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 گفتارپیش
ی پرکار بود، ولی اولین رمانش را در مرز ا( با این که نویسنده3931-3991جان آنتونی برجس ویلسون )

را در زادگاهش سپری  اشسالگی منتشر کرد. او در منچستر به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانیچهل

اش را خارج از مرز در ارتش مشغول به خدمت بود تا این که در ماالیا به ای از جوانینمود و بخش عمده

به پزشکان  3991جا مشغول به تدریس شد. در سال استخدام خدمات استعماری بریتانیا درآمد و همان

ا سرعتی زیاد شروع به ند و به همین خاطر او باهپیدا کرد یک تومور مغزی در سرشبرجس خبر دادند که 

خرج همسرش باشند. او در عرض یک سال هایش کمکالتألیف کتابنوشتن کرد تا شاید پس از مرگ حق

 پی برد که تشخیص پزشکان اشتباه بوده است، ولی همچنان به نوشتن و 
ً
پنج رمان نوشت. برجس متعاقبا

رمان نوشت، ولی مشهورترین اثر وی یک منتشر کردن رمان با سرعتی زیاد ادامه داد. او نزدیک به چهل 

ی محبوبیت خود را مدیون اقتباس ( است؛ اثری که عمده3991رمان کوتاه دیستوپیایی به نام پرتقال کوکی )

است. نظر خود برجس این بود که پرتقال کوکی به هیچ عنوان  3913سینمایی استنلی کوبریک در سال 

به مناسبت بازنشر کتاب در ایاالت  3999ای که در سال هشود. وی در مقدمبهترین اثرش محسوب نمی

گرانه خطاب کرد و افسوس خورد از این که این کتاب کننده و موعظهمتحده نوشته بود، رمان را تحریک

های دیگرش که نزد او ارزش بیشتری داشتند بدون شک گمنام باقی ماندگار خواهد شد، در حالی که کتاب

 ماندند.می

گرایی است؛ مسائلی چون وجود های برجس مسائل مهمی مرتبط با طبع انسان و اخالقی رمانمایهدرون

مذهب کاتولیک رشد یافت و با وجود این  خوبی و بدی و اهمیت قدرت اراده و اختیار. برجس تحت تعلیمات

د. برجس قی ماندنکه از عنفوان جوانی دیگر به کلیسا نرفت، ولی قواعد و قوانین کاتولیک نزد وی گرامی با

ها تأثیر پذیرفت، ولی اصول مذهبی کاتولیک بیشترین تأثیر را روی به ادیان زیادی عالقه داشت و از آن

 مستعد خشونت دیدگاه اخالقی او داشتند. به طور مثال، او انسان را موجودی به تصویر می
ً
کشید که ذاتا

ها به گناه نخستین آلوده ی انسانت که همهی پذیرش این دیدگاه کاتولیک اسدهندهاست و این نشان

 اند. شده

، در جریان سفر برجس به لنینگراد به ذهنش خطور کرد. در نظر 3993ی نوشتن پرتقال کوکی در سال ایده

 تحتاو در شوروی جو خفقان
ً
نظر دولت بودند؛ دولتی که قصد داشت آوری حکمفرما بود و ملت مطلقا

ی رقابت فضایی از ی زمین گسترش دهد. هنگام این سفر، شوروی در زمینههی خود را سرتاسر کر سلطه



ایاالت متحده پیشی گرفته بود و کمونیسم داشت در کشورهای دوردستی چون ویتنام و کوبا جای پای خود 

 معیوب بود، چون مسئولیت اخالقی را از فرد به را محکم می
ً
کرد. در نظر برجس کمونیسم یک نظام اساسا

 ی قدرت اراده وگیرد. عقاید کاتولیک عمیق برجس دربارهکند و رفاه فردی را نادیده میت منتقل میدول

کند. شود، منع میاختیار و گناه نخستین او را از پذیرفتن نظامی که در آن آزادی فردی فدای نفع جامعه می

 با توجه به این که ای پرتقال کوکی را شاید بتوان تا حدودی یک حمله به کمونیسم قلمداد کرد؛
ً
ن خصوصا

دهد که قصد دارد با از بین بردن قدرت انتخاب مشکالت رمان  تصویری به شدت منفی از دولتی ارائه می

 اجتماعی را حل کند. 

افتاد؛ گروهی از نوجوانان خرابکار روسی. یک شب  استیلیاگادر جریان بازدید از لنینگراد گذر برجس به 

های عجیبی بر تن داشتند هایی که لباسمشغول غذا خوردن بود، گروهی از نوجوان که برجس در رستوران

شروع به کوبیدن به در رستوران کردند. برجس گمان کرد قصد دارند او را به خاطر این که یک غربی است 

ه و همچنان بمورد حمله قرار دهند، ولی وقتی رستوران را ترک کرد، بسیار مؤدبانه راه را برای او باز کردند 

کند که ندست ــ گویش ابداعی اراذل جوان در پرتقال کوکی ــ را کوبیدن در ادامه دادند. برجس تأکید می

ی تجربه رسد که اینی زبان روسی بنا کرده است، ولی به نظر میشناسانه بر پایهییفقط بنا بر دالیل زیبا

، های انگلیسیبویثر بوده است. در کنار تدیاش مؤوحشتناک در شکل دادن تصویر الکس و دار و دسته

های اند، دار و دستهکه با موسیقی راک آمریکایی پیوند خورده 91و  01ی های دههفرهنگیکی از خرده

 روسی هم نقش یک الگو را برای طراحی اراذل و اوباش در پرتقال کوکی ایفا کردند. 

انتقادی بر شوروی یا کمونیسم نگاه کرد، چون دنیای  با این وجود، نباید به پرتقال کوکی فقط به چشم

ها های مربوط به جوامع انگلیسی و آمریکایی که برجس از آندیستوپیایی رمان به همان اندازه از ویژگی

کرد که ی خود میل به هرج و مرج داشت و احساس میگیرد. برجس طبق گفتهنفرت داشت نیز بهره می

ح های شخصی ترجیت سوسیالیستش بیش از حد ثبات اجتماعی را به آزادیکشور مرفه انگلستان و دول

عاطفگی ی آمریکا متنفر بود، چون همرنگ جماعت شدن، خنثی بودن و بیدادند. او از فرهنگ عامهمی

 فاسد و خشن توصیف میرا ترویج می
ً
رد و به ککرد. او تشکیالت مرتبط با اجرای قانون در آمریکا را شدیدا

های انتقاد در پرتقال کوکی مورد هجو بخشیده بود. تمامی این هدف« پیکری دیگر برای جرم»وان آن عن

 گیرند، ولی تند و تیزترین هجو برجس مختص یک جنبش روانشناسانه به نام رفتارگرایی است. قرار می

  91و  01ی د در دهههای خوشناسان دانشگاه هاروارد، با آزمایشرفتارگرایی که ب.ف.اسکینر، یکی از روان

 ی ِاعمال سیستمیآن را مشهور کرد، بررسی رفتار انسان و حیوان در واکنش به یک محرک است. به وسیله



گویند ــ اسکینر نشان داد که دانشمندان ای که به آن شرطی کردن میها ــ پروسهها و تنبیهدقیق از پاداش

ها را تغییر دهند. )در یک آزمایش مکن است، رفتار نمونهشد متوانند مؤثرتر از آن چیزی که تصور میمی

یل ای زیاد، رفتارگرایی پتانسپونگ بازی کنند.( برای عدهمعروف او به کبوترهای آزمایشگاه یاد داد پینگ

لکه ی آکادمیک، بنهایتی برای کنترل کردن رفتار انسان فراهم کرده بود و این جنبش نه تنها در عرصهبی

ی کشور و اصالح مجرمین نیز تأثیر عمیقی داشت. در پرتقال کوکی، ی آموزش و پرورش، ادارهدر عرصه

 کند. ی تکنیک خیالی لودویکو رفتارگرایی را هجو میبرجس به وسیله

 ناشناسی بود و رمان از همان که پرتقال کوکی را به چاپ رساند، نویسنده 3991برجس در سال 
ً
ی نسبتا

ریکایی ی آمست پیدا نکرد. با وجود عدم رضایت باطنی برجس، فصل آخر کتاب در نسخهابتدا به موفقیت د

حذف شد. برجس به شدت با این تصمیم مخالف بود، چون باور داشت حذف آن فصل رمان را به حکایت 

ین بی آمریکایی کتاب بود که کرد. اما این نسخهای از شرارتی که رهایی از آن ممکن نیست تبدیل میزننده

 دانشجوها محبوبیت پیدا کرد و کوبریک هم اقتباس سینمایی خود را بر اساس همین نسخه ساخت. 

اقتباس سینمایی کوبریک هم در گیشه موفق بود و هم جنجال زیادی به پا کرد و بدین ترتیب بر شهرت 

دادن خشونت نایل گشت و به خاطر باشکوه جلوه  Xبندی سنی برجس افزود. در ابتدا، فیلم به درجه

 آمیز بود؛ خصبخش چند عمل جنایتجنسی و فیزیکی مورد انتقاد قرار گرفت. این فیلم همچنین الهام
ً
وصا

 جنجالی بریتانیایی که در آن چند مرد به تقلید از فیلم، هنگام خواندن 
ً
یر آواز خواندن ز»یک مورد شدیدا

هایی، برجس از آن پس به عنوان یک نجالطور گروهی به یک زن تجاوز کردند. با وجود چنین ج« باران

شخصیت ادبی مهم شناخته شد که هم از درک هنری باالیی برخوردار بود و هم شخصیت عجیب و 

نامتعارفی داشت. برجس چندین بار در تلویزیون حضور به عمل رساند و به عنوان پروفسور مهمان در 

هم مانند پروتاگونیستش الکس، به موسیقی  چندین دانشگاه در آمریکا و انگلستان خدمت کرد. برجس

ای از عمر خود را صرف پنداشت و بخش عمدهی اصلی خود میورزید و آن را پیشهکالسیک عشق می

 درگذشت.  3991سازی و رمان نوشتن کرد. وی در سال آهنگ

 www.sparknotes.comمنبع: 
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3 
 «پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

خیلممن بودم، الکس، و سه تا 
َ

کورووا نشسته  بارمیلکتو  صفتدیم دیِم  اون با، پیت، جورجی و دیم. ش

داکشی که آسمون گرفته و سوز گسرد زمستونی  شبتوی یه به کار انداخته بودیم ببینیم  روبودیم و دوگوله 

 ، داشت
ً
وخت. فر می الوهَع بود که شیر بِ  ایکدهدنجکورووا  بارمیلکرد. شد ک، چی کار میبود خشک ولی کال

اوضاع این . ای برادران من ها چه حال و هوایی داشتنکدهفراموش کرده باشید این دنج که شاید افسوس

خب  .کسی هم دیگه حال روزنامه خوندن نداره. حافظه شدنکممردمم  وشه می عوض چست و چابکروزا 

ی هیچ قانون ولی هنوز الکل نداشتن، فروشفروختن. مجوز یه چیز دیگه می ییر بعالوهجا شراستش اون

و  نوینتتا شما بتونید با کردن مخلوط می شیر بال ریختن اندک متاعی باشه  که ِخ م   که وضع نشده بود

 و مخ چت کن  کاکتوس
 

  ؛ربش کنیدش
ً
شه از پر بِدماغتون  کردنکاری مییکی دو تا متاع دیگه که  یا اصال

مام و ت آن وجود واالو فرشتگان مقدس  ایزد منانستایش از تو فاز یه ربع شاهانه برید  درخششی نورانی و

تونستید شیرو با خنجرم شرب کنید. خنجر چیزی بود می. زنن بیرونمی پای چپتون پاپوشقدیسانی که از 

د. این آماده بشی گوالخیه بیست به یک  شد برایمی کرد و باعثمی گفتیم. تند و تیزتونمی که ما بهش

 کنم در حال شرب همین متاع بودیم. می شروع باهاش که دارم داستانو شبی

 کوچهتو  یوداداییه . نیازی نبود بچاپیمبیشتری  متاعتیله، برای همین نیازی نبود جیبامون پر بود از مایه

. نیمکو به چهار تقسیمش  بشمریممتو غنیغلطیدن توی خون خودشو بصیرت کنیم و بعد  خفت کنیم و

ق تیریپ فو جوگندمیگیسی دیرینه ایرعشه هایآفرترو یکی از این وارد یه مغازه بشیم و زی نبود نیا

همه چی که پول گن، می بریم پی کارمون. همون طور که و میش براز خنده رودهخشن پیاده کنیم و بعد 

 نیست. 

 نخایه خفه ک مشکی یده بودیم که اون روزا ترکیبی بود از یه دست شلوارمد روز پوشغایت هر چهارتامون 

ده بود و ر جا خوش ک شلوارکه روبروی خشتک، زیر  ــ کردیماونجور که ما صداش میــ سپر بال همراه با 



 مال . مال من یه عنکبوت بود، روشونو دیدی برجستهطرح شد می یه کم دقت باکرد. می محافظتمون از

از یه گل و مال دیم بدبختم یه طرح  یوشگلمال جورجی طرح خیلی خ، )یا همون دست( یاوریه پیت 

 و روزگارباید و شایدهای درک دیم از  یه دلقک.)یا همون صورت(  موچاودهخرچنگ قورباغه از 
ً
پایین بود  اقعا

های هاشت، ولی سرشونه یقه برگردون ندیه ژاکتم پوشیده بودیم ک تا.ترین ما چهار خنگ هو بی شک و شبه

 کوپال( که یه جورایی چهارشونگی رو به سخرهگفتیم می به شونهگنده ای روشون سوار شده بود )ما 

ی که ینزمزمینی پوست کنده بود یا یه سیبداشتیم که شبیه سیب هم کرمی گردندستمال گرفتن.می

و چکمه های ی بلندی هم نداشتیم ی خیلموها . برادران من کاری کردنروش با چنگال طرح خاصی کنده

 .  دادن واسه لگد زدنجون می پامون بود که گوالخی

 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟ »

 چهار ها پیشخون نشسته بودن، ولی ما شازده پشت هم کنارخوشکه  سه تا
ً
 بود رسم بر این تا بودیم. معموال

 گیس بنفش و سبز ومد روز پوشیده بودن و کاله غایت همها . این تیکهکه یکی برای همه و همه برای یکی

 های اون تیکهچهار هفته حقوق سه کنم قیمت هر کدوم ازگذاشته بودن. گمان می دوگولشون یونارنجی ر 

 با ای کهو لب و لوچه  بصیرتشون)یه رنگین کمان دور ون جور بشه نبود. آرایشم کرده بودن تا جفتشکمتر 

 جلویلباسای مشکی صاف و صوف و بلندی پوشیده بودن و . (ه بودشد آمیزیرنگ غلظت زیادی

و مثل ج ؛که روش اسم شازده های مختلفی نوشته شده بود زده بودننشون نقره ای کوچیکی  شونمهمک

باهاشون  هاخوشکهاز چهارده سالگی قبل  . قرار بود اینا اسم شازده هایی باشن کهغیره و ذلکو مایک و 

  ه کم تبادِل بریم یتا ما سه کردن و نزدیک بود که بگم )زیرزبونی البته( می هی به ما نگاه  بستر شده بودن.هم

 ِبَچکیمراش ب کلسیمیه نصفه لیوان ن خدا، چون فقط کافی بود وتن کنیم و دیم نگون بختو ولش کنیم به ام

به شت ز  خیلی خیلی م. دیشکنی بودکار یه جورایی قانوناین  خبتوش حل کنیم، ولی  تنوینو یه تیکه 

 برازنده رسیدنظر می
ً
ه و در کار با چکموجدانی بود و بی گوالخ، ولی در عین حال مبارز ش بودو اسمش واقعا

  هم بسیار ماهر.

  «پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

دادایی که کنار دستم نشسته بود، روی نیمکتی که قدر سه دیوار درازا داشت حسابی بصیرت چاق کرده 

ی دلتو پیش کسی باز نکن. غمی که سر دلت نشسته باشه، سفره»کرد تو مایه های می بلغور واژگانیود و یه ب

درک  . حال و هواشوتا خود مدار پیش رفته وارد سرزمین شده ومعلوم بود  «شه.غذا کم میاره دلخور می



ع ات نظرم این بود که یه جور متاالن سم اما، ای برادران من . منم مثل بقیه امتحانش کرده بودمکردممی

کشیدید و این تصور بهتون می جوری درازکردید، همونمی جاننوش وکلسیممخصوص بزدالست. وقتی 

وب خهمه چیو  تونستیدمی ست.هتونه، یه جورایی متعلق به گذشتو بر  داد که هر چیزی که دورمی دست

 همشون شبیه چیزایی به نظرولی  ها،و شازده هاتیکهاز میز و استریو و نور گرفته تا  بصیرت کنید،

 تونهیپنوتیزم یه جورایی چکمه یا کفش یا ناخنتون .زمانی بودن، ولی حاال دیگه نیستنرسیدن که یه می

 لرزیدید که دیگه چیزیمی اید. این قدرلرزیدید که انگار گربهمی شد و طوریمی ، گردنتون راستکردمی

 می دن و هویتتونو از دستموند. اسم و بباقی نمی
ً
ید که کردمی . این قدر صبربراتون مهم نبود دادید و اصال

و چکمه و ناخن یا گرد و خاک دیدید می شد، بعد زردتر و زردتر. بعد نورو به شکل ذرات اتممی ناخنتون زرد

ی تی همهو وق ،نیابزرگتر از کل د ؛شدمی شلوارتون به یه مکان خیلی خیلی خیلی بزرگ تبدیلی روی پاچه

نچه غ تونگشتید، حالتون نزار و لب و لوچهمی کردن. وقتی برمی شد، شما رو به خدا معرفیمی اینا تموم

، ولی واسه بزدالست. شما نیومدید زمین تا  خوب چیزیهاین  .َدنس بزنیدهر لحظه ممکن بود زولیکو بود 

 بکشن بیرون. ایشازدههر قوا و خاصیتو از ی هیر تونن شمی با خدا ارتباط برقرار کنید. این قضایا

  «پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

 به اون طرفش حرکت بارخواننده داره از یه طرف  صوتداد که می استریو روشن بود و این حس بهتون دست

 برتره به اون دیوار. می از این دیوار ویــژیره باال و بعد میاد پایین و می از سقف ،کنهمی
َ
ه با سکی بود کی ل

ون سه ابین . «کنیمی تو اوقاتمو تلخ»به اسم  خوندای رو میدیرینههنگ محبوب داشت آ گرفتهاون صدای 

آهنگ ضربهماهنگ با ریتم چیزی که بهش گیس سبز داشت هون، اونی که کالپشت پیشخ آفرت تا

 حساساز شدن خنجر توی کلسیمو تونستم تیبرد تو. میداد بیرون و میگفتن شیکمشو میموسیقی می

خروج خروج خروج »خواست. برای همین مثل مرغ قدقد کردم: کنم و حاال دلم یه کم بیست به یک می

طرف عین رآوردم، ولی نشسته بود، یه صدای ناهنجار د مای که کنار این شازده گوشولویبعد در « خروج!

دونستم وقتی از گفتنش ادامه داد. می« نرسیدکه زور احساسات بهش  ایهوزنهاشک » و به خیالش نبود

 شه. سرزمین بیاد بیرون، حالش خوب می

 «کجا بریم؟»جورجی گفت: 

 برادرانکان من اوه»گفتم: 
ً
 «چی پیش میاد. بصیرت کنیمتا  زنیمقدم می، فعال



راد دلمونو جا ماونانیتا پیچیدیم به خیابون بوثبی و گهای بلند از بلوار مار تو اون شب تار زمستونی با قدم

دیر تیپ ماین دادا . مون بودهای شبانهییمورد مناسبی برای آغاز ماجراجوکه  موچول؛ یه دلقک پیدا کردیم

یه سری سرد باز بود.  ظلمتداشت و دروازش در مقابل هوای این نحیف دیرینه رو  چهارچشمی هایمدرسه

ه ب ی خیابون که اون روزاگوشهعمومی ی خونهاهیکتاب و یه چتر نکبت زده بود زیر بغلش و داشت از آگ

اون روزا بعد از غروب آفتاب به خاطر میومد بیرون. گرفت قرار می رعیت جماعت یندرت مورد استفاده

تو خیابون پیدا  سنی بورژواهای م  ی مثل ما سروکلههای جوونو با وجود پالس بودن شازده پلیسکمبود 

خیلی  خالصه .زدکه داشت تو کل خیابون قدم می یپ پروفسوری تنها کسی بودی تاین شازده ، ولیشدنمی

 «خوام برادر.عذر می»طرفش و من گفتم:  کوچ کردیمدبانه ؤم

 ترکزهره موچول، یه طرفشکوچ کردیم دب و متبسم ؤآروم، ماونجور که  بصیرت کرد ی ما رووقتی چهارتا

ک نشده تر معلمی، طوری که انگار سعی داره نشون بده زهره بلند تیریپ صوترسید، ولی بعد با به نظر می

 «بله؟ چی شده؟»گفت: 

 افتخار نادریه دیدن کسی که زدید بینم که یه سری کتاب می»من گفتم: 
ً
زیر بغلتون برادر. این روزا واقعا

 «هنوز اهل مطالعه و کتاب خوندنه برادر.

؟ اوه، »ترسو و لرزون گفت: 
ً
 حاالچرخوند. همین جوری بصیرتشو بین ما چهار نفر می .«متوجهماوه، واقعا

 کرد. بصیرت میدب و متبسم ؤی میه دار و دسته یداشت خودشو تحت محاصره

 جالبه. بله برادر،»گفتم: من 
ً
اگه محبت کنید و به بنده اجازه بدید ببینم این کتابا که زیر بغلتون دارین  واقعا

 «.خوشم نمیادبیشتر از یه کتاب خوب و تر و تمیز  از چیزیین دنیا تو ابرادر، شم. چی هستن ممنون می

پیت سه تا کتاب زیر بغلشو قاپید و چست و چابک بین خودمون « ؟ها، نتر و تمیز...  تر و تمیز»گفت: 

 تقسیمش کرد. 

قدمات م»تا بودن، غیر از دیم به هممون یکی رسید. اونی که من داشتم اسمش این که کتابا سهبا توجه به 

 درجه یک.»بود. بازش کردم و گفتم:  «بلورشناسی
ً
وتی و بعد با ص یکم دیگه کتابو ورق زدم« عالی. کامال

 کلماتزشت چیه؟ من شرمم میاد به این  یواژهجاست؟ این ولی این چیه این»و هراس گفتم:  سرشار از هول

 ناامیدم  کردینگاه کنم. تو منو ناامید 
ً
 .«کردیبرادر. واقعا

 ...«ولی، ولی، ولی »تته پته افتاد و گفت:  به



 بهش میحاال این چیزیه »جورجی گفت: 
ً
، شههست که با ک شروع می واژهجا یه گم زشت. اینکه من واقعا

 بود. «دانه ی برفمعجزه»اسم کتاب جورجی « شه.گ شروع می بایکی دیگه هم هست که 

رش اوه، اینجا نوشته چه بالیی س»اخت رو کتاب و گفت: ی پیت بصیرتشو اندبخت از باالی شونهدیم نگون

 مثل همیشه افراط کرد. .« خاک بر سر پیر خرفت دیوست کننآورده. عکسشم هست. 

و شروع کردم به پاره کردن کتابی که دستم بود. بقیه هم « از مردی به سن شما بعیده برادر.»گفتم: من 

 کشی راه انداخته بودن.ی طنابمسابقه «ی منتظمهاکریستال»همین کارو کردن. دیم و پیت با 

موال اولی اونا مال من نیستن. : »هایواژگانی دم زد تو مایهو  شروع کرد به جیغ و ویغ کردن پروفسور دیرینه

سعی کرد کتابا رو پس بگیره، ولی یه جورایی تالشش « عمومین. این بازیگوشی و خرابکاری مطلقه.

 بهش نیاز داری.» گفتم:من انگیز بود. رقت
ً
کتابی  این« باید کاری کنیم برات درس عبرت بشه برادر. واقعا

ای بود تیکه کردنش به مراتب دشوار. کتاب دیرینهو جر دادن و تیکه که راجع به کریستاال داشتم ضخیم بود

م ها رو پاره کنباالخره موفق شدم صفحهساختن، ولی دوام میکه توش جنسا رو جوندار و با دورانی  یادگارو 

 ن. بقیه هم همیاین دادای آژیرکشی بزرگ بگیرمشون تو مشتم و بپامشون روی دونهو مثل یه مشت برف

فت: . پیت گو شروع کرد به رقصیدن تسلیم دلقک درونش شدکارو با کتابشون کردن و دیم طبق معمول 

 .«تو باشیکه  ی ابتذال و انحرافخوانندهبرای دونه بیا، اینم یه مشت برف»

جورجی  ،گرفت یاورشو. پیت انگول کردنشبعد شروع کردیم به و « شیطون و خرفتی هستی. دادای»گفتم: 

 ،دیم دندون مصنوعیاشو هم از ردیف باال و هم از ردیف پایین درآوردتا آخر واسش باز کرد و  دروازشو

 گوالخی پالستیکی جدید و مادهو با وجود این که یه جورایی سفت بودن و از یه جور انداختشون زمین 

ی پیر یه سری آوای صوتی شازده .کوب حسابشونو رسیدمبا ترفند قدیمی چکمه درست کرده بودنشون،

از خودش درآورد. جورجی لباشو که به هم چسبونده بود ول کرد و با انگشتی که  واف و ووفوم مثل هنامف

 ومداو بعد خون  کردکلی ناله اولش ی پیر نش. شازدهدندوی بیانگشتر داشت یه دونه کوبوند به دروازه

گیر قردربیاریم تا به ع قدرشو  اینبهرگ. تنها کاری که ما کردیم این بود که و باشکوه زیبا ؛خون ،برادران من

زد به  م یه لگد خوشگله برسیم. پیت  بر شد(و زیرشلواری بلندش )خیلی دیرینه بود؛ دیم با دیدنش روده

کبعد ولش کردیم. زیاد  دیگچش و لچ 
 
 گیج و ویج سختی نبود و برای همین فقط یه جورایی  ت

َ
دور  ،زدیل مش

 نمیمیآی و اوی  ،چرخیدمیخودش 
ً
هش خندیدیم و حین این که دیم با دونست چی به چیه. بکرد و کال

ی امهیه چندتا نشد. یه دور جیباشو گشتیم، ولی چیزی زیادی توشون پیدا نمی ،رقصیدچتر نکبتش می



جور و این بر جان و جانان منرسید و با سالم ی شصت میبود که تاریخ بعضیاشون به دهه وندیرینه توش

ن که ازشو پیدا کردیم هم یه دسته کلید و چندتا خودکار دیرینه ،غیر از این ها شروع شده بودن. ژهواگل

ها د و شروع کرد به بلند بلند خوندن یکی از نامهخیال رقص با چتر شبخت بیدیم نگونداد. جوهر پس می

نیستیم، من باز هم به تو فکر  هم عزیزم، حتی وقتی پیش: »بلدهابون خالی نشون بده خوندن تا به خی

از نوع  ی هذیونیه هرتنهبعد .« ها قبل از بیرون رفتن لباس گرم بپوشیشبیادت بماند و امیدوارم  کنممی

بسیار خوب »کنه. من گفتم: با نامه پاک می مخرجشوطوری وانمود کرد که انگار داره سر داد و  «هو هو هو»

 برای همین  سکه ــ تادر حد سه ــاندک بود  ی دیرینه مایهتوی شلوار این شازده.« بسهبرادران من، دیگه 

ه داشتیم ه خودمون در اون لحظک فلوسیچون در مقایسه با  ،ارزششو پرت کردیم تو هواهای بیسکه

وزید شو پاره کردیم و به بادی که میبهرگبرادران من، چترشو شیکستیم و  شپروری بیش نبود. بعدگدا

ی تموم شده بود. کار زیاد متعلقاتشو ی تیپ پروفسوری شازدهکارمون با این  دیگه سپردیمشون و بعد از این

روع شب بود و از این بابت هیچ گونه اظهار ی ششه گفت این فقط واسهدونم، ولی میانجام نداده بودیم، می

 حسابی تیز و گوالخ شده بودن. بعالوه اعتذاری به این و اون بدهکار نیستم. خنجرای توی شیر 

ای باقی یزهها انگمغازه چاپیدنبرای کردیم تا رو سبک می تیلهمایهی بعدی ولخرجی بود. باید کمی بار نقشه

برای شد؛ محسوب میمدرک غیبت هنگام وقوع جرم هم دست و پا کردن  بمونه. تازه یه راه جدید برای

اریخ ت آفرترفت، اونجا چندتا طور که انتظار مینیویورک توی خیابون آمیس و همون همین رفتیم به دوِک 

با پول دولت داشتن بلک اند سادز شرب راحت و آسوده لم داده بودن و که  بصیرت کردیمرو گذشته 

جوهای پیر یکردیم، ولی این ِم  سرود شامگاه قرائتدبی که ما باشیم، با لبخند ؤهای مدهکردن. شاز می

 داشت دور لیوانشون ی که روشون بودپیرشون با اون رگای متورم یاوراییهو وهم برشون داشت و پالسیده 

ه نقش بستچروک هزارسالگی چین و  بریزه رو میز. یکیشون که رو صورتش شد سادزلرزید و باعث میمی

فلش  فلش ما دندوناموولی « ها. ما فقط چندتا پیرزن بینواییم.ما رو به حال خودمون بذارید بچه»بود گفت: 

ستیم تا نش پیشخدمتنشستیم و دنگوله رو به صدا درآوردیم و منتظر ی نمایش گذاشتیم، به عرصه فلش

کسوت مالید، چهارتا پیشفاضالبش می رو پیشبند یاوراشوبیاد. وقتی با اون حالت مضطرب اومد و داشت 

های محبوب اون دوران بود و ترکیبی بود از عرق نیشکر و عرق وت یکی از نوشیدنیسکسفارش دادیم. پیش

ی بود. واریاسیون کانادایی نوشیدنآلبالو که بعضیا بدشون نمیومد چند چیکه لیمو ترشم توش بریزن. این 

 گفتم:  پیشخدمتخالصه، به 



برای این که یه اسکاچمن بزرگ و یه چیزیم  ؛مغذی بیار متاعهای هزارداماد بینوا یه ن عروسبرای ای»

رو ریختم رو میز و آن سه یار دیگر نیز همچنین ای برادران من. بدین  تیلهمایهبعد .« نخالی از اینجا نردست

 دونستن چیکار کننهم نمیزده طالی آتشین دوبل سرو شد و اونا ی وحشتجوهای دیرینهیترتیب برای ِم 

شنیده شد، ولی معلوم بود که شک دارن این ماجرا « ممنون پسرجان»یا چه حرفی بزنن. از یکیشون کالم 

تا با  انک جنرال یا همون کونیاک آوردنطری یبهرکدوم یه  برایفرجام خوشی داشته باشه. خالصه 

 کردم تا صبح روز بعد براشون فرستاده بشهخودشون ببرن خونه و من پول دوجین بلک اند سادزو پرداخت 

قی که با فلوسیروی پیشخون. بعد با بذارن آدرس خونشونو  مجبور بشن های خرفت بوگندوآفرتاون  و

ویت نمکی، پفک، سیب چیمونده بود، هر 
 
غازه و شوکوبار تو اون م زمینی برشتهپیراشکی گوشت، بیسک

یه دقدقه دیگه »های پیر بود. بعد گفتیم: برای اون تیکه هم همه او این ای برادران من بود َچکیدیم

و ما « خدا خیرتون بده پسرای گلم.»و « ممنون جوون.»گفتن: های پیر همچنان میآفرتو « گردیم.برمی

 رفتیم بیرون. از اونجا می گیرفانمونتو  تیلهمایهنت داشتیم بدون حتی یه ِس 

روشن بود دیم گاگوله حالیش نشده قضیه  عین روز« ده.وبم میده. خحس گوارایی به آدم می»پیت گفت: 

خرد صداش کنیم، چیزی نگفت. خالصه به راهمون و یه پسر سکته و بی گهوجیه   ه، ولی از ترس این کهچی

 ا
َ
های فروش شیرینی و سرطان هنوز باز بودن. سه ماهی تلی که توش دکهدامه دادیم و پیچیدیم تو خیابون ا

 خیلی  شد بهشونمی
ً
بود، برای همین نیروهای مسلح امنیتی و  سوت و کورکاری نداشتیم و محله کال

زدن و اون روزا بیشتر شمال رودخونه مستقر شده بودن. های پلیس دیگه اون دور و بر پرسه نمیگشتی

. شبیه صورت زدیم موچاودهکه خیلی گوالخ بودن و عالی ساخته بودنشون به  نونوارمونونقابای 

گفتن(. نقاب من دیزرائلی بود، نقاب پیت های تاریخی بودن )بعد از خرید اسمشونو بهت میشخصیت

ی شاعر به اسم پیبی شلی که بخت یه شازدهجورجی هنری هشتم و نقاب دیم نگونالویس پرسلی، نقاب 

یکی خیلی خاصم استتار اساسی بود و حتی مو و از اینجور چیزا هم داشت. این نقابا یه متاع پالست  یه

یی رفتیم تات. خالصه سههتموم شد، جمعش کنی و قایمش کنی تو چکماهاش تا بتونی وقتی کارت ب نداشت

 تو. 

گرچه که اون بیرون چیزی نبود بخوایم نگرانش باشیم. به محض این که وارد مغازه وایساد،  چاویارپیت 

غایت خیکی بود. بالفاصله فهمید چه بالیی به  داداییوس که صاحب مغازه یعنی اسلشدیم، رفتیم سراغ 

با شده اریکروغننیک قراره سرش نازل بشه و یه راست رفت اتاق پشتی که تلفن توش بود و شاید تپانچوی 

و چابک مثل قرقی رفت پشت پیشخون و باعث شد دیم چست . چنیننیز هم ی شکارچیتا گلولهشیش



 باداد مقواییو هم از وسط نصف کرد که یه تیکه رو نشون میمانکن بشن تو هوا. یه  چندتا پاکت تنباکو پرت

رت شد اون لحظه بصیچیزی که میکرد. یه برند سرطان جدید تبلیغ می ای آویزون کهمهمکی براق و دندونا

دیم و اسلوس بود که مخلوط غلتید و این همون مغازه می توی فضایکرد یه جور توپ بزرگ بود که داشت 

اس نفس زدن و خرنشد، صدای نفساز کشمکش با هم گالویز شده بودن. بعد صدایی که سمع میثیر أبه ت

 ....شیشه شیکستــ...شــشها و دشنام و بعد کشیدن و لگد زدن پشت پرده بود و زمین خوردن شازده

 تس، پشت پیشخون سرجا جشکش زده بود. معلوم بود که در اولین فرصلواس زِن  مادر یا همون اسلوِس 

و برای همین من چست و چابک رفتم پشت پیشخون و خفتش کردم و عجب  آژیر کشیدنکنه به شروع می

 یاورمداشت. با  ایزلزلهو  کرگدنای چرخ و فلک و مهمکو عجب ی گوالخ و بزرگ و عطرآگینی بود توده

محکم  صفتبانوی سگ االفالک نرسونه، ولی اینتا داد و هوارشو به گوش فلک گرفتمجلوی دروازشو 

گاز گرفت و این من بودم که داد و هوار راه انداختم و بعد با فریادی گستاخ دوید بیرون دنبال امنیت.  یاورمو

از جانب دیلمی دریافت  جانانهی شد و بعد یه ضربههای ترازو خفت میبا این اوصاف باید با یکی از وزنه

از انجام این اعمال آن قرمز چون یکی از دوستان  و بعد باز کردن صندوق کنار گذاشته بود کرد که برایمی

ی آروم مهمونش شو محض خنده درآوردیم و یه چندتا چکمهبهرگقدیمی سر رسید. خالصه زدیمش زمین و 

ر دو سی که بیرون افتاده بود، باعث شد ایمهمککردیم تا دیگه آه و ناله نکنه. بصیرت کردنش رو زمین با اون 

َدخلو خالی کردیم و در آن  خالصهشد. باید آخر شب طی می ی بود که، راهاون راهراهی قرار بگیرم، ولی 

یک واسه خودمون برداشیم و ظلمت چه غنیمت گوالخی به جیب زدیم. هرکدوم چند بسته سرطان درجه

 . بیرون زدیم از مغازه بعدش برادران من،

کثیف از وجنات دیم خوشم نیومد. « د.ای بوسنگین و چاق و گندهی زادهعجب حروم»گفت: دیم همش می

رت وقت نباید ظاهای که تازه از دعوا برگشته؛ البته اون برگشته بود، ولی هیچ؛ مثل شازدهبود نامرتبو 

طوری بود که انگار یکی لگدمالش کرده. نقابش  گردنشدستمالطوری باشه که انگار تازه از دعوا برگشتی. 

ا ها تو خول نشسته بود، برای همین بردیمش به یکی از کوچه پس کوچه ش خاکموچاوده بهدراومده بود و 

انجام  دیماین برای ما . چه کارا که باهاش خاکو زدودیم و یاورمالمونتر و تمیزش کنیم. تف زدیم به  مثقالی

اجرا فقط که کل م مشد ملتفتندادیم. چست و چابک برگشتیم به دوک نیویورک و با نگاه کردن به ساعتم 

ی دیرینه هنوز با بلک اند سادز و اسکاچمنی که براشون گذشتههای تاریخآفرتده دقیقه طول کشیده. 

 ی م  هاخوشکهسالم بر شما »و ما گفتیم: بودیم اونجا بودن  چکیده
َ
دوباره شروع کردن به « رمه؛ چه خبر؟ک

 ودنگوله رو تکون دادیم و ما « چه پسرای مهربونی. خدا خیرتون بده.»گفتن همون حرفای همیشگی مثل 



عرق نیشکر برای خودمون که گلومون خشک شده بود  و مخلوط آبجو و اومددیگه  پیشخدمتدفعه یه این

م، ما از اینجا نرفتی»های پیر گفتم: آفرتها خواستن سفارش دادیم ای برادران من. بعد به آفرتو هرچی که 

 چست و چابک دوزاریشون افتاد و گفتن: خیلی « جا بودیم، مگه نه؟مگه نه؟ کل وقت همین

 شروع کردن به شرب کردن. « ها.بچهبده ها. از جلوی چشم ما دور نشدید. خدا خیرتون درسته بچه»

فقط دوتا  مو بعدش ی امنیت پیدا بشهل کشید تا سر و کلهالبته نه این که خیلیم مهم باشه. نیم ساعت طو

 چاقالی داشتنجوون سر رسیدن که زیر کوالف ژاندارم
ً
ندشون سکنات شدیدا

 
 . یکیشونخود امنیتی گ

 گفت: 

 « دونید؟ی اسلوس افتاد چی میاتفاقی که امشب توی مغازهشماها از »

 « ؟ چرا، مگه چی شده؟دونیمچی می»من معصومانه گفتم: 

 « . شما بعد از غروب کجا بودید؟توی بیمارستان بستری شدنکاری. دو نفر سرقت و کتک»

 .همت زیرپوستی و خبیث هراسی ندارمخوش ندارم کسی باهامون اینجوری حرف بزنه. از این ت»م: گفت

 « شه به این و اون مظنون بشید.برادرکان من، هر اتفاقیم افتاده باشه، این دلیل نمی

پسرایی. ده. چه گلجوون. خدا خیرشون بکل شب اینجا پیش ما بودن »های پیر صداشون دراومد: تیکه

  «م نخوردن.از جاشون ج  ِاال و ِبال کل وقت اینجا بودن. جایی ندیدیم. تر و دست و دل بازتر از اینا ربونمه

ی قبل ول« کنیم. ما هم باید مثل بقیه کارمونو انجام بدیم.ال میؤفقط داریم س»مور جوون گفت: أاون یکی م

شون ، با شیشکی بدرقرفتنن که داشتن میی تهدیدآمیز نثارمون کردن. حین ایغرهاز این که برن، یه چشم

ناراضی بودم. چیزی نبود که بخوای باهاش مبارزه کنی.  روزاکردیم، ولی من ته دلم یکم از اوضاع اون 

 شب ما تازه شروع شده بود.  چی هلو بپر تو گلو. با این وجود،همه
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ی پیر و آروغو رو بصیرت زدهاصلی یه می ی روشن و دراز باروقتی از دوک نیویورک خارج شدیم، کنار پنجره

 ؛زدمی وکشید و وسطش هی آروغدل سیاه شب زوزه می برایهای کثیف جد و آبادشو کردیم که داشت ترانه

 تحمل. ی فاضالبش یه ارکست کثیف و فرسوده برپاستطوری که انگار تو اون دل و روده
ً
شو یه متاع که اصال

الابالیو ببینم که کثیف و آروغو و مست و از هفت  زهالمنداشتم یه  وقت خوشهیچ. نداشتم همین بود

 مهم نبود، ولی اگه مثل این یارو دیرینه  باشه که دیگه بدتر. یه جورایی خودشو 
ً
دولت آزاد باشه، سنشم اصال

 غیره و ذلکتو ریدمان و ِگل و کثیفی  بش کهرتامو ن چروک بهرگش، اون بهرگچسبونده بود به دیوار و 

گوالخ به خدمتش رسیدیم،  تلچکی آبروریزی بود. برای همین خفتش کردیم و با چند زد، مایهغوطه می

 ها: یه چیزی بود تو این مایه آوازداد. ولی هنوزم داشت به آواز خوندن ادامه می

 اق تو ای محبوب من، ای محبوب منسوختم در فر 

 ز کوی ما رفتی باز به کوی ما بیاا

رایی: سی کثیفش، از آواز خوندن دست برداشت و شروع کرد به نالهچندتا مشت زد تو دروازهولی وقتی دیم 

به دیم  «خوام تو این دنیای کثیف زندگی کنم.های ترسو. من دیگه نمیزادهبزنید. بزنید منو بکشید حروم»

 سمع نظر این فالکت
ً
ود. گفتم: ندگی برام جالب بز های فرتوت راجع به دنیا و گفتم یکم کوتاه بیاد، چون قبال

 « کثیفه؟ گی این دنیاچرا می»

مثل من زور بگن. دیگه هیچ نظم و  پیرمردیده جوونایی مثل شما به کثیفه چون اجازه می»بانگ برداشت: 

سرایی گوالخی به راه داد و واژهتو هوا تکون می یاوراشوآژیرش به صدا درآمده بود و .« وجود ندارهقانونی 

 توی اندرونیشکردن؛ طوری که انگار یه چیزی بود و آروغوهای عجیبی از اعماق وجودش قیام می انداخته

که سر و صدا راه انداخته؛ برای  زهالمیه پرید وسط حرف در حال جوشش و خروش بود و خیلی ناجور می

ایی جتو این دنیا  دیگه»زد: کرد و فریاد میی پیر داشت با مشتاش یه جورایی تهدیدش میهمین این شازده



ترم از اونم که درد ضربات مست ترسم پسرکان من، چونکدوم از شما نمیمن از هیچ برای پیرمردها نیست.

 .« میرمبا کمال میل میکنم و اگرم منو بکشید،  اسحساشما رو 

 این دیگه چجور دنی»هرتنه زدیم و بعد نیشخند زدیم، ولی چیزی نگفتیم و بعد اون گفت: 
ً
بشر یه؟ ایاصال

 دیگه هیچچرخه؛ درست مثل یه پشه که دور المپ میی ماه و دور زمین میره کرهمی
ً
کس به چرخه و اصال

بعد  «خواید انجام بدید ای اراذل کثیف و ترسو.کنه. پس هرکاری که دلتون میتوجه نمی ینظم و قانون زمین

وون شیشکی کشیدیم و بعد دوباره شروع مورای جأطور که ما برای ماونم برامون شیشکی کشید؛ همون

 کرد به آواز خوندن: 

 و جواهرت زینتعزیز، دور باشد بال، جاوید باد  ای سرزمین

 رستگار در دنیا وآخرت مردمتمرزت آباد، خیالت راحت، 

ش ابازم به آواز خوندن ادامه داد. بعد بر اون شاهانه افتادیم به جونش، ولی ، با نیشخندی از نیش تا بناگوش

 انگیزفرتن خیلی یه سطل استفراغ آبجو از دروازش پاشید بیرون.د زمین و ر زیرپایی گرفتیم و اونم با مخ خو

ی خون بود که از دروازهبه جای آواز و استفراغ کوبش کردیم، هرکی به نوبت، و بعد ، برای همین چکمهبود

 . بعد به راهمون ادامه دادیم. کثیف و فرتوتش بیرون اومد

اون روزا  تا شخیلش. ای برادران من،بوی و پنجو بر نیروگاه برق مونیسیپال بود که گذرمون افتاد به بیلی دور

 پنج بندی بیشتر چهارتایی یاگروه
ً
تولگروهتایی بود؛ این مثال

 
اتول راحت  بود. چهار نفر تو بندی سازگار با ا

یه ارتش  شدن تاها با هم متحد میا دار و دستهنفر بیشتر جا نبود. بعضی وقتو دیگه برای شیش شستنمی

، ولی بیشتر مواقع بهتر بود اینطوری جمع و جور راست و ریس کننهای گوالخ شبانه موچول برای درگیری

زد و بوی تعفن یه روغن ماسیده بوی دلمو بهم مینیشخند و چاق بیلی موچاودهپرسه زد. بصیرت کردن اون 

 شوبهرگن همیشه همراهش بود؛ حتی موقعی که بهترین ه باشچیزیو سرخ کرد بارکه انگار باهاش ده

طور که ما اونا رو بصیرت کردیم، اونا هم ما رو بصیرت کردن و حاال خیلی ساکت مثل االن. همون پوشید؛می

له ساین دشنه و سل ست حسابی باشه؛در  وقرار بود واقعی  این کردیم.و آروم داشتیم همدیگه رو برانداز می

 اشتنبرددادن، دست بوی و شخیالش از کاری که داشتن انجام میبیلیو تیزی بود، نه فقط مشت و چکمه. 

کوچیک گریون که بیشتر از ده ی خوشکه که در واقع این کار آماده شدن برای انجام عملیات بود روی یه

ه بود و یاوراشو گرفتیکی از  بویش هنوز تنش بود. بیلیبهرگ، ولی کشیدمینداشت و داشت آژیر  سن سال

 داشتن تا حاال قسمت کثیف واژهشماره یکش لئو یکی دیگه رو
ً
دادن سرایی نمایششونو انجام می. احتماال



وچولو ک آفرتوقتی فرا رسیدن ما رو بصیرت کردن، این و بعد قصد داشتن یه موچول بپردازن به فوق خشن. 

غرش ال ها و اونم با اون پاهای سفید و قولی تا باشد از این تیکهزد ول کردن؛ به دنس میرو که داشت زولیک

کرد زد به چاک. لبخند گل می« اوهو اوهو اوهو»و در حالی که هنوز داشت  زدتو تاریکی برق می که داشت

ی بیلی هز ببینید کی اینجاست؛ بیلی چاقال بیلی چاقالوی بیلی ب  »ی زدم و گفتم: انهو گشاد و شخیال

تلچکی به ؟ بیا و چرب و چیلارزش ی بدبوی بیبشکه  تو گوشت و پوست و استخون. چونی تو ایبوگندو 

  . شد آنچه شدو بعد  «ی چلمن.تو ای خواجه صاحبیای دوگانه ؛ چنانچهدوگانه بگیر

 ننگون بخت با تمام خنگ بودنش در بزتا، ولی دیمطور که اشاره کردم، ما چهارتا بودیم و اونا شیشهمون

ی طویل و . دیم یه سلسلهکردتاشونو رو هم سفید میروی سهبهادری ناجوانمردانه و جنون خالص حداقل 

شد و دیم این سلسله رو درآورد و گوالخ دور کمرش بسته بود که تو همون حالت بسته حداقل دو ردیف می

تی شی تیز و َم وتا دشنهبصیرت حریف. پیت و جورجی د جلویشروع کرد به چرخوندنش ای به طور شاهانه

 رمندانههنتونستم ر دیرینه و گوالخ داشتم که اون موقع میی خودم یه تیزی گلوب  به نوبهداشتن، ولی من 

کردیم و مهتاب کهن با تمام مردایی که روش بش کنم. خالصه این که داشتیم تو ظلمت قشقرق میجلو عق

هایی بودن که زدن؛ انگار خودشونم دشنهبرق میها هم کرد وسط آسمون و ستارهبود داشت قیام می

اره کنم؛ بویو  پای که داشتم تونستم جلوی روکش یکی از شخیالی بیلیمشتاق قشقرق کردنن. با تیزی

خیلی خیلی تمیز و بدون این که تیزی حتی به جسدی که پشت پارچه بود برخورد کنه. بعد وسط قشقرق 

د و یهو بختش نمایان نموهای نگوناقالی پاک شد و اون شیکم و دوگانهبوی یهو مثل بیکی از شخیالی بیلی

ی دیم مثل مار دفاع شد و سلسلهشروع کرد به یاور تکون دادن و جیغ زدن و بیخیلی دژم شد و 

ز معرکه کنار ا خورد و حنجره پاره کرد وبوی تلوتلو فیششششششششی رفت تو بصیرتش و این شخیل بیلی

 . داشت به خودشزمین بویو زدیموالخی داشتیم و طولی نکشید که شماره یک بیلیکشید. عملکرد گ

 هبی جانانه زدیم چون زنجیر دیم کورش کرده بود، ولی یه چکمه ،کشیدپیچید و مثل حیوون زوزه میمی

 . حرکت سرجاش باقی بمونهبیهوش و بیاین باعث شد دوگولش و 

ش موچاودهگم که بود؛ از این رو می تروخیمری وضع دیم از همه طبق معمول بین ما چهارتا از لحاظ ظاه

نخورده باقی مونده بودیم. برازنده و دستغایت چروک و کثیف، ولی بقیمون همه ش بیبهرگخونی بود و 

شگرم رقصیدم؛ انگار که یه آرایبوی بود که االن طالبش بودم. داشتم با تیزیم میاون چاقالوی بوگندو بیلی

چرب و  موچاودهی یه کشتی و دریا موجه و منم سعی دارم این وسط خودمو برسونم بهش و اون شهرو عر 

ند دار بود، ولی خودش مثقالی ک  دشنه داشت که بلند و ضامنیه بوی خطی کنم. بیلیکثیفشو حسابی خط



ِبرک بزنه. و ای برادران م بود از اونی ترآرومو حرکاتش  زدمی شیرین بود والس  چهن، که بخواد به کسی ی 

لپ چپ و لپ راستش؛ طوری که انگار دوتا حوض خون  کارِی و کنده ــ چپ دو سه، راست دو سه ــرقصیدن 

ن. ه باشهای زمستانی فوران کردی چاق و کثیف و چربش زیر نور ستارههمزمان و از هر دو طرف اون پوزه

 بیلی ی قرمز فوران کرد، درست، ولیاین خون مثل دوتا پرده
ً
بوی عین خیالش نبود و مثل یه خرس ظاهرا

 کرد. کثیف و خیکی به حرکات کندش ادامه داد و هی نوک دشنشو طرف من عقب جلو می

 واشونتپانچوهحاضر و هشیار مورا داشتن میومدن و أکه م ملتفت شدیمبعد صدای آژیر پلیس سمع کردیم و 

صغیره خبرشون کرده بود ، چون اون خوشکه  شک همونبیرون آورده بودن. بی امنیت ی اتولپنجرهاز 

تم: بانگ برداش. امنیتیه باجه گذاشته بودن مخصوص خبر کردن  نیروگاه برق میونیدور و بر نزدیکای 

، اونا« هات خداحافظی کن.با دوگانه وگندو؛ تو همبی بیلیبزههای بعدیم در کار هست. بیلینترسید، دفعه»

و هن و هن کنان رفتن آروم  کرد،لئو که دراز به دراز رو زمین افتاده بود و خر و پف میغیر از شماره یکشون 

ی تنگ و تاریک و خالی شمال به طرف رودخونه و ما هم از جهت مخالف جیم زدیم. تو پیچ بعدی یه کوچه

روم آزدیم و بعد بود که از هر دو طرف راه دررو داشت و ما اونجا استراحت کردیم و اولش تند تند نفس نفس 

انگار داشتیم تو یه دره الی دوتا کوه خیلی بزرگ و مهیب  م دیگه نفس کشیدنمون عادی شد.شو بعد آروم

شد یا در واقع ی همشون یه نور آبی رقصون دیده میاستراحت کردیم یا در واقع همون آپارتمانا و از پنجره

نامه تو دنیا دارن یه بر  هواقع معنیش این بود  هم المللی داشتیم که درهمون تلویزیون. اون شب پخش بین

اشتن. یه طبقاتی تمایل دی میانسال و میانکنن، البته اگه تمایل داشته باشن و بیشتر تودهرو بصیرت می

های مخصوص وقت ماهوارهسیاهپوست قرار بود بیاد برنامه اجرا کنه و اون مطربطنزپرداز احمق مشهور یا 

. یکم دیگه صبر برادران من شمول کردن هنرنمایی این یارو بودجو زمین کارشون جهان خارج از تلویزیون

رفتن مشرق و برای همین مورای آژیرکشو سمع کنیم که میأتونستیم ممینفس زدیم. کردیم و نفس

 باز به ستارهبخت داشت با دروازهدونستیم دیگه وضعیت سفیده. ولی دیم نگونمی
ً
ها و رهیاها و سای کامال

 ی آفتاب مهتاب ندیده و بعد گفت: کرد؛ درست مثل یه بچهمهتاب نگاه می

 « باشه؟ وجود داشته تونهحیرونم از این که روشون چیه. روی چیزایی مثل اونا چه چیزی می»

العقل، به چیزی مثل چیزایی رو چیزایی مثل اونا ی ناقصزادهحروم»ی محکمی زدم و گفتم: بهش سلقمه

ال هم خوره. حادشنه میداره زنه و یکیم دشنه میداره نکن که اونجا هم قریب به یقین مثل اینجا یکی فکر 

 بختبقیه به حرف من هرتنه زدن، ولی دیم نگون« که طفالن ظلمت است، پس به پیش ای برادران من.

پخش یم پایین و نگاه کرد و بعد دوباره به ستارگان و مهتاب. خالصه کوچه رو رفت من خیلی جدی به



زد. چیزی که االن الزم داشتیم یه اتول بود، برای همین سر دوراهی المللی هم از هر دو طرف آبی میبین

ی برنز و بزرگ یه شاعر و همون موقع به محض این که مجسمهبیرون پیچیدیم به چپ و از کوچه اومدیم 

فرو  ی فرتوت و پژمردش یه لولهو تو دروازه بودوراومده دیرینه رو بصیرت کردیم که لب باالییش مثل گوریل 

ی درب ونهاونجا به یه تماشاخو  راه شمال در پیش گرفتیمِپِلیس شدیم. رفته بود، فهمیدیم که وارد پریستلی

شخالی هایی مثل من و و داغون و کثیف رسیدیم که معلوم بود کار و بارش کساده، چون غیر از شازده

مورا و سر زدن ما هم برای فرار از دست مأزد و تازه زیاد به اینجور جاها سر نمی کسی هایی مثل منشازده

ند از پوستری که سردر تماشاخونه زده بودن و چ اجرای مثقالی بکن تو بکش بیرون کالسیک تو تاریکی بود.

ن یجاش خرابکاری حشرات مشخص بود، بصیرت کردیم که یکی از همین فیلمای کابوییه که آسمون و زم

می کنن؛ از همین فیلمای تختیرکش میتیرکشای لشکر جهنمو هفتو اونا هم هفت یانکین کالنترایطرف 

. اتوالیی که کنار تماشاخونه پارک شده بودن خیلی کردمی شونیلم منتشر فیتتخیلی که اون روزا اسِت 

 بصیرت کردیم 90دورانگو رسیدن؛ بیشترشون متاع دیرینه و بنجلی بودن، ولی یهو یه گوالخ به نظر نمی

جورجی رو دسته کلیچش یه پولیِکِلف داشت و برای همین انداز بود. خورد نو باشه و به نظرم کار راهکه می

زدن طولی نکشید که سوار ماشین شدیم؛ دیم و پیت صندلی عقب داشتن شاهانه به سرطانشون پک می

لی گوالخ غرش کرد و یه حس گرم و ویبره انداخت خی موتور روشن شد وو من سوییچو تو سوالخ چرخوندم و 

 کس راه افتادنمونو بصیرت نکرد. بعد شاهانه راه افتادیم و هیچبه جونمون. بعد پاچه رو فشار دادم و 

های پیرو که داشتن از خیابون آفرتو  داداهاو گفتن شهرک پشتی ِولچرخ زدیم یکم تو جایی که بهش می

 ی غربیو در پیشها رو تعقیب کردیم و خالصه از این کارا. بعد جادهگزاگ گربهشدن ترسوندیم و زیرد می

، برای همین پاچه رو اینقدر فشار دادم که نزدیک بود بخوره کف اتول و بعد سنگین نبودگرفتیم. ترافیک 

ر ی شهجاده رو مثل اسپاگتی بلعید. خیلی زود رسیدیم به درختای زمستونی و ظلمت حومه 90دورانگو 

زد زیر برق می جلویی اتولی پر از دندونش زیر نور چراغ ای برادران من و یه جا یه چیز گنده رو که دروازه

« هو هو هو»زیر چرخ ماشین به گوش رسید و دیم اون عقب مثل چی  گرفتم و بعد صدای شیون و تخریبش

 ریسه رفت.

کرد، برای همین توقف کردیم و می موچه ماچ ودیدیم که داشت با تیکش زیر درخت  وبعد یه دادای جوون

جون مهمونشون کردیم که باعث شد گریشون نصفه تلچکهوشون کردیم و بعد ریختیم سرشون و چندتا 

ظره بازدید غیرمنتبگیره و بعد به راهمون ادامه دادیم. چیزی که االن ِپِیش بودیم، بازدید غیرمنتظره بود. 

م به یه جور دهکده و درست بیرون یهرتنه و فوق خشن. باالخره رسیدداد واسه خیلی باحال بود و جون می



که یه تیکه باغچه داشت. مهتاب دیگه قشنگ رفته بود  ساخته شده بودی تک و تنها یه کلبهاین دهکده 

شد کلبه رو واضح و مبرهن بصیرت کرد. اون اون باال باالها و وقتی سرعتو کم کردم و بعد ترمز کردم، می

 سه
 

 ی کلبه نوشته بود یعنیتونستیم اسمی که رو پالک دروازهخندیدن و میِترِتر میداشتن ل و ِچل تا خ

مدم بیرون و به شخیالم با لحن دستور رسید بصیرت کنیم. از اتول اورو که اسم خماری به نظر می خانه

لوی یرو باز کردم و رفتم جی صغو حاال باید جدی رفتار کرد و بعد این دروازه بسهترتر خندیدن دیگه  گفتم

تونستم میدب در زدم و کسی جواب نداد، برای همین یکم بیشتر در زدم و این دفعه ؤدر ورودی. آروم و م

تونستم و بعد میمتر باز کرد یکی چفت درو برداشت و الشو چند سانتیصدای اومدن کسیو سمع کنم و بعد 

صوت یه  «بله؟ کیه؟»و درم تحت محافظت زنجیر بود.  کردبصیرتیو بصیرت کنم که داشت به من نگاه می

کم سن و ساله، برای همین با یه لحن بسیار شریف و صوتی ی خوشکه تیکه بود؛ از صداش معلوم بود یه

 ی یه جنتلمن گفتم: برازنده

 هکردم کروی میمزاحمتون شدم، ولی بنده به همراه دوستم داشتم پیاده ببخشید انوم؛خوام خعذر می»

کنه و حالش وخیمه. دوستم به طور ناگهانی حالش بد شد و االن هم وسط جاده افتاده و داره آه و ناله می

  «استفاده کنم؟شه لطف کنید و به بنده اجازه بدید از تلفن منزلتون برای خبر کردن آمبوالنس می

یر صدای ی صغاز  این کلبه «تلفن نداریم. ببخشید، ولی نداریم. باید برید یه جای دیگه.»گفت:  خوشکه

رسید که بعد متوقف تیلیک تیلیک تیتیلیک تیلیک تیلیک تیلک تیتیلیلیک ماشین تحریر به گوش می

 « عزیزم، کیه؟»شد و یه شازده بانگ برداشت: 

 یه لیوان آب شه می»گفتم: 
ً
. در مثل این که غش کردهبدید؟ بهم لطفتونو شامل حال بنده بکنید و خواهشا

 « غش کرده.دوستم انگار واقع 

ول تا شخیل منم خیلی گوالخ و یواشکی از اتبعد رفت و سه« صبر کنید.»مل کرد و بعد گفت: أیکم ت خوشکه

زدم و حاال هم دیگه فقط کافی بود زدن و منم نقابمو می موچاوشوندهبیرون اومده بودن و داشتن نقاب به 

بسته ر که باید نم و اونم درو اونجوه بودپخت خشکه روت جنتلمنم یاورمو دراز کنم و زنجیرو بردارم. من با صو

 تو و دیمکشان رفتیم . بعد هرچهارتایی نعرهی بودم در ظلمت شباغریبه بود؛ به هرحال در نظر اون من

و قشنگی  ی نقلیو جا داره بگم کلبه هوچی گروه بودسراییش با اون باال پایین پریدنش و دشنامطبق معمول 

 خوشکه رواونجا رفتیم به اتاقی که یه چراغ توش روشن بود و و زدیم . هممون داشتیم هرتنه میتنداش

 مهمکی جوون و خوشگل بود و . یه لقمهلرزیدچهارستون بدنش داشت میکه  بصیرت کردیم
ً
ای واقعا



ی و از این بصیرتکایزد خورد آقا باال سرش باشه و اونم جوون میگوالخی داشت و کنارش یه شازده بود که می

 بودن، ولیشده  و پالجا پخش و روی میز یه ماشین تحریر بود و کاغذا همه قاب پالستیکی داره داشت که

 تاز  یه کپه کاغذ
ً
ه شد نتیجمی، بنابراین کردبه طور خاصی جلب توجه می اومده بوده از تنور در که ظاهرا

 چند ساعت پیشهمین  که یکیشونوه ایاهی و اندیشهیکی دیگه از همون اهالی آگ این شازده همگرفت که 

از . خالصه اون بود که سر صحبتو بخوانندهولی اون یکی  نویسنده بود، با این تفاوت که این انگول کردیم

 کرد: 

هم صوتش « ی من بشید؟ت کردید بدون اجازه وارد خونهأ؟ شما کی هستید؟ چطور جر این کارا یعنی چی»

 یاوراش و بدین ترتیب من گفتم:  لرزید و همداشت می

بعد جورجی .« درنگ از خود دور کنآن را بی اگر گرفتارش شدی، رادر، ترسی به دلت راه نده ونترس. ای ب»

 یپهکی باز منتظر دستور کنار من وایساده بود. با دروازه هم دیم و و پیت رفتن تا آشپزخونه رو پیدا کنن

و بعد  «این دیگه چیه؟»حریر نوشته شده بود از رو میز برداشتم و گفتم: ی ماشین تکاغذیو که به وسیله

 لرزید گفت: ی چهارچشمی که همچنان داشت میشازده

 برید بیرون؛ قبل از این خوام همینو بدونم. این دیگه چیه؟ این کارا یعنی چی؟ چی میمنم می»
ً
خواید؟ فورا

بخت که نقاب پیبی شلی به صورت زده بود، با شنیدن وندیم نگ« پرتتون کنم بیرون. با دستای خودمکه 

 این حرف با صدای بلند هرتنه زد و مثل یه جور حیوون غرش کرد. 

کسایی »م. کرد تهدیدآمیزبعد صوتمو یهو خیلی « نویسی.همون کتابی که داری میاین یه کتابه. »من گفتم: 

ختم ی اول نگاهی اندابعد به صفحه« ن بودن.، همیشه مورد پسند مداشته باشنکه توانایی کتاب نوشتن 

 و اونجا اسمش نوشته شده بود: 

 پرتقال کوکی

کردم  شروعبعد « ای. کی تا حاال اسم پرتقال کوکی به گوشش خورده؟عجب عنوان سکته»و بعد من گفتم: 

ختیار حت اتالش برای ت-» گرا بود: شبیه به صوت موعظه به خوندن مثقالی از نوشته با صوتی بلند که

توانایی ابراز نرمی و محبت دارد و تکیه بر کالم الهی و سوءاستفاده گرفتن انسان، موجودی رو به رشد که 

از آن برای تحمیل قوانینی که از نظر من مناسب یک مخلوق ماشینی هستند، تالشی است که من قلم تیزتر 

شید و منم به ناچار هرتنه زدم. بعد شروع به اینجا که رسیدم دیم شیشکی ک« -از شمشیر خود را علیه آن 



نویسنده یه جورایی زد به سرش و  زهالمکردم به پاره کردن صفحات و پخش کردنشون کف زمین و این 

مثل چنگال آماده نگه داشته بود، با ناخنایی که قروچه کرد و باعث شد دندونای زردش معلوم بشن و دندون

ی لرزون این دیم فرا رسیده بود و نیشخند زد و با آ و آ و ِار و ِار دروازه به طرفم هجوم آورد. حاال دیگه نوبت

ی شازده رو هدف گرفت، دوف دوف، اول مشت چپ بعد مشت راست، و اینطوری شد که شخیل عزیز ما باده

شد و انگار به صورت عمده از کارخونه سفارش جای کلبه دیده میبطریش به همون شکل همهقرمزیو که 

 خش پارشهایی از کتاب که هنوز داشتم خشبودن، ریخت زمین و باده یه اثر خوشگل رو فرش و تیکه داده

حرکت کنار جا بیداشتنی و باوفاش، همون، همسر دوستخوشکهکردم به جا بذاره. تمام این مدت این می

ن یه سری آژیر صغیر. های دیم شروع کرد به سر دادآهنگ مشتضربشومینه وایساده بود و بعد همزمان با 

 شد ازملوچ کردن بودن، ولی با نقاب؛ میجورجی و پیت از آشپزخونه برگشتن و جفتشون در حال ملچ

خورد بود که می نگه داشته داشت. جورجی تو یه یاورش رون مرغیملوچ کرد و مانعی وجود نپشت نقاب ملچ

 گنده روش مالیده شده بود و پیت تو یه یاور یه بطرییه زرودول قرص نگن که و تو یاور دیگه یه نیمه سرد باشه

زد بیرون و تو یاور دیگه یه برش کیک آلوی گوالخ. با بصیرت کردن کف می دوگولشکه از  نگه داشته بودآبجو 

نویسنده که به باد  دادایهاهاها هرتنه زدن و زد، نویسنده مشت می دادایرقصید و به دیم که داشت می

ی مربع و خونیش دنس زدن  و از دروازهمر دسترنجشو شاهد بود، شروع کرد به زولیکرفتن حاصل یه ع

تونستی بیرون پریدن کردن و میداشتن با دهن پر هاهاها میاون دوتا بانگ اوهو اوهو دراومد، ولی 

 ی کثیف و مرطوب خوشم نیومد، برای. از این منظرهبصیرت کنیجویدن که داشتن می متاعیوهای تیکه

 همین گفتم: 

یو چرو خفت کنید تا بتونه همه دادای این کارو بهتون ندادم. حاال هم این ملچ ملوچ دیگه بسه. من اجازه»

بین تمام کاغذایی که در حال پخش و پال شدن بدین ترتیب خوراک چرب و چیلشونو « بصیرت کنه و در نره.

تکش شیکسته بود ولی همچنان سرجاش باقی ی نویسنده رو که بصیر و بعد شازده بودن گذاشتن رو میز

ی باالی اسباب تزئینی روی طاقچهرقصید و مونده بود، خفت کردن. دیم همچنان داشت دور اتاق می

رادران بتونستن بلرزن ای لرزوند )من همشونو ریخته بودم پایین و دیگه بیشتر از این نمیمی شومینه رو

ه های بنفش کاشتش بادمجونموچاودهو روی تمام نقاط  کردول میرو انگ« پرتقال کوکی»ی من(، نویسنده

 .رسیدبه نظر میی آبدار خیلی خاص ش شبیه یه جور میوهموچاودهشد، بود و همراه با خونی که جاری می

رتیب دیم بدین ت« یاهــــو. خیله خب دیم، دیگه بسه. حاال نوبتیم باشه، نوبت متاع دیگریست.»من گفتم: 

، تهمتن شد و یاوراشو از پشت گرفت کشیدمیتوی هر نفس چهار بار آژیر که هنوز داشت ای شکهخو روی



زدن و عجب و منم شروع کردم به پاره کردن این و اون و اون یکی و بقیه هم هنوز داشتن هاهاها هرتنه می

ی شل کردم و آماده ا چقدر صورتی بود و منمهمکای گوالخ و خوبی داشت و ای برادران من، نوک این مهمک

اینقدر  قلم اهلزخمی  دادایدخول شدم. دخول که انجام شد، صدای ناله و فغان به گوشم رسید و این 

زوزه  هایی روترین واژهمجنون شد که نزدیک بود خودشو از چنگ جورجی و دیم رها کنه و داشت کثیف

 آورد.شت از خودش درمیکه یه سریشونو خودم بلد بودم و یه سری دیگه رو دا کشیدمی

ید و کشگرفته بودم، دیم مثل یه حیوون خرناس می خوشکه روبعد از من نوبت دیم بود و حین این که من 

 عین خیالش نبود. بعد وقت تعویض بود و حاال من و دیم باید زوزه می
ً
کشید و نقاب پیبی شلیش اصال

بار وارد مثل کسایی که تو میلک دست برداشته بود و گرفتیم که دیگه از تقال کردننقو رو میی نقنویسنده

ه از این کحاال نوبت جورجی و پیت بود. بعد  ؛ وبه زبون میاوردی نامفهوم فقط یه سری واژه سرزمین شدن

و بدین ترتیب هر چیز  جا سوت و کور شد و ما هم سرشار از حس انزجار بودیمیهو همهکارشون تموم شد 

شیکوندیم و دیم  ،اعم از ماشین تحریر و چراغ و صندلی ،کوندن باقی مونده بودکه برای شی وایدیگه

غذ کااز خواست برینه رو فرش که روش پر و میشومینه رفت شاشید رو آتیش همونطور که ازش انتظار می

ی نویسنده و عیالش به هوش شازده« خروج خروج خروج.»زوزه کشیدم:  و بود، ولی من منعش کردم

 موندن. آوردن، ولی زنده میخونین و مالین اونجا افتاده بودن و از خودشون صدا درمی ؛نبودن

جورجی پشت فرمون بشینه،  مو من گذاشت کشیداون بیرون انتظارمونو میخالصه وارد اتول شدیم که 

یم رفتزیر گ جک و جونورای جاده روحال بودم و بعد برگشتیم به شهر و تو راه چون خودم یکم خسته و بی

 کشیدن.  آژیرو اونا هم 

 

 

 

 



1 
، گفتن کانال صنعتیسواری کردیم طرف شهر برادران من، ولی بیرون شهر نزدیک جایی که بهش میاتول

لخه پ س  تِ پتِ پیهو بصیرت کردیم که بنزین اتول مثل بنزین هاهاهای خودمون تموم شده و اتول داشت تِ 

ی نورآب  ن نزدیکیا یه ایستگاه قطار خاموش روشن خاموش روشنون هموبود، چنکرد. زیاد جای نگرانی می

مورا بیان مصادرش کنن؛ یا ما که تو حال و أجا تا مدو گزینه پیش رومون بود: یا اتولو بذاریم همونزد.  می

 زاجانانه هلش بدیم تو فاضالب تا قبل از به پایان رسیدن روز  تلچکهوای قتل و غارت و جنایت بودیم، با یه 

از اتول اومدیم ی دوم بود، برای همین . نظرمون رو گزینهمند بشیمهم بهرهو باحال  سنگینشاتاالپ یه 

و بردیمش لب فاضالب که یه جورایی زدیم  تلچکبیرون، انداختیمش رو دنده خالص و هرچهارتایی بهش 

وت شد اون تو. از ترس شگوالخ  تلچکانسان بود، و بعد با یه  مخرجی قند و محصوالت ترکیبی از شیره

 شاتاالپ سنگیمینشینی کنعقبمون مجبور شدیم یکم بهرگپاشیده شدن کثافت روی 
ً
نی بود ، ولی انصافا

بلند  با صدای و دیم هم به دنبالش « به سالمت شخیل قدیمی.»فریاد زد: و اتول شاهانه رفت پایین. جورجی 

 واری سر داد. ی دقلک«هاهاهاها»

. فقط یه ایستگاه باهامون فاصله داشت کهستگاه. مقصدمون مرکز یا همون وسط شهر بود بعد رفتیم طرف ای

دب و آروم رو سکو منتظر ؤادب و احترام پرداخت کردیم و مثل چهارتا جنتلمن م نهایترو با  ی سفرهزینه

یزه ریزه م هایپر از این سکه گیرفانشریخت، چون وایسادیم. دیم داشت تو این ماشینای خودکار سکه می

ی ازشون حظه اثربرای توزیع شوکوبار بین گرسنگان و فقرا که البته تو اون ل بود بود و در صورت لزوم، آماده

کشان وارد صحنه شد و ما هم سوارش شدیم و بصیرت کردیم چیالسیر هوهوچیو بعد سریع شددیده نمی

 خالیه. برای گذروندن سه دقیقه
ً
یزایی چانگول کردن شروع کردیم به داشتیم، َ ای که در پیش روکه تقریبا

ریختیم بیرون و دیم اینقدر به ویترین  ی صندلیا روگفتن لوازم داخلی و دل و رودهکه بهشون می

که شیشه ترک خورد و زیر آسمان زمستان شروع کرد به برق زدن، ولی ماجراهایی که  السیر زنجیر زدسریع

نرژیمونو تخلیه نکرده بود و هممون خسته و کوفته و فرسوده شده اون شب پشت سر گذاشته بودیم کم ا



صفتی که باشه، هنوز شور و شعف تو وجودش ذخیره داشت، بودیم برادران من؛ فقط دیم، حیوون دلقک

 ؛ یکی از اشکاالت دیم از نظر من همین بود. شدمی ساطعبوی گند عرق ازش اپا کثیف بود و تولی سر 

 . تو راه داشتیمبار کورووازنان برگشتیم به میلکاومدیم بیرون و آروم آروم و قدموقتی رسیدم به مرکز 

 درخشیدن،های دندونامون زیر نور ستارگان و مهتاب میو پرکردگیکشیدیم آوووووو  مثقالی خمیازه می

ه کورووا، رفتیم مدرسه و وقتی رسیدیم بهای رو به رشدی بودیم و روزا باید میچون ما اون موقع شازده

وری ی قبل جمعیت بیشتریو بصیرت کردیم. ولی اون دادایی که تو سرزمین بود و داشت درینسبت به دفعه

تور دس» داد:وری گفتنش ادامه میثیر سفیدک یا کاکتوس یا هرچی، هنوز داشت به دریأتگفت، تحتمی

زیاد این سومین یا چهارمین نوبت  به احتمال« ست.داد سرشو بکنن زیرآب، غافل از این که طرف قورباغه

چشمک  بصیرتش یتوحسی نگاه غیرانسانی و بی ، چونشدی اون شب محسوب میاستعمالش واسه

شدست. اگه کاریکنده ش یه تیکه گِچ موچاودهتبدیل شده بود و انگار که  چیززد؛ انگار که به یه می

ت اقکای خصوصی که اون پشترفت تو یکی از اد میخواست اقامتش تو سرزمین اینقدر طوالنی باشه، بایمی

 ها مثقالی باهاش ور برن، ولی نهموند، چون اینجا ممکن بود بعضی از شازدهمشتا بود و توی اتاق بزرگه نمی

تونستن جلوی هر جار و جنجالیو بگیرن. بهادر تو کورووا مستقر بودن که میخیلی، چون یه سری بزن

کرد، با وار که کل حلقومشو نمایان میو همراه با فریادی دلقکشازده  خالصه دیم نشست بغل این

ی زد، ولی برادران من، شازده چیزی نشنید و نفهمید، تلچکهای کثیف و بزرگش به پای این شازده پاپوش

 کرد. چون در جایی فراتر از عالم جسم و ماده سیر می

چریدن )ما اون روزا به ی خودشون میسهکشیدن و واخوردن و مواد میها داشتن شیر میتندس

تر هم اونجا تو بار حضور داشتن )البته نه دیرینه آفرتت(، ولی چندتا شازده و گفتیم ندسها مینوجوون

گشادشون  بهرگاز مدل مو و  وقت اینجا نمیومدن( و در حال خندیدن و َدم زدن بودن.بورژواها؛ اونا هیچ

رای ی اجو جلسات قرائتی که همین بغل واسهلوم بود که تازه از تمرینات کالس( مع)یه پلوور بزرگ و بی

 ی گل و گشادهمچین پرطراوت و دروازه موچاودههای بینشون آفرتاومدن اینجا.  شد تلویزیونی برگزار می

 داشتن هرتنه میو پت و پهنی داشتن که حسابی قرمز بود و کلی از دندوناشونو نشون می
ً
ن و زدداد و کال

بعد آهنگی که داشت تو استریو پخش کنن. رحمی زندگی میعین خیالشون نبود تو چه دنیای تلخ و بی

فقط روزای »خوند به نام شد به پایان رسید )جانی ژیواگو، یه مطرب روسکی بود که داشت آوازی میمی

، ها که خیلی بلوند بودتآفر و بین فرجه، سکوت کوتاه قبل از اجرا شدن آهنگ بعدی، یکی از این «( دیگه

ه بتچلیش باشه، یهو زد زیر آواز، الخورد نزدیکای چلداشت و به نظر میی خندون، قرمز و گشاد یه دروازه



ای ارائه کنه از چیزی که  داشتن راجع بهش دم خواست چشمهمیفقط خیلی بلند؛ انگار که با صدای نه 

بار و احساس صدا پر زد و اومد تو میلکی خوشیه پرنده ایلحظه برادران من، انگار که برایزدن و ای می

ای به تنم افتاد که شبیه باال و پایین خزیدن همه سیخ شدن و لرزه پوستمکردم موهای موچول روی 

خوند. از یکی از اپراهای دونستم داشت چه آوازی میچون می روی پیکرم بود؛های موچول مارمولک

اره با گلوشو بریده و د انتحارزنه به قصد ؛ همون قسمت که «داس بتزوگ»نام  ترفنستر بود بهفردریش گی

 خالصه چهارستون بدنم لرزید. « شاید اینطوری بهتر باشه.» این مضمون کهگه با خودش یه چیزی می

به محض این که آوازو سمع کرد،  ، مثل یه تیکه گوشت قرمز و داغ که انداخته باشن رو بشقابتون،دیم ولی

ی سگ، ی نمایش گذاشت که این دفعه شیپور لب بود، بعد زوزهوباره یکی از ابتکارات مبتذلشو به عرصهد

گار احساس تب کردم و انبا سمع کردن ابتذال دیم وار. ی دلقکبعد شکافتن هوا با دو انگشت و بعد یه قهقه

ی کثافت افتادهی عقبزادهرومزاده. ححروم»شدم و گفتم: داشتم تو یه دریای خون قرمز و داغ غرق می

ی کتلچفطرت نشسته بود و چست و چابک بعد خم شدم روی جورجی که بین من و اون دیم پست« ادب.بی

رسید و دروازش تا آخر باز بود و با یاورش سرخابو از رو ی دیم. دیم خیلی غافلگیر به نظر میزدم توی دروازه

من و جاری شدن سرخاب به شدت غافلگیر شده بود. با همون کرد و در عین حال از کار لوچش پاک می

افراد زیادی کاریو که من انجام دادم بصیرت نکرده « چرا این کارو کردی؟»لحن نادون همیشگیش گفت: 

تار ود و داشت یه متاع گیبودن و اوناییم که کرده بودن براشون اهمیتی نداشت. استریو دوباره روشن شده ب

 کرد. گفتم: ش میکی مریض پخالکتری

و بلد نیستی چطوری خودت رو به اجتماع عرضه کنی  که بویی از ادب نبرده ایزادهبرای این که یه حروم»

 « ای برادر من.

من از کاری که کردی خوشم نمیاد و دیگه »و گفت:  ی تخیلی به بصیرتش انداختدیم یه نگاه خبیث تخم

اورمال دماغی از جیبش درآورد و با یه حالت متعجب شروع کرد به یه ی« خوام که باشم.برادرت نیستم و نمی

کرد خون فقط جوری بهش زل زده بود؛ انگار که فکر میاخم کرده بود و همین .تمیز کردن جریان قرمز

خوند تا جبرانی باشه بر ست و نه برای خودش. انگار که اون داشت خون آواز میهای دیگهی شازدهواسه

داشت هاهاها با شخیالش خوشکه  خوند. ولی اونداشت موسیقی آواز میخوشکه  ی که اونابتذالش موقع

 متوجه ابتذال دیم نشده بود. جنبید و دندوناش میی قرمزش میزد و دروازههرتنه می
ً
درخشیدن و اصال

 این من بودم که 
ً
 . گفتم: دیم در حقش بدی کردهانصافا



 « دونی که باید چی کار کنی.ر کوچولو، پس میکار من خوشت نیومد براداگه از این »

 جورجی با یه لحن تند و تیز که باعث شد بهش نگاه کنم گفت: 

 .« بس کنید»

ورجی و تند و تیز به ج« محیا یه بچه کوچولو باقی بمونه.کل تونه همش تقصیر دیمه. دیم نمی»من گفتم: 

 نگاه کردم. 

 قطع شده بو
ً
 د گفت: دیم که جریان سرخابش تقریبا

بزنه؟ من  تلچکبه من  دستور بده و هروقت که دلش خواست به ما که دهبه چه حقی به خودش اجازه می»

  «گم دوگانه و قبل از این که نگاهمون به هم گره بخوره، با زنجیر بصیرتشو از کاسه درمیارم.که بهش می

ی و شازده کردو خیز می سقف جستتونستم، با وجود استریو که داشت روی دیوار و من تا جایی که می

 ه بود،گفتنش بلندتر شد« تر بدرخش ای آرام جاننزدیک»ساکن سرزمینی که بغل دیم نشسته بود و صدای 

 « حواستو جمع کن. حواستو خوب جمع کن ای دیم؛ گر تمدد حیات آن آست که خواهان آنی.»آروم گفتم: 

ی سر زد، در حوزه عملی که از جانبت. درشتهایی وگانهدبا  نهادت گزاره باد»دیم نیشخند زد و گفت: 

 لچکتدلیل بر من به مصاف تو خواهم شتافت تا بیخواهی با زنجیر و دشنه و تیزی که  اختیارت نبود. هر آن

 « نزنی که من طاقت آن را ندارم.

 پیت گفت: .« از نیام برکشم لب تر کنی دشنه»قروچه کردم و گفتم: من دندون

م رفتار نباید اینطوری با ه دوتا شخیلا دوتا شازده بهتره دیگه تمومش کنید. ما شخیلیم، نیستیم؟ اوه شم»

و زنن. نباید پیش بقیه خودموندارن موذیانه بهمون هرتنه می لشتنهی کنن. ببینید، اونجا چندتا شازده

 « کوچیک کنیم.

 « دیم باید حد و حدود خودشو بشناسه، مگه نه؟»گفتم: 

اعت شنوم رعیت جم، حد و حدود دیگه قضیش چیه؟ این اولین باره که میببینم صبر کنید»گفت:  جورجی

 « نیاز به شناخت حد و حدودشون دارن.



گم و البته زدی. فقط یه بار مینده رو به دیم میناخو تلچکراستشو بخوای الکس، تو نباید اون »پیت گفت: 

دادی. فقط یه بار زدی، باید جواب پس میمی تلچکیم به من ولی اگه به جای د، گممی کمال احترام در

 شو تو لیوان شیر غرق کرد. موچاودهبعد « گم.می

باید وجود داشته  یرهبر»کردم آرامش خودمو حفظ کنم. از درون دژم شده بودم، ولی از بیرون سعی می

 ام دم نزدن یا حتی سر تکون ندادن.کدوم الم تا کهیچ« گم؟باشه. نظمی باید وجود داشته باشه، درست نمی

رون آر تر من از درون دژم وقته که رهبری دست منه. ما همه شخیلیم، ولی  یخیل». گفتم: ترماشدم و از ب 

همشون با احتیاط سر تکون دادن. دیم داشت آخرین آثار سرخابو « س باشه، درسته؟ درسته؟أیکی باید تو ر 

 ت: سترد. آخر سر این دیم بود که گفمی

« .تر. شاید یکم خسته باشم، هممون هستیم. بهتره دیگه چیزی نگیمدرسته. درسته. از درستم درست»

 . دیم گفت: دم زده حکیمانه ترک از این که دیم اینقدرغافلگیر شده بودم و البته مثقالی زهره

ده غافلگیر شمن خیلی « . صحیح؟خواب باشد، پس صراط خانه در پیش گیریمختر صراط مستقیم صراط »

 گفتن صحیح صحیح صحیح. من گفتم: بودم. اون دوتا داشتن با سر تکون دادن می

له موسیقی بود. من وقتی ببینم یه شازده أدونی، مسی به دروازت زدم. میتلچککنی چرا درک  دیم، باید»

 « زنه. مثل اون موقع که تو شدی.ی بشه، به سرم میآفرتمزاحم آواز خوندن 

ب های رو به رشد شبهتر است صراط خانه در پیش گیریم و مثقالی بستری شویم. برای شازده»دیم گفت: 

 اون دوتا صحیح صحیح سر تکون دادن. من گفتم: « درازی در پیش است، صحیح؟

همدیگه رو مالقات نکردیم ای برادران  تا قبل از ظهربهتره برگردیم خونه. دیم پیشنهاد گوالخی داد. اگه »

 « همیشگی؟ جایهمون ساعت و همون من، فردا 

 « اوه بله، سر همون قرار همیشگی.»جورجی گفت: 

 همون مکان و نزدیکای همون زمان »دیم گفت: 
ً
من شاید طبق معمول یه موچول دیر کنم. ولی مسلما

 و به امید این»سترد، ولی جریان سرخاب دیگه قطع شده بود. گفت: هنوزم داشت لوچشو می« همیشگی.

وار و بلندشو ی دلقکبعد همون قهقهه« خون اینجا پیدا نشه.های آوازهآفرتی سر و کله گهدی که

 ای به دل بگیره. تر از اون باشه که کینهرسید خنگهوهوهوهوهوهو  سر داد. به نظر می



 ی خنکی که شرب کرده بودم منو بدجوری به آروغو انداختهخالصه هرکدوممون راه خودشو رفت و نوشابه

ود یا بوی نزدیک آپارتمان کمین کرده ببیلی شخالیبود. تیزی گلوبرمو آماده نگه داشته بودم تا اگه یکی از 

 یکی از اعضای هم
ً
شدن، حسابشونو سفرهایی که هر از گاهی با هم درگیر میقطارها و همها و همپیماناصال

سیپال وان اند ِای بین خیابون مینی مانیهای آپارتبلوکتوی یکی از به همراه والد و والده برسم. من 

ی دردسر رسیدم به در بیرونی خونه، گرچه که از بغل یه شازدهکردم. بیوی زندگی میو ویلسونکینگزلی 

کرد و شاهانه سرایی میکشید و نالهپیچید و آژیر میبه خودش میآب جوون رد شدم که داشت تو جوب 

ای از خون بصیرت کردم که شبیه یه جور های پراکندهچراغ برق رشتهزخمی شده بود و زیر روشنایی تیر 

م هخوشکه رو  های شبانه بود برادران من. البته کنار وان اند ِای لباس زیر یهکاریامضا از جانب انگولک

بصیرت کردم که بدون شک در حرب لحظه با خشونت کنده شده بود ای برادران من. خالصه داخل شدم. 

خیلی قشنگ ها آفرتها و و شازده روی دیوار کشیده شده بودسیپال نقاشی قشنگ مینی توی راهرو

مت کشیدن بودن حها با افتخار در حال ز طراحی شده بودن و معلوم بود با جدیت جلوی میز کار و ماشین

ز یه سری ا رفت،طور که انتظار میهم روی پیکر  آبدیدشون نبود. البته همون بهرگو حتی تار و پودی از 

های کلفت و حباب های وان اند ِای تابلوی مذکورو با مداد و خودنویس تزئین کرده بودن و مو و نعوظشازده

های آبرومند و َپتی کشیده بودن. ها و شازدهآفرتی این جلوی دروازههایی به غایت کثیف شامل واژهگفتگو 

 نیازی نبود که اون ماسمرفتم طرف آس
ً
کنه یا نه، الکتریکیو فشار بدم تا معلوم شه کار می اسکانسور و اصال

 خم شده بود؛ گوالخی نوش تلچکچون همون شب 
ً
معلوم بود طرف زور جان کرده بود و در فلزی کامال

نفس . برای همین مجبور شدم ده طبقه رو با پای پیاده برم باال و حین باال رفتن نفسبازوی غریبی داشت

مغز و پیکر هر دو به یه اندازه خسته شده بودن. اون شب دلم بدجوری  دم، چونسرایی کر زدم و دشنام

. ه بوداین اشتها رو به جونم انداخت بارمیلکخون توی آوازه آفرت؛ شاید اون کرده بودوسیقی هوای م

راه راه ی خواب و کنار رفتن آن انسدادخواستم قبل از این که گذرنامم مهر بخوره و قبل از ورود به جبههمی

 یه جشن بزرگ برپا کنم برادران من. 

فضای داخلی پناهگاه موچول ما ساکت و با کلیچ کوچولوی خودم باز کردم. ی دهمواحد هشتم طبقه ِب در 

مو آروم بود. 
 
ب و ا

َ
مجفتشون تو سرزمین رویا سیر می ا

 
شام برام گذاشته بود؛  موچول روی میز یه کردن و ا

نجر و دون خهه، کلسیم بههکره و نگن و یه لیوان کلسیم سرد. ههه و یه برش چند تیکه گوشت کنسرو شد

تر . با این وجود کمی گرسنهبرادران من کردشیر خالص چقدر در نظرم مزخرف جلوه می تنوین و کاکتوس.

رداشتم غر زدم و بعد از دوالبچه پای میوه ب  از حدی بودم که انتظارشو داشتم، بنابراین خوردم و نوشیدم و



دروازه رو با  م وبچپونمش. بعد دندونامو تر و تمیز کرد حریصمی دروازه یو چند تیکه ازش کندم تا تو

دم. خالص کر  بهرگیا همون زبونم پاک کردم و بعد رفتم به اتاق یا خلوتگاه خودم و خودمو از چنگ  رِچالسَو 

های من توی کمد من و پرچم و علم و دیسک اینجا جای تخت من، افتخار محیای من یعنی استریوی من

 یادآور 
ً
 ودنبمن توی یازده سالگی  زندگی اصالح و تربیتی دوران اصالح و ترتیبروی دیوار بود که همه مثال

 کردن: می ساطعاسم و شماره از خودشون درخشیدن و و هرکدوم میای برادران من 

 الفکالس های ی آبی مترو کورسکول، بچهجنوبی، رسته 4

لندگوهای کوچیک استریو دور و بر اتاق، روی سقف، دیوارها و کف زمین مستقر شده بودن و منم که روی ب

کردم، یه جورایی تو دام ارکست گرفتار شدم. اولین چیزی که تخت دراز کشیده بودم و موسیقی سمع می

ه دیسیوس چوئریلو با با اجرایخواست یه کنسرت ویولن بود از جفری پالتوس آمریکایی اون شب دلم می

با نظم و ترتیب چیده شده بود از همون جایی که جلدشو ، برای همین راه ِمیِکن )جورجیا( فیلهارمونیکهم

 دیسکو گذاشتم تو دستگاه و به انتظار نشستم.  داشتم وبر 

ر . آه، چه حیرت و هیاهویی. لخت و پت، رو به سقف، یاور زیموسیقی به صدا دراومد بعد، برادران من،

م. ور شدداشتنی غوطهدوست اصوات در آناز شعف،  دروازه بازبالش، بصیرت بسته و  یدوگوله رودوگوله، 

له بود و شیپور پشت دوگو سرخزیر تختم تاللوء طالی  ی طنین و طنطنه بود. ترومبونآه، تجسم شعشعه

آه،  .و جوشید خروشیدآبنبات  ندرِ به لرزه درآورد و مثل ت راعرطبه دل  ،بفام. کنار در ی نقرهاشتعال شعله

های مهزان نغ کردنوا، این زهره را کالیوه شگفتی شگفتی ها بود. آن طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین

ی نوازاین تک نیست و نابود شده.ست و جاذبه ای معلق و جاریسفینه ای درای نقرهباده گویی جان فزا.

ابریشمی دور تختم  یقفسها همچون و زه هاسیم ند و ارتعاش آنکه بر سازهای دیگر سایه افکویولن بود 

 ی ازطال و نقره با مغز ی از جنستافی بسیار کلفت همچونبود فلوت  و قره نی  نوبت سپس. انحصار نمود

 برادران من.  مای بودخلسه در چنین بندهپالتینی.  هایکرم جنس

م یاد گرفته بودن به خاطر اعتراض به چی
 
ب و ا

َ
گفتن سر و صدا، به دیوار اتاق خوابشون که زی که بهش میا

خوردن. شاید با علم بغل اتاق خواب من بود ضربه نزنن. خودم بهشون یاد داده بودم. دیگه قرص خواب می

ین . حنه باشخورد قرص خوابشونو خیلی وقت پیش برم،م لذت میبر این که من چقدر از موسیقی شبانه

 بسته شدهکردن، جفت بصیرتسمع 
ً
تعمال بود که اس ایزد منانیای رو که بهتر از هر بودن تا خلسه م کامال

ها، آفرتها و داشتنی آشنا بودم. شازدهمن با این تصاویر دوستکرد، اون تو نگه دارن. کاکتوس ایجاد می



قاه هرتنه کردن و منم قاهبزرگ و کوچیک، رو زمین دراز کشیده بودن و آژیرکشان طلب رحم و مروت می

 شون دریدهبهرگبود که خوشکه  شون. بعدش نوبت یه سریموچاودهدم تو کوبیمی هامچکمهبا زدم و می

و البته موسیقی هم  الشون کردممیفرو  دگنکمثل  داشتم کشیدن و منمشده بود و جلوی دیوار آژیر می

و یاور  جش و بعد که اونجا با بصیرت بستهترین بر ترین و بزرگکه فقط یه موومان بود، صعود کرد باالی مرتفع

ردم کخودمو از دست دادم و از شدت لذتی که احساس می واپایشدراز کشیده بودم، یهو  تزیر دوگوله رو تخ

 ی پایانی و درخشانش نزدیک شد. داشتنی به نقطهو بدین ترتیب موسیقی دوست فریاد زدم آآآآآآآآآه

دیگه واسه لگد کردن  موچاودهو تصاویر جدیدی از یه سری  بود ژوپیتر سمفونیو  نوبت موتزارت عزیزبعدش 

و زمین زدن ایجاد شد و بعد از این بود که به نظرم رسید دیگه فقط به یه دیسک دیگه گوش بدم و بعد از مرز 

ی ها. برای زهبرگزیدمجیم سین باخ رو  خواست، برای همینیه چیز دیرینه و قوی و محکم می دلم رد شم.

لی قطعه رو ی قبای متفاوت نسبت به خلسهی برندنبرگ رو گذاشتم. بعد با خلسهمیانی و پایینیش قطعه

 شپاره کردم جلوی بصیرتم ظاهر شد. اسم خانهای به نام اسم اون کتابی که اون شب توی کلبه سمع کردم و

تونه باشه. معنیش چی میشدم سین باخ، تازه داشتم ملتفت می پرتقال کوکی بود. حین گوش دادن به جیم

ه کاش بخودم گفتم که ای و من پیش انداختتو گوشم طنین می داشت ی آلمانیی استاد دیرینهقطعه

 کردم. شون میتیکهی خودشون تیکهزدم و تو خونهتری میهای اساسیجفتشون تلچک

 

 

 

 

 

 

 



4 
ه هشت صبح بیدار شدم برادران 

َ
ه ا

َ
ه ا

َ
من و هنوزم احساس خستگی و کوفتگی و صبح روز بعد ساعت ا

م با چسب خواب به طور گوالخی به هم چسبونده شده بودن کردم و جفت بصیرتفرسودگی و دریوزگی می

 یکبمونمو به این فکر کردم که مدرسه نرم. به این فکر کردم که مثقالی بیشتر توی تخت 
ً
ی دو ساعت، ، مثال

 و بعد یه نون تست برای خودم آماده شاید حتی دوش بگیرمو  لباس بپوشم مجلسیبعد خیلی شیک و و 

هول و وال، یکه و تنها. بعد از ناهار، اگه ی رادیو گوش بدم؛ بیکنم و بعد به قرائت اخبار روز توسط گوینده

ل تا ببینم نیمکت سکته و بیحال داشتم، شاید کوچ می سکولیو 
 
نته دارد ی تحصیل چه در چفایدهکردم به ا

عد و ب سگدو بزنه رفت کارگاه رنگرزیشنیدم که داشت می بابا روهای ادران من. صدای غرولند و گامای بر 

 بانگ برداشت: با یه صوت بسیار محترمانه  مامانشدم، چون دیگه داشتم بزرگ و نیرومند می

 « ساعت از هشت گذشته پسرم. نباید بازم دیر کنی.»

فع ر واب بیشتر از بین ببرمش. بعد از . ولم کن تا با خدرد دارمولهدوگیکم »منم در جواب بانگ برداشتم: 

 صدای آه کشیدنشو سمع کردم و بعد گفت: « شم.ی غرش میمثل شیر بیان آماده کسالت

 رفت، چون یه قانوندرسته، باید می« ذارم تو اجاق بمونه پسرم. منم دیگه باید برم.پس صبحانت رو می»

سگدو ری باید ب مریض نباشی، ه داشته باشی، بچه نداشته باشی، مریض باشی،گفت بچوجود داشت که می

سوپ  ها رو با کنسروکرد و قفسهگفتن بازار دولتی کار میمامی تو یکی از این جاهایی که بهشون می. بزنی

ی مامکرد. صدای گذاشته شدن بشقابیو توی اجاق گاز سمع کردم و بعد و لوبیا و این خزعبالت پر می

لی من به و« من رفتم پسرم.»و بعد گفت:  دوباره آه کشید و کفششو پوشید و پالتوشو از پشت در برداشت

الیلی بنا بر د ی برگشت به سرزمین رویا رو صادر کردم و بعد خیلی گوالخ چشام رفت رو هم و بعد خودم اجازه

خیلی پیرتر و هوشمندتر و ب . توی این خواای دیدم از شخیل خودم جورجیگرایانهخواب عجیب و واقع

 باید این واپایششهای تحت ی شازدهرسید و از منظم بودن و مطیع بودن و این که همهتر به نظر میجدی

توی صف بودم و مثل بقیه بله قربان و خیر  مزد و بعد سالم نظامی داد و منچیزا رو مدنظر قرار بدن دم می



جی یه سری ستاره روی کوپالش داره و انگار که یه ژنرال تمام عیار گفتم و بعد بصیرت کردم که جور قربان می

یرت تر و وقتی منو بصجوگندمی زلفشتر شده بود و بود. بعد دیمو آورد که شالق دستش بود و دیم دیرینه

 تکه داشو بعد شخیل من جورجی   جای خالی چندتا از دندوناشو هم ببینیتونستی کرد و هرتنه زد، می

حرفش درست بود. بعد من آژیر « اون مرد به گند و کثافت آغشته شده. بهرگ»کرد گفت: اره میبه من اش

 کشیدم: 

م دویدم و دیوار میو شروع کردم به دویدن. داشتم یه جورایی دایره« کنم نزنید.نزنید برادران، خواهش می»

و بعد هر دفعه که یه تلچک خوند چر شترق تو هوا میزد و شالقشو دنبالم بود و با صدای بلند هرتنه می

د و ینگ به صدا درمیومزینگزینگی الکترونیکی زکردم، صدای یه دنگولهگوالخ از این شالق دریافت می

 خود این صدا هم یه جورایی دردناک بود. 

کوبید و صد البته صدای شدم و قلبم دودوم دودوم دودوم به سینه می بعد خیلی چست و چابک بیدار

خواستم این تصور ایجاد شه که کسی خونه نیست، ولی میومد. این صدای زنگ در خونه بود. می دنگوله

دونم بیا درو باز کن، می»گفت: زینگ همچنان ادامه داشت و بعد از پشت در صوتی شنیدم که میاین زینگ 

 تشخیص دادم صوت کیه. صوت پی آر دلتوید بود )یه موجود« رو تختت دراز کشیدی.
ً
کته( نهایت سبی فورا

ا بروزانه که تا خرخره تو کار غرق شده بود و باید  دادای پسین اصالح و تربیت من بود؛ یه که مشاور دوره

زد. با صوتی سرشار از درد بانگ برداشتم باشه باشه باشه و از جام بلند شدم و لباس صدها نفر سر و کله می

داشتنی که طرح شهرای بزرگ روش نقش بسته ی دوستپوشیدم ای برادران من؛ یه روبدوشامبر ابریشم

انگیزمو شونه کردم و هایی بسیار راحت و پشمالو و افتخار شهوتدمپاچهبود. بعد پاچه رو فرو کردم توی 

وفته خسته و کخورد و تلوتلو می داشتپی آر دلتوید بودم. وقتی درو باز کردم،  با ی مالقاتدیگه آمادهبعد 

آه، »ت: اومد تو و گف ف گذاشته بود و بارونیش کثیف بود و با این وضعروی دوگولش کوال و رسید به نظر می

گل پسر الکس. با مادرت مالقات کردم. بلـــه. بهم گفت که یه جاییت درد می کنه و برای همین نرفتی 

 « مدرسه. بلـــه.

تیام . فکر کنم تا بعد از ظهر الم قرباننکتوی سرم احساس می ناپذیریتحملدرد »با صوت جنتلمنم گفتم: 

 « پیدا کنه.



بعد  «؟ه، مگه نه گل پسر الکسیا شاید هم تا غروب، بلـــه. غروب خیلی وقت خوبی»پی آر دلتوید گفت: 

 ه و این منم که مهمونشم. روی صندلی راحتیکه انگار اینجا خلوتگاه خودش طوری گفت بشین بشین بشین

 به تکون دادنش؛ انگار که اومده اینجا تا همین یه کارو انجام بده. من گفتم:  نشست و شروع کرد بابا متعلق به

 « چایی میل دارید قربان؟»

بعد دوباره صندلیو تکون داد و از زیر ابروهاش بهم زل زد، انگار که تا دلش بخواد وقت « وقت تنگه.»گفت: 

 ین رفتم و کتری رو گذاشتم رو اجاق. بعد گفتم: برای هم« ـــه.ــــوقت تنگه، بلــ»ای گفت: داره. با لحن سکته

 « افتخار این دیدار نصیب بنده شده؟ قربان، اتفاقی افتاده؟ تبه چه مناسب»

یه جورایی رو به جلو به طرف من خم شده بود، ولی هنوز « اتفاق؟»خیلی چست و چابک و موذیانه گفت: 

بلیغ ی که روی میز بود. روی تاجریدهه تبلیغ روی داد. بعد یهو بصیرتش افتاد به یداشت صندلیو تکون می

 کردکوه سواحل یوگوسالوی رو تبلیغ میش با مهمکای آویزونشو جوون بود که  خندونی خوشکه عکس یه

 برادران من. 

 قورت داده، گفت: همراه با آب دهنش هم  خوشکه رو قورت داد و انگاربعد از این که دوبار آب دهنشو 

دادی، به این بیفته که ممکنه اتفاقی افتاده باشه؟ کاری انجام دادی که نباید انجام می چرا باید فکرت»

 « بلــه؟

 « از یه بیان رایج استفاده کردم قربان.»گفتم: 

خب، اینم یه بیان رایج از طرف من به تو؛ حواست به خودت باشه الکس کوچولو، چون »پی آر دلتوید گفت: 

ی بعد اصالح و تربیت در کار نیست. دفعه کانوندونی، دیگه ودت میطور که خی بعد، هموندفعه

یستی، ره. اگه به فکر خود خبیثت نوقت کل وقتی که رو تو گذاشتم به باد فنا میفرستنت ندامتگاه و اونمی

تونم با اطمینان بهت بگم عدم اصالح الاقل یکم به فکر من باش که اینقدر به خاطر تو عرق ریختم. می

  «ی من؛ هرکدوم از شما بیفتید به هلفتنی، این منم که شکست خوردم.ی ننگه واسهکدوم از شما یه لکههر 

هیچ مدرکی علیه من نداره  ژاندارمریدادم قربان. من هیچ کاری انجام ندادم که نباید انجام می»من گفتم: 

 « یعنی قربان. ــبرادر 



ی من پای واسه»گفت:  ،دادز داشت صندلیو تکون میپی آر دلتوید با خستگی، ولی در حالی که هنو

 تو رو دستگیر نکرده، معنیش، همون ژاندارمریو
ً
طور که خودت خوب نکش وسط. حاال چون پلیس اخیرا

. دیشب یه دعوا اتفاق افتاد، مگه نه؟ با دشنه و زنجیر شیطنتی از جانب تو سر نزدهدونی، این نیست که می

یکی از دوستای یه پسر چاق آخر شب نزدیکای نیروگاه برق با آمبوالنس به دوچرخه و اینجور چیزا. 

 . از طریقاز تو اسم برده شدبیمارستان فرستاده شد و االن اونجا بستریه. بدجوری زخمی شده. بلـــه. 

رسه دیشب های معمول آمارت به دستم رسید. از یه سری از دوستای تو هم اسم برده شد. به نظر میرابط

هت کنه، ولی دارم ب و اثباتتونه راجع به کسی چیزیجوری شیطنت کردین. اوه، طبق معمول کسی نمیبد

دم الکس کوچولو؛ به عنوان دوست خوبی که همیشه برات بودم؛ به عنوان تنها مردی که توی هشدار می

 « خواد تو رو از دست خودت نجات بده.ی مریض و تلخ میاین جامعه

 « منونم قربان؛ از صمیم قلب.ازتون م»من گفتم: 

بله. هستی، مگه نه؟ حواست به خودت باشه؛ فقط همین. بلـــه. ما بیشتر از »زنان گفت: یه جورایی طعنه

 « الکس کوچولو. کنی حالیمونهاون چیزی که فکرشو می

و چرا آخه ت»داد ،گفت: بسیار رنجیده، ولی در حالی که هنوز داشت صندلیو تکون می بعد با یه صوت

دیم و االن نزدیک به یک قرن شده که این روند اینجوری هستی؟ ما مشکالتو مورد مطالعه و بررسی قرار می

ی خوب داری و ادامه داره، بلـــه، ولی هیچ پیشرفتی توی مطالعات ما صورت نگرفته. تو اینجا یه خونه

 خوبی هورزن. از بهرهوالدین خوبی که بهت عشق می
ً
م برخوردار هستی. نکنه شیطون ی هوشی نسبتا

 « رفته تو جلدت؟

 .« نبودم و نیستم ژاندارمرییاور در تیررس کس از من آتویی نداره قربان. خیلی وقته که هیچ»من گفتم: 

 خیلی وقت میهمینه که منو نگران می»پی آر دلتوید آه کشید و گفت: 
ً
به اری ک ژاندارمریشه که کنه. واقعا

دم رسه. برای همینه که دارم بهت اخطار میمحاسبات من به زودی موعدت سر مینداشته. طبق  کارت

 « گم؟از کثافت بیرون نگه دار. واضح هست چی میو قشنگتو  برنای الکس کوچولو؛ اون پوزه

ینان تونید به من اطمی تابستان. شما میای زالل. به وضوح آسمان نیلگون چلهبه وضوح دریاچه»من گفتم: 

 بعد یه لبخند جواهرنشان تحویلش دادم. « قربان.کنید 



کردم، به متاعی که پی آر کرد و منم داشتم یه قوری چایی دبش درست میولی وقتی داشت ترکینه می

ی زنم، با تیزکنم. دخل می، من کارای بد بد میالش نگرانش بودن نیشخند زدم. درستهدلتوید و شخی

 بداخب،  که مدستگیر شکه سر جاش هست؛ اگه بکن تو بکش بیرونم  کنم وکاری میزنم و کندهتلچک می

ه بندی هاش مسلک شبانهی شازدهشه کشوریو اداره کرد که همهبه هر حال نمی ای برادرکان من و به حالم

فرستنم یه جا و شیش ماه یه ه ماه بس اگه دستگیر بشم و قرار باشه ولیقرار بدن.  کارشونی رو سرلوحه

خاطر نشان کرد و هشدار داد، با وجود شفقت زیادی که طور که پی آر دلتوید با مهربانی ه و همونجای دیگ

وحش موجودات غیرزمینی، من در ها به خرج دادم برادران، قرار باشه بعدش کارم بیفته به باغتابستون

ل از دشنه . قبارمن من طاقت در بند بودن را نداربابان من، چو منصفانه و چه حیفچه »گم: جواب می

   هایخوردن یا قبل از این که خون آخرین سرود خود را روی فلز 
َ
های شکسته در بزرگراه قرائت رده و شیشهَو ل

ارد، تمام تالش من این خواهد بود که دوباره م باز نگه دیبرا خود را آغوش سفیدبرفی ، تا جایی که آیندهکند

این همه بدی چیه  ، این ناخن جویدن سر این که منشأن من، ولی برادرااین حرف حسابه« دستگیر نشوم.

، پس خوبی چیه وقت نمیان ببینن منشأکنه. اونا هیچای مثل منو فراهم میی شازدهچیزیه که بساط هرتنه

؟ اگه رعیت جماعت خوب باشن، واسه اینه که دوست دارن تبدیل شده ه دغدغهبدی براشون به ی منشأچرا 

طور که توی لذت بد بودن ، همونکنموقت توی لذتی که خوب بودن داره دخالت نمیخوب باشن و من هیچ

گیره، از ت میأکنم. چون خودم یکی از هوادارای بدی بودم. بدی بیشتر از ضمیر آدم نشدخالت نمی

 ی افتخار وترین مایهفردیت توسط ایزد منان خلق شده و بزرگ .فردیت، فقط و فقط از شخص من و شما

تونن اجازه بدن فردیت دن بدی بروز کنه، چون اونا نمینمی و مدارس اجازه قضاتولی حکومت و  ،فشهشع

ده. برادران من، به نظر شما تاریخ مدرن، داستان خودشو از دست می معنایبروز کنه و برای همین فردیت 

ان، من دارم راجع به این ؟ برادر پیکر نیستی غولهابا این ماشین و شجاع موچول هایفردیتی مبارزه

 خواد انجامش بدم. دم، به خاطر اینه که دلم میاگه من کاری انجام می کنم.قضایا جدی باهاتون صحبت می

همراه با کلسیم و قاشق پشت قاشق  شرب کردمدلباز، یه لیوان چایی پررنگ  خالصه در اون صبح زمستانی

ره ای رو که مادر بیچاد و بعد رفتم و از اجاق صبحانهپشت قاشق شیکر توش ریختم، چون مزاجم شیرین بو

رغ و ممرغ پخته بود، همین و بس، ولی من نون تست درست کردم و تخمبرام پخته بود درآوردم. فقط تخم

طبق معمول از فوق  جریدهبودم.  جریدهجان کردم و در این بین مشغول خوندن نون تست و مربا رو نوش

ین اهایی که همه رو از ترس فلج کرده بودن، چون زد و البته فوتبالیستات دم میزنی و تعصبخشن و بانک

ر اینا کنن. در کنای بعدی بازی نمیتهدید کرده بودن اگه حقوقشون زیاد نشه، شنبههای پدرسوخته شازده



گان گرد یهای راتر و پیشنهاد دریافت بستههای استریوی بزرگاخبار سفرهای بیشتر به فضا و تلویزیون

شد و کنارش نوشته شده بود پیشنهادی های روی قوطی سوپ هم دیده میصابون در ازای تحویل اتیکت

ل ی مفصهم یه مقاله باهوشی کچل و العاده فقط برای یک هفته و این منو به هرتنه انداخت. یه شازدهفوق

 ریدهجاز پشت  زدم وای خند سکتهنوشته بود راجع به جوانان مدرن که منظورش من بودم، برای همین نیش

 بهش تعظیم کردم. 

کشیدم و قرِص سیاه نون تستیو که برادران من، داشتم چاییو فنجول پشت فنچول پشت فندول هورت می

ی فهمیده همون متاع خوندم. این شازدهمیاین مقاله رو با دقت  زدم والش مازیاری و مرغانه بود گاز می

 هایعدم انسجام والدین، اسمی که خودش روش گذاشته بود، و کمبود معلم گفت راجع بههمیشگیو می

اسی دنس بزنن و التمگوالخی که اینقدر به شاگردای معصوم شالق بزنن تا خونین و مالین بشن و زولیک

بشن و طلب رحم و مغرفت کنن. تمام این صحبتا سکته بود و منو به هرتنه انداخت، ولی خب این که اخبار 

 راجع به آدم صحبت کنه حس خوبی داره ای برادران من. هر روز یهدائم
ً
حرف و حدیث جدید راجع به  ا

چاپ شده بود، یه کشیش دیرینه نوشته  جریدهولی بهترین متاعیو که توی  شد،جوانان مدرن شنیده می

ث و بانی تمام این که شیطون باع زنه ــو داره به عنوان مرد خدا دم می ــگفت نظرش اینه بود که توش می

ی بزرگساله که با جنگ شه و این جامعهو داره مثل موش کور وارد پوست و گوشت جوانان معصوم می اتفاقاته

ی تقصیر به گردن داره. این حرف قشنگی بود. این شازده غیره و ذلکبه راه انداختن و بمبارون کردن و 

های جوون و معصوم هاش ما شازدهون طبق گفتهگه، چدونست داره چی میکشیش به عنوان مرد خدا می

 هیچ تقصیری نداشتیم. این درسته. 

روزانه رو از کمد برداشتم و رادیو رو  بهرگچند وعده آروغو بیرون اومد،  تقصیرمبیوقتی از خندق سیر و 

کالدیوس  کرد برادران من؛ یه کوارتت زهی موچول و قشنگ ازروشن کردم. داشت موسیقی پخش می

زدم، چون یاد یکی از همین مقاالت راجع به جوانان ردمن که به گوشم آشنا بود. گرچه که باید هرتنه میبِ 

 بصیرت کرده بودم و مضمونش این بود که اگه جوانان مدرن تشویق بشن به این که از 
ً
مدرن افتادم که قبال

کنه. تر میتر و متمدنرن رو آرومگفت موسیقی فاخر و شعر فاخر جوانان مدهنر لذت ببرن به نفعشونه. می

ودمو شد خکرد ای برداران من و باعث میدوگانه باد بر تمدن. موسیقی همیشه یه جورایی منو تند و تیز می

چون و چرای من کنم و قدرت هاهاها و بیکنم؛ انگار که دارم یه رعد و برق آماده می ایزد منان تصورجای 

مو پوشیدم بهرگو یاورامو آبیاری کردم و  موچاودهکنه. وقتی کشی وادار میها رو به آژیر آفرتها و شازده

الکس روش نقش بسته  Aی من یه جورایی لباس مدرسه بود: یه شلوار آویخته و یه پلوور که روزانه بهرگ)



 م وتیله ردیف بودفروشی )چون از لحاظ مایهبود(، باالخره به فکرم رسید که وقشته کوچ کنم به دیسک

دیسک  شده رویریختهبتهوون )یا همون سمفونی کرال(  9ی تا ببینم این سمفونی شماره جیبام پر بود(

م سیمفونیا به مدیریِت  ساخته شده توسِط  مرغوب مستراستروِک 
َ

یش ال موهایویر  که خیلی وقت پ شرکت ش

 سفارش داده بودم آماده شده یا نه. خالصه برادران، از خونه زدم بیرون. 

تن شسی دیرینه میهاها و بورژوواتی ندسخیلی با شب فرق داشت. شب مال من بود و شخیالم و بقیه روز

کردن، ولی روز مال دیرینگان بود و تازه به المللی و نوشیدنی شرب میی بینتو خونه جلوی پخش سکته

ر ایستگاه سوار مورا و نیروهای امنیتی بیشتری در حال کشیک کشیدن باشن. سأمرسید روزا نظر می

 اینفروشی اونجا بود. دیسک نجا تا تیلور ِپِلیس پیاده رفتم.اتوبوس شدم و رفتم مرکز و بعد از او

 لیرو َسرَدرش زده بودن، و ایِملودی پسند من مطابقت داشت. البته اسم سکتهفروشی با طبع گروندیسک

 
ً
تم داد. رفمشتری قرار می در دسترسچابک  ی گوالخی بود و بیشتر اوقات آهنگای جدیدو چست وَکده کال

کم سن و سال که داشتن  آفرتفقط دوتا مشتری دیگه اونجا بودن؛ دوتا  غیر از من  بصیرت کردم کهتو و 

اپ های پی آلبومو قفسه (ن بوداون موقع اوج سرمای زمستو )یادتون باشه کهزدن می لیسبستنی یخی 

ر می رو و ِد میکسرز بی سر و صدا کنار ِاد و اید ش کِ سَت جانی ِبرناِوی، اِ  هاتوی این قفسهزدن. جدیدو ب 

نا هم رسید اوبیشتر از ده سالشون نبود و به نظر می آفرتمولوتوف و این خزعبالت آرمیده بودن. این دوتا 

 فرتآروز اسکولیولو بپیچونن. معلوم بود از همون موقع خودشونو دوتا ه بودن اون مثل من تصمیم گرفت

وقتی راوی ارادتمند شما رو دیدن، ماتحتشونو همچین یه تکونی دادن ای  ، چونگرفته بودنبالغ در نظر 

ی نمایش گذاشتن و لب و لوچه هم که حسابی قرمز بود. رفتم اشونو یه جورایی به عرصهمهمکبعد برادران و 

 پشت پیشخون وایساده بود.که  دبانه زدم به اندیؤجلوی پیشخون وایسادم و یه لبخند جواهرنشان و م

  یه دادای به غایت گوالخؤهمیشه ماندی )
ً
د بو، گرچه که کچل شدمحسوب می دب و کار راه انداز بود و کال

 گفت:  اندی و خیلی خیلی الغر(.

 یو بعد مثل یاورای رهبر ارکست« . خبر خوب اینه که رسیده دستمون.خوایآها. فکر کنم بدونم چی می»

ضای هایی که اقتترتر خندیدن، از اون خنده  آفرتواد به زمان غلبه کنه رفت تا بیارتش. دوتا خکه انگار می

و من هم نگاه سردی بهشون انداختم. اندی چست و چابک برگشت و جلد براق و سفید سمفونی  سنشونه،

. برادران داخمو و آذرخش خود لودویگ َون نقش بسته بو موچاودهداد که روش رو تو یاورش تکون می 9

ولی من که بدجوری حرص و طمع برم داشته بود، « خواید براتون امتحانش کنم؟بفرمایید. می»اندی گفت: 



رو  یلهتمایهاستریوی خودم سمعش کنم. دست کردم تو جیب تا  باخواستم برگردم خونه تا یکه و تنها می

 یر گفت: غهای صآفرتیکی از این بیرون بیارم که 

 سل و صدا کلده؟مال کی لو ج»
ً
هم طرز دم زدن  هاخوشکهاین « لفتی عجقم؟ یکی از اینا که جدیدا

 خوش وو بعد جفتشون « ِهِون سونتین؟ لوک استرن؟ گوگلی گوگول؟» مخصوص به خودشونو داشتن. 

ام پاهیه ایده به ذهنم رسید که باعث شد از شدت حظ و هیجانی که درش نهفته بود،  خرم ترتر خندیدن.

ی شل شه ای برادران من، برای همین نزدیک به ده ثانیه از نفس کشیدن افتادم. باالخره تونستم حساب

 خودمو به دست بگیرم و بعد یه جواهرنشان جدید زدم و گفتم:  واپایشدوباره 

چون داشتم دیسکاییو که دستشون « کنید؟های ِقرسازتونو تو خونه با چی اجرا میخواهرانکان من، نغمه»

های کوچولو بندم از همین واکمنشرط می»پسند بود. کردم و از همین متاع پاپ نوجوونصیرت میبود ب

بیایید »با شنیدن این حرف لب پایینیشون قوس برداشت و من گفتم: « خورن.نیک میدارید که به درد پیک

بون. شیاطین تروم زنن ورک کنید. فرشتگان شیپور میتا معنی گوش دادن به موسیقی رو د  پیش عمو جون

 بعد یه جورایی تعظیم کردم. اونا هم دوباره ترتر خندیدن و یکیشون گفت: « شما هم دعوتید.

.«  گه دیگهمی آهانده، راس»اون یکی گفت: « ریم.خوایم یه چیزی بخو. اوه، ما میگشنمونهاوه، ولی ما »

 بنابراین من گفتم: 

 « ا.با عموجون غذا بخورید. فقط کافیه بگید کج»

نده گبا صوت یه بانوی کله انگیز بود و رقت جوراییبعد یهو احساس داف بودن بهشون دست داد که یه 

تن نتورکو. ولی من با گفشروع کردن به حرف زدن راجع به ریتز و بریستول و هیلتون و ایل رستورانته گرا

پارلور که همون دور و بر بود و گذاشتم ون به پاستا مشسر و ته قضیه رو هم آوردم و برد« بیایید دنبال عمو.»

های موز و و تیکهدار ی کرمجوون و معصومشونو توی اسپاگتی و سوسیس و کلوچه موچاودهتا جا دارن، 

ل داغ غوطهسس  
 
ک

 
مسیر منم خودم خورد. ی این منظره داشت حالم به هم میمشاهده از ور کنن تا این کهش

 فرتآو به یه تیکه ژامبون و یه کاسه چیلی داغ بسنده کردم. این دوتا  ش گرفتمجویانه رو در پییه ناهار صرفه

هایی که باهاشون موافق بودن یا نبودن یکی بود و صغیر خیلی به هم شبیه بودن، ولی خواهر نبودن. ایده

 بالغ بشن. مرنگ موی جفتشون
ً
نم. بعد ن کخودم بالغشو قرار بود یکی بود؛ رنگ کاه. اون روز قرار بود واقعا

. گفتن اسمشون مارتی آقا الکس باشه شونآموزگار  موزش چرا؛ قرار بودای در کار نبود، ولی آاز نهار مدرسه

 ی کافی ِچل بودن و مد روز بچگانه تنشون بود، بدین ترتیب من گفتم: و سونِیتائه و به اندازه



ردن دوباره وارد خیابون سرد شدیم، فکر ک وقتی.« بریم بسیار خوب مارتی و سونیتا. وقت ترکوندنه. بیایید»

م با یه أتو البتهنه، بنابراین منم برای این که راضی نگهشون دارم،   هقراره سوار تاکسی بشن و نه اتوبوس، او

ی ژولیده  . راننده ، یه شازدهکرایه کردمنیشخند گوالخ و درونی، از ایستگاه تاکسی نزدیکای مرکز یه تاکسی 

 ر از لکه، گفت: ی سرشابهرگبا 

کشیدم  من خط بطالنی« چیزیو پاره نکنید. به این صندلیا کاری نداشته باشید. تازه روکششون عوض شده.»

خندیدن صغیر و جسور که کنار دستم نشسته بودن و داشتن ترتر می آفرتبا این دوتا  بر این نگرانی سکته و

. خالصه سخن سیپال وان اند ایک آپارتمانی مینیِد برو که رفتیم به بلو کردن، و در گوش هم زمزمه می

نفس و اونا هم تو راه نفس 9واحد  31ی کوتاه کنم که رسیدیم ای برادران من و من اون دوتا رو بردم طبقه

زدن و هرتنه زدن و بعد گفتن که تشنشونه، بنابراین من صندوق گنجی رو که تو اتاقم بود باز کردم و به 

بخش می آراساله یه اسکاچمن خیلی گوالخ دادم شرب کنن که البته با نوشابهی دههاهخوشکهرکدوم از این 

نیک مخلوط شده بود. رو تختم نشستن )هنوز لباسشون تنشون بود( و پاهاشون از اون باال  و فازآفرین،

 کایداشتم دیس ممن و کردنزدن و آلیاژ ویسکی و نوشابشونو شرب میآویزون بود و داشتن هرتنه می

 یذاشتم توی استریوی اتاقم. درست مثل شرب کردن یه نوشیدنی خوشبوانگیزشونو میموچول و رقت

 داشتنی و با ارزش وارد استریو شد دیسک مثل جامی زیبا و دوستها، مخصوص بچه
 
 ا

 
 ا

 
، ولی اونا تیریپ ا

وونی»برداشتن و گفتن  به زبون آوردن که اون روزا بین ایو های عجیب دیگهبذار و واژه« هیلی»بذار و « س 

ون ذاشتم، تشویقشو براشون توی استریو می. حین این که داشتم این خزعبالتنونهاالن جامعه رایج بود

 بی
ً
میل نبودن ای برادران من، بنابراین وقتی تمام این کردم که هرچه بیشتر شرب کنن و اونا هم اصال

 دماغ»ها دوتا بود: یکی و استریو پخش شد )تعداد آلبومانگیزشون حداقل دوبار تهای پاپ رقتآلبوم

ایه خی بیسرایی دوتا خواجهبه ناله« شب و روز، روز و شب»که خوانندش ایکه یارد بود و اون یکی « عسلی

، ودهای صغیر بآفرتی هیجانی که مخصوص رسیدن به نزدیکای قله جفتشون(، یادم نیستکه اسمشون 

 در حالی که منم اونجا تو اتاق بودم.  ؛روی تخت پایین پریدنال چون شروع کردن به با

س تونید کلشو به راحتی حداتفاقی که اون بعد از ظهر افتاد نیاز به توصیف نداره برادران، چون خودتون می

شروع کردن به هرتنه زدن و به  یناپذیرشیواپاو طولی نکشید که به طور  شون دراومدبهرگدوتا بزنید. اون 

که لخت و پت جلوشون وایساده و سیخ  هبصیرت کردن عمو الکس ترین تفریحدرشت این نتیجه رسیدن که

ه خودم ی جنگلیو ببعد این گربه و پیکرشونکنه تو کرده و داره مثل یه دکتر لخت سوزن تزریقشو فرو می

هی غرش کردن بشمتزریق کردم تا آماده
 
گ دم، بدین ترتیب لودویو از جلدش درآور . بعد سمفونی دلنشین ن



ون هم مثل من َپتی شد و سوزنو گذاشتم روی موومان آخر که دیگه نهایت عشق و صفا بود. دوباره شروع 

مذکری که اومد و به انسان زدن و بعد صوت بمی که به نمایندگی از ارکست زیر تختم دم می اصواتشد؛ 

ی باشکوهیه که انگار از بهشت این که شادی جرقهبه همه گفت که شاد باشن و بعد اون نوای دلنواز راجع 

صغیر جست  آفرتاومده و بعد احساس کردم ببرهای درون در حال جست و خیزن و بعد من روی اون دوتا 

ود و ون خبری نبشهای پرنشاطو خیز کردم. این دفعه دیگه براشون شادی و خنده نبود و دیگه از آژیرکشی

شدن  که با وجود سمفونی نهم و تزریق می کبیرجیب و غریب الکساندر های عحاال باید تسلیم خواسته

واشگفتا و واحیرتا و وامصیبتا ای براداران من. ولی اون دوتا جفتشون خیلی مست بودن و به زحمت سرنگ، 

 کردن. چیزیو احساس می

به اوج خودش  و این کوبش و فریاد شادی شادی شادی شادی وقتی موومان آخر برای بار دوم تکرار شد

 فهمیدن چهگنده رو درنمیاوردن. تازه داشتن میصغیر دیگه ادای دافای کله آفرترسیده بود، این دوتا 

خوان برن خونه و من یه حیوون وحشیم. به نظر گفتن که میبالیی سر پیکر موچولشون اومده و داشتن می

 هم بودن، چون حمی
ً
شده بودن. حاال که  سابی زخمی و کبودرسید درگیر یه قشقرق بزرگ بودن و واقعا

شد و رسیدگی شد، خوبم رسیدگی شد. مدرسه رو پیچونده بودن، باید به آموزش و پرورششون رسیدگی می

کردن، شروع کردن به آژیرسرایی و اوهو اوهو اوهو کردن و مشت شونو تنشون میبهرگحین این که داشتن 

 عجب مشتای کوچولویی داشتن. این .تخت دراز کشیده بودمخسته و کوفته رو  منی کهزدن به پیکر پتی 

هشون بنابراین ب« هیوالی کثیف.انگیز. حیوون نفرتمریض. »کرد: سونیتای نونهال داشت آژیرسرایی می

 ژاندارمریگفتن داشتن می و این وسط و این کارم کردن بزنن به چاکاجازه دادم وسایلشونو جمع کنن و 

 رفتن پایین، منمها میاین خزعبالت. بعد حین این که داشتن از پلهاز خفت کنه و چطور قراره بیاد منو 

 و پر کرده بود. فضای اتاق هم ی شادی شادی شادی شادیفریاد کوبنده و خوابم برد

 

 

 



0 
 این خیلی البته اتفاقی که افتاد این بود که من دیر بیدار شدم )ساعت خودم می

ً
گفت هفت و نیم( و ظاهرا

 کوچکاق خجستهاتف
ً
چی عین رحم اثرگذار باشن. همهتونن تو این دنیای بیترین چیزا هم میای نبود. اصال

 همین
ً
ها نفر از شما را در طوره. دیگه استریو از شادی و من شما را، آه، میلیونزنجیر به هم وصله. واقعا

 یه آدمیزاد خاموشش کحرفی نمی کشمآغوش می
ً
و این یعنی یا اب یا ام، چون صوت  رده بودزد، پس حتما

شد و این یعنی جیلینگ جیلینگ بشقاب و هرت کشیدن حضورشون به خوبی توی اتاق پذیرایی سمع می

کننده؛ یکی توی کارخونه و اون یکی چایی از فنجون سر میز شام، بعد از یه روز سگدو زدن بسیار خسته

تغییر  داشتنیدوست فرزندمن روبدوشامبرمو پوشیدم و به یه  انگیز.ی رقتهاها. دیرینهتوی مغازه. بیچاره

 دادم و از اتاق رفتم بیرون تا بگم:  شکل

 «تا یکم خرجی دربیارم. امروز خیلی حالمو بهتر کرد. آمادم برای کار عصرونهدرود درود درود. استراحت »

ی غذا شبیه یه پا« نم کنار گذاشتی؟یام، یام، مامی. سهم م»کاری مشغولم.  انجام کردن اون روزا بهفکر می

این  رسید، ولیزده بود که گذاشتن یخش وا بره و بعد دوباره گرمش کردن و خیلی اشتها آور به نظر نمییخ

با یه نگاه ولرم و مظنون منو برانداز کرد، ولی چیزی نگفت، چون  باباشد. چیزی که گفتم باید گفته می

ه ب گهی که میی شفته و خسته تحویلم داد؛ از اون نوعهم یه خندونه تشو نداره و مامیأدونست که جر می

حموم رقصیدم وچون احساس کثیفی و . تا فرزندمی َرِحمم، ای تنها زنم ای میوهروی تو لبخند می

م. بعد، شبانه رو تنم ک بهرگکردم، یه دوش سرپایی گرفتم و بعد برگشتم به خلوتگاهم تا چسبندگی می

 کرده و مکش مرگ ما نشستم سر برش پای. دادی گفت: کرده و برسبراق و شونه

 کجا می»
ً
 « ری کار کنی؟قصد فضولی ندارم پسرم، ولی بعد از غروب دقیقا

ی شکارچی بهش غرهیه چشم« کنم.. به این و اون کمک میرمجای خاصی نمیاوه، »حین جویدن گفتم: 

گیرم؟ رم، میگیتو جیبی نمی وقت ازتون پولمن هیچ»لت نکنه. زبونی بگم تو کار من دخارفتم تا با زبون بی

 « پرسید؟تا حاال پول لباس یا تفریحات منو دادید؟ پس چرا می



شم. ببخشید پسرم. ولی بعضی وقتا نگران می»بابام رفت تو فاز خضوع و خشوع و من و من کردن و گفت: 

بینم. دیشب یه خوابی دیدم که ولی زیاد خواب می خوای بخندی بخند،بینم. اگه میبعضی وقتا خواب می

 ازش خوشم نیومد.
ً
 « تو توش بودی و اصال

 کردمدید. منم یه جورایی حس میمثل این که حسابی رفته بود تو جلدم که اینجوری خوابمو می« اوه؟»

م: و گفتخواب دیدم، ولی درست حسابی یادم نبود راجع به چی. از جویدن پای چسبناک دست برداشتم 

 « خب؟»

خواب واضحی بود. دیدم تو خیابون دراز کشیدی و پسرای دیگه کتکت زدن. این پسرا همونایی »بابا گفت: 

 « گشتی.دیب باهاشون میأی تدن به آخرین مدرسهبودن که قبل از فرستاده ش

 اصالح شد« اوه؟»
ً
ه این م یا باور پیدا کردن بیه نیشخند درونی زدم به این که بابا باور پیدا کرده بود من واقعا

باور و بعد یاد خواب خودم افتادم که صبح همون روز دیده بودم؛ خواب جورجی که داشت مثل یه فرمانده 

زد. ولی یه بار یکی بهم گفته بود خواب دندون شالق به دست که داشت هرتنه میداد و دیم بیدستور می

وارث خویش مباش. ترس به دل خود راه پسر و تکن تکای پدر بزرگوار، نگرا»عکسش صادقه. من گفتم: 

 حافظ خویشتن است.
ً
 « مده که او خود حقیقتا

 تو داشتی تو خون خودت می»بابا گفت: 
ً
 تونستی از خودت دفاعغلطیدی و درمونده شده بودی و نمیضمنا

 برعکس جریان روزمره بود، برای همین یه نیشخند ساکت و درونی « کنی.
ً
 تیلهایهمدیگه زدم و بعد این کامال

 گفتم:  و رنگموندونه ریختم روی رومیزی خوشها رو دونهبیرون آوردم و سکه گیرفانمرو از 

بیا باباجان. پول زیادی نیست. حاصل کار دیشبه. ولی شاید تو و مامان بتونید باهاش برید یه جای دنج و  »

 « اسکاچمن شرب کنید.

ت نداریم که بریم، وضع خیابونا رو که خودت أجر ریم. یگه زیاد بیرون نمیممنون پسرم. ولی االن د»گفت: 

 « خرم میارم خونه.دونی. جوالنگاه اراذل شده. با این حال ازت ممنونم. فردا براش یه نوشیدنی میمی

آشپزخونه مشغول شستن ظرفا بود و خودش و مامانم تو  گیرفانحرومو برداشت و ریخت تو  فلوسبعد اون 

 با یه لبخند خرکیف از خونه زدم بیرون.  منم



 ازم تحتاز غافلگیر. درو فراترهای آپارتمان، یه جورایی غافلگیر شده بودم. یه چیزی وقتی رسیدم پایین پله

اونا اومده بودن مالقاتم. کنار همون نقاشی دیواری تا آخر باز شده بود. ثیر چیزی که بصیرت کرده بودم تأ

های لخت داشتن چرخ صنعتو آفرتها و ی شرف پتی کارگرا بود و توش شازدهدهسیپال که نماینمینی

خطی کرده بودن و جلوی دروازشون با مداد حرفای بدبد های شیطون روشو خطچرخوندن و شازدهمی

های مداد شمعی کلفت و سیاه دستش گرفته بود و داشت واژه دیم یه نوشته بودن، منتظر وایساده بودن.

ی کشید و حین انجام این کار همون قهقههسیپال میروی تابلوی مینیو خیلی بزرگ  خیلی زشت

و دندونای  جانانه سالم کردنداد. ولی وقتی جورجی و پیت به من سبک خودشو واهاها سر میصاحب

« .ااار آمد و رسید و اکنون نزد ماست. هو»شونو نمایان کردن، برگشت و بانگ برداشت: هدرخشان و شخیالن

 بعد خیلی ناشیانه روی نوک انگشت پاهاش رقصید. 

 تکردیم و منتظر نگران شدیم. ما اونجا نشسته بودیم داشتیم کلسیم و خنجر شرب می»جورجی گفت: 

بودیم، بعد فکر کردیم ممکنه متاعی ناراحتت کرده باشه، واسه همین کوچ کردیم به منزلگاهت. مگه نه 

 « پیت؟

 « ته.اوه. بله. درس»پیت گفت: 

برای همین مجبور شدم بخوابم. اظهار اعتذار. دردی توی دوگوله احساس می کردم و »من با احتیاط گفتم: 

ای هی ماجراجوییوقتیم که قرار به بیدار شدن بود، بیدار نشدم. با این حال همگی اینجا هستیم و آماده

ت من، ی اصالح و تربیید، مشاور پسین دورههای پی آر دلتورسید این بلـــه گفتنبه نظر می« شبانه، بلــه؟

 شد. خیلی عجیب بود. داشت وارد ضمیر ناخودآگاهم می

 .«رمأثبابت درد مت»گفت:  باشه سطوری که انگار خیلی دلواپجورجی 

ها ها و نظم و ترتیب طلب کردنبا وجود این دستور دادنکشی. شاید داری از دوگوله زیاد کار می»دیم گفت: 

یه نیشخند « خواب؟ختر و ذلک. مطمئنی دیگه درد نداری؟ مطمئنی بهتر نیست برگردی به و غیره 

 موچول روی لبای همشون نقش بسته بود. 

کنده بریزم روی دایره. این طعنه، اگه بتونم چی رو صاف و پوستصبر کنید ببینم. بذارید همه»من گفتم: 

دا صی دوستان من. شاید پشت سر من نشستید و بیی زشتی روی شما داره ااین اسمو روش بذارم، جلوه

 این ی هم جک تعریف کردیدپیش هم دم زدید و واسه
ً
. از این رو که من شخیل و رهبر شما هستم، مسلما



مایل شکل و ش« زنی؟یم، تو بگو. چی شده که داری مثل اسب نیشخند میحقو دارم تا بدونم چه خبره، نه؟ د

صدا بود. جورجی چست و چابک خودشو انداخت وسط و و بی مجنونی هرتنهی دیم  حاکی از یه دروازه

 گفت: 

 « ای از طریقت جدیده.خیله خب، دیگه از این به بعد نباید سر به سر دیم بذاری برادر. این چشمه»

ه ای زدآلود من حرفای گندهایه؟ پشت سر خوابطریقت جدید؟ طریقت جدید دیگه چه صیغه»من گفتم: 

پله راب راهی خبعد یه جورایی یاور به سینه به نرده« کی درش نیست. اجازه بدید بیشتر سمع کنیم.شده. ش

ل صدا یتری بودم و این کسایی که خودشونو شختکیه دادم. به هر حال من در مقایسه با اونا تو جایگاه مرتفع

 بودن. ایستاده ی سوم کردن، روی پلهمی

هی  تر کنیم. از این کهخوایم اوضاعو یکم دموکراتیکریم الکس، ولی میاحترامی نداقصد بی»پیت گفت: 

 « احترامی نداریم.بگی چی کار کنیم چی کار نکنیم خوشمون نمیاد. ولی قصد بی

 اینجا بحث سر احترام نیست. بحث سر اینه که چه کسی ایده داره. اون تا حاال چه »جورجی گفت: 
ً
اصال

همش چیزای ریز، همش متاع » وار انداخت روی من.فت بصیرتشو جسارتجبعد یهو « داشته؟ هاییایده

 « شیم برادران.؛ مثل دیشب. ما داریم بزرگ میموچول

 « . بذارید کمی بیشتر سمع کنم.بگید بیشتر»گفتم: ترین حرکتی انجام بدم کوچکمن بدون این که 

دنیم و آخرش به هرکدوممون خب پس خودت خواستی. ما در حال کوچ کردن و دخل ز »جورجی گفت: 

گه میه کافه عضل ویِل انگلیسی از اهالیرسه. انگیز نمیی موچول و رقتتیلهبیشتر از یه مشت مایهچیزی 

هنوزم بصیرتای سردشو از رو من برنداشته بود. « تونه تمام اجناس دزدیو آب کنه. اجناس مغزدار؛ یخ.می

 « ول هنگفتی به جیب زد.پ شهمی ویل انگلیسی حرف حسابش اینه که»

 اورهمشمصاحبت و  که اینطور. کی با ویل انگلیسی»دژم بودم گفتم:  خیال ولی از درونمن که در ظاهر بی

 « ؟کردی

ی ی هفتهزنم. مثل یکشنبهرم پیشش. من خودم تک و تنهایی هم پرسه میهر از گاهی می»جورجی گفت: 

 « ته باشم شخیل، مگه نه؟ای داشگذشته. منم حق دارم محیای جداگونه



ه خواید با این پول هنگفتی کو حاال می»بنابراین گفتم:  من گوشم به این حرفا بدهکار نبود،برادران من، 

خواد دسترسی ندارید؟ اگه به اتول احتیاج داشته گی چی کار کنید؟ مگه به هر متاعی که دلتون میمی

ه به کاپیتالیست شدن زد یهدغدغ چرا یهوچاپینش. بلــه؟ بخواید، می مونوپولیچاپینش. اگه باشید، می

 « کلتون؟

 » جورجی گفت:
َ
رف دیم با شنیدن این ح« زنی.کنی و دم میی کوچیک فکر میه، تو بعضی وقتا مثل یه بچها

 « ست.امشب نوبتیم باشه، نوبت یه سرقت مردونه»هاهاها هرتنه زد. 

گفت چی کار کنیم و چی کار نکنیم و رال جورجی داشت میپس خواب من درست از آب دراومده بود. ژن

مخش. ولی من حواسم جمع بود؛ خیلی داگ نیشخند به لب و بیدیم شالق به دست هم شده بود بول

 گوالخه. باالخره این همه صبر کردن »شد. بنابراین لبخند زدم و گفتم: تر از این نمیجمع؛ جمع
ً
خوبه. واقعا

 
ً
 « ت چیه.عزیز، بگو نقشه چیزای زیادی به شما یاد دادم شخیلکان من. جورجی نتیجه داد. من واقعا

اوه، بهتره اول بریم سراغ یکم شیر بعالوه، موافقی؟ یه »دار گفت: جورجی با یه نیشخند فریبنده و معنی

 خودتو. اول از تو شروع می
ً
 « کنیم.چیزی که حسابی تند و تیزمون کنه؛ خصوصا

خواستم کورووای عزیز رو پیشنهاد بدم. ی تو بیرون اومد. میافکار من از دروازه»گفتم: من لبخند زدم و 

 تعظیم کردم و لبخند مجنونی روی « جورجی عزیز، راهو نشون بده.خوب خوب خوب. 
ً
بعد بهش عمیقا

ن ر کردکه فک مشد ملتفتلبام نقش بسته بود، ولی تمام مدت تو فکر بودم. وقتی رسیدیم به خیابون، 

ین . انمایدکنن و آنچه ایزد منان نازل و آدمای ملتفتی مثل من از الهامات استفاده می گهوجهی آدمای واسه

 د و رادیوشکر . یه اتولی داشت از بغلمون کوچ میشتافتداشتنی به یاری من دفعه هم موسیقی دوست

 بصیرت ن سمع کردم )کنسرت ویولن بوناوری از لودویگ وش روشن بود و منم نوای
ً
د؛ موومان آخر( و فورا

یزی و بعد ت« خیله خب جورجی. االن وقتشه.»کردم باید چه کاری انجام بدم. با یه صوت خشن و ژرفا گفتم: 

 ونولی به قدر کافی دشنه رو چست و چابک بیر « ها؟»گلوبرمو از غالف کشیدم بیرون. جورجی گفت: 

ین نه، ا». دیم گفت: قشقرقو بعد آماده بودیم برای کشید، چون صوت بیرون آمدنشو از غالف سمع کردم 

بعد رفت که زنجیرو از دور میانجیش باز کنه، ولی پیت با یاورش جلوی دیمو گرفت « دم را خوش نخواندی.

صدا مثل گربه دور هم بدین ترتیب جورجی و ارادتمند شما بی« ولشون کن. درستش همینه.»و گفت: 

 با استیل مبارزه یضعف بصیرت نقطهخرامیدیم و منتظر 
ً
به طور  مدیگهی هتوی گارد همدیگه بودیم. واقعا

چرخوند، ولی از حمله خبری ی براقشو میبیش از حد گوالخی آشنایی داشتیم. جورجی هر از گاهی دشنه



کردن، ولی شدن و این صحنه رو بصیرت مینبود. تمام این مدت رعیت جماعت داشتن از بغلمون رد می

ها تو خیابون دیگه عادی شده بود. بصیرت اینجور صحنه ین کهکار خودشون بود، چون مثل ا سرشون تو

وا ِتریبعد من شمردم ولی  دین د 
 
یرت، یا بص موچاودهو تیزیو فیش فیش فیش تکون دادم، البته نه طرف  ا

انی روی سخت زمستگیر جورجی و برادرکان من، دشنش افتاد و پس از برخورد با پیادهبلکه طرف یاور دشنه

اال اونم به جاری شدن سرخاب م و حه بودتلق تلوقش به صدا دراومد. من با تیزی خودم انگشتشو اوف کرد

 زد، خیره شده بود. موچولی که زیر نور تیر چراق برق قرمز می

شروع  ،چون پیت به دیم شوروی داده بود که سلسله رو از دور میانجیش باز نکنه و دیم هم ملتفت شده بود

حاال نوبت توست تا سهم خود را مطالبه کنی. بسیار خوب دیم؛ »کردن کار من بود، برای همین گفتم: 

برداشت و زنجیرو خیلی چست و چابک « آآآآآآآ»الجثه بانگ دیم مثل یه حیوون مجنون و عظیم« ای؟آماده

 ستیل درست برای من این بودق اطوری که الیق تحسین بود. توی این قشقر ،و گوالخ از دور کمرش باز کرد

 .و بصیرت آسیب نبیننن و برادران موچاودهبردارم و جوانب احتیاطو رعایت کنم تا رقص قورباغه  که تیریپ

شده بود، چون عادت داشت بخت مثقالی غافلگیر این کاری بود که انجام دادم، برای همین دیم نگون

، م افتادبه تنه بگم با زنجیر محکم زد به پشتم و درد مجنونی رو در رو قشقرق کنه. البته جا دار مستقیم و 

. مسره کنو کار دیمو یهی ضربتی انجام بدم یه حملهیک بار و برای همیشه ولی این درد به من دستور داد 

اره کنشو پخفهمتر از خایهضربتی زدم که چهار سانتیی چپشو هدف قرار دادم و برای همین با تیزی پاچه

 سگچند قطره سرخاب بیرون کشید و دیمو حسابی مجنون کرد. بعد وقتی داشت مثل یه توله کرد و

کردم و کل تمرکزمو  کشید، همون استیل قشرق با جورجیو پیادهآوووووووو آووووووووو آوووووووو زوزه می

دیم جاخالی، جرواجر و بعد فرو رفتن تیزیو توی مچ دیم احساس کردم و جلو،  حرکت گذاشتم روی

شو عین ماری که نیشش زده باشه انداخت زمین و مثل یه بچه کوچولو داد و هوار راه انداخت. بعد سلسله

بود که بتونه  زوزه بکشه و سرخاب زیادتر از اونسعی کرد کل خونیو که داشت میومد بخوره و همزمان 

حوض شاهانه فوران کرد.  شربش کنه و یهو قولوب قولوب قولوب دروازش کف کرد و قرمز برای مدتی مثل

 من گفتم: 

خالی من. اینم یه درس عبرت برای هممون. بلــه، پیت؟»
 

 « خیله خب ش

وقت چیزی نگفتم. من یه واژه هم دم نزدم. ببین، خونریزی دیم شدیده. ممکنه من هیچ»پیت گفت: 

 « بمیره.



ب از این که به دنیا بیاد، مرده بود. سرخاتونه بمیره و دیم قبل امکان نداره. انسان فقط یه بار می»من گفتم: 

که یکی از رگای اصلیشو پاره نکرده بودم. تازه خودم هم یه از این لحاظ اینو گفتم « سرخ به زودی بند میاد.

ه کشید و نالبخت رو به موت که داشت زوزه میبیرون آوردم و دور یاور دیم نگون گیرفانمیاورمال تمیز از 

طور که گفتم بند اومد ای برادران من. بدین ترتیب این گوسفندها حاال دیگه ب همونکرد بستم و سرخامی

 فهمیده بودن  چوپان و اربابشون کیه. 

های دوک نیویورک آروم گرفته بودن؛ به کمک کدهیکم که گذشت، این دوتا سرباز زخمی توی یکی از دنج

نش، چون من مال خودمو داده بودم به بابا( و ی خودشون خریده بودتیلهحجم عظیمی از کنیاک )با مایه

 ای که دیشب خیلی در قبالشون گوالخگذشتههای تاریخآفرتبودن.  کردهیاورماالیی که توی لیوان آب فرو 

 «ممنون پسرای گلم.»بودیم هم اونجا بودن و باز دوباره شروع کردن به گفتن همون حرفای همیشگی مثل

، با وجود این که دوباره براشون تیریپ باشهی که انگار سوزنشون گیر کرده ، طور«ها.خدا خیرتون بچه»و 

و براشون بلک اند « دخترا، چی میل دارید؟»گفت:  دراومد و خیرخواهی برنداشته بودیم. ولی یهو پیت

 زیادی توی تیلهمایهرسید سادز خرید؛ به نظر می
ً
 وت کذاییص داشته باشه؛ بدین ترتیب گیرفانشی نسبتا

از شما بهتر »و « کنیم.وقت شما رو فراموش نمیما هیچ»و « ها.خیرتون بده. خدا حفظتون کنه بچه خدا»

 به جورجی گفتم: به صدا دراومدبلندتر از همیشه  «دیدیم؛ اال ندیدیم، بال ندیدیم.جایی ن
ً
 . نهایتا

 « موش شده، صحیح؟چی هم فرابرگشتیم سر همون جایی که بودیم، بلــه؟ درست مثل گذشته، همه»

گفت: رسید و حتی داشت میولی دیم همچنان گیج به نظر می« صحیح اندر صحیح.»جورجی گفت: 

. فقط یه دادایی جلو دست بود مبک تو چنگم بود. یعنی تو چنگ سلسهی گندهزادهدونید، اون حروممی»

 . من گفتم: کرده بودی دیگه قشقرق انگار که نه با من، بلکه با یه شازده« و پامو گرفت.

 « خواستی بهم بگی؟خیله خب جورجی بوی. چی می»

 « کنم.ه. نه در این ظلمت؛ خواهش میناوه، امشب »جورجی گفت: 

کوچولو نیستیم  کلفت و نیرومندی هستی. هممون هستیم. ما که بچهی گردنتو شازده»من گفتم: 

 « پروراندی؟ن میبگو آن چه بود که در ذه کبوی، هستیم؟ پس اینجورجی

های پیر هم همچنان در حال آفرتو « تونستم با زنجیر جفت بصیرتشو از کاسه دربیارم.می»دیم گفت: 

 گفتن بودن. « ممنون پسرجان»



درشه؟ همون که اسم  جلوین که دوتا فانوس برقی هه رو میشناسی؟ هموخب، اون خونه»جورجی گفت: 

 « ای داره؟سکته

 « ای؟چه اسم سکته»

تاعی هاش و مهمراه با گربه ،کنهخیلی دیرینه زندگی می آفرتهای عمارت نزاکت. توش یه یه چیزی تو مایه»

 « عتیقه و قیمتی.

 « ؟مثِل »

 جواهرات. ویل انگلسی خودش گفت. .طال و نقره»
ً
 « کال

لوک گه: شهرک قدیمی که پشت بدونستم کجا رو میمی« متوجهم. به طور گوالخی متوجهم.»گفتم: 

دونه کی باید در قبال زیردستاش سخاوت به خرج آپارتمانی ویکتوریا بود. خب، یه رهبر گوالخ همیشه می

 . فکری که باید ِپِیشو گرفت. بیایید همین االن کوچبسیار خوب جورجی. فکر خوبیه»بده. بنابراین گفتم: 

 « کنیم.

جا ها. شما تمام مدت اینگیم بچهما چیزی نمی» های پیر گفتن:آفرتافتادیم، و حین این که داشتیم راه می

خوبی هستین. ده دقیقه دیگه ی ی دیرینههاخوشکه»منم در جواب گفتم: « پیش ما بودید پسرای گلم.

 طرف نابودی خودم هدایت کردم.  به  وتا شخیلمسه و بدین ترتیب« گردیم. منتظرمون باشید.برمی
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یه از بغل  بعد  ن و رفتیم به سمت شرق و از بغل یه سری شرکت رد شدیم واز دوک نیویورک اومدیم بیرو

یه بلوک آپارتمانی عظیم به نام بلوک آپارتمانی پیروزی که از بغل ی دیرینه و درب و داغون و بعد خونهآگاهی

 به یاد
ً
توی  نهدیری یخونهیه سری گذاری شده بود و بعد رسیدیم به یه جور پیروزی نام و تجلیل از  احتماال

اینجا جای یه سری مقصد باستانی گوالخ بود برادران من و رعیت گفتن شهرک قدیمی. جایی که بهش می

ای عصا به دست که دوست داشتن های الغر ترکهکردن؛ سرهنگجماعت دیرینه توشون زندگی می

بازی که توی کل محیای ر گربههای پیری که بیوه بودن و بانوان دیرینه و کَ آفرتصداشونو ول بدن و 

یدا ایو پشد متاع دیرینهای لمسشون نکرده بود برادران من. درست بود؛ اینجا میپاکیزشون، هیچ شازده

کردن؛ متاعی مثل تابلو و جواهرات و خزعبالت کرد که تو بازار سیاه قیمت خوبی بابتشون پرداخت می

ترتیب خیلی آروم و یواشکی رفتیم به  شده بود. بدینمتعلق به دورانی که پالستیک هنوز اختراع ن دیرینه

های آهنی دوتا فانوس برقی مثل دوتا نگهبانی که از هر دو طرف هوای جلوی نردهمقصدی به نام نزاکت و 

زد و ما در ورودیو داشته باشن اونجا قد علم کرده بودن و از یکی از اتاقای همکف نور ضعیفی سوسو می

 ی ظلمت بود تا بتونیم واضح و روشن بصیرت کنیم جریان چیه. ابون که تحت سلطهرفتیم به قسمتی از خی

ود و ش بسیار چروکیده بموچاودهدیرینه بود که زلفش بسیار خاکستری و  آفرتچیزی که در جریان بود، یه 

مین، ذاشت کف زچیک و بعد این بشقابای کوچیکو میریخت توی بشقابای کوداشت از پاکت کلسیم می

ما ن. در حال چریدن بود و گربه میومیوکنان اون پایین پشیلهسری شد به این نتیجه رسید که یه س میپ

ب ی باز پریدن روی میز تا کلسیم بیشتری طلسانان چاق و چله رو بصیرت کردیم که با دروازهدوتا از این گربه

م د هاشپشیلهه بلده چجوری با زنه، انگار کشد بصیرت کرد که این عجوزه داره سرشون غر میکنن. می

شد کلی تابلوی قدیمی روی دیوار بصیرت کرد و البته یه سری ساعت که استادانه ساخته بزنه. توی اتاق می

رسیدن. جورجی زمزمه کرد: شده بودن و یه سری کوزه و زر و زیور که خیلی دیرینه و ارزشی به نظر می

ت گفت: پی« صبرانه منتظره.برادران. ویل انگلیسی بی نیمبه جیب بز ی گوالخی ازشون تیلهعجب مایه»

 « بریم تو؟ چطوریحاال »



دادم. زمزمه جنبیدم و قبل از این که جورجی بگه چطور، یه راهکار پیشنهاد میحاال من باید به خودم می

زنم رم در میمیدب ؤمتاع اول اینه که راه عادیو امتحان کنیم؛ یعنی از در جلو بریم تو. من خیلی م»کردم: 

جهت وسط خیابون غش کرده. بعد وقتی درو باز کرد، جورجی گم یکی از شخالی من بیخود و بیو می

خوام که آب بیاره یا به طبیب تلفن کنه. . بعد ازش مینشون بده یه تا اگه الزم شد خودتونه آماده باشمی

 « باز نکنه.درو شاید »جورجی گفت: « ریم تو.بعد راحت می

بعد اون یه جورایی کوپالشو انداخت باال و دروازشو شکل « امتحانش که ضرری نداره، بلــه؟»ن گفتم: م

د. ید دو طرف در وایسیشما دوتا شخیل بر»ی قورباغه درآورد. بدین ترتیب من به پیت و دیم گفتم: دروازه

و  «آماده باش.»م: توی تاریکی صحیح صحیح صحیح سر تکون دادن. به جورجی گفت اون دوتا« صحیح؟

ی فشاری دم در بود، بنابراین دنگوله رو فشار دادم و بیز وایسادم. یه دنگوله بعد مستقیم رفتم جلوی در

حس تعلیق سمع توی هوا احساس شد؛ انگار که عجوزه و بیزش از راهروی داخل خونه به صدا دراومد. 

شی نشون بدن. بنابراین دنگوله رو یه بار دیگه دونن چه واکنهاش روی صدای بیز بیز گیر کردن و نمیگربه

طور بعد خم شدم و سرمو بردم جلوی درِز نامه و بعد با صوتی پالودهفشار دادم و  بیشتریبا حس فوریت 

کنم. دوستم همین االن بدون هیچ دلیلی پخش زمین شد. خواهش کمک کنید مادام، خواهش می»گفتم: 

 تپتوی راهرو بصیرت کردم و صدای تپ بعد روشن شدن چراغیو« کنم بذارید به دکتر زنگ بزنم.می

دونم چرا، ولی یهو این شد. نمیتر میهای عجوزه رو سمع کردم که داشت به طرف در نزدیک و نزدیکپاچه

ای ژرفا بعد با صوتی که به طور غافلگیرکنندهچاق زده زیر بغلش.  یپشیلهایده به ذهنم خطور کرد که دوتا 

 نگ برداشت: بود با

رتر خواست تجورجی به محض این که اینو شنید، می« کنم.برو پی کارت. برو پی کارت، وگرنه شلیک می»

 کردم مشقت و فوریت توی صوت جنتلمنم تزریق کنم گفتم: سعی می داشتم که بخنده. من

 « کنم مادام. دوستم حالش خیلی بده.اوه، خواهش می»

خوای درو باز کنم تا بیای تو، بهم چیزای دونم چی تو کلته. میمن که می برو پی کارت.»بانگ برداشت: 

ندازم هامو میبرو پی کارت، وگرنه گربه»لوح بود. دوباره گفت: این عجوزه شاهانه ساده« بدردنخور بفروشی.

م انداختم ر تنها سر کرده، یکم ِچل شده. یه نگاه به باالس محیاشو تک و سر این که کلمعلوم بود « به جونت.

ری برای تی کشویی باالی در بصیرت کردم و به این نتیجه رسیدم قالب کوپالی طریقت چابکو یه پنجره

 کردیم. برای همین گفتم: شتسیم با این عجوزه جر و بحث میدخوله، وگرنه باید کل ظلمت می



صدا به و بی« ی دیگه.بسیار خوب مادام. اگه شما قصد کمک ندارید، مجبورم دوست رنجورمو ببرم جا»

مثل این که آدم خیرخواهی که بهش  وست قدیمی؛بسیار خوب د»شخال چشمک زدم و بانگ برداشتم: 

زنن، ها توی خیابون پرسه میشه با وجود اراذل و اوباشی که شبهرحال نمیاحتیاج داریم، اینجا نیست. به

 « نیست.این بانوی پیر رو به خاطر بدبین بودن سرزنش کرد. انصاف 

رم روی بسیار خوب. برگردید جلوی در. من می»بعد دوباره توی ظلمت منتظر موندیم و من زمزمه کردم: 

خرفتو خفت  آفرتشخال. بعد اون  کنمدخول میکنم و من من اون پنجره رو باز می کوپال دیم وایمیسم،

ها پروریمن داشتم با این ایده« ایه.ه. کار سادراه دخول برای شما هم باز بشهکنم تا کنم و درو باز میمی

احی باالی در طر  یکاری گوالخاونجا سنگببینید، »شون کیه. گفتم: هدادم رهبر و شازدبهشون نشون می

گفتن و  می هون آفرینمتاعیو که گفتم بصیرت کردن و شاید ته دلش« هامه.گاه خوبی برای پاچهشده. تکیه

 گفتن صحیح صحیح صحیح. بعد توی تاریکی سر تکون دادن و 

ی سنگین و نیرومند ما بود و پیت و جورجی یه جورایی به زحمت پا برگشتیم جلوی در. دیم شازدهبا نوک

 المللی از جانب گهوجیپخش بین فی دیم جا دادن. تمام مدت، به لطخودشونو روی کوپال درشت و مردونه

طر عدم وجود پلیس شبانه خیابون سوت و کور بود. ی رعیت جماعت به خابه نام تلویزیون و وحشت شبانه

ی بود هامه. فقط کافکاری باالی در شاهانه پذیرای چکمهکوپال دیم، بصیرت کردم که این سنگ اون باال روی

 انوهامو ببرم باال. ز 

ی ی سفتش روی شیشهطور که انتظار داشتم، پنجره قفل بود، ولی تیزیو از غالف درآوردم و با دستههمون

کشیدن. خالصه . تمام مدت اون پایین شخالی من داشتن به سختی نفس میپنجره شکاف ایجاد کردم

پنجره رو بردم باال و پنجره شاهانه و صیقلی باز شد. دخول ی پایینی تنهیاورمو از الی شکاف بردم تو و نیم

ونو ی باز باالی سرشن با دروازهکردم؛ دخولی که شبیه به دخول به وان حموم بود، و اون پایین گوسپندان م

 نگاه کردن ای برادران. 

ورد که اونجا بودن برخ های جعبه و کتابیهای درشت و سنگین و کپهتوی تاریکی به تخت و کمد و چارپاچه

  کردم. ولی
ً
 شدمی ساطع برداشتم، چون از زیرش پرتوی نور به طرف در اتاقی که توش بودم مردونه گام نهایتا

که در ورودی چندتا اتاق شدم  صدا کرد و بعد وارد راهروی غبارآلودی. در غــــیــــــــژی بصیرت بودکه یاور 

ندگی ز  هاشگربه که بای پیر . چه اتالفی برادران؛ این همه اتاق برای یه تیکهشددیگه توش بصیرت می

ماهی با وجود کلسیم غلیظ و کله اتاق خواب جداگونه داشتن وهرکدوم  هاپشیلهها و ولی شاید گربه ،کنهمی



ن از پایی زنودیرینهی این . داشتم صوت خفهکردنزندگی میسان گربهیه سری شاهزاده و شاهدخت  مثل

شد ها که صدای میومیوشون قطع نمیداشت با این گربه.« بله. بله. بله. درسته»گفت: شنیدم که میمی

 خواد. یم بیشتری میداد دلشون کلسزد که صوتشون نشون میدم می

شه اگه به این شد و پیش خودم فکر کردم خوب میی پایین منتهی میها رو دیدم که به طبقهبعد پله

ی کارا رو خواستم همه. میتاشون رو هم کاربلدترممن از هرسهارزشم نشون بدم که شخالی ضعیف و بی

هاش دیرینه و حتی اگه الزم باشه، روی گربه آفرتخواستم فوق خشنو روی تک و تنها انجام بدم. میخودم 

بردارم و بی هول و وال برم درو باز کنم و طال و نقره بریزم روی  ارزشیاجناس  ایجانانه م، بعد یاورپرِ پیاده کن

 فهمیدن رهبری یعنی چی. شخالی منتظر. باید میآن سر 

م ی تابلوهای فاضالب عصر قدیاز منظره لهپو توی راه پایینی طبقهصدا کوچ کردم بدین ترتیب آروم و بی

وش و ییالقی که درخت و اسب ت ی بودسی موبلند و یقه رنسانهاخوشکهگر لذت بردم؛ تابلوهایی که نمایان

 ؛تآپارتمانی فرق داشهای ی پتی و مقدسی که به صلیب کشیده شده بود. این مقصد با بلوکبود و شازده

 ها رفتماز پله خالصهگربه و ماهی کل فضاشو پر کرده بود.  گنِد  ِش مشاِم نه و گرد و غبار دیریاز این جهت که 

 کرده میها کلسیم تغذیها و پشیلهتونستم روشنایی اتاقیو که توش داشت به این گربهپایین و از اونجا می

 می. بصیرت کنم
ً
نو تکون وسیرو بصیرت کنم که داشتن دمشهای شکمسانتونستم آمد و شد این گربهضمنا

. روی یه صندوق چوبی بزرگ توی راهروی تاریک، یه به در مالیدندادن و خودشونو یه جورایی میمی

درخشید و من این مجسمه رو که یه ثیر روشنایی اتاق میأی موچول و قشنگ بود که تحت تمجسمه

م خود ود هوا برای خوِد وایساده بود و یاوراشو برده ب چهبود که رو یه پا ی کم سن و سال و الغرخوشکه

خالصه این مجسمه رو که به نظرم اومد از نقره ساخته شده برداشتم و وارد اتاق شدم و گفتم: چاپیدم. 

د درود درود. باالخره همدیگه رو مالقات کردیم. گفتگوی مختصرمون از پشت درِز نامه خیلی، درو»

 نبود تو ای عجوزهبخش نبود، بلـــه؟ اجازه بده اقرار جوری بگم، رضایتچه
ً
فن ی متعکنیم که نبود، اصال

و  یشیپوارد بصیرتم کردم. اتاق پر از زنو دیرینهبا پلک زدن روشنایی این اتاق و مظهر « ی خرفت.دیرینه

خزیدن و هوای کف اتاق پر از پشم و پیل معلقشون بود و این پشیله بود که روی فرش پس و پیش می

، راهای راهقهوهاقسام متفاوتی داشتن و رنگ و وارنگ از همه رنگ؛ سیاه، سفید، نواع و های چاق اسانگربه

 اونجا بود که داشتن موچول حنایی، طوسی و از لحاظ سنی هم به همین میزان متغیر بودن؛ یه سری پیشی

ن ی خیلی دیرینه که قیافشوی بالغ و یه سری پشیلهکردن و بعد یه سری پشیلههمدیگه رو انگولک می

 آلود، مثل یه مرد بهم نگاه کرد و گفت: زن، با یه نگاه خشمشون، همون دیرینهعین برج زهرمار بود. ملکه



 « شم بهت حمله کنم.، وگرنه مجبور میبه من نزدیک نشووزغ بدذات،  ؟ بچهچطوری اومدی تو»

 گوالخی با شنیدن این رجز نصیبم شد، چون هرتنه
ً
و  که رگای متورمی داشتیاورشو بصیرت کردم ی واقعا

الی انگشتاش یه عصای چوبی نکبت نگه داشته بود که محض تهدید به طرف من نشونه گرفته بودتش. بعد 

 عجلهتر طرفش کوچ کردم؛ از نشون دادن جواهرنشان، یکم نزدیک
ً
و توی راه، روی یکی از  ای نداشتماصال

ی ترین متاع موچولی که هر شازدهداشتنیدوست داشتنی بصیرت کردم؛میزهای کنار دیوار یه متاع دوست

تونه آرزوی بصیرت کردنشو با جفت بصیرتش داشته باشه: دوگوله و کوپال ی موزیکی مثل من میشیفته

یه جور متاع سنگی با یه موی  کردن؛تنه صداش میی نیمخود لودویگ ون بود؛ یا همون چیزی که مجسمه

بدون معطلی راهمو . درشتنواز و چشم گردندستمالو اون نداشتن  هایی که حدقهسنگی بلند و بصیرت

 کردمولی حین این که داشتم کوچ می« داشتنی. مال خودمه.چقدر دوست»گفتم: به طرفش کج کردم و 

طرفش، جفت بصیرتم روش متمرکز شده بود و یاور طمعکارو به طرفش دراز کرده بودم و متوجه بشقاب 

یکیشون گیر کرد و یه جورایی تعادلمو از دست دادم. اوخی گفتم و  بهنشدم و پام شیری که رو زمین بود 

انه و با سرعتی که از کسی به سن و سال اون زن خیلی موذیسعی کردم تعادلمو حفظ کنم، ولی این دیرینه

من.  یتق کوبوند وسط دوگوله بعید بود، اومد پشت سرم وایساد و با اون تیکه چوبی که دستش بود، تق

ون. ای شیطون. ای شیط»گفتم: خالصه رو یاور و زانو افتادم و حین این که سعی داشتم بلند شم، داشتم می

ر ساس ذلیل حقی»گفت: ی من میزد فرق دوگولهاونم حین این که داشت دوباره تق تق تق می« ای شیطون.

تق تشویی از این روان« کنی.می آس و پاس. اینم درس عبرت برای تویی که به حریم شخصی دیگران تجاوز

 خوشم نمیومد، برای همین وقتی داشت عصاشو دوباره میاورد پایین، سرشو گرفتم و حاال نوبت 
ً
تق تق اصال

با استفاده از میز تعادلشو حفظ کنه که رومیزی همراه با پارچ  بده. سعی کرداون بود که تعادلشو از دست 

شیر سرپر تلنگش در رفت و مایع سفیدی که توش بود شاتاالپ ریخت های شیر اومد پایین و یکی از بطری

زن افتاد زمین و غرولند کرد و گفت: زمین و متعلقاتش به این سوی و آن سوی پاشیده شد. بعد دیرینه

ثیر أها خوف کرده بودن و تحت تی گربهتو اون مقطع دیگه همه« لعنت به تو پسر. عاقبت بدی در انتظارته.»

 چنگول افتادن بهو با  بقیهبعضیاشون تقصیرو انداختن گردن کردن و ای ورجه وورجه میگربهاضطراب 

م دسانی زدن. من از جام بلند شهای گربهو با صوت غرررر و خوووووخ و واااااووو به هم تلچک همدیگهجون 

ناپذیری طور خستگی فته شده بود و برای بلند شدن بهجو و بدقلق حسابی ِش بانوی انتقامدیرینهو این 

 « آآآآآآییی»زدم و اونم بانگ  موچاوشزد، ولی من یه لگد جانانه به دههندل می
ً
برداشت و معلوم بود اصال



موچاو خالدارشو که پر از رگای متورم بود بصیرت کنی که چطور داره در تونستی دهمی .خوشش نیومده

 شه. ی من بنفش میی فرود پاچهنقطه

 دم یکی از گردم، بعد از لگد تنظیم می هامواچهپوقتی داشتم 
ً
جیغو کار و جیغهای قشقرقپشیلهاحتماال

رو لگد کردم، چون یه صوت میاووووووو نینوا سمع کردم و بعد پشم و دندون و چنگال بود که به پام چسبید. 

شته بودم و داشتم سعی ایو تو یه یاور نگه دای موچول نقرهدادم و این مجسمهمنم اونجا داشتم فحش می

این  و زن که رو زمین افتاده بود رد شم تا خودمو برسونم به سنگ اخموی لودویگ ونکردم از این دیرینهمی

سانی که خودشو بهم چسبونده بود خالص شم. بعد پام دادم تا از شر گربهداشتم خودمو تکون می وسط

و دوباره پرت شدم زمین. اگه این بال به جای راوی رفت روی یکی دیگه از این بشقابای لبریز از کلسیم 

ه کف زن کاین دیرینه خالصه. ای بودی بامزهشد گفت معرکهی دیگه میومد، میارادتمند شما، سر یه شازده

یی کار یاورشو ال های قشرقکشید، از میون تموم اون پشیلهسرم فریاد می« آآآآآییی»زمین بود و هنوز داشت 

 ه اساسی خوردم زمین، اونمگرفت و با توجه به این که تعادلمو از دست داده بودم، این دفعه دیگداد و پاچمو 

که جفتمون افتاده بودیم  لسیمی که پخش و پال شده بود و تو اون وضعیتهای مهاجم و کوسط  پشیله

 ید. ناخنایبزنیدش. زخمیش کن»موچاو من و جیغ کشید: پیر شروع کرد به مشت زدن به ده آفرتزمین، 

داد و بعد، طوری که انگار در حال اطاعت هاش دستور میداشت به گربه« بکشید. زهرآلودواین بچه سوسک 

ردن سان مجنون شروع کها افتادن به جونم و مثل چندتا گربهزن باشن، چندتا از پشیلهکردن از این دیرینه

وزغ، »مثل کردم، ولی این عجوزه گفت:  خراشیدن. منم خودم حسابی مجنون شدم برادران و مقابله به

« کثیف. پیرسومکای »موچاو منو خراش داد. بعد من جیغ کشیدم: بعد ده« دستتو رو پیشیای من بلند نکن.

ایو آوردم باال و یه تلچک جانانه زدم فرق دوگولش و این کار خیلی گوالخ و شاهانه ی موچول نقرهبعد مجسمه

 زنو خفه کرد. این دیرینه

شدم، صوت آژیر اتول ژاندارمریو از کش از جام بلند میهای زوزهها و پشیلهقتی داشتم وسط این پیشیو

دم  هاشپشیلهها و پیشی داره بازن دیرینهوقتی فکر کردم  مشد ملتفتدور سمع کردم و چست و چابک 

انمود کردم به کمک احتیاج وقتی دنگوله رو فشار دادم و و . گویازنه، در اصل با امنیت در تماس بودهمی

در اون لحظه که داشتم آژیر ترسناک اتول امنیتو  خالصهمظنون شده بود.  به من دارم، چست و چابک

کردم، دویدم طرف در جلویی و برای باز کردن قفل و زنجیر و پیچ و باقی متاع امنیتی سگدو زدم. سمع می

 رچوب وایساده و اون دوتا دیمو بصیرت کردم که جلوی چاباز کردم،  بعد که درو
ً

 شخیل من داشتن فرار مثال

مونی تا مالقاتشون کنی تو هم می»دیم گفت: « برو. امنیت داره میاد.»کردن. خطاب به دیم فریاد زدم: می



بعد  و فس کردمثل یه مار فسسلسله شو درآورد، برد باالی سرش و بعد بصیرت کردم که سلسله« ها ها ها.

به موقع ببندمشون. از شدت درد شروع  به بصیرتم تلچک زد، ولی من موفق شدم ه باهاشآروم و هنرمندان

 از کاری »دور و برمو بصیرت کنم و بعد دیم گفت: کردم به زوزه کشیدن و سعی کردم 
ً
شخیل قدیمی، اصال

 ی درشتهابعد صدای چکمه« قطار.کردی هماحترامی میطوری به من بیکه کردی خوشم نیومد. نباید اون

شد و این از فرار کردنش خبر داشت هن و هن کنان وارد قلمروی ظلمت میسمع کردم که و سنگینشو 

 هفت ثانیه بعد از اینداد. می
ً
ه همراه یر کوبندکه با یه آژ اتول امنیتو شنیدمصدای پارک کردن  اتفاق حدودا

 کشیدم و دوگولمی باز داشتم زوزه میروازهکرده باشه. منم با د انتحاربود؛ مثل یه حیوون مجنون که یهو 

هم ازشون جاری بود و بدجوری  اشکمحکم خورد به دیوار راهرو، چون جفت بصیرتمو محکم بسته بودم و 

رفتم که امنیت سر رسید. من کشیدم. خالصه داشتم اونجا تو راهرو کورمال کورمال راه میداشتم درد می

ولی و طها فضا رو پر کرده بود ت و حتی مشامش گند اون حرومزادهتونستم بصیرتشون کنم، ولی صونمی

 نکشید که جفت یاورامو پیچوندن و از پشت به هم وصل کردن و منو بردن بیرون و بدین ترتیب تونستم

 می
ً
نم که ک سمعها رو از اتاقی تونستم صوت یکی از ژاندارموجودشونو به طور مستقیم احساس کنم. ضمنا

 ی بدی دریافت کرده، ولیضربه»گفت: ومده بودم و توش پر از پیشی و پشیله بود. داشت میازش بیرون ا

 شد. ها قطع نمیو در این بین صدای میو میوی پشیله« کشه.هنوز داره نفس می

دیگه  ، صوت یکیکردم و چست و چابک فرستاده شدم به اتول بعد از این که یه تلچک خیلی محکم دریافت

 باعث »که گفت:  سمع کردم ها رواز ژاندارم
ً
آژیر من « افتخاره.آخرش الکس کوچولو نصیب ما شد.واقعا

 : کشیدم

  « بینم.های فاضالب. من جاییو نمیزادهخدا لعننتون کنه حروم»

، مؤ»یه صوت هرتنه گفت: 
 
 ا

 
 ا

 
به  دستی محکم زدبعد یکی با یاوری که انگشتر داشت، یه پشت« دب باش.ا

 ن گفتم: دروازم. م

های بوگندو. بقیه کجان؟ اون شخیالی بوگندوی خیانتکارم از رو زمین ساقط کنه بچه تصادفی خدا همتونو»

قطارای لعنتی و فاضالب من با زنجیر زد تو بصیرتم. قبل از این که فرار کنن بگیرینشون. کجان؟ یکی از هم

 « ناهم خدانشناسا.گی اونا بود. اونا منو مجبور کردن. من بیبرادران، نقشه

و بعد اونجا تو صندلی عقب اتول کار به اینجا که رسید، همشون با نهایت شقاوت یه دل سیر هرتنه زدن  

زدم و بعد بصیرت شروع کردن به تلچک زدن به من، ولی من همچنان داشتم از این شخالی قالبی دم می



ی دوک نیویورک و داشتن بلک اند ساز و کدهنجای نداره، چون دیگه االن برگشته بودن به دکردم که فایده

گفتن: های بوگندو و اونا هم داشتن میزنی راغب اون دیرینهریختن تو خرخرهاسکاچمن دوبل می

ها. خدا خیرتون بده پسرای گلم. تمام مدت اینجا بودید عزیزان من. از جلوی چشم ما دور ممنونیم بچه»

 « نشدید که نشدید.

ودم و  هر ب ساندویچ شدهگشتیم به بازداشتگاه و منم تمام مدت بین دوتا از ژاندارما ان برمیداشتیم آژیرکش

تونم کردم. بعد فهمیدم که میزن دریافت میاز گاهی یه سیلی یا تلچک موچول از جانب این قلدرای هرتنه

د ه داشت از بغلمون ر شهرو ببینم که مثل رودخون اجفت بصیرتمو یه موچول باز کنم و از میون ریزش اشک

ستم تونکشیدن میشدن. از الی بصیرتایی که هنوز داشتن تیر میبه هم ملحق می شهاشد و روشناییمی

ی زادهنازک و حرومی گردنزنو بصیرت کنم که کنار من نشسته بودن و البته رانندهاین دوتا ژاندارم هرتنه

وع در بوی، منتظر یه شب مطبخب، الکس»آمیزی گفت: با لحن کنایهش نشسته بود. کلفتی که کنار گردن

 من گفتم: « کنار هم هستیم، مگه نه؟

کجا یهای فاضالبو ی شما بچه تصادفیدونی زورگوی بوگندو؟ امیدوارم ایزد یکتا همهتو اسم منو از کجا می»

و یه ه بود، گوشولوماونا همشون هرتنه زدن و بعد یکی از ژاندارمایی که کنار دستم نشست« بفرسته جهنم.

 کلفتی که صندلی جلو نشسته بود گفت: جورایی پیچوند. گردن

 « همه الکس کوچولو و شخالشو میشناسن. الکس کوچولوی ما واسه خودش برو بیایی داره.»

 « ها شخالی من نیستن.زادهتقصیر اوناست. جورجی و دیم و پیت. اون حروم: »آژیر کشیدم

عریف و تنوی اون آقایون جوشرمانهنداره. کل شب وقت داری داستان جنایات بیاشکال »کلفت گفت: گردن

بعد صدای آژیر یه اتول دیگه .« ناهو از راه به در کردنگی بیچطور الکس کوچولوی بیچاره کنی و بگی که

 کرد. د، ولی داشت توی مسیر مخالف حرکت میشنیده شد که از بغل اتول ما رد ش

ها ادهز ها بود؟ شما حرومزادهی اون حروماون اتول واسه»باز و بسته کردم و آژیر کشیدم: و مبصیرتای سوزناک

 « رید دستگیرشون کنید؟دارید می

اون یه آمبوالنس بود؛ بدون شک برای پیرزنی که قربانی جنایت موجود پست و رذل و »کلفت گفت: گردن

 « مخوفی مثل تو شد.



 ها االنزادههمش تقصیر اونا بود. اون حروم»بسته کردم و آژیر کشیدم: دوباره بصیرتای سوزناکو باز و 

« دو.های بوگنزادهمشغول شرب کردن توی دوک نیویورکن. برید دستگیرشون کنید. لعنت به شما حروم

دفاع من که داشت توی ی بیبعد باز هم بیشتر هرتنه زدن ای برادران من، و باز هم تلچکی زدن به دروازه

اونا هم با لگد زدن و هل دادن منو از شده و سوخت. بعد رسیدیم به اون بازداشتگاه نفریندرد می آتیش

 دونستم از این بچه تصادفیایها بردن باال و منم دیگه میاتول انداختن بیرون و بعد با تلچک منو از پله

اهام مدارا داشته باشم بنباید انتظار قرار بگیرن،  ایزد یکتافاضالب و بوگندو که امیدوارم مورد لعن و نفرین 

 کنن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
فت شه گمی وفضاشو پر کرده بود  تندیی خیلی روشن و خیلی سفید که مشامش منو بردن به این کده

 کننده که همش ازی یه آدم خیلی مست و ضد عفونیخونه و مستراح و دروازهترکیبی بود از مشامش مریض

ها رو تو سلولشون سمع شد صوت یه سری از حبسیشد. میمی ساطعدیکی بود آب خنکی که همون نز 

 صوت و آواز یکیشون به طور خاصی خوشم اومد: از خوندن و دادن و آواز میکه داشتن فحش می کرد

  گــــردمرفتی از پیشم عزیزم، ولی من نرفته بـــرمی

 گردمگردم، آها، دوباره برمیدوباره برمی

شد دهنگ یه و حتی می گفتن خفه شنشد که داشتن بهشون میت یه سری ژاندارم سمع میولی صو

ه دش به آسمون رسیهنالصوت کرد و آوووووووو نفرو سمع کرد که داشت تلچک خیلی گوالخی دریافت می

ون ن که همشزن بود و نه صوت یه مرد. توی این کده در کنار من چهارتا ژاندارم بودو مثل صوت یه دیرینهبود 

و  کثیف رگ وسط میز بود و اونا هم لیوانایکردن و یه قوری چایی بز چای دبش شرب می لیوانداشتن یه 

زدن. به من چیزی تعارف نکردن. تنها چیزی که نصیب ذاشتن دم دهنشون و بعد آروغو میدرشتشونو می

اون آینه به خوبی نشون بصیرت کنم و  توش خودموی نکبت و دیرینه بود تا بود برادران من، یه آینهشده من 

 ی کریهی تبدیلمتعلق به شماست نبودم و به منظره تیپی کهکه من دیگه اون راوی جوون و خوشداد می

ی خون بودن و دماغم یکم کوفته شده بود. وقتی شده بودم؛ دروازم ورم کرده بود و جفت بصیرتم کاسه

بیچاره به چه کابوس کم سن و سالی »زدن و یکیشون گفت: ی گوالخ وحشت منو بصیرت کردن، یه هرتنه

هایی که رو کوپالش بود اومد تو و یه جورایی کبکبه و بعد یکی از این ژاندارمای ارشد با ستاره« تبدیل شده.

 بعد شروع کردن. من گفتم: « هم.»شو به رخ کشید و بعد منو بصیرت کرد و گفت: و دبدبه

صد البته بعد از شنیدن « ها.زادهزنم. من از قوانین خبر دارم حرومای دم نمیواژه تا وکلیمو نیارید اینجا،»

 ی نینوایی سر دادن و بعد اون امنیت اختری و سطح باال گفت: این حرف هرتنه



چی خبر هم از قوانین خبر داریم، ولی همه مانشون بدیم بهش ها، بهتره به عنوان شروع خیله خب بچه»

بعد  زد وای حرف مییه جورایی صوت یه جنتلمنو داشت و با حالت خیلی خسته« نین نیست.داشتن از قوا

بک ی چاق و گندهزادهاین حرومسر تکون داد.  بکو گنده ی چاقزادهبا یه لبخند شخیالنه برای یه حروم

من،  ومد سمتمعلوم شد و بعد ا ش بیش از پیشکت کوتاهی که تنش بود درآورد و شیکم بزرگ و برجسته

 منوقتی اومد جلوم و دروازشو به شکل یه نیشخند خسته و ناقال درآورد، ولی نه خیلی چست و چابک و 

ح اصالیه امنیت ن کرد حس کنم. به عنوامشامش مخلوط چایی و شیریو که داشت شرب میتونستم می

ه یرت کنی. وقتیم کبص وهنشزیربغل پیر  قسمت یروشده عرق خشکمهر تونستی و می نامنظمی داشت

قلنج اون یاورای قرمز و خورد. شد، مشامش چرک گوش هم از جانبش به مشام میداشت نزدیک می

رما یهو ی ژاندابود، ولی بقیه ایهانبوگندشو شیکوند و محکم به شیکمم مشت زد که البته کار ناجوانمرد

ن که بسنده کرد. برای ای حوصلهبیال و حبه استثنای ارشدشون که فقط به یه نیشخند بی؛ زدن زیر هرتنه

دم و شده تکیه برنگ، مجبور شدم به دیوار تازهکشیدمو در حالی که داشتم بدجوری درد می نفسم جا بیاد

برای همین سفیدیش مالیده شد به بهرگم و بعد یهو حالت تهوع بهم دست داد و نزدیک بود پای چسبناکیو 

ته یو که رو زمین ریخ بیارم، ولی تحمل بصیرت متاعی مثل استفراغکه چند ساعت پیش خورده بودم باال

طرف  گردهداره برمیبزن بهادر چاقالو م، برای همین جلوی خودمو گرفتم. بعد دیدم این نداشت باشه

ی ی گوالخ شریکشون کنه، برای همین من پاچهشخالی ژاندارمش تا به خاطر کاری که کرده یه هرتنه

از این که بتونن براش آژیر بکشن که مواظب باشه، یه لگد پرانرژی و شاهانه زدم به و آوردم باال و قبل مراست

 ساق پاش. از اعماق وجودش آژیر کشید و شروع کرد به باال پایین پریدن. 

ز ای برادران من و بعد ابه هم پاس دادن  ثل یه توپ خیلی خونین و مالینولی بعد از این که به نوبت منو م

، بعد از این که مثل یه دادای خیلی مجنون کف زمین دوگانه و شکم زدن و و لگدمالم کردن این که مشتی به

خوام برداران. کاری که انجام دادم درست نبود. ببخشید عذر می»باال آوردم، کارم به جایی رسید که گفتم: 

بعد یه  وپاک کنم ی دیرینه دادن دستم و مجبورم کردن استفراغمو جریدهولی بعد یه « ببخشید ببخشید.

اتاقو گردگیری کنم. بعد، طوری که انگار شخالی قدیمی من باشن، و گفتن  انداز دادن دستمجارو خاک

گفتن برم بشینم تا یه کوچولو با هم دم بزنیم. بعد پی آر دلتوید که دفترش تو همون ساختمون بود و خیلی 

فت: گ ه. بعد از این که اومد تواوضاع داشته باش رسید، دخول کرد تا بصیرتی بهخسته و فاضالب به نظر می

 دونستم. ای وای بر من، ای وای،بوی، بلــه؟ از اولش میپس باالخره اتفاقی که نباید میفتاد افتاد الکس»

 « بلـــه.



بخیر همگی. خب، اینجاست بخیر سرهنگ. شببخیر سربازرس. شبشب»بعد رو کرد به ژاندارما و گفت: 

 رسه، نه؟ یه نگاه به سر واین پسر چقدر آشفته به نظر می بابا،ه آخر خط رسیدم، بلـــه. ایمن دیگه بکه 

 « وضعش بندازید.

در برابر کسایی که به طور جواب خشونت خشونته. »جانب گفت: بهژاندارم ارشد با یه صوت خیلی حق

 « قانونی بازداشتش کرده بودن، مقاومت کرد.

با یه بصیرت خیلی سرد به من نگاه کرد؛ طوری که انگار به یه چیز « آخر خط.»ت: آر دلتوید دوباره گف پی

فکر کنم فردا قرار دادگاه داشته »خورده نیستم. ی زخمی و خسته و کتکیه شازدهم و ه بودتبدیل شد

 « باشم.

ن بان. مکنم هوامو داشته باشید قرمن نبودم قربان. خواهش می»من که موچولی بغض کرده بودم گفتم: 

 « کنید بد نیستم. خیانت بقیه منو از راه به در کرد قربان.اونقدرا هم که فکر می

 « ریزه رو سرمون.زبونیش آخرش سقفو میزبونه. با این بلبلخیلی بلبل»امنیت ارشد گفت: 

 « هواتو دارم. فردا میام اونجا. نگران نباش.»پی آر دلتوید با لحن سردی گفت: 

دستی بهش بزنید. ما نگهش گردنی یا پشتتونید یه پسقربان، اگه بخواید، می»فت: ژاندارم ارشد گ

 می
ً
 ناامید می اینم یکیداریم. مسلما

ً
 .« کنناز هموناییه که شما رو عمیقا

کردم مردی در مقام اون که قراره ما جماعت وقت فکر نمیبعد پی آر دلتوید کاری انجام داد که من هیچ

 با وجود اون همه امنیتی که دور و برمون سری شازدهبه یه  بدنهادو
ً
ی گوالخ تبدیل کنه، انجام بده، خصوصا

رش مالشو با پشت یاوی تفمن و بعد دروازه موچاودهتر و تف کرد. تف کرد. تف کرد تو یکم اومد نزدیکبود. 

م و پاک کردم و حین پاک کردن مالمو با یاورمال خونینم پاک کردم و پاک کردپاک کرد. بعد منم صورت تف

دون بعد پی آر دلتوید ب« ممنونم قربان. خیلی ممنونم قربان. خیلی لطف کردید قربان.»گفتم: داشتم می

 ی دیگه رفت بیرون. دم زدن حتی یه واژه

بعد امنیت شروع کرد به نوشتن یه بیانیه واسه من تا امضاش کنم و من پیش خودم خطاب بهشون گفتم 

لشکر ها. اگه شما لشکر خوبی هستید، من خوشحالم از این که عضوی از زادهی شما حرومهمه لعنت به

رم ببینم من دیگه خوش نداتصادفیای فاضالب، کثافتای بوگندو، خیله خب بچه». بهشون گفتم: بدی باشم



مان؟ ه به ریدخواید از کجا شروع کنم حیوونای بوگندوی آغشت. میچڵکنهای دست رو من بلند کنید گهوج

بود  بدین ترتیب هرچی« از آخرین باری که کانون بودم؟ چه گوالخ. چه گوالخ. پس خوب گوشاتونو باز کنید.

کرد؛ که کنارم بود داشت صفحه پشت صفحه ثبتش می میرزابنویسیو ژاندارم  و نبود واسشون تعریف کردم

 نمییه شازده
ً
ها نها و چاپیدقعی حسابش کرد. از فوق خشنشد یه امنیت وای خیلی ساکت و بزدل که اصال

دار با اون زن مایهها براشون گفتم تا که رسیدم به متاع همون شب راجع به اون دیرینهو بکن تو بکش بیرون

شدن. با اون اعترافاتی که من کردم، حاال شخالی هاش که از میومیو کردن خسته نمیها و پشیلهپیشی

 اره،ی بیچمیرزابنویس، اون شازدهوقتی نطقم تموم شد، ژاندارم ر میفتادن. قالبیم هم حسابی تو دردس

 . امنیت ارشد با یه صوت مهربون بهش گفت: رسیدپریده به نظر میرنگ

جان کن و بعد یه گیره بزن به دماغت و بشین پشت دبش نوشدستت درد نکنه پسرجان، برو یه لیوان چای »

 تونیم کاغذا رو بیاریم خدمت این دوستمی بار رونویسی کن. بعدشافت سهماشین تحریر و از این گند و کث

اید برای این که به کاخ مجللتون منتقل و شما هم آماده»خطاب به من گفت: « جوونمون تا امضاشون کنه.

: ادکلفت با یه صوت خسته دستور دبعد به دوتا از این امنیتای واقعی و گردن« نظیره.بشید. امکاناتش بی

 « بسیار خوب. ببرینش.»

یگه که تا حبسی دبدین ترتیب منو با مشت و لگد و زورچپونی بردن به یه سلول و گذاشتن پیش ده دوازده

منش و خوفناکی بینشون بود؛ مثل یکیشون که دماغ نداشت و داداهای حیوونبیشترشون مست بودن. 

و  کردخر و پف میکه وسط زمین دراز کشیده بود و دروازش مثل یه گودال بزرگ و سیاه باز بود یا یکی دیگه 

 
ً
که انگار  دیگه به محیا امیدی  ریده بود تو تمبونشطوری و یکی دیگه که  چکیدلجن از دروازش میدائما

که به من نظر پیدا کردن و یکیشون از پشت بهم حمله کرد و منم مجبور . دوتا چاقالم بینشون بود نداشت

شد، اون بوی زباله و می ساطعاش داشته باشم و اون بوی تعفنی که ازش شدم قشقرق نافرمی باه

آمفتامین، باعث شد بازم حالت تهوع بهم دست بده، ولی این بار شیکمم خالی بود ای برادران من. بعد مت

اون یکی چاقال شروع کرد به یاورمال کردن من و بعد بین این دوتا قشقرق درگرفت، چون جفتشون 

رای همین دوتا امنیت اومدن و پیکر من مال خودشون باشه. صوت قشقرق خیلی بلند شد و بخواستن می

ای ، برای همین بعدش دیگه ساکت و آروم نشستن سرجاشون و به ورطهاین دوتابا باتوم افتادن به جون 

 ریخت زمین. این سلولیکیشون سرخابی چیلیک چیلیک چیلیک می موچاودهنامعلوم خیره شدن و از 

توی هر ردیف چهارتا تخت بود و من رفتم های چند طبقه داشت، ولی همشون پر شده بودن. خوابتخت

رد؛ کباالی یکی از تختای ردیف اول و اونجا یه دادای دیرینه و مستو بصیرت کردم که داشت خر و پف می



 امنیت چپونده بود
ً
 و نم خیلی سنگین نبودش اون باال. خالصه من دوباره انداختمش پایین و اوتاحتماال

و جفتشون از خواب بیدار شدن و شروع  ی مست و چاق که کف زمین خوابیده بودروی یه شازده  افتاد

دراز  وانگیزشون به طرف هم. خالصه من روی این تخت بوگندهای رقتکردن به آژیر کشیدن و پرتاب مشت

  بهم وارد شده بودکشیدم برادران من و به خاطر خستگی شدید و آسیب زیادی که 
ً
خوابم برد. ولی واقعا

شبیه خواب نبود؛ شبیه کوچ کردن به یه دنیای دیگه بود؛ یه دنیای بهتر؛ و ای برادران من، تو این دنیای 

یه مرد داشت و مشغول فلوت  موچاودهدیدم که  بزیو بعد بهتر، تو یه زمین بزرگ بودم با کلی گل و درخت 

آذرخش لودویگ ون بود با اون  موچاودهع کرد و وسط این خورشید زدن بود. بعد خورشیدی طلو

 و با واژه سمع کردم م، موومان آخروو گیسوان افشان و بعد سمفونی نه گردندستمال
ً
هایی که انگار عمدا

 : این یه رویا بودبه هر حال چون آگاهانه قاطی پاطی شده بودن؛ 

 بهشتی ی پر سر و صدایکوسهای  پسر، تو

 حریم قدسیان تجاوزگر بهمای 

  ها در حال سوزشندقلبمدهوش از آذر تو 

 تحت بوگندوی فاضالبو اردنگی به آن ما  زنیم ات تلچک میدروازهبه 

ولی ملودی همچنان درست بود و وقتی ده یا بیست دقیقه یا بیست ساعت یا چند روز یا چند سال دیگه 

ون پایین بود ا ز درست بودنش آگاه بودم. یه ژاندارمنیست، اساعتم دیگه دستم  مشد ملتفتبیدارم کردن و 

زد و ی بلند که سرش تیز بود بهم سیخونک میکه انگار کیلومترها دورتر از من بود و داشت با یه دسته

 گفت: می

 « . بیدار شو و ببین دردسر واقعی یعنی چی.یبای خفتهبیدار شو پسرجان. بیدار شو ز»

از  ی شادی در سمفونی نهم همچنان شاهانه و گوالخو ملودی چکامه« چی شده؟ چرا؟ کیه؟ من کجام؟»

 گفت:  درون در حال اجرا بود و ژاندارم

توی و  دردناکخالصه من با عضالت خشکیده و « خوبی در انتظارته. یا پایین تا بفهمی. پسرجان، خبرایب»

 که مشامش تند پنیر و پیاز ازشاین امنیت  ، به زحمت رفتم پایین ووضعیتی که نه خواب بود و نه بیداری

شد، منو از سلول کثیف و سرشار از خر و پف برد بیرون و بعد تو طول راهرو حرکت کردیم و نوای می ساطع

ی خیلی تمیز زد. بعد به یه کدهی باشکوه از بهشت از درون داشت جرقه میقدیمی شادی تو ای جرقه

س کده أود و روی میزای کار گل گذاشته بودن و پشت میز بزرگی که ر تحریر توش برسیدیم که کلی ماشین



 موچاوهدرسید و جفت بصیرتشو با سردی تمام روی بود، امنیت ارشد نشسته بود و خیلی جدی به نظر می

 . من گفتم: ه بودخوابالوی من قفل کرد

 ت: اون گف« قطار؟ وسط ظلمت شب این فراخوان برای چیه؟همچی شده دودولی دودول. »

خوام که خوب گوش دم اون نیشخند احمقانه رو از رو صورتت پاک کنی. بعد میبهت ده ثانیه فرصت می»

 « گم.کنی ببینی چی می

شما چتونه؟ منو تا سر حد مرگ کتک زدید و بهم تف کردید و مجبورم کردید چند »هرتنه زدم و گفتم: 

و بعد منو انداختید بین یه سری مجنون و منحرف  اعتراف کنم چه جنایاتی انجام دادم بشینم و ساعت سیخ

د ها یه راه جدید پیدا کردیتصادفیبوگندو تو اون جهنم فاضالب و هنوزم رضایتتون جلب نشده؟ شما بچه

 « من؟ شکنجه کردنبرای 

خوام اینقدر شکنجت کنه تا . از خدا میباشه، از جانب خودتهای هم در کار شکنجه»خیلی جدی گفت: 

 « از دست بدی. عقلتو

زنی که اون همه پیشی و پشیله داشت، تو بگه، خودم فهمیدم. اون دیرینهبهم چیزی  بعد قبل از این که

ش از حد زدم بی ای که به دوگولشهای شهر به یه دنیای بهتر کوچ کرد. مثل این که ضربهیکی از بیمارستان

میومیو  کلسیمکه حاال برای فکر کردم هایی و پشیلهها اینم از این. به تمام اون پیشیمحکم بود. خب، خب، 

 . دیگه کار از کار گذشتهشونی دیرینهشد، حداقل نه از طرف ملکهکردن و دیگه چیزی نصیبشون نمیمی

 بود. اتفاقی که نباید میفتاد افتاد و من فقط پونزده سالم بود. 
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  «پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

تی )همون زندان انگیزش شروع میدار و غمداستانو از جای گریه
َ
کنم ای برادران و تنها دوستان من، در زندال

 شما تمایل چندانی . 84Fی ایالتی( شماره
ً
ک خزعبل و وحشتناک راجع چیرۆ به سمع کردن ندارید مطمئنا

ه و سرخابش به در و دیوار در اعتراض بیاورای کبود به پدرم منتقل کرد و کوبوندن  به شوکی که شنیدن خبر

ی مامان و اوووووو اوووووو اوووووو ناله و فغان ی ایزد منان از جانب آسمان یا غم مادرانهتقدیر ناعادالنه

همه رو به طور کردنش به خاطر کاری که تنها فرزندش و پسر دلبندش انجام داده و خالصه این که چطور 

توی دادگاه اولیه که جمع و جور تلخ هم گوشت. یه یارو دادرس خیلی دیرینه و امید کردمگوالخی از خودم نا

قطار کرد، تازه بعد از این ای علیه دوست و راوی ارادتمند شما رحمانهواژگان بی حضور داشت و برگزار شد

وبت بعد نی یه پول کردن. که پی آر دلتوید و نیروهای امنیت که خدا لعنتشون کنه، ما رو جلوی همه سکه

توی  و بعد نوبت محاکمه بود مابین منحرفای بوگندو و انگالی اجتماع فرا رسیدی حبس کثیف موقت مرحله

 ی خیلیدیوان عالی کشور که قاضی و هیئت منصفه و از اینجور دم و دستگاها داشت و بعد یه سری واژه

هکار شناخته شدم و وقتی گفتن رحمانه با یه لحن آروم و یکنواخت قرائت شد و بعد من گناخیلی بی

دنس زدن ای برادران من. خالصه دوسال از زمان حبس شدنم توی چهارده سال مامان شروع کرد به زولیک

ا رو پوشیده بودم که اون روزا یه لباس یکدست بود به رنگ مد روز زندانی غایت گذشته بود و 84Fزندالتی 

 باالی تیکد  مهمک جلویکثافت و ریدمان و یه شماره هم 
ً
و البته پشت سر دوخته شده بود و تاک قیقا

 بودم و نه شخیل مخلص شما الکس.  9900113برای همین موفع رفت و آمد من 

 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

وحش انسانی به مدت دو سال و دریافت اردنگی و تلچک از جانب ی فاضالب و باغدرهاقامت تو اون جهنم

ر و وحشی و مالقات با خالفکارای بوگندوی لب و لوچه آویزون که بعضیاشون یه سری های قلدزندانبان

 تجربه گوی شما آب از دهنشون راه میفتادی جوون مثل قصهمنحرف واقعی بودن و با دیدن یه شازده
ً
ی اصال



ردن ک و کوچ ه برای ساختن جعبه کبریت. تازه سگدو زدن توی کارگاآموزی نبود، شکی درش نیستعبرت

 بعد از غروب یههم بعضی وقتا  رو هم بهش اضافه کنید. کوچ کردن دور حیاط به قصد نرمش و کوچ کردن و

ه شکوهای بامیومد و راجع به حشرات و کهکشان راه شیری و شگفتی ی تیپ پروفسوری دیرینه شازده

 داداشد، چون یاد اون میکرد و منم از سمع کردن این مورد آخری هرتنه نصیبم ها صحبت میدانهبرف

ی عمومی بیرون اومد، بهش تلچک زدیم و حسابی خونهمیفتادم که تو یه شب زمستونی که از آگاهی

تخریبش کردیم؛ همون موقع که شخالی من خیانتکار نبودن و منم شاد بودم و آزاد. از اون شخال فقط یه 

م اوم
 
ب و ا

َ
دن به مالقاتم و بهم گفتن جورجی مرده. بله، چیز شنیدم و همون یه چیزم روزی شنیدم که ا

ی جورجی اون دوتا رو به خونهمثل یه تیکه ریدمان سگ وسط جاده. بود و جون نداشت؛  برادران من، مرده

خونه تلچک و لگد زدن و بعد جورجی شروع کرد ی پولدار هدایت کرده بود و بعد اونجا به صاحبیه شازده

قیمت مثل مجسمه و اینجور چیزا ی گرونو بعد دیم زد یه سری اسباب اثاثیه هاها و پردهبه دریدن کوسن

 ی آهنیآمیزی عصبانی شد و با یه میلهخورده به طور جنونی پولدار کتکرو شیکوند و بعد این شازده

و  مسنگین افتاد به جونشون. به فنا رفتن مال و منالش یه نیروی فرا زمینی بهش داده بود و برای همین دی

راست خورد یه ی شناور در هوا پیت از پنجره زدن به چاک، ولی جورجی پاش به فرش گیر کرد و این میله

فرق دوگولش و بدین ترتیب جورج خیانتکار به سزای اعمالش رسید. قاتل دیرینه چون داشت از خودش 

 درست و عادالنه بود. گرچه که جورجیکرد، مجازات نشد؛ و این دفاع می
ً
این که سال بعد از  یک کامال

ار رسید و انگار کدرست و عادالنه به نظر می به شدتفرجام  این یولکشته شد،  امنیت منو دستگیر کرد

 تقدیر بود. 

 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

ت و کشیش زندان داشکه مجزا از ساختمون اصلی بود شنبه بود و منم توی کلیسای زندان بودم صبح یک

زد. سگدوی من اجرا کردن استریوی دیرینه بود و پخش موسیقی عرفانی قبل و م خدا دم میراجع به کال

 توی زندالتی بعد و همچنین وسط اجرای سرودهای مذهبی. 
ً
چهارتا از  84Fجای من پشت کلیسا بود )کال

و ِچفت  رشت و کثیفهای دبا اون پوزهها یا چاویارها با تفنگاشون و باناین کلیساها داشتیم(، جایی که زندان

ها رو بصیرت کنم که نشسته بودن و با اون تونستم تمام حبسیحسشون وایساده بودن و من میو بی

د؛ نه شکردن و یه مشامش کثیف هم ازشون بلند میریختشون کالم الهی سمع میرنگ بیلباسای ریدمان

نگار مخصوص جماعت خالفکار بود؛ یه نکرده یا فاضالب، نه، بلکه یه مشامش که اشبیه مشامش آدم حموم

کردم شاید این مشامش از امیدی. منم داشتم پیش خودم فکر میگرد و خاک و روغن و نا مشامش از جنس



بشه، چون منم به یه حبسی واقعی تبدیل شده بودم، گرچه که هنوز سن زیادی نداشتم و برای  ساطعمنم 

 ووحش بوگندو و فاضالب برم بیرون تر از این باغرچه سریعهمین ای برادران من، خیلی برام مهم بود که ه

 اگه به خوندن ادامه بدید، بصیرت خواهید کرد خیلی طول نکشید که این اتفاق افتاد. 

دن قراره زندگیتونو با بیرون رفتن و وارد ش پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»کشیش زندان برای بیخ سوم گفت: 

اید به کالم خوشید تا این که بیرون برید؛ یا می؛ گرچه که بیشترتون وارد میبه چنین نهادهایی تباه کنید

اه که ر کاریه هانسانای گنکه هم در دنیا و هم در آخرت، عذاب سختی در انتظار  بفهمیدالهی گوش بدید و 

ید. روختتوبه در پیش نگیرن؟ شما جماعت ابلهی هستید که حق طبیعیتونو به یه کاسه سوپ سرد ف

وقتی مدرک  زششو داره گول این چیزا رو خوردار  ی زندگی ساده ــیا خشونت، وسوسه جان سرقتهی

کنه؟ من واقعی بودن جهنمو اثبات میانکارناپذیری، بله، درسته، مدرک انکارناپذیری وجود داره که 

آگاهی پیدا دونم، من ازش خبر دارم دوستان من، من از طریق الهاماتی که بهم شده از وجود مکانی می

تره؛ جایی که روح ور کرده داغتر و از هر آتشی که انسان شعلهکردم؛ مکانی که از هر زندانی تاریک

چپ نگاه به من چپ  ــاشخاصی مثل شما یعنی جنایتکاران گنهکاری که از اعمالشون پشیمون نیستن، 

 تحمل واز شدت دردی غیرقابل کنم، اشخاصی مثل شمابازم تکرار می  ــها نکنید، نخندید پدرسوخته

کشن و دماغشون از شدت بوی کثافتی که تو هوا پخشه از کار میفته و دهانشون از نجاستی جیغ می پایانبی

تابشون ی بیی آتشین در دل و رودهپوسه و یک گلولهشه و میشه و پوستشون کنده میسوزان پر می

 « ونم.دکنه. بله، بله، بله، من میجوشش و خروش می

های ردیف عقب یه شیشکی جانانه در داد و بعد های مستقر در صندلیاینجا بود که یکی از حبسی

رحم سریع دست به کار شدن و چست و چابک شتاب کردن به طرف جایی که به نظرشون چاویارهای بی

ای ههای ساکن در اون ناحیه چپ و راست تلچکی حبسیی ارتکاب شیشکی بود و به همهصحنه

ای زدن. بعد یه حبسی بیچاره و خیلی موچول و الغرو که خیلی دیرینه هم بود خفت کردن و رحمانهبی

ولی فایده « من نبودم. اون بود، ببینید.»کشید: کشون بردنش، ولی اون همش داشت آژیر میکشون

شون ککشید، کشوننداشت. یه تلچک ناجور دریافت کرد و بعد در حالی که داشت به طور سردردی آژیر می

 از کلیسای زندان بیرون برده شد. 

زد و  رقشبرداشت و و کلفتبعد یه کتاب « به کالم الهی گوش بدید.وقتشه که حاال »کشیش کلیسا گفت: 

ی هیکلی و درشت و تنومندی بود و زادهکرد. حرومخیس میدر این بین هی سر انگشتاشو با غلظت 

 به کتاب به من عالقه خیلی قرمزی داشت، ولی موچاوده
ً
مند بود، چون سن و سال زیادی نداشتم و اخیرا



های تعلیم و تربیت آتی من خوندن کتاب مقدس و اجرا کردن مقدس عالقه نشون داده بودم. یکی از بخش

 . ای برادران من موسیقی از طریق استریوی کلیسا حین خوندن بود و این خیلی گوالخ بود

و سمع کنم ر  دادن موسیقی مقدس جیم سین باخ و جیم فین هندلن و اجازه میکردمنو یه جا حبس می

جان کن بازی تلچکی زدی تلچکی نوش با هم های باستانی کهخوندم از یهودیها چه داستانو بعد من 

به طور گوالخی مقاربت کردن و با کنیزهای همسرانشون تو تخت بریشونو شرب میکردن و عرق ِع می

ی دوم کتاب که به جای مبارزه و بکن تو بکش بیرون ن چیزا توجهمو جلب کردن برادران. نیمهکردن. ایمی

ست خیلی تو جلدم نرفت. ولی یه روز کشیش که با یاورای درشت و گوشتیش داشت منو بیشتر موعظه

ت و تمام مد« ، به عذاب الهی فکر کن. روش تمرکز کن پسرم.9900113آه، »داد گفت: محکم فشار می

شد و بعد رفت به َکَدَکش تا اسکاچ بیشتری شرب کنه. خالصه از غصب می ساطعمشامش غنی اسکاچ ازش 

تم به طور بهتری محتوای خار و اون متاع مربوط به صلیب و غیره و ذلک خوندم و بعد تونس خداوند و تاج

 یرتمو بستم و خودموکرد، جفت بصها باخ رو پخش میکنم. وقتی استریو داشت محبوب دل کتابو هضم

م باستان آستینتوی اون دوران بصیرت کردم که ردای بی د روز ر  بود و داشتم در امر تلچک زدن و میخ  متن م 

 دست به کار شده بودم. زدن کمک می
ً
 84Fبنابراین اقامت در زندالتی کردم و حتی خودم مستقیما

مسیر دین قدم گذاشتم خیلی خوشش اومد هم وقتی شنید من در  والیتلفی محض هم نبود و خود وقت

 و امید من هم در پیمودن این مسیر نهفته بود. 

 هایی بود که کالم الهی رو سمعشنبه کشیش برام از کتابی روخونی کرد که راجع به شازدهدر اون صبح یک

ن روی ِش ی بود که مقصدبه  این قسمتش راجعکرده بودن، ولی گوشولوشون به این حرفا بدهکار نبود و 

شد.  تموم مقصد روی شنو بعد ما تحت آسمان پاره شد و بارون فیشی ریخت پایین و کار  ساخته شده بود

 شخال و سازه و ولی من پیش خودم فکر کردم فقط یه دادای خیلی خنگ مقصدشو روی شن می
ً
احتماال

ده، حسابی ریشخند زده ساخت و ساز کر  فکریاین که طرف چقدر خنگه که اینطور با بی هاش بههمسایه

خونیم و بعد ی زندان میسرودنامه ازرو  410ی خیله خب. سرود شماره»بودن. بعد کشیش آژیر کشید: 

ی موچول و گرد و خاکشونو برداشتن و ورق زدن تا ها سرودنامهحبسیبعد « کنه.جلسه خاتمه پیدا می

های و بعد زندانبان شدخش شنیده ک و خشصدای تلپ و چیلیو در این بین ی موردنظرو پیدا کنن صفحه

دیسک توی .« 911011ها. حواسم بهت هست زادهحرف نزنید حروم»وحشی و بداخالق آژیر کشیدن: 

ها به طور بود و بعد به دستور من با در دادن یه صدای قــــــــــرچ به صدا دراومد. بعد حبسیآماده استریو 

  افتضاحی شروع کردن به آواز خوندن:



 مزه و رقیقبیلیک دم هستیم، ما چای تازه

 شویم اگر ما را هم بزنی ای رفیقولی غلیظ می

 غذای فرشتگان خوردن؟ ما الیقش نیستیم

 ای مدید است، آه، ای دریغاینک موعد محاکمه

تر بلند»کشیدن، ولی کشیش داشت با گفتن حال زوزه مییه جورایی داشتن این واژگان احمقانه رو بی

: کشیدنها هم داشتن آژیر میبانزد و زندانبهشون نهیب می« ها. با صدای بلند آواز بخونید.سوختهپدر 

بعد سرود تموم شد و « زم یه وجب روغن روش باشه کثافت.پآشی برات ب»یا .« 1149111دارم برات »

« ن.اصالح کنن؛ آمیالقدس همیشه حافظ شما باشن و شما رو به امید این که پدر، پسر و روح»کشیش گفت: 

وی که توسط را همراه شد ها با یه قطعه از سمفونی دوم آدریان شوایگِزلِبربعد خروج اضطراری حبسی

ساده ی کلیسا وایای براداران من. حین این که اونجا کنار استریوی دیرینه ارادتمند شما برگزیده شده بود

یرون رفتن بشون داشتن مثل یه گله حیوون از در میهمبا خودم فکر کردم اینا دیگه چه موجوداتین؛  ،بودم

ووووو و یاااااوووو می
َ
آا

َ
ا
َ
ا
َ
گفتن تو سوالخت؛ کردن و از اون پایین با اون انگشتای فاضالبشون به من میو ا

آخرین نفرشون یاوراشو مثل شه. رسید اونجا به طور خاصی به من بها داده میچون یه جورایی به نظر می

هایی که هنوز داخل بود، یه تلچک بلند و جانانه زد پس بانکرده بود و بعد یکی از زندان گوریل آویزون

من استریو رو خاموش کردم، کشیش در حالی که داشت به سرطان دوگولش و بعد از این که گورشو گم کرد و 

ومد افید بود، و س قیطانی آفرتیه  بهرگشو به تن داشت که مثل زد و هنوز هم بهرگ ایزدمنشانهپک می

 پیشم و گفت: 

قضیه این بود که من « ی من داری؟عزیز. امروز چه خبری واسه 9900113مثل همیشه ازت ممنونم »

ل بشه تبدی یی خیلی بزرگ و مقدسزندان به شازده مذهبخواست تو دنیای دونستم که این کشیش میمی

راش رفت پیش والی و ببرای همین هر از گاهی میدنبال این بود که والی به طور گوالخی سفارششو بکنه و و 

های پلیدی هستن و بخش زیادی از این خزعبالتو از من ریزی چه نقشهها در حال پیزد که حبسیدم می

ای که کالغا خبر گرفت. بخش زیادیش من در آوردی بود، ولی بعضیاش حقیقت داشت؛ مثل اون دفعهمی

ها تلچک بزنه و بعد بانخواست وقت ناهار به یکی از زندانفرار کنه. میخواد بک میآوردن که هریمن گنده

مون، دادن دستبعد قرار بود به خاطر خوراک افتضاحی که تو سالن غذاخوری میبانو تنش کنه. بهرگ زندان

 دونستم و به کشیش اطالع دادم و بعد کشیش این خبرو به گوش والیکاری راه بندازن و من اینو میشلوغ



رسانی و گوش تیزش کلی ازش تعریف کرد. ولی این دفعه چیزی ی خدمترسوند و والی هم به خاطر روحیه

 گفتم واقعی نبود: که داشتم می

ت دسبه ی کوکائین به طور غیرقانونی خبر رسیده که محموله ی ساختمونهاخب، قربان، از طریق لوله»

این خزعبالتو داشتم از خودم « توزیعشه. اصلی مسئول 0های ردیف ها رسیده و یکی از سلولیزندان

 این کارو کرده بودم، ولی کشیش زندان خیلی سپاسگزار به نظر میدرمیاوردم، همون
ً
ید و رسطور که قبال

 کرد. بعد من گفتم: می خطابوالیو با این واژه « رسونم.خوبه. خوبه. خوبه. به اطالع ایشون می»گفت: 

دب برای دم زدن با مقامای ؤهمیشه از صوت یه جنتلمن خیلی م« ضی هستید؟قربان، از عملکرد من را»

 « قربان، من تالشمو کردم، مگه نه؟»کردم. ارشد استفاده می

. تا حاال خیلی مفید واقع شدی و 9900113شه گفت، آره، کردی، فکر کنم به طور کلی می»کشیش گفت: 

 خواستار اصالح شد
ً
و بدون  شینی. اگر اینطوری ادامه بدی، اصالح هم میبه نظرم نشون دادی که واقعا

 « شی.مشکل از مجازات بیشتر عفو می

 حرفش شده چی؟ این درمان جدیدی که باعث می»من گفتم: 
ً
شه خیلی ولی قربان، این چیزی که اخیرا

 « گردی؟برنمی به اینجاوقت کنه دیگه هیچزود از زندان آزاد بشی و تضمین می

 « اوه، تو اینو از کجا شنیدی؟ کی این چیزا رو بهت گفته؟»اط گفت: خیلی با احتی

 شنوهزنن و یه نفرم ناخودآگاه میها حرف میبانشن. دوتا از زنداناینجور خبرا زود پخش می»من گفتم: 

ان، . قربشده نوشته چیهمههم  جریدهداره و توی از توی کارگاه برمی جریده. بعد یه نفر یه گندارن چی می

  «، امکانش هست سفارش منو بکنید؟بدماگه من در حدی جسارت داشته باشم که پیشنهاد داوطلب شدن 

کرد و چرتکه مینداخت تا تونستی بصیرت کنی حین پک زدن به سرطان داشت به حرف من فکر میمی

ده. یارم قرار بتونه راجع به این متاعی که بهش اشاره کرده بودم، اطالعات در اختبصیرت کنه تا چه حد می

 بعد گفت: 

ویکو اشاره می»  هنوزم خیلی خسته بود. « کنی.از قرار معلوم داری به تکنیک لود 

ری کنه زود از اینجا بیه کاری میدونم اینه که دونم اسمش چیه قربان. تنها چیزی که میمن نمی»من گفتم: 

 « گردی.وقت دوباره برنمیکنه دیگه هیچو تضمین می بیرون



، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته»گفت:  هاش تو هم رفته بودسگرمهکرد و که از باال به من نگاه می یشکش

ال ؤ. ایشون بهش شک دارن. باید اقرار کنم منم تا حدودی بهش مشکوکم. س9900113نه تو این زندان، 

 می
ً
میاد  کنه یا نه. خوبی از درون انسانو به یه موجود خوب تبدیلتونه اینجاست که آیا چنین تکنیکی واقعا

. خوبی چیزیه که باید انتخاب کرد. وقتی انسان توانایی انتخاب کردن نداشته باشه، دیگه انسان 9900113

های تونستیم چیک چیک صدای قدمی خزعبل گفتن، ولی میمعلوم بود چونش گرم شده واسه« نیست.

آهنی پایین میومدن تا سهم خودشونو از مذهب  هاییه سری حبسی دیگه رو بشنویم که داشتن از پله

 راجع به این مس»مطالبه کنن. کشیش گفت: 
ً
زنیم. حاال بهتره موسیقی افتتاحیه رو له با هم حرف میأبعدا

ین باخ جیم س« واِچت آوف» پرلودجمعی بدین ترتیب رفتم سمت استریوی دیرینه و آواز دسته« کنی. پخش

زاده مثل یه سری گوریل به بند کشیده ها و منحرفای بوگندوی فاضالب حرومرو گذاشم تو و این جنایتکار 

زدن و طولی نکشید کشیدن و بهشون شالق میها هم داشتن سرشون داد میبانشده اومدن تو و زندان

و این موقع بود که شما وارد « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»گفت: که کشیش زندان داشت بهشون می

 . داستان شدید

ها داشتیم، ولی کشیش بهم گفت راجع به این تکنیک اون صبح چهار نوبت مراسم معنوی مخصوص زندانی

لودویکو، حاال هرچی که بود، دیگه حرفی زده نشه ای برادران من. وقتی سگدوی من با استریو تموم شد، 

نقلی و بوگندوی من ی که خونه 9چند واژه تشکر دم زد و بعد منو منتقل کردن به سلولم توی ردیف 

شد. چاویار دادای بدی نبود و وقتی در سلولو باز کرد، نه بهم تلچک زد و نه اردنگی و فقط محسوب می

اونجا پیش شخالی جدیدم بودم که همشون «  باالخره رسیدیم پسرجون. وقت آب خنک خوردنه.»گفت: 

فار رو تختشخدا تسلیم انحرافات مادی نشده بودن. خیلی خالف بودن، ولی شکر   یکی از این شخال یعنی ز 

زد، برای همین زد و زر میکه با صوت سرطانیش هی ور می پوسترنگیننشسته بود؛ یه دادای الغر و 

داد. چیزی که االن داشت خطاب به یه جورایی کس زحمت سمع کردن حرفاشو به خودش نمیهیچ

 چیه نستمدومن نمیکه اون موقع پاگی )»زد این بود: کس دم میهیچ
ً
( خیلی کمیاب شده بود، خصوصا

کنید من چی کار کردم، ها؟ فکر وقتی قرار باشه ده میلیون آرچی بالد جیرینگی بیای باال. حاال فکر می

رکی و گفتممی
 
 « کنید اون چی کار کرد؟آتوی طرفو دارم. حاال فکر می  کنید چی کار کردم؟ رفتم پیش ت

ً
کال

هم بود که فقط یه بصیرت داشت و به احترام  دیوارکرد. قدیمی زیاد استفاده میی از اصطالحات خالفکارانه

ها کرده که مثل مردههم بود؛ یه دادای چاق و عرق کلیمی بزرگَکند. شنبه داشت ناخنای پاشو میروز یک

نگ و رو تختش دراز کشیده بود. جا داره به جوجان و دکتر هم اشار کنم. جوجان خیلی عصبی و زبر و زر 



 تونه سیفیل و سوزاککرد که میوانمود میشد و دکتر تجاوز محسوب می متخصصخر بود و یه جورایی کله

و ریزش مخاط درمان کنه، ولی فقط آمپول زدن بلد بود و جرمش این بود که دوتا خوشکه رو که قول داده 

 جماعت فاض
ً
ون نشینی باهاشبی بودن و از همالبود بار اضافیشونو از رو دوششون برداره زد نفله کرد. کال

طور که االن که بهشون اشاره کردم توی ذوق شما زدن، ولی خب قرار بود به زودی از بردم، همونلذت نمی

 دستشون خالص بشم. 

سه نفرو تو خودش جا خوام بدونید اینه که این سلول در بدو ساخته شدن قرار بود فقط حاال چیزی که می

 ، ولی ما شیش نبده
َ
بود  هااین وضعیت تمام زنداناون روزا لولیدیم و کرده تو هم مینگ و عرقفر بودیم و ت

 ریدمان بزرگی 
ً
که یه شازده جا نداشت دست و پاشو دراز کنه، ولی  بود از جانب مسئولینبرادران و این واقعا

بله،  اختن تو سلول ما.اند خوام بهتون بگم شاید باورتون نشه؛ اون روز یه حبسی دیگه روچیزیو که االن می

ه تکه توش متاعی شبیه به پشکل انداخما تازه خوراک آشغالمونو خورده بودیم که یه خورش بوگندو بود 

 کردیم که این دادا رو پرت کردن میون ما. بخشی پف میبودن و داشتیم رو تختمون سرطان آرام

ا فرصت بصیرت کردن موقعیتو داشته باشیم، اون پهن بود و قبل از این که می چونهطرف یه دادای دیرینه

 منم حق آب»کشید: داد و آژیر میها رو تکون میبود که شروع کرد به آژیر کشیدن اعتراضات. داشت میله

ولی یکی از چاویارها برگشت تا بهش بگه باید تا جایی « نجا تا خرخره پره. این دیگه چه وضعیه.و گل دارم. ای

کنار بیاد و رو تختی بخوابه که صاحبش حاضر به تقسیم کردنش باشه، چون در غیر  یتوضعتونه با که می

 وضعیت اگه »این صورت باید بخوابه کف سلول. زندانبان گفت: 
ً
هتر بدتر نشه، باز اینی که هست ضمنا

 « شه. مثل این که شما جماعت جنایتکار و کثیف بدجوری سعی دارید دنیا رو تسخیر کنید.نمی
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ریزی کرد، چون از ی جدید بود که مقدمات خروج من از زندالتی رو پیشه گفت ورود این شازدهخب، می

و دردسر از همون بدو ورودش داشت  پلیدیهای دعوایی و بدقلق بود و ذهن مریض و اهداف اون حبسی

 خیلی اهل رجز خوندن بود و با یه 
ً
 و متکبر شروع کرد به ریشخند و صوت بلند موچاودهافتتاح شد. ضمنا

وحش تنها انگل اجتماع واقعی و گوالخ خوِد خودشه و گفت گفتش که تو کل این باغ  قمپز در کردن برای ما.

 این خزعبالت. ولی ما خیلی تحت از تا امنیتو با یاور خالی کشتم و خالصهکردم و ده کردم و بیسار فالنکه 

همین اول از همه اومد سراغ من، چون من سنم از بقیه کمتر بود، و ثیر قرار نگرفتیم ای برادران من. برای تأ

بهم گفت که به عنوان بچه صغیر سلول من باید کف زمین نوستن کنم و نه اون. ولی بقیه طرف من بودن و 

و بعد اون شروع کرد به غر زدن بابت این که چرا « ولش کن بچه تصادفی فاضالب.»کشیدن: داشتن آژیر می

سش نداره. خالصه ظلمت همون روز از خواب پریدم و دیدم که این حبسی فاجعه رو تخت من هیشکی دو

های طبقه بود و از قضا خیلی هم باریک بود دراز کشیده و داره زیرلب عشقوالنهی اول یه تخت سهکه طبقه

 و با وجود اینکنه، اونم چه نوازشی. برای همین خیلی مجنون شدم کنه و منو نوازش میکثیفی زمزمه می

تونستم خیلی گوالخ بصیرت کنم، چون یه نور قرمز کوچولو اون بیرون توی پاگرد تنها منبع که نمی

ی بوگندو بود که ضربه رو دریافت کرد زادهدونستم این حرومروشنایی بود، یاورمو تو هوا ول کردم. ولی می

وحشتناکشو  موچاودهتونستم شدن، می وقتی چراغا روشن .و از اینجا بود که دردسر واقعی شروع شد

 کرد. بصیرت کنم و از جایی که با یاور چنگالم زدم توی دروازش داشت سرخاب چیکه می

هام از خواب پریدن و به دعوا ملحق شدن و توی اون تاریکی گرگ سلولیرخدادی که رخ داد این بود که هم

رسید صوت قشرق کل شیانه بودن و به نظر میحد وحهایی که بیش از میش شروع کردن به زدن تلچک و

تونستی صوت کلی آژیر و کوبیده شدن لیوانای حلبیو روی دیوار سمع ردیفو از خواب بیدار کرده، چون می

قراره یه فرار بزرگ اتفاق بیفته ای برادران من. برای همین  کردنها داشتن فکر میکنی، انگار که کل حبسی

چرخوندن های بزرگی که تو هوا میها با پیراهن و شلوار و کاله مخصوص و باتومچراغا روشن شدن و چاویار 



های مرتعش همدیگه رو بصیرت کنیم و کلی خونین و مالین و مشت موچاودهتونستیم ما میسر رسیدن و 

 آژیر کشیدن و دشنام دادن هم در کار بود. 

تکشون گفتن که ی تکرسوندم، ول تراضاتی که داشتم به گوششونمن اع وقتی چاویارها سر رسیدن،

 راوی ارادتمند شما مقصر بوده و دعوا رو شروع کرده، چون من حتی یه خراش هم برنداشته بودم، 
ً
احتماال

 این .چکیدی این حبسی فاجعه که با یاور چنگالم بهش تلچک زده بودم، داشت خون میولی از دروازه

ه اولیاء امور زندان به انگالی اجتماع بوگندوی مجنون کرد، برای همین گفتم وقتی قرار باش منو خیلی حرف

منحرف اجازه بدن پیکر منو در اختیار بگیرن و منم چون خوابم، توانایی دفاع کردن از خودمو نداشته باشم، 

جناب یه تا صبح صبر کن. آیا عالی»اونا گفتن:  حاضر نیستم حتی یه ظلمت دیگه توی اون سلول بخوابم.

ه. شچی مشخص میحمام و تلویزیون داشته باشه؟ بسیار خوب، فردا صبح همه که خوانمیاتاق شخصی 

 اون دوگوله
ً
لی از تا دیگه قیل و قای لعینتو بذار روی آن سهرین انباشته از بوریا ولی شخیل کوچولو، فعال

 به همه دادن،گیرانه بعد از این که یه هشدار سخت« جانب کسی برخاسته نشه. صحیح صحیح صحیح؟

تن پی کارشون و بعد خیلی زود چراغا خاموش شدن و بعد من گفتم کل ظلمت سرپا وایمیسم و به این رف

خوای رو تخت من بخوابی، بخواب. دیگه به دلم اشکالی نداره، اگه می»انگیز گفتم: انگل اجتماع نفرت

 بوگندو و ریدمانت روش دراز کشیدی و کاریش ننمی
ً
لی بعد و« شه کرد.میشینه. دیگه با اون پیکر شدیدا

بزرگ که به خاطر قشرقی که تو تاریکی انجام دادیم هنوز داشت عرق  کلیمیبقیه هم به بحث ملحق شدن. 

 ریخت، گفت: می

 این تازه وارد در جواب گفت: « لیم این انچوچه نشو.زود وا نده. تش لهداداشی، اینق»

 منظورش این بود که« هارت و پورت نکن جهود.»
ً
شو، ولی نمکشو زیاد کرد. واسه همین کلیمی خفه کال

 شد برای تلچک زدن که دکتر گفت: بزرگ داشت آماده می

صوت خیلی با کالسی به کار برده بود، « کنم؛ ما که دنبال دردسر نیستیم، هستیم؟آقایون، خواهش می»

 تنش میولی این انگل اجتماع تازه
ً
 معلوم بود که وارد واقعا

ً
دادای خیلی بزن  کنهر میفکخارید. کامال

که بخواد سلولشو با شیش نفر دیگه شریک بشه و  نهکو سطحشو خیلی باالتر از اونی بصیرت می یهبهادر

 کترو به قصد تحریک کردن د حرفو بهش بزنم. با یه حالت ریشخند  اونرو زمین بخوابه؛ البته قبل از این که 

 گفت: 



 بدین ترتیب جوجان« تنه؟ـتی، که اینطول. آره، منظورت همین بود لشدنبـــال دلـــدســل نیــسـاوووووه، »

 خر گفت: عصبی و زبر و زرنگ و کله

 ادگیرییاگه قرار نیست بخوابیم، پس بیایید یه چیزی به این دوست جدیدمون یاد بدیم، چون خیلی به »

 و شیکگ بود، خیلی گرچه که تخصصش تجاوز بود، ولی روش دم زدنش یه جورایی قشن« احتیاج داره.

فته.  سته ر 
 

 بدین ترتیب این حبسی جدید با تمسخر گفت: ش

 شروع شد، ولی با یه حالت خیلی « بیا ببینم چند مرده حالجی طفل بینوا.»
ً
خالصه این دفعه دعوا واقعا

، دوارد اولش یه موچول جیغ کشیهیاهو، بدون این که کسی صوتشو زیاد بلند کنه. حبسی تازهآروم و بی

ها تا بشه زیر نور قرمز موچولی که از پاگرد میومد حین این که کلیمی بزرگ چسبونده بودتش به میله ولی

شد. ازش سمع می دیگه فقط یه صدای اوه اوه اوهدیوار یه مشت زد به دروازش و از اون به بعد  بصیرتش کرد،

 کرد و فکر کنم داشتجون جلوه میبی نبود و مقابله به مثلش خیلی نحیف و برومندیپ داداهای از اون ت

پی اومدن جبران کنه. خالصه دیدن سرخابی که زیر نور سرخ سعی می
 

کرد این ضعفو با صوت نینوا و ق

 ای از اون لذت قدیمی توی اندرونیم جاری بشه و گفتم: جاری شده بود باعث شد چشمه

 ن ترتیب کلیمی بزرگ گفت: بدی« ولش کنید، ولش کنید و به من واگذارش کنید برادران.»

خالصه اونا همگی اون کنار وایسادن و « آله، آله، پشل جون. حق توله که بزلیش. بزن ناکالش کن الکش.»

منم توی ظلمت گرگ و میش افتادم به جون این انگل اجتماع. به کل پیکرش مشت زدم و با وجود این که 

م دادم و بعد زدمش زمین و رو زمین دوف دوف ترتیبشو بند کفشم بسته نشده بود، یه رقص پای جانانه انجا

ه ناله کرد و بعد تو همون حالت یه جورایی خوابش برد آآآآ و دادم. یه لگد گوالخ زدم تو دوگولش و بعد اوووه

 و بعد دکتر گفت: 

چشاشو باریک کرد تا اون دادای « خیله خب، فکر کنم براش درس عبرت شد دیگه پرروبازی درنیاره.»

بذارید بخوابه؛ شاید که تو خواب ببینه که در آینده »خورده رو کف زمین بصیرت کنه. خورده و کتکمینز

 که دیگه خیلی خسته شده بودیم « پسر خوبی شده.
ً
  .برگشتیم به رخت خواببدین ترتیب جمعا

 صدها نفر 
ً
شالوده داشت ای برادران من، خوابی که من دیدم، خواب یه ارکست خیلی بزرگ بود که حدودا

 به نظر روزگارو رهبر ارکست ترکیبی بود از لودویگ ون و جیم فین هندل و خیلی کر و کور و خسته از 

نی سفید بود که از نواختم در اصل یه قرهرسید. من تو گروه ساز بادی بودم، ولی چیزی که داشتم میمی



پیدا کرده بود و وقتی توش دمیدم، یه  گوشت ساخته شده بود و از پیکر من، درست از وسط شیکمم امتداد

 جیم فین داد و بعدجورایی مجبور بودم با صدای بلند ها ها ها هرتنه بزنم، چون یه جورایی قلقلکم می

گوشولوم آژیر کشید و بعد من خیس  م و درِ موچاودهن خیلی دژم و مجنون شد و اومد جلوی لودویگ َو 

 ان بود که دینگ دینگ دینگ به صدای زندوا در اصل دنگولهعرق از خواب پریدم. البته این صوت نین

بصیرتم به خاطر چسب خواب وضعیت ریدمانی داشتن و وقتی دراومد. یه صبح زمستونی بود و جفت 

ِبرک زدن. بعد یه نگاه به پایین هایی که سرتاسر باغبازشون کردم، زیر نور المپ وحش روشن شده بودن ی 

ماعو بصیرت کردم که خونین و مالین و کبود همچنان کف زمین ولو بود و همچنان انداختم و اون انگل اجت

 هوش. بعد شب گذشته رو به خاطر آوردم و این باعث شد یکم هرتنه بزنم. ، بی هوش

ولی وقتی از تخت بلند شدم و پاچه برهنه از سر راه زدمش کنار، یه جور حس سردی و سفتی از پیکرش 

ین رفتم کنار تخت دکتر و تکونش دادم، چون صبحا همیشه خیلی آروم و آهسته از دریافت کردم، برای هم

ی کافی چست و چابک از جاش بلند شد و بقیه هم همچنین، دفعه به اندازهشد. ولی اینخواب بیدار می

سفانه أتم»بود. دکتر گفت:  حرکت رو تختش افتادهکن و بیسا البته غیر از دیوار که مثل گوشت قربونی 

 « اده. باید همین بوده باشه.ی قلبی بهش دست دحمله

 کار درستی نبود.»بعد یه دور به جمع نگاه کرد و گفت: 
ً
  «نباید اونجوری میفتادید به جونش. واقعا

زدی، باید فکر این بهش مشت میگری با موذیخیال دکی جون. اون موقع که داشتی بی»جوجان گفت: 

 .« کردیچیزا رو می

لوی کلدی. اون لگد آخل خیلی خیلی ناجول الکش، خیلی زیاده: »کلیمی بزرگ برگشت طرف من و گفت

 من یه جورایی دژم شدم و گفتم: « بود.

 یاین ایده»به جوجان اشاره کردم و گفتم: « کی شروع کرد، ها؟ من فقط آخرسر بهتون ملحق شدم، نه؟»

ید. ی بوگندو رو بیدار کناون بچه تصادف»دیوار با صدای بلند خرناس کشید، برای همین گفتم: « تو بود.

 ر گفت: دکت« کرد.ها، دیوار بود که داشت دروازشو سرویس میوقتی کلیمی بزرگ چسبونده بودتش به میله

کنه که به عبارتی، برای یاد دادن درس عبرت به این یارو، چندتا ضربه بهش زد، ولی کس انکار نمیهیچ»

 مشخصه که به خاطر زورمندی
ً
ه این تو بودی ککلگی دوران جوانی، و، چجوری بگم، بی پسرجان، این کامال

 مایهضربه
ً
 « سفه.أی تی مهلکو بهش وارد کردی. واقعا



 عهمون موق شد؛ی دو سال پیش بازم داشت تکرار میواقعه« خیانتکارا. خیانتکارای دروغگو.»من گفتم: 

 شد بهاز نظر من که دیگه تو دنیا نمی رحم تنها گذاشتن.که شخالی قالبیم منو هنگام مواجهه با امنیت بی

جوجان رفت و دیوارو بیدار کرد و اون دیوارم آماده بود قسم بخوره این راوی  کسی اعتماد کرد. خالصه

ارا نمایش گذاشته. وقتی چاویی عرصهگری واقعیو به و وحشی زنی ناعادالنهتلچک فِن  ارادتمند شما بود که

عریف تسلولی من با صوت نینوا شروع کردن به ود والی، تمام این شخالی همسرچاویار و بعد خبعد اومدن و 

ارزشو که پیکرش مثل پادری کف زمین پخش کردن حکایت این که من چه کارا که نکردم تا این منحرف بی

 شده بود، نفله کنم. 

ها حق نداشتن حبسی کدوم ازاون روز، روز عجیبی بود ای برادران. جسدو بردن و بعد تا اطالع ثانوی هیچ

ته . همگی اونجا نشسیداده نشد، نه حتی یه لیوان چایبه کسی هیچ خوراکی هم از سلولشون بیرون بیان. 

کردن و هروقت ها یا چاویارها هم داشتن یه جورایی در امتداد سالن باال و پایین کوچ میبانبودیم و زندان

اون گاله رو »و « خفه شید»کشیدن: ردن آژیر میکترین صدایی سمع میها کوچککه از یکی از سلول

 «. ببندید

بعد حوالی ساعت یازده صبح یه جور التهاب و هیجان و مشامش ترس بیرون از سلول پخش شد و بعد ما 

در همشون خورد آدم مهمی باشه. ی درشت که میوالی رو بصیرت کردیم به همراه سرچاویار و یه شازده

شد زدن. تا آخر سالن قدم زدن و بعد میوار دم میو دیوانه رفتنراه میبک داشتن چست و چاکنار هم 

شد صدای والی رو که یه دادای خپل خیس عرق و گشتن و بعد میتر برمیسمع کرد که داشتن این بار آروم

 کذل و و غیره« شه کرد قربان؟خب، چی کار می»و « -ولی قربان »موبور بود سمع کرد که واژگانی از قبیل 

 شد پی برد کهجلوی سلول ما وایسادن و بعد سرچاویار در سلولو باز کرد. از همون دم میآورد. به زبون می

برادران،  العاده گوالخ؛یه دادای قدبلند بود با بصیرتای آبی و بهرگی فوق بینشون دادای خیلی مهم کی بود.

 بهترین کت و شلواری که به عمرم بصیرت کرده بودم تنش بود
ً
اون یه جورایی ما مد روز. غایت ؛ کامال

نظریات منسوخ برای »کرده گفت: کرد و با یه صوت خیلی زیبا و تحصیلهای بیچاره رو درک میحبسی

رسیدگی به جرم دیگه توی دولت جایی ندارن. جنایتکارها رو بچپونید کنار هم و بعد ببینید نتیجش چی 

هامون برای یت وسط تنبیه. به زودی ما به فضای زندانشه جنایت متمرکز؛ جناشه. نتیجش میمی

 ملتفت نبودم چی می« کنیم.متخلفین سیاسی نیاز پیدا می
ً
 گفت، ولی به هر حال طرف صحبتشمن اصال

جنایتکارهای معمولی مثل این جماعت ناخوشایند )منظورش من بودم برادران؛ من »من نبودم. بعد گفت: 

اجتماع بودن و هم خیانتکار( باید درمان بشن. فقط کافیه که میل به خالف کردن به همراه بقیه که هم انگل 



 مشخص می در عرض یکدرونشون کشته بشه. 
ً
اونا  تنبیه برایقشنگ معلومه که شه. سال نتیجش کامال

ذره یکم که بگبرن. ای که بشه اسمشو گذاشت لذت می. اینا از این تنبیهشون یا هرچیز دیگهمعنیهبی

گیرشو رو من قفل کرد و برای همین من بعد جفت بصیرت آبی و سخت« کنن به کشتن همدیگه.ع میشرو

 با جسارت گفتم: 

 اعتراض دارم. من یه جنایتکار معمولی نیستم قربان؛  »
ً
در کمال احترام قربان، من به حرفی که زدید شدیدا

 سرچاویار جیغ بنفش کشید: .« و من ناخوشایند نیستم. شاید بقیه ناخوشایند باشن، ولی من نه

 « دونی ایشون چه کسی هستن؟تو ببند. تو میاون دهن گاله»

تونید ازش به عنوان می»بعد رو کرد به والی و گفت: « بسیار خوب، بسیار خوب.»گنده گفت: کلهدادای 

خیالتون راحت شما هم  رسه.فردا به خدمتش می برادسکیشرور.   پیشگام استفاده کنید. جوونه، جسوره و

جوون  این خرابکار ده.نگران نباشید، این روش جواب می کنید. واگذار برادسکیچیو به همهتونید میباشه؛ 

 «که دیگه نشه شناساییش کرد. قراره طوری تغییر کنهو شرور 

 همان.  از زندان من آزاد شدنو بیان این واژگان همان برادران و 
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زن منو با آرامش و نجابت بردن تا والی رو توی دفتر مقدس  و ی و تلچکعصر همون روز چاویارهای وحش

 کنم بدونی امروز صبح چه کسیفکر نمی»بصیرت کنم. والی با خستگی به من نگاه کرد و گفت:  منزهش

 ایشون کسی نبودن»بعد بدون این که صبر کنه من بگم نه گفت: « دونی؟، می9900113رو مالقات کردی 

های متعلق به یک موج سیاسی جدید. خب، این ایده ،وزیر کشور؛ وزیر کشور جدید جز شخص شخیص

 و ییدشون نمیأمسخره مطرح شدن و دستور هم دستوره، گرچه بین خودمون بمونه، من ت
ً
کنم. من اصال

 تاییدشون نمی
ً
و لت، تک ر برابر گوش. اگه یه نفر بزنه پسگم چشم در برابر چشم، گوش دکنم. من میابدا

پس چرا کشور که توسط شما جماعت اراذل و اوباش قبضه شده، حق نداره زنی پس کلش؟ خودت نمی

و به خوب تبدیل کنیم؛ ر  گه بدگه نه. دیدگاه جدید میباهاتون مقابله به مثل کنه؟ ولی دیدگاه جدید که می

 « رسه، همم؟حرفی که به نظرم خیلی ناعادالنه به نظر می

 دب و موافق به نظر برسم گفتم: ؤعی داشتم مبدین ترتیب من که س

 و بعد سرچاویار که سرخ و عصبی پشت صندلی والی وایساده بود آژیر کشید: « بله قربان.»

 « فطرت، دهن کثیفتو ببند.پست»

، تو قراره که اصالح بشی. فردا 9900113بسیار خوب، بسیار خوب، »حوصله گفت: والی خسته و بی

 میبرادسکیایی به اسم ری به مالقات آقمی
ً
یگه ی دی دیگه آزاد بشی. تا دو هفتهتونی تا دو هفته. ظاهرا

تونی برگردی به آغوش دنیای بزرگ و آزادی که اون بیرونه؛ دیگه یه شماره نخواهی بود. حدس دوباره می

تم، ی نگفمن چیز« چنین فرجامی برات خوشایند باشه، نه؟»به اینجا که رسید خرناس کشید. « زنم،می

 بنابراین سرچاویار آژیر کشید: 

 بنابراین من گفتم: .« خوک کثیفنو جواب بده بچهالشوؤپرسن، سالی میؤوقتی مقام ریاست ازت س»



 تمام تالشمو کردم. از همه»
ً
کسایی  یاوه بله قربان. بسیار ممنونم قربان. من اینجا تمام تالشمو کردم؛ واقعا

 « نهایت سپاسگزارم.اشتن بیگیری نقش دکه در این تصمیم

 . اینجا یه فرمی هستاین یه پاداش نیست. در اصل این کجا و پاداش کجا نباش.»والی آهی کشید و گفت: 

رو صرف شرکت کردن در درمان نده از حبست موزمان باقیگه که حاضری مدتکه باید امضاش کنی. می

 « دن هستی؟ای. حاضر به امضا کر کنی. چه اصطالح مسخره اصالحگر

من زیر  و دادن دسنمبنابراین یه قلم جوهری « کنم قربان. خیلی متشکرم.با کمال میل امضا می»من گفتم: 

 خط امضا کردم. والی گفت: کاغذو خیلی قشنگ و خوش

 همین.»
ً
 سرچاویار گفت: « بسیار خوب. فعال

به  راهروها باال پایین شدیم بدین ترتیب توی« کشیش زندان مایل هستن با ایشون صحبت کنن قربان.»

 
ً
چک و پس کلم تل کمرمبه با یه حالت خسته و خمیازه سمت کلیسای زندان و توی راه یکی از چاویارها دائما

. در امتداد کلیسا حرکت کردیم و رسیدیم به کدک کشیش و بعد منو فرستادن تو. کشیش پشت میزش زدمی

مال سرطان و اسکاچه فضای کدکو پر کرده بود. کشیش ای که مشخص بود نشسته بود و مشامش مردونه

 گفت: 

 بیرون منتظر بمونید.»و بعد خطاب به چاویارها گفت: « بیا بشین. ،کوچولو 9900113آه، »
ً
اونا هم  و« لطفا

 خوام بدونی و اونمپسرجون، یه چیزی هست که می»به من گفت: این کارو کردن. بعد با یه لحن صمیمانه 

کردم، ولی خب صالح و این ماجرا دخیل نبودم. اکه صالح بود، به این تصمیم اعتراض میاینه که من ت

له در خطر افتادن کار خودمه؛ مساله ضعیف بودن صدای من در مقابل فریاد افراد قدرتمندتریه أنیست. مس

ه هر ببرادران، ولی  ملتفت نبودم« گم؟ملتفت هستی چی میکه توی دستگاه سیاسی مشغول به کارن. 

پای مسائل اخالقی بسیار حساسی در میونه. تو »با تکون دادن سرم جواب مثبت دادم. ادامه داد:  حال

اختالل ایجاد آمیز یا به انجام اعمال خشونت وقت. دیگه هیچ9900113قراره به پسر خوبی تبدیل بشی 

بیای. امیدوارم توی ذهن خودت له کنار أ. امیدوارم با این مسکنیدر نظم و آرامش عمومی تمایل پیدا نمی

 من گفتم: « ی مشخص برسی.به یه نتیجه

 ی گوالخ زدم برادران. کشیش گفت: ولی از درون یه هرتنه« اوه، این خوبه که آدم خوب باشه قربان.»



 آگاهم به این  9900113شاید خوب بودن خوب نباشه »
ً
کوچولو. شاید خوب بودن وحشتناک باشه. کامال

خوابی زیادیو بیهای له باید شبأدونم به خاطر این مسکنه. میخودش خودشو نقض می تکه این عبار 

خواد ما مثل چوب خشک باشیم یا برای خوب یا بد بودن حق خواد؟ خدا میخدا چی میولی . بکشم

 رکه خوبی بهش تحمیل شده بهت انسانیه، از کرد انتخابو که بد بودن انسانیانتخاب داشته باشیم؟ آیا 

خوام بهت بگم کوچولو. ولی چیزی که االن می 9900113هستن  دشواریاالت عمیق و ؤنیست؟ اینا س

اینه: اگه در آینده این دوران از زندگیتو مورد بازبینی قرار دادی و منو به خاطر آوردی، منی که حقیرترین و 

ا یه موجود پلید یاد نکنی؛ دعکنم توی قلبت از من به عنوان ترین خدمتکار پروردگار هستم، دعا میخاشع

کنم فکر نکنی که من توی به وقوع پیوستن بالیی که قراره سرت بیاد نقش داشتم. حاال که حرف دعا می

ی چندانی نخواهد داشت. تو سف به این نتیجه رسیدم دعا کردن برای تو فایدهأشد، باید بگم در کمال ت

هه. فکر کردن بهش بسیار بسیار وحشتناکه. با این حال، شی که دست دعا ازش کوتاداری وارد قلمرویی می

صمیمات ی تبه قضیه نگاه کنیم، با توجه به این که تو انتخابت این بوده که در زمینه دیگه اگه از یه دید

خوبی رو انتخاب کردی. حداقل من دوست دارم اینطور اخالقی حق انتخاب ازت گرفته بشه، تو در اصل 

« . حداقل من دوست دارم اینطور فکر کنم.9900113کنه ی ما رو یاری میخدا همه فکر کنم. به هر حال

ی درونی داشتم یه هرتنهردنش نبود برادران و بعد شروع کرد به گریه کردن. ولی من حواسم خیلی به گریه ک

کمد کرده و حاال هم یه بطری از شد بصیرت کرد که داشته ویسکی شرب میزدم، چون میصدا میو بی

و گذاشته بود رو میزش و داشت باهاش یه لیوان روغنی و فاضالب و گوالخ و گنده رو تا بیخ پر بود برداشته 

دونه؟ چی به خوبی و خوشی تموم شه، کی میشاید همه»کرد. بعد از این که کلشو یه جا داد پایین گفت: می

مانند شروع کردن به سرود خوندن. د و تالوتبعد با یه صوت بلن« تونه از کار خدا سر دربیاره.کس نمیهیچ

 هم کشیشبرگردونن به سلول بوگندوی خودم و  بعد در باز شد و چاویارها اومدن تا با تلچک زدن منو

 داد. همچنان داشت به سرود خوندن ادامه می

، چون دمبوکردم و راستشو بخواید یه موچول غمگین خالصه صبح روز بعد باید با زندالتی خداحافظی می

کنه. ولی راه دوری نرفتم ای آدم وقتی قرار باشه از جایی که بهش عادت کرده بره این احساسو پیدا می

 رمشن؛ جایی که توش ی که پشت محوطه بودبرادران من. با مشت و لگد منو بردن به ساختمون سفید جدید

 جدیدی بود و سوزیاینجا ساختموکردیم. می
ً
ت. انداخکه تن و بدنو به لرزه میتوش جریان داشت  ن کامال

های جدیدیو با استفاده از مشام حساسم دریافت اونجا توی اون سالن خالی و هندسی وایسادم و مشامش

ای که چاویارها منو بهش تحویل انداختن و شازدهها یه جورایی آدمو یاد بیمارستان میکردم. این مشامش



نگار توی بیمارستان کار کنه. بعد از این که فرم انتقال منو امضا دادن یه روپوش سفید تنش بود؛ طوری که ا

حواستون به این یکی باشه قربان. با وجود »کرد، یکی از چاویارهای وحشی که منو تا اینجا آورده بود گفت: 

ی ول« زاده فقط خودشه و خودش.، شرورتر از این حرومخوندن ردن پیش کشیش زندان و انجیلچاپلوسی ک

 یزدن. شازدهزد یه جورایی لبخند میی جدید بصیرتای آبی گوالخی داشت که وقتی دم میزدهاین شا

 جدید گفت: 

بعد با جفت « خوایم با هم دوست باشیم، مگه نه؟اوه، ما انتظار نداریم برامون دردسر ایجاد کنه. ما می»

بود لبخند زد و من یه جورایی تراشش که پر از دندونای سفید و براق ی بزرگ و خوشبصیرتش و دروازه

بود  روپوش سفید تنش و تحویل داد به یه یکی از زیردستاش کهبالفاصله از این دادا خوشم اومد. خالصه من

و این دادا هم خیلی خوشایند بود و منو برد به یه اتاق خواب خیلی قشنگ و تمیز و سفید که پرده و آباژور 

ی گوالخ درونی زدم و پیش خودم داشت و یه تخت خالی برای راوی ارادتمند شما. بدین ترتیب من یه هرتنه

 ابلباس خوزندانو دربیارم و یه دست  بهرگ افتضاحنسیم. بهم گفتن شای خوشفکر کردم چقدر شازده

د روز مغایت که یه دست سبز بود و به قولی  شلوار و پیراهنیدادن تا بپوشم ای برادران من؛  خیلی شیک

داشتنی هم بهم دادن ی دوستشد. یه ربدوشامبر گرم و نرم و یه جفت دمپاچهلباس خواب محسوب می

 9900113بوی یا بسیار خوب الکس»بذارم و من پیش خودم فکر کردم: مو توشون های برهنهتا پاچه

  «ی سابق، شانس بهت رو کرده و شکی هم درش نیست. تو اینجا قراره اوقات خوشی سپری کنی.کوچولو

و مجله تا حین شرب کردن بهشون نگاه  جریدهی گوالخ بهم دادن و یه سری بعد از این که یه فنجول قهوه

 «، پس تو اینجایی.نآها»دای سفیدپوش که فرم انتقال منو امضا کرده بود اومد تو و گفت: کنم، اولین دا

اسم »رسید. ادامه داد: اخالق بودن این دادا احمقانه به نظر نمیای بود، ولی به خاطر خوشحرف احمقانه

 ی ساده روت انجامهخوام یه معاینهستم. اگه اجازه بدی، می برادسکیمن دکتر برانومه. من دستیار دکتر 

باید از سالم بودنت »سنجشو از گیرفان راستش درآورد. بعد گوشی ضربان« کشه.بدم. زیاد طول نمی

راهنمو پیخالصه حین این که « اطمینان حاصل کنیم، درسته؟ بله که درسته. باید اطمینان حاصل کنیم.

 کرد و اون کارو، من گفتم: رو میو اونجا دراز کشیده بودم و این دادا هم این کا درآورده بودم

 چه کاری قراره انجام بدید؟»
ً
 « قربان، دقیقا

فقط  ایه.اوه، در واقع کار خیلی ساده»رفته بود گفت:  نوم که گوشیش تا قسمت پایینی کمرمدکتر برا

 « خوایم یه سری فیلم بهت نشون بدیم.می



 خودتون درک میهمون« فیلم؟»گفتم: 
ً
تونستم به گوشولوهام اعتماد ید، به زحمت میکنطور که احتماال

 « مونه؟یعنی مثل رفتن به سینما می»کنم برادران. گفتم: 

 شکیلت خیلی خاصن؛ خیلی خاص. امروز عصر اولین نوبت ینیکه قراره بب یفیلمای»دکتر برانوم گفت: 

تو پسر جوون و سالمتی ». ، چون برای معاینه روی من خم شده بود،صاف وایسادو اینو گفت « شه. بله.می

 «رسی. البته یکم مشکل سوء تغذیه داری که بدون شک به خاطر غذای زندانه. پیراهنتو بپوش.به نظر می

کنیم. کمکت ی غذایی، به بازوت چیزی تزریق میبعد از هر وعده»ی تخت نشست و ادامه داد: رفت گوشه

 ار شده بودم. گفتم: اخالق سپاسگز خیلی از این دکتر برانوم خوش« کنه.می

 « گید ویتامینه قربان؟این چیزی که می»

ه ی غذایی بها. فقط کافیه بعد از هر وعدهیه چیزی توی این مایه»ای زد و گفت: لبخند گوالخ و دوستانه

 که انگار اینجا وبعد رفت بیرون. من روی تخت دراز کشیدم و به این فکر کردم « کنیم. شتزریقبازوت 
ً
اقعا

یه « )تماشا»، «دنیای ورزش»ها که بهم داده بودن: و بعد شروع کردم به خوندن یه سری از مجلهه بهشت

باز روی تخت دراز کشیدم و جفت بصیرتمو بستم و به این فکر کردم طاق. بعد «گل»ی سینمایی بود( و مجله

اب تصور کردم، چون دیگه برای قبل از غروب آفتخوب و آسون  ر خوبه و خودمو با یه کارکه آزاد شدن چقد

ی سنم بیشتر از اون بود که بخوام برم اسکولیول و به این فکر کردم که شاید برای ظلمت یه دار و دسته

جدید دست و پا کنم و اولین سگدو هم پیدا کردن دیم و پیت بود؛ البته اگه تا اون موقع توی چنگ امنیت 

 اره. اونا داشتن یه فرصت دوبکردم تا دستگیر نشممی نیفتاده باشن. این دفعه دیگه خیلی حواسمو جمع

دادن و به هر حال منم جرمم قتل بود و این انصاف نبود که بعد از پشت سر گذاشتن این همه دردسر بهم می

شم، ی خیلی خوب تبدیل بیه سری فیلم بهم نشون بدن تا به یه شازده خواستنو رسیدن به مقطعی که می

 ی گوالخ زدم و وقتی سینی نهارمو برام آوردن، دیگه هرتنهونی. به سادگی بقیه یه هرتنهبازم بیفتم تو هلفت

به قهقهه تبدیل شده بود. دادایی که آوردتش همون کسی بود که بعد از ورودم به این کده منو آورد به اتاق 

 خوابم. بهم گفت: 

ب و رنگ و اشتها آوری روی سینی خوش آخوراک « مثل این که یه نفر کیفش خیلی کوکه. خوبه. خوبه.»

ی زمینی و سبزیجات و بستنی سیبشده همراه با پورهکرد؛ دو یا سه تیکه گوشت گاو کبابخودنمایی می

هم د کبریت توش بو دونه ن و یه جعبه کبریت که فقط یهدو یه فنجول چای داغ. تازه یه سرطان برای دود کر 

گفتن زندگی ای برادران من. نیم ساعت بعد که من ید به این میرسی خوراک کرده بودن. به نظر میضمیمه



ا یه جوون و مرغوب بی با بصیرتای سنگین روی تخت دراز کشیده بودم، یه زن پرستار اومد تو؛ یه خوشکه

شد چنین متاعی بصیرت نکرده بودم( و یه سینی و سرنگ دستش بود. )دو سال می جفت مهمک گوالخ

 بهم گفت: 

 توجهی نکرد و تنها کاری « ترزیق ویتامنیه، همم؟آه، وقت »
ً
من با نوک زبونم براش صدا درآوردم، ولی اصال

رون و بعد رفت بیکه کرد این بود که سرنگو فرو کنه تو بازوی چپم و بعد ویتامین فیشـــی وارد رگم شد. 

ه صندلی مرد بود با ی . بعد دادای سفیدپوشی که انگار پرستارکردنصدا بلندش تلق تلوق کفشای پاشنه

 چرخدار اومد تو. وقتی بصیرتش کردم، یه جورایی غافلگیر شدم و گفتم: 

 ولی دادا گفت: « گر برای چیست؟ تو گویی کوچ کن، من با پاهای خود توانم.برادر، این دِ »

. دران منکردم ای برادر واقع وقتی از جام بلند شدم، یکم احساس ضعف می« بهتره تا اونجا من هلت بدم.»

 ء تغذیه و خوراک افتضاح زندان بود. بدون شک. سو طور که دکتر برانوم گفت، به خاطرهمون
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 شبیه هیچ تماشاخونه

ً
 بصیرت کرده ی دیگهمنو با صندلی چرخدار بردن جایی که اصال

ً
ای نبود که قبال

شکل ایجاد شده بود برای های مربعقابل سوراخای بود و روی دیوار می نقرهدرسته، روی یه دیوار پردهبودم. 

ها تا نورافکنی کنن و بلندگوهای استریو سرتاسر کده نصب شده بودن، ولی دست راست یکی از نورافکن

 هاپزشکدندونای یه جور صندلی مثل مال ی نقرهو وسط کده روبروی صفحه یه صفحه کنتور بوددیوارها 

ایی یه جور مجبور بودم از صندلی چرخدار تا این صندلی د و من یزون بوگذاشته بودن که کلی سیم ازش آو

ص های مخصوبرم و یه دادای سفیدپوشم یکم بهم کمک کرد. بعد متوجه شدم پشت سوراخ چهار دست و پا

ی افرادیو بصیرت کردم که داشتن بود و به نظرم رسید سایه کار گذاشته شده ی کدرشیشهیه   هانورافکن

کرد. ولی بعد تنها چیزی اوهو اوهو اوهو سرفه می سیو سمع کردم که داشتن و  صدای کرفتپشتش راه می

 به خاطر جایگزین شدن که متوجه شدم این بود که چقدر ضعیف شدم و 
ً
پیش خودم گفتم این ضعف حتما

خوراک زندان با خوراک غنی جدید و تزریق ویتامین به بدنم بود. دادایی که صندلی چرخدارو هل داد گفت: 

دوارم شه. امیسر برسن، نمایش آغاز می برادسکیخوب، باید از پیشت برم. به محض این که دکتر  بسیار»

 حال و حوصله« ازش لذت ببری.
ً
 حسش بخوام راستشو بگم، عصر اون روز اصال

ً
ی فیلم دیدن نداشتم. کال

 بودم.دادم تک و تنها، روی یه تخت نرم و راحت نوستن کنم. خیلی منگ شده نبود. ترجیح می

 گاه وصل کرد و تمام مدتبه یه تکیهی منو چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه دادای سفیدپوش دوگوله

رای این کار ب»کرد. ازش پرسیدم: غایت بوگندو و ریدمانو زمزمه میداشت متن یکی از این آهنگای پاپ بی

ده و گفت که برای ثابت نگه داشتن و این دادا یه لحظه آهنگ خوندنشو متوقف کرد تا جوابمو ب« چیه؟

خوام که به صفحه نگاه کنم. من اینجا ولی من خودم می»ایه. من گفتم: ی نقرهدوگولم در مقابل صفحه

 سه نفر بوو بعد یکی دیگه از داداهای سفیدپوش « آورده شدم تا فیلم ببینم و چنین خواهم کرد.
ً
دن و )کال

ت( با رفها ور میکونتور نشسته بود و با یه سری از دستگیره ییکیشون یه خوشکه بود که کنار صفحه

 شنیدن این حرف یکم هرتنه زد. 



 گفت: 

 تفتملو بعد « تونه. اینطوری بهتره رفیق. به ما اعتماد کن.تونه از چیزی مطمئن باشه؛ اوه، نمیآدم نمی»

بند. این کار در نظرم یکم پاچه یه هم به هاموبندن و پاچههای صندلی میکه دارن یاورامو به دسته مشد

مجنون بود، ولی خب اجازه دادم انجامش بدن و جلوشونو نگرفتم. اگه قرار بود در عرض دو هفته به یه 

ی آزاد تبدیل بشم، توی این مدت حاضر بودم با خیلی چیزا کنار بیام ای برادران من. البته از یه متاع شازده

 خوشم نیومد و اونم این بو
ً
د که روی پوست پیشونیم یه سری گیره کار گذاشتن که پلکامو تا آخر باال اصال

این »ی زورکی زدم و گفتم: کشید و هر چقدر که تالش کردم، بهم اجازه نداد بصیرتامو ببندم. یه هرتنهمی

 خیلی فیلم 
ً
ش دپوهای سفیاو یکی از داد« که شما اینقدر مشتاقید من بصیرتش کنم. ایهالعادهفوقحتما

 هرتنه زد و گفت: 

 بعد یه متاع.« یه چیزی فراتر از فیلمای عادیهالعاده از این جهت که ست رفیق. فوقالعادهدرسته، فوق»

بعد  وکه بهش وصل شده بود بصیرت کنم  وتونستم تمام سیماییمی کهمانند گذاشته شد روی دوگولم کاله

چسبن بهش گذاشتن روی شیکم و شارشون بدی میمکنده که اگه روی چیزی ف هاییه دونه از این متاع

تونستم سیماییو که به اونا وصل شده بود بصیرت کنم. بعد صوت نینوای تاکم و منم به طور تقریبی میتیک

گنده وارد شده، چون سفیدپوشا ی خیلی کلهتونستی حدس بزنی که یه شازدهباز شدن در سمع شد و می

موی فرفریش  که دادای موچول و خیلی چاق ؛ یهبود رادسکیبدکتر  این شازده همونهمه یهو سیخ شدن. 

ت کنم تونستم بصیر دور دوگولش فر خورده بود و روی دماغ گوشتیش یه بصیرتک کلفت گذاشته بود. می

 مد روز تنش بود و مشامش خیلی رقیق 
ً
و مالیم اتاق عمل ازش ساطع که یه کت و شلوار خیلی گوالخ و کامال

خواد به من اعتماد به نفس زد که انگار میکتر برانوم هم همراهش بود و داشت طوری لبخند مید شد. می

بعد  «ست؟چی آمادههمه»هاشو شنید گفت: شد البالش صدای نفسبده. دکتر برادسکی با صوتی که می

 دور سمع کردم و بعد صدا نزدیکی بقیه رو از فاصلهمن صدای بله بله بله
ً
شد و بعد  ترنزدیک تر وی نسبتا

صدای وزوز آرومی توی هوا پیچید؛ انگار که چیزی روشن شده باشه. بعد چراغا خاموش شدن و راوی 

با زده تونست ببندتشون، تک و تنها و وحشتتونست بصیرتاشو تکون بده و نه میکه نه میارادتمند شما 

ا یه موسیقی متن خیلی نینوا که از . بعد ای برادران من، بعد فیلم بدوستش توی ظلمت منتظر موند

کرد شروع شد. بعد تصویر روی صفحه به خراش و ناجور جلوه میو خیلی گوش شدبلندگوها پخش می

نمایش دراومد، ولی از تیتراژ آغازین خبری نبود. چیزی که به نمایش دراومد، یه خیابون بود مثل تمام 

ها همه روشن بودن. این تماشاخونه کیفیت باالیی داشت برقخیابونای دیگه که غرق در ظلمت بود و چراغ



و از پرش تصویر و سیگارسوختگی خبر نبود؛ همون متاعی که هنگام بصیرت کردن یکی از این فیلمای 

ی یه نفر تو خیابون پشتی همش جلوی بصیرت آدمه. تمام این مدت موسیقی داشت با یه ناجور  توی خونه

ی یه پیرمرد خیلی دیرینه پیدا شد که داشت توی خیابون شد. بعد سر و کلهمی حالت شوم و نامیمون بلندتر

ها ی مد روز پوش )البته مد روز اون روزایی که شلوار تنگ رایج بود، ولی شازدهرفت و بعد دوتا شازدهراه می

گول ردن به انبستن( این دادای دیرینه رو خفت کردن و بعد شروع کگردن کراوات واقعی میبه جای دستمال

دای شد صگرایانه بودن و حتی میهاشو سمع کنی که خیلی واقعها و نالهتونستی صدای جیغکردنش. می

های های ملهک و مشتبا اون تلچکزن رو هم سمع کرد. ی تلچکهای دوتا شازدهنفس زدننفس

 ور پتیشپیکبعد از این که  یت کردن و بعد بهرگشو درآوردن وسنگینشون این دادای دیرینه رو حسابی تیل

به کارشون خاتمه دادن و خیلی چست و چابک زدن به  لگدمال کردنکه توی جوب فاضالب افتاده بود 

ی نوازخورده نشون داده شد که سرخاب به طور چشمی این دادای کتکچاک. بعد یه نمای نزدیک از دوگوله

های دنیای واقعی فقط موقعی خیلی ه چطور رنگ. جالبه کو آب جوب رو هم سرخ کرده بود ازش جاری بود

 ی نمایش بصیرتشون کنی. رسن که روی صفحهواقعی به نظر می

 که  مشدمیکردم، به طور تدریجی داشتم ملتفت حین این که داشتم این متاعو بصیرت می
ً
 خوب حالم اصال

مغذی و ویتامینی که از اونجا  و به حساب سوء تغذیه و آماده نبودن معدم برای دریافت خوراکنیست و این

بدون  و له رو فراموش کنم و روی فیلم بعدی که بالفاصلهأدریافت کردم گذاشتم. ولی سعی کردم این مس

داد نشون میی جوونو این دفعه فیلم یه خوشکهمایش داده شد تمرکز کنم برادران. ن ایترین وقفهکوچک

ی دیگه بکن تو بکش بیرون دریافت دیگه و بعد یه شازده یکه داشت از جانب یه شازده و بعد یه شازده

 انگیز و تراژیکیخیلی رقتاز بلندگوها هم موسیقی  کشید و همزمانکرد و با صوت نینوایی آژیر میمی

یجه شد به این نتشد. این تصاویر خیلی واقعی بودن، خیلی واقعی. گرچه با یکم فکر کردن میپخش می

ارش ها به سفاضر نیستن جلوی دوربین چنین کارایی انجام بدن و اگه این فیلمرسید که رعیت جماعت ح

 ای که جریان بود،شد تصور کرد که اجازه داشته باشن بدون دخالت در واقعهدولت ساخته شده بودن، نمی

د، وگرهای بسیار باهوش و کاربلد ساخته شده ببه فیلم گرفتنشون ادامه بدن. پس این متاع به لطف تدوین

رسید. وقتی نوبت شیشمین یا هفتمین شازده رسید که با هرتنه و لب و چون خیلی واقعی به نظر می

ه ، دیگخراش خوشکه از بلندگوها بلند شدصوت آژیر گوشکه ی آویزون عمل دخولو انجام بده و بعد لوچه

 بد شده بود. 
ً
مکنه باال بیارم و همزمان سرتاپای بدنم درد گرفته بود و احساس کردم هر لحظه محالم واقعا

 اباضطر باال نیارم و بعد یهو به خاطر این که خیلی چفت و بست به صندلی بسته شده بودم، احساس 



یی رو از جا برادسکیتونستم صوت دکتر شدیدی بهم دست داد. وقتی این قسمت از فیلم تموم شد، می

 دو»گفت: شبیه به اتاق فرمان بصیرت کنم که می
ً
ست. ازده و نیم؟ امیدوارکنندهواکنش حدودا

 « ست.امیدوارکننده

یار یه انسان بود؛ صورت بس موچاودهبعد دوباره یه تیکه فیلم دیگه نمایش داده شد که فقط تصویر ثابت 

درد و عطشی که داشتم شد. به خاطر دلی یه انسان که متاع ناجور زیادی داشت روش پیاده میپریدهرنگ

ر گرفتم و به نظرم رسید که اگه دیگه به ی دوگولم احساس میو ضربان شدیدی که تو
 
کردم، یه موچول گ

گه تونستم بصیرتامو ببندم و حتی ا . ولی نمیاید یکم حالم بهتر شهبصیرت کردن این فیلم ادامه ندم، ش

 تونستم از تیررس این تصاویر خارجشون کنم. بنابراینبدم، بازم نمی هامو تکونکردم حدقهسعی می

تونستم کاری کنم جز این که به بصیرت کردن چیزی که داشت اتفاق میفتاد و سمع کردن آژیرهای نمی

دونستم امکان نداره واقعی باشن، ولی آورد ادامه بدم. میاز خودش درمی موچاودهوحشتناکی که این 

چشمو  ت کردم که یهیه تیزی رو بصیر تونستم استفراغ کنم. زدم، ولی نمیداشتم عق میتفاوتی نداشت. 

زای شد روی لنکور کرد، بعد از گونه پایین اومد و کلشو جر واجر کرد و در این بین سرخاب سرخ پاشیده می

با یه انبردست کنده شدن و آژیر و خونی که از این کار حاصل شد  موچاودهدوربین. بعد تموم دندونای این 

 « لیه.عالیه. عالیه. عا»گفت: رو سمع کردم که می سکیبرادهولناک بود. بعد صوت بسیار رضایتمند دکتر 

 لگدمالی نینوای کلی شازده داد که داشت وسط خندهدارو نشون میتیکه فیلم بعدی یه پیرزن مغازه

ت ی بیچاره رو بصیر دیرینه آفرتشد این ها مغازه رو به هم ریختن و آتیشش زدن. میشد و بعد این شازدهمی

 ی آتیشخیز از شعلهکرد خودشو سینهغ کشیدن و آژیر کشیدن بود و داشت سعی میکرد که در حال جی

از جاش تونست ، نمینبود قلم شده اندازهای جفتکتوسط این شازده جفت پاهاشدور کنه، ولی چون 

شد ها ناپدید بشه، میش پشت شعلهموچاودهو قبل از این که ها احاطش کردن شعله تکون بخوره. بنابراین

ترین کنه و بعد نینواترین و دردناکدردمندش ملتمسانه به دوربین نگاه می موچاودهبصیرت کرد که داره با 

که قراره  تونستم. بنابراین این دفعه دیگه میی یه آدمیزاد بیرون اومده به گوشولو رسیدکه از حنجره جیغی

 باال بیارم، برای همین آژیر کشیدم: 

ولی  «کنم یه چیزی بدید توش باال بیارم.کنم بذارید باال بیارم. خواهش میواهش میخوام باال بیارم. خمی»

 با صدای بلند جواب داد:  برادسکیدکتر 



 یه شوخی بود، چون « شه.فقط توی خیاالتته. نگران چیزی نباش. فیلم بعدی االن پخش می»
ً
ه یاین ظاهرا

. صیرت کنمب های ژاپنیفیلم بسیار وحشتناک از شکنجه. این دفعه مجبور بودم یه نفر تو تاریکی هرتنه زد

بود و یه سری سرباز با میخ به درخت وصل شده بودن و زیرشون آتیش روشن شده بود  3919ـــ  40جنگ 

ی یه سربازو توسط شمشیر بصیرت کرد و شد قطع شدن دوگولهو حتی میهاشون بریده شده بود و دوگانه

از خورد و پیکر این سربرسیدن، سرش داشت غلت میرتش هنوز زنده به نظر میکه دروازه و بصیاون سربازم 

زد، یکم دور خودش چرخید و یهو افتاد رو زمین. تمام این مدت صدای که سرخاب از گردنش فواره می

درد و عطشی که توی اون لحظه شد. سردرد و دلها شنیده میهای خیلی خیلی بلندی از طرف ژاپنیخنده

 گرفت. برای همین آژیرت میأدیدم نشرسید کلش از تصاویری که میوحشتناک بود و به نظر می داشتم،

 کشیدم: 

بعد صوت « کنم تمومش کنید! دیگه طاقت ندارم.کنم، خواهش میدیگه فیلم دیدن بسه! خواهش می»

 بلند شد که گفت:  برادسکیدکتر 

 بعد خودش همراه با بقیه با صدای بلند هرتنه زدن. «تمومش کنیم؟ گفتی تمومش کنیم؟ تازه شروع کردیم.»
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ایو که عصر اون روز مجبور به بصیرت کردنشون شدم توصیف کنم برادران وام متاع وحشتناک دیگهخنمی

ها، تازه یادتون باشه که اونجا یه خوشکه هم بود ی سفیدپوشو دکتر برانوم و بقیه برادسکیدکتر  ذهنمن. 

ی زندالت ی کونتورها بود، از تمام انگالی اجتماعرفت و حواسش به عقربهها ور میبا دستگیرهکه داشت 

ی فکر حتی به ساختن فیلمای یه دادا ممکن باشه کردمتر بود. به خاطر این که من فکر نمیتر و ریدمانکثیف

ی که ردم. تنها کارکنه که من چسبیده به صندلی، با بصیرتایی که امکان بستنشون نبود، بصیرت ک

تونستم انجام بدم، این بود که با صوت نینوایی خطاب بهشون آژیر بکشم خاموشش کنید، خاموشش می

 کرد. فکرمیکنید و آژیر کشیدن من تا حدودی صدای قشرق کردن و انگول کردن و موسیقی متنو خفه 

از تموم  چه نفس راحتی کشیدم. بعد آخرین تیکه از فیلم رو هم بصیرت کردم،کنم بتونید تصور کنید وقتی 

رانوم، فکر کنم برای روز اول کافی باشه ب»با یه صوت خیلی خسته و خمیازه گفت:  برادسکیشدن فیلم دکتر 

و  کردضربان ساطع می ،ی من مثل یه دستگاه درشت تولید دردچراغا روشن شدن و دوگوله« موافقی؟

کردم ممکنه هر کرد. احساس میی ریدمان تولید میمزه دروازم خشِک خشک شده بود و انگار از خودش

دران من. دکتر لحظه هر خوراکیو که از روز مکیدن پستان مادر تا به امروز خورده بودم باال بیارم ای برا

ی دوستانه بعد یه جورایی یه ضربه« تونید برش گردونید به اتاق خوابش.ر خوب، میبسیا»گفت:  برادسکی

ش نیشخند پررنگی نقش موچاودهروی « خوب بود، خوب بود، شروع امیدبخشی بود.»گفت: زد به پیکرم و 

بل ق رش به راه افتاد، ولیوار راه خروج در پیش گرفت و دکتر برانوم هم پشت سبسته بود و یه جورایی اردک

تقصیر  ز این متاعکدوم ادلسوزانه تحویلم داد؛ طوری که انگار بخواد بگه هیچاز رفتن یه لبخند شخیالنه و 

 اون نیست و اونم مثل من تسلیم جبر شده. 

 بتونم خالصه پیکر منو از صندلی جدا کردن و چیزیو که چسبونده بودن به پلکام برداشتن تا من بازم

ی ا ولم داشتم، راهی جز بستنشون نبودای که توی دوگبصیرتامو باز و بسته کنم. با وجود سردرد کوبنده

برگردوندن به اتاق خواب موچولم. اون دادای زیردستی که منو روی صندلی چرخدار  برادران من. بعد

خوند، برای همین من با عصبانیت گفتم: داد، داشت یه آهنگ پاپ تخماتیک میصندلی چرخدارمو هل می



ندن وو بعد با صدای بلندتر به خ« خیالت نباشه رفیق.»ولی اون فقط هرتنه زد و گفت: « ببند آن گاله را.»

 تونستم بخوابم، ولیادامه داد. خالصه منو گذاشتن توی تختم و با وجود این که هنوزم طغیان بودم و نمی

ده که خیلی زود حالمو یه خیلی زود این احساس بهم دست داد که خیلی زود احساسی بهم دست می

م به مقدار کافی. وقتی مشغول بعد برام یه لیوان چای داغ آوردن همراه با شکر و کلسیکنه. موچول بهتر می

شرب کردن شدم، مفهومم شد که اون کابوس وحشتناک به گذشته پیوسته و دیگه تموم شده. بعد دکتر 

 برانوم لبخندزنان و قبراق اومد و گفت: 

 خوب شده باشه، درسته؟خب، طبق محاسبات من، »
ً
 « االن حالت باید نسبتا

درستت ملتفت نشدم چرا پای محاسباتو کشید وسط، چون این که « بله قربان.»ای گفتم: من با لحن خسته

ی نقاهت بشه، یه چیز درونیه و به محاسبات ربطی نداره. برانوم خیلی آدم طغیان باشه و بعد وارد دوره

 ی تخت و گفت: اخالق و شخیالنه نشست گوشهخوش

ح فردا هم دو نوبت داری. یکی صبخیلی ازت راضیه. بازخورد خیلی مثبتی داشتی. البته  برادسکیدکتر »

ره که تا آخر روز یکم احساس کرخت بودن بکنی. ولی مجبوریم بهت سخت و یکی هم عصر. انتظار می

 من گفتم: « بگیریم. باید درمان بشی.

 « نه. وحشتناک بود. هیعنی منظورتون اینه که باید بازم ـــ؟ یعنی باید اون چیزا رو تماشا ـــ؟ او»

البته که وحشتناک بود. خشونت خیلی وحشتناکه. این چیزیه که االن داری »م لبخند زد و گفت: دکتر برانو

 « گیره.گیری. بدنت داره یاد مییاد می

 هیچ»من گفتم: 
ً
ت حالم بد وقولی من ملتفت نیستم. ملتفت نیستم چرا باید اونطوری حالم بد بشه. قبال

 برعکسی پیدانمی
ً
کردم. منظورم اینه که انجام دادنش یا تماشا کردنش باعث می شد. در اصل احساس کامال

 « شد احساس گوالخی پیدا کنم. ملتفت نیستم چرا و چطور و چه ـــمی

 زندگی ارزشمنده. فرایند زندگی، ساختار بدن انسان، چه»دکتر برانوم با یه صوت خیلی قدیسانه گفت: 

مرد بسیار با استعدادیه. اتفاقی که  برادسکینه؟ دکتر این معجزات رو به طور کامل درک کتونه کسی می

ای بیفته که به انجام دادن کارهای پلید و مخرب فکر االن داره برای تو میفته، باید برای هر انسان دیگه

 « کنی.شی. تو داری به سالمتی دست پیدا میکنه. تو داری عاقل میمی



 درکش »من گفتم: 
ً
دید باعث شده به کنم. کاری که شما دارید انجام مینمیحرفتونو قبول ندارم و اصال

 « شدت احساس ناخوشی کنم.

که  کنی؟ االنهنوزم احساس ناخوشی می»که هنوز اون لبخند شخیالنه روی لباش بود گفت:  دکتر برانوم

 االن دیگه نباید احساس بکنی و با یه دوست گپ میخوری، استراحت میداری چایی می
ً
ی دزنی؟ مسلما

 « گم؟داشته باشی، درست نمی

رده دوگوله و پیکرمو تسخیر کو دنبال ناخوشی و دردی گشتم که  گوشامو تیز کردمبا کنجکاوی یه جورایی 

 احساس گوالخی داشتم و حتی برای شام خوردن اشتها پیدا ولی درست می بود،
ً
گفت برادران. من واقعا

 متوجه نمی»کرده بودم. گفتم: 
ً
شه من احساس کنید که باعث میشما دارید یه کاری میشم. احتماال

 هام رفت تو هم. یه جورایی با فکر کردن به این قضیه سگرمه« ناخوشی کنم.

 ،کنی. وقتی ما سالمت باشیمکردی، چون داری بهبود پیدا میتو عصر امروز احساس ناخوشی می»گفت: 

کنی، تهوعه. تو داری به سالمتی دست پیدا می واکنشمون به چیزی که منزجرکننده باشه، احساس ترس و

هام ی دوستانه زد به یکی از پاچهبعد یه ضربه« فقط همین. فردا همین موقع این سالمتی بیشتر هم شده.

رسید تونم از این متاع سر در بیارم. چیزی که به نظرم میو از اتاق رفت بیرون و من سعی کردم تا جایی که می

ای که به پیکرم وصل شده بود عامل ناخوشی بودن و کلکشون هم ها و متاع دیگهاون سیماین بود که شاید 

کردم که بهشون بگم فردا من حاضر له بود و داشتم به این فکر میأهمین بود. هنوزم ذهنم درگیر این مس

نم حق م نیستم به صندلی بسته بشم و حاضر بودم باهاشون یه قشرق حسابی راه بندازم، چون به هر حال

ای بود ی دیگه اومد تا منو ببینه. دادای دیرینهو حقوق خودمو داشتم. توی این افکار غرق بودم که یه شازده

 مور ترخیص و کلی کاغذ همراهش بود. ازم پرسید: أگن مگفت که بهش میکه لبخند به لب داشت و 

 راجع به چنین متاعی « ری؟وقتی اینجا رو ترک کنی، کجا می»
ً
فکر نکرده بودم و یهو به ذهنم خطور اصال

شم و بعد بصیرت کردم که چنین اتفاقی در صورتی به وقوع ی آزاد و راحت میکرد که به زودی یه شازده

 پیونده که با همه به خوبی کنار بیام و قشرق و آژیرکشی راه نندازم و با کسی مخالفت نکنم. گفتم: می

 « رم خونه، پیش اب و ام.اوه، می»

 « پیش کی ـــ؟»

 گویش ندست سرش نمی
ً
 شد، برای همین گفتم: اصال



 .« پیش پدر و مادرم در آپارتمانمون»

 « متوجهم. آخرین باری که پدر و مادرتو مالقات کردی کی بود؟»گفت: 

یه ماه پیش. همین اواخر بود. از اون موقع به بعد دیگه نذاشتن مالقاتی داشته باشیم، چون یکی از »گفتم: 

کرد. خیلی تصمیم ریدمانیه ها مواد منفجره قاچاق میش از طریق سیمآفرتنگالی اجتماع داشت به کمک ا

 یه ماه از آخرین دیدارمون سپری شده.
ً
 « که آدم تر و خشکو با هم بسوزونه. برای همین تقریبا

ی هواژ« ه آزاد بشی؟پدر و مادرت مطلع هستن که به اینجا منتقل شدی و به زودی قرار متوجهم. »دادا گفت: 

 بخشی داشت. من گفتم: عجب بار آرامش« آزاد»

رم جوری از در باین که من همین این براشون غافلگیری خوشایندی خواهد بود، مگه نه؟ »بعد گفتم: « نه.»

 « بله، بسیار گوالخ خواهد بود.« ی آزاد شدم.من برگشتم. دوباره یک شازده»تو و بگم: 

بسیار خوب. پس مشکلی نیست. جایی هست که بتونی توش زندگی کنی. »رخیص گفت: مور تأاین دادای م

ونستم تیه فهرست بلند باال از یه سری کار بهم نشون داد که می« حاال باید کار هم داشته باشی، درسته؟

یه  ید. اولش باهست برای فکر کردن به این متاع داشته باشم، ولی من پیش خودم فکر کردم حاال وقت

تونستم به محض آزاد شدن کار چاپیدن در پیش بگیرم و گیرفانو با کردم. میتعطیالت موچول سپری می

گونه دادم. دیگه به هیچو تک و تنها انجام میا ر کردم و کل کار تیله پر کنم، ولی باید خیلی احتیاط میمایه

 این قضیه 
ً
 رو بذاره برای بعد تا دوباره راجع بهششخیلی اعتماد نداشتم. برای همین به این دادا گفتم فعال

ای از ی سکتهی رفتن شد. این دادا یه جورایی چهرهبا هم دم بزنیم. اون گفت باشه باشه باشه و بعد آماده

دوست داری قبل از این که »خودش به نمایش گذاشت، چون یهو شروع کرد به ترتر خندیدن و بعد گفت: 

کردم ممکن باشه این واژگانو درست سمع کرده باشم، برای همین ر نمیفک« برم، یه مشت بزنی توی صورتم؟

 گفتم: 

 « ِهه؟»

ده من که گیج ش« دوست داری قبل از این که برم، یه مشت بزنی توی صورتم؟»دوباره ترتر خندید و گفت: 

 بودم، اخم کردم و گفتم: 

 « چرا؟»



د در حالی که یه نیشخند پررنگ روی دروازش بع.« چند مرده حالجیاوه، فقط برای این که ببینیم »گفت: 

ه م و بردمش باال تا بزنم بشو حسابی آورد جلو. بدین ترتیب من یاورمو مشت کردموچاودهنقش بسته بود، 

، ولی اون چست و چابک خودشو کشید عقب و از اعماق وجودش شروع کرد به هرتنه زدن.  شموچاوده

وشی بهم دست داد برادران من، درست مثل عصر اون روز. ولی بعد دوباره برای چند دقدقه احساس ناخ

که به طور گوالخی اشتها دارم و آماده بودم  ملتفت شدمبعد چست و چابک رفع شد و وقتی شاممو آوردن، 

ش تلچک موچاودهی دیرینه برای این که به قورت بدم. ولی درخواست اون شازده درستهمرغ سوخاری رو 

 البته مسخره بود این که بعدش احساس ناخوشی کردم. بزنم مسخره بود. و 

تر از این دو متاع این بود که اون شب بعد از این که خوابم برد، کابوس دیدم ای برادران من و مسخره

هایی از فیلمی بود که اون عصر اون روز طور که شاید انتظار داشته باشید، کابوسم در اصل تیکههمون

گار مونه، با این تفاوت که انتون میویا یا کابوس در واقع مثل یه فیلم توی دوگولهبصیرت کرده بودم. یه ر 

ابوس فتاد. کبرای من او این اتفاقی بود که  تونید واردش بشید و باهاش تعامل داشته باشیدخودتون می

؛ بودمبت عصر اون روز بصیرت کرده ی نوداد که توی جلسههای فیلمیو نشون مییکی از آخرین تیکه

 هم داشت آفرتکردن و خشن پیاده میجوون فوق آفرتزن داشتن روی یه های هرتنهای که تمام شازدهتیکه

ازش جاری بود و بهرگش همه به طور گوالخی پاره پوره. منم اون وسط داشتم  کشید و سرخاِب سرخآژیر می

ای تنم مد روز ندستانهغایت ودم و ی این جماعت بزدم و یه جورایی سردستهکردم و هرتنه میانگول می

خواستم بدجوری باال بیارم. بود. وسط این همه قشقرق و تلچک یهو احساس فلج بودن بهم دست داد و می

ها به طور نینوایی به من هرتنه زدن. بعد من برای بیدار شدن شروع به قشقرق کردم و داشتم ی شازدهبقیه

زدم و بعد بیدار بود غلت میپخش شده ها ازش کف زمین ا و گالنهها و بشکهتوی خون خودم که پیمانه

قصد توی راهرو ملرزید با تن و بدنی که میاز روی تخت بلند شدم و  خواستم باال بیارم، برای همینشدم. می

ه و به محض این ک قفل بود در اتاق ؛در پیش گرفتم. ولی حدس بزنید چی بصیرت کردم برادران ویاورشور 

حین این  بنابراین، همون بیخ اول بصیرت کردم که جلوی پنجره میله کشیده شده بود و و برگردوندمدوگولم

که دستمو دراز کردم تا ظرف موچولیو که توی کمد کنار تخت بود بردارم، بصیرت کردم که از متاعی که 

ی ولهدوگ نچه که تویاو ت نداشتم برگردم بهأشد فرار کرد. بدتر از اون، جر درگیرش شده بودم دیگه نمی

دم تر از اون بوترککه قرار نیست باال بیارم، ولی زهره ملتفت شدم. خیلی زود گذشتمی خوابالوی خودم

خواب و بخوابم. ولی خیلی زود خواب بهم غلبه کرد و این دفعه از رویا و کابوس که بخوام برگردم به رخت

 خبری نبود. 



9 
خاموشش کنید ای »کشیدم. این من بودم که داشتم آژیر می «دیگه بسه. دیگه بسه. دیگه بسه.»

روز بعد شده بود برادران و من هم صبح و هم بعد از ظهر « های فاضالب. من دیگه طاقت ندارم.زادهحروم

 خندون و ی گوالخ وباهاشون کنار بیام و مثل یه شازده ممکن تمام تالشمو کرده بودم تا به بهترین شکل

ن و باِز باز نگه داشته شده بود با جفت بصیرتی کهشون بشینم و اجازه بدم ندلی شکنجهقلق روی صخوش

ناجوری  خشنهای فوقسفت به صندلی بسته شده بودن تا فرار نکنم، صحنه ی کهپیکر و جفت پاچه و یاور

بود متاعی ن، در اصل کردمچیزی که داشتم به اجبار بصیرت میای که جلوی روم بود نمایش بدن. روی پرده

 به نظرم بد باشه؛ فقط سه یا چهارتا شازده رو نشون می
ً
داد که داشتن یه مغازه رو که امکان داشت قبال

زه ی آژیرکشی که داشت دور مغادیرینه آفرتکردن و همزمان با تیله پر میچاپیدن و گیرفانشونو با مایهمی

سرخاب سرخش جاری بشه. ولی ضربان و  کردنیه کاری میزدن و بهش تلچک میو  رفتندوید ور میمی

صوت دودوم دودوم دودومی که توی دوگولم بود و میل به استفراغ و خشکی و تشنگی وحشتناکی که 

 حتی 
ً
 اوه، دیگه بسه. این»داد زدم: . بیشتری داشتاز دیروزم شدت دروازمو تحت اختیار گرفته بود، جمعا

ه فایده بود. طوری بکردم تا خودمو از صندلی جدا کنم، ولی بیو تقال « های بوگندو.انصاف نیست تفاله

 صندلی چسبیده شده بودم که انگار جزوی از وجودم باشه. 

 درجه یک. کارت عالیه. یکی دیگه هم ببین و بعد دیگه تموم.»دکتر برادسکی آژیر کشید: 
ً
  «کامال

رت شد بصییفیت به نمایش دراومد که میکیه فیلم تار و بیبود. دیرینه  3919-40حاال بازم نوبت جنگ 

م همراه با پرچ ان افتتاحیه یه سری عقاب آلمانی به نمایش دراومدها ساخته شده. به عنوکرد توسط آلمان

ها تو مدرسه عاشق کشیدنش بودن. کالسیی همای که وسطش بود و همهها با اون صلیب شکستهنازی

سیخ بود که داشتن وسط خیابونی که دورش پر از گرد و خاک سینهبعد نوبت یه سری افسر آلمانی متکبر و 

تونستی یه سری رعیت جماعت بصیرت کنی که رفتن. بعد میو جای بمب و ساختمونای خراب بود، راه می

روها ردیف البته یه سری پیکر پتی وحشتناکو که کنار پیاده با فرمان افسرها رو به دیوار تیربارون شدن و



عد . بهای الغر و سفیدهای بیرون از سینه و پاچهرسیدن برای دندهشبیه قفسی به نظر می شده بودن و

کشیدن، ولی صدای بردنشون و اونا هم آژیر میداشتن مینوبت یه سری رعیت جماعت بود که 

 یفقط صدای موسیقی بود بعالوه شد،ی که پخش میشد برادران من و صدایآژیرکشیدنشون شنیده نمی

بردنشون. بعد با وجود اون همه درد و ناخوشی یهو متوجه وردن هنگامی که داشتن میصدای تلچک خ

شدم این موسیقی که با صدای غرش و غریوش مکمل تصویر بود موومان آخر سمفونی پنجم لودویگ ون 

های قطعش کنید! قطعش کنید تفاله»بود و با رسیدن به این درک بود که آژیر مجنونی کشیدم و گفتم: 

نکردن،  اونا بالفاصله قطعش« ها!تصادفیانگیز. این گناهه. یه گناه کثیف و نابخشودنی بچهالب نفرتفاض

 خابشون جاریچون هنوز یکی دو دقیقه از فیلم باقی مونده بود. یه سری رعیت جماعت کتک خوردن و سر 

ی وقتی پایان. ولبعد دراومد و ها به نمایش ی دیگه بود و بعد پرچم نازیشد، بعد نوبت تیربارون شدن یه عده

 چراغا روشن شدن، بصیرت کردم دکتر برادسکی و دکتر برانوم جلوم وایساده بودن و دکتر برادسکی گفت: 

 « ی گناه چیه، ها؟قضیه»

ن نرسوند. بتهوو یکس آزاراون به هیچاون. استفاده از لودویگ ون به اون شکل. »با حالت ناخوشی گفتم: 

بعد حالم دیگه خیلی بد شده بود و مجبور شدن یه کاسه بیارن که شکل قلوه « وشت.نفقط موسیقی می

 بود. 

ی موسیقی. پس تو به موسیق»کنه گفت: دکتر برادسکی با لحنی که انگار داره به یه چیز جالب فکر می

دونم اینه که محرک احساسی دونم. تنها چیزی که میعالقه داری. من خودم راجع بهش چیزی نمی

 «کنی؟مفیدیه.  بسیار خوب، بسیار خوب. برانوم، تو چی فکر می

که  کشهطور که شاعر زندانی گفت، هر مردی اون چیزیو میشه کرد. همونکاریش نمی»دکتر برانوم گفت: 

 رضایت والی رو فراهم میعاشقشه. شاید این جنبه
ً
 « کنه.ی کیفری کارمون محسوب بشه. مسلما

 « یه نوشیدنی برام بیارید.دم؛ می قسم دبه ایز  شما رو»گفتم: 

ت بدین ترتیب این داداهای زیردس« بازش کنید. یه لیوان آب یخ براش بیارید.»دکتر برادسکی دستور داد: 

رب کردن گالون پشت گالون آب خنکی که مشغول شدن و طولی نکشید که من مشغول شدم؛ مشغول ش

 . دکتر برادسکی گفت: بود ای برادران مننازل شده بهشت  انگار از



 مند هستی. میلرسه تو هم از موهبت سلیقه بهرهرسه تو مرد جوون باهوشی باشی. به نظر میبه نظر می»

 «ای از خشونته.به خشونت توی وجودت رخنه کرده نه؟ میل به خشونت و سرقت؛ البته سرقت هم جنبه

م، گرچه که یه موچول حالم رو به بهبود گذاشته من حتی یه واژه هم دم نزدم برادران. من هنوزم ناخوش بود

 روز افتضاحی سپری کرده بودم. دکتر برادسکی گفت: 
ً
کنی این خوام بدونم فکر میحاال می»بود. ولی واقعا

 « کنی داریم چه بالیی سرت میاریم؟شه؟ بهم بگو، فکر میکار چجوری انجام می

کنم، ون فیلمای سرشار از کثافت و انحرافتون نگاه میکنید ناخوش بشم. وقتی به ادارید یه کاری می»

 کار فیلما نیست. ولی احساس میناخوش می
ً
کنم اگه نشونشون ندید، دیگه احساس شم. ولی واقعا

 « کنم.ناخوشی نمی

ترین متد آموزشی در دنیا. چه چیزی باعث این شرطی کردنه؛ قدیمیبسیار خوب. »دکتر برادسکی گفت: 

 احساس ناخوشی کنی؟شه تو واقمی
ً
 « عا

شه بیرون. این چیزیه که باعث می هزناین متاع فاضالب و ملعونی که از دوگوله و پیکرم می»من گفتم: 

 « احساس ناخوشی کنم.

 «انوم؟دونی بر ش میتو چیزی راجع به منشأ. ایچه جالب. گویش قبیله»دکتر برادسکی لبخند زد و گفت: 

ر از یه جور گویش خیابونیه که پ»گفت:  رسیدشبیه به یه دوست به نظر نمیکه دیگه خیلی  دکتر برانوم

ی بیشتر کلمات اسالوی هستن. یه مونه. ولی ریشههای زبونیه. یه جور طرز صحبت کولی مانند میبازی

 « پروپاگاندائه. یه نفوذ نیمه خودآگاهانه.

خب، خیله  خیله»حوصلگی گفت: د، با بیرسیدکتر برادسکی که گویا قضیه دیگه براش جالب به نظر نمی

یزایی که بهت وصل شدن ربطی ا نیست. به اون چهخب، کار سیم»خطاب به من گفت: « خب، خیله خب.

 « هاتن. پس کار چیه؟نداره. اونا فقط برای سنجیدن واکنش

د که به یاورم همون متاعی بو  یهو بصیرت کردم. عجب آدم شوت مجنونی بودم که که ملتفت نشدم کار کارِ 

 کردن. تزریق می

کنم. عجب کلک کثیف ریدمان فاضالبی. شما به من خیانت کردید. اوه، اوه، حاال بصیرت می»آژیر کشیدم: 

 « لعنت به همتون. حق ندارید تکرارش کنید.



 چیکنده همهتونیم رک و پوستکنی. حاال میخوشحالم از این که داری اعتراض می»دکتر برادسکی گفت: 

های مختلفی وارد سیستم بدنت ی مختص لودویکو رو از راهتونیم این مادهرو باهات در میون بذاریم. ما می

 مقاومت نکن. مبارزه کردن فایده
ً
 از راه دهان. ولی تزریق از راه پوست بهترین روشه. لطفا

ً
ای کنیم. مثال

 « تونی از پس ما بربیای.نداره. تو نمی

ه خشن و اون خزعبالت دیگفوق»بعد گفتم: « تصادفیای فاضالب.بچه»ِگله گفتم: با یه حالت سرشار از 

ی موسیقی انصاف نیست. این انصاف نیست لهأکنار میام. ولی مس ونکدوم برام مهم نیستن. باهاشهیچ

کنم، ناخوش باشم. رو سمع می غیره و ذلکداشتنی و من وقتی دارم لودویگ ون و جیم فین هندل دوست

ها رو ای هستید و من شما تفالهزادهی اینن که شما جماعت پلید و حرومدهندهاین قضایا نشون تمام

 « وقت نخواهم بخشید.هیچ

حد و حدود تعیین کردن ». بعد دکتر برادسکی گفت: شدنرسید جفتشون غرق در اندیشه به نظر می

ی از هم تا حدودها ترین فعالیتآسمانیترین و شیرینتوی همیشه سخته. دنیا یه چیزه، زندگی یه چیزه. 

 توی عشقخشونت استفاده می
ً
 تویشه؛ مثال

ً
موسیقی. پسرجان، تو باید از فرصتی که  همین بازی؛ مثال

شدن هایی که دم زده میی واژهمن از همه« پیش اومده نهایت استفاده رو ببری. این انتخاب خودت بوده.

 سر در نمیاوردم، ولی گفتم: 

شما به »ام یه موچول تغییر دادم. لحن دم زدنمو با همون ترفند زیرکانه« مین جاش کافیه قربان.دیگه تا ه»

ها اشتباهه، اشتباهه، بسیار بسیار اشتباه. ها و قتل و غارتخشنها و فوقکردنمن ثابت کردید این قشقرق

ن درمان محاال درک نکرده بودم.  کنم که تاگرفتم یاد گرفتم. حاال چیزیو درک میمن درسیو که باید یاد می

جفت بصیرتمو با یه حالت روحانی به سقف دوختم، ولی این دوتا دکتر دوگولشونو با « شدم؛ خدایا شکرت.

 یه جور حالت مخالفت تکون دادن و دکتر برادسکی گفت: 

و  درنگبیتو هنوز درمان نشدی. هنوز کارای زیادی هست که باید انجام داد. فقط وقتی بدنت واکنشی »

آمیز در مقابل خشونت نشون بده، یعنی واکنشی که انگار به یه مار نشون بده، بدون کمک از طرف خشونت

 من گفتم: « ما، بدون استفاده از دارو، اون وقته که ـــ

دونم یه جورایی دونم اشتباهه، چون میولی قربان، من به اشتباه بودن این اعمال پی بردم. می»

 که اشتباهه، چون هر دادا روی زمین حق داره خوب و خوش و خرم زندگی کنه؛ بدون اینضداجتماعیه. 

 خیلی چیزا.
ً
 « کتک یا تلچک یا دشنه دریافت کنه. من خیلی چیزا یاد گرفتم. اوه واقعا



ی دندونای سفیدشو به ی بلند و طوالنی سر داد و همهولی دکتر برادسکی با شنیدن این حرف یه هرتنه

 نمایش گذاشت و گفت: ی عرصه

کار در هر صورت ، ولی هییدأمورد تو  دونم چی درستمن می»یا یه همچین واژگانی. « منطق. عصرکجروی »

دم. نخیر پسرجون، نخیر، تو باید به ما واگذارش کنی. ولی خوشحال باش. به زودی تموم اشتباهو انجام می

 ی آرومی به کوپالم زد. عد ضربهب« شی.ی دیگه تو آزاد میشه. کمتر از دو هفتهمی

سال آب خنک پایان دنیا بود. چهارده تاآغاز  گذر گذر دو هفته مثل گذر یه عصر بود ای برادران من. مثل

 با این دو هفته قابل
ً
مقایسه نبود. هرروز مثل روز قبل. البته چهار روز بعد از دم خوردن توی زندالتی اصال

اوه نه، »من گفتم:  ی سرنگ به دست اومد توی اتاقر برانوم، وقتی خوشکهزدن من با دکتر برادسکی و دکت

و یه تلچک زدم به یاورش و سرنگ تلپی افتاد روی زمین و چیلیکی صدا کرد. این کارو .« دستت به من نخوره

تا زیردست پنج خوان چی کار کنن. کاری که اونا کردن این بود که چهارکردم تا بصیرت کنم اونا می

 هایی که نزدیکموچاودهن تا بیان و منو میخ کنن به تخت و با زاده رو صدا کردحرومتشن یدپوش غولسف

رنگ فرو و یه س« خراب.ی شیطون کلهپسره»پرستار گفت:  آفرتبه مال من بود بهم نیشخند بزنن و بعد یه 

 حالی مطلق روی صندلیبی کرد توی یاورم و محتواشو بدون مالحظه و خیلی خشن تزریق کرد. و بعد من با

 ی جهنمی برده شدم. چرخدار به این تماشاخونه

برادران من، هر روز کارم شده بود بصیرت کردن همون فیلمای همیشگی راجع به جفتک انداختن و تلچک 

  موچاودهزدن و جاری شدن سرخاب سرخ از 
ً
و پیکر آدمیزاد و پاشیده شدنش روی لنز دوربین. معموال

زن بودن که مد روز ندست ی نیشخند به لب و هرتنهدادن یه سری شازدهاین کارا رو انجام میکسایی که 

رحم. انداز و تیرانداز نازی بیالریزخند یا یه سری جفتکگر ژاپنی دائمیه سری شکنجهو البته  تنشون بود

یار بسیار وحشتناک بیشتر درد و اون عطش بسدرد و دندونهر روز میل به مردن همراه با ناخوشی و دوگوله

ها رو با تق تق تق کوبوندن سرم به دیوار در حدی که شدت تلچک زادهشد. سعی کردم این حرومو بیشتر می

بیهوشم کنه شکست بدم، ولی تنها چیزی که اتفاق افتاد این بود که من احساس ناخوشی کردم، چون 

رای همین فقط خسته شدم و بازم بهم متاع بصیرت کردم چنین خشونتی مثل خشونت توی فیلما بود، ب

 تزریق کردن و با صندلی چرخدار منو بردن تماشاخونه. 

مرغ و نون تست و مربا و مخلوط چای داغ و شیر بود مو که تخمبعد یه روز صبح که بیدار شدم و صبحونه

ن نزدیک شده باشیم. مدیگه چیزی نمونده. االن دیگه باید به پایان موعد »خوردم، پیش خودم فکر کردم: 



رادران بعد صبر کردم و صبر کردم ب« تونم عذاب بکشم.دیگه نهایت عذابمو کشیدم و دیگه بیشتر از این نمی

 پرستار سرنگو بیاره، ولی ازش خبری نبود. به جاش یه دادای زیردست سفیدپوش اومد و گفت:  آفرتتا این 

 « تونی قدم بزنی.دوست قدیمی، امروز می»

 «قدم بزنم؟ به کجا؟»تم: من گف

تو قراره که با پاهای خودت بری فیلم به همون جای همیشگی. بله، بله، اینقدر غافلگیر نشو. »اون گفت: 

 « کنم. دیگه قرار نیست روی صندلی چرخدار اینور اونور بری.ببینی. البته منم همراهیت می

 « ی وحشتناک چی؟ولی اون تزریق روزانه»من گفتم: 

 
ً
با شنیدن این حرف غافلگیر شده بودم، چون اونا خیلی مشتاق بودن این متاع لودویکو رو به من تزریق  واقعا

 « آور نیست؟دیگه یاور من پذیرای اون متاع افتضاح تعوع»کنن. خودشون اینو گفتن. 

 در »این دادا هرتنه زد و گفت: 
ً
سر. اختیار خودتی پدیگه تموم شد. تا ابد و تا ابد، آمین. تو االن دیگه کامال

تونی بری به داالن وحشت. البته هنوز هم باید دست و پاتو ببندیم به صندلی و چشماتو دیگه خودت می

هامو پوشیدم و توی راهرو به سمت تماشاکده من روبدوشامبر و دمپاچه« باز نگه داریم. بیا ببر کوچولوی من.

 گام برداشتم. 

ها نخشش بودم و هم خیلی گیج. بازم مثل همیشه باید تمام اون فوقبرادران من، این دفعه هم خیلی ناخو

هایی که از سر و روشون سرخاب آفرتهای شکسته و کردم و اون داداها با اون دوگولهمی بصیرترو 

های شخصی و فردی. بازیهمون انگولکیعنی کردن؛ کشیدن و رحم و مروت تقاضا میچکید و آژیر میمی

هایی اهای کار اجباری بود و یهودیا و خیابونای خاکستری سرشار از تانک و یونیفورم و دادگاهبعد نوبت اردو 

ستم تون. این دفعه نمیشدبازی جمعی محسوب میانگولکشدن و این هم که زیر شلیک گلوله پژمرده می

چون جفت کردم، ناخوشی و عطش و دردمو گردن متاعی بندارم جز اون چیزی که به اجبار بصیرت می

ها ها و پیکرم محکم به صندلی بسته شده بودن، ولی اون سیمبصیرتم هنوز باز نگه داشته شده بودن و پاچه

کردم چه چیزی غیر از خود فیلمی که داشتم بصیرت می بودن. پسن آویزونو متاع دیگه از پیکر و دوگولم 

ل هم وجود داشت که این متاع لودویکو مثل تونست این بال رو سر من بیاره؟ البته برادران، این احتمامی

خشن بصیرت کنم، برای همین قرار بود از این به بعد هروقت فوقواکسن توی سرخاب من شناور بود و 

ها مثل قطرات سیمین آسمانی دنس زدم و اشکناخوش بشم. بدین ترتیب من دروازمو غنچه کردم و زولیک



شد، ولی این ردن چیزی شدن که داشت پخش میجلوی بصیرتام تجمع کردن و مانع بصیرت ک

آخی، طفلی، »ها رو با یاورمالشون پاک کردن و گفتن: های سفیدپوش چست و چابک اشکتصادفیبچه

ی بصیرتم دوباره واضح شد و یه سری آلمانیو بصیرت کردم که داشتن یه نقطه و بعد« گریه نکن پسرجان.

دادن سمت زدن هل میدنس میو خوشکه رو که داشتن زولیک و شازده آفرتسری یهودی اعم از دادا و 

دنس زدم و اونا هم دوباره با گاز سمی هالک بشن. دوباره اوهو اوهو اوهو زولیک توش قرار بودیه کده که 

ای از متاعیو که داشتن نمایش اومدن و تمام اشکا رو خیلی چست و چابک پاک کردن تا من حتی لحظه

 م. ای برادران و تنها دوستان من، روز بسیار وحشتناک و افتضاحی بود. دادن از دست ندمی

بعد از صرف شام که یه خورش پرمالت همراه با گوشت گوسفند و البته پای میوه و بستنی بود، تک و تنها 

لعنتی، لعنتی، لعنتی، اگه همین االن بزنم به چاک، شاید »پیش خودم فکر کردم: روی تختم دراز کشیدم و 

هر  و نداشتمی حمل تیزی . اجازهدر دسترس نبودای البته اسلحه.« باشه نوزم برام شانسی باقی موندهه

ش تصادفی سفیدپوروز قبل از صرف صبحونه یه دادای چاق و کچل میومد تا صورتمو اصالح کنه و دوتا بچه

مو ه پا کنم. ناخنای روی یاوری خوبیم و قصد ندارم شر بهم اون بغل وایمیسادن تا بصیرت کنن که من شازده

کشیدن تا نتونم چنگ بندازم. گرچه با وجود این که منو به کردن و روشو سوهان میخیلی خیلی کوتاه می

ای بودم از خودم توی اون دورانی که آزاد بودم، ولی هنوزم حدی ضعیف کرده بودن که گویی سایه

دم پایین و رفتم کنار در قفل وایسادم و شروع تونستم چست و چابک حمله کنم. خالصه از تخت اوممی

اوه، کمک، »کار آژیر کشیدم:  این های گوالخ و محکم به سمتش و حین انجامکردم به حواله کردن مشت

میرم. من کنم. اوه، من االن میمیرم. دکتر، دکتر، دکتر، زود باش. خواهش میکمک، من ناخوشم، دارم می

پاچه رو  جفتسوخت، ولی بعد صدای یه حسابی خشک شده بود و می حلقومم« میرم. کمک.دارم می

درمیومد و بعد  کردن و صوت غرولند کردن از صاحبشونسمع کردم که داشتن تو طول راهرو حرکت می

 . کردصوت دادای سفیدپوشیو سمع کردم که خوراک منو میاورد و روزانه منو به سمت نابودیم هدایت می

 با یه حالت غرولند گفت: 

 « چی شده؟ قضیه چیه؟ اینم یه بازی جدیده؟»

آماس کرده.  کنم. آپاندیسممیرم. اوه، یه درد وحشتناک توی پهلوم حس میاوه، دارم می»ناله کردم: 

 « اوووووه.



 کلیدش اومد و من از سمعبا غرولند اینو گفت و بعد صدای تیلیک تیلیک دستهاین دادا « آره جون عمت.»

دوست کوچولوی من، اگه فکری تو سرت باشه، من »بسیار خرسند شدم برادران.  ندلنشی کردن این صوت

داد که خبر از آزادی من می وو هواییبعد درو باز کرد .« کنیمو لگدمالت می زنیمو دوستام تا صبح کتکت می

نستم توم و  میبا خودش آورد توی اتاق. قضیه از این قرار بود که وقتی درو باز کرد، من پشت در وایساده بود

گشت. بعد من دوتا مشتمو آوردم باال و یه زیر نور راهرو بصیرتش کنم که گیج و ویج داشت دنبال من می

ده کنان روی زمین افتاخورم به محض این که بصیرت کردم نالهتلچک ناجور زدم به گردنش و بعد، قسم می

 هوش بی هوش و توی
ً
، توی این لحظه بود که یهو این ناخوشی احساس شعف وول زداندرونیم  و احتماال

 قراره بمیرم. هوع هوع و توی وجودم مثل یه موج اوج گرفت 
ً
یه حس وحشتناک بهم دست داد که انگار واقعا

خیز خودمو رسوندم به تخت و این دادا که به جای روپوش سفید لباس خواب تنش بود، به وضوح هوع سینه

 و گفت: گذره بصیرت کرد توی ذهن من چی می

شه گفت همیشه در حال یادگیری هستیم. بیا دوست ، نه؟ میتونه درس عبرت باشهخب، هر چیزی می»

 میکوچولوی من، از روی تخت بلند شو و منو بزن. می
ً
 خوام.خوام که این کارو انجام بدی. بله، بله، واقعا

ولی برادران، تنها کاری « خاره.نم میبرای کتک خوردن. اوه، ت خارهخوام فکمو خورد کنی. اوه، تنم میمی

تونستم انجام بدم این بود که اونجا دراز بکشم و اوهو اوهو اوهو زار بزنم. این دادا با یه حالت که می

خوابمو گرفت و منم حیلی احساس ضعف و ناتوانی ی لباسبعد یقه« عوضی. کثافت.»تمسخرآمیزی گفت: 

م موچاودهی ده کرد و یاور راستشو آورد باال و یه تلچک جانانه حوالهکردم و اونم از ضعف من سوء استفامی

« ثیف.ی ککردی توله بیداراین به خاطر اینه که منو از خواب ناز »کرد که مستقیم خورد به هدف. بعد گفت: 

د و رفت فیش فیش به هم مالیبعد یاوراشو طوری که انگار بخواد پاکشون کنه یا یه کاریو به سرانجام رسونده، 

 تیلیک تیلیک کلید رفت تو قفل.  بیرون و 

خواب شدم و قبل از این که خوابم ببره، این حس بد بهم دست داد که کتک برادران، بعد از این که وارد رخت

 داشتم. ی دیگر را نیز بر او عرضه میرفت، شاید حتی گونهخوردن بهتر از کتک زدنه. اگه اون دادا نمی

 

 

 



1 
ده سر شه که توی اون کرسید یه عمری میتونستم باور کنم برادران. به نظر میهم گفته شد نمیچیزیو که ب

 فتنگداشتن میی اقامتم دو هفته بود و حاال هم کردم و قراره یه عمر دیگه هم اونجا سر کنم، ولی قرار اولیه

 شه. بهم گفتن: دو هفته دیگه داره تموم می

انگشت شستشونو گرفتن طرفم؛ طوری که انگار بخوان بابت  بعد« خروج. دوست عزیز، فردا خروج خروج»

آزادیم بهم تبریک بگن. بعد اون دادای سفیدپوشی که بهم تلچک زده بود و هنوزم سینی خوراکمو میاورد 

ولی هنوزم یه روز بزرگ در پیش رو داری. »کرد گفت: م هدایت میگاه روزانهتو اتاقم و منو به طرف شکنجه

 ای زد. ی موذیانهو بعد از گفتن این دم هرتنه« ت حسابش کرد.شه روز بدرقهمی

انتظار داشتم صبح اون روز هم طبق معمول با پیژامه و دمپاچه و روبدوشامبر کوچ کنم به تماشاکده، ولی 

ر بسیا شونهای گوالخمو تحویل دادن؛ همهنه، اون روز بهم پیراهن و متاع زیرپوش و بهرگ شبانه و چکمه

نواز و تمیز و اتو شده و صیقلی. حتی اون تیزی گلوبری که توی دوران خوش گذشته برای انگول کردن چشم

لباسامو کردم نیز همچنین. خالصه من با اخمی سرشار از چیستان و قشرق کردن ازش استفاده می

م حتی یه واژه هم دپوشیدم، ولی این زیردست سفیدپوش فقط یه نیشخند رو دروازش نقش بسته بود و 

 زد ای برادران من. نمی

ی های جلوی صفحهی همیشگی، ولی کده تغییر کرده بود. پردهبا لطف و عطوفت منو بردن به همون کده

ی کدری که زیر سوالخای مخصوص پروژکتور بود بصیرت  تماشا کشیده شده بودن و دیگه اثری از شیشه

 مثل در و پنجرهنمی
ً
کشویی کنار زده بودنشون. اونجاییم که فقط اوهو اوهو اوهو صدای  هایشد. احتماال

شد، حاال یه سری تماشاچی واقعی نشسته ای از رعیت جماعت توش بصیرت میسرفه ازش میومد و سایه

والی زندالتی بود و یکیم روحانی زندان  شناختم. یکیهایی بود که من میموچاودهها بود و میون تماشاچی

پوش ی شیکه سرچاویار بود و یکی دیگه هم شازدهکردن، کشیش زندان و یکی دیگکه صداش مییا اونطور 

شناختم. دکتر برادسکی و دکتر برانوم هم اونجا بودن، شونو نمیگفتن وزیر کشور. بقیهو مهمی که بهش می



کردن که ندگی میگولی روپوش تنشون نبود؛ به جاش بهرگ دکتراییو پوشیده بودن که اینقدر احساس کله

بخوان غایت مد روز لباس بپوشن. دکتر برانوم فقط وایساده بود، ولی دکتر برادسکی  عالوه بر وایسادن با 

 زد. وقتی اومدن منو بصیرت کرد گفت: کرده دم میدب با تمام جماعت جلوسؤیه حالت خیلی م

طور شد. همون امتحانروش  لودویکو ککه تکنی کنیمبهتون معرفی می آها. آقایون، در این مقطع کسی رو»

 
ً
 سیر و سالمه. به اندازه خوابیده و بعد از بیدار شدن و صرف صبحانه، مستقیما

ً
که مستحضر هستید، کامال

به نفس  باشه. فردا با اعتماد قرار گرفته ثیر مواد مخدر یا هیپنوتیزمبه اینجا آورده شده؛ بدون این که تحت تأ

صبح یه روز بهاری  که دیم؛ به عنوان مردی به خوبی بهترین مردهاییحویلش میکامل دوباره به دنیا ت

کنن و دوست دارن به بقیه کمک کنن. آقایون، کنید؛ مردهایی که با مهربانی با بقیه صحبت میمالقات می

 فایدهیب این تغییرو دریابید؛ تغییر توی وجود اون جنایتکار پستی که زندان ایالتی دو سال پیش به مجازاتی

فتم هیچ تغییری توی . گگونه تغییری توی کردارش ایجاد نکردهیچکرد و طی این دو سال  محکومش

 درست نیست. زندان بهش یاد داد چطور لبخندهای مصنوعی بزنه، کردارش ایجاد نکرد
ً
؟ نه، این کامال

 جورو فسق و ف واع و اقسام فسادهاش برسه. زندان اونو با ان، چاپلوسی، و تملق به خواستهریاطریق چطور از 

 در پیش گرفته بود. ولی آقایون، حرف زدن ییدیه بود برای اون سبک زندگیأ. زندان یه تآشنا کرد
ً
ای که قبال

  «دیگه بسه. از قدیم گفتن دو صد گفته چو نیم کردار نیست و االن وقت کردار فرا رسیده. خوب نگاه کنید.

 ها ارتباطو این گفته خودمکرد بین ج شده بودم و ذهنم داشت سعی میها گیزدنمن توسط تمام این دم

زد بیرون و یکیش به طور کامل انداخته شد  هانورافکنبزرگ از  اندازبرقا رفت و دوتا نور  خالصهکنه.  برقرار

 م،کردکه اولین بار بود بصیرت مییه دادای درشت و چهارشونه ی شما. کشیدهروی راوی ارادتمند و رنج

اومد تو و نورانداز دومی روش متمرکز شد. صورتش مثل خوک بود و سیبیل داشت و چند تار مو هم انگار 

 سنش زیاد بود و توی وادی 
ً
 سی یا چهل یا پنجاه سال داشت. کال

ً
چسبونده شده بودن به َکل کچلش. حدودا

اهاش کوچ کرد و خیلی زود دوتا شد. به سمت من کوچ کرد و نورانداز هم همراه ببندی میها طبقهدیرینه

نورانداز به هم پیوستن و یه استخر نوری بزرگ درست کردن. با یه لحن به شدت تحقیرآمیز به من گفت: 

خیلی اهل حموم کردن نیستی. از این بوی وحشتناکی که ازت ساطع گویا سالم آشغال کثیف. پیف. »

شه، پاچمو چپ و راست لگد کرد و بعد از دماغم یه بعد طوری که انگار در حال رقصیدن با« شه معلومه.می

آلود کرد و بعد گوشولوی چپمو طوری بشگون گرفت که به طور مجنونی دردناک بود و بصیرتمو اشک

و چندتا هاهاهای پراکنده  شد یه سری صوت پوزخندمیکنه. پیچوند که انگار داره کانال رادیو عوض می



هام و سوراخ گوشم به طور مجنونی درد گرفته بودن، برای اغ و پاچهها سمع کرد. دمگوالخ از تماشاچی

 همین گفتم: 

 « ؟ من که در حق تو بدی نکردم برادر.این چه کاری بود کردی»

ـ « کنماوه، این کارم می»این دادا گفت:  ـ دوباره از دماغ بشگون گرفت ـ ـ گوشولومو که بدجوری« و این کارو»ـ  ـ

چون از امثال موجودات پلیدی مثل »ی راستمو لگد کرد ــ ــ پاچه« و اون کارو»ــ  سوخت دوباره پیچوندمی

 خوای واکنشی از خودت نشون بدی، تو خوشم نمیاد. اگه می
ً
همین االن نشون بده، نشون بده، خواهشا

دونستم که باید خیلی چست و چابک باشم و قبل از این که حس ناخوشی کشنده فیشی من می.« شروع کن

بزنه بیرون و لذت نبردو به حسی تبدیل کنه که انگار قراره همون لحظه هالک بشم تیزی گلوبرمو از غالف 

بکشم بیرون، ولی ای برادران من، به محض این که یاورم به تیزی درون گیرفانم برخورد کرد، یهو این تصویر 

بهش رحم کنم و سرخاب سرخ  کنهی گستاخ داره التماس میجلوی بصیرت ذهنم ظاهر شد که این شازده

ش جاریه و درست بعد از تشکیل این تصویر حس ناخوشی و خشکی و درد با شتاب اومدن تا جاشو از دروازه

بگیرن و من بصیرت کردم که باید احساسم نسبت به این دادای فاسدو خیلی چست و چابک عوض کنم، 

م کدوم از این دو متاعو اون تو پیدا نکردولی هیچگشتم،  تیلهمایهبرای همین توی گیرفانم دنبال سیگار و 

 خورده برمیاد گفتم: ای برادران من. با لحن سوزناکی که از یه آدم کتک

این دادا « حاضر سیگاری ندارم.رسه در حال برادر، من دوست دارم یه سیگار بهت بدم، ولی به نظر می»

 : بانگ برداشت

بعد با ناخنای بلند و تیزش ِخِرش خرش خرش دماغمو خراش « یه نکن.ع، آخی، طفلی، گرع، اوَو اوَوع، اوَو »

های سرشار از شعف تماشاچیاییو که توی تاریکی نشسته بودن سمع کنم. تونستم صدای هرتنهداد و من می

رحم رفتار خوبی داشته باشم تا درد و ناخوشی ادب و بیکردم با این دادای بیکه از روی ناچاری سعی می من

 قف بشه گفتم: متو

دوباره توی گیرفانمو گشتم، ولی جز تیزی گلوبرم « اگه کاری از دست من برمیاد بگو. ؛کنمخواهش می»

 اینو بگیر. یه هدیه»چیزی پیدا نکردم، برای همین آوردمش بیرون و گرفتم جلوش و گفتم: 
ً
ناقابله.  یلطفا

ن تونی ایآورتو پیش خودت نگه دار. تو نمیهای تعوعرشوه»ولی اون گفت: « کنم قبولش کن.خواهش می

 بعد محکم زد زیر یاورم و تیزی گلوبر افتاد زمین. بدین ترتیب من گفتم: « طوری سر منو شیره بمالی.



 کاری هست که من بتونم انجام بدم. میخواهش می»
ً
هاتونو تمیز کنم؟ ببینید، خواید چکمهکنم، مسلما

 « زنم.ون میبرم پایین و لیسشاالن سرمو می

دو کیلومتر آوردم بیرون تا  ورچالسموو برادران، باور بکنید یا نکنید، من روی جفت زانوم نشستم و 

های فاضالب و بوگندوشو لیس بزنم. ولی این دادا فقط یه لگد نه چندان محکم به دروازم زد. بعد از چکمه

ضالبو تصادفی فاهاش حلقه کنم و این بچهاچهاین به نظرم رسید که اگه فقط و فقط یاورمو محکم دور ساق پ

 کنه. بدین ترتیب این کارو کردم و اونم که حسابیبا خودم بکشم پایین، دیگه حس ناخوشی و درد فوران نمی

های بوگندو خورد زمین. ولی وقتی روی زمین بصیرتش ی بلند تماشاچیغافلگیر شده بود، وسط خنده

کنه، برای همین یاور یاری به طرفش س وحشتناک داره اظهار وجود میکردم، دوباره احساس کردم اون ح

م چاومودهخواست یه تلچک محکم و سنگین به دراز کردم و اونم چست و چابک بلند شد. بعد همین که می

 بزنه، دکتر برادسکی گفت: 

صول از بازیگر با ادا ا بعد این دادای ناخوشایند یه جورایی تعظیم کرد و مثل یه« بسیار خوب، دیگه کافیه.»

زدم و دروازم از شدت درد باز داشتم تند تند پلک می دوباره روشن شدن و منم چراغاصحنه خارج شد و 

 یی ما طی یک معادلهنمونهبینید، طور که میهمون»ب به تماشاچیا گفت: بود. دکتر برادسکی خطا

 آمیز حسیت کردن به انجام اعمال خشونتکنه. نمیل به خوبی پیدا می بدیمتناقض از طریق میل به 

ی به رفتاری رو بیاره که نقطهشدید به ارمغان میاره. برای پرهیز کردن از چنین حسی نمونه مجبوره  اضطراب

 « الی هست؟ؤ. سگرفته باشهآور قرار مقابل رفتار اضطراب

 اون از حق»کشیش زندانه.  بصیرت کردم که متعلق به« انتخاب.»غرش کرد: نواز یه صوت عمیق و گوش

اونو مجبور به انجام اون اعمال شنیع  انتخاب برخوردار نیست، هست؟ خودخواهی و ترس از درد فیزیکی

کردن؛ اعمالی که فقط موجب تذلیل نفس بودن. واقعی نبودنش واضح و مبرهن بود. اون دیگه کار اشتباه 

 « که از قدرت انتخاب اخالقی برخوردار نیست. شه به موجودیده. در کنار این، تبدیل میانجام نمی

ها ی ما نیستن. تنها و اخالقیات واال دغدغهجزئیاتن. نیت فقط اینا»دکتر برادسکی لبخند زد و گفت: 

 «ی ما کاهش آمار جرمه ــدغدغه

  پوش و خوش قد و باال هماین وزیر خوش
ً
 « امون.هو البته کاهش تراکم شدید توی زندان»اضافه کرد:  فورا

 « بله، درسته.»یه نفر گفت: 



توجهی این جا وایساده بودم و مورد بییهو کلی دم زدن و بحث کردن شروع شد و منم که همون

 تصادفیای نادون قرار گرفته بودم، یهو آژیر کشیدم: بچه

عث من با این حرف« من، من، من. پس من چی؟ من سر پیازم یا ته پیاز؟ یعنی من فقط یه حیوون یا سگم؟»

نشون خیلی بلند بشه و یه سری واژه به سمتم پرتاب کنن. برای همین من با صوت بلندتر دشد صوت دم ز 

گانو دونم چی باعث شد این واژ برادران، نمی« ؟آیا من چیزی بیشتر از یه پرتقال کوکی نیستم»آژیر کشیدم: 

اها رو دی اون دام، ولی بنا بر دالیلی دروازهکه بدون این که خودم بخوام به دوگولم خطور کردن به زبون بیار 

بود که از  کابلیی تیپ پروفسوری الغر و دیرینه که گردنش شبیه برای یکی دو دقدقه بست. بعد یه شازده

 کنه، از جاش بلند شد و گفت: دوگولش به پیکرش نیرو منتقل می

دی و تمام این اتفاقات عاقبت انتخاب خودتن. ای برای غر زدن نداری پسرجان. تو انتخابتو انجام داتو بهونه»

 کشیش زندان آژیر کشید: .« عاقبت انتخاب خودت خواهد بودهر چیزی که از این به بعد اتفاق بیفته هم 

تونستی بصیرت کنی که والی یه نگاهی بهش انداخت که می« تونستم این حرفو باور کنم.کاش میاوه، ای»

ی مذهب زندان شاید دیگه اونقدرا کرد که رسیدن به درجات باال در زمینه شد ازش این معنیو استنباطمی

« قعش»ی شد واژهکنه راحت نباشه. بعد دوباره جر و بحث با صدای بلند شروع شد و میهم که فکرشو می

خودش داشت با آژیری به بلندی آژیر بقیه شه و کشیش زندان هم رو شنید که داره به طور پراکنده سمع می

 دکتر برادسکی که یه می تبعیدهای عشق وحشت را تو مایه گفتیه متاعی می
ً
کند و این خزعبالت. نهایتا

 موچاوش نقش بسته بود گفت: لبخند گل و گشاد روی ده

شد از قرون ی عشق مطرح شد. حاال در عمل منش عاشقانه رو که تصور میلهأآقایون، خوشحالم که مس»

ش یکی بعد دوباره چراغا خاموش و نوراندازا روشن شدن؛« در کنار هم خواهیم دید.وسطی به بعد نابود شده 

 ی جوونشما انداخته شد و اون یکی به طور اریب روی یه خوشکه یکشیدهروی دوست و راوی بیچاره و رنج

 تونستید به بصیرت کردنش در این محیای مادی امیدای که میترین خوشکهداشتنیقرار گرفت؛ دوست

ه العاده گوالخ داشت کشه اینو گفت که یه جفت مهمک فوقداشته باشید ای برادران من. در توصیفش می

هاش تر از کوپالش مستقر شده بود. پاچهشد بصیرتشون کرد، چون بهرگی که به تن داشت، خیلی پایینمی

نیتون آه حسرت و نیاز شد اندرورفت که باعث میمثل ایزد منان بودن توی بهشت برین و طوری راه می

 ی اون نور که مثلموچاو خندون و معصوم و جوون بود. با بدرقهموچاوش یه دهبکشه و با این وجود ده

اومد سمت من و اولین چیزی که به دوگولم خطور کرد این بود که چقدر دوست ای از شکوه آسمانی بود بارقه



 وحشیانه اون وسط راه بندازم، ولی چست و چابک بزنمش زمین و یه بکن تو بکش بیرون بیخدارم همون 

ته منو ای داشانگار یه کارآگاهه که از یه سوراخ سمبه مثل شلیک تیر تفنگ، حس ناخوشی افتاد به جونم؛

ی عطر دلپذیرش هم که به مشامم خورد، یه کاری کرد پاییده و حاال اومده که منو دستگیر کنه. رایحهمی

دونستم باید قبل از این که اون درد و عطش و حس ناخوشی برای همین میته، اندرونیم به عق زدن بیف

ی جدید به این خوشکه نگاه کنم، برای همین خیلی گوالخ و آماده بیاد سراغم، باید از یه زاویه ،وحشتناک

 آژیر کشیدم: 

دمال کنی. اگر گل رز ریزم تا آن را لگها، من قلب خود را به پای تو میای زیباترین و دلبرترین خوشکه»

را  کرد، من بهرگمبارید و زمین را خیس و ریدمان میکردم. اگر اکنون باران میداشتم، آن را به تو تقدیم می

ای برادران من، حین این « های ظریفت به کثافت و ریدمان آلوده نشود.کردم تا آن پاچهفرش زیر پایت می

نشینی احساس کنم که حس ناخوشی داره به تدریج عقب تونستمزدم، میکه داشتم این حرفا رو می

بعد  «به من اجازه بده تو را بپرستم و در این دنیای بیمار یاور و محافظ تو باشم.»کنه. دوباره آژیر کشیدم: می

ی به من اجازه بده شوالیه»واژگان درست به ذهنم رسید و به این خاطر حالم بهتر از قبل شد. گفتم: 

 تعظیم کردم. و بعد دوباره زانو زدم و « باشم.سفیدپوش تو 

بعد احساس سکته بودن و خنگ بودن بهم دست داد، چون اینم فقط یه نمایش بود و این خوشکه لبخند 

زد و رو به تماشاچیا تعظیم کرد و خوشحال و سرخوش رفت بیرون و چراغا مابین تشویق تماشاچیا دوباره 

ی جوون شهوت ی تماشاچی با بصیرت کردن این خوشکهدیرینه شدن. یه سری از این داداهایروشن 

ران زد ای برادای به جونشون افتاده بود و جفت بصیرتشون داشت از حدقه بیرون میکثیف و  گناهکارانه

 من. 

لی ست اگه سیگردید، ایناهاش. کسی که آمادهدنبال یه مسیحی واقعی می»دکتر برادسکی آژیر کشید: 

کسی  ؛به جای به صلیب کشیدن، به صلیب کشیده بشهده کسی که ترجیح می ؛و برگردونهخورد، صورتش ر 

این حرف درست بود برادران، چون وقتی « زنه.که حتی فکر آزار رسوندن به یه مورچه هم حالشو به هم می

با  یاینو گفت، من به کشتن یه مورچه فکر کردم و این فکر باعث شد یه موچول احساس ناخوشی کنم، ول

شه و کنه و مثل یه حیوون خونگی داره ازش مراقبت میفکر کردن به این که مورچه داره از شیکر تغذیه می

ی مایه وا او احیا شد.»نشینی کنم. آژیر کشید: این خزعبالت تونستم این احساس ناخوشیو مجبور به عقب

 « فرشتگان خداست. شعف



 « ده.بود که نشون بدیم این تکنیک جواب می هدف این»وزیر کشور با یه صوت نینوا گفت: 

 « مون کمک کنه.ده. خدا به همهده، خوبم جواب میاوه، بله، جواب می»کشیش زندان آه کشید و گفت: 
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 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

ساختمون سفید که انگار به زندالتی  برادران من، این چیزی بود که صبح روز بعد، وقتی که بیرون از اون

ی بهرگ شبانه دم وایساده بودم ووقتی که زیر زیر نور طوسی سپیده از خودم پرسیدم؛ضمیمه شده بود، 

دو سال پیشم تنم بود و یه ساک موچول دستم بود که یه سری متاع شخصی توش ریخته شده بود  و البته 

 مت فرموده بودن تا زندگی جدیدمو باهاش شروع کنم. ای که اولیاء امور بوگندو مرحتیلهمایه

کننده بود. یه سری مصاحبه انجام دادم که ضبط شدن تا از طریق اخبار به سمع و باقی روز خیلی خسته

که من  ی این باشندهندهنشونتا گرفته شد چیلیک چیلیک چیلیک  نظر مردم برسن و یه سری عکس 

ست شستم. بعد از این قضایا یه جورایی روی تخت ولو آور دبالت شرمخشن و تمام اون خزعدیگه از فوق

 وقت راویخوان هیچشدم و بعد که بیدار شدم، اومدن بهم گفتن که وقتشه کوچ کنم منزل و دیگه نمی

یرفان چپم توی گ ای کهتیلهمایه باارادتمند شما رو بصیرت کنن ای برادران من. بدین ترتیب صبح خیلی زود 

 کردم: بیدار شده بودم و داشتم پیش خودم فکر میکرد، گ جیرینگ میجیرین

 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

برانه صی داداها بیتونه شروع خوبی باشه، چون به خاطر این که همهفکر کردم صرف صبحونه تو یه کده می

یه فنجول چای شرب منتظر بودن منو به سمت آزادی تلچک کنن، کل صبح چیزی نخورده بودم و فقط 

مخصوص خدمه  موچول هایی دلگیری از شهر واقع شده بود، ولی کافهکرده بودم. این زندالتی توی ناحیه

لی خیتک و توک اون اطراف پراکنده شده بود و طولی نکشید که منم یکیشونو پیدا کردم برادران من. 

حشره جلوی تابش نور موچولشو  ایهریدمان و بوگندو بود و یه المپ روی سقفش بود که خرابکاری

کشیدن و  عینهو یه گله گرفت. یه سری سگدوزن شیفت صبح اونجا نشسته بودن و چایی هورت میمی

ه کشیدن کخوردن و بعد آژیر میگرگ گرسنه با حرص و ولع  یه سری سوسیس بدقیافه و برش نگن می

ه های درشتی داشت و یود که البته مهمکی بسیار ریدمان بپیشخدمت کافه یه خوشکهخوان. بیشتر می



مالیش کنن و کردن دستمیسعی و زدن می، هوهوهو هرتنه خوردنسری از داداهایی که داشتن غذا می

 ان،ی این منظره باعث شد حالت تعوع بهم دست بده برادر مشاهدهزد. هی ریزخند میهیخوشکه هم هی

اریک ی خلوت و تت و مربا و چای سفارش دادم، بعد یه گوشهدبانه و با صوت جنتلمنم نون تسؤولی خیلی م

 نشستم و شروع کردم به بلعیدن و شرب کردن. 

فروخت کوچ کرد طرفم. از اون انگالی می جریدهوقتی مشغول این کار بودم، یه دادای موچول و کوتوله که 

گ و بهرگش رن بصیرتشبه های آهنی و کلفتی داشت زده بود اجتماع فاضالب بود و یه عینک که دسته

ازش چکیدم به این مقصود که چون دارم  جریدهشه. یه ای بود که داره فاسد میدیرینهش یشمیپودینگ ک

رسید شم برای عزیمت به محیای معمول، بهتره بصیرت کنم توی دنیا چه خبره. به نظر میآماده می

ی اولش نقش بسته بود این باری که صفحهبود، چون تنها اخ وابسته به دولتای که چکیده بودم جریده

 دو سه از این بود که هر دادا باید اطمینان حاصل کنه 
ً
که دولت فعلی دوباره توی انتخابات بعدی که ظاهرا

وی تانجام داده بود طی یه سال اخیر که دولت  خدماتیزنی زیادی راجع به ی دیگه بود پیروز بشه. الفهفته

های خارجی ان؛ خدماتی مثل افزایش صادرات به خارج از کشور و سیاستشد برادر بصیرت می جریده

 ترین الف دولت این بود که طی شیشگوالخ و خدمات اجتماعی بهبودیافته و تمام این خزعبالت. ولی بزرگ

، تر شدهطلبی که دوست دارن شبا تو خیابون قدم بزنن امنجماعت آرامشماه اخیر شهر چقدر برای رعیت

وق نیروهای پلیس افزایش پیدا کرده و اونا هم در مقابله با اراذل و اوباش و منحرفا و سارقا و این چون حق

ی دوم این متاع تا حدودی تو جلد راوی ارادتمند شما فرو رفت. صفحه تر شدن.کلفتخزعبالت پوست

ز خوِد د کسی نیست جش خیلی آشنا بود و معلوم ششد که قیافهعکس تیره و تار یه نفر بصیرت می جریده

رسیدم، ولی این به خاطر چیک چیک دائمی فلش زده به نظر میخوِد خودم. خیلی ناراحت و وحشت

در  ی دولتی اصالح مجرمانه وسسهؤالتصحیح مدوربینا بود. زیر عکسم نوشته شده بود که این اولین فارغ

 به یه شهروند پیروی قانون تبدیل شده و حاال هش خاموش شدکارانهتمام امیال خالفش یآتعرض دو هفته 

ی سرشار از خودپسندی راجع به تکنیک لودویکو و این که و این خزعبالت. بعد بصیرت کردم که یه مقاله

دولت چقدر باهوشه و این خزعبالت نوشته شده بود. بعد عکس یه دادای دیگه چاپ شده بود که به نظرم 

شه که در حال رجز خوندنه مدتی می رسید یهکشوره. به نظر میکه عکس وزیر  ملتفت شدمآشنا میومد و 

یه  یناجوانمردانهی که دیگه توش جایی برای ترسیدن از حمله دهای عاری از جرم و جنایت میآینده و نوید

هــی گفتم و منحرف و سارق و این خزعبالت باقی نمونه.  مشت زورگیر و
َ
ا
َ
ا
َ
رت رو پ جریدهبدین ترتیب من ا

 های چای و آب دهن حیوانات ریدمانی که این کافه پاتوقشون بود آغشته بشه. م روی زمین تا به لکهکرد



 « ؟تکلیف چیه، هاپس باالخره »

خواستم این بود که ره منزل در پیش گیرم و دادادا و نانانا رو سورپریز کنم؛ به هر حال برادران، چیزی که می

ی کدهتونستم تک و تنها تو دنجگشت. دوباره میرم خانواده برمیتنها پسر و فرزندشون داشت به آغوش گ

تونستم به موچول مخصوص خودم روی تخت دراز بکشم و موسیقی دلنشین سمع کنم و در عین حال می

مور ترخیص یه فهرست بلندباال از شغالییو بهم نشون داد أاین فکر کنم که با محیام چی کار کنم. پریروز م

تم راجع به من تلفنی حرف زد، ولی من قصد نداشیکیو انتخاب کنم و تازه با چند نفر  بینشونتونستم که می

د در کردم و بعبالفاصله بعد از آزاد شدن برم سگدو بزنم برادران من. بله، اول باید یه موچول استراحت می

 کردم. حال سمع کردن موسیقی دلنشین با آرامش بهش فکر می

اند  رفتم خیابون کینگزلی و از اونجا تا بلوک آپارتمانی واندیگه رفتم مرکز، با یه اتوبوس خالصه با یه اتوبوس 

گم از شدت هیجان قلبم داشت دوف دوف ای راهی نبود. برادران، بهتره حرفمو باور کنید وقتی بهتون می

 جا خیلی سوتود، همهجهید بیرون. با توجه به این که اون موقع بامداد یه روز زمستونی باز سینه میدوف 

های پتی شرف کارگر هیچ اثری آفرتو کور بود و وقتی به دهلیز بلوک آپارتمانی کوچ کردم، به جز داداها و 

ی ای نبود. برادران، چیزی که منو غافلگیر کرد تمیز بودن تابلو بود. دیگه جلوی دروازهاز دادای دیگه

یرت ناجوری بص گونه عضوهیچ ز واژگان کثیف نبود و دیگههایی سرشار اکارگرای شرافتمند اثری از حباب

. اشهبشون اضافه شده پتی های مداد به دستی که ذهن مریضی داشتن به پیکرکه توسط شازدهشد نمی

، کرد. وقتی ماسماسک الکتریکیشو فشار دادمنو غافلگیر کرد این بود که آسانسور کار میمای که چیز دیگه

 قتی رفتم تو، این دفعه فضای داخلی تمیزش بود که منو غافلگیر کرد. ویژی اومد پایین و و

رو بصیرت کردم که مثل قبل سرجاش بود و وقتی  31ــ 9ی دهم رفتم باال و اونجا تابلوی خالصه تا طبقه

لرزید. ولی خیلی محکم و با اطمینان یاورمو درون گیرفانم کردم تا کلیچ درو بیارم بیرون، یاورم داشت می

 
ً
کلیچو وارد قفل کردم و چرخوندمش، بعد درو باز کردم و رفتم تو و اونجا سه جفت بصیرت غافلگیر و تقریبا

زده رو بصیرت کردم که روی من قفل شده بودن. دو جفت بصیرت متعلق به اب و ام بود که مشغول وحشت

کرده توی این محیا بصیرت نبصیرت سوم متعلق به دادایی بود که تا به حال  جفت صرف صبحانه بودن، ولی

هیکلی که با پیرهن و دوبنده نشسته بود سر میز و مخلوط شیر و چای هورت بودم؛ یه دادای درشت و 

ی خودش باشه. همین دادای کرد؛ خیلی راحت، انگار که خونهملوچ میکشید و مرغانه و نون تست ملچمی

 غریبه بود که سر صحبتو باز کرد: 



برو  برو بیرون. دک و دهنتو بیارم پاییناز کجا آوردی؟ قبل از این که  خونه رو کلید تو کی هستی رفیق؟»

 « بگو چی کار داری؛ سریع.بیرون و در بزن. 

و ر  جریدهکه هنوز  ملتفت شدمنشسته بودن و  کسایی که مسخ شده باشنمادر و پدرم یه جورایی مثل 

وه، تو ا»خبری نیست. ولی بعد مامان گفت:  جریدهار، از نخوندن. بعد یادم اومد تا موقعی که بابا نره سر ک

ریزه اینجا، اوه اوه اوه. از زندان فرار کردی. تو فرار کردی. حاال چه خاکی به سرمون بریزیم؟ االن پلیس می

دنس بعد باور بکنید یا نکنید، شروع گرد به زولیک« بری.ی بدذات. ببین چجوری داری آبرومونو میپسره

گ تونید به زندالتی زنخواید میای همین شروع کردم به توضیح دادن و گفتن واژگانی مثل اگه میزدن. بر 

با  هر لحظه ممکنهکرد که انگار بزنید و تمام این مدت این دادای غریبه با اخم و تخم طوری به من نگاه می

 گفتم:  بهشموچاومو له کنه. اون مشتای درشت و گوشتی پشمالوش ده

چند ؟ اینجا ای و چند وقته که اومدیال جواب بدی؟ تو چی کارهؤخودت چندتا س حاال نظرت چیهبرادر، »

 دادایی باشه میومدبه نظر « از لحن دم زدنت خوشم نیومد. حواست باشه. زودباش، حرف بزن.لحظه پیش 

 سی یا چهل سال سن داشت و االنم با دروازه
ً
باز به من خیره  یکه دستش تو کاره. خیلی زشت بود و حدودا

 زد. بابام گفت: شده بود و حتی یه واژه هم دم نمی

ش سال کردیم حداقل پنج یا شیگفتی داری میای. فکر میکنندن. باید به ما می، این قضایا یکم گیجپسرم»

ر گفت: با یه لحن خیلی « دیگه باید بگذره تا بذارن بیای بیرون.
َ
ه آزاد البته نه این که از دیدنت و البت»َپک

 « شدنت خوشحال نباشیم.

 « زنه؟ اینجا چه خبره؟این کیه؟ چرا حرف نمی»من گفتم: 

 « جرمونه. ای وای، ای وای، ای وای.أکنه. مستاین جوئه. اون االن اینجا زندگی می»مامان گفت: 

چاره و دونم چی کار کردی و چطور قلب پدر و مادر بیمن راجع بهت شنیدم پسر. می»این یارو جو گفت: 

گناهتو شکستی. حاال برگشتی، آره؟ برگشتی تا یه بار دیگه زندگی رو به کامشون تلخ کنی؟ مگه این که بی

« .جرأبراشون مثل یه پسر باشم تا یه مستدونی، اونا به من اجازه دادن ی من رد شی، چون میاز روی جنازه

نبود، با شنیدن این حرف با صدای بلند هرتنه  اگه ژاندارم درونی در حال بیدار شدن و حالم در حال بد شدن

 همسن اب و ام بنده به نظر می زدم،می
ً
 پسرشون باشه، رسید و طوری که انگار چون این دادا تقریبا

ً
واقعا

 دنس بنده انداخت ای برادران من. یاور محافظت دور گردن مادر زولیک



م: فتاز شدت ناراحتی روی زمین ولو بشم گخواستم آلود شده بود و میمن که خودم جفت بصیرتم اشک

دم که متاع . من بهت پنج دقدقه فرصت میهتموم شد هرچی بوده حاال دیگه بسیار خوب. بسیار خوب،»

بعد رفتم سمت اتاقم و این دادا هم یه موچول کندتر از اونی بود « بوگندو و ناخوشایندتو از اتاقم جمع کنی.

ن در همان و افتادن قلبم روی فرش همان، چون بصیرت کردم که این اتاق که بخواد جلومو بگیره. باز کرد

هام از روی دیوار جمع شده بودن و این دادا عکس یه سری بوکسور دیگه اتاق من نیست برادران. تمام پرچم

وشون ای جلبه دیوار چسبونده بود و البته عکس یه تیم که خیلی از خود راضی و یاور به سینه با یه سپر نقره

بعد بصیرت کردم دیگه جای چه چیزهایی خالی بود. نه از استریو و کمد برای دوربین فیگور گرفته بودن. 

دیسکام خبری بود و نه از صندوق گنج قفلم که توش نوشیدنی و مواد و دوتا سرنگ تمیز و براق نگه 

 داشتم. می

وگندو و کثیف. با وسایل شخصی من چی مثل این که اینجا خبرایی بوده؛ خبرایی بس ب»یدم: آژیر کشمن 

 این دم خطاب به جو بود، ولی این بابام بود که جواب داد: « ی قرمساق؟زادهکار کردی حروم

ی جدیده؛ تحت عنوان جبران خسارات واردشده به نامهپسرم، پلیس همشونو مصادره کرد. آیین»

 « ها.قربانی

م، ولی دوگولم از شدت شوکی که بهم وارد شده بود درد من خیلی تالش کردم ناخوشیو از خودم دور کن

کرد و دروازم اینقدر خشک بود که مجبور شدم بطری شیرو از رو میز بردارم و چست و چابک سر بکشم می

 من گفتم: « نزاکت.کالس و بیچقدر بی»و این یارو جو گفت: 

 « ولی قربانی من که مرد.»

 ها کسیو نداشتن که ازشون مراقبتخونده نشد، گربه نامهکه وصیتپسرم، تا موقعی »بابا با غصه گفت: 

کنه، برای همین مجبور شدن یکیو استخدام کنن که بیاد بهشون غذا بده. برای همین پلیس لوازمت و 

 همه
ً
ت وقگه پسرم. ولی تو هیچها کرد. قانون اینو میچیتو فروخت و خرج مراقبت از گربهلباسات و کال

 « قانون نبودی. خیلی پیروی

و  «ادب، قبل از نشستن اجازه بگیر.خوک بی»ها مجبور شدم بشینم و این یارو جو گفت: زدنبعد از این دم

نثارش کردم و ناخوش شدم. بعد سعی کردم به خاطر « تو ببند.ی کثیف و گندهاون گاله»منم در جواب یه 

خب، اونجا اتاق منه، شکی درش نیست. »فتم: سالمتیم هم که شده خندون و منطقی باشم، برای همین گ



رسیدن و مادرم ولی اونا خیلی ناراحت به نظر می« ی منه. اب و ام من، پیشنهاد شما چیه؟اینجا هم خونه

 بابام خیس موچاوش یه سری خطوط لرزید و قطرات اشک روی دههم داشت یکم می
ً
ایجاد کرده بود. نهایتا

 گفت: 

م بیرون، با تیپا بندازیجوری همینرو  تونیم جونین مسائلی خوب فکر کرد. ما که نمیپسرم، باید راجع به چ»

کنه. باهاش قرارداد دوساله بستیم. کلی با هم قرار رم، منظورم اینه که جو داره اینجا کار میتونیم؟ پسمی

 االها تو زندان بمونی وکردیم تو قراره حاال حمدار گذاشتیم، مگه نه جو؟ پسرم، منظورم اینه که ما فکر می

 موچاوش اینو بصیرت کرد.شد از دهرسید؛ میخیلی شرمگین به نظر می« اتاقت حروم بشه. یمخواستنمی

 برای همین من فقط لبخند زدم و سر تکون دادم و گفتم: 

 ملتفتم»
ً
از این  دریآرامشو بچشید و حاال هم دا . بعد از این که من رفتم زندان، باالخره تونستید طعمکامال

 . زنید. اینه رسم روزگارتیله به جیب میمایهیکم واقعه 
ً
پسرتون هم چیزی جز یه مزاحم دردسرساز ظاهرا

رای سوخت. ب، زدم زیر گریه برادران من، چون دلم خیلی برای خودم میبعد باور بکنید یا نکنید« نبوده.

 همین بابام گفت: 

پیش پرداخت کرده. منظورم اینه که هر کاری در آینده انجام شی ماه بعدو پیدونی پسرم، جو اجارهمی»

 این یارو جو گفت: « تونیم به همین راحتی جو رو از خونه بیرون کنیم، مگه نه جو؟بدیم، نمی

من باید هوای شما دوتا رو داشته باشم؛ شمایی که برای من مثل پدر و مادر بودید. این انصافه که من بذارم »

 براتون فرزند صالحی نبوده تنها بذارم؟ درسته االن برم و شما رو 
ً
پیش این هیوالی کم سن و سال که اصال

زنه، ولی این حیله و نیرنگشه. بذارید بره و یه جای دیگه اتاق پیدا کنه. بذارید سزای اعمالشو داره زار می

 لیاقت چنین پدر و مادر خوبیو 
ً
 « نداره.ببینه و بفهمه که چقدر پسر بدی بوده و اصال

بسیار خوب، فهمیدم قضیه چیه. کسی نه »ریختم از جام بلند شدم و گفتم: من که هنوز داشتم اشک می

خواد. من عذاب کشیدم و عذاب کشیدم و عذاب کشیدم و حاال هم همه منو دوست داره و نه منو می

 « دونم.خوان همچنان عذاب بکشم. میمی

ون اندازه عذاب بکشی. توی قیه بودی. انصاف اینه که خودتم به همی عذاب بتو مایه»این یارو جو گفت: 

 شوکه
ً
نده بود. کناین خونه، سر میز شام، تمام کاراییو که کردی برام تعریف کردن و شنیدن بعضیاش واقعا

 « سر شنیدن بعضیاش حالت تهوع پیدا کردم.



کنم. ور که بود. من دیگه دارم کوچ میجگشتم به زندان. به زندالتی عزیز، همونکاش برمیای»من گفتم: 

خودم راهو بلدم. شما رو به ندای وجدانتون واگذار  دیگه منو بصیرت نخواهید کرد. راضی به زحمت نیستم،

 بابام گفت: « کنم.می

دنس زدن ادامه داد. اجزای جوری به زولیکهمین ممامان .«کنی نیستپسرم، اونجور که فکر می»

آروم شتی تو هم پیچ خورده بودن. این یارو جو دوباره یاورشو انداخت دور گردنش و موچاوش به طور ز ده

 گفت نه نه نه گریه نکن. منم هموننازش کرد و به طور مجنونی 
َ

ل زدم طرف در و رفتم بیرون و اونا رو جور ش

 با گناه وحشتناکی که مرتکب شده بودن تنها گذاشتم ای برادران من. 
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هدف توی خیابونا در حال کوچ کردن بودم برادران. همون بهرگ شبانه تنم بود که حالت بی با یه

زدن. هوای اون روز زمستونی هم به طور گداکشی شدم بهش زل میجماعت وقتی از بغلشون رد میرعیت

به این  شم راجعخواستم این بود که از تمام این قضایا دور بشم و دیگه مجبور نباسرد بود. تنها چیزی که می

متاع فکر کنم. بدین ترتیب با یه اتوبوس تا مرکز رفتم و بعد از اونجا پیاده رفتم به تیلور پلیس تا رسیدم به 

و این کده  رسومات خودم ارزش زیادی قائل بودم ای برادران من عادات و. من برای ملودیافروشی دیسک

 به نظر می
ً
رسید. وقتی وارد شدم، انتظار داشتم اندی رو اونجا هم از لحاظ ظاهری همونی بود که قبال

چکیدم. ولی برادران، کار راه اندازی که قدیما ازش دیسک می بصیرت کنم؛ همون دادای خیلی خیلی الغر و

ت یا همون نوجوون سمع های ندسآفرتها و ای در کار نبود و فقط صدای جیغ و آژیر شازدهدیگه اندی

یدن رقصکردن و هماهنگ با ضرباهنگش میپاپ جدید که افتضاح بود سمع می شد که داشتن یه آهنگمی

ه شکوند و بولنج یاورشو میتی بیش نبود و داشت قدسو اون دادایی که پشت پیشخون بود هم خودش ن

 یزد. خالصه رفتم طرفش و منتظر موندم تا مرحمت کنه متوجه حضور این بندهطور مجنونی هرتنه می

 عد گفتم: حقیر بشه و ب

دونم چرا چنین چیزی به دوگولم خطور کرد، نمی« ی چهلم موتزارت بشنوم.خوام یه قطعه از شمارهمی»

 ولی خب چنین چیزی به دوگولم خطور کرد. 

 دادای پشت پیشخون گفت: 

 « تا چی؟رفیق، چهل»

ل سمفونی. سمفونی شماره»من گفتم:   « مینور.ی چهلم در س 

 داراووووه، سیفـــونــی. خنده»رقاص که موهاش ریخته بود روی بصیرتش گفت:  هایاین ندستیکی از 

 « خواد.نیست؟ دلش سیفـــونــی می



کردم، برای همین یه جورایی ولی باید حواسمو جمع میشم، تونستم احساس کنم دارم از درون دژم میمی

ص و آژیرکش لبخند زدم. این دادای پشت های رقابه این دادا که جای اندیو گرفته بود و تمام این ندست

 « ذارم.ی صوتی منتظر بمون. االن یه چیزی برات میرفیق، برو توی باجه»پیشخون گفت: 

تونستی توش هر دیسکیو قبل از خرید سمع کنی و بعد بدین ترتیب من رفتم توی یه اتاقک موچول که می

« پراگ»ش سمفونی چهلم موتزارت نبود، این دادا یه دیسک برام گذاشت، ولی موسیقی در حال پخ

ود ها بصیرت کرده بود بیرون آورده بموتزارت بود. از قرار معلوم اولین متاع مربوط به موتزارتی که توی قفسه

کردم که یه وقت ترس و درد و ناخوشی ث شد من خیلی دژم بشم، ولی باید حواسمو جمع میو این باع

 نتحاراکردم، چون باعث شد حس فراموش کرده بودم که نباید فراموش می دوباره فوران نکنن، ولی یه چیزیو

الح اینقدر شدید اص منو تصادفیبهم دست بده. چیزی که فراموش کرده بودم این بود که این دکترای بچه

ای که عامل برانگیختن احساسات باشه، مثل بصیرت کرده بودن که حتی سمع کردن هر نوع موسیقی

کنه. دلیلشم این بود که اون فیلمای خشن همشون همراه با ردن خشونت منو ناخوش میکردن و تمنا ک

ها افتادم که شدن و یهو به طور خاصی یاد اون فیلم وحشتناک مربوط به نازیموسیقی متن پخش می

عامل ناخوشیم شده بود. حاال هم که موتزارت عزیز سمفونی پنجم بتهوون موسیقی متنش موومان آخر 

هم پشت سرم هرتنه زدن و دادای پشت پیشخون آژیر  هاندستبا شتاب از مغازه زدم بیرون و این  .بود

ی کور در امتداد خیابون شل و یه جورایی مثل یه شازده محل نذاشتمولی من بهشون « ِاه ِاه ِاه!»کشید: 

 خواد. دونستم دلم چی میبار کورووا. میمیلک طرفزدم و پیچیدم به 

رسید و روی عجیب به نظر میخیلی کده تازشم زد. وقع اول صبح بود، توی کده پرنده پر نمیچون اون م

تصویر یه سری گاو مومو کنان قرمزرنگ نقاشی شده بود و دادایی که پشت پیشخون بود،  شکل دیوارا

ه تازه نزارش ک موچاواین دادا با اون ده« شیر بعالوه. بزرگ.»دادایی نبود که من بشناسم. ولی وقتی گفتم: 

شکلی که خوام. شیر بعالوه رو بردم گذاشتم روی یکی از میزای مکعباصالح شده بود، فهمید چی می

اصلی قطع  یکنارشون پرده بود تا بشه ارتباطشونو با کده رتاسر این کده پراکنده شده بودن؛ میزایی کهس

ت کشیدم. وقتی کلشو هورت دم و هور پشت میز روی یه صندلی مخملی نشستم و هورت کشی .کرد

، به تدریج یه حسی بهم دست داد که انگار متاعی در حال وقوعه. جفت بصیرتم روی یه زرورق کشیدم

قفل شده بودن؛ به هر حال این کده از رفتگر ای موچول که از پاکت سیگار روی کف اتاق بیرون زده بود نقره

و  رانینوای بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد و اینقدر قرهگوالخی برخوردار نبود برادران. این تیکه زرورق ن

ین شد که مجبور شدم  در مقابلش جفت بصیرتمو کمی تا قسمتی دروریش کنم. اینقدر بزرگ شد که نه آتش



فقط میز مکعبیو، بلکه کل کورووا، کل خیابون، کل شهر و بعد کل دنیا رو فرا گرفت و بعد نوبت کل جهان 

ن. مثل دریایی بود که کل متاعیو که ساخته شده یا حتی بهش فکر شده توی خودش آفرینش بود برادرا

و دم زدن واژگانی چون   و که از خودم درمیاوردمتونستم صوت اصوات مخصوصیغرق کنه. یه جورایی می

 این خزعبالتو سمع کنم. بعد یه جورایی تونستم حسو  «هاحد و مرز روی بغض کوهپایهباران آن سوار بی»

کس ای به لرزه درمیان و بعد یه سری رنگ ظاهر شد که تا حاال هیچها دارن توی زرورق نقرهکنم که این منظره

 نزدیک ون دور دور دورا بودن و یکی داشتکرده بود و بعد یه سری مجسمه بصیرت کردم که انبصیرت 

وشن شده بودن ای برادران ر  داد و زیر و روی همشون توسط نور بسیار زیادیتر هلشون مینزدیک نزدیک

های مقدسش که همه مثل برنز ها و قدیسایزد منان بود همراه با فرشته کاروان در اصل هامن. این مجسمه

وزیدن و رگی داشتن و مثل یه جور باد این طرف و اون طرف میو بز های درشت درخشیدن و ریش و بالمی

 از سنگ یا برنزبرای همین نمی
ً
خورد و ساخته شده باشن و تازه جفت بصیرتشون تکون می تونستن واقعا

مدن تا تر اوتر و نزدیکتر و نزدیکشد. این پیکرهای درشت و بزرگ نزدیکآثار زندگی توشون بصیرت می

خودمو سمع کنم. بعد این حس بهم دست « اییییی»تونستم صوت این که نزدیک بود منو له کنن و من می

چی اعم از بهرگ، بدن، مغز، اسم و وجود خالص شدم و احساس گوالخی بهم دست داد که دیگه از شر همه

 ها وو ایزد منان و فرشته کردمبعد صوت خورد شدن و مچاله شدن سمع داد؛ انگار که توی بهشت باشم. 

هاش یه جورایی برام دوگوله تکون دادن؛ طوری که انگار در حال دم زدن این باشن که دیگه وقتی قدیس

قی نمونده، ولی من بازم باید تالش کنم و بعد انگار که هرچی بود و نبود پوزخند زد و هرتنه زد و فرو ریخت با

و نور گرم و روشن یه جورایی سرد شد و بعد من بودم و خودم؛ با اون لیوان خالی روی میز و میل به گریه 

 ت. االسؤی مشکالت و پاسخ تمام سکردن و این احساس که مرگ حالل همه

 درست بود
ً
؛ توی چیزی که بصیرت کرده بودم هیچ شک و ابهامی وجود نداشت، ولی این که چطور این کامال

این کارو انجام بدم متاعی بود که به درستی ازش اطالع نداشتم ای برادران من، چون تا به حال بهش فکر 

این  داشتم، ولی فکر کردن به تیزی گلوبر نکرده بودم. توی ساک کوچیکی که حاوی متاع شخصیم بود، یه

حالت تهوع بهم دست که فیشـــی به خودم تلچک بزنم و سرخاب سرخ خودم از بدن جاری بشه باعث شد 

 دغدغه به خوابخواستم خیلی آروم و بیآمیز نبود، بلکه میخواستم انجام بدم خشونت. کاری که میبده

  خواست بانی فالکت کسی باشه.تمند شما که دیگه نمیابدی فرو برم تا این پایانی باشه برای راوی اراد

ی عمومی که همون دور و بر بود کوچ کنم، شاید اونجا یه کتاب پیدا خونهبه این فکر کردم که اگه به آگاهی

رَدم و چقدر همه دلشون  انتحارکنم که توضیح بده بهترین راه برای  بدون درد چیه. به این فکر کردم که م 



ه، از اب و ام و اون جوی بوگندوی ریدمان غاصب گرفته تا دکتر برادسکی و دکتر برانوم و وزیر سوز برام می

طور. خالصه زدم به شناخت. دولت از خود مچکر بوگندو هم همینای که منو میکشور و هر دادای دیگه

 بصیرت کردمحاال هم دیگه از ظهر گذشته بود و وقتی به ساعت درشت مرکز نگاه کردم،  .قلب زمستون

ساعت دوئه و به این نتیجه رسیدم که اقامت در سرزمین به لطف کلسیم بیشتر از اون چیزی که فکرشو 

انیتا قدم زدم و بعد پیچیدم به خیابون بوثبی و بعد دوباره تو گبه طرف بلوار مار کردم طول کشیده بود. می

  ی عمومی.خونهیه چهارراه پیچیدم و سرانجام رسیدم به آگاهی

ی خیلی موچول بودم و بیشتر های دیرینه و ریدمان بود که یادم میاد از موقعی که یه شازدهاز اون تیپ کده

از شیش سال سن نداشتم واردش نشده بودم. این کده دو قسمت داشت: یکیش مخصوص امانت گرفتن 

ه بود و مشامش مردای و رساله و مجل جریدهکتاب بود و یکیش هم مخصوص خوندن کتاب و این قسمت پر از 

 دیرینه
ً
داد فضاشو پر کرده بود. این جماعت جلوی ای که پیکرشون بوی گند کهولت سن و فقر میشدیدا

کردن و وایساده بودن و عطسه می که سرتاسر اتاق پراکنده شده بود خوندن جریدهسکوهای مخصوص 

زدن تا به خوندن اخبار روز رو ورق میها دار صفحهزدن و خیلی غصهزدن و با خودشون دم میآروغو می

ه کردن کخوندن یا وانمود میداشتن مجله میادامه بدن و یه سری دیگشونم پشت میز نشسته بودن و 

و از یکی دوتاشون صوت خر و پف نینوایی سمع  . بعضیاشون خواب تشریف داشتنخونندارن مجله می

بعد در کمال شوک یادم افتاد اومدم اینجا تا پی ببرم شد. اولش یادم نمیومد برای چی اومدم اینجا، می

وار کتابا که پر از متاع فهرستکارتکس کوچ کردم طرف  کرد، برای همین  انتحارن درد شه بدوچجوری می

ه خواستم. یی اون چیزی نبود که من میکدوم نمایندهبود. اونجا پر از کتاب بود برادران، ولی عنوان هیچ

اریای یا و عکسایی از زخما و بیماشتو جلدم، ولی وقتی برش داشتم و بازش کردم، پر از نق کتاب پزشکی رفت

خواستم باال بیارم. برای همین گذاشتمش سر جاش وحشتناک بود که با بصیرت کردنشون یه جورایی می

بته بودم )الیا همون انجیلو برداشتم به امید این که حداقل مثل اون قدیما که تو زندالتی  مقدسو کتاب 

رسید خیلی وقت پیش باشه(، یکم منو آروم کنه و به طرف یه صندلی شه گفت قدیما، ولی به نظر مینمی

شل زدم تا بخونمش. ولی تنها متاعی که پیدا کردم له شدن این قوم و اون ملت و تلچک زدن و فحش دادن 

 برای همین نزدیک بودبهم دست بده. کلی یهودی به همدیگه بود و اینم باعث شد یه جورایی حالت تهوع 

 گریم بگیره که یهو یه زهالم خیلی دیرینه و ژولیده که جلوم نشسته بود گفت: 

 « چی شده پسرجان؟ مشکل چیه؟»

 « خوام انتحار کنم. دیگه طاقتم طاق شده. بار زندگی زیادی برام سنگین شده.می»من گفتم: 



از روی کتاب  دوگولشو؛ بدون این که «هیـــس.»بود گفت: مشغول خوندن  من یه دادای دیرینه که کنار

، ولی بودآشنا  در نظرم جورایییه  طرف مجنون جلوی روش که پر از متاع هندسی درشت بود بلند کنه.

 . این یکی زهالم گفت: چرادونم نمی

 .« ش داریراه درازی در پی. هنوز تر از اونی هستی که بخوای این حرفا رو بزنیپسرجان، تو جوون»

و این  کرد« هـیــــس»این دادای خواننده دوباره .« ی درشتنعوظ یه جفت دوگانهبله، مثل »به تلخی گفتم: 

دفعه دوگولشو بلند کرد و یه چیزی تو وجود جفتمون چیکی صدا کرد. بصیرت کردم کیه. اون با صوت 

 نینوایی گفت: 

ره. وقت هیچی از یادم نمیره. به خدا قسم من هیچوقت صورت کسی از یادم نمیبه خدا قسم که من هیچ»

ز ا چندتا کتاب با این موضوعبلورشناسی؛ همین بود. اون دفعه « خوک کثیف؛ االن دیگه تو چنگ منی.

به طور  ودندون مصنوعیاشخونه به امانت گرفته بود و ما هم توی راه برگشت به منزل خفتش کردیم و آگاهی

که همه راجع به بلورشناسی بودن ریزریز  وکتاباش یم ودپوره کر و پارهبهرگش م وکردیگوالخی له و لورده 

الم دیرینه به پا خاسته بود و ه. به فکرم رسید که چست و چابک بزنم به چاک برادران، ولی این ز کردیم

عرض خون کنار دیوار و اونایی که سر میز در مجریدههای کنداشت به طور مجنونی خطاب به تمام سرفه

 : کشیدزدن آژیر میکتاب و مجله چرت می

خوک مریضیه که کتابای بلورشناسیو خراب کرد؛ کتابای نادری که باالخره گیرش آوردیم. این همون بچه»

زد؛ طوری که انگار جنون خاصی توی صداش موج می« شه مثلشونو پیدا کرد.جا نمیوقت هیچدیگه هیچ

 عقلشو از د
ً
ی بارز یه جوون وحشی و بزدل این وسط نمونه»ست داده باشه. آژیر کشید: این دادای پیر کامال

و دوستاش منو کتک زدن و لگدمال کردن. لباسامو کثیف بین ما نشسته و تسلیم مروت ماست. این موجود 

های من خندیدن. گیج و برهنه با . به خونریزی و نالهبیرون کشیدن از تنم درآوردن و دندونامو از دهنم

 « نو فرستادن که برم خونه.اردنگی م

ها درست نبودن. اون یکم بهرگ به تن داشت و زدندونید برادران، تمام این دمطور که خودتون میهمون

 پتی نبود. 
ً
 کامال

 شم.اون قضیه مال دو سال پیش بود. از اون موقع تا حاال فقط دارم تنبیه می»من در جواب آژیر کشیدم: 

 « جا رو ببیند؛ عکسم توی روزنامست.من درسمو یاد گرفتم. اون



آفت  شدی. مثلتنبیه، ها؟ تو باید منهدم می»خورد سرباز بازنشسته باشه گفت: یه دادای دیرینه که می

 « گن تنبیه.مزرعه. به این می

 از .«خوام. حاال دیگه باید برمباشه، باشه، هرکسی نظرش برای خودش محترمه. از همه عذر می»من گفتم: 

شد با م بیرون. چیزی که الزم داشتم آسپیرین بود. میکوچ کن ی پیرمردای مجنونکده بلند شدم تا ازجام 

شد از داروخونه خرید. ولی این دادای بلورشناس آژیر آسپیرینی که میخوردن صدتا آسپیرین انتحار کرد. 

 کشید: 

ن، یا باور باور بکنید برادرا« بگیرینش.خوک قاتل یاد بدیم تنبیه یعنی چی. نذارید بره. باید به این بچه»

بود، منو با یاورای مرتعش و پیرشون گرفتن و مشامش  ونی مرتعش که هرکدوم نود سالشدوتا دیرینهنکنید، 

شد، اینقدر زیاد بود که حالت تهوع بهم ای که از این زهالمای رو به مرگ ساطع میکهولت سن و بیماری

موچاوم زد. من سعی کردم خودمو د سراغم و یه سری تلچک ضعیف به دهدست داد. این دادای بلوری اوم

چیزی که فکرشو  نخالص کنم و کوچ کنم بیرون، ولی این یاورای دیرینه که منو نگه داشته بودن، از او

خوندن دست برداشتن و اومدن تا اونا  جریدهی دیگه از تر بودن. بعد یه سری دادای دیرینهکردم قویمی

بکشیدش. لهش »کشیدن مثل: ارادتمند شما رو مورد عنایت قرار بدن. داشتن متاعی آژیر می هم راوی

 رتتونستم به خوبی بصیو تمام این خزعبالت. منم می« کنید. قاتل جونش بشید. دندوناشو خورد کنید.

ونی خالی وکنم چه اتفاقی داشت میفتاد. اتفاقی که داشت میفتاد این بود که پیری داشت دق دلیشو سر ج

خوک جک بیچاره. نزدیک بود جک بیچاره رو بکشه. این همون بچه»گفتن: بعضیاشون داشتن میکرد. می

زدن، انگار که کلش همین دیروز اتفاق افتاده باشه و فکر کنم جوری این متاعو دم میداشتن همین« کثیفه.

 دیروز اتفاق افتاده بوددر نظر اونا 
ً
که آژیر  جورایی یه دریا پیرمرد دونده و بوگندو. حاال یه کلش واقعا

کردن با اون یاورای ضعیف و چنگوالی فرتوتشون منو زدن، داشتن سعی مینفس میکشیدن و نفسمی

پشت سر هم تلچک وارد  وی سپاهشون بود مورد اصابت قرار بدن، ولی اون شخیل بلوری ما فرمانده

سر بزنه ای برادران من، چون کتک خوردن بهتر از  عی ازم ترین متات نداشتم کوچکأمنم جر کرد. می

ی اون درد وحشتناک بود، ولی همین که خشونت در جریان بود کافی بود تا باعث ناخوش شدن و تجربه

 کنه که وقتشگاهش وایساده و داره بصیرت میباش توی مخفیبشه احساس کنم ناخوشی با حالت آماده

 ه یا نه. شده بیاد بیرون و نعره بکش

اینجا چه خبره؟ همین االن تمومش کنید. اینجا »بعد یه دادای ناظر اومد که دادای جوونی بود و آژیر کشید: 

بسیار خوب، پس »ولی کسی به حرفش توجه نکرد. برای همین این دادای ناظر گفت: « ست.اتاق مطالعه



کردم توی کل محیا چنین دمی از دروازم وقت فکر نمیبدین ترتیب من که هیچ« زنم به پلیس.رم زنگ بمی

 بیرون بیاد آژیر کشیدم: 

یلی متوجه شدم دادای ناظر خ« بله بله بله. به پلیس زنگ بزنید. منو از شر این جماعت پیرمرد نجات بدید.»

مشتاق نیست به قشقرق ملحق بشه و منو از چنگال خشم و جنون این داداهای دیرینه نجات بده. فقط با 

این داداهای دیرینه حاال دیگه بدجوری داشتن ای که تلفن توش بود. ت به دفترش یا هرجای دیگهعجله رف

شن، ولی زدن و من احساس کردم اگه یه موچول هولشون بدم، همشون نقش بر زمین مینفس مینفس

موچاوم دههای ضعیفو روی خیلی صبورانه و با بصیرتای بسته جلوی هجوم یاورای دیرینه وایسادم و تلچک

. رذل. جوون خوک. قاتلبچه»کشیدن: های سنگینیو سمع کردم که آژیر میحس کردم و صوت نفس

بعد چنان تلچک محکمی روی دماغم دریافت کردم که پیش خودم گفتم به جهنم به « خرابکار. بکشینش.

بود لبته کار سختی نجهنم و بعد جفت بصیرتمو باز کردم و شروع کردم به تقال کردن برای آزاد شدن که ا

ا جوهای دیرینه ببه راهروی بیرون از اتاق مطالعه وارد شدم. ولی انتقام آژیرکشونبرادران و بدین ترتیب 

های حیوانی و مرتعششون که مشتاق زدن، با چنگالنفس میوجود این که داشتن به طور مرگباری نفس

بعد پاچم لیز خورد و افتادم زمین و بعد که داشتم گرفتن دوست و راوی ارادتمند شما بود، اومدن دنبالم. 

بسیار خوب، بسیار خوب، دیگه »گفتن: که می مشدم، صوت یه سری دادای جوونو سمع کردلگدمال می

 . هو بدین ترتیب ملتفت شدم که پلیس سر رسید« تمومش کنید.

 

 

 



1 
ان من، ولی مطمئن بودم این تونستم به وضوح بصیرت کنم ای برادر یه جورایی گیج شده بودم و نمی

 جایی بصیرت کرده بودم. ژاندارم
ً
د ی عمومی نگه داشته بوخونهاونیو که منو کنار در اصلی آگاهیها رو قبال

 نمی«آروم باش، دیگه تموم شد.»گفت: و می
ً
از اونه  ترولی به نظرم رسید که یه جورایی جوونشناختم، اصال

 بصیرت کرده بودم. داشتن با  که ژاندارم باشه. ولی مطمئن
ً
بودم اون دوتا رو که پشتشون به من بود قبال

: کشیدنزدن و آژیر میشور و شعف بسیار با شالقای موچول فیــشـــی به این داداهای دیرینه تلچک می

 اینم برای شما پسرای شیطون. به امید این که درس عبرتی باشه براتون تا دیگه اغتشاش ایجاد نکنید و»

نفس و که داشتن نفسر  های رو به موتجوبدین ترتیب این انتقام« نظم عمومی رو به هم نزنید اشرار خبیث.

کردن به اتاق مطالعه برگردوندن، بعد در حالی که به خاطر تفریحی که کرده بودن خس میزدن و خسمی

 زدن، برگشتن تا منو بصیرت کنن. اونی که سنش بیشتر بود گفت: هرتنه می

« همدیگه رو بصیرت نکردیم. چه خبرا؟ هه آقا الکس. الکس کوچولو. شخیل، خیلی وقته بَ ه بَ ه بَ ه بَ ه بَ ه بَ بَ »

هویت بصیرت کردن  مخصوص امنیت خودمن یه جورایی حیرون مونده بودم، چون یونیفورم و کوالف

رسید. بعد به اون یکی موچاوش بسیار آشنا به نظر می، گرچه که صوت و دهگوینده رو مشکل کرده بود

 کرخت و خرفت، دوبارهموچاو نیشخند و مجنونی داشت و دیگه شکی باقی نموند. ژاندارم نگاه کردم که ده

من.  یبوی چاقالو بود، دشمن دیرینهکرد چرخوندم. این همون بیلینگاهمو به سمت اونی که َبه َبه َبه می

 شخیل من و
ً
لی بوگندو ی بیدشمن بیلی چاقال بیلی چاقالوی بیلی بزه اون یکی هم دیم بود؛ کسی که قبال

خود به سری که مسئول پوش و کوالفشد، ولی حاال تبدیل شده بود به ژاندارم یونیفورممحسوب می

 برقراری نظم و قانون بود. من گفتم: 

 « اوه نه.»

اده ، هنوز از سرش نیفتاشتمبه یاد دبه طور گوالخی  کهدیم به دری وری گفتن عادت « غافلگیر شدی، نه؟»

 «هان هان هان.»بود: 



 « کنم.غیرممکنه. امکان نداره. باور نمی»من گفتم: 

مبل و . جکاسمون نیستای زیر نیمشه. ما کاسهبصیرتت داره ضعیف می»بوی نیشخند زد و گفت: بیلی

 « توی امنیت. جادویی هم در کار نیست شخیل. فقط به سن کار کردن رسیدیم و کار پیدا کردیم.

 هایی مثل شماتونن از شازدهده. اونا نمیشما سنتون خیلی کمه. هنوز دهنتون بوی شیر می»من گفتم: 

 « ژاندارم دربیارن.

 نمیبرادران، نمی« سنمون کم بود.»دیم ژاندارمه گفت: 
ً
تم. تونستونستم چنین چیزیو درک کنم، واقعا

شه این تو بودی که سنت از بقیه کمتر بود. حاال هم که سنمون کم بود شخیل کم سن و سال. و همی»

 « اینجاییم.

زد، بوی ژاندارم که این کنیه رو اسمش زار میبوی، در اصل بیلیبعد بیلی« کنم.هنوزم باور نمی»من گفتم: 

 شناختمش گفت: به این ژاندارم جوونی که منو نگه داشته بود و من نمی

ت . نیازی نیسکننجوونا جوونی مینظر کنیم. طبق معمول نوشتن صرف رکس، به نظرم بهتره از گزارش»

کنه. ما خوب یادمونه، ولی این وروجک داره مثل قدیما شیطنت می همیشه از روتین اداره پیروی کنیم.

اع دف. اون داشته به جماعت پیر و بیممکن نیست چیزی یادت بیادشناسیش، برای همین خب، تو نمی

موران أبه عنوان م هم طور که حقشو داشتن تالفیشو سرش درآوردن. ولی مااونا هم همون کرده وحمله می

  «ی برخورد با مجرمین به طور مستقل تصمیماتی بگیریم.قانون باید حق داشته باشیم در زمینه

ومدن ا گید واسه خودتون؟ برادران، اوناچی دارید می»تونستم به گوشولوهام اعتماد کنم گفتم: من که نمی

تونی طرف اونا رو بگیری. کار کاِر همون دادایی بود که سراغ من. شما نباید طرفشونو بگیرید. دیم، تو نمی

 «خواست بعد از این همه وقت یه انتقام موچولی گرفته باشه.قدیما انگولش کردیم و حاال اون هم می

 دیگه منو دیم این همه وقت واژگان درستیه. من به طور گوالخی اون ر »دیم گفت: 
ً
وزا رو یادم نمیاد. ضمنا

 .« باید بهم بگی افسرصدا نکن. 

دیگه به شدت « هرچند در حد نیاز یه چیزایی یادمون هست.»بوی به طور معناداری سر تکون داد: بیلی

های گلوبر خوب الی انگشتاشون بچرخه باید های شیطونی که تیزیشازده»رسید. قبل چاقالو به نظر نمی

ی عمومی بردن بیرون. اونجا یه اتول امنیتی پارک خونهبعد خیلی محکم منو گرفتن و از آگاهی« بشن. مهار



کردن راننده بود. یه جورایی با تلچک منو روی صندلی عقب این شده بود و این دادایی که رکس صداش می

خودشو از دوگولش کوالفاتول نشوندن و من به طور ناخودآگاه تصور کردم تمام اینا شوخیه و دیم یهو 

کردم با خوف درونی وجودم مبارزه کنم که سعی می منزنه. ولی این کارو نکرد. درمیاره و هاهاها هرتنه می

 گفتم: 

 « پیت چی؟ چه بالیی سر پیت اومد؟ جورجی که حیف شد، ماجراشو سمع کرده بودم.»

هر تونستم بصیرت کنم که داریم از شمی« ست.این اسم یه جورایی برام آشناپیت. اوه بله، پیت. »دیم گفت: 

 شیم. گفتم: خارج می

 « قراره کجا بریم؟»

رون؛ ریم بیهوا هنوز روشنه. داریم از شهر می»بوی از صندلی جلو برگشت تا عقبو نگاه کنه و بگه: بیلی

میشه، ه هزنه، ولی بیغوله و دلنشینه. صحیح نیست، البته نجایی که سرمای سگ زمستون توش موج می

ه به شکنیم. برای پاکسازی خیابونا فقط نمیکه رعیت جماعت بصیرت کنن ما چطور مجرما رو مجازات می

 اینو که گفت، دوباره روشو برگردوند. « یه طریقت بسنده کرد.

 این قضایا رو درک نمی»من گفتم: 
ً
 ه بابت تمام کارایی کمن ها گذشته و کفن شده. کنم. گذشتهمن اصال

ً
 قبال

 « کرده بودم تنبیه شدم. من درمان شدم.

  «گفت خیلی روش خوبیه.خبرشو برامون خوندن. مافوقمون خبرشو برای هممون خوند. می»دیم گفت: 

و تر از اونی خودت چیزیبهتره بگی برای تو خوند. هنوزم خنگ»با لحنی که یه موچول نیشدار بود گفتم: 

 « بخونی برادر، مگه نه؟

محکم و  بعد یه تلچک« آه، نه. نباید اینجوری حرف بزنی. دیگه نه شخیل.»ثر گفت: أالیم و متدیم با لحنی م

 درشت زد به َچ 
َ
 دماغ شدم و سرخاب سرخ چیلیک چیلیک چیکه کرد. ووکم، طوری که خونرن

 مادکدومتون اعتوقت به هیچمن هیچ»خیلی تلخ و دلخور گفتم:  مشغول پاک کردن سرخاب با یاورم شدم و 

 « نداشتم. همیشه تک و تنها بودم.

حاال دیگه به بیرون از شهر رسیده بودیم؛ جایی که پر از درخت بود و « جا خوبه.همین»بوی گفت: بیلی

کم داشت کرد. کمشد و اون دوردورا یه تراکتور داشت ترتر میها سمع میو غریب پرنده عجیبی چهچهه



جماعت یا حیوونی اون دور و بر نبود. فقط ن بود. هیچ رعیتی زمستوشد، چون اون موقع چلهغروب می

 « بوی، پیاده شو. وقت یه موچول تنبیهه.الکس»ما چهارتا بودیم. دیم گفت: 

د و کر توی کل مدتی که اون کارا رو کردن این دادای راننده پشت فرمون اتول نشسته بود، سرطان دود می

 توجه  خوند. چراغ داخلیه کتاب جیبی موچول می
ً
اتولو روشن کرده بود تا خوب بتونه بصیرت کنه. اصال

خوام وارد جزئیات کاری که بوی و دیم داشتن چه بالیی سر راوی ارادتمند شما میاوردن. نمینکرد بیلی

 ای متشکل از ترترزمینههف جلوی پیشتپ و هفنفس زدن و تپکردن بشم، ولی کلش یه جورایی نفس

ول یه سری بازدم دودی شد توی فضای روشن اتالی چمنای پتی بود. می گنجیشکجیک جیکتراکتور و 

زد. اونا تمام مدت روی من داشت خیلی آسوده کتابشو ورق میهه رو که بصیرت کرد و البته این یارو راننده

خیل. ش هفکر کنم کافی باش»دونم کدومشون، گفت: بوی یا دیم، نمیبودن ای برادران من. بعد بیلیسوار 

موچاوم زدن و من افتادم زمین و رو بعد هرکدوم یه تلچک به ده« کنی؟می فکر فکر کنم کافی باشه، تو چی

خود و چمنا دراز کشیدم. هوا سرد بود، ولی من خیلی سردم نبود. بعد اونا یاورشونو پاک کردن و کوالف

 باز »بوی گفت: . بیلیبه اتولبرگشتن ن دوباره پوشیدن و بعد ه بودیونیفورمشو که درآورد
ً
م همدیگه رو بعدا

منشانه رو از خودش درآورد. وقتی و دیم هم یکی از همون ادا اطفارای دلقک« بصیرت خواهیم کرد الکس.

خوند تموم کرد و کتابو کنار گذاشت، اتولو روشن کرد و بعد به طرف شهر راه ایو که داشت میراننده صفحه

جا خسته و داغون دشمن سابقم برام دست تکون دادن. ولی من همون افتادن و این وسط شخیل سابق و

 دراز کشیدم. 

یکم که گذشت، درد شدیدتر شد، بعد بارونی که مثل یخ سرد بود شروع به باریدن کرد. نه رعیت جماعتی 

گیرفانم  ای درتیلهدر معرض بصیرت بود و نه چراغ منزلی روشن. منی که نه جایی برای رفتن داشتم و نه مایه

 دنس زدم و بعد از جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن. تونستم برم؟ یکم اوهو اوهو اوهو زولیککجا می
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جایی بود که بهش رسیدم برادران. توی تاریکی  خانهخواستم و خانه، خانه، خانه؛ خانه چیزی بود که می

ه یه رسید. این منو بترتر تراکتور ازش به گوش میقدم زدم و نه به طرف شهر، بلکه به طرف جایی که صوت 

 بصیرت
ً
ها ی دهکدهکردم، ولی شاید به خاطر این بود که همه شجور دهکده رسوند که به نظرم اومد قبال

 وقتی هوا تاریک باشه. توی این دهکده یه سری خونه بود و یه جور شبیه به هم به نظر می
ً
رسن؛ خصوصا

ه تونستم اسمشو کی کوچیک تک و تنها قد علم کرده بود و من میکده یه کلبهمیکده و درست انتهای ده

 زد بصیرت کنم. روی دروازه برق می

کشیده کرده بود و برای همین بهرگم دیگه . این بارون یخی منو مثل موش آبخانهاونجا نوشته شده بود 

م به انگیزرسید و افتخار شهوتر میانگیز به نظانگیز و نفرتشد و خیلی رقتمد روز محسوب نمیغایت 

دت موچاوم به شی خیس و ژولیده و ریدمان پراکنده روی دوگولم تبدیل شده بود و مطمئن بودم دهیه فاجعه

تمام پیکرم شل و ول لق زدن.  زدم، یه جورایی ورچالسزخمی و کبود شده و وقتی به چندتا از دندونام 

 عطش داشتم، 
ً
برای همین دروازمو باز کردم تا بارون سرد واردش بشه و شیکمم کوفته شده بود و شدیدا

بودم و تازه اون خوراک اول صبحم  نخوردهکرد، چون از صبح تا حاال خوراکی همش داشت قرررر غرش می

 خیلی زیاد نبود ای برادران من.

زه رو ه کمکم کنه. درواشد یه دادا پیدا کرد که بتونمی خانهشاید اونجایی که جلوی دروازش نوشته شده بود 

به منزل لغزیدم، چون بارون یه جورایی به یخ تبدیل شده بود و منتهی باز کردم و یه جورایی تو مسیر حیاط 

انگیز در خونه رو زدم. هیچ دادایی سر نرسید، برای همین یه موچول بیشتر و بلندتر بعد خیلی آروم و رقت

ه، بل»سمع کردم. بعد در باز شد و یه یه صوت مردونه گفت: در زدم و بعد صوت نزدیک شدن پاچه به درو 

 « چیه؟

کنم کمکم کنید. پلیسا منو کتک زدن و بعد توی جاده ولم کردن تا بمیرم. اوه، اوه، خواهش می»من گفتم: 

 « کنم.کنم یه نوشیدنی بهم بدید و بذارید کنار آتیش بشینم؛ قربان، تمنا میخواهش می



 باز شد و
ً
نم. کرد بصیرت کترق تروق می داخل منزل تونستم نور گرم و صمیمی آتیشیو کهمن می در کامال

ن ترتیب یه بدی.« مبیا تو معاینت کن کت کنه قربانی بیچاره،هرکسی هستی بیا تو. خدا کم»این دادا گفت: 

 احساس می
ً
 ادا اطفار نبود برادران، چون واقعا

ً
دیگه تمومه. این  کردم کارمجورایی لنگ زدم تو و این اصال

یاوراشو انداخت دور کوپالم و منو به همون اتاقی هدایت کرد که آتیش توش روشن بود و البته دادای مهربون 

که روی دروازه نوشته شده بود، یه جورایی آشنا به نظرم  خانهمن بالفاصله فهمیدم اونجا کجا بود و چرا اسم 

دادا هم یه جورایی با مهربونی به من نگاه کرد. حاال دیگه خوب به رسید. من به این دادا نگاه کردم و این می

 خیالی من وی و بیلتونست منو به جا بیاره، چون توی اون دوران سبکباجا آورده بودمش. البته اون نمی

خواستیم قشقرق درشتی انجام بدیم و رعیت جماعتی انگول کنیم و متاعی شخالی قالبیم وقتی می

شدن. این دادا زدیم که یه جورایی استتار هویت گوالخی محسوب میموچاو میایی به دههبچاپیم، نقاب

 سی، چهل یا پنجاه سال داشتر سالی به نظر میدادای قدکوتاه و میان
ً
 و بصیرتک به بصیرتش سید؛ حدودا

، خدا خدا گرم برات میارم. وای خدابیا بشین کنار آتیش. منم یکم ویسکی و آب»به من گفت: زده بود. 

 موچاوم انداخت. آمیز به دوگوله و دهبعد یه جورایی یه نگاه مرحمت« بدجوری کتکت زدن.

 « کار پلیسه. پلیس وحشی و مخوف.»من گفتم: 

رم و اون ویسکی رو که قولشو دادم یه قربانی دیگه. قربانی عصر مدرن. االن می»این دادا آه کشید و گفت: 

و بعد از اتاق رفت بیرون. من یه دور به این اتاق موچول و راحت « تو یکم تمیز کنم.برات میارم. بعد باید زخما

 پر 
ً
ه جورایی یو یه شومینه و چندتا صندلی هم اونجا گذاشته شده بود و  شده بود از کتابنگاه کردم. تقریبا

ذ مچاله و کلی کاغماشین تحریر بود و کنه. روی میز یه هیچ زنی اونجا زندگی نمی تونستی بصیرت کنیمی

کرد. یه جورایی مسخره به نظر کار می« پرتقال کوکی»من یادم اومد این دادا یه نویسنده بود و داشت روی 

کردم این راز فاش بشه، چون رسید که چنین متاعی تو ذهنم حک شده بود. هرچند نباید یه کاری میمی

بال  ی سفید اینیای فاضالب فاجعه توی اون کدهتصادفدر اون لحظه به کمک و محبت نیاز داشتم. اون بچه

رو سرم آورده بودن. یه کاری کرده بودن به اجبار به کمک و محبت بقیه نیاز داشته باشم و تمایل داشته باشم 

 به هرکسی که قبول کنه محبت و کمک کنم.

م، م و وقتی شرب کردیه لیوان لبریز داغ محرک داد بهم تا شرب کن« بفرمایید.»این دادا برگشت و گفت: 

 بهتر شد. بعد زخمای روی ده
ً
 موچاومو تمیز کرد و بعد گفت: حالم واقعا



تونی سر میز شام هرچی تو کنم. بعدش میمام آب داغ. خودم برات وانو پر میح االن بهترین وقته برای»

رادران من، ای ب« کنم.می کنی شامتو برات آمادهم میداری حمادلت هست برام بگی. حین این که 

 اشک آدمو درمی
ً
آورد و فکر کنم که چند قطره اشک توی بصیرتم بصیرت کرد، چون گفت: عطوفتش واقعا

 و کوپالمو نوازش کرد. « چیزی نیست، چیزی نیست.»

مند شدم و این دادا برام پیژامه و روبدوشامبری آورد که آتیش خوب بهره دلپذیر گرمابهخالصه رفتم و  از یه 

ی کهنه. برادران، با وجود این که هنوز چهارستون بدنم درد و البته یه جفت دمپاچهرده بود گرمشون ک

ها کوچ کردم پایین و بصیرت کردم که چاقو شه. از پلهکرد، احساس کردم به زودی حالم خیلی بهتر میمی

ی پریما و طول و چنگال و یه قرص نون بزرگ روی میز وسط آشپزخونه گذاشته شده و البته یه بطری سس

کردن و لیوان بزرگی که حاوی مخلوط هایی که داشتن جلزولز مینکشید که نیمرو و رون خوک و سوسیس

هم سر میزم گذاشته شد. نشستن سر میز و غذا خوردن توی اون فضای گرم خیلی شیر و چای شیرین بود 

و رون خوکو خوردم و بعد یه تیکه بخش بود و منم پی بردم که خیلی گرسنمه، برای همین بعد از نیمر لذت

ای درشت آغشته شده بود. من شده از یه ظرف شیشهفرنگی خارجاز قرص نونو که به کره و مربای توت

 « تونم لطفتونو جبران کنم؟حالم خیلی بهتر شد. چطور می»گفتم: 

جایی که باید نکنم، اومدی هموفکر کنم تو رو بشناسم. اگه همونی باشی که من فکر می» اون گفت: 

قربانی همین  صبح امروز چاپ کرده بودن؟ تو یروزنامهمیومدی دوست من. اون عکس تو نبود که توی 

شه گفت خدا تو رو به اینجا فرستاده. توی زندان ، پس میتکنیک وحشتناک جدید نیستی؟ اگه هستی

 ، من از صمیم قلب باهاتبیچاره . پسرپلیس تو رو شکنجه کنهشکنجه شدی، بعد انداختنت بیرون تا 

 « کنم.احساس همدردی می

 ذاشت یه واژه هماالشو جواب بدم، ولی حتی نمیباز نگه داشته بودم تا سؤبرادران با وجود این که دروازمو 

  دم بزنم.

 ی خاصی دارنکس و درمانده به اینجا پناه آورده. نیروهای پلیس عالقهتو اولین کسی نیستی که بی»

ی این دهکده بیارن. ولی این لطف پروردگاره که تو، تویی که خودت یه قربانی از نوع ونو به حومههاشقربانی

 اسم من به گوشت نخورده؟هدیگری هستی، گذرت به اینجا افتاد
ً
 « . احیانا

به گوشم خورده. نخوندمش، ولی « پرتقال کوکی»اسم »کردم. گفتم: برادران، باید خیلی حواسمو جمع می

 « گوشم خورده. اسمش به



آآآه، حاال از خودت برام »گفت:  و موچاوش یه جورایی مثل خورشید تابان در صبح تابستان درخشنده شدده

 « بگو.

چیز زیادی برای تعریف کردن وجود نداره. سر یه شوخی احمقانه و بچگانه، یه سری »من خاشعانه گفتم: 

رد ، یعنی یه خانم دستبآفرتی یه بور کردن به خونهمنو متقاعد کردن، یا بهتره بگم منو مجدوست ناباب 

 مقصود این نبود که به کسی آزاری رسونده بشه. مت
ً
دن سفانه تالش پیرزن بیچاره برای بیرون کر أبزنم. اصال

رفتم بیرون،  باعث شد به قلب پاکش فشار من از خونه، با وجود این که من خودم داشتم به اختیار خودم می

 « ت کنه. من توی مرگ ایشون مقصر شناخته شدم. بعد فرستادنم زندان قربان.وارد بشه و فو

 « بله، بله، بله، ادامه بده.»

  «بعد من به عنوان کسی که این متاع لودویکو  قراره روش امتحان بشه توسط وزیر کشور برگزیده شدم.»

رو به جلو خم شد و آستین پولیورش این دادا که خیلی تو جلد حرفای من فرو رفته بود، از روی اشتیاق سمع 

. منم هرچی بود بهش گفتم« هرچی هست بهم بگو.»فرنگی فرو رفت و بعد گفت: توی بشقاب مربای توت

 رسید؛ جفتزده به نظر میهرچی بود و نبود بهش گفتم برادران. از شنیدن تمام این صحبتا خیلی ذوق

تر تر و سفتتر و سفتروی بشقاب هم داشت سفت روغنبصیرتش نورانی بود و لب و لوچش از هم سوا. 

از جاش بلند شد و ظرفا و متاع  داد و زیرلب هم هم هم کرد وشد. وقتی حرفام تموم شد، سرشو تکون می

 دیگه رو از روی میز برداشت و برد به سینک ظرفشویی تا بشورتشون. من گفتم: 

 « ارمه.ی افتخقربان، اجازه بدید من ظرفا رو بشورم. مایه»

 »ی شیرو چرخوند و فشار آب فیشی جریان پیدا کرد و بعد گفت: این دادا دستگیره
ً
پسرجان، تو فعال

استراحت کن. از قرار معلوم تو گناه کردی، ولی مجازاتت فراتر از حد انتظار بوده. اونا تو رو به چیزی غیر از 

از دید  تونی کارایی انجام بدی که. تو فقط میانسان تبدیل کردن. تو دیگه از قدرت انتخاب برخوردار نیستی

 برام  اینتونه کارای خوب انجام بده. قبول باشن؛ تو تبدیل به ماشینی شدی که فقط میاجتماعی قابل
ً
کامال

 های جنسی، ادبیات ول کردن. موسیقی، فعالیتچی رو برای تو به یه مرز تبدیاونا همهواضح و مبرهنه که 

 « یگه منشأ لذت نیستن؛ منشأ عذابن.هنر، اینا همشون د

 « یید.فرماقربان، درست می: »من مشغول دود کردن یکی از سرطانای فیلتردار این مرد مهربون شدم و گفتم



اونا همیشه توی کاراشون افراط »گفت:  شروع کرد به تمیز کردن یه بشقاب و پرتیجورایی با حواسیه 

از انجام این کاره. وقتی انسان توانایی انتخاب کردن نداشته باشه، کنن. ولی گناه واقعی نیت اصلیشون می

 « دیگه انسان نیست.

 « کشیش هم همینو گفت. منظورم کشیش زندانه.»من گفتم: 

همینو گفت، آره؟ البته که »کرد گفت: ی پیشو تمیز میده دقیقه بشقابدر حالی که هنوزم داشت همون 

مسیحی معتقده، نه؟ خب، االن برنامه اینه که فردا چند نفر قراره بیان گفت؛ به هر حال یه گفت. باید می

دولت مغرور  به مالقاتت. فکر کنم بشه ازت استفاده کرد پسرجان. فکر کنم تو بتونی در امر برانداز کردن این 

 چیزی نیست که برای 
ً
ت دول کیبهمون کمک کنی. تبدیل کردن یه جوون مثل تو به یه ماشین کوکی مسلما

 
ً
گرانه ارزشیه که بهش دولتی که منش سرکوببرای دستاوردی پیروزمندانه محسوب بشه؛ خصوصا

 کرد. من گفتم: هنوزم داشت همون بشقابو تمیز می« باله.می

کنید. من با شما راجع به بالیدن موافقم قربان. این دولت بشقابو تمیز می خیلی وقته دارید اونقربان، »

 خیلی به خود
ً
 « باله.ش میظاهرا

اوه، من »این دادا طوری که انگار این بشقابو برای اولین بار بصیرت کرده باشه گذاشتش رو کابینت و گفت: 

 خونه منزلهنوزم در انجام کارای 
ً
به طور کامل به  مووقتمن و  بودداری  کار همسرم مهارت پیدا نکردم. قبال

 .« دادممینوشتن اختصاص 

 چه اتفاقی برای خیلی دوست داشتم بدونم« بان؟ همسرتون ترکتون کرده؟همسرتون قر»من گفتم: 

 بود، چون خوب به خاطر داشتمش. افتادههمسرش 

دن و بهش ای کتکش ز سفانه درگذشت. به طور وحشیانهأمتبله، منو ترک کرد. »با یه صوت بلند و تلخ گفت: 

اش که باهاشون یه کهنه رو نگه داشته بود یاور « تجاوز کردن. شدت شوک خیلی زیاد بود. توی همین خونه.

توی اتاق بغلی. برای این که به زندگی کردن توی این خونه ادامه بدم، خودمو قوی کردم، »لرزیدن. داشتن می

ولی مطمئنم اونم خواستش اینه توی جایی که عطر خاطراتش توی هوا معلقه بمونم. بله بله بله. دختر 

مبرهن بصیرت کردم در اون ظلمت دور و دراز چه اتفاقی افتاد و وقتی بصیرت  برادران من، واضح و« بیچاره.

دوباره درد توی دوگولم خیمه خوام استفراغ کنم و کردم توی اون حادثه منم مقصر بودم، احساس کردم می

موچاوم مثل گچ سفید شده بود و انگار هیچ سرخابی زیرش زد. این دادا حالت منو بصیرت کرد، چون ده



 میج
ً
بخواب.  تو برو»تونست حالت منو بصیرت کنه. با مهربونی گفت: ریان نداشت. با این وضعیت مسلما

 دوران سختیو پشت سر گذاشتی. تو هم مثل اون دختر 
ً
یه اتاق اضافه برات آماده دارم. پسر بیچاره، احتماال

 « بیچاره قربانی عصر مدرنی.
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گوالخی خوابیدم و از رویا و کابوس هم خبری نبود و صبح که شد هوا خیلی صاف  کل شبو به طور برادران،

رسید. مثل همیشه یکم به مشام می در حال پخته شدن بودای که و خنک بود و از پایین مشامش صبحونه

 یچیو یادم اومد و بعد احساس گرما و امنیت کردم. ولطول کشید یادم بیاد کجا بودم، ولی خیلی زود همه

حین این که توی تخت دراز کشیده بودم و منتظر بودم به میز صبحونه فرا خونده بشم، به نظرم رسید که 

قلب که یه جورایی مهر مادری تو رگاش جریان داشت چیه، باید پی ببرم اسم این دادای مهربون و خوش

ی کتاب جه به این که نویسندهبگردم؛ با تو« پرتقال کوکی»پتی از جام بلند شدم تا دنبال برای همین پاچه

 می
ً
پیدا کرد. توی اتاق من غیر از تخت و صندلی و المپ یا پشت جلدش شد ناوشو روی جلدش بود، مسلما

قد درشت و تمامعکس یه چیزی نبود، برای همین کوچ کردم به اتاق بغلی که اتاق خود این دادا بود و اونجا 

خاطر آوردنش دوباره یه موچول حالت تهوع بهم دست داد. ولی بصیرت کردم و با به  زنشو روی دیواراز 

پرتقال »کردم، اونجا یه نسخه از طور که فکرشو میی کتاب هم وجود داشت و همونتا قفسهاونجا دو سه

شه گفت نخاع کتابه ناو نویسنده نوشته شده و پشت جلد و روی جایی که می البالی کتابا بودهم « کوکی

ود لباس خوابش تنم باونم واسه خودش یه پا الکسه. . پیش خودم فکر کردم یا ایزد منان، دراف الکسانبود: 

 سردم نبودو پاچه
ً
 با آرامش مشغول ورقو برای همین  پتی بودم، ولی به خاطر گرم بودن فضای کلبه اصال

 و پر بود از واژگانی. با یه نثر مجنون به نگارش دراومده بود زدن کتاب شدم، ولی چیزی ازش سر درنیاوردم

 حرف حسابش  چون آه و اوه و این
ً
این روزا رعیت جماعت دارن به ماشین این بود که خزعبالت، ولی کال

اف . نشن و اونا، یعنی در اصل خودم و خودش و خودت، مثل یه میوه حاصل رشد طبیعی هستتبدیل می

ا که توسط ایزد منان کاشته شده پرورش پیدا نظرش این بود که ما همه روی درخت دنیا یا باغ دنی الکساندر

 از  به ما نیاز داره.کنیم و ایزد منان برای فرو نشاندن عطشش به عشق  یا همچین متاعی می
ً
حبتا این صاصال

 چقدر مجنونه خوشم نیومد ای برادران من و به نظرم رسید این 
ً
یا شاید هم به خاطر اف الکساندر واقعا

ون شده. ولی بعد این دادا با همون صوت عاقل که سرشار از شادی و عشق و این انتحار زنش اینقدر مجن

 خزعبالت بود منو صدا کرد تا برم پایین و راوی ارادتمند شما هم چنین کرد ای برادران من. 



 . خطاب به منآوردتستر درمیکرد و نون تست سیاه از صید می از قابلمه مرغ سفتداشت با مالقه تخم

شه که من بیدارم. مشغول لی وقته که خوابی. تا ساعت ده چیزی نمونده. چند ساعتی میخی»گفت: 

 « بودم.

 « نویسید قربان؟دارید یه کتاب جدید می»گفتم: 

ی که مرغایو بعد خیلی نیک و شخیالنه نشستیم جلوی تخم« نه، نه، مشغول نوشتن نبودم.»اون گفت: 

خرت جویده بشه و مخلوط چای و شیر خرتاهی که قرار بود خرتتست سیتق بشکنن و نونتققرار بود تق

ا نه، پای تلفن ب»هم که توی لیوانای درشت مخصوص صبحانه ریخته شده بود کنار این متاع قرار داشت. 

 « چند نفر مشغول حرف زدن بودم.

ن کردم تلفر میفک»مرغ گفتم: زدم توی سر تخمگم و داشتم با قاشق میمن که حواسم نبود چی دارم می

 « ندارید.

این دادا که یه قاشق موچول تو یاورش نگه داشته بود، مثل یه حیوون چست و چابک خیلی هوشیارانه 

 « کردی تلفن ندارم؟چرا؟ چرا فکر می»گفت: 

ی اون ظلمتو برادران، حیرون این بودم که تا چه حد قسمت اولیه« هیچی، هیچی، هیچی.»من گفتم: 

سمتی که من اومدم در زدم و همون حکایت قدیمیو تعریف کردم که باید به دکتر زنگ بزنم یادشه؛ همون ق

با سوءظن منو برانداز کرد،  ولی بعد دوباره مهربون و سرخوش شد و قاشقو  اولش و زنش گفت تلفن ندارن.

 ملوچ شد و گفت: و مشغول ملچ مرغفرو کرد توی تخم

تونی علیه دولت سالح دونی، تو میتو براشون خیلی جالبه. می بله. به چند نفر زنگ زدم که وضعیت»

تونی کاری کنی که این دولت بدذات توی انتخابات در پیش رو پیروز نشه. چند ثری باشی؛ میؤبسیار م

از باالی « کنه.شه که دولت به خاطر رسیدگی به جرم و جنایت خیلی از خودش تعریف میماهی می

ال ایجاد شد که آیا پی برده ؤشد به من نگاه کرد و یه لحظه برام سبخار بلند میمرغش که داشت ازش تخم

استخدام کردن اراذل وحشی و جوون به »من توی محیاش چه نقشی ایفا کرده بودم یا نه. ولی اون گفت: 

ف عیانسانو ضگری که های به ظاهر اصالحعنوان نیروهای پلیس. مطرح کردن پیشنهاد استفاده از تکنیک

کرد برادران و داشت با طول و تفسیر واژگان ادا می« کنن.کنن و قدرت اختیار و اراده رو ازش سلب میمی

 توی کشورهای دیگه نتیجه»نگاه مجنونی توی بصیرتش نقش بسته بود. 
ً
دیدیم.  ی این کارها روی همهقبال



اه ی یک دستگکشه که زیر سایهلی نمیی پرتگاه قرار داریم. اگه این وضع ادامه پیدا کنه، طوما روی لبه

مرغ و جویدن نون تست بودم پیش خودم فکر کردم: که مشغول خوردن تخم من« سیاسی مستبد فرو بریم.

 « ای وای، ای وای، ای وای.»

 گفتم: 

 «نقش من این وسط چیه قربان؟»

م عادی، باید بدونن؛ باید ی این اعمال شیطانی هستی. مردم، مردتو شاهد زنده»با یه نگاه مجنون گفت: 

رفت توی آشپزخونه، به طرف سینک، به طرف یخچال و بعد با صوت این دادا از جاش بلند شد و « ببینن.

خود  پناه بشه؟ آیا االن ایناونا دوست دارن پسر خودشون مثل تو تبدیل به یه قربانی بی»نینوایی گفت: 

ی هرادت و اأنیست؟ آیا این دولت زندگی و جر گیره چی جرمه و چی جرم دولت نیست که تصمیم می

یکم آروم گرفت، ولی برنگشت سر « ؟کشونهی نابودی نمیبه ورطههرکسی رو که عامل نارضایتیش باشه، 

راه شه؛ همامروز صبح، وقتی تو خواب بودی، یه مقاله نوشتم. یکی دو روز دیگه منتشر می»میز و ادامه داد: 

بر طبع  ییدی باشهامضاش کنی تا مهر تأ رسی. پسرجان، تو بایداراحت به نظر مییه عکس از تو که توش ن اب

 من گفتم: «  ی بالیی که سرت آوردن.رحمانهبی

گید که می ایای که بابت نوشتن مقالهتیلهشه؟ البته منظورم اینه که غیر از مایهقربان، چی نصیب شما می»

 « را اینقدر با شدت و حرارت مخالف این دولت هستید؟کنید؟ قصد جسارت ندارم، ولی چدریافت می

 ی میزو محکمدندوناشو که خیلی ریدمان بودن و دود سرطان روشون لک انداخته بود به هم فشار داد، لبه

ها باید مبارزه کنن. برخورداری از آزادی برای دفاع کردن یک سنت قدیمیه. من مرد بعضی»گرفت و گفت: 

ین ترط اگه جایی رسوایی ببینم، دوست دارم پاکش کنم. اسم احزاب کوچکمتعصبی نیستم. من فق

کنن، اوه بله. اونا اهمیتی نداره. اونچه که اهمیت داره سنت آزادیه. مردم عادی به این چیزا توجه نمی

 «حاضرن برای یه زندگی آروم آزادیشونو بفروشن. برای همینه که الزمه برانگیخته بشن، برانگیخته بشن ــ

م شد. خسرش فرو کردش به دیوار، طوری که  بیخبرادران، اینجا بود که این دادا یه چنگالو برداشت و دو سه 

ی با لذت غذاتو بخور پسر بیچاره؛ قربانی بیچاره»بعد پرتش کرد رو زمین و با یه لحن خیلی مهربون گفت: 

ر. بخور. بخو»یوب شدن بود. مع شرفتونستم به خوبی بصیرت کنم که دوگولش در من می« عصر مدرن.

 ولی من گفتم: « مرغ منم بخور.تخم



ون تونم بدگیرم؟ بازم میشه؟ برای بیرون اومدن از وضعیت فعلی تحت درمان قرار میچی نصیب من می»

تونم یه محیای عادی داشته باشم؟ قربان، چی به سر من ناخوش شدن سمفونی سمع کنم؟ دوباره می

 « میاد؟

ری به من نگاه کرد که انگار تا حاال به این مسائل فکر نکرده و در هر صورت، در مقایسه با آزادی برادران، طو

 
ً
ر به ی غافلگیاهمیتی نداشتن. بعد از سمع کردن حرفی که زدم یه قیافه و این خزعبالت این مسائل اصال

اوه، »صه گفت: شه. خالخودش گرفت، طوری که انگار طلب متاعی برای خودم خودپسندی محسوب می

م، تو تا آخر میل کن و بعد بیا ببین من چی نوشتای پسر بیچاره. صبحانهطور که گفتم، تو یه شاهد زندههمون

 « به چاپ برسه. هفتگی شیپورزده، در چون قراره با اسم تو، تو قربانی فلک

ندمش، خووقتی داشتم میدنس بود و ی خیلی بلندباال و زولیکبرادران، چیزی که نوشته بود، یه نوشته

و راجع به  زدحرف می عذابی که کشیده بودای که داشت راجع به ی بیچارهبرای شازدهچقدر دلم سوخت 

این که چطور دولت قدرت اراده و اختیارشو به باد فنا داده و رعیت جماعت نباید بذارن چنین دولت فاسد 

شیده کی بیچاره و رنجید که فهمیدم این شازدهو پلیدی دوباره بهشون حکومت کنه و البته طولی نکش

 کسی نیست جز ر.ا.ش. 

با بصیرتی بسیار مظنون به من نگاه کرد و « خیلی خوب. بسیار گوالخ. ناز قلمتان ای قربان.»من گفتم: 

 گفت: 

 انگار تا حاال حرف زدن منو به عمرش سمع نکرده بود. « چی؟»

.« کنن قربانگیم گویش ندست. تمام نوجوونا ازش استفاده میآها، به این طرز صحبت کردن می»گفتم: 

 های مقروضخواب و دمپاچهکه اون لباس یبدین ترتیب اون کوچ کرد به آشپزخونه تا ظرفا رو بشوره و من

 رادران من. ای نداشتم ای ب، منتظر موندم تا اتفاقی بیفته که قرار بود بیفته، چون برای خودم برنامهتنم بود

راشو پاک یاواز در سمع شد و اونم  دینگالینگالینگکبیر توی آشپزخونه بود، یه صوت  اف الکساندر وقتی

 از هدایتشون کنه و بعدبدین ترتیب رفت تا به داخل « رم درو باز کنم.آه، اومدن. می»اومد آژیر کشید:  کرد و

و چگونگی اوضاع  ی کثیفب و هواسالمتی و دم زدن راجع به آراهرو یه سری صحبت توأم با هاهاها و چاق

و حال و احوال سمع شد و بعد همگی کوچ کردن به اتاقی که توش آتیش روشن بود و حاوی کتاب و همون 

 سهای بود که توضیح میمقاله
ً
ا رعیت تداد من چطور عذاب کشیدم و وقتی منو بصیرت کردن گفتن آآآآ. کال



خس و دود گرفته یه دادای خیلی خس زد دولینو بهم گفت. ناوشون اف الکساندرجماعت وارد منزل شدن و 

 شد خاکسترش بریزه رو بهرگشکرد و باعث میسرفه می ِکخ ِکخ ِکخبود که ته یه سرطان توی دروازش بود و  

 ای بود و یه بصیرتک زده بود که قابکرد. دادای چاق و گرد و قلمبهو بعد با یه جفت یاور عصبی پاکشون می

ب که صوت دؤی خیلی بلندقامت و مسان روبنستاین؛ یه شازدهیبشت. بعد یکی بود به ناو فالن کلفتی دا

ود که ب دی بی داسیلواغریبی داشت. آخریشون جنتلمنی داشت و خیلی خیلی دیرینه بود و ریش عجیب

شد. همشون یه نگاه گوالخ عطر ازش ساطع می حرکات و سکنات چست و چابکی داشت و مشامش قوی

 فت: گ زد دولینرسید چیزی که بصیرت کردن کیفشونو حسابی کوک کرده. ه من انداختن و به نظر میب

کنه. نمی کاری عیبعیاریه این پسر. البته کار از محکمچه نیکو، چه نیکو، بله؟ عجب ابزار تبلیغاتی تمام»

ق نهضت باید به هر روشی طور به نظر برسه. برای رونتونیم کاری کنیم هرچه بیشتر مریض و زامبیمی

 « تونیم راهی پیدا کنیم.شک میمتوصل شد. بدون

 از 
ً
قطاران من، ماجرا از چه قرار است؟ هم»خوشم نیومد، برای همین گفتم: « طورزامبی» لفظبرادران، اصال

 فیشی پرید وسط حرفم و گفت:  اف الکساندر« پرورانید؟آن چیست که برای شخیل کوچک خود در سر می

 با هم تعامل داشتیم؛ مطمئنم که داشتیم.یه جوریم میعجیبه، عجیبه، این لحن حرف زدن »
ً
 «کنه. ما قبال

 دی بی داسیلواکردم ای برادران من. تو فکر فرو رفت. باید حواسمو جمع می هاش رفت تو هم وسگرمه

 گفت: 

عد مطبوعاتیهای عمومی کمک بزر های عمومی. استفاده از تو توی نشستبیشتر نشست»  گیه. البته از ب 

 طی شده. هدف نشون دادن زندگیهم همه
ً
دار ای که خراب شده. باید احساسات مردمو جریحهچی قبال

رسیدن، در معرض نمایش ش خیلی سفید به نظر میموچاو سبزههر سی و چندتا دندونشو که روی ده« کرد.

 من گفتم: رسید. . یه جورایی شبیه یه خارجی به نظر میگذاشت

شه. توی زندان شکنجه شدم؛ پدر و مادرم با همدستی اون گه این وسط چی نصیب من میکس نمیهیچ»

ی خودم انداختن بیرون؛ یه سری پیرمرد کتکم زدن؛ امنیت منو تا مستاجر پرروی کثافتشون منو از خونه

 : دشروبنستاین بود وارد بحث  این دادا که ناوش« سر حد مرگ کشوند. با این اوصاف چی به سر من میاد؟

پسرجان، خواهی دید که حزب ناسپاس نیست. اوه، نه. پاداش شما محفوظه. اگه تا آخر ما رو همراهی »

 « شه.کنی، بهت ثابت می



فقط یه متاعه که من نیاز دارم و اونم عادی بودن و سالمت بودن درست مثل اون دوران »من آژیر کشیدم: 

ا یه سری شخیل واقعی یه موچول تفریح کنم، نه با اونایی که فقط چنین اسمی روی خوام بمیست؛ دیرینه

تونید این یه کارو انجام بدید، مگه نه؟ آیا دادایی هست که ، ولی در اصل خیانتکارن. میگذاشتنخودشون 

 « خوام بدونم.خوام و این چیزیه که میبتونه منو به حالت قبلیم برگردونه؟ این چیزیه که می

یادت نره که برای پیمودن این راه تو هم  ،شهید راه آزادی»کخ سرفه کرد و گفت: کخکخ زد دولیناین یارو 

روع ش بست وبعد لبخند مجنونی روی لب و لوچش نقش « باید نقشی ایفا کنی. ما هم هواتو خواهیم داشت.

  مغز باشم. من آژیر کشیدم:کرد به نوازش یاور چپم، طوری که انگار سبک

با من طوری رفتار نکنید که انگار چیزیم که باید ازش استفاده کرد. من یه آدم ابله نیستم که بتونید بهش »

تصافیای احمق. یه انگل اجتماع معمولی احمقه، ولی من نه معمولیم و نه چیزی تحمیل کنید بچه

 « کنید؟صفت. سمع میدیم

. دیم. دیم. این اسم برام آشناست»ش رسیده باشه گفت: ی جالبی به ذهنطوری که انگار نکته اف الکساندر

 « دیم.

 از « اوه، یاهـــو.»و بعد گفتم: « دونی؟ِا؟ به دیم چه ربطی داره؟ تو راجع به دیم چی می»من گفتم: 
ً
اصال

هرگمو خواستم برم باال و ب. میاتاق بود خوشم نیومد. رفتم به سمت در اف الکساندرنگاهی که تو بصیرتای 

 دارم و کوچ کنم بیرون. بر 

و جفت بصیرتش سرشار از جنون شد و گفت:  گذاشتدارشو در معرض نمایش دندونای لکه اف الکساندر

 باورم شده بود، ولی چنین چیزی محاله. به عیسی»
ً
 تیکشمسیح قسم اگه خودش بود، تیکهتقریبا

 « کردم .به خدا قسم؛ بله، بله، نصف.کردم. از وسط نصفش میمی

چیزی نیست. »کنه، سینشو نوازش کرد و گفت: طوری که انگار داره یه سگو آروم می ی بی داسیلواد

ای بودن. ما باید به این قربانی بیچاره کمک کنیم. این کاریه که باید االن ها گذشته. اونا آدمای دیگهگذشته

 « آینده و نهضتمون. فکر کردن بهانجام بدیم؛ 

رم بهرگمو بردارم، یعنی همون لباسامو و بعد تک و تنها کوچ می»ساده بودم گفتم: ی اول وایمن که روی پله

ان، برادر « کنم بیرون. البته بابت تمام کارایی که کردید ازتون ممنونم، ولی منم محیای خودمو دارم.می

 گفت:  زد دولینخواستم چست و چابک از اونجا برم بیرون، ولی می



شه، صبر کن و چی درست میخوایم که پیشمون بمونی. همهی رفیق و ما هم میآه، نه. تو االن پیش مای»

بعد اومد سمتم تا یه جورایی دوباره یاورمو بگیره. برادران، فکر مبارزه به سرم زد، ولی فکر کردن به « ببین.

مبارزه باعث شد یه جورایی حس زمین خوردن و استفراغ کردن بهم دست بده، برای همین سرجام 

 زد دیدم و گفتم: برق می اف الکساندریسادم. بعد جنونیو که توی بصیرتای وا

چیزی که توی « چی رو از اول شروع کنیم برادران.هرچی شما بگید. من توی چنگ شمام. ولی بیایید همه»

 ساندرکاف الی نگاه کردن نام داشت برم بیرون. از نحوه خانهخواستم این بود که از این کده که اون لحظه می

 یه موچول هم خوشم نمیومد. 

 « بسیار خوب. لباساتو بپوش تا کارمونو شروع کنیم.»روبنستاین گفت: 

من چست و چابک کوچ کردم « دیم دیم دیم. دیم کی یا چی بود؟»گفت: داشت زیرلب می اف الکساندر

 ی باال و طبقه
ً
این یه سوار یه اتول شدم. روبنستتا لباسامو پوشیدم و بعد با این سهدر عرض دو ثانیه تقریبا

راننده بود و داشت  دی بی داسیلواکرد. سرفه می طرف دیگه کخ داشتکخکخ زد دولینطرفم نشسته بود و 

ی بود که من توش زندگی ایا خونه برد به سمت شهر، به سمت آپارتمانی که نزدیکای آپارتمانما رو می

گفت:  دو بع نی که توی دروازش بود مثل یه تنور موچول قرمز بشهکرد تا نوک سرطاسرفه  زد دولین. کردممی

بدین ترتیب کوچ کردیم تو و اونجا هم یه متاع شرف کارگر دیگه روی دیوار دهلیز « قراره اینجا مستقر بشی.»

شهر ی برادران و بعد وارد واحدی شدیم که شبیه تمام واحدای آپارتمانی دیگهباال آسانسور رفتیم  بابود و ما 

کار. میز این اتاق با انواع و اقسام -غذاخوری-بود. خیلی خیلی موچول، با دوتا اتاق خواب و یه اتاق حال

یدته. ی جداینجا خونه»گفت:  دی بی داسیلواکتاب و مقاله و جوهر و بطری و چنین خزعبالتی پر شده بود. 

خواب هست. استراحت کن، توی کابینت غذا هست. توی کشوها لباسجا مستقر شو پسرجان. همین

 « استراحت کن ای روح آشفته.

 « ها؟»من که خوب منظورشو ملتفت نشده بودم گفتم: 

 بازم بهت سر »با اون صوت دیرینش گفت: روبنستاین 
ً
بسیار خوب، ما دیگه باید بریم. کار داریم. بعدا

 « تونی سر خودتو گرم نگه دار.زنیم. تا جایی که میمی



ی کشیدهی رنجیه چیز دیگه. تو دیدی که چه چیزی به حافظه»کخ سرفه کرد و گفت: کخکخ زد دولین

خطور کرد. امکانش هست که...؟ منظورم اینه که تو...؟ فکر کنم بدونی منظورم  اف الکساندردوستمون 

 « دیم.چیه. دیگه قضیه رو کشش نمی

وان کاراییو که کردم پس دادم. عالوه بر تاوان دونه که من تامن تاوانشو پس دادم. ایزد منان می»من گفتم: 

« کردن  پس دادم.تصادفیاییو هم که خودشونو شخیل من صدا میکارای خودم، تاوان کارای اون بچه

کنم. روزگار خیلی من یکم استراحت می»احساس خشونت بهم دست داد، برای همین یکم ناخوش شدم. 

 « خیلی خیلی بدیو سپری کردم.

 « گی. استراحت کن.طوره که میهمین»تا دندونشو نشون داد و گفت: سی داسیلوا هر

که من تصور کردم سیاست و اینجور خزعبالته و ی بدین ترتیب از پیش من رفتن برادران. کوچ کردن پی کار

و و پاپوشم کشیدمجا دراز جا هم خیلی خیلی ساکت بود. همونمنم تک و تنها روی تخت دراز کشیدم و همه

دونستم قراره از این به بعد چجور دستمال گردنمو شل کردم و حیرون بودم و نمیهام درآوردم و پاچه از

رده کهای مختلفی که توی مدرسه و زندالتی مالقات از شازده ،جور خوراک فکریمحیایی داشته باشم. همه

شه حتی به نیای به این گندگی نمیاین که توی این د ختلفی که برام اتفاق افتاده بود گرفته تامتاع مبودم و 

 برادران.  خوابم برداز دوگولم رد شد. بعد از این  ،یه دادا اعتماد کرد

تونستم صوت موسیقی نینواییو از پشت دیوار سمع کنم و چنین متاعی منو از خواب وقتی بیدار شدم، می

که  شدنا بودم، ولی چند سالی میای بود که به طور گوالخی باهاش آشناز بیدار کرده بود. همون سمفونی

ِدلیگ بود، یه قطعه
َ
تو اسک

 
 ی خیلی عصبیسمع نکرده بودم؛ در واقع سمفونی سوم اون دادای دانمارکی ا

 موومان اولش که در اون لحظه داشت پخش می
ً
دو ثانیه با شادی و عالقه به موسیقی شد. و نینوا، خصوصا

وزی از نو؛ این شروع درد و ناخوشی بود و من از اندرونی وجودم ناله گوش دادم، ولی بعد دوباره روز از نو، ر 

ورزیدم، از روی تخت خزیدم پایین و خطاب به خودم اوه اوه کردم. بعد منی که اونقدر به موسیقی عشق می

ی موسیقی ول« بسه، بس کنید، خاموشش کنید!»آژیر کشیدم:  و به دیوار کوبیدمو بنگ بنگ بنگ  کردماوه 

رسید بلندتر شده باشه. برای همین اینقدر به دیوار کوبیدم که سرخاب ان ادامه داشت و به نظر میهمچن

لی کشیدم، وتراوش کرد و پوست روی یاورم کنده شد. همچنان داشتم آژیر میتا بند انگشتم سرخ از هر ده

مین فرار کنم، برای ه تاین صو . بدین ترتیب به فکرم رسید که باید از دستهمچنان ادامه داشتموسیقی 

خواب موچول رفتم بیرون و چست و چابک کوچ کردم به در اصلی آپارتمان، ولی در از بیرون با شتاب از اتاق



ه شد، طوری که انگار یتونستم بازش کنم. تمام این مدت موسیقی داشت نینواتر میقفل شده بود و نمی

گشتای کوچولومو تا ته فرو کردم تو جفت گوشولوهام، ی عمدی باشه ای برادران من. برای همین انشکنجه

ثر واقع بشه، برای همین دوباره آژیر کشیدم که ؤولی صدای ترومبون و دهل نینواتر از اون بود که این کار م

حتی یه موچول هم تفاوت ایجاد نکرد. کار بس کنن و مثل چکش بوم بوم بوم کوبیدم به دیوار، ولی این 

داشتم از شدت « کار کنم؟ اوه ای ایزد در آسمان، کمکم کن.اوه، حاال چی»دنس زدم: کخطاب به خودم زولی

کردم جلوی ورود صدای موسیقیو به دوگولم بگیرم و چرخیدم و سعی میدرد و ناخوشی دور آپارتمان می

ذیرایی میز اتاق پ ی کتابا و کاغذا و اون خزعبالتی که رویکردم و بعد بر فراز کپهداشتم از عمق وجود ناله می

این که اون پیرمردا خواستم انجام بدم، قبل از بود، بصیرت کردم باید چه کاری انجام بدم و چه کاری می

؛ و این کار انتحار بود بشن،بوی در لباس دوتا ژاندارم مانع انجامش ی عمومی و دیم و بیلیخونهتوی آگاهی

بود که روی  مرگرحم. چیزی که بصیرت کردم واژه ی خروج همیشگی از این دنیای پلید و بیخودکشی؛ 

یر بود. بعد طوری که انگار کار تقد مرگ دولتها نوشته شده بود، گرچه که عبارت کلی جلد یکی از این رساله

ی باز روی جلدش بود و روش نوشته ی موچول دیگه هم بصیرت کردم که عکس یه پنجرهباشه یه کتابچه

 شده بود: 

تم دونسو من می« هایی جدید، رو به روش جدیدی از زندگی باز کنید.و به هوایی تازه، رو به ایدهپنجره را ر »

که منظور این جمله اینه که کارو با پرت کردن خودم بیرون از پنجره تموم کنم. شاید یک لحظه درد 

 « تونستم تا ابدالدهر استراحت کنم.کشیدم، ولی بعد میمی

بیدم ی اتاقی که توش خواقی از پشت دیوار همچنان با تمام قوا به پیش بود. پنجرهصدای طبل و ویولن موسی

ه های منتظری کباز بود. کوچ کردم سمتش و از اون باال، از اون ارتفاع زیاد به سمت اتوال و اتوبوسا و شازده

این که ایزد منان  خداحافظ. خداحافظ. به امید»خطاب به دنیا آژیر کشیدم:  نگاه کردم و اون پایین بودن

پم از سمت چکه موسیقی  یبا بدرقهبعد رفتم روی لبه و « ببخشه. زندگی منشما رو به خاطر خراب کردن 

 موچاوم حس کردم و بعد پریدم. کرد، جفت بصیرتمو بستم، باد سردو روی دههمچنان داشت فوران می
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آمیز نبود. اگه انتحار م، ولی انتحار موفقیترو برخورد کردای برادران من، من پریدم و محکم به پیاده

فاع در حدی رسید ارتنوشتم. به نظر میتا حاال آمیز بود، االن من اینجا نبودم تا چیزاییو بنویسم که موفقیت

هام همه شیکستن و قبل از این که از هوش و پاچهیاور باشه. ولی کمر و مچ  مرگبارازش  سقوطزیاد نبود که 

های توی خیابونو زده و غافلگیر شازدهموچاو حیرتی توی بدنم احساس کردم برادران و دهبرم، درد درشت

کردن و درست قبل از این که از هوش برم، به خوبی بصیرت کردم که بصیرت کردم که از  باال به من نگاه می

مد، پشت دیوار میو ی ناقابل هم توی این دنیای وحشتناک طرف من نبود و اون موسیقی که ازحتی یه شازده

 شد که توسط کسایی پخش میداشت 
ً
قرار بود شخالی جدید من باشن و این کار متاعی بود که برای مثال

ها درست تمام این بصیرتی خودشون انجام دادن. رسیدن به اهداف سیاسی خودخواهانه و رجزمنشانه

های باالی سرمو ی این شازدهچاو خیرهموای صورت گرفت که دنیا و آسمون و دهتوی یک میلیاردیم دقدقه

 ترک کردم.

ساله به محیا برگشتم، بیمارستان بود؛ یه بیمارستان با تمام میلیونجایی که بعد از یه شکاف طویل و سیاه 

یه جورایی نماد تمام بیمارستانا  و ردکای و تمیز جلوه میاون سفیدی و مشامش دارو و دوا که تلخ و حرفه

کرده یا گل ساطع این متاع ضدعفونی توی بیمارستان از خودش بوی گوالخ پیاز سرخ. شدمحسوب می

سرتاپا سفید تنم بود و توی پیکرم نه درد، نه حواس  م و آهسته به هویت خودم پی بردم.کرد. خیلی آرومی

موچاوم کردم. دور دوگولم باندپیچی شده بود و یه سری متاع به دهای احساس نمیو نه هیچ متاع دیگه

بسته شده بودن و جفت یاورم هم باندپیچی شده بودن و یه سری متاع صاف به انگشتام وصل شده بودن؛ 

داغونم هم صاف نگه داشته شده های طوری که انگار گلی باشن که باید صاف و مستقیم رشد کنن. پاچه

ه نزدیک به کوپالم بود، سرخاب ب کهی واژگون کشی و باندپیچی بود و از یه محفظهجا پر از سیمو همهبودن 

م . یه پرستار نزدیک به تختبرادران منحس بود ای پیکرم به کل بیکرد. یاور راستم چیک چیک چیکه می

که  شد بصیرت کردصفتی داشت و میخوند که خیلی کیفیت چاپ دیمنشسته بود و داشت یه کتاب می

این پرستار داشت حین خوندن از خودش اصواتی  توش بود و قولنقلی کلی گیومهکتاب داستانه، چون 



شد به این نتیجه رسید داستانی بود راجع به بکن تو بکش بیرون آورد، پس میچون ِاه ِاه و آه آه درمی

 قرمزی داشت و مژهی گوالخی بود و دروازهکالسیک. این پرستار خوشکه
ً
های درازی روی جفت ی شدیدا

الخ جا العاده گو شد بصیرت کرد زیر یونیفورم تنگش یه جفت مهمک فوقبصیرتش قد علم کرده بود و می

چونی ای خواهر کوچک من؟ به روی این تخت بیا و کنار شخیل موچول »، برای همین من گفتم: خوش کرده

با  تونستمشد و میها خیلی گوالخ ادا نشدن، چون دروازم به سختی باز و بسته میولی واژه« خود بخسب.

. ولی این پرستاره یه جورایی از جا پرید و نیستنحس کنم که چندتا از دندونام دیگه سرجاشون ورچالسم 

 کتابو انداخت زمین و گفت: 

 .« دبه دست آوردی نواوه، هوشیاریتو»

موچولی نبود و من سعی کردم اینو بهش  آفرتی چنین ای مناسب دروازهچنین واژگان قلمبه سلمبه 

به شکل ِار ِار ِار بیرون اومدن. اون کوچ کرد بیرون و منو تک و تنها گذاشت توی  گوشزد کنم، ولی واژگان

تونستم بصیرت کنم که توی یه اتاق موچول مخصوص به خودم بودم، نه توی یکی از این اتاق و من می

 وقتی یه شازدهکده
ً
یی اهشدم؛ کدهی خیلی موچول بودم توشون نگه داشته میهای عمومی طویل که قبال

رای شد انگیزت بی رو به موت که بصیرت کردنشون باعث میکه توشون دور و برت پر بود از داداهای دیرینه

 خوب شدن و سالمت شدن بیشتر بشه. اون موقع به دیفتری مبتال بودم ای برادران من. 

ت و یلی چسنستم خیلی به هوش باقی بمونم، چون ختونمی توی هر دو بیخبود؛  بیخم مثل این بیخاون 

 بالفاصله خوابم برد، ولی یکی دو دقدقه بعد مطمئن بودم این 
ً
سری ه و یه پرستار برگشت آفرتچابک، تقریبا

کردن و با بصیرت کردن داشتن با اخم و تخم منو بصیرت میهمشون ی سفیدپوش با خودش آورده و شازده

، چون همراه با اونا اومده دالتی همکردن. مطمئن بودم کشیش زنم میوم هوم هوراوی ارادامند شما ه

موچاو من رسید و از دروازش به دهی ویسکی مشامش کهنه« اوه پسرم، پسرم.»صدای دم زدنشو شنیدم: 

ها همکاری کنم تا زادهتونستم به خودم اجازه بدم با اون حروممن اونجا نموندم، اوه نه. من نمی»بعد گفت: 

جا راجع بهش یچاره بیارن. من از اونجا اومدم بیرون و حاال دارم همهاون بالی وحشتناکو سر زندانیای ب

 « کنم؛ پسر عزیزم، به عیسی مسیح قسم.سخنرانی می

 بازم بیدار شدم و حدس بزنید دور تختم چه کساییو بصیرت کردم؛ همون
ً
ن وسه نفریو که از آپارتمانش بعدا

اها . یکی از این دادزد دولینسان روبنستاین و یب داسیلوا و فالنخودمو پرت کردم پایین؛ یعنی دی بی 

تونستم به طور گوالخی بصیرت کنم یا سمع کنم کدومشون. این صوت داشت ولی نمی« رفیق»گفت: 



تو شانس پیروزی در رفیق، رفیق کوچولو، مردم از شدت خشم عنان اختیار از کف دادن. »گفت: می

 از بین بردی. اونا میانتخابات بعدیو برای اون شرورهای از خود 
ً
. تو رنرن و تا ابد هم میراضی کثیف کامال

 من سعی کردم بگم: « خدمت بزرگی به آزادی کردی.

« ه.شد، مگه نکنید شخیل آدمید بهتر میتصافیای سیاسی که وانمود میمردم، برای شما بچهاگه من می»

های زیادی از جراید دستش بود ی از این سه نفر بریدهولی تنها صدایی که ازم دراومد، صدای ِار ِار ِار بود. یک

 م وشدو چیزی که من بصیرت کردم، یه عکس خونین و مالین از خودم بود که داشتم روی برانکار حمل می

 کار همین داداهای عکاس بود. از یه بصیرت 
ً
بعد یاد چیزی شبیه به ترکیدن نور افتادم و این احتماال

که توسط یاوری نگه داشته شده بود که یه جورایی در حال لرزش بود بصیرت کنم؛  تونستم سرتیترهاییومی

 و اونجا عکس دولت قاتلو  های اصالح مجرمین شدپسری قربانی روشسرتیترهایی مثل 

ادا و این دخروج  خروج خروجنوشته بودن  شرسید انداخته بودن و باال یه دادا که برام آشنا به نظر می

 پرستار گفت:  آفرتیر کشور بود. بعد در اصل همون وز

من  «زدش کنید. نباید کاری کنید که باعث ناراحتیش بشه. بذارید به بیرون راهنماییتون کنم.نباید هیجان»

 سعی کردم بگم: 

رشون. منم رفتم پی ولی بازم ِار ِار ِار کردم. خالصه این داداهای سیاسی رفتن پی کا« خروج خروج خروج.»

 شد که بصیرتتوی سرزمین بود؛ اون مکان سیاهی که توسط خوابای عجیبی روشن می ار منکارم، ولی ک

 یکی از این خوابا این بود که تصور میمی
ً
یکرم کردم پکردم و مطمئن نبودم خوابن یا نه ای برادران من. مثال

ری بعد یه سکنن. میبه طور کلی از چیزی که انگار آب کثیف بود خالی شده و حاال دارن با آب تمیز پرش 

ن تک و تنها با ای مچاپیده بودمش و داشت از یه دادا ی کهخواب شاهانه و گوالخ بصیرت کردم از روندن اتول

 شگرفتم و صدای آژیر کشیدنشونو میجماعتو زیر میرفتم و رعیتاتول توی دنیا باال و پایین می
ً
نیدم و اصال

 خو
ً
اب پیاده کردن بکن تو بکش بیرون روی یه سری خوشکه رو هم از درد و ناخوشی خبری نبود. ضمنا

همه هم دورم جمع بودن و دادم و زدم زمین و بدجوری ترتیبشونو میهایی که میبصیرت کردم؛ خوشکه

کشیدن. وقتی دوباره بیدار شدم، ملتفت شدم که اب و ام اومدن زدن و به طور مجنونی برام هورا مییاور می

خیلی  تونستمزد. حاال دیگه میدنس میت کنن و ام هم داشت به طور گوالخی زولیکپسر مریضشونو بصیر 

به به به به به، از این ورا؟ چی باعث شده فکر کنید من دوست دارم شما رو »تونستم بگم: بهتر دم بزنم و می

 بابام با یه حالت شرمنده گفت: « مالقات کنم؟



. نوشته بودن دولت چطور تو رو کردنشته بودن که در حق تو بدی ها از تو نوشته بودن. نوپسرم، روزنامه»

شی خودکشی کنی. یه جورایی تقصیر ما هم بود پسرم. باالخره هر بتا حدی تحت فشار قرار داده که مجبور 

 دنس زدنخاطر زولیک مامان به« م.ئه پسر ی توی تو خونهحرفی زده بشه و هر کاری انجام بشه، خونه

 من گفتم:  .رسیدمجنونی زشت به نظر می طورمتداوم به 

مامانم « فرزند جدید دلبندتون جو حالش چطوره؟ خوشحال و سرخوش و سرحال هستن به امید خدا؟»

 گفت: 

 بابام گفت: « اوه، الکس الکس. اوووووووووووووو.»

 « اتفاق عجیبی افتاد پسرم. با پلیس به مشکل برخورد و پلیس دستگیرش کرد.»

؟ عجب شازده»من گفتم: 
ً
؟ واقعا

ً
 « گم.رسید. شگفتا از روزگار. جدی میی خوبی به نظر میواقعا

ی خیابون منتظر سرش تو کار خودش بود، بعد پلیس اومد گفت حرکت کنه. پسرم، گوشه»اب گفت: 

ه ن گفت کوایساده بود و بعد اونا اومدن بهش گفتن حرکت کنه و او که باهاش قرار مالقات داشت یدختر

ای رحمانهای از حق و حقوق شهروندی برخورداره و بعد اونا هم ریختن سرش و به طور بیمثل هرکس دیگه

 .« نکتکش زد

 افتضاحه. این پسر بیچاره االن کجاست؟»من گفتم: 
ً
 « افتضاحه. واقعا

 « وااااااای بر من.اووووو، برگشت. ای»دنس زد: مامان زولیک

  «بهتر بشه.کاریو که اینجا داشت دادن به یکی دیگه. حالش ی خودش تاشت به خونهبله. برگ»بابا گفت: 

 «چی  هم مثل قبل باشه.پس االن مایلید که من برگردم و همه»من گفتم: 

 « کنم پسرم.بله پسرم. خواهش می»بابام گفت: 

 «کنم.کنم. خوب راجع بهش فکر میراجع بهش فکر می»من گفتم: 

 « اووووووو.»اشت: مامانم بانگ برد



 »من گفتم: 
َ
 دم. دندوناتو خورده، خفه بمیر، وگرنه یه دلیل خوب برای ناله کردن و آژیر کشیدن بهت میا

ای برادران من، گفتن این حرف باعث شد یه موچول حالم بهتر بشه، « کنم.کنم. باور کن این کارو میمی

ردم. ک. این چیزی بود که باید راجع بهش فکر میطوری که انگار سرخاب جدیدی توی رگام جاری شده باشه

 .شدمبرای بهتر شدن باید بدتر می مثل این بود که انگار

 « پسرم، نباید اینجوری با مادرت حرف بزنی. اون کسیه که تو رو به این دنیا آورده.»بابام گفت: 

مو داشته باشم جفت بصیرتطوری که انگار درد « فاضالب و بوگندوییم هست.بله. عجب دنیای »من گفتم: 

 برید. راجع به برگشتن فکر می»بستم و گفتم: 
ً
 « کنم. ولی اوضاع باید دگرگون بشه.فعال

 « بله پسرم. هرچی تو بگی.»اب گفت: 

 « باید ملتفت بشید رئیس کیه.»من گفتم: 

 دنس زدن ادامه داد. به زولیک« اوووووو»مامانم 

 « شه که تو بخوای. تو فقط بهتر شو.طوری میهمون بسیار خوب پسرم. اوضاع»بابام گفت: 

پرستار  آفرتوقتی رفتن، به متاع مختلفی فکر کردم و تصاویر مختلفی از بزرگراه دوگولم رد شد و وقتی 

 کرد بهش گفتم: های روی تختو صاف میبرگشت و داشت مالفه

 « شه که اینجام؟چند وقت می»

 یه هفته.»گفت: 
ً
 « تقریبا

 « ؟دیدچه عملیاتی روی من انجام میدارید »

د ی سختی به سرت وار خب، تو حسابی کبود و زخمی شده بودی و استخونات شکسته بودن. ضربه»گفت: 

 « کردن، مگه نه؟ها رو جبران میی. باید تمام این خسارته بودشده بود و کلی خون از دست داد

دوگولم بوده؟ منظورم اینه که کسی داشته مغزمو  ردنانگول کال من اینه که آیا کسی در حال ؤس»من گفتم: 

 « کرده؟دستکاری می

 « هرکاریم انجام داده باشن به خاطر خودت بوده.»گفت: 



 عسلی روی لب وولی چند روز بعد چندتا دادای دکتر اومدن تو اتاق؛ چندتا دادای جوون که لبخند شیرین

 ون آورده بودن. یکیشون گفت: لوچشون نقش بسته بود و یه کتاب تصویری با خودش

 « کنی، باشه؟خوایم به این عکسا نگاه کنی و بهمون بگی راجع بهشون چی فکر میمی»

ی جدید و پرورانید ای شخالی کوچک من؟ این بار دیگر ایدهی جدیدی در سر میچه نقشه»من گفتم: 

 « مجنونتان چیست؟

ی دوم یه طرف تخت نشستن و کتابو باز کردن. صفحهی شرمگین زدن و هرکبدین ترتیب جفتشون یه هرتنه

 پرنده بود و توی لونه پر از تخم بود. یه ی اول عکس لونه

 « خب؟»یکی از این داداهای دکتر گفت: 

 « ست. پر از تخمه. خیلی خیلی قشنگه.ی یه پرندهلونه»من گفتم: 

 « تو خودت دوست داری باهاش چی کار کنی؟»اون یکی گفت: 

خوام کل لونه رو بردارم و پرتش کنم طرف دیوار یا از خوام خورد و خاکشیرش کنم. میاوه، می»م: من گفت

 خیلی گوالخ خواهد بود بصی تک تخما روعد شکستن تکپایین و ب پرتش کنمباالی یه صخره 
ً
رت که مسلما

 « کنم.

ود به ی درشت و باشکوه بدهعکس یه پرنی بعد بعد کتابو ورق زدن. صفحه« خوبه، خوبه.»جفتشون گفتن: 

م وسیع و رنگارنگشو با یه حالت سرشار از تکبر پشت سرش باز کرده بود. یکی از این داداها  نام طاووس که د 

 « خب؟»گفت: 

نم و بعد تک خوام تکمی»من گفتم: 
َ
کشه. بدجوری چطور آژیر بنفش می سمع کنمپرای روی دمشو ِبک

 .« تیریپ تکبر برداشته

ی بعد عکس یه سری و بعد به ورق زدن ادامه دادن. صفحه« خوبه خوبه خوبه خوبه.»فتن: جفتشون گ

شد و من گفتم دوست دارم روشون بکن تو بکش بیرون پیاده کنم؛ همراه با ی گوالخ بصیرت میخوشکه

رد ککوب میموچاوشونو چکمهچاشنی فوق خشن. بعد نوبت عکس یه سری شازده بود که یکی داشت ده

ها ملحق بشم. بعد عکس کوبی چکمهخوام به جرگهجا پخش شده بود و من گفتم میسرخاب سرخ همهو 



ه بر جست نشون داده شد که داره صلیبو با خودش میهمون شخیلی که کشیش زندان بهش تمسک می

 فتم: من گ« خوبه خوبه خوبه.»باالی تپه و من گفتم دوست دارم میخ و چکشو بدن یاور من. اونا هم گفتن: 

 « ی چیه؟این کارا واسه»

 « رسه درمان شدی.به نظر می»ای. یا همچین واژه« هیپنوتیزم عمیق.»یکی از این داداها گفت: 

درمان شدم؟ منی که با این وضع دراز به دراز روی این تخت افتادم درمان شدم؟ دوگانه باد بر »من گفتم: 

 « ی وجودتان.عصاره

ملوچ کردن مرغانه و نون تست و شرب کردن مخلوط چای و ای برادران من و با ملچبدین ترتیب صبر کردم 

 شد تا این که یه روز بهم گفتن یه دادای خیلی خیلی خیلی خاص قراره بیاد عیادتم.  و بهتر شیر حالم بهتر

ه  بکردن که حاالشونه می انگیزموکردن و افتخار شهوتدر حالی که داشتن روتختیمو صاف و صوف می

 « کی؟»شد، گفتم: ها  بازم در معرض دید بود و داشت بلند میخاطر باز کردن باندپیچی

و من هم بصیرت کردم، خوبم بصیرت کردم. ساعت دو و نیم بعد از « خواهی دید.خواهی دید. »اونا گفتن: 

ارد اتاقم شدن. ظهر کلی عکاس و اهالی جریده که دفترچه یادداشت و مداد و این خزعبالت دستشون بود و

گنده و مهمو که داشت میومد عیادت راوی فقط مونده بود یه سری شیپورچی بیارن تا ورود این دادای کله

ارادتمند شما اعالم کنن. خالصه این دادا اومد و کسی نبود جز وزیر کشور که غایت مد روز لباس پوشیده 

تق تق  و یاورشو دراز کرد طرفم، چیک چیکزد. وقتی بود و با یه صوت خیلی باکالس و سرزنده دم می

 دوربینا به صدا دراومد. من گفتم: 

 « َبه َبه َبه َبه َبه. شخیل قدیمی، از این طرفا؟»

 رسید کسی منظورمو ملتفت نشده، ولی یکی از اون میون با یه صوت خشن گفت: به نظر می

 « دب باش.ؤکنی مپسر وقتی داری با جناب وزیر صحبت می»

 « دوگانه باد بر شما و هفت جد و آباءتون.: »من گفتم

رف ح دوستای نیست، ما با هم مثل دوتا لهأای نیست، مسلهأمس»وزیر کشور خیلی چست و چابک گفت: 

 « زنیم، مگه نه پسرم؟می



 « من با همه دوستم مگه این که دشمنم باشن.»من گفتم: 

 شم دوستتی که یکی از اعضاش محسوب میبسیار خوب، من و دول»َوزِکش کنار تختم نشست و گفت: 

داریم ما رو دوست خودت حساب کنی. بله، دوست. ما خوب بهت رسیدگی کردیم، مگه نه؟ توی این 

وقت قصد نداشتیم به تو آسیبی بیمارستان به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گرفتی. ما هیچ

نوز هم دارن. فکر کنم بدونی این افراد چه برسونیم، ولی بعضی افراد هستن که این قصدو داشتن و ه

 « کسایی هستن.

استفاده خواستن از تو برای رسیدن به اهداف سیاسیشون سوءبله بله بله، کسایی هستن که می»ادامه داد: 

کردن شد، چون فکر میتو باعث خوشحالیشون، بله، باعث خوشحالیشون می کشته شدنکنن. 

 « نم.کدولت بندازن. فکر کنم بدونی دارم راجع به چه کسایی صحبت میتونستن این حادثه رو گردن می

ست. نویسه، به خون تو تشنهمطالب مخربی علیه دولت میکه   اف الکساندرمردی به نام »وزکش گفت: 

 از شرش در امانی. تمایل شدیدش برای فرو کردن یه چاقو توی سینه
ً
ی تو به مرز جنون کشوندتش. ولی فعال

 « رش کردیم.ما مها

رسید. وقتی پیشش بودم با مهر مادری به من رسیدگی یه جورایی شبیه یه شخیل به نظر می»من گفتم: 

 « کرد.

یا حداقل اعتقاد داشت »وز خیلی خیلی چست و چابک گفت: « اون پی برد که تو کار بدی در حقش کردی.»

ر ه مرگ یکی از عزیزان و نزدیکانش تقصیکه کار بدی در حقش کردی. این ایده توی سرش شکل گرفته بود ک

 «  تو بوده.

 « منظورتون اینه که یکی این چیزا رو بهش گفته.»من گفتم: 

شد. ما به خاطر حفظ امنیت خودش کرد. اون یه تهدید محسوب میبه هر حال اینطور فکر می»وز گفت: 

 « هم که شده دستگیرش کردیم. و البته به خاطر حفظ امنیت تو.

 « نوازی فرمودید.لطف کردید. بنده»تم: من گف

کنیم چیو برات راست و ریس میوقتی اینجا رو ترک کنی، الزم نیست نگران چیزی باشی. ما همه»وز گفت: 

 « کنی.. چون داری بهمون کمک میبینیمبرات تدارک میو یه شغل خوب با حقوق مناسب 



 « کنم؟می بهتون کمکدارم »من گفتم: 

« زن!لبخند ب»بعد یاور منو گرفت و یه دادا آژیر کشید: « کنیم، مگه نه؟دوستامون کمک می ما همیشه به»

فکر کنم به طور مجنونی لبخند زدم و بعد چیک چیک و تق تق و بنگ بنگ یه سری  قبلش بدون این که

فت: ی مهم گعکس از من و وزکش گرفته شد که خیلی شخیالنه پیش هم نشسته بودیم. آخرش این شازده

 « تقدیم به تو. از طرف ما چه پسر خوبی. عجب پسر خوبی. حاال اینم یه هدیه»

ی بزرگ و براق بود و من بی شک و شبهه بصیرت کردم چجور متاعیه. یه برادران، چیزی که آوردن یه جعبه

ادا که یه داستریو بود. گذاشتنش کنار تخت و بازش کردن و یه دادا سیمشو به پریز روی دیوار وصل کرد. یه 

دوست داری »های موسیقی براق و شاهانه گفت: بصیرتک روی دماغش داشت و یاورش پر بود از دیسک

 « شونبرگ؟ کارل اورف؟چی گوش بدی؟ موتزارت؟ بتهوون؟ 

 «سمفونی نهم. سمفونی باشکوه نهم.»من گفتم: 

با بصیرتای بسته اونجا دراز و این سمفونی نهم بود که از استریو پخش شد ای برادران من. حین این که 

کردم، بقیه خیلی آروم و بی سر و صدا از اتاق رفتن بیرون. وز کشیده بودم و موسیقی شاهانه رو سمع می

ط و بعد کوچ کرد بیرون. فق« عجب پسر خوبی.»زد گفت: که داشت شخیالنه به کوپالم ضربه می این حین

من بصیرتامو باز کردم تا کاغذو « اینجا رو امضا کنید. کنمخواهش می»گفت: یه دادا مونده بود که داشت می

 هم برام مهم نبود. بعد منو با سمفونی نهم دونستم دارم چیو امضا میامضا کنم. نمی
ً
کنم ای برادران و اصال

 باشکوه لودویگ ون تنها گذاشتن. 

تونستم طش رسید، میای؛ چه گوارا و لذیذ. وقتی موسیقی به قسمت آروم و بانشاآه، چه جالل و جلوه

شد حسشون کرد دوون های سبکم که به زحمت میخودمو خیلی واضح بصیرت کنم که دارم روی پاچه

کنم. تازه موومان آهسته کاری میموچاو کل جهان آژیرکش کندهکنم و با تیزی گلوبرم روی دهدوون کوچ می

  شده بودم، شکی درش نبود. من درمان ی آخر هنوز مونده بود. و موومان باکالم و شاهانه
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 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

 کردن چون گردِن تا شخیلم ِلن، ریک و بولی. بولی رو بولی صدا میمن بودم، راوی ارادتمند شما، و سه

ی توکشه. نعره می اوووَوهکلفتی داشت و صوتش خیلی نینوا بود؛ مثل صوت یه گاو نر درشت که داره 

که نی سرد زمستو توی یه شبدوگوله رو به کار انداخته بودیم ببینیم ا نشسته بودیم و بار کوروومیلک

 
ً
دور و برمون یه سری شازده  شد کرد.، چی کار میبود خشک آسمون گرفته و سوز گداکشی داشت ولی کال

و  تیان داشی تنوین و کاکتوس و مخ چت کن و متاع دیگه توی رگاشون جرنشسته بودن که شیر بعالوه

از  ودب ون پر شدهشِدماغو کردن از این دنیای کثیف واقعی توی سرزمین سیر می خیلی خیلی خیلی دورتر

ه و تمام قدیسانی ک آن وجود واالفرشتگان مقدس  با همراه کردنمیایزد منانو بصیرت و  درخششی نورانی

لوط کلسیم و خنجر بود؛ کردیم مخ. چیزی که ما داشتیم شرب مین بیروندز ون میشپای چپ پاپوشاز 

یزا م، ولی من این چآماده بشی شد برای یه بیست به یک گوالخکرد و باعث میمی مونتند و تیز متاعی که

 بهتون گفته بودم. 
ً
 رو قبال

 یهبا اه همر یه شلوار خیلی گشاد ترکیبی بود از م که اون روزا یهر چهارتامون غایت مد روز لباس پوشیده بود

ی پیراهن دستمال گردن چپونده باز آویزون بود و توی یقههن یقهاو براق گشاد که از یه پیر  ی چرمیجلیقه

ن برای همیها سپردن دوگوله به دست تیزی هم بود، روزا غایت مد روز در کنار این بهرگ اینشده بود. توی 

ده ضعیت پاچه فرقی نکر . ولی وداشتیم و فقط روی پهلوی دوگوله مو روی بیشتر دوگوله خبری از مو نبود 

 موچاوکوب درشت و گوالخ بود. ی دهبود و همچنان میزبان یه چکمه

 « پس باالخره تکلیف چیه، ها؟»

وقتا  کردن، ولی بعضیبیشتر بود و بقیه به بصیرت رهبرشون به من نگاه می سن من از همهمیون ما چهارتا 

که خودش رهبر گروه باشه و این به  نهککر میبه این فداد که بولی توی دوگولش این حس بهم دست می

خروشید. ولی جوشید و میخاطر هیکل گنده و صدای نینواش بود که بیخ نبرد از اعماق وجودش می



بود که من معروف بودم و مطرح و تازه این متاع هم  پروری کار راوی ارادتمندتون بود ای برادران منایده

 میون ما چهارتا من بهترین شغلو هام و تمام این خزعو مقاله عکسا
ً
بالت توی جراید چاپ شده بود. ضمنا

هفته که به آخر و کردم ی موسیقی خدمت میهای گرامافون به عرصهی ملی دیسکداشتم و توی خزانه

 کلی دیسک مجانی هم برای خود موچولم به شد و تازهتیله میرسید، گیرفانم به طور گوالخی پر از مایهمی

 داشتم.  دسترسی

 زیادی دادا و 
ً
خوشکه و شازده نشسته بودن و در حال هرتنه و  آفرتغروب اون روز توی کورووا تعداد نسبتا

عشق آتش سوزان است »زدن: وسط دری وری گفتنتای ساکنین سرزمین دم می زدن و شرب کردن بودن و

« درمان استو درد بی پایان استای بیقصهو  هم جان است و هم جان را جان است و کران استو بحری بی

ه کشد صدای یه موسیقی پاپ سمع کرد و این همون ِند آچیموتا بود یا همچین خزعبالتی. از استریو می

پیشخون نشسته بودن  پشتتا خوشکه کنار هم سه«. اون روز، آره، اون روز» خوند به نامی میداشت آهنگ

مراه نشده بود به هی بلند شونهکردهقع گیسوان سفید رنگتنشون بود که این در واو غایت مد روز ندست 

فید. دار سو یه دامن کوتاه خیلی خیلی تنگ چین یه متر برآمدگی خالص بودنیه جفت مهمک مصنوعی که 

تنها  ایزدشنداره. لنو پیش  حالتایی با هم. ِلن تونیم شکارشون کنیم؛ سههی، می: »گفتبولی این وسط 

هو ی« شه پسر، ها؟دوگانه نگو. پس شعار یکی برای همه و همه برای یکی چی می: »گفتهم و لن .« ذاریممی

داد، برای همین ره و یه انرژی زیاد داشت از درون قلقلکم میبدجوری احساس کردم حوصلم داره سر می

 گفتم: 

 « خروج خروج خروج خروج.»

 « کجا؟»موچاوش مثل مال قورباغه بود گفت: ریک که ده

 ولی حقیقت این بود که احساس.« چه خبره این دنیای بزرگ تو اوه، بریم بیرون بصیرت کنیم»گفتم: من 

 رو کردم به. برای همین دادروزا زیاد این حس بهم دست میو این کردم برادران خستگی مییأس و 

ه از ابتدا ود کروی مبل مخملی بزرگی نشسته ب این شازده وبهش دسترسی داشتم ای که ترین شازدهنزدیک

  تا انتهای کده درازا داشت
ً
عین و چست و چابک دوف دوف دوف به شیکمش مشت زدم، ولی اون اصال

ر جیگر مرا، ِتتو ر  َمهِتتو رو ِبِته ِبِته رو ِبشو، ِتِته رو َم »های: خیالش نبود برادران و یه چیزی دم زد تو مایه
َ
و ِسک

ر می
َ
ک

َ
ر، دل ما ت

َ
ک

َ
 خالصه زدیم به ظلمت سیاه زمستون. «. تپه برادل ما ت

 



 

توی بلوار مارگانیتا قدم زدیم و توی اون راه هیچ امنیتی در حال پاسداری نبود، برای همین وقتی یه دادای  

فروشی که ازش جریده چکیده بود میومد سمت ما، به بولی دیرینه رو بصیرت کردیم که داشت از یه جریده

روزا زیاد پیش میومد که من دستور بدم و  این« واستن توانستن است.بوی، خبسیار خوب بولی»گفتم: 

اطاعت شدنشو بصیرت کنم. خالصه بولی به طرفش هجوم برد و اون دوتا هم براش خودم عقب وایسم و 

خیز هق سینهزیرپایی گرفتن و لگدمالش کردن و وقتی روی زمین افتاد، هرتنه زدن و بعد گذاشتن با هق

 نتش. بولی گفت: بره به محل سکو

رک با دوک نیویو« ها الکس، نظرت چیه بریم یه چیز خوشمزه شرب کنیم که مانع ورود سرما به بدن بشه؟»

ی چندانی نداشتیم. اون دوتا صحیح صحیح صحیح سر تکون دادن، ولی بعد به من نگاه کردن تا فاصله

کوچ کردیم به دوک نیویورک. توی دم یا نه. منم سر تکون دادم و بدین ترتیب بصیرت کنن رخصت می

های پیری که از قبل یادتون میاد نشسته بودن و همون بیخ ورود شروع کردن ها یا تیکهآفرتکده همون دنج

 «ها. از شما بهتر مادر نزاییده.بچهبده شبتون بخیر پسرای گلم. خدا خیرتون »به دم زدن واژگانی مثل: 

بولی دنگوله رو به صدا درآورد و یه پیشخدمت اومد که « دخترا؟ چی میل دارید»منتظر بودن ما بگیم: 

دا ی فلوسشو که داشت جیرینگ جیرینگ صکرد. بولی تپهداشت یاوراشو روی پیشبند فاضالبش تمیز می

تیله رو بیایید باال. اسکاچمن برای ما و همون همیشگی برای شخال، مایه»کرد درآورد و گفت: می

 و بعد من گفتم: « ها، باشه؟زندیرینه

« 
َ
 دونستم چرا، ولی نمی« ه، به درک، بذار خودشون متاع خودشونو بچکن.ا

ً
یه جورایی بدخلق شده  اخیرا

انداز کنم. خواستم بنا بر دلیل نامعلومی پستیله ایجاد شده بود. می. توی دوگولم تمایل به حفظ مایهمبود

 بولی گفت: 

 « الکس میاد؟قطار؟ چه بالیی داره سر چی شده هم»

ه، من چه بدونم. من فقط دوست ندارم این مایه»من گفتم: 
َ
ای که با زحمت به دست میارم دور بریزم، تیلها

 « همین.



خود دانی شخیل قدیمی، الزم نیست به دست  طور کههمانبه دست میاری؟ به دست میاری؟ »ریک گفت: 

عد با یه صوت نینوا هرتنه زد و من بصیرت کردم ب« گم؟دونی که چی میبیاریش. فقط کافیه بگیریش. می

 تا از دندوناش وضعیت چندان گوالخی ندارن. که دو سه

زنا رو بصیرت کردم که مشتاق یکم عرق مفت و ولی وقتی این دیرینه« آه، باید یکم فکر کنم.»من گفتم: 

ردم سکناس بود از گیرفان شلوارم آومو که ترکیبی از سکه و اتیلهمجانی بودن، کوپالمو باال انداختم و مایه

 بیرون و جیرینگ جیرینگ ریختمش رو میز. 

 ولی بنا بر دالیلی نامعلوم من گفتم: « اسکاچمن برای چهار نفر.»پیشخدمت گفت: 

 لن گفت: « نه پسر. برای من یه آبجوی کوچیک بیار.»

وری که انگار بخواد بصیرت کنه و بعد یاورشو به شوخی گذاشت روی دوگولم؛ ط« این دیگه باورش سخته.»

تا یاورشو چست و چابک از رو  قروچه کردمای دندونتب دارم یا نه، ولی من یه جورایی به طور وحشیانه

 دوگولم برداره. 

د ی باز به متاعی خیره شده بوولی بولی با دروازه« باشه شخیل، باشه. هرچی شما امر بفرمایید.»لن گفت: 

 ای که ریختم رو میز، از گیرفانم اومده بود بیرون. یکم که خیره نگاه کرد گفت: هتیلکه همراه با مایه

 « َبه َبه َبه. پس چرا ما ملتفت نشدیم.»

طور تونستم توضیح بدم چو بعد چست و چابک گرفتمش. نمی« اونو بدش به من.»من با عصبانیت گفتم: 

م؛ ی قدیمی بریده بودکه با قیچی از یه جریده گذرش به گیرفانم افتاده بود برادران، ولی یه عکسی بود

کوکعکس یه بچه. عکس یه بچه
َ

دروازش  یکرد و کلسیم از گوشهبود که داشت گوچی گوچی گو می ی َکشف

 پتی بود و انگار چکید و یه جورایی داشت رو به دوربین خطاب به همه هرتنه میمی
ً
زد و این بچه کامال

 
ً
ی چاقیه. بعد همه حین تقال برای گرفتن این تیکه کاغذ از یاور معلوم بود بچه گوشتش چندالیه بود و کامال

قروچه کنم و بعد ای براشون دندونمن یکم هرتنه زدن، برای همین مجبور شدم دوباره به طور وحشیانه

ن. یعکسو گرفتم تو جفت یاورم و از همه طرف جرش دادم و ولش کردم تا ذرات ریز ریزش مثل برف بریزن زم

به سالمتی شما پسرای خوب. خدا خیرتون بده »های دیرینه گفتن: زنویسکی رو آوردن و بعد این دیرینه

موچاو چین و چوروک داشت و این خزعبالت و بعد یکیشون که به جای ده« ها. از شما بهتر جایی ندیدیمبچه

س پاره نکن. اگه الزمش نداری، پسرجان، اسکنا»شد گفت: ی چوروکش بصیرت نمیو یه دندون توی دروازه



ک زن بود، ولی ریی گستاخی این دیرینهاینطور دم زدن یه جورایی نشونه« بده به کسایی که الزمش دارن.

 گفت: 

 من گفتم: « ی کوچولو موچولوی مامانی بود.زن، اون پول نبود. عکس یه بچهای دیرینه»

شمایی که کارتون مسخره کردن و نیشخند زدن و اید؛ شم. شماها بچهمن دیگه خیلی دارم خسته می»

 بولی گفت: « تونن از خودشون دفاع کنن.درشت و بزدل به آدماییه که نمی هایزدن هرتنه زدن و تلچک

کردیم خودت پادشاه چنین متاعی هستی و البته آموزگار چنین متاعی. اگه این متاع ما همیشه فکر می»

 « نشأ مشکالتی شخیل قدیمی.مشکلی داشته باشه، تو خودت سرم

این لیوان آبجوی کثیفی که روی میز جلوی بصیرتم بود بصیرت کردم و حالت تهوع بهم دست داد، برای 

ه.»همین بانگ برداشتم: 
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
 هایآفرتکرده رو ریختم رو زمین. یکی از و تمام اون ریدمان بوگندوی کف« ا

 دیرینه گفت: 

 من گفتم: .« خوای حروم نکنچیزیو که نمی»

 حال و حوصله ندارم. نمی»
ً
دونم دلیلش چیه، دونم چرا، نمیببینید شخال، گوش کنید. من امشب اصال

. شما این دفعه شبو بدون من سپری کنید. فردا سر همون ساعت و مکان دست خودم نیستولی خب 

 « قع بهتر شده باشه.شه امیدوار بود حال منم تا اون موکنیم و میهمیشگی همدیگه رو مالقات می

تونستی یه درخششی توی بصیرتش بصیرت کنی، چون حاال دیگه ولی می« سفم.أاوه، مت»بولی گفت: 

خواستن. قدرت، قدرت، قدرت. بولی گفت: ظلمت در اختیار خودش بود. قدرت. همه فقط همینو می

 عملی تعویقهاییو که داشتیم تا فردا به تونیم نقشهمی»
ً
خیابون  توی چاپیدن اون مغازهات بندازیم؛ مثال

 « ده واسه صید غنیمت.گاگارین. شخیل، اونجا جون می

نه، چیزیو به تعویق نندازید. با سبک و سیاق خودتون به کاراتون ادامه بدید. حال وقتشه من »من گفتم: 

 و بعد از روی صندلیم بلند شدم. « کوچ کنم.

 « به کجا؟»ریک پرسید: 

 «  فکر کنم. م یکم تنها باشم و به یه سری مسائلخوادونم. فقط میگه نمیاینشو دی»من گفتم: 



رزنده ی سزنا از این که من اونقدر دمق از پیششون کوچ کردم و مثل اون شازدهشد بصیرت کرد که دیرینهمی

ه، لعنتی. ل»زنی که به خاطر خواهید داشت نبودم، حسابی گیج شده بودن. ولی من گفتم: و هرتنه
َ
« نتی.عا

 و بعد تک و تنها مشغول پرسه زدن توی خیابون شدم. 

. دشجماعت بسیار بسیار کمی تو خیابون بصیرت میوزید و رعیتهوا تاریک بود و بادی به تیزی دشنه می

یه  بود در حال ویراژ دادن بودن و هر از گاهی سوارشونای وحشی که هیه سری اتول گشتی با اون ژاندارم

نو ی هوا پاهاشوکردی که داشتن به خاطر سردی ناجوانمردانهچندتا امنیت جوون بصیرت می ایگل و گوشه

دادن ای برادران من. بخار نفسشونو توی هوای سرد زمستون از دروازشون بیرون میکوبیدن زمین و می

ش گوش کردن تیکه بزرگشها کسیو دستگیر میفوق خشن و چاپیدن در حال مردن بود، چون اگه ژاندارم

تر ها کسی بود که چست و چابکهای شیطون و ژاندارمبود. گرچه االن پیروز میدون توی جنگ بین ندست

ه ن روزا مشکل من این بود کیاز رقیب دشنه یا تیزی یا چماق یا حتی تفنگشو از غالف بیرون بکشه. ولی ا

 گرفتخاصی داشت وجودمو فرا میدیگه این مسائل اهمیت خودشو برام از دست داده بود. انگار یه نرمی 

 ملتفت نبودم چرا. مراد دلم اون روزا برای خودمم معلوم نبود. حتی موسیقی
ً
ای که دوست و من اصال

 بساط هرتنه موچول داشتم توی خلوت
ً
اون روزا بیشتر داشتم ی من بود برادران. خودم سمع کنم قبال

ه جز صوت ی نچیزی نبود اکردم؛ این آهنگع میسم لیدا گفتنآهنگای رمانتیک موچولی که بهشون می

 با اون ارکست
ً
های درشت و دراز کشیدن من روی تخت مابین اون آدمیزاد و نوای آروم و دلتنگ پیانو و کال

یجاد ال اؤس این برام. توی اندرونی من یه اتفاقی داشت میفتاد و نها فرق داشتها و دهلها و ترومبونویولن

 شم یا نه. دستکاری کردن دوگولم هست یا نه و آیا دارم مجنون می ثیرأشده بود که آیا ت

رفتم و یاورام توی گیرفان شلوارم بودن، به سمت شهر ی خم راه میطور که داشتم با دوگولهخالصه همین

 نیاز دارم یه فنجول درشت 
ً
 خیلی خسته شدم و احساس کردم شدیدا

ً
قدم زدم برادران تا این که نهایتا

ای و شیر شرب کنم. فکر کردن به چای باعث شد یهو یه تصویر از خودم به ذهن خطور کنه که مخلوط چ

کنم و چیزی که ی درشت و روشن روی صندلی راحتی نشستم و دارم چای شرب میجلوی یه شومینه

 ی حدی خیلی دیرینهرسید تبدیل شدن من به یه شازدهمسخره بود و خیلی خیلی عجیب به نظر می
ً
ودا

تونستم زلفمو بصیرت کنم که خیلی جوگندمی بود و ریشم گم که میفتادساله بود، از این نظر اینو میه

ینه که جلوی شوم کردممیبه عنوان یه پیرمرد بصیرت خودمو  داشتمداشتم که اونم خیلی جوگندمی بود. 

 خیلی عجیب بود. 
ً
 نشسته و بعد این تصویر یهو از بین رفت، ولی کال



ز تونستم بصیرت کنم که پر ای خیلی خیلی عریض میبرادران و از یه پنجرهشاپ به یه کافید گذرم افتا

حالی موچاو خیلی صبور و بیرعیت جماعت حوصله سربر بود؛ یعنی همین رعیت جماعت عادی که ده

ی گرم وهزدن و چای و قه. اونجا نشسته بودن و داشتن آروم دم میرسهو آزارشون به مورچه هم نمی دارن

چای داغ کردن. من کوچ کردم داخل و راه پیشخون در پیش گرفتم و برای خودم ضررشونو شرب میو بی

و بعد کوچ کردم سمت یکی از میزای خالی و پشتش نشستم تا مشغول  همراه با کلی کلسیم سفارش دادم

شرب کردن و دود  شرب کردن بشم. یه زوج جوون هم پشت این میز نشسته بودن و با همدیگه مشغول

کردن سرطان فیلترشده و دم زدن و هرتنه زدن بودن، ولی من بهشون محل نذاشتم و به شرب کردن ادامه 

شه و چه بالیی داره سرم میاد. ولی بعد دادم و به این فکر کردم که چی داره توی اندرونی من عوض می

از  ید.رسته بود، خیلی گوالخ به نظر میبصیرت کردم که این خوشکه که سر میز همراه با این شازده نشس

 پیکر و روش بکن تو بکش بیرون پیاده کنی، چون ها نبود که بخوای بزنی زمین واون تیپ خوشکه

همراهش  تمام این خزعبالت. این دادا کهو  ش یارپسندو گیسوانموچاوش گوالخ بود و دروازش خندون ده

ن کده ی ایبود، دوگولشو چرخوند تا به ساعت بزرگی که توداشت و پشتش به من بود و روی دوگولش کاله 

بود؛  پیت نگاه کنه و بعد من بصیرت کردم اون کیه و اون بصیرت کرد من کیم. روی دیوار نصب شده بود

تر از قبل اون دوران داشتم؛ دوران جورجی و دیم و خودش و خودم. حاال یکم بزرگ یکی از سه شخیلی که

 نمی رسید، ولیبه نظر می
ً
هم بیل یه مثقال سیتونست بیشتر از نوزده سال و اندی سن داشته باشه. مسلما

 گذاشته بود و یه کت و شلوار معمولی تنش بود و یه عصا هم داشت. من گفتم: 

 اون گفت: « ؟ خیلی وقته همدیگه رو بصیرت نکردیم.از اینوراَبه َبه َبه شخیل قدیمی. »

 « الکس کوچولو، ها؟»

ی خیلی خیلی خیلی دور. به من خوِد خودش. یادش بخیر اون دوران خوش به هالکت رسیده»م: من گفت

ی. اکنون نزد مای گفتن جورجی بیچاره رفته زیر خاک و دیم هم تبدیل شده به یه ژاندارم وحشی و تو هم که

 « شخیل قدیمی؟ چه خبر

 « زنه، نه؟چه بامزه حرف می»این خوشکه ترتر خندید و گفت: 

بعد خطاب به من گفت: « این یکی از دوستای قدیمیمه. اسمش الکسه.»یت خطاب به خوشکه گفت: پ

 « اجازه هست همسرمو معرفی کنم؟»



ر از آنی تهمسر؟ یعنی همسر به معنای واقعی کلمه؟ آه نه، تو نورسته»دروازم تا آخر باز شد و با حیرت گفتم: 

 .« ن نیست. ممکن نیستی شخیل قدیمی. ممککه زوجی اختیار کرده باش

تو هم »این خوشکه که انگار زن پیت بود )ممکن نیست، ممکن نیست( دوباره ترتر خندید و به پیت گفت: 

 اینجوری حرف می
ً
 « زدی؟قبال

 بیست سالمه. به سن ازدواج رسیدم و االنم دیگه دو ماه »پیت یه جورایی لبخند زد و گفت: 
ً
خب، من تقریبا

 « تو خودتم خیلی جوون و مشتاق بودی.گذشته. یادت باشه، 

تونم هضم کنم. پیت ازدواج خب، شخیل قدیمی این یه موردو نمی»من که همچنان حیرون بودم گفتم: 

 « کرده. عــجــب.

اع بهتر گیره، ولی اوضی دریایی دستمو مییه آپارتمان نقلی داریم. یه پول بخورنمیری از بیمه»پیت گفت: 

 « جورجینا هم ــشه. بهتر میدونم که شه. میمی

ه ترتر ( دوبار زنزن پیت )برادران، « یه بار دیگه اسمشو بگو؟»من که همچون یه مجنون دروازم باز بود گفتم: 

 خندید. 

« ره.گذگذره. آره، میدونی، اموراتمون میجورجینا. جورجینا هم شاغله. کارش تایپ کردنه. می»پیت گفت: 

 بزرگ شده بود و حتی پیت قفل شده بود و نمی برادران، جفت بصیرتم روی
ً
تونستم تکونشون بدم. واقعا

هروقت تونستی بیا بهمون سر بزن. تو هنوزم خیلی »بود. پیت گفت:  شده صوتشم عین صوت آدم بزرگا

، سر گذاشتی. بله، بله، بلههای وحشتناکی که پشترسی؛ حتی با وجود تمام اون تجربهجوون به نظر می

 « ه راجع بهشون خوندیم و خب با این تفاسیر هنوزم خیلی جوونی.توی روزنام

 « هیجده سال. عین برق و باد گذشت.»من گفتم: 

بعد به جورجیا جونش یه « گذره. خب، ما دیگه باید بریم.آره، عین برق و باد میهیجده، ها؟ »پیت گفت: 

ای برادران من.  تحویلش دادع مال خودش نگاه عاشقانه انداخت و یاورشو محکم گرفت و اونم یه نگاه از نو

 « ی ِگِرگ.بله، باید بریم به یه مهمونی کوچولو توی خونه»پیت برگشت طرف من و گفت: 

 « گ؟رِ گِ »من گفتم: 



بودی، گ آشنا شدم. وقتی تو نرِ شناسی، درسته؟ بعد از جدایی از تو با گِ گ رو نمیرِ اوه، بله. تو گِ »پیت گفت: 

به صرف نوشیدنی و بازی با کلمات. ولی  جمع و جور راه میندازه؛د. یه سری مهمونی گ وارد عرصه شرِ گِ 

 « دردسرن.دونی، خیلی بیخیلی خوب و دلپذیرن. می

رجینا بعد این خوشکه جو« گی.کنم چی میدردسر. بله، بله، به طور گوالخی بصیرت میبله. بی»من گفتم: 

گ تا به بازی با کلمات رِ ی این یارو گِ دوتا کوچ کردن به خونهبه استعمال واژگان من ترتر خندید و این 

و تشد تک و تنها بوگندوشون برسن. من با یه حالت متفکر با مخلوط چای و شیرم که داشت سرد می

 .نشسته بودمشاپ کافی

ی اون سبک محیایی که در پیش گرفته جاست. شاید من دیگه واسهبه فکرم رسید که شاید مشکل همین

ودم زیادی پیر شده بودم برادران. هیجده سال از عمرم هدر شده بود. هیجده سن کمی نیست. وولفگانگ ب

و از این خزعبالت، نه، نه  ارتوریوآمادئوس وقتی هیجده سالش بود، کلی کنسرت و سمفونی و اپرا و 

ر رویای شبانه دیک  یخزعبالت، بلکه موسیقی روحانی نوشته بود. تازه ِفلیکس ِام هم بود با اون قطعه

ر فرانسوی هم بود که بنجی بریت با استفاده از اشعارش . خیلیای دیگه هم بودن. یه یارو شاعی تابستانچله

 هموسیقی ساخته بود و این شاعر که اسم کوچیکش آرتور بود بهترین اشعارشو توی پونزده سالگی سرود

 کردم؟ من باید چی کار می شد، ولیای برادران من. هیجده سن کمی محسوب نمی بود

شاپ کوچ کردم بیرون، به قدم زدن توی هوای سرد و گداکش زمستونی ادامه دادم و بعد از این که از کافی

ذارن، توی ذهنم بصیرت کردم. توی این تصاویر، راوی یه سری تصویر، مثل کارتونایی که توی جریده می

کشید و یه بشقاب داغ حاوی یه شام خوشمزه انتظارشو میارادتمند شما الکس از محل کار به خونه برگشت 

یرتش کنم تونستم بصم بود که خیلی گرم و صمیمی و عاشقانه به استقبالم اومد. ولی به خوبی نمیآفرتو یه 

تونه باشه. ولی یهو این تصور با قدرت توی ذهنم ظاهر شد که اگه برم به اتاق دونستم کی مینمیبرادران. 

خوام تونم چیزیو که از ته دل میتاقی که شومینه توش بود و شامم سر میز حاضر بود، اونجا میاین ا بغلِی 

شد؛ مثل اون عکسی که از جریده بریده شده بود یا مالقاتی چی داشت به هم وصل میپیدا کنم و حاال همه

، پسرم. ده بود. بله بله بله برادرانتوی گهواره خوابی کشفکوکمکه با پیت داشتم. چون توی اتاق بغلی پسر 

یه پوچی درشت و بزرگ توی پیکرم احساس کردم که حتی خودمم غافلگیر کرد و بعد ملتفت شدم چه 

 شدم. اتفاقی داشت میفتاد ای برادران من. من داشتم بزرگ می



وون یه جورایی مثل حیله همین بود. جوونی باید یه روز بارشو ببنده. ولی جوون بودن هم أبله، بله، بله، مس

بازیای مونه که جای یکی از این اسبابمونه؛ مثل این میمونه. نه، نه، مثل حیوون بودن نمیبودن می

لب های کوچولویی که از حشن؛ مثل شازدهتونی بصیرت کنی توی خیابون فروخته میموچولی باشی که می

ره ای کنه؛ انگار که داره راه میر گرر کوچ میگر  ساخته شدن و یه فنر توشونه و وقتی کوکشون کنی، گرر

کنه و اگه چیزی سر راهش باشه بنگ بنگ بهش برخورد برادران من. ولی توی یه مسیر مستقیم کوچ می

 دست خودش نیست. وقتی جوون باشی، مثل یکی از این دستگاهمی
ً
 مونی.های موچول میکنه و اصال

ضیح ی این چیزا رو بهش توی کافی دیرینه بشه، همهقتی به اندازهپسرم. پسرم. وقتی پسرم متولد بشه و و

خواد که درک کنه و تمام این متاعیو که من کردم، اونم تکرار کنه یا نمیدونم که درک نمیدم. ولی میمی

کنن یو میکه دارن میوم دیرینه رو بکشه که توسط یه سری پیشی و پشیله آفرتکنه و بله، شاید حتی یه می

تونه جلوی پسرشو بگیره برادران و بدین ترتیب این تونم جلوشو بگیرم و اونم نمیاحاطه شده و من نمی

ی درشت و بسیار کنه؛ مثل شازدهطور تا آخر دنیا ادامه پیدا میی بسیار بسیار بسیار گرد همینچرخه

یاورای بسیار بزرگش یه پرتقال بار کورووا( که داره توی بزرگ؛ مثل خود ایزد منان )از راه التفات میلک

 چرخونه. چرخونه و میچرخونه و میبوگندوی فاضالبو می

کردم که حاضر باشه مادر این پسر باشه. به این فکر ولی برادران، قبل از هر چیزی باید یه خوشکه پیدا می

این  دادم همین بود.یکردم که باید از فردا مشغول پیدا کردنش بشم. یکی از کارای جدیدی که باید انجام م

 کردم؛ مثل شروع فصلی از یه کتاب. یه کاری بود که باید از نو شروع می

شیم، پس تکلیف این شد برادران. شما تا آخرش شخیل کوچولوتون دیگه داریم به پایان داستان نزدیک می

تصافیاییو که ایزد ترین بچهالکس رو همراهی کردید و همراه باهاش عذاب کشیدید و یه سری از فاضالب

منان خلق کرده بصیرت کردید که همه با شخیل قدیمیتون الکس درافتاده بودن و همش به خاطر این بود 

کنم، جوون نیستم، دیگه نه. اوه نه، که من جوون بودم برادران. ولی االن که دارم این داستانو تموم می

 الکس دیگه بزرگ شده، اوه بله. 

 بولی ای برادران من، فع
ً
ردا روز فتونید تا اونجا منو همراهی کنید. و شما هم دیگه نمی اید کوچ کنم جاییال

های خوشبو و گشتن دور زمین و ماه و آسمونه. فردا شخیل قدیمیتون الکس باید تک و تنها دنبال یه گل

ل ف شخیجفت بگرده. بله، چنین خزعبالتی. دنیا جای فاضالب و بوگندوییه ای برادران من. پس از طر 



عنت به لقدیمیتون بدرود و البته یه شیشکی جانانه نثار تمام کسایی که توی این داستان حضور داشتن. 

 . آمین بر تمام این خزعبالت. از شخیلتون الکس هر از گاهی یاد کنید. ولی شما، ای برادران من، همشون

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Clockwork Orange Resucked 
ی منتشر کردم و این یعنی به قدری قدمت دارد که از حافظه 3991کی را اولین بار سال رمان کوتاه پرتقال کو 

استنلی کوبریک را و اقتباس سینمایی  نامش همچنان پابرجاست به هر حالادبی دنیا پاک شود، ولی 

کنم،  اقتوان دلیل اصلی این پابرجایی قلمداد کرد. به شخصه با کمال میل حاضرم آن را از لحاظ ادبی عمی

نامه بنویسند خواهند راجع به آن پایانولی چنین کاری جایز نیست. من هنوز هم از دانشجوهایی که می

گیرند. های ژاپنی از من برای تبدیل کردن آن به یک نمایش ناوگاکو اجازه مینویسکنم و درامنامه دریافت می

ثار دیگرم که نزد من ارزش بیشتری دارند به دست اث ادبی من خواهد بود و آرسد که این رمان میر به نظر می

ی غریبی نیست. راخمانینوف هم عادت به گله فراموشی سپرده خواهند شد. این برای یک هنرمند تجربه

سالگی نوشته بود کردن داشت، چون او را بیشتر به خاطر یک پرلود سی شارپ مینور که در نوزده

کدام به رادیو و تلویزیون راه پیدا نکردند. هیچ اش نوشته بودگسالیدوران بزر  و قطعاتی که در شناختندمی

کنند؛ اجرا میوون را بتهماژور جی  هایمینوئتیکی از نشینند، که پشت پیانو میکودکان برای اولین بار 

 هخود او از آن نفرت داشت. خواه ناخواه اسم من با پرتقال کوکی پیوند خورده است و این یعنی بکه  اثری

عنوان یک نویسنده نسبت به آن مسئولم. نسبت به آن در ایاالت متحده یک مسئولیت خیلی ویژه دارم و 

 اکنون بهتر است توضیح دهم این مسئولیت چیست. 

تشر وقت به طور کامل در آمریکا من. پرتقال کوکی هیچبگویم حرف حسابم چیستبگذارید بدون طفره رفتن 

سه بخش تقسیم شده بود و هر بخش هفت فصل داشت. با یک حساب نشد. کتابی که من نوشتم به 

نماد بلوغ انسان  13توان فهمید که کتاب اصلی از بیست و یک فصل تشکیل شده است. سرانگشتی می

پذیر از لحاظ قانونی مسئولیتکند و سالگی انسان حق رأی پیدا می 13است یا حداقل بود، چون در در 

از ابتدا در نظر داشتم. برای عددی بود که من  13بحث نمادشناسی،  . فارغ ازشودشناخته می

ر گیرند، باید بامورد استفاده قرار می همیت دارد؛ یعنی وقتی اعدادمن آریتمولوژی ا مثلهایی نویسرمان

 تصادفی نیست. همانمعنایی داشته باشند. تعداد فصول هیچ
ً
طور که یک آهنگساز کار روی وقت کامال

نویس هم کار روی رمانش را با تصویری کند، یک رمانش را با تصویری مبهم از مدت زمان آن شروع میاقطعه

ها و تعداد فصولی که رمان از آن تشکیل کند و این تصویر در قالب تعداد بخشحجم آن شروع میاز مبهم 

 . ست و یک فصل برای من اهمیت داشتشود. آن بیشده ریخته می



 . کتابی که از آن انتشارات بیرون آمد فقطنداشتک فصل برای ناشر نیویورکی من اهمیت و ی آن بیست ولی

 توانستم با اینناشر اصرار داشت که فصل بیست و یکم حذف شود. البته من میبیست فصل داشت. 

رد اتصمیم مخالفت کنم و کتابم را به ناشر دیگری تحویل دهم، ولی او با تأکید اظهار کرد همین که قصد د

آن را دور  بود گذارد و هر ناشر دیگری در نیویورک یا بوستونکتاب را چاپ کند منت بر سر من می

ازی که به عنوان پول پیش غر من نیاز مبرمی به پول داشتم؛ حتی به همان چند 3993در سال انداخت. می

نداشتم جز قبول کردن ای ناقص شدن آن بود، چارهکتاب  چاپ شدنکردم. بنابراین اگر شرط دریافت می

ین نام را در تری که همی کوتاهشود و البته نسخهای که در بریتانیای کبیر شناخته می. بین پرتقال کوکیآن

 کشد یک فرق اساسی وجود دارد. ی آمریکا یدک میایاالت متحده

شد و به یمحسوب م ی بریتانیایی کتاب الگوی اصلیبگذارید قضیه را کمی بازتر کنم. در باقی دنیا نسخه

های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، کاتاالن، روسی، عبری، رومانیایی و آلمانی همه همین خاطر ترجمه

 ساختن فیلم بود و با وجود این که آن را در شامل بیست و یک فصل بودند. وقتی استنلی کوبریک مشغول

قرار داد و به همین خاطر برای مخاطبان ی کار خود ی آمریکایی را سرلوحهانگلستان ساخت، نسخه

ود نشدند، خ بلیط ها خواستار پس گرفتن پولرسید. البته تماشاچیغیرآمریکایی، فیلم ناتمام به نظر می

ی است. افراد زیادگشایی رمان را از فیلم حذف کرده ال برایشان ایجاد شد که چرا کوبریک گرهؤولی این س

ی دوم عمرم صرف کپی کردن من وقت زیادی را در نیمهشتند. در واقع له برای من نامه نوراجع به این مسأ

هایی که به وجود آمده کردم؛ آن هم هایی مبنی بر توضیح دادن نیتم از نوشتن داستان و سوءتفاهمبیانیه

در حالی که کوبریک و ناشر نیویورکی من خوش و خرم از پاداشی که از این خیانت در امانت نصیبشان شد 

 مزخرف است. دبر یلذت م
ً
 ند. زندگی واقعا

را  نآافتد؟ حاال فرصتی به وجود آمده تا جواب در این فصل کذایی چه اتفاقی میال اینجاست که حاال سؤ

 شود. او از خشونتپیدا کنید. اگر بخواهم به طور خالصه بگویم، پروتاگونیست رذل و جوان من بزرگ می

ته در انسان بهتر است صرف ساختن شود تا تخریب کردن. فهمد که انرژی نهفشود و میخسته می

شود؛ هنگامی که انرژی زیاد است و های مرتبط با جوانی محسوب میخشونت غیرمنطقی یکی از ویژگی

های تلفن، خارج کردن قطار از این قدرت تحرک و پویایی با واژگون کردن باجهآتش استعداد سازندگی کم. 

خاموش ها بخش نابود کردن انسانبسیار رضایت عملب کردن آن و البته ، دزدیدن خودرو و خرامسیر

زی که شود؛ به چیکننده تبدیل میرسد که خشونت به چیزی بچگانه و خستهشود. البته زمانی فرا میمی

رسد که انسان نیاز واکنش موجودات احمق و نادان است. پروتاگونیست رذل و جوان من به این درک می



دار شود و پرتقال زندگی را در یاور ایزد یا دست ر زندگی کاری انجام دهد؛ نیاز دارد ازدواج کند، بچهدارد د

 موسیقی. موتزارت و مندلسون هردو وقتی ندست خدا بچرخاند و در درجه
ً
ی آخر چیزی درست کند؛ مثال

از هم به اش دوران از زندگیهای جاودانه به وجود آوردند و قهرمان من در این یا نوجوان بودند، موسیقی

کند. ی مخرب خود نگاه میبکن تو بکش بیرون مشغول بود. این جوان رو به رشد با شرم به گذشته دریدن و

 ای متفاوت است. او خواستار آینده

رخص م بیمارستان بستری شده، سپسپسرک در شود. در فصل بیستم هیچ اثری از چنین پیامی دیده نمی

. او است ی آزاد و خشنش بازیابی شدهنشیند که اختیار و ارادهای میبه انتظار آینده شتیاقو با ا شودمی

 رسد. وی آمریکایی کتاب به اتمام میو سپس نسخه.« من درمان شده بودم، شکی درش نبود»گوید: می

هنری که  شد؛بخرسد. فصل بیست و یکم به رمان کیفیت یک داستان اصیل را میفیلم به اتمام می البته

کنند. در واقع اگر نتوانید از طریق شخصیت اصلی یا ها تغییر میکه انسانبنا شده است ی این اصل بر پایه

وجود دارد، رمان  و دانایی تان نشان دهید احتمال دگرگونی اخالقی یا افزایش دانشهای فرعیشخصیت

 دهند. وقتیمی ها نشاندر انسانرا م تغییر های پرفروش چرند هی چندانی ندارد. حتی رماننوشتن فایده

یک اثر داستانی تغییری نشان ندهد، وقتی هدفش این باشد که بگوید شخصیت انسان ثابت، سنگی و 

ی ی تمثیلی شده است. نسخهافسانه  فیبل یا یی رمان خارج و وارد حوزهتغییرناپذیر است، دیگر از حوزه

 ی بریتانیایی یا جهانی یک رمان.یک فیبل است؛ نسخه آمریکایی یا کوبریکی پرتقال کوکی

بسیار  حرکت در نظرش عبارتیام. به کرد در فصل بیست و یکم کوتاه آمدهولی ناشر آمریکایی من فکر می

ب تمزه بود و مانند کسی که پیروی مکاین فصل بسیار بی  اورسید. به نظر به نظر می ایمأبانهبریتیش بسیار

در  ناشرد. ناپذیر باشتواند نماد خباثتی رخنهکرد که یک انسان مییید نمید، این نظریه را تأپالجیوس باش

روبرو  توانند با واقعیتتر هستند و میها قویها از بریتانیاییراستای تقویت استدالل خود گفت آمریکایی

ی منش کندی بود و نظریه کتاب من مطابق بادر ویتنام با واقعیت روبرو شدند.  طولی نکشید کهشوند. 

خواستند، کتابی مطابق با منش نیکسون بود؛ کتابی ها میکرد. کتابی که آنیید میپیشرفت اخالقی را تأ

خواستند خباثت روی صفحات بتازد و تا ها می. آنشوددیده نمیبینی در آن ترین اثری از خوشکه کوچک

رولرها مبنی ها و هولیها، مسلمانها، مسیحیز یهودیعقاید به ارث رسیده اتکآخرین خط کتاب به تک

کنم فکر نمیکجی کند. چنین کتابی بسیار مهیج خواهد بود، ولی بر توانایی مردم برای بهبود خود دهن

 . نشان دهدای از زندگی انسان تصویر عادالنه



مطلق برخوردار است. او  یک انسان از قدرت اراده و اختیارکنم، چون طبق تعاریف، من اینطور فکر نمی

تواند از این قدرت برای انتخاب بین خوبی و بدی استفاده کند. اگر او فقط کار خوب یا کار بد انجام دهد، می

رنگ وشکند که خداشتنی را پیدا میشود؛ یعنی ظاهر یک ارگانیسم دوستبه یک پرتقال کوکی تبدیل می

بازی کوکی است که توسط خدا یا شیطان یا )چیزی که دارد بابد، ولی در واقع یک اسرسو آبدار به نظر می

 خوب بودن به اندازهشود( دولت کوک میجایگزین این دو می
ً
 بد بودن غیرانسانی شود. مطلقا

ً
ی مطلقا

است. چیزی که در این میان اهمیت دارد انتخاب اخالقی است. برای این که انتخاب اخالقی فعال باقی 

شود. ی این دو تقویت میدر کنار خوبی وجود داشته باشد. زندگی توسط اصطکاِک مقابلهبماند، بدی باید 

ها نتک ما انسادرون تک آنقدر گناه نخستین اخبار در تلویزیون همین است. متأسفانه هدف از نشان دادن

ت است. ما دوس تر از ساختنتر و جالبنابود کردن آسانکند. که بدی برایمان جذابیت پیدا می رخنه کرده

ترک شویم. نشستن در یک اتاق دلگیر و نوشتن میسا های کیهانی زهرهداریم توسط تصاویری از نابودی

فانه سها مطرح شود. متأو تیتر روزنامه تلویزیون سوِلمنیس یا تشریح مالیخولیا چیزی نیست که در اخبار

مرغ ی یک جعبه پر از تخمچون به اندازه ها جذابیت داشت،ی من برای خیلیکنندهتحریکو کتاب کوچک 

 شد. ه نخستین از آن بلند میکرد و بخار گناگندیده بوی بد از خود ساطع می

های نامطبوع البته شاید ریاکارانه به نظر برسد اگر ادعا کنم قصدم از نوشتن این کتاب این نبود که گرایش

به این کتاب هم منتقل شده است و من هم به عنوان خوانندگانم را تحریک کنم. ارث من از گناه نخستین 

برای   شودنویس است که باعث میی الکس از دریدن و تجاوز کردن لذت بردم. بزدلی ذاتی یک رماننماینده

های خیالی متوصل ها را انجام دهد، به شخصیتتر از آن است که آنانجام دادن گناهانی که خود محتاط

گوید میآور و سنتی است که باشد و این یک پیام ماللل یک پیام اخالقی نیز میشود. ولی این کتاب حام

 مهم است
ً
باشد و به همین دلیل است که این یک پیام اخالقی به اصطالح تابلو می. انتخاب اخالقی اساسا

نویس ک رمانیکار تر از آن است که بشود به چشم یک اثر هنری به آن نگاه کرد. به نظرم پرتقال کوکی تعلیمی

ی یک ی کافی نشان دادم، گرچه که پردهی او نشان دادن است. من به اندازهموعظه کردن نیست؛ وظیفه

 یگویش ابداعی مانعی بر سر راه است، و این یکی دیگر از عالئم بزدل بودن من است. ندست، نسخه

گرافی را خنثی و کتاب را به یک دار نسبت به پورنو انگلیسی، قرار بود واکنش جریحه زبان یشدهروسی

دهند، چون از همان ابتدا زبان شناسانه تبدیل کند. مردم فیلم را به کتاب ترجیح میماجراجویی زبان

 زند. ها را پس میشده در رمان آناستفاده



ها یادآوری کنم عنوان کتاب قرار است چه منظوری را منتقل کند. کنم الزم باشد به خوانندهفکر نمی

لندن وجود خارجی ندارند. این تصویر عجیبی است و  قدیمیهای کوکی جز در گفتگوی اهالی پرتقال

ر این منظو« اون یارو در حد یه پرتقال کوکی عجیبه»شود. همیشه هم برای چیزهای عجیب به کار برده می

( بودن در queerجیب )بودن را به حد اعال رسانده است. البته منظور از ع نامتعارفرساند که طرف را می

 
ً
گرچه این واژه، قبل از وضع شدن قوانین محدودکننده، به بودن نیست،  گراهمجنساین عبارت لزوما

 Arancia aهایی که عنوان کتاب را به شد که از مردانگی روی برگردانده باشند. اروپاییکسانی اطالق می

Orologeria  یاOrange Mécanique انستند متوجه ماهیت کاکنی آن شوند و گمان توترجمه کردند، نمی

منظور من از استعمال آن اشاره باشد. تری از آناناس انفجاری میکردند معنیش نارنجک دستی، نوع ارزان

 کند. گرایی ماشینی به یک موجود زنده بود که از خود شیرینی و انرژی تراوش میبه تعمیم دادن یک اخالق

 با آن ،قضاوت کنند که آیا این فصل شانباید خود خوانندگان فصل بیست و یکم
ً
آشنا  داستانی را که احتماال

 بخشی اضافی است که باید دور انداخته شود. من میبودند بهبود می
ً
گونه خواستم کتاب اینبخشد یا واقعا

سندگان یآید نوی من معیوب بوده باشد. به ندرت پیش میبه اتمام برسد، ولی شاید قضاوت زیباشناسانه

 پونتیوس. توان گفتچنین چیزی را راجع به خود منتقدان نیز میبهترین منتقدان آثار خود باشند؛ 

د اسکریپسی اسکریپسی.»کرد گفت:  تبدیل پادشاه یهودیانبه وقتی عیسی مسیح را  پیالطس
 
چیزی  کوئ
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تفاوتی سرد )به قول دکتر جانسون( تسلیم قضاوت آن ام، با یک بیکنیم. من چیزی را که نوشته
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