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 ک مرد آرام. ی1
 

د. ش متعجب، ندکه به دیوار نخوردتخت بیرون داد، و از این ش را ازهاپلوم در حال کش و قوس دست
 .و دوباره خوابید« ها خوردنش...هممم...حتمًا مورچه»با خودش فکر کرد: 

قتی نخور! وددرهیچگا کن. ای بههای! ن»داد و گفت:  گرفت و تکانکمی بعدتر زن پلوم بازویش را 
آسمان خود را یکسر بر چهارسوی اتاق گسترانده بود.  در واقع« مونو دزدیدن.، خونهبود سرت گرم خواب

 .«اه، پس کار از کار گذشت»پلوم با خودش فکر کرد: 
د. قطاری با سرعت تمام درست از کنارشان رد شد. با خود گفت: یرسصدایی به گوش کمی بعدتر، 

  .، و باز گرفت خوابید«رسهًا زودتر از ما میحتمین شتاب با ا»
تکه کنار او روی زمین افتاده سرما از خواب پراندش. غرق در خون بود. زنش تکهسوز ی بعد دفعه

جا از این شد اون قطارزیاد میشه. اگه میهم  دردسرمیون باشه همیشه وقتی پای خون در »بود. فکر کرد: 
 .و دوباره به خواب رفت« . اما حاال که دیگه رد شده...بودحالم بهرد نشه، خیلی خوش

م ه هشت تکه تقسیقدر جراحت دیده که باین ید که زن شمابد دچه توضیحی داری»قاضی گفت:  ـ
 اصالً  ی، حتدبگیری نکردید جلویش راهیچ حرکتی  دبودی که کنارش دراز کشیده که شماشده درحالی

  .«همین معماست یی ما هم تو. قضیههکه این اتفاق افتاده؟ معما از این قرار دنفهمیدی
 .و دوباره خوابید« دآدر این باره کمکی از دستم برنمی»پلوم فکر کرد: ـ 
 اعدام فردا اجرا خواهد شد. آیا متهم حرفی برای گفتن دارد؟ـ 
 .و دوباره به خواب فرو رفت« دنبال نکردم. . من کاًل قضیه روببخشید»اب داد: پلوم جوـ 
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 لوم در رستورانپ .2
 
 

انداخت، و با به او  ی جدیخورد که پیشخدمت سر میزش آمد، نگاهپلوم داشت در رستوران غذا می
 «.نیستغذا چیزی که توی بشقاب شماست، در صورت»گفت:  صدای زیر و مرموزی

 .پلوم بالفاصله عذرخواهی کرد
طوری یه کتلت رو به خودم ندادم. همین غذا، چون عجله داشتم، زحمت خوندن صورتبله قربانـ 

ها جور از همین نزدیکی تونیدباشید، راحت مینداشته سفارش دادم، فکر کردم حتمًا کتلت دارید، یا اگرم 
پیشخدمت که اصاًل متعجب به نظر  .ای سفارش بدمآماده بودم تا اگه کتلت جور نشد، چیز دیگه کنید، ولی

 و برام آورد و اینم از اون...کتلت ر یکم بعدتر رفت و رسیدنمی
معطلی یاست. بگوشت معرکه کنم که این تکهپردازم. اصاًل انکار نمیطبعًا قیمتش هر چی باشه میـ 

 مرغتخم کردم یا فقط یهای انتخاب میدیگهدونستم، با کمال میل گوشت دم. اگه میاش رو میهزینه
 .کنمحسابتون رو صاف می همین حاال .نیست امدیگه خیلی گرسنهاآلن هر حال، دادم، به میسفارش 

لند ب که . بعد سرش راافتادهکند بدجوری توی درد سر لوم حس میخورد. پنمی پیشخدمت جم ولی
 .ش ایستادهروبرواست که بیند که ای وای! حاال مدیر ، میکندمی

 .کندمعطلی عذرخواهی میپلوم بی
 ی چشمام باالستهرو نخوندم. چون شمار غذاصورتنیست.  غذادونستم که کتلت توی صورتنمیـ 

که به ذهنم رو . اولین چیزی دهبدجوری عذابم میازه، خوندن همیشه همرام نبود و ت و عینِک رو دماغیم
ه شخصی. پیشخدمت هم ک یذائقهاز روی  برای شنیدن پیشنهادای دیگه تاو بیشتر  ،اومد سفارش دادم

ر هر دپرتم حواسکتلت رو برام آورد؛ منم که کاًل شک فکر و ذکرش مشغول بود، معطل نکرد و همون بی
  .پردازمبه خود شما میه اینجایید، شخصًا ک حال شروع کردم به خوردن. حاال

 یک اسکناس را به طرف. کندتر احساس ناراحتی میخورد. پلوم هرچه بیشنمی جم رستوران دیراما م
 .دهش ایستاافتد؛ یک مأمور پلیس جلویفرم میچشمش به آستین یک اوندفعه که یککند او دراز می

 .کندمیمعطلی عذرخواهی پلوم بی
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؟ جناب و برای» کشند:میدلیل سرش فریاد تا کمی استراحت کند. ناگهان بی هقربان، داخل آمدبله ـ 
بعدش : »دنزمیپیشخدمت، عصبانی، داد  بعد« لیوان آبجو ...یهاوه» دهدجواب می «...شما چی میل

 !«خب، یه کتلتخیله: »گوید، میسرش باز کندکه از این محضتر بیشهم پلوم  ؛«چی؟...
تلت دند؛ خب، بعد، چون کش آورکه آن را توی یک بشقاب براا ایننبود تهم  شفکربعد دیگر اصاًل به 

 ...ش بوددرست جلو
م تقدیم . ایندی، خیلی لطف کرددهم بیاری وسر و ته این قضیه ر دکنی ید سعیخوامی ه، اگدگوش کنیـ  

 .شما به
کند شوند خیال میها دور میشنود که قدم. وقتی میکندسمت او دراز مییک اسکناس صدفرانکی و 

  .ش ایستادهپلیس جلو که دیگر آزاد است. اما حاال رئیس
 .کندعذرخواهی می درجاپلوم 

برگشتن  دانسته دوستش وقتمیچون  . بعدام صبح را بیهوده دنبالش گشتهاو با دوستی قرار داشته. تم
 هته و تازه، چون ممکن بودگذرد، به اینجا آمده، میزی کنار پنجره گرفمیکوچه از سر کار به خانه از این 
ط کردن نیست، یک کتلت سفارش داده؛ فقبه نظر برسد که اهل پول خرج هخواستخیلی منتظر بماند و نمی

 شنیفتاده. اما چون به هر حال جلو یک لحظه هم به فکر خوردنش یش باشد. حتکه چیزی جلوبرای این
 .به خوردن ، شروع کردهکندچه کار می که حواسش باشدآنخود بیبهودبوده، خ

خورد. این یک اصل اش غذا میخانه. همیشه در روداو به هیچ وجه به رستوران نمیباید دانست که 
لی حاتواند سر هر آدم پریشان، از آن بالها که میپرتی محض استمسئله اینجا بر سر یک حواسست. ا

 .لحظه غفلت، نه چیزی دیگر ید ــ یکبیا
یکبار برای یا، ب»گوید: ، میش گرفتهگوشی را جلو تلفن کرده ئیس سازمان امنیتپلیس به ر اما رئیس

زند ی خشنی  به او میو یک مأمور دیگر هم تنه« ن بده. این تنها شانس توست.درموهمیشه توضیح درست
ل ها به داخنشانو وقتی آتش« بری سر اصل مطلب، شیرفهم شد؟ از اآلن دیگه باید صاف»گوید: و می

 و به« فاجعه است!واقعًا ببین چه خسارتی زدی به اینجا. »گوید: ریزند، مدیر به او میرستوران می
 بیرون.اند زدهبا عجله ازش ها ی مشتریکند که همهغذاخوری اشاره می

، بهت هشدار داده باشیم. بهتره به میشه ریختره بیاوضاع دا»گویند: به او می امنیتی مأمورهای
تمام حقیقت اعتراف کنی. این اولین مأموریت ما نیست، باور کن. وقتی قضیه به جای باریک بکشه یعنی 

  «.خیلی جدیهدیگه 
اری گوش کن، هیچ ک»گوید: شود و میبدقواره باال سر پلوم سبز می یُگنده مأموردر این فاصله، یک 

فتی؟ نزنمت. ش. اگه گوشی رو نگیری و حرف نزی تا جایی که بخوری میآد. این دستورهبرنمیاز دست من 
 «.کنمات می. اگه صداتو نشنوم، لهدادماعتراف کن! بهت اخطار 
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 کندسفر میپلوم  .3
 
 

صاف ّپا! که بگویند بآنبیها . بعضیش را دارندخیلی هوارود تواند ادعا کند که وقتی سفر میپلوم نمی
یگر عادت کنند. حاال دشان را با کت او پاک میهادستخیلی راحت هم  هاشوند، و بعضیش رد میاز رو
  .ین کار را خواهد کردهم تا حد ممکن. سروصدا سفر کندبی دهدتر ترجیح می. بیشبه این چیزها کرده

نتظر چی بیا بخور. م: »ای درشت را توی بشقاب برایش بیاورند و بگوینداگر با خشم و پرخاش ریشه
 .خودی توی دردسر بیافتدخواهد بیچون نمی« ن.آها بله، حتمًا! باشه! همین اآل» گوید:می «هستی؟

یرا از او دتخت  یک و اگر شب، ی، ی که فقط بگیری بخواباین همه راه نیومدببین! تو که : »کنند غر
 «.ترهنرفتن از همیشه آسوین وقت روز راها اینم چمدون و اسبابت.مگه نه؟ بیا، 

ب و باز در تاریکی ش .«بله، بله، البته ...حتمًا. فقط محض خنده بود. طبعًا، فقط ی...یه شوخی»
 زند.بیرون می

 خب، فکر کردی ما این لوکوموتیو رو سه ساعت گرم کردیم وآها! : »و اگر از قطار بیاندازندش بیرون
که  سوارش کنیم، اونم کسیدر سالمتِی کامل رو و سال تو ی به سن هشت تا واگن بهش چسبوندیم تا جوون

و هیچ نیازی نداره بره اونجا، فکر کردی ما به این خاطر برداشتیم تونل  جا کاماًل مفید باشهتونه همینمی
ن صخره رو منفجر کردیم و صدها مایل خط آهن رو زیر آفتاب و برف و بارون کشیدیم،  تازه ها تُ کندیم، ُتن

 «...از ترس خرابکاری و این جور چیزا از خط آهن نگهبانی کنیم تاگه در نظر نگیریم که باید مدام ا
همین فقط.  م!دم تا... امممم... تا یه نگاهی بندازفهمم. من فقط سوار شباشه، باشه. کاماًل می»

  .زندبه جاده میبا بار و بندیلش و دوباره « بار ممنونم. هزارو  کنجکاوی صرف، همین.
 ، همین اآلنش همکناوه! نه، به هیچ وجه! گوش »م برود: لوسیووم بخواهد به دیدن کو اگر در ُر 

 ورش دست بزنی، بهش تکیه بدی، یا توشور و اونوضعش خرابه. و اگر جنابعالی بخوای به این لوسیوموک
، ین به بعداز اه. ما دیگه درس گرفتیم، ولی، دموننباقی بیشتر ای خرابهاز هر جاش  طوره کههمینبشینی... 

  «؟که متوجهی ه دیگه،نه، بّس 
... زتون بگیرم، یک عکسی، چیزیپستال اکارت خواستم یککه... فقط میباشه، باشه. فقط این»

 .کندترک میجایی بدون دیدِن و شهر را ...« یه وقت  احیاناً  اگهکه 
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کار  این مردک اینجا چی»گیرد و بگوید: انگشتش را سمت او ب دفعهاگر، روی کشتی، بازرس یکو 
ه سوِت پاِس کاآلنه بندازیدش ته انبار.  . بدوییدشهب سرشون نمییته؟ خب! انگار اون پایین نظم و ترکنمی

 .ماند، و پلوم تمام راه درب و داغان وامیافتدراه میزنان و سوت.« دوم زده شه
ند، توانند سفر کنکند که اصاًل نمیهایی فکر میکند. به بدبخت، شکایت نمیگویداما هیچ نمی

 در حال سفر.کند، مدام که او سفر میدرحالی
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 ر سرای ملکه. د4
 
 

 :، ملکه به او گفتشدقصر  وارداش وقتی پلوم با اعتبارنامه
 یلی درگیر است. او را بعدًا خواهید دید. اگر مایل باشید، به اتفاِق بسیار خوب. شاه در حال حاضر خـ 

آید، ها خیلی خوشش میحضرت از دانمارکیهم او را حدود ساعت پنج مالقات خواهیم کرد. اعلی
 .قدمی هم با من بزنید د، شاید بتوانید حین انتظاروقت خواهند شحضرت از پذیرفتن شما خوشاعلی

م؛ اوراز آشپزخانه در بی سر هانترسم راهم را گم کنم و ناگقصر خیلی بزرگ است، همیشه می چون
. از این طرف خواهیم رفت. راه را خوب باشد برای یک ملکه خیلی مضحکتواند می این ،که فهمیدمی

  «.خواب منبلدم. این هم اتاق
 .شوندخواب میاتاق واردو 
کنم یولی اعتراف مکتاب بخوانید،  ی برایممک، شاید شما بتوانید وقت داریم تمام و چون دو ساعتـ 

ه بالفاصله کنم که همیشمیاعتراف  بتوانید ورق بازی کنید. ولی ندارم. شاید چیز چندان جالبیکه اینجا هیچ 
 .بازممی

 کند، پس شاید بتوانیم رویآدم را زود خسته می هم شوید؛ نشستن، خسته میسرپا نمانیددر هر حال 
 .این بستر دراز بکشیم

 .کشندو روی بستر دراز می
 .شودبلند می بالفاصله از جااما ملکه 

 کمکم کنید م است. خیلی سپاسگزار خواهم بوددر این اتاق حاک ییفرساطاقتهمیشه گرمای ـ 
ی ربارهتر دا هم بزنیم. من هم دوست دارم بیشحسابی بوتوانیم یک گپ درستم. بعد میهایم را درآورلباس

وز ی رطور همهکنم چهآید، تعجب میخیلی راحت از تن درمی خوابعالوه، این لباسدانم. بهدانمارک ب
م و حاال آوربینید، بازوهایم را باال میافتد. خورد و میشود، لیز می که آدم متوجهنآتنم مانده. این لباس بی

ها چهدهم. بنمیبه بچه ی چنین کاری را اجازه هایش بیرون بکشد. طبعاً با دستتواند آن را یک بچه هم می
از زود زنند، ست میها به هر چه د، بچهحالهرو به، دپیچدر قصر زیاد شایعه میرا خیلی دوست دارم، اما 

  .دهنددستش می
 .آوردهای ملکه را درمیو پلوم لباس
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خواب کاماًل پوشیده باشد، خیلی طور نمانید. کسی که داخل اتاقحاال شما هم اینگوش کنید، ـ 
خواهید می کنموقت فکر میآن، طور ببینماینشما را  آید، و من هم طاقت ندارمداده میعصاقورتنظر به

  .تک و تنها رها کنید ی با این عظمتقصر بیرون و مرا دربروید 
 .کشدروی پیراهن خودش دراز می بعدآورد. را درمی هایشو پلوم هم لباس

ید دانید که بتوانقدر راجع به دانمارک مییعنی واقعًا آن ربع است.وهنوز ساعت سه»گوید: ملکه میـ 
قدر شما را به زحمت نخواهم انداخت. اش حرف بزنید؟ اینپنج دقیقه با من دربارهوساعت و چهلیک
اش فکر کنید. بیایید، حاال که خواهم داد تا دربارهتان به زمان ه چه کار دشواری است. کمیفهمم کمی

 کننده است. کنجکاوم نظر یکنظر خودم خیلی تحریکخواهم چیزی نشانتان بدهم که بهمیاینجا هستید 
 .اش بدانمدانمارکی را درباره

وچولو و تا کتا نه: دوتا خال کوچک دارم. نه، سهراستم، دقیقًا اینجا سه ینگاه کنید، درست زیر سینه
 یینهغریب است، نه؟ حاال به سالصه واقعًا عجیبختر نگاه کنید، انگار شبیه... یکی بزرگ. به خال بزرگ

 !چپ نگاه کنید، هیچی! کاماًل سفید
 ...اش کنید، هر جور راحتیددقت معاینهش کنید، چیزی بگویید، اما اول بهگو

، و جستجوی واقعیات او کندلمسش می کشد، با انگشتاِن مرددند. دست میکو پلوم هم معاینه می
 .روندتر میتر و پیششان پیششکلد، و انگشتانش در مسیر منحنیاندازه میلرزرا به 

 .رودو پلوم به فکر فرو می
 فهمم که کارتان را خوباید. )حاال میزده شدهبینم که شگفتمی: »گویداز چند لحظه میملکه بعد ـ 

 و بعد از خجالت گویدا میاین ر« رم یا نه. نه، ندارم.خواهید بدانید که آیا کس دیگری را هم دابلدید.( می
 .شودمیسرخ 

و حاال برایم از دانمارک بگویید، اما خودتان را به من بچسبانید تا با توجه بیشتری به شما گوش ـ 
 .کنم

 .را پنهان کند تواند هیچ چیزیکشد و حاال دیگر نمیرود؛ کنارش دراز میپلوم جلوتر می
 :و خوب، در واقع

رفته همکردم احترام بیشتری برای ملکه قائل باشید، اما رویگوید: گوش کنید. فکر میملکه می ـ 
 .شود که بعدش در مورد دانمارک حرف بزنیم مانع آن چیزخواهد که چون دیگر اینجا هستید، اصاًل دلم نمی

 .دکشو ملکه او را به سمت خودش می
شود و دیگر یادم نخواهد آمد چرا دراز همین حاال حواسم پرت میتر پاهایم را نوازش کنید. وگرنه بیشـ 
 «...امکشیده

 !درسمیکه پادشاه سر  آن وقت است و
 

× 
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های دردناک، با اجراجوییمکه در سر دارید،  و هر آغازی نقشه هربا  های وحشتناک،ماجراجویی
 کند.شان میی که هدایتسرسخت دشمن
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 شِب بلغارها .5
 
 

بین ی ه . از قضا با مشتی بلغار افتادیم کهعوضی سوار شدیمراستش، در راه برگشت بودیم. قطار را 
خوردند، عاقبت بهتر دیدیم با یک ضربه اش وول میو همهچی  فهمیدیمکردند و نمیخودشان پچ پچ می
ن شابهآخر نباید شلیک کردیم چون  ا درآوردیم و شلیک کردیم. با عجلهتیرهامان رتمامش کنیم. هفت

اید اعتماد دند، ولی نببو متعجب نظر بههر چیز ناکارشان کنیم. بلغارها همگی  قبل  . بهتر دیدیمکرداعتماد 
 .کرد

به  ندک) و اشاره می  وریااون شن. باای زیادی سوار میمسافر ایستگاه بعد»گوید: ئول قطار میمسـ 
های پهنداره که شما و اونا کو نگیرین. حاال دیگه هیچ دلیلیتا بیشتر از یک کوپه جا کنار بیاین، ها( مرده

 «.اشغال کنینجداگانه 
 .دکنمینگاه به بلغارها  و با حالتی عبوس

 !نچه جور هم! حتمًا حتمًا! همین اآل! کنار میایمبله، بله، ـ 
 .دارندمیشان نگهند و کنها جا میمرده و تند و فرز خود را بین

های این ای سرد و کلهبین جسدهجاگرفتن قدرها هم آسان نیست. هفت مرده و سه زنده. این
های زبر و مثل خاکستردانگردن سه مرد جوان. روی  افتند. میشونداش خم میکه همه« هاوابیدهخ»

 .کنند به درآمدنمیروع شبا سرعت دوچندان  یکهوکه  های زبراین ریش، یندهاروی گونهدانه دانه
ادش مسئول قطار ی صبح بزنیم به چاک. بلکه شاید اوِل  کنیم. بعدش سعی میباید گذراند راشب 

ان که ازمطورهمان و اش را جلب نکنیمکنیم توجهبمانیم. سعی می تخواهد آرام و ساک. او فقط میباشدن
مان بزند. قبل از رسیدن به و صبح یواشکی غیب مان را نشان دهیمنیتمانیم و حسخواهد تنگ هم بمی

یک راهنما، از  باتر، طرفتر خواهد بود. کمی آنشود. و فرار آسانمرز، حرکت قطار طبق معمول آهسته می
 .جنگل خواهیم گذشت

 .کنندخودشان را به بردباری ترغیب میجوری اینو 
رام و ای آ. لحظهجنباندشانخورند. سرعت مییتکان مها تکانندهها خیلی بیشتر از زتوی قطار مرده
  .شان با تو حرف بزنند، ولی دیگر توانش را ندارندشکمتوی آیند از شوند، میتر میو خم قرار ندارند. هی خم
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 ی طرف، یکپشت صندلیبه  دادشان تکیه؛ باید ردشان نکای ولو لحظه شتشان داباید سفت نگه
 .کوبدشان است که میولی حاال کله ،شدچالنده راست، از باال  طرفچپ، یکی 

 .از همه است ترشان، این مهمگرفتباید محکم 
 ن پیرزن بده؟تونه جاشو به مز این آقایون نمییکی ا ـ 

گیرد )یکی دیگر هم سمت راستش دارد( ش میها را روی زانوپلوم یکی از مردهرد. رد کشود نمیآخر 
ی هی او و کل. کلهشدهاش خم نشیند. حاال پیرزن خوابش برده و کلهآید و سمت چپ پلوم میو پیرزن می

 خیلی سرد است آن یکیگوید که میخانم پرد و از خواب می پیرزنی . ولی فقط کلهند به همخورمیمرده 
 .شترساندمی و

 .کندبیداد می گویند که سرمامی اما تندی به او
تری رمی گیِخ یخ. شاید بهتر باشد به کوپه شوند،می ها سمت او درازست. و دکافی است دست بزند

ها طبق معمول کار کنخواهد وارسی کند که گرمگردد. ناظر میشود. و فورًا با ناظر برمیبرود. بلند می
ه، این تحرکینه، نه، از بی»د: ننزمی ولی همه داد« ین به این دستا!دست بزن»گوید: و میبه ا خانمکنند. می

 ه این پیشونیبکنیم، ایم. عرق میقدر کافی گرمتحرکی خواب رفتن، چیزی نیست. همه اینجا بهانگشتا از بی
 یستجوریه، چیزی نتحرکی این، از بیکنهسرما بیداد می، سمت دیگه ق دارهدست بزنین. یه سمت بدن عر

 «.تحرکیجز بی
 «.شنطوری گرم میچن. اینیسرشون بپروزنامه دور اونایی که سردشونه »گوید: پلوم میـ 

شوند، پیچیده در سفیدی، در پیچ میها روزنامهی مردهی همهشوند. بالفاصله کلهمتوجه می بقیه
دیگر این خطر . و شوندمیشناخته  تاریکی، زود رغمتر است، بهطوری راحتها. اینخش روزنامهخش

 .دست بزند ی یخبه یک کلهپیرزن نیست که 
ای نشستن اند. دنبال جایی بررو جا دادهش را توی راهشود. باردختر جوانی سوار می در این بین،

تی کند. هیچ درخواسش سنگینی میهاو خستگی روی پلک روییکماست،  نیست. دخترک خیلی تودار
ر ش اند تا ازخواهند. به همین خاطر دنبال راهیطور می. همه مطلقًا اینجایی برایش باز کردندارد. ولی باید 

ا را هسعی دارند فورًا آن ی جوانب،گرفتن همهدرنظرولی با . را بَکنندشرشان کم ها خالص شوند، کممرده
 یریبهغ، ولی اگر دو یا سه را از پیرزن پنهان کرد ماجرایکی پس از دیگری بیرون ببرند، چون شاید بشود 

 .شودتر میسختدیگر هم باشند کار 
کنیم، ها را تا کمر خارج میشود. مردهکشند و عملیات شروع میبزرگ را با احتیاط پایین می یشیشه

انند م کرد تا آویزان نمشان را خوب خهاکنیم. ولی باید زانوشان میپاکلهکه آنجا قرار گرفتند به محض این
 .خواهد وارد شودبکله که کوبد، انگار در می به خفههای شان ضربهاند، کلهدر هوا معلق ــ چون تا وقتی

. دیگه همونده، و بعد تموم بکشیم. فقط یه مردهراحت  نفِس  یهتونیم دوباره ! بزودی میبریم! ایولـ 
 .ولی سرمایی که داخل شده پیرزن رو بیدار کرده
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ند کوارسی می دوباره ،و تظاهر به نزاکت کاریمحکم برایآید و می ،وجوشجنببا شنیدن ، بازرس
 داند.خالفش را میبروبرگرد بیهست، گرچه  رو ایستادهراه ل جایی برای دختر جوان که تویداخ که

 «!البته! البته»زنند: د میداهمه  ـ 
 «...خورمبقسم  حاضرم العاده است،واقعًا فوق»گوید: بازرس میـ 
 .کندها را به بعد موکول میسؤال خواب ولی، «العاده استواقعًا فوق»گوید: نگاه پیرزن هم میـ 

 هتوجی شودمی تر از پنج مردهخیلی آسانرا رده ! راستش یک مُ خواب باشدحاال جوان  کاش دختر
افتیم. ، خیلی راحت گیر میشویممیبازخواست طفره بروی. چون وقتی  از هر سؤالیکه ولی بهتر این. کرد

 چون تیر شویی هفتکه قربانی یک گلولهترجیح اینروند. ها و خطاهایمان از همه طرف لو میتناقض
 .دهدمی  به آدم ظاهر ناخوشی ریخته خون

خیلی شب هنوز از ها بخوابد، و چون خواهد قبل از آناحتیاطش نمی یولی چون دختر جوان با همه
تگی تسلیم خس دهند،، خیلی به خودشان زحمت نمینیم هیچ ایستگاهی نیستاز ساعت چهاروبل و قمانده 

 .روندشوند و به خواب میمی
ه اتفاق بکند... و هر دو بهربع شده، پون را بیدار میشود که ساعت چهاروپلوم متوجه می و ناگهان

واهد خ برمالچیز را که همه امانیبیروز مگر ایستگاه بعد و  نگران هیچ چیز نیستندافتند. میهول و وال 
کنند، می شان را خشکدیگر دارند پیشانی کهدرحالی. اما بیرون کنندپرت می از درتر و فرز مرده را  ؛کرد
 لیو. چطور ممکن است؟ انداختندش بیرونها که آن کنند. پس او نبودمی اسحساشان پاهازیر مرده را باز 

کنند گیرند و پرتش میها مرده را مید! آنها باشد برای بعجوابالؤ، سخیالبی. آخر سرش الی روزنامه بود
  !شب. اوف توی

کنند. خودش می شان را بیداررفیقها آن !این کوپهچه شاد است ها! برای زندهخوب است  زندگی چه
 .کنندزن را بیدار می تادوآن  ... بعددِ است، 

  د؟خوابیدیکه خوب  ش گذشت؟ یه قطار عالی، نه؟رسیم. خوداریم میبیدار شید، نزدیک شدیم. ـ 
ها آن کند.نگاهشان میهیچ حرفی،  جوان پیاده شوند. دختر جوان بی پیرزن و دختر کنندو کمک می

 .نند. انگار همه چیز را تمام کرده باشنددانند چه کار کمانند. دیگر نمیمی
 :گویدشود و میمی اش پیداسروکلهمسئول قطار 

 .تونبا شاهدینپیاده شید، برید، زود باشید. ـ 
 شاهد نداریم که! ولی ماـ 
 هلحظه اون طرف ایستگاه جلوی باج هیخوایید، پس رو من حساب کنید. ب، شما شاهد میِاِا، ُخ ـ 

 منتظرم بمونید.گردم. ن برمین اآلجواز عبور. همی گردم. بیایید اینم یهد. زود برمیمنتظر بمونی
 .ندرومی، در گذارند به فرارمیمرتبه پا یکمحض رسیدن، به، و رسندمی

 کردن!خره زندگی، اوه! باآلکردناوه! حاال زندگی
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 پلوم نظرگاه .6
 
 

کش، عشبا پا کشیدِن اسب ن دار زرد،کش، یک پنیر کشدار زرد، با پاکشیدِن اسب نعشیک پنیر کش
نشسته ، کردهوزقگوشت پیر و  بود، یک تکهبزرگ  پستانیک . بیشتر دنیاپای  مثلزد، دور خودش چرخ می

 .باشدبودهوحشتناک خیس د بایی وسیعی که ناحیه روی
آهسته  شانهای عقبیروی سم هاباشد اسب باید حواسشانآمد. پایین میاز سمت چپ سوارکار 

 .اصالً  ،؟ نهمگر شدنداره سوار نمیدوب اصالً  های پربادشان. پس این سوارکارها با کلهدننک
 قدرزد اعتراضش را نشان دهد ولی صدایش آنو سرپرست سوارکارها با حرکات سر و دست زور می

را گوش دهد، انگار یک دانه برنج به حرف  شحرف استحاضر  کی پرسیدیاز خودت میریز شده بود که 
 .فتاده باشدا

 ، تاالپهیکبار یمکث مثل ناگهان، ،شدند. بعدده نمیو دیگر دی اندنظر آمد در ِگل فرو رفتهم بهسرانجا
، مدآدتی به شکل یک نوار خیلی بلند درم از هر طرف بعدپاشیده  هایو خردهیز عظیم نرم افتادند در آن چ

 . اما اجزایشرد شود توانست با سرعت تمام از آنمی یقدر محکم که هر سوارکارقدر بلند و با این حال آنآن
 حالت خواستندخوابید حتی مینمی اشاگر باِد کلهی سیاِه سرپرست پیدا بود. ناپدید شده بودند. فقط سایه

از به دراز ، درداشته اشسرپا نگه موقع . بعد انگار که فقط این کله تا آناش را دوباره نشانش دهنداعتراضی
ماًل توخالی آمد، و کاپیچید، با سروصدایی واضح پایین میای بود چنان سبک که روی نوار میاستوانهافتاد. 

 .رسیدنظر میو شاد به
 .کرداین منظره را تماشا می فکر، ساکت،تغرق در بحر  پای تختش،نشسته  ،از قضا پلوم
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 گیرددرد میپلوم انگشت. 7
  

 
 .کردمیانگشت پلوم کمی درد 

 «...دهیه پماد می فوقشی پیش دکتر. بهتره بر»زنش به او گفت: 
 .و پلوم پیش دکتر رفت

طور گفت و ادامه داد: هیچ مشکلی نیست. با ش کرد. جراح اینیک انگشت که باید قطعـ 
ثروتمندید، نیازی به این همه انگشت ندارید.  طبعًا چون. کشددقیقه طول میکننده حداکثر ششحسبی

ان تخوشحال خواهم شد این عمل ناچیز را برایتان انجام دهم. بعد انواع مختلف انگشت مصنوعی را نشان
اند. و خب قطعًا کمی هم گران. ولی طبعًا الزم نیست نگران مخارجش شان واقعًا برازندهخواهم داد. بعضی

 دهیم.شما می ش را بهباشید. ما بهترین
دکتر، این انگشت اشاره است، »گفت:  خواست.و معذرت  به انگشتش نگاه کردپلوم با ناراحتی 

یشه مادرم نامه بنویسم. هم خواستم دوباره بهر واقع فقط میدردبخورترین انگشت. د، یعنی بهکه دونیدمی
شه اگه نامه نوشتن بهش رو عقب کنم. مادرم خیلی نگران میمی استفاده موقع نوشتن از انگشت اشاره

 «.گیرهگردم. مادرم زن خیلی حساسیه، الکی دلش میندازم، ظرف چند روز برمیب
جراح گفت: مشکلی نیست. اینجا کاغذ هست، کاغذ سفید، و البته بدون سربرگ. چند کلمه از ـ 

 .آوردصمیم قلب حالش را جا می
شده دعفونیضکافی است وسایل  چیز را آماده کنند، فقطیرم تا همهگبیمارستان تماس میین با در این ب

 ...گردمن برمیرا بیرون بیاورند. همین اآل
 .زدن برگشتهمبهچشم و در یک

 .اندست، منتظر شما چیز عالیهمه ـ 
ش کنم، زورش کاریتونم هیچنمی لرزه وببینید، دستم می جراح گفت: خیلی متأسفم دکتر، ولی پلوم به

 ...ه... ِاهچربمیمن  به
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وص خصاند، بهها خیلی تیزبینننویسید. زن گفت: خوب بله، حق با شماست. بهتر استجراح ـ 
صرفًا  انسازند. ما برایشکنند و از کاه کوه میچیز شک میمادرها. وقتی پای پسرشان در میان باشد به همه

 .تان. ماشین منتظرمان استکالهو این هم  صاکوچولوییم. این عبچه
 .و داخل اتاق عمل شدند

 .... راستشیددکتر، گوش کنـ 
تان نویسیم. حین عملدهید. نامه را با هم میوسواس به خرج می حدازبیشای بابا! نگران نباشید، ـ 
   .خواهم کردفکر خوب به نامه 

 .پلوم از هوش رفتُبرد، تر میکه ماسک را نزدیکو درحالی
ی یک تونستی نظر منم بپرسی. اصاًل فکر نکن که پیداکردن دوبارهکم میزن پلوم به او گفت: دستـ 

تت که دسقطع شده، خوشم نمیاد. به محض این رفته کار راحتیه. من از مردی که جاییشدستانگشت از
من  ولیشن. می سادیستاند، بالفاصله ای رذلیها آدمدیگه رو من حساب نکن. افلیجخلوِت خلوت شد، 

کمکت  چیزااین جور  ا خودت فکر کردی که خیرخواهانه توب حتماً  .بار نیومدمسادیست  با یه واسه زندگی
 ... کردیفکر اینجا رو میاز قبل کنم. خب، کور خوندی، و باید می

 .دارم، و تازه، شاید تو هم تغییر کنیپلوم گفت: ببین، نگران آینده نباش، من هنوز نه تا انگشت ـ 
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 هاکندِن کله. 8
 
 

 ش برسانند. اما یکهواخواستند آزاری بهد. اصاًل نمیشنموهایش بِک  خواست او را باشان میفقط دل
 .تچیزی کم داش یک . یقیناً شودطوری که جدا نمی. همینمحکم وصل نبوده حتماً . کندنداش را زدند و کله

ت دسکند لک میش، چون شست. اما باید دادش ، بایدرمندهها نیست، شدیگر روی شانهسر وقتی 
کم غرق در خون، کم های، با دستشگیردمی ش. چون کسی کهدشستنمی باید. گیردشمیکسی را که 

 . استتوضیح منتظر کسی که انگار  عینکند به نگاه کردن بنا میشود و مشکوک می
شتیم، چون بردا ن یکی رو... ایپیداش کردیم دیگه یچندتا پیداش کردیم... بینحین باغبانی  َبه!ـ 

ا اون . تشه رفت یه نگاهی انداختده... میای رو ترجیح میی دیگهد. اگه کلهتر میومبقیه تازهنظر از به
 ...نگه داره تونه اینوموقع هم می

 .زدهزلنگاهی گفت نه، ، نه میگفت آرهنگاهی که نه می فتند پِی ر
 شدهآدم غرق یک. شاید شودهای زیادی پیدا میتاالب چیز یسراغ تاالب. تو است بروند طورچه

 انداز باشد.کار راه
م گردی آن هگردی، برمیکند. اما خیلی زود برمیکند هر چه بخواهد توی تاالب پیدا میآدم فکر می

 . دست خالی
 کرد؟ شپیدا دردسرشود بیپیدا کرد؟ کجا مییم ی تقدآماده هایشود سرکجا می

ی اقاتفکنه که یهو جوره. هیچکی باور نمییهی ما میشه گفت م رو دارم. ولی کلهخب من پسر عموـ 
 .کردم شپیدا

  !طوری بکنیهمین اش روذاره کلهداره که نمی یزور یهیر هست. اما ... دوستم پیخب، منمـ 
 .اومد تو دستم دید. اون یکی که خیلی راحت ، حاال خواهیهبَ ـ 

را زمین  یک دستمالرسند. یر میی پیبه خانهو  افتندشان میفکراست که در دام طوری این
 دست به. کله عقب کشندگیرند و میرا میش موهازنان، ، خندهبرش دارد شودیر دوال می. پیاندازندمی

  .، کندهآمده
تونه مین ی! دیگه حتبرگردوندهست، دوباره شرابو ی ممرتیکه: »...شود، عصبانیمی یر واردزن پی

  «...شه پا تونهنمیحتی دیگه حتمًا برش گردونه رو زمین. . باید بخوردش
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سر جلو. افتد می شتن. گیرندشمیاز موهاش  ها هم. آنبرای پاک کردنشچیزی پِی رود و می
 .خوردکه از موهای بلند تاب میشان. سری خشمگین ماند دستمی

 و کله کنندنثارش میکمی دارد. لگد محکردن برمیو بنای پارس شودپیداش می ایسگ گنده
 .دافتمی

که واقعًا سه تا کله  هست.انتخاب هم  جایحاال سه تا کله دارند. سه عدد خوبی است. و تازه، 
 .نیستند. نه: یک مرد، یک زن، یک سگ جوریک

 .بینند که منتظر استکله دارد، و مییک  از قبلگردند پیش کسی که و برمی
سر اولی، و سر چپ، کنار  گذارد طرفمیمرد را  او هم سر زانوهاش.روی گذارند میرا  ی سرهادسته

   .کندآن وقت صبر می. طرف دیگردر  ی بلندشهامو سگ و سر زن را با
  .زندشان زل میبه گوید نه،و نه می وید آرهگکه نه می و با نگاهی خیره

شون تونست برخونه... هر کسی می یتو ستی پیدا کردیم. اونجا بودندیه دو خب، ما اینا رو پیِش ـ 
ه، . از اینا گذشتبخت بیشتر یارمونه ی بعدآوردیم. دفعهرو نبود. هر چی بود اونجا ای ی دیگهداره. کله

. وقت اریکیتو تشون پیداکردنه. روقتن دیگه دینیست خوشبختانه. اما اآلکله  قحطِی ورا شانس آوردیم! این
نفر دو ولی ما ..کنیم.می اند. خالصه، تالش خودمونومخصوصًا اونایی که تو ِگل، شونکردنتمیز واسه

ون ازشا شاید تو این چند دقیقه چندتبلکه ... بزن بریم. قبولهبیاریم.  کامیونکامیون تونیم نمی تنهادست
 .... خواهیم دیدافتاده باشه

 .خیرهپِی نگاهی گفت نه، ، نه میگفت آرهنگاهی که نه می پِی راهی شدند،  
کنه. میم ننگاش یشه. حتاصاًل حالیش نمیبا این برگرد، . وردار ی منودونی. نه! بیا! کلهوه من، میاـ 

ردمش. . براتون آواست گمونمیه کله  خورد.م بیرون که پام بهش رفت، داشتم میبفرمایید» :...بهش بگو
 «...نه؟مگه واسه امروز بسه دیگه، 

 .نه، رفیق قدیمی، من فقط تو رو دارمـ 
 .تربکش، یاال دیگه، محکم محکم. بگیرش. بیا، بکش، خیال، احساسات به کنارخیال، بیبیـ 
 .ـــش، بکــــــــشکن، بکــــ بیا مال منو امتحان . سزامون همینه. حاالشهنمی ببینی،مینه. ـ 

 عیار.تمامهای ُکشی آدمشوند. کلهها جدا نمیولی کله
اه منتظر، آن نگپِی  روندبازمیروند، میبازند، آیمیباز، گردندآیند، برمیکنند، بازمی دانند چهدیگر نمی

 .نگاه خیرهآن 
شان. فردا، ها، برای وجدانبرای آنی است؛ بزرگ، و این برایشان آرامش توی شب شوند، گم میآخر

 ندگیز . تالش خواهند کردتواننداش خواهند داد تا جایی که میادامه افتند توی مسیری کهاتفاقی می دوباره
کدام  هیچبه  دیگر کند اید تالشش را بکند. آدم باید سعیرا از سر بگیرند. کار خیلی سختی است. اما آدم ب

 ... مهمثل همثل قبل زندگی کند، آن چیزها فکر نکند و  از
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 !مادر ُنه بچه. 9
 
 

ب را ش ی جلو آمد و به او پیشنهاد دادشد که زنترمینال می واردپلوم تازه به برلین رسیده بود و داشت 
 بگذراند.با او 

 .امتا بچهکنم. من مادر نهنرو، خواهش میـ 
همه دورش جمع شدند،  ،محله را خبر کرد کل زد به دادش برسند، هاش را صدادوست و رفیقو 

قدر این»به پلوم گفت: از شنیدن ماجرا، شد. پلیس بعد جماعتی آنجا بود و پلیسی که داشت نزدیک می
ها و را به هتل کثیفی کشاندند که ساسدادند، اکه هلش میبعد درحالی« تا بچه!سنگدل نباشید... مادر نه

. تا بودندها پنجنفر هست، برای دونفر هم خواهد بود. آنبودند. وقتی برای یک شغول خوردنشها مسال
 .بین خودشان تقسیم کردند هایش را خالی کرده و دار و ندارش راجیب درجا

بت آد. اینم عاقن، اولین باره که چنین بالیی سرم میشدن یعنی همیخب! پس لخت»لوم گفت: پـ 
 «.پلیس دادن به حرفگوش

که چی! »خیلی تلخ شد و گفتند: شان اوقات هازن. اما استفتن ی رآماده که، مثل اینش را برداشتتک
.« جانچهو بگیری، بتو باید عوض پولتاما اول برداشتیم،  ونمو! فقط محض احتیاط پولکه یستیمما دزد ن
 طور.هم همین تای دیگردو ، بود پر از جوشش تنبچه شان را درآوردند. مادر نههاو لباس

 ونشه بهک حالیشون کردها. ولی اینو چطور میشه این زن ام جور نیستنهمچین با ذائقه» پلوم فکر کرد:
 .و به فکر فرو رفت« نخوره؟هم بر 

از اون  بندم این یارو یکیما شرط میشه، اآهای، دخترا، باورتون نمی»بچه گفت: مادر نه بعد
 «!هسیفلیس فقط به شانسترسه. که از سیفلیس می زیاستمپُ قُ 

 مشغول کردند، یکی بعد از دیگری.پلوم را زورکی و 
جان. تا وقتی خون نیومده، قدر عجله نکن بچه، ایننه»بچه گفت: شود، اما مادر نه پلوم سعی کرد پا

 «.آدم واقعًا ارضا نشده
 .ها دوباره مشغول شدندو زن

 .ها باالخره لباس پوشیدندمرد که آنمیپلوم داشت از خستگی 
 .، یه ربع از نصف شب گذشته، اتاقو فقط تا نصف شب گرفتیمبجنبپاشو، ـ 
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 ولی از اینا گذشته با این پولی که گرفتید»گفت:  کرده بودند، ی که زورگیریمارک 311 پلوم در فکرـ 
 «.شاید بتونید تا صبح رو حساب کنید

 !ت گرفته باشهکه باید حساب کنیم، ها! باس شوخی معرکه است. پس ماییم، این یارو واقعًا اهـ 
 .هاانداختندش روی پلهکشیدند و ش و او را از تخت

 «بعدًا. شهسفرم می محشرِ ی خاطرهماجرا  خب! این»پلوم فکر کرد: 
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 پلوم در کازابالنکا. 11
 
 

 است که باید انجام دهد.زیادی  کارهاییادش آمد که  که پا به کازابالنکا گذاشتض اینپلوم به مح
 گرددمیبر، تمام شد ترشهای فوریکاراتوبوس جا گذاشت؛ فکر کرد وقتی  به همین خاطر چمدانش را توی

 .شد آتالنتیکدارد. و راهی هتل ش میو َبر
انی نشبخواهد، اتاق  کهاین به جایترجیح داد ، خیلی کارها باید انجام دهدهنوز ولی در این فکر که 

 .را بپرسد «سوسیِیته ژنرال»بانک 
ند، تصمیم اش کردرفی، کارتش را به منشی رئیس داد، اما وقتی معراه افتاد« سوسیِیته ژنرال»به سمت 

 عربی هایو کافهبیر وزنشین بی عربمحلههای اصلی جاذبه ، سراغاشدادِن اعتبارنامهگرفت به جای نشان
د و نیهودی باش هایها زنرقاصاگر  یندید، حت و رقص شکما ترک کرد ر« کازا»شود نمی، چون را بگیرد

 ، رقاصیی عربی را نشانش دادند و هنوز نرسیدها، راه کافهسراغ آنجا را گرفتهمین خاطر نه مسلمان. به
 حمقانهعًا اواق هاه آن وقت پلوم فهمید که اینو یک بطری شراب پورتو سفارش داد، و تازنشست  میز او پشت

وران رست راهِی و  از آنجا بیرون زدهمه خستگی، اول باید کمی به شکم رسید. پس است: در سفر، با این
بخورد  نباید فقط آدم ،توی سفرنظرش آمد نشست که بهدر شهر نو شد؛ داشت پشت میز می« آبجو سلطان»

ه ادای کجای این بهبهتر دید دا آماده است؛ پس فرچیز برای پسمطمئن شود که همه دقیقاً و بنوشد، باید 
 را پیدا کند. شفرداپس کشتِی لنگرگاه هر چه زودتر  ان را پشت میز در آورد،سلط

 کگمر رودب رسید به فکرش این کار بود که سرگرمهنوز . بهتر استفاده کرد وقتاز شود میطوری این
نین چشود، و هر کس  تایی هم ردکبریت دهگذارند یک جعبهنمی یروزها حتبعضی . و سروگوشی آب بدهد

 . اما توی راه، درآیدسرش می بالهابدترین  ،چه با خودش چه الی باروبندیلشباشد، همراهش  ایجعبه
مانع از سوارشدن توانند می راحتکه  نادانی هایی سالمتی چه اعتمادی دارد به پزشکاداره این فکر که

کوتاه، با آستین شب، خنکایرغم به مصلحت در این است کهکرد قبول میشوند، باید  کاماًل سالمیک آدم 
کرد که پلیِس همیشه مظنون می خودی نشان بدهد. و داشت همین کار را شور و حرارت،پاروزنان، سرشار از 

 .برنداشت ید و از آن به بعد دیگر چشم ازشکرد، جوابش را شناز او بازخواست 
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 بَرن مهمان افتخاری باشگاه. 11
 
 

 .گفتخورد و هیچ نمیمهمان افتخاری آرام و با طمأنینه می
ه ها جویده و باال آورده شدزمینیو سیب گریس شسته شده با، ساالد شده رشکم بوقلمون با ِکرم پُ 

ن بوی دادند و ناها بوی فلز میفروت هم حتمًا در خاک نفتالین رشد کرده بود، قارچبود. درخت گریپ
 .پرمنگنات زیربغل. شراب شرابی بود عین

زید؛ خی موزها افتاده بود سمت او خورد. یک مار که از خوشهکه سر بلند کند صبورانه میآنپلوم بی
 .از روی نزاکت آن را بلعید و بعد دوباره غرق در بشقابش شد

گرداند  روپستانش را لخت کرد. بعد یک جلب کند،  شکه توجه او را به خودکدبانوی خانه برای این
 .ای نخراشیده سر دادو خنده

 .خوردطور میکه سر بلند کند همینآنپلوم بی
و روی پلوم فین کرد. پلوم هم « دن؟غذا میچه جوری بچه  دونی بهمی»پرسید:  سراسیمهزن یکهو 

زبان  زد به خاطر، ضجه میخفهنیمهش ی دست راستپیله آرام روی او فین کرد. کمی بعد، همسایهشیلهبی
بعد  دورش جمع شدند. تمام. با احتیاط برای بلعیدن اش چپانده بودکلهاز سر حماقت توی گوسفندی که 

هرگز زبانی  . ولیندش را فشار دادقصد کمک گلوبه بقیهش را گرفت و کیپدماغ تقریبًا هوا، یکی سوراخبی
 .بیرون نداد پس بزندخواست قدر دلش میرا که این
 .گفت را خالص کند، او را ساکت و آرام ترک شخودزندگی، که همیشه آماده است  جوریاین

همیشه کسی هست که » درشت و درخشانش به پلوم گفت،خانم خانه با چشمان  ،«نخورهبهت بر »
حال ما. بریم خوش به  تونه من باشم. خوشتونه تو باشی. مین وا بمونه. اون کس میوبلعیدن زب تو

 «.برنمون لذت میاین لحظه ببینن. اونا از دیدن خوشبختی ها ما رو توخوام بچهگذرونیم. میب
 ، پلوم در آغوشش.او را به باد کتک گرفتو 
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وی سقف. 12  پلوم ر
 
 

که به جای این، با پاهایش روی سقفرفتن شروع کرد به راهپلوم ، پرتیی حواسی ابلهانهدر لحظه
 شان دارد. نگهروی زمین 

 .حیف! پلوم وقتی متوجه ماجرا شد که دیگر خیلی دیر شده بود
دیگر توی چکش، عین آهن  شده توی سرشجمع، شدهجمع خوِن در دم فلج شده از او که حاال 

رم و گمانی که ز صندلی را، را خیلی دور شت، کف اتاقحبود. در اوج و کند. از دست رفته دانست چهنمی
 . دیدمی انگیزکل اتاق را همچون مغاکی حیرت نرم بود، و

 یگرمکنآب یک صندوق، یا در تویی گرگ، ای پر از آب، در تلهداشت در بشکهمیچقدر دوست 
قفی س هیچ ممری باشد،که آنجا، تنهای تنها، روی این سقف خالِی مضحک، و بیباشد، به جای اینمسی 

  خودکشی نبود. غیر آمدن از آنپایین  که
 رامآجهان همچنان از مردم  بسیاریکه رود... درحالیجور آدم میبدبختی! بدبختی همیشه سراغ یک

  .هایی که قطعًا هیچ از او بهتر نبودند، آن هم آدمروندراه میروی زمین 
ا تمام ر غمناکشزندگی  سرعتبه سقف برود و آنجا در آرامش تمام ولو یتوتوانست میکم دستکاش 

 .ی درستش همین استــ کلمه« برگردانند»توانند تو را اند و فقط میوسختها سفت... اما سقفکند
 که این موش کور سقفی نومیدانهدرحالیرسد. وجود ندارد، هرچه بماند به تو میانتخابی در بدبختی 

  .ودو پیدایش کرده ب بلند کرده سراغش آمده بود، سر «باشگاه برن»که از  ایفرستاده، دادبه بقا ادامه می
 هیچ حرفی.پایینش آوردند، بی ،پس با نردبانی ایستاده

 های غایبیکی از بانیتقصیر را گردن  محض اطمینان. عذرخواهی کردندبودند. از او  زدهخجالت
ان خودشو  دلسرد شده دیگران کهدرحالیهنوز دل و جرأت داشت،  را گفتند کهغرور پلوم تملِق . انداختند

ها در این مملکت خیلی سقف بودند، چوندیگرشان را شکانده و جاهای  دست و پا، و هوا انداخته بودندرا 
 .اندها بر جا ماندهشان بدون استثناء از دوران اشغال اسپانیاییو تقریبًا همه بلندند

 .دتکان  میهایش را آستینبی هیچ جوابی، گیج و سردرگم پلوم  
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 هاپلوم و َشل. 13
 
 

ی مرد از ریخت افتاد، که پلوم نگاه از او برداشت، چهرهمحض اینبه...مردی رو در روی پلوم بود، و 
 .خود در رفتمعوج و متالشی شد و فکش خودبه

رو  ه! ولی چه مسئولیتیکه خلقت اینجا دوباره به لطافت افتاده! اه! اه! مثل اینه! اَ اَ »پلوم فکر کرد: 
ونه تری دارن، جایی که آدم میبیشتثبات  اونجاها دوش هر کدوم از ماست! باید به کشوری برم که چهره

تونن اینجا زندگی کنن؛ قطعًا اینجا پرسم مردم چطور میاز خودم می .شو بدون فاجعه بدوزه و برگردونهنگاه
ه ها رسید کآیی شل. به گردهمو خودش را روی یک تخت روان انداخت« گیرم.بیماری قلبی می خیلی زود

 چباال بروند، درختی که هی از درخت هاشل کردمیکمک  بایستیاش شد. همهتشکیل می یک درخت روی
گر ، دیشدندبحر آسمان  ها غرق در! از الی شاخهبا این کار کردندنشده تاریِک تاریک بود. خیلی حال می

  .همین است ترین آسایشبزرگکردند. س نمیساحازن زمین را و
او مسافر نیست. او نیاز مبرم به سفر  ،. نههای ُپرها با دستشلکرد از ولی پلوم از ته دل شکایت می

  .کندس نمیساحارا 
 «.سگ کوچولو بخرید برای قبر پدرتون یه»کردند: اصرار میها علیل عین ها غمگینآن

  ؟اصالً  داریم! دست از سر خودمان برنمی؟! خسته نشدیم؟بس نیست
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 نوشتپی
 
 

 عمر تمامشورم. ام. هر بار بالفاصله میی پدرم در خودم را احساس کرده«آمدهاورفت»، بارهاکنون تا
ولی  و پدر پدربزرگ و مادر مادربزرگم(،ام، )و علیه مادرم، پدربزرگم، مادربزرگم، علیه پدرم زیسته

 .شانشناختمتر هم بجنگم، چون نمیتوانستم علیه نیاکان قدیمینمی
  ام که کدام نیای ناشناخته در من زندگی کند؟دادهبا این کار، اجازه 

گرایش نداشتم پس به کدام نیای ناشناخته داشتم؟ به  شانها گرایش نداشتم. اما اگر بهآن به عموماً 
ودم خ شان یاراندمها را برانم ــ حال یا میکدام دسته یا جماعت نیاکانم؟ عادت داشتم دائمًا تغییر کنم، و آن

زد. برخی فقط در فالن یا شان میزدن هم نداشتند، و بعد غیبوقت پلک یشان حتشدم. بعضیرانده می
یت. ، در فالن جا و نه هرگز در بهمان جا، در فالن یا بهمان موقعشدشان پیدا میسروکلهوهوا بهمان آب
ـ تندتند دیگر، و ظاهرشدِن شان با همشان، نزاعپرتعدادی ـ نمی بازشان ـ حمایت  دانستم بهیک دردسر دیگر ـ

 .توانم اتکا کنمکدامشان می
های هایی ِصرف که حامل گرایش. ــ )نیاکان: کروموزومایمما از مادران بسیار زیادی زاده شده

؛ شده در فضامخابره عصرانمهای همایده جاهمههای دیگران، کند؟( و بعد، ایدهاند، چه فرقی میاخالقی
 .«خوانیمخالف»یا  ها برای تقلیددوستان، تالشو 

ای که مدیر خوبی برو شهره به این ،حال، همیشه دوست داشتم مدیر خوب یک کتابخانه باشمبا این
 .ام هم هستم«خود»

ر هم اگ ؛ان خبری از مدیر گرایشات نیستکنم، و کماکپال، از خودم دفاع میوتکه و پخشحاال تکه
کرد؟ باشد بالفاصله برکنارش خواهم کرد. سریع روی اعصابم خواهد رفت. آیا هم او بود که داشت رهایم می

 کرد؟را حفظ می منکردم؟ آیا من آن کسی بودم که داشت یا من بودم که داشتم ترکش می
ت یوزپلنگ اس این قدرتشود. ها چیره میآید. و بعد بر این خالدنیا میخالی بهجوان  خال یوزپلنِگ 

 .فائق آید اشرحمیبردنش از کشتن، و بیخوارش، لذتی گوشتتواند بر ذائقهحال نمیش، با اینعلیه نیایَ 
 .او هزاران هزار سال در تسخیِر فاتحان بوده
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شود. یک تصریف مشخص در یک جمله ــ آیا این مِن دیگری است که چیز ساخته میاز همه خود
 گردد؟دوم برمی به مِن  نهمن است، آیا  از آِن  بلهپدیدار شود؟ اگر  کوشدمی

« من»کند، یا این )که در نسبت با این یا آن کس تغییر میو دیگر هیچ فقط موقتی است  «من»
ه کند( و آبستن شخصیت جدیدی است کای شخصی است که در زبانی دیگر و هنری دیگر تغییر میمغالطه

ن واهد زد، و در عیای بر سر آزاد خواهد شد، شخصیت قبلی را کنار خ، یا ضربهاطفهعبه دست یک حادثه، 
 .ودبزدن شکل خواهد گرفت. پس او پیشاپیش کاماًل شکل گرفتههمبهچشم یک شگفتی همگان در

نفع  ی بهداورزنیم. پیشایم. اشتباه از ماست که به آن چنگ میشاید فقط برای یک خود ساخته نشده
 .گر(چیزکننده و قربانیت. )اینجا هم مثل هر جای دیگری، پای اراده در میان است: بیوحد

گاه کهود و به دست ضمیر نیمهتر خواهیم بگانه، راحتگانه، یا پنجزندگی دوگانه، سه در یک  ضدِ  آ
گاه است کمتر تحلیل  .محروِم دیگر(« خودهای»شویم )ضدیت با می رویم و فلجمی ذهن آ

ی حفظ ضروری برا یک زندگی، حاصل تالش و تنِش  بزرگترین خستگی روز، بزرگترین خستگِی 
 .آن است های پیوسته برای تغییریان وسوسهم درخودی یکسان 

 .خواهیم کسی باشیمحد میازبیش
ده تا خود هم وجود ندارد. خود اصالً وجود ندارد. من فقط یک موضع فقط یک خود وجود ندارد. 

ل است. )یک موضع در میان هزاران موضع دیگر که همگی همواره ممکن و همیشه حاضر و در تعاد
  .کنمامضا می پرشماران به نام   را این کتابها، حرکتی در جمعیت. «من»اند(. میانگینی از آماده

   خواستیم؟خواستم؟ آیا این را میاما آیا این را می
 .(ترهایی هرچه تنگآمد )گیرهمیفشار 

 .روی دستم زیاد بود [فشار]؟ جایش دادم. بعد و
محض سربرآوردن و ای، بهطورکه هر اندیشهشت، همانی خاص خودش را داهر تمایلی در من اراده

جاری است، آن یکی ــ  اش در من. از آن من بود؟ این انسان ارادهی خودش را داراستیافتن، ارادهسامان
تر: اهمیتهای کمآدم یهای دیگر، و حتوتاما بودا، خیلیقدیم، گروزگاران  ی ازبزرگمرد یک دوست،

  داند؟میچه پاسکال، ارنست هلو؟ کسی 
 ترین گروه؟ی یکدستی بزرگترین عدد، بیشترین تعداد؟ ارادهاراده
خواستم چون هیچ میلی به خواستن نداشتم و  علیه خودمرسد که نظرم میخواستم که بخواهم. بهنمی

 .، خواستماین با وجود
یافتم. چرا که هر چیز، هر  خویش در حرکِت  من در مقام یک جمعیت راهم را حول جمعیِت ...

انقطاع، هر استحاله، هر چیز چیزی دیگر است. جمعیت است. هر گذشته، هر عدم ، و هر لحظهاندیشه
یات، ها، ریاضده: نسبتچیز تعیین نکرپذیر است، هرگز حدود قطعی برای همهچیز، هر آنچه محدودیتهیچ

 .چیز ِملک نیستشده نیست. هیچچیز تثبیتنمادها، یا موسیقی. هیچ
 .هاتصویرهایم؟ نسبت
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(، یا 2ی تعادل )مرحله های، فقدان«خود»های رنجشها دقیقًا فقط بسا اندیشههایم؟ اما چهاندیشه
گاهانه باقی ی باشند. مرحله اندیشمند( در حرکت 3ی بازیابی تعادل )مرحله اول )تعادل( ناشناخته و ناآ

 .ماندمی
گاهانهفارغ از اندیشهشک حقیقی و ژرف بی یاندیشهجریان   ِل دهد. تعادو بدون تصویر رخ می ی آ

برند. تاریخ فلسفه ش پی میکراهتبه همه که بعد از مدتی ست، همان( بدترین ا3ی شده )مرحلهیافتدر
گاهانه است که یکی پس از دیهای کاذِب تعادل تاریخ موضع ل آیا از خال وقت...اند. و آنگری اتخاذ شدهآ

  ؟توان آتش را فهمیداست که می« شعله»
وض، باشد(؛ در ع یاگر ارسطوی جدید یلف اجتناب کنیم )حتؤی یک مندیشهبیایید از پیروی از ا

ـ ـی که میِل او به سلطه و نفوذ نقشجوید، به به چیزی که می، داردذهنش  نگاهی بیندازیم به آنچه در پِس 
 .کوشد بر ما حک کندمیکاری ــ هرچند در کمال پنهان

گاهی درستی در اینداندیِخودِچهِمیاوِازِاندیشه عالوه،به د دان. )مثل چشم که نمیباره ندارد؟ او آ
 بیند.(ها از چیست، گرچه آن سبزی را خوب میسبزی برگ

طور؟ شناسد؛ گاه اجزاء اولیه ــ ولی اجزای ثانوی چهی خودش را نمیاندیشهی او اجزاء سازنده
 کننده را، نه، نه عوامل تعیینبعیدش را، نه آنچه او را احاطه کرده نه اجزاِء  ؛اجزای سومین؟ دهمین؟ نه

 .خواهد دانست(نترین معلم جایگزین هم تا سیصدسال سیاه که زیردستاش را )همانزمانه« اوِه!»
اختیارش، عصبیتش، میلش به یگویِی ب، دروغجویشلیبیدوی سلطههایش، شورهایش، نیت

کردن، باورکردن و باوراندن آرزوهایش به دیگران، فریفتن، غافلگیر شدن، اغواکردن،بودن، برندهبرحق
ها، اش با اندامزندگیها و سرتاسر هایش، گرهزشدِن عالیق و بیزاریخبر است از همساشدن ــ او بیپنهان

 .خبر استچیز بیاش. او از همهبا نواقص جسمانی و زندگی مخفی بدنش ،غدد ترشحی
آمیز و قیاسی، در مسیری مستقیم های سفسطهاش؟ اما این اندیشه در غالف ایده«منطقی»ی اندیشه

چکان این های خونو بخشگذرد، نشان میکند و از میار را قطع میهای مدّو آید که راهبه گردش درمی
ای ها بری باغتوانید قبضش کنید(. )همهکردن میکند )شما تنها با قطعمملو از عروق را قبض می جهاِن 

ن کثرتی غایی فرا رسید ــ و ای کاذب حقایق نخستین )در متافیزیک(اند(. از پی سادگی درختان  سخت
 .خواهد بقبوالندکه میاو همان چیزی است 

ی کاذب بدل اندیشهـشوند، و به ارادهناپذیر میقطه نیز اراده و اندیشه همگرا و تفکیکدر یک ن
 .گردندمی

ی نور )مسیر فوتون( در ای همچون مشاهدهی کاذب ــ اندیشهاندیشه ِن در یک نقطه نیز آزمو
 .کندمیکروفیزیک ــ آن را تحریف می

یکی را )همزمان با نور( ای از تارآفرینش، انگار منطقهی نو، هر اندیشه، هر هر پیشرفت، هر مشاهده
  آفریند.می

 .شوداندازی است که اندیشه در آن ظاهر میتر از چشماهمیتکم]آ[ اندیشه 
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آور که تعجبدارد، طوریها شرایط بیرونی وامیکردن میلیونآهنگموسیقی او را به همـ[ اندیشه]ب
، از دیدهشمار پکنی، به ِصرف این واقعیت، از بیخوانی یا بر آن تأمل میمیشرایط را  است وقتی یکی از آن

 .شویها باخبر نمیها و واکنشآسا، تراوشهای برقپایانی از جرقهی بیزنجیره
اروت، ، بدستیچرخینِگ الئوتسه را خوب بخواند، باید بتواند در آن چـتهاگر آدم ده صفحه از تائوـ

 .زودی شکست خواهد خورد یا نهم پیدا کند، و دریابد که ژاپن بهسون یات سن را ه ووبای آسیایی، 
 .آفریندجهلی تازه می هر دانش  

گاهی گاهی تازه هر آ  .یک ناآ
 .کندجدید یک هیِچ جدید خلق می هر دستاوردِ 

هانی هرچند ج، لف آن را ننوشتهؤای که متو مثل اغلب اوقات کتابی در دست گرفتهپس ای خواننده، 
 اش مشارکت کرده است. و اصاًل چرا چنین چیزی باید اهمیت داشته باشد؟در نوشتن
ست تا از چیز آنجاها، همهاسازگاریها، نها، نسبتها، عزیمتها، سقوطها، نمادها، تکانهنشانه 

 .دیگر باشد یجا بپرد، تا باز هم در جستجوی چیز
  .ه استاش را رشد دادنشیند، زندگیآرام که آنها، بیلف بین آنؤم

 شاید شما هم بتوانید امتحان کنید؟
 




