدشان رسيدند: "آهنگين پيامبران گفت

  
بدبخت ها داشتند زيِر آن زميِن . آخه اين ها آه پشت سنگر نبودند: "ميرزا سعيد خشمگين فرياد زد
  ."المصب آارشان را می آردند



  
  ." گور خود را آندندآنان: "عايشه پاسخ داد

  
*  
  

سعيد هنگامی آه آن ابر طاليی ِگرد . در اين لحظه بود آه چشمشان به پروانه های بازگشته افتاد
. آمد و سپس نور بالدار خود را به جهت های گوناگون فرستاد، با ناباوری به تماشا ايستاده بود

تنها آاری آه می . ا را سيل گرفتهآنج: "سعيد مخالفت آرد. عايشه می خواست به چهارراه بازگردد
اما عايشه و ." توانيم بكنيم اين است آه به آن طرف تپه برويم و از آن سوی شهر سر در آوريم

پيامبر دست دور آمر ميشاِل تكيده و خاآستری . ميشال به او پشت آرده، در راه بازگشت بودند
  .انداخته بود و آمكش می آرد

  
آخه من با اين . ميشال تو رو به خدا، اگر خدا را دوست داری: "تميرزا سعيد خطاب به زنش گف

  "اتومبيل چه آنم؟
  

اما او همچنان که به عايشه ی روشن بين تكيه داده بود، بی آن آه به عقب نگاهی بيندازد به سوی 
  .سيل پيش می رفت

  
عالقه اش را در چنين بود آه آخر سر ميرزا سعيد اختر، مرسدس بنز استيشن واگن، اتومبيل مورد 
  .نزديكی ُورودی معادن سيلزده ی سارنگ رها آرد تا به زائران دريای عرب بپيوندد

  
هفت مسافِر ِگل آلود و در حالی آه تا ران در سيالب فرو رفته بودند، در تقاطع خيابان تعميرآاران 

بايد واقعيت : "گفتميرزا سعيد . آب آرام آرام پايين می رفت. دوچرخه و آوچه ی سبدبافان ايستادند
شايد غرق شده اند يا به . هيچ آس نمی داند چه به سر دهاتی ها آمده. زيارت تمام شده. را پذيرفت

آن وقت ." ديگر جز ما چند تا پيُروانی نداری. به احتمال بيشتر گم و گور شده اند. قتل رسيده اند
بازی تمام . اموش آنی خواهربهتر است قضيه را فر: "صورتش را به عايشه نزديك آرد و افزود

  ."شده
  

  ."نگاه آن: "ميشال گفت
  

دهاتی های تيتلی پور از هر طرف، از معدن تعميرگاه های سيلزده و گوشه و آنار شهر به سوی 
بدن هايشان از گردن تا قوزِك پا زير بال پروانه ها پنهان بود و صف های . چهارراه روان بودند

انگار طناب هايی بودند آه آن ها را از درون چاه .  پرواز می آردندطوالنی پروانه ها در مقابلشان
مردم سارنگ وحشتزده از پشت پنجره ها به . بيرون می آشيدند و به مكانی امن راه می ُبردند

در حالی آه آب های ُمكافات آم آم فرو می نشستند، حِج عايشه بار ديگر وسط . تماشا ايستاده بودند
  .جاده متشكل شد

 
  ."باور نكردنی است: "رزا سعيد گفتمي
  



پروانه ها تك تك اعضای آاروان حج را يافته و به خيابان اصلی بازگردانده . اما حقيقت داشت
مثًال اين آه وقتی پروانه ها روی ُمچ شكسته ی پايی . بعدًا چيزهای عجيبتری هم گفته شد. بودند

.  بازی پنداری بر اثر جادو بسته شده بودنشسته بودند استخوان جوش خورده بود، يا آن که زخِم
بسياری از زائران گفتند پرواز پروانه ها ِگرد لب هايشان، آنان را از بيهوشی بيرون آورده، حتی 

  .بعضی تصور می آردند در آب غرق شده بودند و پروانه ها آنان را به زندگی بازگردانده اند
  

. سيل شما را نجات داد، چون دشمنانتان را با خود ُبرد. اينقدر احمق نباشيد: "ميرزا سعيد فرياد زد
  ."لطفًا به جنبه ی علمَيش توجه آنيد. پس تعجبی ندارد آه تعداد آمی از شما آسيب ديده باشيد

  
ميشال در حالی آه به بيش از صد زن و مرد و آودِك پوشيده از پروانه های براق اشاره می آرد 

  "تو اين را چطور توضيح می دهد؟علم . چشمت را باز آن سعيد: "گفت
  
*  
  

مأمورين شرکت شهرداری با . در آخرين روزهای راهپيمايی، همه ی مردم شهر به ديدنشان آمدند
راه را از نزديكی . عايشه و ميشال مالقات آردند و راه عبوری را از ميان شهر در نظر گرفتند

ند شب ها بی آن آه خيابان ها را بند مساجد انتخاب آرده بودند، به طوری آه زائران می توانست
هر روز آه زائران به سوی : هيجان در شهر شدت داشت. بياورند، در مساجد بيتوته آنند

بعضی با استهزا و . استراحتگاه بعدی روانه می شدند، جماعت عظيمی به تماشا می ايستاد
  .می شدندخشنونت و بسياری با هدايای شيرينی، دارو يا خوراك با آن ها روبرو 

  
آخر موفق نشده بود بيش از . ميرزا سعيد، خسته و خاك آلود در سرخوردگی شديدی به سر می ُبرد

پاسخ . ُمشتی از زائران را با خود هم عقيده آند آه به عقل، بيشتر می توان اعتماد آرد تا به معجزه
سعيد زيرلبی . ن بوده استعاقالنه ی دهاتی های تيتلی پور اين بود آه معجزه تا آن زمان پشتيبانشا

  ."اگر آن ها نبودند می شد آاری آرد. اين پروانه های المصب: "به سرپنج گفت
  

  ."آقا آن ها از اول با ما بودند: "سرپنج در حالی آه شانه باال می انداخت پاسخ داد
  

 به حاال ديگر بوی مرگ می داد و چهره اش به رنگی. ميشال اختر آشكارا به مرگ نزديك می شد
. اما اجازه نمی داد شوهر به او نزديك شود. سفيدِی گچ درآمده بود و سعيد را سخت می ترساند

مادرش را نيز از خود دور آرده بود و وقتی پدرش از بانك مرخصی گرفت و در نخستين شِب 
: بيتوته در يكی از مساجد شهر به ديدارشان آمد، گفت بهتر است آنجا را ترك آند و اعالم آرد

همين آه ميرزا سعيد جمله ی ." اآنون به جايی رسيده ايم آه فقط پاآان می توانند با هم باشند"
  .عايشه را از دهان همسرش شنيد، بيشتر اميدش بر باد رفت

  
روز جمعه آمد و عايشه موافقت آرد آه زائران در آن روز از راهپيمايی چشم بپوشند و در نماز 

ه اينك تقريبًا تمام آياتی را آه در آودآی در ذهنش فرو آرده ميرزا سعيد آ. جمعه شرآت آنند
بودند، از ياد برده بود و درست نمی دانست، ِآی دست ها را مثل آتاب مقابل صورت بگيرد، ِآی 
دوزانو بنشيند و در چه زمان پيشانی بر زمين بفشارد، با احساس بيزاری از خود، به زحمت 



 با اين حال در پايان، واقعه ای روی داد آه حِج عايشه را وادار به .مراسم نماز را به پايان رسانيد
  .توقف آرد

  
هنگامی آه زائران به تماشای مردمی آه حياط مسجد را ترك می گفتند ايستاده بودند، بيرون دِر 

و " آنجا چه خبر است؟: "گفت. ميرزا سعيد به سوی آن رفت. اصلی سر و صدايی به گوش رسيد
 ميان جماعتی آه روی پله ها ايستاده بودند به زحمت می گذشت، زنبيلی را روی در حالی آه از

  .آخرين پله ديد آه از درون آن صدای گريه ی آودك نوزادی به گوش می رسيد
  

مردم . حتمًا حرامزاده بود و شانس زيادی نداشت. ظاهرًا بيش از دو هفته از عمرش نمی گذشت
عايشه ی روشن بين آه شهرتش تمام . سجد باالی پله ها سبز شدبعد آخونِد م. گيج و مرّدد بودند

  .شهر را فرا گرفته بود، در آنار او ديده می شد
  

آخوند در . جمعيت چون دريا از وسط به دو نيمه شد و عايشه و آخوند به سوی زنبيل، پايين آمدند
  :فتفاصله ای آوتاه نوزاد را وارسی آرد، برخاست و رو به جمعيت ايستاد و گ

  
  .آخوند َمرد جوانی بود." فرزند شيطان است. اين نوزاد، مولودی ناپاك است"
  

و تو، ای عايشه ی آاهن، تو چه : "ميرزا سعيد اختر فرياد زد. احساسات جمعيت تحريك شده بود
  "می گويی؟

  
  ."همه چيز از ما خواسته خواهد شد: "زن جواب داد

  
  .ند، بچه را سنگسار آردندو جماعت آه نيازمند دعوتی آشكارتر نبود

  
*  
  

مرگ نوزاد فضای شورشی در . از آن پس زائران عايشه از ادامه ی راهپيمايی خودداری آردند
ميشال آه . از ميان آنان هيچ يک سنگی پرتاب نكرده بود. ميان تيتلی پورهای خسته ايجاد آرده بود

ماريش فرو رفته بود آه بتواند اينك چون برف رنگ پريده بود، بيش از آن در ضعف ناشی از بي
بار ديگر رهُروان را ِگرد هم آوَرد و عايشه آه مثل هميشه از بحث و گفتگو سر باز می زد، به 

هر وقت به خداوند پشت آرديد، از اين آه او نيز با شما مقابله به مثل آند : "دهاتيان هشدار داد
  ."تعجبی نكنيد

  
مسجدی آه از بيرون به . جد وسيع شهر چمباتمه زده بودندزائران ِگرد هم در گوشه ی يكی از مسا

رنگ سبز روشن و درون آبی خوشرنگی بود، و به وقت لزوم با نئون های رنگارنگ روشن می 
بعد از هشدار عايشه به او پشت آردند و علی رغم گرما و رطوبت هوا بيشتر به يكديگر . شد

بود بر آن شد تا بار ديگر مستقيمًا با عايشه ميرزا سعيد آه فرصت را مناسب يافته . چسبيدند
بگوييد ببينم، فرشته دقيقًا چطور همه ی اين اطالعات : "با ظاهری مهربان پرسيد. زورآزمايی آند

. هميشه تفسير خودتان را بيان می آنيد. را به شما می دهد؟ شما هرگز آلمات او را بازگو نمی آنيد
  " نمی دهيد و آالم خودش را تكرار نمی آنيد؟برای چه پيام او را مستقيمًا به ما



  
  ."او با من از طريق شكل های روشن و فراموش نشدنی سخن می گويد: "عايشه جواب داد

  
ميرزا سعيد آه از تلخی نيروی سرآوب شده ی تمنای خود نسبت به عايشه و دور ماندن از همسِر 

 راحتش نمی گذاشت، در اين طفره رو به مرگش به جان آمده بود و خاطره ی بدبختی های راه
لطفًا بيشتر توضيح بدهيد وِاّلا : "رفتن دختر ضعفی را آه پَيش می گشت بازيافت و اصرار آرد

  "اين شكل ها چگونه اند؟. ممكن است آسی حرفتان را باور نكند
  

  !"َمِلك مقرّّّب برای من به آهنگ های محبوِب روز آواز می خواَند: "عايشه اعتراف آرد
  

. خنده ی انتقام بود. ميرزا سعيد اختر از فرط شادی دست ها را به هم آوفت و بنا آرد به خنديدن
عثمان صاحب گاو در حالی آه ُدُهل می نواخت و در اطراف دهاتی ها می رقصيد شروع آرد به 

. هوجی: "می خواند. خواندن آخرين آوازهای فيلم های تازه و پشت چشم نازك آردن های دخترانه
  ."هوجی هوجی. جبرئيل اينطوری می خواَند

  
آن ها با رؤيای از دست . آن وقت زائران يكی يكی بلند شدند و در رقِص ُدُهل نواز شرآت آردند

رفته و نفرتشان آنقدر رقصيدند تا اين آه آخوند سراسيمه فرا رسيد و از ديدن اين اعمال آفرآميز 
  .هوارش به آسمان رفت

  
*  
  

تی های تيتلی پور اطراف سرپنج محمد دين جمع بودند و خيلی جّدی درباره ی دها. شب فرا رسيد
ميشال اختر سرش . شايد می شد مقداری از محصول را نجات داد. بازگشت به ِده گفتگو می آردند

را به دامان مادر نهاده، در حالی آه به شدت، درد می آشيد و قطره ی اشكی از چشم چپش 
و در يكی از گوشه های دوردست حياط مسجد سبز و آبی با . يك می شدسرازير بود، به مرگ نزد

. آن نئون های رنگارنگش َمرِد زميندار در آنار دختِر روشن بين بود نشسته بود و سخن می گفتند
  .ماهی نو، سرد و زاويه دار بر آنان نور می افشاند

  
  ." استفاده آنیخوب می دانی چطور از فرصت ها. تو مرد زيرآی هستی: "عايشه گفت

  
زن من خيلی دلش می خواهد به : "گفت. در اين هنگام ميرزا سعيد پيشنهاد آرد با هم آنار بيايند

  ."اين است آه من و تو با هم منافع مشترك داريم. او دارد می ميرد. زيارت مكه مشّرف شود
  

لی از چيزهايی آه در راستش خي. عايشه، من آدم بدی نيستم: "سعيد ادامه داد. عايشه گوش می داد
تو برای اين مردم يك تجربه ی معنوی عميق به ارمغان . طول راه اتفاق افتاده بر من تأثير گذاشته

  ."فكر نكن ما آدم های متجّدد با ابعاد معنوی بيگانه ايم. در اينش بحثی نيست. آوردی
  

  ."مردم مرا ترك گفته اند: "عايشه گفت
  



حقيقتش اين است آه اگر آن ها را به آنار دريا ِبَبری و . ردرگم اندمردم گيج و س: "سعيد جواب داد
قبًال : بنابراين پيشنهاد من اين است. آنچه انتظار دارند اتفاق نيفتد، َدمار از روزگارت درمی آورند

ما حاضريم تو و . با پدر ميشال هم صحبت آرده ام و او موافقت آرده نيمی از هزينه را بپردازد
برای . ود ده دوازده نفر از تيتلی پوری ها را ظرف چهل و هشت ساعت به مكه بَبريمميشال و حد

انتخاب آدم هايی آه برای اين سفر مناسبترند را هم به عهده ی . ِرِزرِو جا هم مشكلی وجود ندارد
در حالی آه اگر وضع به . آن وقت تو واقعًا برای بعضی ها معجزه آرده ای. خودت می گذاريم

از اين گذشته به نظر من . وال پيش برود برای هيچ آس معجزه ای در آار نخواهد بودهمين من
  ."بنابراين تو خيلی آارها آرده ای. خوِد اين راهپيمايی يك معجزه بوده

  
  .سعيد َنَفسش را در سينه حبس آرد

  
  ."بايد درباره اش فكر آنم: "عايشه گفت

  
اگر موافقت آند، . از مالئكه ات بپرس. فکر کن. نفكر آ. ُخب، باشد: "سعيد خوشحال تشويقش آرد

  ."حتمًا درست است
  
*  
  

ميرزا سعيد اختر خوب می دانست اگر عايشه اعالم آند آه جبرئيل َمِلك مقّرب پيشنهاد او را 
چون دهاتی ها هم به تقلب و . پذيرفته است، قدرت خود را برای هميشه از دست خواهد داد

 آيا چاره ای هم داشت؟ با - اما آيا می توانست پيشنهاد او را رد آند؟-.پريشانَيش پی خواهند ُبرد
وقتی دختره اعتبار خود را از دست بدهد دست ميشال را می گيرد و . خود گفت انتقام شيرين است

  .اگر هنوز هم دلش بخواهد، او را به مكه می برد
  

يرونی و گنبد پيازی شكل آن نشسته روی ديوارهای ب. پروانه های تيتلی پور وارد مسجد شده بودند
عايشه در تاريكی سايه وار به راه افتاد، . بودند و در تاريكی با اشعه ای سبز رنگ می درخشيدند

آن وقت . ظاهرًا مرّدد بود و آهسته می رفت. بازگشت و دراز آشيد و بعد دوباره به راه افتاد
  .سپيده دم بازگشت. پنداری درون سايه های مسجد محو شد

  
  .با بی ميلی پذيرفتند. پس از نماز صبح به زائران گفت می خواهد مطلبی را اعالم آند

  
بلكه برای من از شك و ترديد سخن گفت و اين آه شيطان . ديشب َمِلك مقّرب آواز نخواند: "گفت

كنم؟ چه می توانم ب. گفتم آخر آن ها ديگر مرا باور ندارند. چطور از ترديد ما سوء استفاده می آند
  ."جواب داد تنها اثبات آنچه هستی ترديدشان را برطرف خواهد آرد

  
به : "آن وقت پيشنهاد ديشِب ميرزا سعيد را برايشان گفت و فرياد زد. توجه همه را جلب آرده بود

چطور می توانم از ميان شماها انتخاب . اما من خودم می دانم. من گفت برو از مالئكه ات بپرس
  ."هم می رويم يا هيچ آس نمی رودآنم؟ يا همه با 

  
  "بعد از اين همه مرگ و مير و آشته شدِن آن بچه، ديگر چرا بايد به دنبال تو بياييم؟: "سرپنج گفت



  
  ."آن گاه به ُشكوِه الهی می پيونديد. زيرا وقتی آب ها راه می گشايند، همگی نجات خواهيد يافت "-
  

  " راه می گشايند؟آدام آب ها؟ چطور: "ميرزا سعيد فرياد زد
  

  ."به دنبال من بياييد و پس از گشايش آب ها درباره ام قضاوت آنيد: "عايشه آرام پاسخ داد
  

تو اهل آدام انديشه ای؟ و عايشه در مقابل، پاسخی : در واقع پيشنهاد سعيد همان سؤال قديمی بود
  .پاك و منّزهم. امله نيستممن اهل مع. من وسوسه شدم اما اين وسوسه دوام نداشت: قديمی داده بود

  
*  
  

معشوقه های . وقتی زائراِن عايشه از آوچه ی آناِر هاليدی اين گذشتند، دريا در حال مد بود
هنگامی . هنرپيشه های سينما پشت پنجره های هتل با دوربين های پوالرويدشان عكس می گرفتند

ز ميان نارگيل های فاسد شده، رسيد آه زائران به جای آسفالت زير پايشان ماسه ديدند، سپس ا
پاآت های خالِی سيگار، پشگل چهارپايان، بطری های بی مصرف، پوست ميوه، آب نبات و آاغذ 

در اينجا درخت های نارگيل و بالُكِن آپارتمان . پاره عبور آردند و به ماسه های ُپررنگتر رسيدند
انانی آه زيبايی اندام آار می آردند و آن ها از آنار تيم جو. های لوآِس رو به دريا ديده می شدند

آن ها بدن ها را . آنقدر عضالتشان را تقويت آرده بودند آه به ناقص الخلقه ها می ماندند، گذشتند
زائران خانواده هايی را آه برای گذراندن . مانند لشگری از رقاصان باله به حرآت در می آوردند

ودند و اعضای کلوپ را پشت سر گذاشتند و برای نخستين َاّيام فراغت يا آسب و آار به آنجا آمده ب
  .بار در زندگيشان به دريای عرب خيره ماندند

ديگر به تنهايی قادر . ميرزا سعيد، ميشال را ديد آه دو َتن از دهاتی ها زير بغلش را گرفته بودند
ن ميشال خارج شده، به نظر سعيد پنداری زِن پيامبر از بد. عايشه در آنارش بود. به ايستادن نبود

آن وقت از اين آه گذاشته بود . به هيبت اسطوره ای در آمده و آن آالبد را بر جا نهاده بود تا بميرد
دهاتی های تيتلی پور پس از يك بحث طوالنی . خرافاِت ميشال به او هم سرايت آند خشمگين شد

عقل سليم به . فر گرفته بودندآه از عايشه خواسته بودند در آن شرآت نكند، تصميم به ادامه ی س
آنان گوشزد آرده بود آه پس از پيمودن اين همه راه، حاال آه با هدف، بيش از چند گام فاصله 

اما هنوز شك و ترديدی آه به تازگی در ذهنشان بيدار شده بود، . نداشتند، بازگشت، ديوانگی بود
انگار حاال آه به دنبالش . رون می آمدندگويی از ناآجا آباِد خيالی عايشه بي. توانشان را می گرفت

به طوری آه وقتی دريای . می رفتند بی آن آه از او پيروی آنند، با هر گام پير يا بيمار می شدند
عرب را ديدند، گروهی َشل و سرماخورده و تبدار با ديدگان سرخ بيش نبودند و ميرزا سعيد در 

  . را به آنار آب برساننداين فكر بود آه از ميانشان چند تن قادرند خود
  

  .اما پروانه ها همچنان با آن ها بودند و باالی سرشان پرواز می آردند
  

ميرزا سعيد آه می ترسيد زنش همانجا زير ُسِم اسب های آرايه ای جلوی چشم فروشندگان ُعصاره 
 مرز نابودی حاال چه خواهی آرد عايشه؟ تو همه ی ما را به: "ی ِنی ِشكر قالب تهی آند، فرياد زد

  "حاال فرشته ات آجا است؟. دريا: اما اينجا واقعيتی انكار ناپذير در برابرت قرار دارد. آشانده ای
  



عايشه به آمك دهاتی ها باال رفت و روی جعبه ی بزرگی آه آنار دآه ی نوشابه فروشی قرار 
آن وقت . د، جوابی ندادداشت ايستاد و تا هنگامی آه توانست از آنجا به سعيد و آن پايين نگاه آن

هر گاه دريچه های روح خود را بگشاييم، راه به . جبرئيل می گويد دريا مانند روح ما است: "گفت
  ."اگر بتوانيم دل های خود را بگشاييم دريا را نيز می گشاييم. سوی بصيرت می َبريم

  
. ی نصيبمان نكردهاين گشايش اينجا، روی زمين، آه جز فاجعه چيز: "سعيد با تمسخر جواب داد

فكر می آنيد در آب . شايد از ياد نبرده باشيد آه تا به حال چندين نفر جان خود را از دست داده اند
  "وضع تفاوت آند؟

  
  ."فرشته به ما نزديك می شود. سی سی: "عايشه ناگهان گفت

  
 عجيب می نمود، ظاهرًا آم توجهِی جمعيِت آنار دريا پس از آن همه هياهو در رابطه با راهپيمايی،

اما در واقع مقامات مربوطه تدبيرهای الزم را به آار ُبرده بودند و راه ها را بسته و مسير ترافيك 
بنابراين بيش از حدود دويست نفر آنار دريا ديده نمی شدند آه مايه ی نگرانی . را تغيير داده بودند

  .نبودند
  

نار دريا پروانه ها و مسيرهايی را آه در پيش آنچه مايه ی شگفتی بود اين بود آه تماشاگرانِِ آ
اما ميرزا سعيد آن ابر درخشان را به روشنی ديد آه به سوی دريا پرواز آرد، . گرفتند نمی ديدند

تحول درخشانی آه از آن . بازگشت و پس از اندك درنگی به شكل موجودی غول آسا در آمد
  .فق آسمان را می پوشاندموجودات آوچك بالدار تشكيل شده بود، در امتداد ا

  
حاال . حاال می بينيد؟ از آغاز راه با ما بوده! نگاه آنيد، فرشته: "عايشه خطاب به زائران فرياد زد

و ميرزا سعيد احساس آرد ايمان، بی هيچ قيد و شرطی به دل و " حرف هايم را باور می آنيد؟
: لتماس از او تقاضای بخشش آردندو با ا." بله: "گريان پاسخ دادند. جان زائران باز می گردد

  ."يا اهللا. جبرئيل. جبرئيل"
  

به شكل . ابرها به َاشكال گوناگون درمی آيند: "ميرزا سعيد برای آخرين بار تالش آرد و فرياد زد
همه . اما هيچ آس اعتنايی نكرد." نگاه آنيد، دارد تغيير می آند. فيل، ستاره های سينما، همه چيز

  .ه ها می نگريستند آه اينك به سوی دريا پر می زدندشگفتزده به پروان
  

آن ها آه آنار دريا به تماشا ايستاده . و بنا آردند رقصيدن." گشايش، گشايش: "آن وقت فرياد زدند
چه خبر است؟ اين ها برای چه به هيجان آمده اند؟ ما آه . آهای آقا: "بودند از ميرزا سعيد پرسيدند

  ."چيزی نمی بينيم
  

عايشه به سوی آب گام برمی داشت و دو نفر آه زير بغل ميشال را گرفته بودند او را ِآشان اينك 
. فورًا. زنم را ول آنيد: "سعيد به سويش دويد و به دو مرد دهاتی گفت. ِآشان به دنبالش می آوردند

ی ول." دست های آثيفتان را بكشيد آنار. من صاحِب زمين هايتان هستم، ولش آنيد. المصب ها
دريا تنها . تو آدم بسته ای هستی. تو برو. آن ها مرا ول نمی آنند. نه سعيد: "ميشال زمزمه آرد

  ."برای آن هايی آه بازند راه می گشايد
  



  .اما حاال پاهايش به دريا رسيده بودند." ميشال: "فرياد زد
  

 روی دوش سالم ها ناتوان ها. همين آه عايشه وارد آب دريا شد، دهاتی ها شروع به دويدن آردند
مادران تيتلی پور در حالی آه آودآان خود را در بغل گرفته بودند به سوی دريا . َپريده بودند

چند دقيقه بعد همه ی . نوه ها، مادربزرگ ها را به دوش گرفتند و به درون آب پريدند. شتافتند
بی آن آه به عقب به سوی مردمان ده در آب دست و پا می زدند و ُافتان و خيزان پيش می رفتند و 

ميرزا سعيد هم آه تن به آب زده بود به زنش . ساحل نيم نگاهی بيندازند، به سوی افق می رفتند
  ."برگرد. دريا از هم باز نشده. برگرد: "التماس آرد

  
مادِر ميشال با ژست خواننده . خانم قريشی، عثمان، سرپنج و سری نيواس آنار ساحل ايستاده بودند

وقتی فهميدند از : "عثمان گفت" حاال چه خواهد شد؟. بچه ام. آی بچه ام: "ا می گريستهای اپر
پس پروانه ها چی : "سری نيواس پرخاش آنان گفت."  همه شان برمی گردند-معجزه خبری نيست

  "بودند؟ تصادفی آمده بودند؟
  

خانم ." از نفس افتاده اندحتمًا : "سرپنج گفت. اما به زودی دريافتند آه دهاتی ها باز نخواهند گشت
شنا؟ از ِآی تا حاال مردم دهات شنا : "سری نيواس فرياد زد" چندتاشان شنا بلدند؟: "قريشی پرسيد
همگی چنان با فرياد سخن می گفتند آه پنداری فرسنگ ها با يكديگر فاصله دارند و " بلد شده اند؟

.  توی آب بَپرند يا دست به آاری زننددر همان حال اين پا و آن پا می آردند، گويی خيال دارند
يك گروه پليس آه برای برقراری نظم به آنجا فرستاده شده بود . انگار روی آتش ايستاده بودند

  .هنگامی رسيد آه سعيد شتابان از آب بيرون آمد
  

  "چه خبر شده؟ اين هيجان برای چيست؟: "افسر پليس پرسيد
  

  ."جلوی اين ها را بگيريد: "يا اشاره می آرد گفتميرزا سعيد نفس زنان در حالی آه به در
  

  "خرابكاری آرده اند؟: "افسر پرسيد
  

  ."دارند می ميرند. نه بابا: "سعيد جواب داد
  

دهاتی هايی آه سرهايشان هنوز به چشم می خورد، به جايی رسيده بودند . ولی ديگر دير شده بود
. رای نجات خود، به زير آب فرو رفتندهمگی بی هيچ تالشی ب. آه عمق دريا فزونی می گرفت

  .ظرف چند دقيقه همه ی افراِد گروِه زيارِت عايشه در دريا ناپديد شده بودند
  

  .و هيچ يك هم بعدًا ظاهر نشد، نه َسِر َفردی نفس زنان، نه بازويی در حرکت به چشم می خورد
  

: فرياد می زدند. آب پريدندسعيد، عثمان، سری نيواس، سرپنج و حتی خانم قريشِی فربه همگی به 
  ."آمك. بياييد بيرون. خدايا رحم آن"
  



اين خالف طبيعِت . معموًال انسان در خطر غرق شدن برای بيرون ماندن از آب دست و پا می زند
با اين حال عايشه، .  آنقدر در دريا پيش برود آه سرانجام آب او را ببلعد بشر است آه با ِانفعال
  . های تيتلی پور در عمق دريا فرو رفتند و هرگز از آب خارج نشدندميشال اختر و دهاتی

  
افراد پليس خانم قريشی را با رنگ و روی آبود، در حالی آه ريه هايش ُپر از آب بود، از دريا 

بالفاصله پس از او عثمان، سری نيواس و سرپنج . بيرون آشيدند و با آمك های اوليه نجات دادند
 تنها ميرزا سعيد اختر مانده بود آه دورتر و دورتر شنا می آرد و زيرآبی .را هم بيرون آشيدند

زيارت به پايان رسيده . می رفت تا اين آه آخر سر او را نيز نيمه جان از دريای عرب نجات دادند
  .بود
  

. وقتی ميرزا سعيد در بيمارستان چشم گشود، يكی از بازرسان پليس را آنار تخت خود يافت
كر بودند، بازماندگان زيارِت عايشه را به توطئه برای مهاجرت غيرقانونی متهم آنند و مقامات در ف

  .بازرسان، مأمور بودند بی درنگ از آنان بازجويی آنند تا فرصت مشورت نيابند
  

در آن حاِل ضعف . ديگر توان حرآت نداشتم: "محمد دين، سرپنج تيتلی پور، چنين شهادت داد
مثل موهای سری آه . می يافتم آه ناگهان تقسيم شدن دريا را به چشم ديدمنسبت به مرگ خود يقين 

او هم بود، زنم خديجه را می . فرقش را باز آنند و آن ها همگی آنجا بودند، در دوردست می رفتند
  ."زنی آه دوستش داشتم. گويم

  
سخت يكه اين هم گفته های عثمان، صاحب گاو، به بازرسان است آه از شنيدن شهادت سرپنج 

دنبال . با وجود اين با چشم دنبال او می گشتم. اول، از غرق شدن سخت می ترسيدم: "خورده بود
آب . چيز غريبی بود. عايشه آه قبل از تغيير می شناختمش و درست در آخرين لحظات آن را ديدم

  ."ه می رفتندها از هم باز شدند و آن ها را ديدم آه آف اقيانوس در ميان ماهی های رو به مرگ را
  

به . سری نيواس هم به الهه ی لكشمی قسم خورد آه گشايش دريای عرب را به چشم ديده است
طوری آه وقتی نوبت خانم قريشی رسيد بازرسان گيج و پريشان بودند، زيرا می دانستند آن ها اين 

ايت را به شيوه ی مادِر ميشال، همسِر بانكدار بزرگ، نيز همان حك. روايت را به تبانی نساخته اند
اما زبانم همانی . اگر می خواهيد باور آنيد، می خواهيد نكنيد: "خود باز گفت و آخر سر تأآيد آرد
  ."را می گويد آه چشمم ديده است

  
: آخرش بازرسان مخصوص با صورت های ُپر از جوِش خود شيوه ی درجه ی سوم را برگزيدند

اين همه آدم آنجا بودند و هيچ آس اين هايی را آه . شاشگوش آن ببينم، سرپنج، اينقدر از دهانت ن"
مثل بادآنك باد آرده اند و بوی گند . اصًال جسد خيلی هاشان به ساحل رسيده. می گويی نديده است

اگر به اين دروغگويی ادامه بدهی، دستت را می گيريم و می َبريم و حقيقت را از . می دهند
  ."دماغت درمی آوريم

  
  ."اما من اين چيزها را به چشم ديده ام. هر آاری می خواهيد بكنيد: "ين جواب دادسرپنج محمد د

  
در . حاال تو بگو: "بازرسان همگی دور تخت ميرزا سعيد اختر جمع شدند و تا چشم گشود پرسيدند

  "دريا چه ديدی؟



  
 اين چه سؤالی است؟ همسر من غرق شده، آن وقت شماها با اين: "ميرزا سعيد معترض گفت
  ."سؤالتان َسِرخر می شويد

  
 سری نيواس آنچه -وقتی فهميد تنها بازمانده ی حِج عايشه است آه گشايش امواج را به چشم نديده

ما از اين آه ارزش همراهی با آنان را : "را همگی ديده بودند شرح داد و با لحنی ماتمزده افزود
چنان جلوی چشممان به هم خورد آه آب به ما آه رسيد بسته شد ست جی، و . نداشتيم شرمساريم

از وحشِت روزگار بغضش می .  ميرزا سعيد شروع به گريستن آرد-."پنداری درهای بهشت است
  .هر چند آه ديگر اشكی برايش باقی نمانده بود. ترآيد و بدنش به لرزه می افتاد

  
  .آن وقت به خانه بازگشت

  
*  
  

د و آرم های گرسنه آتاب های آتابخانه را بلعيده موريانه چوب های پريستان را از ميان ُبرده بو
شيرها را آه باز آرد، به جای آب، مار از لوله ها بيرون خزيد و جانوران خزنده، ِگرِد . بودند

گويی زمان به وقت . ستون های تختی آه روزی نماينده ی انگلستان بر آن می ُخفت حلقه زده بودند
چنان که وقتی به قالی عظيم سالن .  ماه ها، قرن ها گذشته بودغيبِت او به شتاب آمده بود و به جای

وان های حمام ُپر از قورباغه . آه در گوشه ای لوله شده بود دست زد، قالی زير دستش خاك شد
درختان سبز، ُخشك تر و . شب ها شغال ها همراه باد زوزه می آشيدند. هايی با چشمان سرخ بودند
باغ های پريستان .  مزرعه ها مانند آوير، خشك و بی آب و علف بودنديا رو به نابودی می رفتند و

آه مدت ها پيش از آن، دختر جوان و زيبا را در آن ديده بود، اينك زرد و متروك می نمودند و 
  .الشخورها همه جا پرسه می زدند

  
  .ُربودميرزا سعيد صندلَيش را در ايوان نهاد و آنقدر در آن تاب خورد تا خواب او را در 

 
دهقانانِِ بی زمين و راهزنان آوشيده بودند . ِده با خاك يكسان شده بود. تنها يك بار به درخت سر زد

. اينجا باران نباريده بود. بر زمين های رها شده دست اندازند، اما خشكسالی آنان را رانده بود
شايد بازماندگان برايش سرنوشت . ميرزا سعيد به پريستان بازگشت و بر درهای زنگَزده قفل نهاد
  .بی تفاوت بود، پس به سوی تلفن ديواری رفت و آن را از جا آند

  
از بدنش بوی آستون به . پس از گذشت روزهای بی شمار پی ُبرد از بی غذايی رو به مرگ است

اما از آن جا آه احساس گرسنگی و تشنگی نمی آرد جستجوی خوراك را بيهوده . مشام می رسيد
  .ی؟ بهتر است در اين صندلی تاب بخورم و فكر نكنم، فكر نكنم، فكر نكنمآه چ. يافت

  
در آخرين شب حياتش صدايی شنيد، انگار غولی جنگلی را زير پا له می آرد و بويی آه به 

از صندلی برخاست و . پی ُبرد آه درخت در حال سوختن است. مشامش رسيد مانند ُچس غول بود
آتش آه شعله های آن حكايت ها، خاطرات، . فت تا شاهد آتش باشدِتلوِتلوخوران به سوی باغ ر

تاريخچه ی آبا و اجداد او را فرا می گرفت و زمين را پاك می آرد، به سويش می آمد تا 
.  چرا آه باد، آتش را به سوی خانه می راند و به زودِی زود زمان او نيز فرا می رسيد-برهاَنَدش



ان تكه ی سوزان در فضا پراآنده شدند و تنه اش چنان ترآيد آه هزار.درخت را ديد آه منفجر شد
 آن وقت -.چرخيد و به سوی مكانی در باغ رفت آه نخستين بار عايشه را ديده بود. پنداری دل بود

پيش از آن آه چشم بر هم َنَهد . احساس آندی آرد، سنگين می شد، به روی خاآسترها دراز آشيد
آن گاه . رد و گروه آوچك پروانه ها را ديد آه به دهانش می رفتندنرمشی را بر لبانش احساس آ
عايشه آه به طرز معجزه آميزی از آالبد . در آب نزد عايشه بود. دريا به سويش سرازير شد
از نافش نوارهای نورانی جاری !" باز شو، باز شو: "فرياد می زد... همسرش بيرون آمده بود

تو آه تا اينجا . باز شو: "عايشه دوباره فرياد زد.  ها را می ُبريدبودند و سعيد با َپهنای دستش آن
 هر دو زير آِب ُپرخروِش دريا گم - چطور می توانست صدايش را بشنود؟-!"آمده ای، تا آخر بيا

: گفت. همه آن صداهای زنگدارش را می شنيدند. بودند، اما سعيد صدای او را به وضوح می شنيد
  .دو او بسته ش." باز شو"
  

ديد آب، دهان .  عايشه نيز غرق می شد- اينك غرق می شد-چون دری بود با دروازه های محكم
آن وقت چيزی در درونش . عايشه را ُپر می آند و صدای پايين رفتن آن را در ُشش هايش شنيد

  .سر باز زد و راهی ديگر برگزيد و در آن َدم آه قلبش شكست، گشوده شد
  

اينك عايشه نيز . م گشوده شد و عايشه تا ژرفنای وجودش نفوذ آردبدنش از سيب آدم تا شك
در لحظه ی گشايش، آب به دو نيمه شد و آنان بر بستر دريای عرب . همگی گشوده بودند. برگشود

  .گام نهادند و به سوی مكه روان شدند
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با تلگراف خبر داده بودند . ه ی قلبی، بار ديگر به هواپيما نشستصلدين چمچا هجده ماه بعد از حمل

خانم دآتر مخصوص پدرش پای تلفن با بی . آه پدرش آخرين مراحل سرطان را طی می آند
از مدت . تفاوتی توضيح داده بود آه بيماری نوعی سرطان مغِز استخوان و صددرصد ُآشنده است

 بقايای درخِت بلوط را برای صلدين فرستاده بود، از هم ها پيش پس از اين آه چنگيز چمچا واال
تنها صلدين يادداشتی فرستاده بود آه از فاجعه ی ُبستان جان سالم به در ُبرده و پدر . بی خبر بودند

با اين حال تلگرافی ." قبًال اطالع داشتم. نامه ات را خواندم: "در پاسخ تلگرافی آوتاه زده بود آه
ده بود به وسيله ی همسر دوم، نسرين شماره ی دو، فرستاده شده بود و بسيار آه خبِر بد را آور

 چمچا واال -ن. اگر می خواهيد ببينيدش زود بياييد. پدر در حال مرگ. "صريح و بی َپرده بود
خرابی های ترميم "صلدين با شگفتی دريافت پس از عمری درگيری با پدر و روابطی آه )." خانم(

روشن بود آه حتمًا بايد . ورده بود، هنوز می تواند واآنش ساده از خود نشان دهد به بار آ"ناپذير
  .قبل از اين آه برای هميشه پدرش را از دست می داد خود را به بمبئی می رساند

 
پس از اين آه مدتی طوالنی را در صف آنسولگری هند برای گرفتن ويزا گذراند، اندآی با يك 

به نحوی احمقانه فراموش آرده . ا به او بفهماند تقاضايش فورَيت داردآارمند خسته آلنجار رفت ت
می دانيد، هر آس می . "و آارمند گفته بود بايد مدرك نشان بدهد. بود تلگراف را با خود بياورد

تواند به اينجا بيايد و بگويد پدرش در حال مرگ است، مگر نه؟ آن هم برای اين آه آارش زودتر 
ببينم، نكند به نظر شما بنده شبيه : " آوشيد بر خشمش غلبه آند، اما آخر سر ترآيدچمچا." راه بيفتد

: چمچا آه بدتر آفرش باال آمده بود غريد. آارمند شانه باال انداخت" الت های خاليستان هستم؟
من همان آدم بخت برگشته ای هستم آه تروريست ها گروگان گرفته . حاال نشانت می دهم آی ام"

و حاال هم . مان آه پس از َاعماِل همان تروريست ها از فاصله ی سی هزارپايی پايين افتاده. بودند
به تقاضای ." باز به خاطر همان تروريست ها بايد از ميرزا قلمدانی مثل تو بد و بيراه بشنوم

 ويزايش آه ميرزا قلمدان زير دسته ی قطور تقاضاها نهاده بود، سه روز بعد پاسخ دادند و اولين
 ِايراينديا به ٧۴٧هواپيمای : پروازی آه هنوز جای خالی داشت سی و شش ساعت پس از آن بود

 .گلستاننام 
  

چمچا وقتی از ترميناِل سه ...  يكی منفجر شد و اين يكی-گلستان و بوستان باغ های دوقلوی بهشت
 آنار دِر باز، -ديدآه مسافران را قطره قطره به درون هواپيما می چكاند عبور می آرد نام آن را 

آن وقت صدای ميهمانداِر ساری پوش را شنيد آه با .  و رنگ از ُرَخش پريد-. نوشته شده بود٧۴٧
واآنشش ناشی از . ناگهان اختيار از آف داد. لهجه ی صددرصد آانادايَيش به او خوشامد می گفت

روه مسافران آه منتظر اما در حالی آه رو به گ. چرخيد تا از هواپيما بيرون بپرد. وحشت بود
خوب می دانست با آن آيف چرم قهوه ای در يك دست و دو . ُورود به هواپيما بودند، ايستاده بود

آت و شلوار در آيف نايلونی مخصوص روی بازوی ديگر، در حالی آه چشمانش دو دو می زند، 
عيت اين پا و آن پا جم. با اين وجود تا مدتی طوالنی قادر به حرآت نبود. ظاهر مسخره ای دارد

من هم قبًال : "صدای شادی گفت. فكر آرد اگر اين شاهرگ باشد، من آن لخته ی المصبم. می آرد
 - هووواپيما آه ب ب بلند می شود، دددست می زنم. اما حاال فهميدم چكار آنم. می می می ترسيدم

  ."آآآنوقت راراراحت بلند می شود
  
*  
  



ِاِامروز ت ترديدی نيست آه : "سوديا آنار ليوان ويسكَيش گفتوقتی هواپيما به پرواز درآمد سي
وقتی گلستان روی زمين سرعت می گرفت شروع به دست زدن ." لكشمی باباباالترين الهه است

." اين دفعه هم ت ت ترسم ريخت: "آرده بود و بعدًا راحت در صندلَيش لم داده، با لبخند گفته بود
و سيسوديا مثل . ی درجه ی يك مخصوص غيرسيگاری ها بودجای هر دو در بخش جلوی هواپيما

به من بگو : "گفته بود. هوايی آه خالء را ُپر آند صندلِی خالِی آنار چمچا را ِاشغال آرده بود
ش شغلت چيه؟ چقدر در می آوری؟ چ چ چند وقت خارج بوده ای؟ آآآنجا زن می شناسی . ويسكی

به اين فكر افتاد آه بعد از . مانش را بست و به پدر انديشيدچمچا چش" يا يا به آمك اااحتياج داری؟
اما . بلوغ به ياد نمی آورد حتی يك روِز خوش را با چنگيز گذرانده باشد و اين بسيار غم انگيز بود

: در دل می گفت. اين آه پی ُبرده بود آدم می تواند دست آخر پدرش را هم ببخشد شادش می آرد
در اين ُدوران ماماماّدی گرايی آی : "سيسوديا توضيح داد." يَشت بيايمصبر آن، چيزی نمانده پ"

بهتر از الهه ی ث ث ثروت؟ در بمبئی بابابازرگانان جوان ش شب ها تا صبح پاپاپارتی راه می 
اندازند و ِاالهه ی لكشمی را آن باباال می گذارند، َددست هايش را باباباز آرده و روروی انگشت 

م م ملتفتين؟ ی يعنی ث ث ثروت دارد .  گذاشته اند آه به نونوبت روشن می شودهايش الالمپ آار
بر روی پرده ی آوچِك مخصوص نمايش فيلم ميهمانداری مشغول نشان دادن ." از دستش می ريزد
در گوشه ی پرده، مردی گفته های او را با عالمات های مخصوص ناشنوايان . دستورات ايمنی بود

معنَيش باال رفتن ) زبان ناشنوايان(پيچيدگی بيشتر . فيلم به جای آدم.  متوجه بودچمچا. بيان می آرد
تكنولوژِی ُمدرن در خدمت ايمنی، در حالی آه در واقع نمی توانست به جايشان مدل . هزينه بود

روز به روز قطعه ای از هواپيما جدا می شد و تصادفات هوايی افزايش . های تازه خريداری آند
ببينيد برای ايمنی : "می خواستند بفهمانند.  بنابراين نمايش فيلم يك عوام فريبی بيش نبود.می يافت

عوام فريبی به جای پرداختن به ." برايتان حتی فيلم هم درباره اش ساخته ايم. شما چه ها می آنيم
ره دارم ی يك فيلم پ پ ُپرهزينه دربا: "سيسوديا گفت... اصل و اساس، تصوير به جای واقعيت

. شايد س ِسری ِدوی هم تويش بازی آند. َاالبته پيش خ خ خودمان بماَند. اش تدارك می می بينم
  ."حاال آه جبرئيل دارد بر می گردد، ِدِدِدوی هنرپيشه ی زن شماره ی يك می شود

  
گشايش اولين فيلمش . چمچا شنيده بود آه بازگشت جبرئيل سر و صدای بسياری به پا آرده است

 موفقيت چندانی به دست نياورده بود، زيرا حقه های سينمايی فيلم بازاری می زد و بدريای عر
دختری آه نقش اصلی يعنی عايشه را بازی می آرد، ستاره ای به نام بيم بل بيلی موريا، به درستی 
از عهده ی آار برنيامده بود و بازی خوِد جبرئيل در نقش َمِلك مقّرب را بسياری از منتقدان 

ُدورانی آه هيچ آس به او ايراد نمی گرفت به . سندانه و خودبزرگ بينانه وصف آرده بودندخودپ
فيلم دومش ماهوند نيز به اهالی همه ی مذاهب برخورده و اثری از خود برجای . سر آمده بود
همه آآن ها . ببينيد، او خواست با ت تهيه آننده های ديگر آار آند: "سيسوديا ِگِله آرد. نگذاشته بود

صلدين ." اما من هم ح حقه ها را خوب ت ترتيب می دهم، ه هم سليقه دارم. اش حرص می زنند
به خاطر ترس از پرواز ويسكَيش را تند نوشيده بود و . چمچا چشمانش را بست و در صندلی لم داد

. ه بهترچ. انگار سيسوديا رابطه ی قديمی او با فرشته را از ياد ُبرده بود. حاال سرش گيج می رفت
سيسوديا آه گويی اعتماد به نفسش را از دست می داد . قديم: آن رابطه مربوط به همان هم بود

مهل شما ههم آه خودتان هنرپيشه ايد . سی ِسری ِدوی در نقش لكشمی ط طالی ناب است: "افزود
ين فيلم ططالی ا. ششايد بتوانيم با هم آار آنيم. با با ممن تماس بگيريد. بايد در وطن ب بازی آنيد

  ."پالتين: سفيد است
 



تا چند روز پيش در مفهوِم بازگشت به . آلمات چه مفاهيم غريبی می يافتند. سِر چمچا گيج می رفت
اما اآنون پدر رو به مرگ بود و احساسات قديمی شاخك هايی می . وطن حقيقتی نمی يافت

نمی چرخيد و لهجه ی شرقی همراه شايد باز هم زبانش درست . فرستادند تا در وجودش رخنه آنند
  .ديگر جرأت نمی آرد دهان باز آند. با ديگر خصايِل آن ديار بازمی گشت

 
تقريبًا بيست سال پيش، وقتی صلديِن جوان با نام دست آاری شده اش در حاشيه ی تئاترهای لندن 

با پدر حفظ آند، در می پلكيد و به زندگِی بخور و نميری تن می داد تا بتواند فاصله ی مطمئنی را 
همان اوقاتی آه چنگيز در عرصه های ديگر عقب نشسته و منزوی و مؤمن شده بود، در همان 
. دوران بود آه روزی بی هوا پدر به پسر نامه نوشته بود و پيشنهاد واگذاری ِملكی را آرده بود

  .بود [Solan] سوالنِملك خانه ای وسيع روی تپه های ايستگاه 
 

به همين دليل هم نخستين هديه ی من به تو . اولين ِملكی است آه از آِن من شد: " بودچنگيز نوشته
 "خانه"صلدين با واآنشی آنی هديه ی پيشنهادی را دامی ديد آه پدر برای جلب او به ." خواهد بود

بعدها وقتی دانست دولت به ِملك سوالن دست انداخته و در . و تار و پود قدرت خود گسترده است
ابر اجاره ای ناچيز مدرسه ی پسرانه ای را در آنجا داده است، هديه ی پدر را بيشتر خوار بر

برای چمچا چه اهميتی داشت آه هر وقت اراده آند مدير مدرسه به او چون رؤسای دولت . يافت
عّزت می نهد و به مناسبِت ُورودش نرمش و رژه ترتيب می دهد؟ اين آارها غروِر بزرِگ چنگيز 

واقعيت اين بود آه مدرسه از آنجا ُجم نمی . ضا می آرد، نه چمچا را آه خواستارش نبودرا ار
نامه ای . خورد، هديه ی پدر بی فايده بود و واگذاری آن جز دردسرهای اداری سودی نداشت

از آن پس ديگر هيچ چيز به او . اين آخرين آوشش چنگيز چمچا واال بود. نوشت و هديه را رد آرد
  . از فرزنِد ناخلف آناره می گرفت"انهخ". نداد

 
. شما دوسِت می می هستيد. من هرگز ص صورت ها را فراموش نمی آنم: "سيسوديا می گفت

. به محض اين آه ديدم وووحشتزده دِم َدَدر ايستاده ايد، شناختمتان. بازمانده ی فاجعه ی ُبستان
باور آنيد حالم . نه. مت منفی سری جنباندصلدين آه قلبش گرفته بود به عال" حاحالتان آه بد نيست؟

سيسوديا ُبراق با قيافه ی زالوواَرش به ميهمانداری آه از آنارشان می گذشت چشمِك . خوب است
خ خيلی بد شد ميانه ی جبرئيل با : "ِچنِدش آوری زد و باز ويسكی خواست و به گفتارش ادامه داد

چقدر . اين پسره ها عجب اخالقی دارد. ه لوياچه اسم قشنگی داشت، آآآل. خاخانمش به هم خورد
صلدين باز وانمود ." آفرشان در می آيد. ب برای ددخترهای امروزی مشكل است. حسود است

  .برو راحتم بگذار: من تازه از درد گذشته رها شده ام. آرد خواب است
  

وران نقاهتش را تنها پنج هفته پيش، در عروسِی ميشال صفيان و حنيف جانسون بود آه پاياِن ُد
پس از مرِگ پدر و مادرش در آتش سوزی شاندار، ميشال چنان به سختی احساس . اعالم آرده بود

اگه وقتی گفته بودم سيلندر ضد آتش را : "گناه آرده بود آه ُمدام مادر را گله مند در خواب می ديد
ش نمی دهی و ريه آورده بودی، اگر بيشتر فوت آرده بودی، اما تو هيچ وقت به حرف من گو

هايت آنقدر از سيگار فاسد شده اند آه يك شمع را هم نمی توانی فوت آنی، چه برسد به خانه ای 
ميشال زير نگاه سنگين روح مادر، آپارتماِن حنيف را ترك گفت، همراِه سه ." آه آتش گرفته باشد

 آرد و آن ر به زن ديگر اتاقی گرفت، از مرآز ورزشی درخواسِت شغل سابِق جامپی جاش را
تنها هنگامی آه . دست آورد و آنقدر با شرآت های بيمه درافتاد آه عاقبت خسارتش را پرداختند

شاندار بازسازی شده بود و باِر ديگر زير نظر او آماده ی گشايش بود، روِح هند پذيرفت آه زمان 



از او درخواست ازدواج آن وقت ميشال به حنيف تلفن زد و . َترِك دنيای زنده ها فرا رسيده است
: او هم گفت. حنيف چنان يكه خورد آه نتوانست پاسخ دهد و گوشی را به دست همكارش داد. آرد

. و از طرِف وآيِل ميخكوب شده، پيشنهاِد ميشال را پذيرفت." گربه زبان جانسون را خورده است"
ناچار نزد عمه ی ُاُملش می حتی آناهيتا آه به . آثار بهبودی از آالم آن فاجعه نمودار گشته بود

زيست در عروسی، شاد جلوه می آرد، شايد به اين خاطر آه ميشال قول داده بود اتاق های خود را 
ميشال به نشان قدردانی از تالش صلدين در نجات پدر و . در هتل شاندار جديد به او واگذاَرد

ه به سوی استيشن پينك واال مادرش از او خواسته شاهد اصلی عقد و ازدواجش باشد و هنگامی آ
و رئيس جان مسلمه به دليل آافی . ج.دی(آه مأمور ثبت ازدواج در آن نشسته بود می رفتند، 

امروز : "چمچا خطاب به عروس گفت.) نبودِن مدارك پليس، از همه ی اتهامات تبرئه شده بودند
پس ." نين احساسی داريمشايد همه ی ما چ. من هم احساس می آنم در آستانه ی آغازی تازه هستم

از جراحی قلب، صلدين به سختی با مرِگ چندباره ی خود آنار آمده و در توّهمی آابوس وار خود 
سپس تا مدتی . را باز در حال دگرديسی به شكل موجود شيطانی، ُسم دار و گوگردی يافته بود

بازگشتند و پيشنهاد شرمسار از حرفه اش گريزان بود و هنگامی آه سرانجام مشتری های صدايش 
آردند يكی از صداهايش، مثًال صدای نخود فرنگی يخزده يا سوسيس در بسته بندی عروسكی را 

با اين . در اختيارشان بگذارد، خاطره ی جنايات تلفنی در گلويش پيچيد و صدا را در نطفه خفه آرد
بيشتر به اين . بودمراسم غريبی . همه در جشن عروسِی ميشال، ناگهان خود را رها شده يافت

خاطر آه زوج جوان هنگامی آه مراسم انجام می شد قادر به خودداری از بوسيدن يكديگر نبودند 
زن جوان و شادابی آه به ميهمانان يادآوری آرد اگر خيال دارند (به طوری آه سرانجام عاقد 

 ظاهرًا زوج بعدی و .تذآر داد بهتر است شتاب آنند.) رانندگی آنند، بهتر است زياد ِمی ننوشند
بعد در آافه ی شاندار بوسه ها ادامه يافتند و رفته رفته طوالنی تر و . ميهمانانشان در راه بودند

آنچنانی تر شدند؛ تا اين آه سرانجام ميهمانان، خود را مزاحِم لحظه های خصوصی يافتند و آهسته 
نه تنها متوجه غيبت دوستانشان نشدند، آن دو در چنان حالی بودند آه . حنيف و ميشال را َترك گفتند

بلكه به گروه آوچك آودآانی هم آه بيرون پنجره های آافه ی شاندار برای تماشا ِگرد آمده بودند 
آن وقت . چمچا آه آخرين نفر بود، پرده ها را آشيد و بچه ها را از تماشا محروم آرد. اعتنا نكردند

چنان احساس َسُبكی می آرد آه بی ا . به راه افتاددر پياده ُروی بازسازی شده ی هال استريت 
  .ختيار استپ شه مناآی زد

  
. در حالی آه برفراِز آسيای صغير پرواز می آردند، با ديدگان بسته انديشيد هيچ چيز، ابدی نيست

و اگر آن را . شايد اندوه، قلمروی زندگی بشر باشد و شادی ها جزايری آوچك در اقيانوس غم
خرناسه ی ُپرتوانی آه از صندلی بغل دستی بلند شد، رشته ی ...  دست آم افسردگیاندوه نناميم

  .خواب، سيسوديای ويسكی به دست را درُربوده بود. افكارش را ُبريد
  

آمدند و ليوان را از . ظاهرًا تهيه آننده ی فيلم های سينمايی، دِل ميهمانداران هواپيما را ُربوده بود
روی پاهايش پتويی انداختند، با . ط بيرون آشيدند و به مكان امنی بردندميان انگشتانش با احتيا

خيلی . چه قيافه ی بامزه ای دارد: "تحسين به آّله اش نگريستند و خرناسه هايش را شنيدند و گفتند
چمچا ناگهان به ياد خانم های معاشرتی بمبئی افتاد آه در ميهمانی های آوچِك !" ناز است به خدا

در واقع . رش دست می آشيدند و شگفتزده آوشيد ريزِش اشك هايش را مانع شودمادر به س
قبل از به خواب رفتن، عينكش را برداشته و به طرز غريبی . سيسوديا تا حدودی نفرت انگيز بود

شايد به همين دليل . به نظِر چمچا به هيچ چيز بيشتر از آلِت شيوا شباهت نداشت. برهنه می نمود
  . نوان بودهم محبوِب با



  
در حالی آه مجالت و روزنامه هايی را آه ميهماندار آورده بودند ورق می زد، چشمش به خبری 

شوی تلويزيونی هال واالنس در امريكا موفقيتی به دست . افتاد آه مربوط به دوستی قديمی بود
اِت آن را نيز يك از آن بدتر اين آه آژانس تبليغاتی و ُملَحق. نياورده و نمايش آن متوقف شده بود
اژدهای ماورای اطلسی . پنداری هال از گردونه خارج می شد. غول تجارتی امريكايی بلعيده بود

. تأسف خوردن به حال واالنس آار مشكلی بود. آه قصِد رام آردَنش را داشت بر او چيره شده بود
ِن شكنجه گر و دوستان حتی حاال آه بيكار شده و بيش از چند ميليون برايش باقی نمانده بود و ز

ترَآش گفته بودند و با مقاطعه آاراِن ورشكسته، زد و بندچی هايی آه دستشان رو شده بود و نيز 
با اين همه چمچا آه به سوی بستر مرگ پدر . ُوزرای سابِق فراری، سرنوشت مشترآی يافته بود

به طور مبهمی . ختپرواز می آرد چنان احساساتی شده بود آه دلش برای هاِل پليد نيز سو
  "حاال سِر ميِز بيليارد چه آسی بازی می آند؟: "انديشيد

  
 شرح ايندين اآسپرسدر مجله ی هفتگی . در هند جنِگ ميان زنان و مردان همچنان ادامه داشت

در صفحه ی ." شوهر، پراجا پاتی نام دارد و متواری شده است: "خودآشی عروسی را خوانده بود
ی ازدواج، هنوز والدين برای پسران خواستگاری می آردند يا عروس های بعد در بخش آگهی ها

چمچا به ياد بوبن گاندی شاعر، دوست زينی افتاد آه در .  به بازار َعرضه می داشتند"گندمگون"
وقتی دست های خودمان چنين آلوده است، چگونه می : "اين باره با غيظ و تلخی سخن می گفت

داَوری متهم آنيم؟ خيلی از شماها در انگليس مسأله ی قربانی شدن را توانيم ديگران را به پيش 
اما در تجربه ی شخصَيم . البته من در آنجا نبوده ام و وضعيت شما را نمی دانم. پيش آشيده ايد

واضح است آه از لحاظ طبقاتی قربانی . هرگز نتوانسته ام با اين آه قربانی خطابم آنند آنار بيايم
 نظر فرهنگی هم در اينجا همه ی تنگ نظری ها و َرَوندهايی را آه به گروه های حتی از. نيستم

تصور نمی آنم هيچ آدام از ماها استحقاق اين را داشته . سرآوبگر نسبت می دهند، وجود دارد
  ."باشيم آه ادعا آنيم دارای چنين خصيصه ی ُشكوهمندی هستيم

  
فراطِی بوپال اين است آه آدم های مرتجعی مثل ايراد انتقادهای ِا: "زينی يادآوری آرده بود

  ."ساالدبابای ما را واله و شيدا می آند
  

آيا دولت هند به دالل ها رشوه داده و بعدًا به بهانه های . خريد اسلحه جنجال غريبی به پا آرده بود
ست گوناگون پرده پوشی آرده بود؟ از مبالغ هنگفتی سخن گفته می شد، به طوری آه اعتبار نخ

به عكس . اما همه ی اين ها به چمچا ارتباطی نداشت. وزيِر برخوانده، آن را ضعيف آرده بود
تاری در يكی از صفحات ميانی خيره شده بود آه جسدهای باد آرده ی فراوانی را در رودخانه ای 

در يكی از شهرهای شمالی هند مسلمانان را به قتل رسانده و اجسادشان را در . نشان می داد
صدها جسد آنقدر باد آرده و پوسيده بودند آه پنداری بوی گندشان از . رودخانه رها آرده بودند

و در آشمير گروه های خشمگين مسلمانان بنيادگرا، روز عيد . صفحه ی مجله به مشام می رسيد
ب برای يكی از ُوَزرا آه زمانی محبوبيت داشته و اينك با آنگره آنار آمده بود، لنگه آفش پرتا

احساسات قومی و جدايی طلبی در همه جا چنان زبانه می آشيد آه گويی خدايان برای . آرده بودند
در مبارزه ی ابدِی ميان زيبايی دنيا و ظلم و ُجور آن، ظلم روز به روز . جنگ آماده می شدند

 آننده تهيه. صدای سيسوديا رشته ی آن افكار بدبينانه را گسيخت. بيشتر به پيروزی نزديك می شد
آه از روی ميِز تاشوی  [Meerut]ميروت به محض بيدار شدن چشمش به عكس اجساد شهر 

اايمان به خدا و : "بی آن آه مثل هميشه خوش ُخلق باشد گفته بود. چمچا توی ذوق می زد افتاده بود



ترين دين آه نشانه ی باالترين آرمان های نونونوع بشر است، حاال در ِك آشوِر ما به خدمت نازل
  ."غرايز درآمده و خ خدا به موجودی پليد تبديل شده است

  
 اما ."در اين آشتار مسؤوليت تاريخ را نمی توان ناديده گرفت": يكی از سخنگويان دولت گفته بود

: با تيتر درشِت ديگری نوشته بودند.  اين تحليل را نادرست می دانستند"عوامل پيشرو"
در نشريه ی سياسی ديگری عكس شعارهايی ." شتار می زنندناسيوناليست های هندی دست به آ"

 متولی مسجد، مردی شكم گنده با -آه بيرون مسجد جامع دهلی نصب آرده بودند ديده می شد
 قطعه زمينی با خاکی ُسرخ و پوشيده از آشغال -نگاهی نافذ آه بيشتِر صبح ها در باغش می نشست

های َصَدقه ی مؤمنين را می شمرد و هر اسكناس را  و روپيه -که زير سايه ی مسجد قرار داشت
طوری لوله می آرد آه از دور خيال می آردی سيگار است، و با سياست های روز و جدايی طلب 

شعارها . ها هم بيگانه نبود، ظاهرًا خيال می آرد می شود از حادثه ی ميروت نتيجه ای نيكو گرفت
و !" نخست وزير، بيدار شو"و ."  پليس به شهادت رسيدندُدرود بر آنان آه با گلوله های: "اين بود

  .سرانجام دعوت به تظاهرات و تاريخ آن
  

تلويزيون و خرابی انتقاد . وضع سی سی سينما هم بد است. روزگار بدی شده: "سيسوديا ادامه داد
ار می آنم آه اقر: "اما تا چشمش به ميهماندارها افتاد نيشش تا بناگوش باز شد." بر آن تأثير گذاشته

  ."بببگذار ببينم چكار می توانم بكنم. تنم برای بعضی چيزها می خارد
  

درون . صلدين اندوهناك انديشيد ذهن انسان تا چه حد قادر به از اين شاخ به آن شاخ پريدن است
پس تعجبی ندارد آه نمی .  ُمدام با يكديگر در ستيزند"خود"پوست آدم عرصه های گوناگون از 

بر روی هيچ چيز متمرآز باقی بمانيم و َابزار آنترل از راه دور را ساخته ايم آه راحت توانيم 
اگر يكی از اين َابزارها را بر روی خود امتحان آنيم آنقدر آانال آشف می آنيم . آانال عوض آنيم

بود آه مثًال خودش شاهد ... آه برنامه ريزان تلويزيون آابلی يا ماهواره ای به خواب هم نديده اند
هر چه می آوشيد افكارش را به روی پدرش متمرآز آند، باز به طرف دوشيزه زينت وآيل پرواز 

آيا به فرودگاه می آمد؟ آخر سر ميان آن ها . فعًال تلگرافی آمدنش را به او خبر داده بود. می آردند
ملی بخشايش چه پيش می آمد يا نمی آمد؟ آيا ترك زينت و عدم بازگشت و اين مدت بی خبری، ع

 - تازه به فكرش رسيد و از اين آه قبًال به آن نينديشيده بود يكه خورد-ناپذير جلوه می آرد؟ آيا او
شوهر داشت؟ درگيری احساسی چطور؟ و خودش چی؟ واقعًا چه می خواست؟ با خود گفت وقتی 

 آه آينده با نيم نگاهی گذشته نمی تواند آينده را از ديده پنهان آند، ولو اين. ديدمش اين را می فهمم
آآنده از پرسش همراه باشد و در آن هنگام، مرگ به مياِن صحنه گام می نهد، زندگی برای حفظ 

  .حقوِق برابر قد َعَلم می آند
  

  .پرواز بی حادثه به پايان رسيد
  

  .زينت وآيل در فرودگاه به انتظارش نبود
  

  ."پس بگذاريد برسانمتان.  را برداردماماشينم آمده ماماما. بياييد: "سيسوديا اشاره آرد
  
*  
  



آيف و . آنار دروازه های آودآَيش. صلدين چمچا سی و پنج دقيقه بعد به اسكاندال پوينت رسيد
چمدان به دست ايستاده و به سيستم ويدئويی نظارت بر ُورود و خروج آه معلوم بود وارداتی است، 

 آه قهوه ِشَكر: " بر عليه مواد مخدر نوشته بودندبه ديوارهای پيرامونی شعارهايی. چشم دوخته بود
وقتی ِشَكر قهوه ای است، آينده "و ." می شود، رؤياها غرق می شوند  ].منظور حشيش است[ای 

  .و زنگ را يكبار با شدت به صدا در آورد. به خودش نهيب زد جرأت داشته باش." سياه است
  
*  
  

به تلخی .  ی درخت بلوط، نگاه مشّوَشش را به خود آشيددر آن باِغ ُپر از گل و گياه، تنه ی بريده
پدر برای آارهای ." حتمًا حاال موقع پيك نيك به عنوان ميز از آن استفاده می آنند: "انديشيد

دراماتيك و ترّحم نسبت به خودش استعداد زيادی داشت و ناهار خوردن روی سطحی آه چنين باِر 
ه با آه هايی آه حتمًا وسط لقمه ها از سينه بيرون می داد، با عاطفِی سنگينی را حمل می آرد، همرا

بی اختيار انديشيد مرگش را می خواهد چطور بازی آند؟ پيرمرد . شخصيتش جور در می آمد
در هر حال هرآس نزد يك . حرامزاده، حتمًا اينك بازی شگرفی را برای جلب ترّحم ترتيب داده بود

ه ی او در می آمد و جای آشيده های روانی آه از بستر مرگ زده آدِم رو به مرگ آامًال تحت اراد
  .می شود، برای ابد باقی می ماَند

  
نامادرَيش از خانه ی بزرگ و مرمرِی پيرمرِد رو به مرگ بيرون آمد تا بی نشانی از آينه توزی 

و حاال . شما را آه ببيند روحش تازه می شود. خوب شد آمديد صالح الدين: "به او خوشامد بگويد
شش، هفت ." مجبور است با روحش به جنگ مرگ برود، چون از جسمش ديگر چيزی نمانده

پدِر درشت هيكل و . آوچكتر و مانند او پرنده وار بود.) اگر زنده می ماند(سالی از مادر صلدين 
" د؟چقدر زنده می ماَن: "صلدين پرسيد. زياده طلبش در اين موارد به سليقه اش وفادار مانده بود

سرطان ." امروز و فردايی است: "نسرين همانطور آه از تلگرافش بر می آمد، بی خودفريبی گفت
 در خانه نيز سرطان، واژگانش را به همراه -به استخوان های بلند و جمجمه ی چنگيز رسيده بود،

  سلول های سرطانی حتی در خوِن-خود آورده بود و ديگر آسی از بازو و ران ها حرف نمی زد
از دو . ما بايد زودتر از اين ها می فهميديم: "نسرين گفت. اطراِف استخوان ها نيز موجود بودند

اما خودتان آه می دانيد، چون پير است همه چيز را به گردن . سال پيش وزنش ُمدام آم می شد
صلدين بار و ." فكر نمی آرديم به اين بيماری نفرت انگيز و پليد دچار شده باشد. سنش می انداختيم

نيروی اراده اش را آه با آن بر احساسات خود فرمان می . ديگر نيروی بانوی پير را احساس آرد
آاستوربا، ننه ی سابق، برای ديدن او به . نسرين مكث آرد تا لرزش صدايش را مهار آند. راند

مرگی . معلوم شد همسرش واالبه سال گذشته بر اثر پيری در خواب ُمرده است. باغ آمده بود
.  تحليل می ُبرد- همانی آه يك وقت زنش را بلند آرده بود-آسانتر از آنچه اينك جسم آقايش را

امروز آن آه . آاستوربا هنوز ساری های آهنه و زلم زيمبودار نسرين شماره ی يك را می پوشيد
بوسيَدش و . او نيز با صلدين، گرم روبرو شد. طرح سياه و سفيِد آپ آرت داشت را به تن آرده بود

من آه تا وقتی در ريه هايش َنَفس باقی باشد، برای معجزه دعا : "به گريه افتاد و هق هق آنان گفت
  ." می آنم

  
ِمهرشان آنی و . سر بر شانه ی يكديگر نهادند. نسرين شماره ی دو آاستوربا را در آغوش گرفت

 های زندگی را ُشسته و پاك آرده گويی نزديكِی مرگ درگيری ها و حسادت. بی زنگاِر آينه ها بود



اينك زمان از دست رفتن عزيزترينشان . دو بانوی پير يكديگر را در باغ دلداری می دادند. است
  ."بهتر است زودتر بياييد شما را ببيند: "سرانجام نسرين به صلدين گفت. عشق يا معشوقشان: بود
 

ُمدام می . او مرد باهوشی است: "تی نشنيدو از نسرين جواب درس" من آمده ام؟. نه: "صلدين پرسيد
پرسد پس اين همه خون آجا رفته؟ می گويد تنها دو بيماری وجود دارد آه اينطور باعث از دست 

هيچ اسمش را بر زبان آورده : "اما صلدين اصرار آرد." رفتن خون می شود، يكی ِسل است
و نه نزديكانش در حضور او اسمی تا آن زمان هرگز نه خودش . نسرين سر به زير افكند" است؟

نبايد بداند به چه مبتال شده؟ آيا اين حق يك انسان نيست آه : "چمچا پرسيد. از سرطان نبرده بودند
خيال می آنی : "اما در يك آن چيزی در نگاه نسرين زبانه آشيد" خودش را برای مرگ آماده آند؟

." مه ی حق و حقوقت را قربانی آرده ایآی هستی آه وظيفه ی ما را به ُرِخمان می آشی؟ تو ه
شايد حق با : "اما شعله فرو نشست و هنگامی آه لب گشود صدايش آرام و عاری از احساس بود

  ."بيچاره قلبش می شكند. چطور به او بگوييم"اما آاستوربا ناليد " شما باشد؟
  

درون بدن به َگرِدش در سرطان چنان خون چنگيز را غليظ آرده بود آه قلبش با فشار زياد آن را 
. جريان خونش چنان آلوده شده بود آه تزريق خون تازه نيز دردی را دوا نمی آرد. می آورد

ممكن بود چنگيز پيش از آن آه . صلدين با حسرت انديشيد از من حتی آمك فكری هم ساخته نيست
ر سرطان به اين اگر بر اث. سرطان، آارش را بسازد، به علت اين اثرات جانبی از ميان برود

پزشكان آه می دانستند . زودی نمی ُمرد، ممكن بود به ذات الريه يا به از آار افتادن آليه دچار شود
نسرين توضيح . از دستشان آاری ساخته نيست او را به خانه فرستاده بودند تا در انتظارش باشد

. درمان با اشعه بی فايده استچون اين نوع سرطان، تمام بدن را فرا می گيرد، شيموتراپی و : "داد
است آه در بعضی موارد، مرگ را تا چند سال به تأخير  [Melphalan]ِمل فاالن تنها درمانش 
اما به ما گفته اند سرطاِن او از آن نوعی است آه قرِص ِمل فاالن روَيش تأثيری . می اندازد

." درست نيست. ا درست نيستام. او هنوز نمی داند: "و صدای درونی صلدين اصرار آرد." ندارد
. دآترها گفتند معموًال اين از دردناآترين سرطان ها است. با وجود اين معجزه شده: "آاستوربا ناليد

به خاطِر فقداِن درد بود آه ." آدم اگر دعا آند، بعضی وقت ها اثر دارد. اما پدرتان اصًال درد ندارد
صلدين با . مام در بدِن چنگيز ريشه َدوانده بوددو ساِل ت. تشخيص سرطان اينقدر طول آشيده بود

وقتی گرم صحبت بودند مستخدمی آيف و چمدانش را ." بهتر است بروم او را ببينم: "نرِمش گفت
  .به درون خانه ُبرده بود و اينك خودش نيز داخل شد

  
ول حد و ظاهرًا تالش نسرين دوم برای حفظ خاطره ی نسرين ا. درون خانه هيچ تغييری نكرده بود

 نسرين دوم الاقل در اين روزها، آه آخرين روزهای عمر همسر مشترآشان بود، -مرزی نداشت
با اين حال آلكسيون پرندگان خشك شده و پروانه هايش را در يكی از . بيش از پيش تالش آرده بود

ه سوی اتاق صلدين از ميان ديوارهای مزّين به بال های ُمرده عبور آرد و ب. اتاق ها جا داده بود
 به اصرار چنگيز تختخوابش را به طبقه ی پايين، دروِن اتاقی آه ديوارهايش -.دفتر پدرش رفت

پوشيده از چوب بود و آتاب ها در آن می پوسيدند، ُبرده بودند تا اهل بيت برای مراقبت از او 
  .  و سرانجام به درگاه مرگ رسيد-مجبور به باال و پايين رفتن از پله ها نشوند

  
 "مراقب همه چيز"چنگيز چمچا واال از جوانی، خود را عادت داده بود با چشمان باز بخوابد تا 

اآنون آه صلدين آهسته وارد اتاق شد با مشاهده ی آن دو چشِم باِز خاآستری رنگ آه نگاهی . باشد
هنگامی لحظه ای انديشيد آه ديگر خيلی دير است و چنگيز، . تهی به سقف دوخته بودند مشّوش شد



 سرش را به سوی او  اما َمرِد خفته چند سرفه آرد،. آه او در باغ ُپرحرفی می آرده، ُمرده است
صلدين چمچا به سوی پدر رفت و زير آن دست . چرخاند و دست ُمَردَّدش را به سويش دراز آرد

  .نوازشگر سرش را خم آرد
  
*  
  

صلدين . احساسی زيبا و آرامبخش بودعشق به پدر پس از گذشت چند دهه ی طوالنی و خشم آلود، 
می خواست بگويد اين احساس، روح را تازه می آند و َنَفسی نوين به زندگی می َدمد، اما لب 
فروبست چون به نظرش رسيد با گفتن آن به موجودات خون آشامی شبيه خواهد شد آه از مرگ 

 بيشتر به بخش های مطروِد ولی با اين آه چيزی نمی گفت خود را هرچه. ديگران جان می گيرند
 ی ديگری آه مربوط به - يا بهتر بگوييم صالح الدين ها-صلدين ها. وجوِد خودش نزديك می يافت

گذشته بودند و در مراحلی از زندگی، هنگامی آه راه خود را برمی گزيند، خصوصيات آن ها را 
ر نظريه ی آوانتوم موجودند، به اما ظاهرًا، شايد در آهكشان های موازی آه د. به دور انداخته بود

. سرطان، چنگيز چمچا واال را به پوست و استخوان مبّدل آرده بود. حيات خود ادامه می دادند
گونه هايش فرو رفته بودند و باسنش چنان فرو رفته بود آه ناچار بود بالشی اسفنجی زير خود 

ويی، َسرآوبگری و ظلم در او بود از آنچه ُسلطه ج. اما عيب هايش را نيز نابود آرده بود. بگذارد
. ميان رفته بود تا مرد شوخ و عاشق پيشه و هوشمندی آه بود بار ديگر در َانظار نمايان شود

 سال از نام آامل و غيِر انگليسِی خود لذت می ٢٠آه تازه داشت برای اولين بار بعد از (صلدين 
بازيافتن پدر وقتی بايد به او ."  خوب می شداگر در تمام زندگَيش اينطور بود چه: "انديشيد) ُبرد

  .بدرود می گفت چه مشكل بود
  

: گفت. در نخستين صبح بازگشت، پدر از صالح الدين چمچا واال خواست آه ريشش را بتراشد
پوست چنگيز مثل چرم از ." اين زن های پير من نمی دانند ريش تراش از آدام طرف می تراشد"

) وقتی صالح الدين ماشين ريش تراشی را خالی آرد(د و موهای ريشش ُلپ هايش پايين افتاده بو
. صالح الدين به ياد نداشت در چه زمانی اين چنين به صورت پدر دست آشيده. مانند خاآستر بودند

هنگامی آه ماشين روی آن حرآت می آرد پوست را به آرامی آشيده و بعد برای اطمينان از نرم 
پس از پاياِن آار لحظه ای همچنان انگشتان را به گونه های پدر .  باشدبودنش، آن را نوازش آرده

نمی تواند چشم . پيرمرد را نگاه آن: "نسرين و آاستوربا همين آه وارد اتاق شدند گفتند. می آشيد
چنگيز چمچا واال لبخند خسته ای زد و دندان های خرابش آه ُبزاق و ُخرده ." از پسرش بردارد
  . نده بود پيدا شدندهای غذا رويش ما

  
هنگامی آه پدر بار ديگر به خواب رفت، بعد از اين آه به اصرار آاستوربا و نسرين اندآی آب 

دنيای آنونی : نوشيده بود، و با چشمان بازش خواب می ديد و در عين حال به سه دنيا می نگريست
اين (به زودی به آن می رسيد اتاق مطالعه اش، دنيای رمزآلوِد رؤياها و آنچه َورای زندگی بود و 
، آن گاه پسر برای استراحت به .)چيزی بود آه صالح الدين در لحظه ای وهم آلود تصور آرده بود

سرهای ِگلی عجيب و رنگ آميزی شده بر روی ديوارها حالتی شماتت . اتاق خواب سابق پدر رفت
مرد طاسی آه پرنده ی سياه مردی عرب با نگاهی شرور آه عقابی بر شانه داشت، : آميز داشتند

بزرگی بر ابرويش نشسته بود و از وحشت در حالی آه به باال می نگريست، زبانش را درآورده 
 از آن ها نفرت داشت، زيرا رفته رفته آن ها را -صالح الدين با اين سرها از آودآی آشنا بود. بود



ن پذير نبود و سرانجام به اتاق خواب در آنار سرها امكا. بسان چهره هايی از چنگيز يافته بود
  .ديگری رفت آه وضع آرامتری داشت

  
صبح زود وقتی از خواب برخاست، به طبقه ی پايين رفت و دو زن پير را ديد آه بيرون اتاق 

به جز قرص های ماالفان آه روزانه . چنگيز ايستاده و در حال رسيدگی به داروهايش بودند
 مبارزه با عوارض جانبی و وخيِم سرطان مانند آم مصرف می آرد، داروهای ديگری برای

باشد، همه ی دواها را : "به دو پيرزن گفت. خونی، فشار به قلب و غيره برايش تجويز آرده بودند
قرص ها رنگ و وارنگ و بسيار ." اين آمترين آاری است آه از دستم بر می آيد. می خورم

 افتاد آه در آن قرص های پادشاِه بيمار به  مارلوديمی ناگهان به ياد يكی از نمايشنامه های ق. بودند
بايد جانت . بس است آبا: "به زمان حال باز آمد و گفت! خاطره چيز عجيبی است. جان هم می افتند
  ."را نجات دهی

  
در اتاق مطالعه ی چنگيز چراغی مسی ديده می شد آه می گفتند جادو است و می تواند آرزوها را 

چراغ آه . شايد چون امتحانش نكرده بودند. ا هنوز معجزه ای از آن ديده نشده بودام. برآورده آند
اآنون تا حدودی زنگزده بود به پايين نگاه می آرد و ماِلِك رو به موِت خود را می ديد، در حالی 

ابتدا يك لحظه، . آه به نوبه ی خود، آس ديگری آه جز تنها پسر مالك نبود، آن را زير نظر داشت
می خواست دست خود را سه بار به چراغ بمالد و آن وقت از جِن . اِق پايين آوردِن آن شدمشت

اينجا . اما اين آار را نكرد... عمامه به سر آه ظاهر می شد بخواهد آه آرزويش را برآورده آند
جای جن و غول و عفريت نبود و نمی توانست به خود اجازه ی فرو رفتن در اوهام و خياالت 

. فرمول های جادويی در آار نبود، آنچه پيش رو داشت، بی فايدگِی داروها بود. ا بدهدواهی ر
: صالح الدين در حالی آه شيشه های آوچك دارو را تكان می داد شروع به آواز خواندن آرد

چنگيز مانند آودآان چهره درهم . و پدرش را از خواب پراند..." مردی آه دوا می دهد اينجا است"
  ..."تف... خَا: "آشيد

  
*  
  

آن شب صالح الدين، نسرين و آاستوربا را مجبور آرد در رختخواب های راحت خود بخوابند و 
بيمار، نيمه . خود در حالی آه بر تشكی روی زمين دراز آشيده بود به مراقبت از چنگيز پرداخت
 صالح الدين .شب پس از خوردن ايزوسوربيد، سه ساعت خوابيد و بعد می خواست به توالت برود

چنگيز آه هميشه مرد نسبتًا چاقی بود حاال . چنگيز را از جا بلند آرد و از َسُبكی وزنش يكه خورد
اما وقتی به توالت رسيدند، به تنهايی وارد شد و . به خوراك سلول های سرطانی مبّدل گشته بود

بعضی آارها را : "دآاستوربا با لحنی محبت آميز شكايت آرده بو. آمك صالح الدين را رد آرد
هنگام بازگشت به سوی تختخواب اندآی به بازوی ." خيلی خجالتی است. نمی گذارد انجام بدهيد

صالح الدين تكيه داده و در حالی آه دمپايی های آهنه اش را روی زمين می آشيد، آهسته راه می 
ح الدين احساس صال. موهايش سيخ ايستاده و سرش روی گردنی باريك به جلو خم شده بود. رفت

آرد می خواهد پدر را در آغوش گيرد، ولی در عوض، در نامناسبترين فرصت به او پيشنهاد آشتی 
چنگيز آه همچنان ." آبا، من برای اين آمدم آه دلم نمی خواست ديگر بين ما آدروتی باشد: "آرد

هرچه بوده . اردآن ديگر اهميتی ند: "آهسته راه می آمد بازوی پسرش را آمی فشار داد و گفت
  ."فراموش شده

  



نسرين و آاستوربا صبح در حالی آه ساری های تميز پوشيده و معلوم بود خوب استراحت آرده 
بعد هر دو به سوی چنگيز رفتند ." دور از او تا صبح اصًال نخوابيديم: "اند، لب به شكايت گشودند

وابط خصوصيشان را نظاره می و چنان او را نوازش آردند آه صالح الدين احساس آرد دارد ر
در حالی آه سه . درست مثل احساسی بود آه شب عروسِی ميشال صفيان به او دست داده بود. آند

  .عاشق يكديگر را می بوسيدند و می گريستند، آرام از اتاق بيرون رفت
  

يز آخر صالح الدين ن. حقيقِت بزرِگ مرگ، جادويش را بر خانه ی اسكاندال پوينت گسترده بود
حتی چنگيز نيز آه از روز دوم غالبًا مانند گذشته با يك گوشه ی . همچون ديگران به آن تن در داد

لبش لبخند می زد، چنان آه انگار داشت می گفت من می دانم چه خبر است، اما به روی خودم نمی 
آرده بود و چنگيز آه زبانش اندآی ورم . آاستوربا و نسرين ُمدام از او مواظبت می آردند. آورم

سخن گفتن برايش مشكل بود، از غذا خوردن امتناع می آرد و حتی به سينه ی جوجه آه در تمام 
. فقط آمی پوره و غذاهايی آه به بچه ها می دهند را می خورد. عمرش دوست داشت لب نمی زد

وقتی در تختخواب می نشست، صالح الدين پشتش قرار می گرفت و چنگيز در حال غذا خوردن 
  .به بدن پسرش تكيه می داد

  
  .آن روز صبح چنگيز می خواست با دوستانی باشد آه به عيادتش می آمدند

  
نسرين سرش را ." بايد حقيقت را به او بگوييم: "پس از رفتن ميهمانان، صالح الدين اصرار آرد

  .پايين انداخت و آن را به عالمت تصديق تكان داد و آاستوربا زد زير گريه
  

بعد به چنگيز گفتند به متخصص اطالع داده اند تا بيايد و همه ی سؤاالتش را جواب صبح روز 
دآتر پانيكار ساعت ده صبح وارد شد و در حالی آه از شدت احترام به خودش می درخشيد . بدهد
بيشتر مريض ها از اين آه عزيزانشان وحشت را در چهره . بهتر است من با او صحبت آنم: "گفت

پانيكار در حالی آه شانه ." آره جون خودت: "صالح الدين خشمگين گفت." شرم دارندشان ببينند، 
ولی در اين لحظه . و عزم رفتن آرد..." ُخب، در اين صورت: "اش را باال می انداخت گفت

و ." بياييد با هم دعوا نكنيم. خواهش می آنم: "نسرين و آاستوربا دست به دامن صالح الدين شدند
  .ه شكست خورده بود، دآتر را به اتاق پدرش هدايت آرد و در را بستصالح الدين آ

  
من سرطان : "چنگيز چمچا واال، پس از رفتن پانيكار به نسرين، آاستوربا و صالح الدين گفت

به پانيكار . البته تعجبی ندارد. سرطاِن خيلی پيشرفته: "بسيار آرام و شمرده صحبت می آرد." دارم
وقتی از اتاق " پس اين همه خون آجا رفته؟. ول به شما گفتم سرطان دارمگفتم من آه از روز ا

ديروز چقدر . از وقتی شما آمديد نگاهش روشن بود: "خارج شدند، آاستوربا به صالح الدين گفت
  ."ديگر نخواهد جنگيد. اما حاال ديگر نگاهش تار شده. با ميهمان ها شادی آرد

  
با اين آه . ن ها به خواب رفتند، صالح الدين با پدر تنها شدآن روز بعد از ظهر پس از اين آه ز

اما چنگيز آه . هميشه می خواست همه چيز گفته شود، حاال احساس می آرد نمی داند چه بگويد
  :مايل بود صحبت آند، به پسرش گفت

  
 از اين. هر آدمی بايد از يك چيزی بميرد. می خواهم بدانی آه سرطان برايم مسأله ای نيست"

می دانم آه ديگر مسيری برايم باقی نمانده . نمی خواهم خودم را گول بزنم. گذشته من جوان نيستم



برای اين . از تنها چيزی آه می ترسم درد است. باشه. من به آخر خط رسيده ام. تا به جايی بروم
  .و من نمی خواهم تحقير بشوم. آه درد آدم را حقير می آند

  
*  
  

جسدش را با آمبوالنس به خانه آورده، در . ارستان زندگی را بدرود گفتچنگيز روز بعد در بيم
هرچه باشد تابستان . نسرين، درجه ی ِايرآانديشن را باال ُبرد. اتاق آارش روی تخت خوابانده بودند

  .ممكن بود جسد بو بگيرد. بود، آفتاب به زودی باال می آمد و گرما شدت می گرفت
  

عموها، دختر عموها، پسر عمه ها و دوستان همه بودند و همه با هم زمام . ميهمان ها باز هم آمدند
نسرين و آاستوربا روی مالفه های سفيِد آف اتاق نشستند و زن . امور منزل را در دست گرفتند

. بعضی ها به آمك دانه های تسبيح ذآر می گفتند. های فاميل در آنارشان ماندند تا عزاداری آنند
بعد آخوند . درآمده بود، اما آنقدر اراده نداشت آه به آن ها بگويد ساآت شويدصالح الدين آفرش 

با اين آه ُشماِر َمردها زياد بود صالح الدين اصرار آرد . آمد و هنگام شستشوی جسد فرا رسيد
با ديدن جسد برهنه ی پدر آه به خواست آخوند پشت و رو می شد، . هنگام شستِن ُمرده حاضر باشد

ُنه ساله بود . ن تنها زمان ديگری را در زندگَيش به ياد آورد آه چنگيز را برهنه ديده بودصالح الدي
از ديدن آلت پدر چنان يكه خورد . آه هنگامی آه چنگيز در حمام دوش می گرفت َسرَزده وارد شد

چشم هايش : "آخوند گفت. چقدر آلت خودش در برابر آن آوچك بود. آه هرگز آن را فراموش نكرد
شما در لندن زندگی می آنيد؟ در خود : "بعد گفت." بايد قبًال آن ها را می بستند. سته نمی شودب

آخوند ." واقعًا؟ چه جالب "-." درباِن هتل آالريج بودم. لندن؟ من چندين سال در آنجا زندگی آردم
 اين هرچه باشد. حاِل صالح الدين به هم می خورد! می خواست از اين در و آن در صحبت آند

: پدر من است، مگر نمی فهمی؟ آخوند در حالی آه به آخرين لباس های چنگيز اشاره می آرد گفت
آخوند تشكر آرد و در حالی ." نه، می توانيد آن ها را برداريد "-" اين لباس ها را نمی خواهيد؟"

: گفتآه تكه های آوچك پارچه ای سياه رنگ را در دهان و زير پلك چشم چنگيز فرو می برد 
مگر . اين پارچه متبرك است. نمی فهمم "-." درش بياور "-." از مكه آمده. اين پارچه متبرك است"

  ."الهی خدا شما را ببخشد "-." گفتم جمعشان آن "-" نشنيدی؟
  

با دست خود سِر پدر را بر خاك می نهم تا به . "سرانجام چنگيز چمچا واال را به سوی قبر ُبردند
  ."آرامش برسد

  
  .ی نوشته است که جهان جايی است آه ما با مرگ خود واقعيت آن را اثبات می آنيمآس
  
*  
  

به اتاق آار چمچا . چراغ جادو ميراثی بود آه هنگام بازگشت از گورستان انتظارش را می آشيد
يك جفت "همانطور آه گفته بود تبديل به . دمپايی های او آنار تختخواب بودند. رفت و در را بست

مالفه ها شكل بدن پدر را در خود نداشتند و بوی سنگين گياهان معطر در .  شده بود"الیآفش خ
دستمالی از جيب درآورد و چراغ را . چراغ را برداشت و پشت ميز چنگيز نشست. اتاق پيچيده بود
  .يك بار، دو بار، سه بار: با آن مالش داد

 



  .ناگهان همه ی چراغ ها روشن شدند
  

  :تاق شدزينت وآيل وارد ا
  
شايد نمی خواستی چراغ ها را روشن آنم، ولی ديدم آرآره ها بسته بود و اتاق . آه، منو ببخش"

در حالی آه دست ها را تكان می داد با صدای زيبايش بلند، بلند حرف ." خيلی تاريک و دلگير بود
 زينی وآيل اينجا بله،. اين دفعه موهای بلندش را آه تا آمر می رسيد، ُدم اسبی آرده بود. می زد
اما . می خواستم اذيتت آنم. از اين آه قبًال نيامدم خيلی ناراحتم "-." جن اختصاصی خودش". بود

غاز بيچاره ی . خوشحالم آه می بينمت يار. من خيلی خودخواهم. بد موقعی را انتخاب آرده بودم
  ."يتيِم من

  
زشكی ادامه می داد از فعاليت سياسی در حالی آه به آار پ. مثل هميشه تا گردن غرق زندگی بود

وقتی تو رسيدی من توی : "دست نمی آشيد و گاه در دانشگاه درباره ی هنر سخنرانی می آرد
تازه . اما تا وقتی همه چيز تمام شد، درباره ی مريضی پدرت چيزی نمی دانستم. بيمارستان بودم

زينی زنی خوش ." ونم آنی حق داریمن خيلی بدم، اگر بير. آن وقت هم نيامدم تو را بغل بگيرم
با خود گفته بود هر وقت . خوش قلبترين زنی بود آه تا به حال شناخته بود. قلب و گشاده دستی بود

حرف او را ُبريد و . و حاال می ديد درست فكر آرده است. او را ديدی می فهمی چه بايد بكنی
حالی آه بسيار راضی به نظر می زينت در ." دوستت دارم: "صدای خودش را شنيد آه می گفت

معلوم است آه تعادل ذهنيت را از دست داده . باشه، اين را نديده می گيرم: "رسيد سرانجام گفت
آنجا ديوانه ها را . شانس آورده ای آه در يكی از آن بيمارستان های عالی دولتی خودت نيستی. ای

خدر در بخش ها خريد و فروش می شود آه َپهلوی معتادين به هرويين می خوابانند و آنقدر مواد م
اگر بعد از چهل روز . اما مواظب باش. بيچاره مبتاليان به اسكيزوفرنی آخر سر معتاد هم می شوند
  ."حاال ممكن است نشاِن بيماری باشد. آن را تكرار آنی، ممكن است اين بار حرفت را جّدی بگيرم

  
به زندگيش، َرَوند بازسازی و .) ی شوهر بودآه ظاهرًا هنوز ب(بازآمدن زينی شكست ناپذير 
َرَوندی آه به نحوی شگفت انگيز و ُپرتضاد، مولوِد آخرين روزهای . نوسازی را تكميل می آرد
زندگی پيشينش در انگلستان، همراه با عجايب و بدی هايش اآنون . زندگی و بيماری پدرش بود

وقتی به زينی . ام آوتاه شده ی صحنه اشدرست مثل ن. بسيار دور و حتی بيجا به نظر می رسيد
ديگر : "گفته بود آه به نام اصلَيش، صالح الدين، بازگشته است، زينی استقبال آرده، گفته بود

مثل اين آه مرحله ی ديگری . بله." حاال ديگر می توانی از بازی آردن دست برداری. وقتش بود
زندگی . يايی آه در آن ديگر پدری وجود نداشتدن. آغاز شده بود آه در آن دنيا وزين و واقعی بود

زندگی ای آه بر اثر سنگينِی مرگی نورانی، روشن شده . مانند زندگی محمد و ديگران. يتيم شده
  .بود و در چشمان ذهنش همچون چراغی جادو می درخشيد

  
د چند روز بعد در آپارتمان زينی در حالی آه پس از عشقبازی در رختخوابش استراحت می آر

زينی با شرمساری او را به خانه اش دعوت آرده بود، چنان آه گويی پس از مدت ها پوشيدگی (
از اين به بعد بايد فكر آنم آه هميشه در : "تصميم گرفته بود آه.) چادر از سر بر می داشت

 اما آدم نمی تواند به اين سادگی از چنگال گذشته خالص." نخستين لحظه ی آينده به سر می َبَرم
  .به زودی زندگی پيشين به گونه ای باز می آمد. شود

  



*  
  

طبق وصيت نامه ی چنگيز، بهره ی ثروت . صالح الدين پی ُبرد آه مرد ثروتمندی شده است
از اين گذشته، پس از مرِگ دو زن، . هنگفتش ميان نسرين، آاستوربا و صالح الدين تقسيم می شد

حال خانه ی بمبئی را به آاستوربا بخشيده بود و او با اين . صالح الدين صاحب همه چيز می شد
. بگذار آن را بفروشد: "زينت وآيل گفت. نيز علی رغم اعتراض صالح الدين عازِم فروش آن بود

  ." تو آه نمی توانی در آن موزه زندگی آنی
  

های هندی ُجرج ميراندا فيلم مستندی درباره ی گروه . به پيشنهاد زينی به ديدن ُجرج و بوپن رفتند
بنيادگرايان هر دو گروه . و مسلمان ساخته، با صاحباِن عقايِد گوناگون و متضاد مصاحبه آرده بود

از اين رو سرنوشت فيلم به دست دادگاه . به دادگاه شكايت آرده، خواستار ممنوعيت فيلم شده بودند
 نشسته دويی تاالثوی ُجرج آه موهايش آمتر و شكمش بزرگتر شده و در ميخانه . عالی افتاده بود

و نوك سبيل موم ماليده اش را ." ديگر اميد زيادی ندارم: "بود، پس از نوشيدن مقداری ُرم گفت
دوست دختر جديدش آه دختری الغر و بلندقد با موهای آوتاه بود و صالح الدين را به ياد . پيچاند

دختر آه نامش . مله آردميشال صفيان می انداخت، در اين لحظه به آتاب شعر تازه ی بوپن ح
. سواتيلكا بود، اشعار بوپن را به خاطر آارُبرِد سمُبل ها و اسطوره ها مبهم و ناروشن می يافت

همه ی تمثيل ها را می . امروزه بايد مواضع ما به وضوح و روشن بيان شوند: "اصرار داشت آه
روايت های " به وسيله ی و بعد شروع آرد به نظريه بافی آه جامعه." توان به غلط تعبير آرد

در هند، رشد ابزارهای دولتِی فاسد و بسته .  يعنی تاريخ، اقتصاد و اخالق رهبری می شود"بزرگ
به اين دليل آن ها .  شده بود"آنار گذاشتن توده ی مردم از شرآت در پروژه ی اخالقی"موجب 

ولی اين . شده بودند يعنی ايمان دينی متوسل "روايت بزرگ"برای ارضای خود به آهن ترين 
بوپن ." روايت ها را دين ساالران و عوامل سياسی به گونه ای آامًال ارتجاعی دستكاری می آنند

ولی اگه ما نسبت به اين گونه ايمان پيش داوری آنيم و آن را نادرست بخوانيم، به طرفداری : "گفت
در : "لكا خشمگين جواب دادسواتي" از نخبگان و تحميل نظرات خود به توده ها متهم نمی شويم؟

مؤمنين بر ضد منطق گرايان و سياهی بر عليه سفيدی می : هند امروز خطوطی آشيده شده اند
  ."بهتر است تو هم طرِف خود را انتخاب آنی. جنگد

  
سواتيلكا . بوپن خشمگين برخاست تا آن ها را ترك آند، ولی با پادرميانی زينی همه چيز آرام گرفت

  .و طرفين يكديگر را بوسيدندعذرخواهی آرد 
  

صالح الدين به زودی پی ُبرد آه آن ها برای بحث درباره ی نقش خود در يك تظاهرات سياسِی 
 از شمال تا جنوب شهر برای "زنجير انسانی"قرار بود يك . جالِب توجه به آنجا آمده بودند

مثًال چنين تظاهراتی را به حزِب آمونيسِت هند، . هواداری از برابری و همبستگی ملی ايجاد شود
اينجا بمبئی است و می : "نحوی موفقيت آميز در شهر آران بر پا آرده بود، ولی ُجرج ميراندا گفت

زينی به ." ممكن است پليس نگذارد مقابل ِسنا بايستيم. شود انتظار هر گونه آزار و اذيتی را داشت
در حالی آه . ات عمومی الزم استصالح الدين گفت با وجود همه ی خطرها، اين گونه تظاهر

گروه های مذهبی مختلف در حمالت شهرها به جان يكديگر افتاده اند، نمی توان نيروهای بنيادگرا 
صالح ." بايد به آن ها نشان بدهيم آه نيروهای مخالف هم قدرت دارند: "را به حال خود گذاشت

خيلی عجيب . ارد سياست شده اممن در هند و. الدين از سرعت دگرگونی زندگيش شگفتزده بود
  .حتمًا عاشقم. است



  
پس از اين آه در مورد محل ِگرد آمدن و ساير آارها به توافق رسيدند، شروع به نوشيدن ُرِم 

در حالی آه آن ها . ارزان قيمت و گپ زدن آردند و آن وقت بود آه صالح الدين شايعات را شنيد
ی گفتند، احساس آرد آه گذشته همچون خاری پنهان از رفتار عجيب جبرئيل فرشته ی هنرپيشه م

  .به او نيش می زند
  
*  
  

جبرئيل فرشته ای آه به بمبئی بازگشته بود تا زندگی هنرپيشگی قبلَيش را از سر گيرد، ديگر آن 
ُجرج ميراندا آه شايعات مربوط به سينما را از بر داشت . جبرئيل جذاب و مقاومت ناپذير نبود

می گن چون در عشق شكست خورده . آسی نمی دونه چرا. ل خودآشی دارهانگار خيا: "گفت
َالی ُآن پس از آتش سوزِی بريك . صالح الدين احساس آرد صورتش داغ شده است." اينطور شده

صالح الدين انديشيد آی از اله لويای بی گناه . هال از پذيرفتن جبرئيل فرشته خودداری آرده بود
بار ديگر زندگِی او را در حاشيه ی خواست . "د، تقاضای بخشش نكردآه اينقدر ضربه خورده بو

اين را جبرئيل از پشت تلفن به ." برای اين است آه اين قدر عصبانی است. های خود قرار داديم
تا : "در اين آخرين گفتگو، جبرئيل افزوده بود خيال دارد به بمبئی برگردد. صالح الدين گفته بود
و حاال او اينجا بود و بار ."  و اين شهر لعنتی را در باقيمانده ی زندگيم نبينمديگر ريخت تو و َالی

اين دفعه . دارد فيلم های عجيبی می سازد: "ُجرج ادامه داد. ديگر خود را به ورشكستگی می آشاند
. بعد از شكست آخرين فيلم هايش، توليد آننده ها خود را آنار آشيدند. خرجش هم با خودش است

را به شكل ُمدرن در رامايانا جبرئيل می خواست حماسه ی ." ن دفعه ديگر آارش تمام استاما اي
با اين تفاوت آه در پايان به جای اين آه همه ی گناهكاران پاك و مؤمن شوند، . فيلمی بازسازی آند

، شاه شيطان صفت، به صورت آدمی خوب و صادق راونافاسدتر و بی بند و بارتر می شدند و 
ظاهرًا با وجود اين آه .  را بازی می آندراواناجبرئيل نقش : "ُجرج توضيح داد.  داده می شدنمايش

  ." می داند نمی تواند برنده شود، می خواهد برای آخرين بار با مذهبی های ِافراطی مقابله آند
  

 را به بسياری از آارآنان و بازيگران صحنه ی فيلمبرداری را َترك گفته و در مصاحبه ها جبرئيل
از اين گذشته رفتار غلطش بيشتر از انتخاب . آفر، شيطان پرستی و ِخباثت متهم آرده بودند

بعضی روزها خوب و مهربان است و در : "ُجرج گفت. موضوع فيلم موجب شايعات گشته بود
من . روزهای ديگر چنان سر صحنه می آيد آه انگار خدا است و از همه می خواهد زانو بزنند

كر نمی آنم تهيه ی فيلم به پايان برسد، مگر اين آه جبرئيل برای مشكل روانيش چاره ای شخصًا ف
خوب معلوم . اول مريض شد، بعد هواپيمايش سقوط آرد و بعد هم در عشق شكست خورد. بيابد

است ديگر، بدتر از همه اين بود آه مسأله ی ماليات های پرداخت نشده اش در دست تحقيق بود و 
شوهر رآا، . به خانه اش آمده بودند تا درباره ی مرگ رآا مرچنت از او سؤاالتی آنندچند پليس 

و ." همه ی استخوان های اين حرامزاده را ُخرد می آنم: "پادشاه بولبرينگ، تهديد آرده بود آه
از طرف ديگر شايع شده آه شب ها به محله های . جبرئيل تا چند روز با محافظ سِر آار می رفت

معلوم است آه فرشته يك . بيم پل از اين وضع استفاده آرده، ُمدام مصاحبه می آند. می رودبدنام 
و به صالح الدين آه رنگ و رويش سرخ ." راستی شنيده ام شما او را می شناسيد. "چيزيش شده

معلوم بود ." در هواپيما با هم بوديم. خوب نمی شناسمش: "صالح الدين گفت. شده بود نگاه آرد
صالح الدين به سادگی باور آرده بود آه . يل نتوانسته از شِر شيطان درونيش خالص شودجبرئ

حادثه ی آتش سوزی بريك هال و اين آه جبرئيل جان او نجات داده بود، هر دو را از بدی ها پاك 



تصور می آرد عشق مانند نفرت نيرويی . آرده و شيطان های درونشان را به آتش سپرده است
گويی . اما هيچ چيز ابدی نبود. آفريند و خوبی همچون بدی انسان را دگرگون می آندانسانی می 

  .هيچ مداوايی آامل نمی شد
  

قله "دو روز بعد صالح الدين در روزنامه خواند آه يك تيم بين المللی آوهنوردی برای صعود به 
. ر ميان آوهنوردان بود، د"ملكه ی ِاِوِرست"نام الی لويا ُآن، .  وارد بمبئی شده است"ی پنهان

من معنی ارواح گذشته را می : "صالح الدين انديشيد. گذشته همچون رؤيايی مكرر باز می گشت
  ."مفهومش اين است آه آار ناتمام مانده، همين. دانم

  
*  
  

برای چه به بمبئی آمده بود؟ رفته رفته مطمئن . تا چند روز بعد، صالح الدين به الی فكر می آرد
  .به زودی اتفاق بدی می افتدمی شد آه 

  
  آيا بايد به ديدن جبرئيل می رفت؟

  
اتفاق بدی می افتد آه تو نمی دانی چيست و نمی توانی درباره اش : صدای درونيش هشدار داد

  .يك اتفاق بد. بله. آاری بكنی
  
*  
  

. درآمدتظاهراتی آه بر خالف انتظار، موفقيت آميز از آب . و اين واقعه روز تظاهرات روی داد
  ."پس نبايد زياد منعكس شود. به نظر مقامات اين يك نمايش آمونيستی است: "اما به گفته ی زينی

  
  پس تيترهای روزنامه ها چه بود؟

  
  .مرگ ملكه ی ِاِوِرست و تهيه آننده ی بزرگ سينما

  
  . تراژدی دوگانه در تپه ی ماالبار

  
  .جبرئيل فرشته ناپديد می شود

  
 تهيه آننده ی محترم سينما، در حالی آه گلوله ای به قلبش اصابت آرده جسد اس اس سيسوديا،

 از "طی همان حادثه"خانم اله لويا ُآن نيز به تصور پليس . بود، در منزل جبرئيل فرشته پيدا شد
همان آسمانخراشی آه چند سال پيش، رآا مرچنت خود و . پشت بام آسمانخراش پايين افتاده بود

  . م آن به زير افكنده بودفرزندانش را از با
  

بايد به : "صالح الدين گفت. در روزنامه های صبح روز بعد، فرشته مظنون قلمداد شده بود
چطور می توانست . و زينی را آه خشمگين و معترض بود تنها گذاشت." اسكاندال پوينت برگردم

  .مال پليد او بودبه او بفهماند آه احساس گناه می آند، يا آشته شدن اين دو نتيجه ی َاع



  
*  
  

آن شب صالح الدين چمچا در اتاق خواب آودآيش آنار پنجره ايستاده بود آه آاستوربا آهسته در 
از دِر : "با صدايی آهسته و حالتی ترسيده سخن می گفت." يك نفر آمده شما را ببيند: "زد

ن آه روزنامه ها هما. جبرئيل فرشته. گوش بدين، جبرئيل است آه آمده. خدمتكارها وارد شده
  .و بقيه ی حرفش را خورد..." نوشته اند

  
  "آجا است؟ "-
  
  "می خواهيد به پليس تلفن آنم؟. شايد بهتر باشد َپهلويش نرويد. توی دفتر پدرتان است "-
  
  ."می روم ببينم چه می خواهد. نه الزم نيست "-
  

لباس هايش چرك بودند . بودجبرئيل روی تختخواب چنگيز نشسته و چراغ آهنه را در دست گرفته 
بيا تو : "با چشمانی بی نور به او نگريست و گفت. و قيافه اش مثل آدم های بيداری آشيده بود

  ."خانه ی خودت است. سپونو
 

. بنشين و دهانت را ببند: "جبرئيل فرشته گفت." مثل اين آه حالت خوش نيست: "صالح الدين گفت
  ."آمدم قصه ای برايت تعريف آنم

  
بعد برايش گفت آه چگونه سيسوديا و اله لويا به او خيانت می آرده اند، و او نيز آه هميشه و 

 سيسوديا را با تير زده و دختره را به  نسبت به آنان مظنون بوده، خشم خدا را حاآم گردانده بود،
  .پيشنهاِد رآا از آن باال به پايين پرتاب آرده بود

  
*  
  

  :ه ها سخت به فكر فرو رفته بود آه آسی در زدصالح الدين با شنيدن اين گفت
  
  .ظاهرًا آاستوربا سرانجام آن ها را خبر آرده بود." لطفًا در را باز آنيد. پليس"
  

صالح الدين . جبرئيل چراغ شگفت انگيز چمچا واال را برداشت و با سر و صدا به زمين انداخت
مواظب باشيد، او مسلح : "فرياد زد.  استناگهان پی ُبرد آه جبرئيل اسلحه ای در آن پنهان آرده

جبرئيل سه بار به چراغ دست آشيد و ناگهان رولور را در دست . صدای در زدن قطع شد." است
  . گرفت

  
آرزوی شما چيست؟ من بنده ی : "صالح الدين به ياد آورد آه جِن َبدِهيَبت بعد از ظهور می گويد

درست مانند جبرئيل پس از .  از وقايع جدا می يافتصالح الدين خود را." ماِلِك اين چراغ هستم
مثًال حاال آه اسلحه در . فكر آرد آه اسلحه، آدم را چقدر محدود می آند. اين آه بيمار شده بود

جن . دست جبرئيل بود و او بی سالح در برابرش نشسته بود، دنيا چقدر آوچك به نظر می رسيد



در حالی آه اين غوِل ُمدرن، بنده ی چراغ قرن بيستم، . های قديم همه ی درها را باز می آردند
  .چقدر مبتذل بود

  
خيلی وقت پيش به تو گفته بودم آه اگر بدانم اين مرض ديگر راحتم : "جبرئيل فرشته به آرامی گفت

و به سرعت، پيش از اين آه صالح ." نمی گذارد و هميشه عود می آند، نمی توانم تحملش آنم
  . جبرئيل آزاد شد. شود، اسلحه را به دهان گذاشت و ماشه را آشيدالدين بتواند مانع 

  
آودآی تمام . سرش را تكان داد. ماه بدر تمام بود. آنار پنجره ايستاده بود و به بيرون می نگريست

اگر قديمی ها از مرگ سر باز زنند، تازه ها نمی توانند . بگذار بولدوزرها بيايند! به َدَرك. شده بود
  .ندمتولد شو

  
انگار علی رغم همه ی اشتباهات، شرارت و ." بيا برويم: "صدای زينت وآيل از پشت سرش گفت

بله، اين دفعه شانس آورده . گناهانی آه نامش از انسان بودن است، شانس ديگری به او داده می شد
  ."بيا برويم خانه ی من: "زينی گفت. بود
  

 " .برويم: "صالح الدين به سوی او چرخيد و گفت
 


