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با  هم  بعد  می اندازند.  دور  و  درمی آورند  قاشق  با  را  چپم  چشم  روزها  همين 
جا می دهند. چشمی  آن  خالی  در حفره ی  را  ديگر  نفر  پاشنه كش چشم يک 
كه ممکن است سبز، آبی يا خاكستری باشد. شخصًا رنگ قهوه ای را ترجيح 
عينک  عمر  آخر  تا  شوم  مجبور  شايد  نيست.  من  با  انتخابش  اما  می دهم، 
است.  بهتر  كه  فعلی  وضعيت  از  نمی كنم.  ناشکری  همه  اين  با  بزنم.  دودی 
ماجرای كوری چشم چپم از شب عيد پارسال شروع شد. پانزده فنجان 
قهوه نوشيده بودم. سيگارم را با آتش سيگار قبلی روشن می كردم و از مصرف 
مخدری دارويی كه از دوستی اندونزيايی هديه گرفته بودم، ابايی نداشتم. بطری 
سبز كوچکی كه هر چند دقيقه يک بار درش را باز می كردم و محتوياتش را 
در  آن سر  از  هنوز  پليس  كه  دليل  اين  به  نبود. شايد  قانونی  غير  می بوييدم. 
اندونزيايی ام به آن چکش می گفت. چون  نمی آورد. اسم هم نداشت. دوست 
مثل پتک بر سر آدم فرود می آمد و بالفاصله بعد از هر بار مصرف چشم ها را 
چنان گشاد می كرد كه از پشت ديوار، درون اتاق خواب همسايه را می شد به 

وضوح ديد و ريشه ی نزاع روزمره شان آشکار می شد. 
اول فشار خونم  رفتم.  از حال  بود. روی مبل  پنج صبح  يا  ساعت چهار 
تغيير كرد و آنقدر عرق كردم كه خانه را آب گرفت. بعد ضربان قلبم تند شد و 
عضالت صورتم شروع به جنب و جوش كردند. گونه ی چپم با پرشی ناگهانی 
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خودش را به پيشانی ام چسباند. دندان هايم به هم قفل شدند و پره های دماغم از 
هم فاصله گرفتند. از همه بدتر زبانم بود كه لوله می شد و در حلقم فرو می رفت. 

احساس می كردم پشت و رو شده است.
 در همين حال مايلز ديويس، نوازنده ی سياه پوستی كه عکسش به ديوار 
روی  بود،  كرده  بغل  را  ترومپتش  حالی كه  در  و  شد  خارج  قاب  درون  از  بود 
از  كلماتی  زحمت  با  كرد.  خرد  را  دنده هايم  زانوهايش  فشار  نشست.  سينه ام 
دهانم درآمد. گمان می كنم از او پرسيدم چند وقت است كه مرده... ولی او به 
جای آنکه جوابم را بدهد، ترومپتش را توی گوش راستم فرو كرد و قطعه ی 

بای بای پرنده ی سياه را نواخت. 
وقتی آهنگش را تمام كرد، از روی سينه ام پا شد و عقب عقب از در رفت 
بيرون. لحظه ای بعد در حياط نيز به هم خورد، بالفاصله پس از آن صدای يک 

ترمز شديد به گوشم رسيد. بيچاره مايلز باز هم مرده بود. 
تقريبًا ظهر شده بود كه چشمانم را باز كردم و با زحمت فراوان از روی 
مبل بلند شدم. همه چيز در اطرافم خاكستری بود. چند بار پلک زدم و سعی 

كردم با دقت بيشتری نگاه كنم. اما فايده نداشت. همه چيز خاكستری بود. 
خودم را به حمام رساندم. وان را پر از آب گرم كردم و در آن فرو رفتم. 
نيم ساعت يا بيشتر چشمانم را روی هم گذاشتم، وقتی دوباره آن ها را باز كردم 
اتفاق ديگری افتاد. نيمی از اشيای داخل اتاق خاكستری و نيمی ديگر رنگی 
شدند. سرم را به سرعت تکان دادم. رنگ ها با خاكستری ها تركيب شدند. چند 

بار اين كار را تکرار كردم و هر بار همين اتفاق افتاد. 
وقتی دستم را باال آوردم و روی چشم چپم گذاشتم، همه چيز مثل سابق 
رنگی شد. ولی وقتی آن را در عرض صورتم حركت دادم و روی چشم راستم 
گذاشتم، تازه فهميدم چه باليی سرم آمده است. چشم چپ من تصميم گرفته 

بود دنيا را خاكستری ببيند. 
يک هفته بعد، وقتی كه مطمئن شدم چشم چپم قصد ندارد از لجبازی با 
من دست بردارد، رفتم سراغ يک چشم پزشک. اميدوار بودم با تجويز دارو درمان 

شوم. اما ابتدا مجبور شدم آزمايش قند، خون و كلسترول بدهم.
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نتيجه ی آزمايشات نشان داد كه در سالمت نسبی به سر می برم بنابراين 
چشم پزشک ام مرا برای معالجه ی دقيق تر به بيمارستانی مجهز فرستاد. در آنجا 
به نظر می رسيد دكترها از اينکه بيماری مثل من پيدا كرده اند، خوشحال اند. 
آنها مرتب از جمالتی كه اصاًل برايم خوشايند نبود، استفاده می كردند. با هيجان 
می گفتند اين يک مورد نادر است و از هر چهار هزار بيمار فقط يک نفر به آن 
بيماری چشم من جزء مواردی  آنها اعتراف كرد  از  مبتال می شود. حتی يکی 

است كه فقط در كتاب های پزشکی به آن اشاره شده است. 
دو ماه تحت نظر دكترهای آن بيمارستان بودم. در اين مدت چشم راستم 
چپم  به چشم  نياز  بدون  و كم كم  بجنگد  استقاللش  برای  كه  دادم  عادت  را 
ولی  می شد  بهتر  داشت  اوضاع  خودم  نظر  به  ببينم.  رنگی  را  اشياء  توانستم 
دكترها نظر ديگری داشتند. آنها گفتند علت اين كه اكنون می توانی چيزها را 
رنگی ببينی اين است كه چشم چپ ات بيشتر ديدش را از دست داده و به زودی 

كور می شود. 
چشم  و  مردند  اطرافم  خاكستری های  همه ی  روز  يک  شد،  هم  همين 
چپم به كلی كور شد. در بيمارستان برايم توضيح دادند كه ديگر كاری از دست 
اين ترتيب كه  به  انجام شود.  بايد عمل پيوند چشم  كسی بر نمی آيد و فقط 
چشم مرده ای را از كاسه درآورند و قسمتی از آن را جانشين بخشی از چشم 

چپ من كنند. 
پس مرده ها بعد از مرگ هنوز هم می توانند ببينند و به همين دليل است 

كه وقتی كسی می ميرد، پيش از هركاری چشمانش را می بندند. 
يکشنبه ی آينده نوبت عمل چشم من است. دستم می لرزد. نه به خاطر 
اين كه نمی دانم از هفته ی آينده مجبورم يدک كش چشم چه كسی باشم، بلکه 

به واسطه ی نوشيدن پانزده فنجان قهوه و...
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باالخره يک روز تصميم ام را گرفتم. شهر اُكلند را با چهار هزار ايرانِی مقيم اش 
ترک كردم، سوار قطار شدم و به ولينگتون پايتخت كوچک نيوزيلند رفتم.

مسافرخانه ی  اولين  در  مجبور شدم  كه  قدری  به  بود.  هوا سرد  ولينگتون  در 
كارگری سر راه اتاق اجاره كنم. اما يک هفته بعد به يک مسافرخانه ی توريستی 

به اسم تراس رفتم .باالی تپه ای زيبا.
صاحب مسافرخانه مرد جوانی بود به نام هيمش. با او قرارداد بستم كه به 
جای اجاره ی اتاقم، هفته ای يک نقاشی برايش بکشم كه بزند به ديوار اتاق ها. 

طی كرديم كه تهيه ی رنگ و بوم و قلم مو هم با او باشد. 
با بستن اين قرارداد، حقوق اندكی كه بابت بيکاری می گرفتم از سرم هم 
زياد بود. ولی بايد ماهی يکی دو بار به بنگاه كاريابی سر می زدم و خودم را 
معرفی می كردم. متأسفانه شغل های پيشنهادی آنها هيچ وقت باب طبعم نبود. 

- گفتی ايرانی هستی؟ 
- بله. ايرانی ام. 

- مسلمانی؟ 
- بله. هستم. 

- گوسفند سر می بُری؟
- نه نمی بُرم. 

- مگه گوشت حالل نمی خوری؟ 
- گوشت نمی خورم. گياه خوارم. 

بيشتر  بُکشی،  بيشتر  باالست. ِسری پول می دن. هرچی  اين كار درآمدش   -
گيرت می آد. بعضی ها هفته ای هزار دالر كار می كنن. 

كار  دنبال  هنرمندم.  ميزه.  روی  كه  مداركم  نمی خوام.  دالر  هزار  من  نه...   -
هنری می گردم. 

- آره نقاشی هات رو ديدم. قشنگن. ولی در حال حاضر فقط همين كار رو برات 
دارم. 

يک بارگول خوردم و كاغذهايی كه جلوم گذاشتند را امضاء كردم و رفتم 
زنجيره ای  كتاب فروشی های  آن  از  كنم.  كار  بزرگ  كتاب فروشی  در يک  كه 
كه هزار تا شعبه دارند. خيال می كردم بايد وسط فروشگاه بايستم و درباره ی 
كتاب ها به مردم اطالعات بدهم. اما اينطور نبود. از هفت صبح تا پنج بعدازظهر 
در زيرزمين مرطوب كتاب فروشی می نشستم و پشت جلد كتاب هايی كه روی 
آخر  روز  نياوردم.  دوام  بيشتر  قيمت می زدم. يک هفته  برچسب  ريل می آمد، 
تمام برچسب های دو دالری را پشت جلد كتاب های نفيس زدم و برچسب های 
گران را پشت جلد دفترچه های تلفن چسباندم. ديگر به آنجا نرفتم. چند وقت 
نود  و  دالر  هفت  و  پنجاه  و  پانصد  و  هزار  سه  مبلغ  به  جريمه ای  قبض  بعد 
به  قادر  بيکاری  اندک  حقوق  با  كه  بود  طبيعی  فرستادند.  برايم  سنت  دو  و 
پنج  هفته ای  خودكار  صورت  به  شد  قرار  بنابراين  نباشم،  مبلغ  آن  پرداخت 
دالر از حسابم كم كنند تا بعد از هفتصد و دوازده هفته بدهی ام تسويه شود. 

از اين كه در ولينگتون به سر می بردم راضی بودم. وجود مردی مثل هيمش 
برايم غنيمت بود. هر چند كه بر خالف قول و قرارمان هرگز نقاشی هايم را به 
ديوارهای هتل نزد - هميشه می گفت دادم قاب شان كنند - و من هيچ وقت 
نفهميدم با آن تابلوها چه كرد. ولی اهميتی نداشت. اگر آنها را بابت اجاره به او 

نمی دادم، هرگز نمی كشيدم شان.
ديگر  دهم.  تغيير  را  زندگی ام  مسير  تا  بودم  كرده  فرار  اكلند  از  من 
نمی توانستم زير دست دكترها، مهندس ها و خلبان های قالبی ايرانی كه همگی 
كباب فروش و اوراقچی بودند، كار كنم. نيوزيلند بهشت آنها بود. ولی وقتی پای 
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صحبت شان می نشستی، به زمين و زمان فحش می دادند و حسرت زندگی های 
ُپر زرق و برقی را می خوردند كه هرگز نداشتند. من نمی خواستم مثل آنها دچار 
از  به همين دليل  اندوزی ام بی رويه ترشح كند.  ماليخوليا شوم و غده ی مال 
همه بريدم و زندگی كولی وار را انتخاب كردم. با اين حال از آنجا كه سرنوشت 
هميشه دنبال آدم می آيد، كسی كه در نهايت باعث شد مسير زندگی من عوض 

شود يک دكتر ايرانی به نام تيمور بود. 
تيمور تنها هم وطنی كه طی دوران اقامتم در ولينگتون شناختم،  سيه ُچرده، 
متين و دوست داشتنی بود و برخالف باقی دكترهای ايرانی مقيم نيوزيلند مدركش 
خيالی نبود و شغلی متناسب با تخصص اش داشت. دكتر تيمور در بانک چشم شهر 

كار می كرد و حداقل  هفته ای دو جفت چشم درمی آورد.



1415



1617

خيال می كردم جسد را در گونی می پيچند و فقط دور چشم ها را دايره وار باز 
پارچه ی سبز رنگی كه روی جنازه  اما  را تخليه كرد.  آنها  تا بشود  می گذارند 
كشيده بودند از يک طرف ُسر خورده بود و نيمی از بدن دختر جوانی پيدا بود كه 
نمی توانستم علت مرگش را در آن سن پايين حدس بزنم. از الی پلک های كبود و 
نيمه بازش، سبزی چشمانی را می ديدم كه می دانستم هنوز هم توان ديدن دارند. 
از  اثری  ايستاده بود. روی ميز كوچک كنار دستش  تيمور باالی سرش 
تيغ جراحی يا چاقو نمی ديدم. به طور قطع نمی خواست چشم ها را با انگشتانش 

بيرون بکشد. مشغول ور رفتن با ابزاری شبيه موچين و فرُمژه بود.
فرمژه  با  را  دخترک  راست  باالی چشم  پلک  شد،  تمام  بازی اش  وقتی 
برگرداند و همين كار را با پلک پايين تکرار كرد. بعد وسيله ای شبيه پاشنه كش 
برداشت، زير حدقه ی چشم انداخت و بی آنکه زور بزند، با حركتی آرام كره ی 
چشم را از جايگاه اش خارج كرد. رگ های متصل به انتهای چشم و بافت های 
زرد رنگ چربی را قيچی كرد و توپ لزج در آمده را ميان انگشتانش گرفت. 
فلزی  استوانه ای  درون  را   آن  دقت  با  سپس  و  كرد  پايين اش  و  باال  كمی 
گذاشت. استوانه را در ظرفی شبيه شيشه ي مربا قرار داد و با محلولی بی رنگ 
روی آن را پوشاند. وقتی در شيشه را می بست، نگاهی به من انداخت و گفت: 
» ديدی؟ خيالت راحت شد؟ اين همه زور زدی كه بيای همينو ببينی؟ كله پاچه 

فروشی هم می رفتی همينو می ديدی!« 
لحظه ای  كار می كند،  بانک چشم  در  فهميدم  زمانی كه  از  داشت.  حق 
دست از سرش برنداشتم. روز اولی كه وارد مسافرخانه ی تراس شد، خيال كردم 
عرب است. اما وقتی با او حرف زدم و متوجه شدم ايرانی است، دعوت اش كردم 

كه به كافه برويم و با هم قهوه بنوشيم. 
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در راه برايم گفت كه می خواهد مدتی را با توريست ها و آدم های بی خيال 
دنيا سر كند. علتش را كه پرسيدم بدون پنهان كاری توضيح داد كه همسرش 
پس از ده سال تركش كرده و با مرد ديگری به استراليا رفته است. گفت كه 
را  آنجا  دارد  قصد  كند.  زندگی  او  بدون  قديمی اش  خانه  در  نمی تواند  ديگر 
بفروشد و در اين فاصله ترجيح می دهد در مسافرخانه ها و جاهای شلوغ به سر 

برد.
به كافه كه رسيديم، موضوع صحبت را عوض كرد و از آنجا كه برايش 
توضيح داده بودم نقاش هستم، خودش را موظف دانست كمی درباره ی هنر 
به موسيقی سنتی و شعر و غزل محدود می شد.  بزند. ولی عاليق اش  حرف 
پرداخته  شارالتان  ايرانی  يک  به  دالر  هزار  دو  نامرغوب  تار  يک  بابت  گفت 
است. ولی از اين بابت ناراحت نيست چون ساز را برای نواختن نخريده و فقط 
از داشتن آن در شهری مثل ولينگتون لذت می برد. كمی هم درباره ی ساختار 
تار و پيچيدگی های عجيب و غريب اش حرف زد. از آن حرف های من درآوردی 

كه ناواردها می زنند.
را  جاز  نه.  گفتم  نه؟  يا  دارم  موسيقی سنتی عالقه  به  آيا  پرسيد  من  از 

ترجيح می دهم. گفت جاز بی سر و ته است. 
حق داشت. موسيقی جاز سر و ته ندارد. با هر صدايی می توان آن را آغاز 

كرد و در هر لحظه می شود رهايش كرد. مثل زندگی من. 
كمی هم درباره ی شعر و غزل حرف زد و گفت كه در شرايط روحی خوب، 
شعر نو هم می سرايد. به اصرار من يکی دو قطعه را كه يادش بود، برايم خواند. 
اشعاری درباره ی روانشناس ها و كرم ها. عجيب آنکه با وجود آن همه كرم در 

اشعارش، بيشتر جمله ها حسی عاشقانه و قدرتمند داشتند. 
اولين  در  مردم  كه  را  مرسومی  سؤال  كافه،  از  خروج  از  پيش  باالخره 

لحظه ی آشنايی از يکديگر می پرسند، از او پرسيدم: » كجا كار می كنی؟« 
گفت: » دكترم. ولی طبابت نمی كنم.« 

حرفش را باور كردم. او شکل دكترهای خيالی ديگر نبود. می دانستم كه 
راست می گويد؛ حتی اگر بخواهد اضافه كند از بد روزگار نتوانستم معادل مدركم 

را بگيرم و كبابی راه انداختم. 
اما اين را نگفت و با كمی مکث ادامه داد: » تو بانک چشم كار می كنم.« 

پرسيدم: » بانک چشم چيه؟«
- جايی كه چشم مرده ها را در می آرن.

- تو در می آری؟
- آره. بعضی وقتا نوبت منه. 

- با باقی جسد چی كار می كنی؟ 
يا  ميدن  تحويل  خونواده اش  به  يا  نيست.  مربوط  من  به  جسد  باقی   -
پس  درمی آرن.  زودتر  رو  جسد  اعضای  باقی  وقتا  بعضی  قانونی.  پزشکی  به 
حفظ  مسئول  فقط  ما  می شه.  استفاده  تشريح  كالسای  توی  هم  مونده اش 

چشمای مردهه ايم. 
چشم  روزها  شاعرپيشه،  تيموِر  دكتر  اين كه  تصور  نبرد.  خوابم  شب  آن 
مرده ها را در می آورد و شب ها اشعار عاشقانه می سرايد، ناممکن بود. صبح روز 
بعد از او خواستم مرا با خودش به بانک چشم ببرد. ولی نپذيرفت. عاقل تر از 
آن بودم كه اصرار كنم. به جايش سه ماه آزگار، تمام وقتم را با تيمور گذراندم 
دهم. طی  قرار  معذورات  در  را  او  بتوانم  حداقل  يا  كنم  جلب  را  اعتمادش  تا 
از تمام عمرم آهنگ سنتی گوش كردم و درباره ی شعرای  آن سه ماه بيش 
اطراف  تپه های  باالی  به  شب ها  از  بسياری  كردم.  كسب  اطالعات  تاريخی 
شهر می رفتيم و درحالی كه صدای ضبط ماشين اش تا قطب جنوب می رفت، 

درباره ی اين كه ايران دقيقًا كدام طرف است، بحث می كرديم.
 تنها وجه تشابه ما سيگار كشيدن بود. هر دو روزی يک پاكت می كشيديم. 
با اين تفاوت كه تيمور هر وقت از سر كار برمی گشت، پاكت سيگاری را كه 
خريده بود به من می داد و می گفت هر بار كه سيگار خواستم بگو برای قلبت 
ضرر دارد و يک بار در ميان به من سيگار بده! اما هر بار كه می گفتم برای قلبت 
ضرر دارد، دو دقيقه بعد در خواستش را تکرار می كرد و اگر ممانعت می كردم، 
اخم هايش را درهم می كشيد و غرغرش درمی آمد. يکبار عادتش را عوض كرد. 
دو سه روزی سيگار نکشيد. يعنی سيگارهايی را كه خريده بود، دود نکرد. آن ها 
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را دانه دانه باز می كرد. كاغذش را دور می انداخت و توتون ها را روی لثه اش 
قرار می داد. اعتقاد داشت آنچه موجب مرگ می شود، تركيبات شيميايی حاصل 
از دود كردن سيگار است، وگرنه نيکوتين به خودی خود نه تنها ضرر ندارد، بلکه 

موجب سرخوشی نيز می شود. 
خوشبختانه بعد از مدتی كوتاه دست از اين ديوانه بازی  برداشت و دوباره 

مثل انسان شروع به سيگار كشيدن كرد.
درست يادم نيست كی و كجا قبول كرد مرا با خودش به بانک چشم ببرد 
و من باالخره آنجا بودم. درحالی كه تيمور چشم راست جسد را درآورده بود و با 

بی مهری، حرفه اش را با كار كله پزها مقايسه می كرد. 

چشم چپ دختر جوانمرگ شده را هم به راحتِی چشم راست اش از كاسه 
بيرون كشيد و رگ های اضافی آن را بريد. اما اين بار پيش از آنکه آن را در 

ظرف مربا جای دهد، حس شاعرانه اش گل كرد: 
جادوگری كه تو را مسحور می كند

چشمی كه عاشق اش می شوی
و ده سال از عمر كوتاه ات را فدايش می كنی

وقتی از پشت آن پلک ها بيرون می آيد
حتی كرم ها هم از آن می گريزند

تيمور اشتباه می كرد. هيچ چشمی در پشت هيچ پلکی هرگز مرا به اندازه ی 
اين چشم از حدقه بيرون آمده ی سبز رنگ مجذوب نکرده بود. می خواستم بدانم 
كه نامش چيست و كجا می توانم دوباره او را ببينم. پرسيدم:  » اين مرده نام 

و نشون نداره؟« 
گفت: » حتمًا داره. ولی چه فرقی می كنه؟« 
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از اين سر جهان به آن سر جهان گريختم. در انتهای جهان از شهر اكلند به 
ولينگتون پناه بردم. از ولينگتون به نلسون. از نلسون به پيکتون. از پيکتون به 

كرايس چرچ. از كرايس چرچ به دان ايدن...
باالخره يک روز فهميدم ارواحی كه مرا تعقيب می كنند تا آخر دنيا هم 

دست از سرم برنخواهند داشت. 
سال ها بود كه ديگر به خودكشی فکر نمی كردم. فقط از زندگی آشنای 
خودم فرار می كردم و به زندگی ديگری پناه می بردم كه در كوتاه ترين زمان 

ممکن وجوه آشنای آن دوباره آشکار می شد. 
پرت افتاده ترين  در  نيوزيلند،  كشور  در  اقامتم  ماه های  آخرين  در  اين بار 
روستای جزيره ی جنوبی اش، به مزرعه ای دل خوش كرده بودم كه صاحب اش 
و سه  استکانی می زد  ته  عينک  ميان سالی كه  زن  بود.  َكروالين  نام  به  زنی 
اسب، چهار گاو و يک سگ غول پيکر داشت. و به جز من، معمواًل دو نفر ديگر 
هم برايش كار می كردند. كسانی كه اغلب توريست بودند و دو سه هفته ای 
بيشتر در آن مزرعه ی خشک و خالی دوام نمی آوردند. شغل اصلی كروالين 
را  مشتريانش  و  بود  گرم  آب  دو حوضچه ی مصنوعی  به  دادن  سامان  و  سر 
پيرزن هايی تشکيل می دادند كه برای درمان درد مفاصل خود از راه های دور 

به آنجا می آمدند. 
من فقط مسئول تر و خشک كردن اسب ها بودم. روزی دو ساعت بيشتر 

كار نمی كردم و بابت اش جای خواب و خوراک داشتم. 
توريست ها چهار ساعت در روز كار می كردند و وظيفه ی اصلی شان رسيدگی 
به باغچه ی گل ها و تميز كردن طويله ی گاوها و گه گاه پذيرايی از مشتری ها بود.

تمام كارهايی كه آن دو نفر انجام می دادند، به عالوه ی آنچه من مسئول 
نصف  حتی  می شد،  سپرده  حرفه ای  كارگر  يک  دست  به  اگر  بودم،  انجامش 
نمی پرداخت  پولی  كروالين  كه  آنجا  از  اين همه  با  نمی گرفت.  وقت  هم  روز 
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و هزينه ی خوراک نيز برای مزرعه دارها جزئی تر از شهرنشينان است، چيزی 
از دست نمی داد. ضمن آنکه مزرعه اش هميشه شلوغ و پر رفت و آمد به نظر 

می رسيد.
به  را  وقتم  باقی  اسب ها  كردن  تميز  از  بعد  اول  هفته ی  دو  يکی  در 
گشت وگذار در مراتع اطراف گذراندم. ولی خيلی زود حوصله ام از آن همه رنگ 
سبز سر رفت و شروع به نوشتن قصه های كوتاه و بلند كردم. قصه هايی خيالی 
كه بيشتر آنها را پيش از آنکه به پايان برسانم، دور ريختم. يکی از  قصه ها 
از  را  به شيوه ای عجيب مغزش  بود كه  درباره ی مردی  يادم هست.  را هنوز 
سوراخ دماغش بيرون ريخت و از آن پس به اجزای وجودش اجازه داد هركاری 
دل شان می خواست انجام دهند. دست راستش در عربستان دزدی كرد و قطع 
شد. پاهايش زير قطار رفتند. گوش هايش فريب صدای موهومی را خوردند كه 
نيمه شب ها از دل تاريکی می آمد و او را ترک كردند. دندان هايش از ريشه های 
عصبی خود گريختند و دست آخر از كل وجودش دو چشم باقی ماند كه يکی 
دنيا را از لبه ی تاقچه و كنار پنجره ی رو به حياط می ديد و ديگری آن را از كف 

اتاق و شکاف زير در... آن دو اصاًل با هم تفاهم نداشتند.
اواخر ماه دوم وسوسه ی ترک كردن مزرعه كروالين به جانم افتاد. طبق 
معمول از همه چيز بی دليل متنفر شدم . از اسب های بی قواره ی او حالم به هم 
می خورد. حوضچه های طبی اش تبديل به باتالق های بوگندويی شدند كه بايد 
آن پيرزن های شل و نکبت را در آنها دفن می كردند. و سگ گنده ی پشمالويش 
با آنکه مهربان ترين سگ دنيا بود، ولی حس حماقت مرا برمی انگيخت. حتی 
يک بار تالش كردم او را با يک سبد پر از هلوی گنديده بُکشم، ولی فقط باال 
آورد و يکی دو روزی اسهال گرفت. زحمت تميز كردن كثافت كاری های او را 

توريست ها كشيدند و من از اين بابت اصاًل دچار عذاب وجدان نشدم. 
از آنجا فرار كنم ولی قادر به اين كار  با تمام وجود می خواستم  با آنکه 
نبودم. مزرعه ی كروالين ايستگاه آخر بود. بعد از آنجا اقيانوس منجمد جنوبی 
شروع می شد و آن سوی اقيانوس، قطب سفيدی قرار داشت كه مايل به پذيرفتن 

جنبنده ای مثل من نبود. 
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حتی دلم می خواست بميرم و پنگوئن شوم، ولی مطمئن بودم كه روحم 
ابله نيست كه پس از مرگم بخواهد در قالب پنگوئنی بينوا به اين دنيا  آنقدر 
بازگردد تا ادامه دهنده ی راه ديوانه ای باشد كه دچار بيماری گريز از مركز است. 
در روزهای اول ماه سوم و در يک بعد از ظهر جادويی، باالخره طلسم 
شکست و هسته ی مغناطيسی قدرتمندی كه مثل آهن ربا مرا به سمت جنوب 

می كشاند، خنثی شد.
كروالين، مزرعه دار پنجاه و چند ساله ی بداخالق كه عينک ته استکانی  
می زد، لباس های زشت و بی قواره می پوشيد و شکل فالگيرها بود، به اتفاق 
ناتالی دختری كه چشم هايش مدت ها پيش از خودش به ديدن من آمده بودند، 

وارد مزرعه شد. 
اين طور می گفت. دختر  يا حداقل خودش  بود  او خواهرزاده ی كروالين 
جوان و نسبتًا زيبايی كه هيچ شباهتی به خاله اش نداشت. حتی رنگ پوست و 
موهايش بسيار روشن تر از كروالين بود. تنها وجه تشابه آنها لهجه ی غريبی 

بود كه می گفتند متعلق به شمال غربی انگلستان است. 
كافه های  و  روستاها  از  را  توريست  جذب  آگهی  كروالين  او،  آمدن  با 
كارگر  يک  و  كند  مرخص  هم  مرا  گرفت  تصميم  حتی  و  كرد  جمع  اطراف 
حرفه ای به مزرعه بياورد. ولی در نهايت با يک حساب سرانگشتی به نتيجه 
رسيد كه با من توافق كند. به اين ترتيب كه در ازای انجام كارهای مربوط به 
گاوها و باغچه ی گل ها، اجاره نامه ای جعلی برايم بنويسد تا بتوانم به كمک آن 

حقوق بيکاری ام را به دو برابر افزايش دهم. 
از سازمان بيکاری می گرفتم،  بابت پولی كه  كلک كثيفی بود. ولی من 
انجام  برايش  بابت كاری كه  بايد اضافه كاری می كردم. درحالی كه كروالين 
می دادم، مجبور نبود چيزی پرداخت كند. بنابراين همين كه احساس می كردم 
او از من كثيف تر است، آرامم می كرد. ضمن اين كه برای نزديک شدن به ناتالی 

اين بهای اندكی بود كه بايد می پرداختم. 



3031

نيمه شب است. كروالين خوابيده. من و ناتالی دزدكی وارد يکی از حوضچه های 
آب گرم شده ايم. اگر بفهمد ديوانه می شود. سعی می كنم ناتالی را متقاعد كنم 
مثل هميشه  او  ولی  بوده اند.  او دخيل  با  ارتباطم  در  ماوراءالطبيعه  عناصر  كه 

لبخند می زند و می گويد: » برای رسيدن به من نيازی به قصه گويی نداری.«

از دفتر ثبت ازدواج خارج شده ايم و به دنبال كافه ای خلوت می گرديم. 
او سر تا پا قرمز پوشيده و چشمانش سبزتر از هميشه اند. در كافه ای كوچک و 
عجيب جا خوش می كنيم. مکانی كه با صندلی ها و لوازم دندان پزشکی تزئين 
از آن دستگاه های چندش آوری است كه  شده است. حتی آب سردكن، يکی 

كنار دست مريض قرار می دهند تا دهان خون آلودش را بشويد. 
- من از اين دستگاه آب نمی خوام.

- چه فرقی می كنه؟ آب، آبه. 
از آشپزخانه برای مان  ليوان آب سرد  از پيشخدمت خواهش می كنم دو 

بياورد. 
- شايد اونجا هم دستگاهی مثل همين داشته باشن.

- وقتی نمی بينم برايم فرقی نمی كنه.
گرفتار  هرگز  كه  پيداست  و  دارد  يک دست  و  سفيد  دندان هايی  ناتالی 

دندان پزشک نشده است. او در اين يک مورد مرا نمی فهمد.

پياده روی  از خانه بسيار دور شده ايم. ساعت هاست كه در مراتع اطراف 
می كنيم و ظاهراً راه را پيدا نخواهيم كرد. ناتالی به شوخی می گويد: » فکر كن 

يه كافه اين جا پيدا كنيم.« 

دقايقی بعد به يک كافه می رسيم! خانه ای كه با آجرهای قرمز انگليسی 
ساخته شده و جلوی درش نوشته اند: كافه ساری! 

پيرزنی  درمی آوريم.  صدا  به  را  در  زنگ  و  می گذريم  چوبی  ورودی  از 
خوش رو با لباس سفيد در را برای مان باز می كند. او لهجه ی غليظ انگليسی 
دارد. داخل سالن اصلی چند رديف ميز و صندلی چيده اند. دو فنجان قهوه و 
يک تکه كيک پنير سفارش می دهيم. پيرزن انگليسی وقتی قهوه را می آورد 
انگلستان است.  كنارمان می ايستد و توضيح می دهد كه اهل شهر ساری در 
من هم در جواب می گويم كه در ايران هم شهری دقيقًا به همين نام وجود 
دارد. معلوم است كه حرفم را جدی نگرفته است. دور می شود و با بشقابی كيک 
دوباره سر می رسد. اين بار حرفی نمی زند. نيم ساعت بعد پول قهوه و كيک را 
حساب می كنيم و درحالی كه پيرزن برای بدرقه كردن مان تا جلوی در چوبی 

آمده، از آنجا دور می شويم. 
- فکر می كنی سالی چند تا مشتری داشته باشه؟

- فکر نمی كنم درآمدش از اين راه باشه.

از خواب سنگين  اخير   ناتالی طبق معمول هفته های  شبی ديگر است. 
دراز  تخت  روی  دو  هر  است.  آمده  من  آلونک  به  و  كرده  استفاده  كروالين 
ناگهان جرج سگ گنده و بی خاصيت كروالين  كشيده ايم و سيگار می كشيم. 
شروع به واق واق كردن می كند. ناتالی از جا می پرد و لباس هايش را می پوشد. 
اما تا دِر آلونک را می گشايد، كروالين را می بيند كه ژوليده و خواب آلود پشت 

در ايستاده است. 

هنوز از ماجرای ازدواج ما خبر ندارد. فقط شرايط را برای من سخت كرده 
است. اسب ها را به دورترين نقطه ی مزرعه برده و اجازه نمی دهد در اطراف 
و  می برد  با خودش  اسب سواری  برای  را  ناتالی  كنم. عصرها  كار  حوضچه ها 
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شب ها دير برمی گردد. يک يخچال و گاز كوچک در آلونک من قرار داده و 
سبزی ها و خوراكی ها را در جعبه ای چوبی پشت در می گذارد. ديگر از شام های 
سه نفره خبری نيست و بايد برای خودم آشپزی كنم. ناتالی دختر صبوری است. 

ولی من به هيچ وجه مرد صبوری نيستم. كروالين اين را نمی داند. 

از وسايل آشپزخانه خرد  نيمی  اسب ها رم كرده اند. جرج زوزه می كشد. 
شده اند. كروالين جيغ می زند و ناتالی جوابش را می دهد. من كوله پشتی ام را 

بسته ام و روی نيمکت جلوی در نشسته ام. 
- تو از مردا بيزاری.

- من از اين عرب كثيف بيزارم.
- اين عرب شوهرمه. می فهمی؟

طی تمام اين سال ها سعی كردم به ديگران بفهمانم كه ما ايرانی ها عرب 
نيستيم. ولی هيچ كس نفهميد. 

- اين مردک حتا شناسنامه نداره.
- مزخرف نگو. اگر نداشت كه نمی تونست با من ازدواج كنه.

- مداركش حتمًا قالبيه. 
- قالبی نيست.

- چرا هست.
-  من كه با مداركش ازدواج نکردم. با خودش...

- خودشم قالبيه.
- تو از تمام مردا بيزاری. می خوای بالی آندره را سر همه در بياری.

آندره. اين اسم تا حاال به گوشم نخورده، احتمااًل شوهر قبلی يا دوست 
ناتالی بوده كه كروالين باليی سرش آورده است. 

- من آندره را نکشتم. خودش از اسب افتاد و مرد.
- مرد به اون گندگی از روی يابوهای زپرتی تو بيفته، نمی ميره. تو چيز 

خوِرش كردی!
كروالين گريه می كند و به من و ناتالی فحش می دهد. ناتالی در را باز 
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می كند و با چمدانش خارج می شود. هر دو با هم به سمت خروجی مزرعه راه 
می افتيم. بيست قدم بيشتر نرفته ايم كه شیء سنگينی به شانه ی من برخورد 
و  برمی گردد  ناتالی  ولی  برنمی گردم.  چيست.  بدانم  نمی خواهد  دلم  می كند. 

فرياد می زند: » قاتل«

نيم ساعت است كه در جاده پيش می رويم، بدون آنکه كلمه ای ميان مان 
رد و بدل شده باشد. از پشت سر صدای قار قار ماشين كهنه ی كروالين می آيد. 
به ما كه می رسد، كنار می زند و پياده می شود. چشمانش پف كرده اند. ناتالی را 
بغل می كند و اشک می ريزد. اما لحظه ای بعد آرام می شود و اشاره می كند كه 
سوار ماشين اش شويم. در راه بابت حرف هايی كه زده عذرخواهی می كند و از 
هردوی ما قول می گيرد كه او را فراموش نکنيم و به ديدنش برويم. در ايستگاه 
قطار برای مان آرزوی موفقيت می كند و حتی مرا هم می بوسد. در لحظه ای 
كه صورتش را به صورتم نزديک می كند، به آرامی می گويم: » كروالين. من 

عرب نيستم. ايرانی ام.«

پاسپورت  و  بتوانم شهروند شوم  تا  بمانم  نيوزيلند  در  بايد  ماه ديگر  پنج 
انگلستان  به سفارت  كه  دارد  اصرار  او  بفهمد.  را  اين  نمی تواند  ناتالی  بگيرم. 
برويم و ويزا بگيريم. در سفارت برايش توضيح می دهند كه چنين كاری عاقالنه 
نيست و من بايد پنج ماه را بمانم تا بتوانم بی دردسر به انگلستان مهاجرت كنم. 
ناتالی نمی تواند پنج ماه صبر كند. او نمی تواند يک هفته هم صبر كند. 
ناتالی از آدم ها می ترسد. از جاهای شلوغ می ترسد. از خيابان های اسفالت شده 
بيزار است. از دوستان و آشنايان دور و نزديک فرار می كند و از همه بدتر وارد 
بسياری از مغازه ها نمی شود! نمی دانم تا آن سن چطور از تنهايی و گرسنگی 

نمرده است. 
از من قول  روبه راه می كنم.  تلفنی  را  بازگشت اش  بليط  برود.  بايد  ناتالی 
می گيرد به محض گرفتن پاسپورتم نيوزيلند را ترک كنم و به او ملحق شوم. در 
فرودگاه مرا می بوسد و درحالی كه از ديدن آن همه آدم چندش اش شده ا، می رود. 
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ساعت چهار صبح روز دوشنبه هفدهم نوامبر سوار هواپيما شدم و ولينگتون را 
به قصد لندن ترک كردم. پس از دو بار تعويض هواپيما در اكلند و هنگ كنگ 
و بيست و نه ساعت پرواز به لندن رسيدم. در فرودگاه هيترو اولين چيزی كه 
نظرم را جلب كرد، ساعت بزرگ الکترونيکی بود. تاريخ شمارش هنوز دوشنبه 
هفده نوامبر را نشان می داد. يعنی من دقيقًا يک روز به عقب بازگشته بودم و از 
آن بدتر، از فصل بهار به پاييز رجعت كرده بودم. بيرون فرودگاه باران می باريد 
و هوا به شدت سرد بود. توقع نداشتم ناتالی آنجا باشد. گفته بود نمی تواند به 
به كمک  بود كه  برايم فرستاده  نقشه ی دقيق  به جايش يک  بيايد.  استقبالم 
آن می توانستم او را بيابم. تکه ای كاغذ شبيه به نقشه ی گنج كه پر از اسم و 
آدرس و خطوط درهم و برهم بود. طبق نقشه و در سمت راست، يک آژانس 
به مقصد شهر  بليطی  يافتم،  را  آژانس  وقتی  داشت.  قرار  بين شهری  اتوبوس 
بيرمنگهام خريدم. ظهر همان روز در بيرمنگهام بودم. نقشه را دنبال كردم تا 
به ايستگاه راه آهن بيرمنگهام رسيدم و سوار قطاری شدم كه به شهر منچستر 
می رفت. در ايستگاه منچستر از پله هايی پايين رفتم و از پله هايی باال آمدم و 
منتظر قطار كاراليل شدم. وقتی در آن قطار نشستم، ايستگاه ها را شمردم و 
قبل از رسيدن به ايستگاه پنجم، زنگ را به صدا درآوردم. نام ايستگاه پنجم 
سی اسکيل بود. كسی جز من در آن ايستگاه پياده نشد. كسی هم سوار نشد. 
درواقع هيچ جنبنده ای آنجا نبود. مکانی سوت و كور به نظر می رسيد كه فقط 
ديگر  ايستگاه های  معمولی  اتاقک های  از  حتی  و  داشت  سنگی  نيمکت  يک 
هم در آنجا خبری نبود. باز هم از پله هايی پايين رفتم و از ميان درخت هايی 
كه ناتالی تصويرشان را با دست كشيده بود، گذشتم تا به يک باجه ی تلفن در 
كنار چند كلبه ی متروک رسيدم. هوا كاماًل تاريک بود و باد سرد كشنده ای كه 
می وزيد، پوست صورتم را می كشيد و با خودش می برد. داخل اتاقک تلفن شدم 
و با انگشت های منجمد شماره ی ناتالی را گرفتم. بالفاصله گوشی را برداشت 

– حداقل اين جا ثابت كرد كه منتظرم بوده است - با شنيدن صدايش سرمای 
هوا را فراموش كردم. پرسيدم: » چطوری می تونم هرچه زودتر به تو  برسم؟« 
خنديد و جواب داد: » زود نمی رسی ولی می رسی. به شماره ای كه می دم 

زنگ بزن و يه آژانس بگير.«
گفتم: » اين بيابون آژانس هم داره؟« 

گفت: » يک روستا نرديکته  كه يک آژانس شبانه روزی داره. ولی ماشين 
تو رو از لب درياچه جلوتر نمی آره. از اونجا به بعد بايد با قايق بيای.« 

- من كه قايق ندارم.
  - نگران نباش. تا برسی لب درياچه، من با قايق رسيدم. 

اسکيل  سی  ايستگاه  تلفن  باجه ی  درون  گفتم  و  زدم  زنگ  آژانس  به 
هستم و از سرما جرأت خارج شدن ندارم. لطفًا هرچه سريع تر برايم يک تاكسی 

بفرستيد.
كرد.  سوارم  و  رسيد  راه  از  مدل  آخرين  ماشين  يک  بعد  دقيقه  پنج 
ببندم.  را  كمربندم  كرد  اشاره  نشستم،  تا  كه  بود  ميان سال  مردی  راننده اش 
ولی در باقی مسير نه حرف زد و نه به من نگاه كرد. يک ربع طول كشيد تا 
به كنار درياچه رسيديم. در راه حتی يک ماشين ديگر هم از كنارمان نگذشت 
رفتار  خودش  مثل  شدم،  پياده  وقتی  نفهميدم.  را  كمربند  بستن  علت  من  و 
كوله پشتی ام  دادم،  او  به  می داد  نشان  تاكسيمتر  كه  را  پوندی  دوازده  كردم. 
را از صندلی عقب برداشتم و از ماشين دور شدم. او هم دور زد و رفت. باور 
می خواهم  كجا  می كنم،  چه  مکان  آن  در  نپرسيد  من  از  حتی  كه  نمی كردم 
بروم و اصاًل چرا آن وقت شب كنار آن درياچه ی سوت و كور پياده می شوم. 
كنده ای  روی  می شد.  آغاز  درياچه  كه  می شد  تمام  جايی  درست  جاده 
بزرگ نشستم. ناتالی هنوز نرسيده بود. حس كردم شايد هرگز نيايد و شايد روی 

آن كنده ی چوبی از سرما بميرم. 

يکی دو ماه بعد از آنکه ناتالی مرا در ولينگتون تنها گذاشت و رفت، دچار 
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ترديد شدم. احساس كردم ديگر نبايد او را ببينم. حتی يک ماه تمام به او زنگ 
نزدم و جواب نامه هايش را ندادم. در آن ماه دوباره به مسافرخانه ی تراس رفتم 
و حتی آدرس جديد دكتر تيمور را از طريق بانک چشم گرفتم. او خانه اش را 
فروخته بود و وياليی قديمی و بزرگ در باالترين نقطه ی شهر، جايی كه باد، 

گاوها را نيز مثل پر كاه بلند می كرد، خريده بود. 
به او گفتم: » از اين جا ديگه می تونی ايران رو با چشم غير مسلح هم 

ببينی.« 
همه ی  دقيق  جهت  كه  خريدم  قطب نما  يه  ولی  نه.   « گفت:  و  خنديد 

كشورا را نشون می ده.« 
طی يک سال و نيم، موهايش كمی پس روی كرده بودند و پوستش تيره تر 
به نظر می رسيد. ولی روی هم رفته سرزنده تر از گذشته بود. گفت كه مدتی است 

با يک زن نانوا آشنا شده و آخر هفته های خوبی را با او سپری می كند.
از اين كه برايش نامه ننوشته بودم، كمی دلخور بود. ولی زياد گله نکرد. 
اُپل  از  اثری  و  بود  پارک  باال  مدل  كروكی  ماشين  يک  خانه اش  در  جلوی 

قديمی اش ديده نمی شد. 
گفتم: » مث اينکه چشمای زيادی تو اين يکی دوسال درآوردی و كار و 

بارت سکه است.« 
شعر  فی البداهه  شود،  دلخور  من  بد  شوخِی  از  آدم  مثل  آنکه  جای  به 
ابلهانه ای ساخت و تحويلم داد كه باز هم پر از ِكرم بود. سوار ماشين اش شديم 
وكمی در شهر چرخيديم. موسيقی سنتی كماكان به راه بود و او مثل گذشته 
آنقدر دير دنده عوض می كرد كه ماشين های پشت  وقتی چراغ سبز می شد، 

سر بوق می زدند. 
يک بار از كوره در رفت و به راننده ای كه پشت سرش بوق زده بود، كلی 
از بی فرهنگی آدم ها حرف زد. گذاشتم  ناسزا گفت. بعد هم ده دقيقه ي تمام 
حرف هايش تمام شود. بعد به او گفتم: » حق با راننده ی پشت سر بود. ما يک 

چراغ سبز كامل آنجا ايستاديم. چون تو داشتی برای من شعر می خواندی.« 
سگرمه هايش را در هم كشيد و گفت: » نه. پنج ثانيه هم نشد.«



4243

پرسيدم تو ايران هم رانندگی می كردی؟ 
گفت: » آره. ولی اونجا كسی بوق نمی زنه. مردم فرهنگ دارن!«

تا تمام  از جايی كه در آن متولد شده ای دور بمانی  كافی است ده سال 
تصويرهای ذهنی ات معکوس شوند.

به هر حال اقامت در مسافرخانه ی تراس و ديدار مجدد با تيمور مرا ترغيب 
كرد كه در ولينگتون بمانم و حاال كه طلسم گريز از مركز باطل شده بود، شغلی 
برای خودم پيدا كنم و مثل آدم زندگی كنم. حتی آخر هفته ها وقتی كه تيمور 
با دوست نانوای خود مشغول بود، با بعضی توريست ها به بارهای مختلف شهر 
سر می زدم و تالش می كردم از ميان دخترها جايگزينی برای ناتالی پيدا كنم. 
اما چشم های هيچ كدام از آنها را قباًل نديده بودم و تصويرشان برايم غريبه بود.

هوای  و  بودم  نشسته  مسافرخانه  بالکن  در  وقتی  آفتابی  روز  يک  ظهر 
تميز ولينگتون را با دود سيگارم آلوده می كردم، پستچی از راه رسيد و نامه ام 
برخالف  اين بار  اما  بود.  ناتالی  از  ديگر  نامه ای  معمول  طبق  داد.  تحويل  را 
يک  فقط  نبود.  او  عاشقانه ی  دست نوشته های  از  خبری  پاكت  درون  هميشه 
عکس و يک نقشه در آن قرار داشت. باالی نقشه نوشته بود: » اگر نمی خوای 
رو  نقشه  اين  افتادی  راه  وقتی  ولی  نزن.  بزنی،  حرف  من  با  اومدنت  روز  تا 
محل  تا  فرودگاه  از  را  مسير  تمام  او  كنی.«  پيدا  راحت  منو  تا  بيار  خودت  با 
اقامتش در شمال انگلستان را در نقشه مشخص كرده بود. عکس داخل پاكت 
ايستاده اند.  قديمی  و  بزرگ  خانه ای  جلوی  كه  می داد  نشان  را  نفر  سه  نيز 
نداشت  بيشتر  سال  شش  يا  پنج  كه  ناتالی  دومی  بود.  جوان  كروالين  اولی 
آندره...! بود:  شده  حک  لباسش  روی  خودكار  با  كه  ميانسالی  مرد  سومی  و 

اول چشمانش از راه رسيدند. بعد صدای پاروی قايق اش را شنيدم و دست 
آخر خودش را ديدم كه از درون قايق با لبخند نگاهم می كرد. هيچ كدام مان 

جيغ نکشيديم. فقط لحظه ای يکديگر را بغل كرديم و بعد سوار قايق شديم. 
ناتالی همم حرف هايش را  باز كنم،  از لب  من از فرط سرما نمی توانستم لب 
نگه داشته بود تا در مکانی گرم تر به زبان آورد. نمی دانم چقدر پارو زد. احتمااًل 
بيست دقيقه يا كمی بيشتر. حتی نمی توانستم كمکش كنم. ساعت ها سفر با 
انواع و اقسام وسايل نقليه ی هوايی و زمينی، استخوان هايم را خرد كرده بود و 
بدتر از همه سوز و سرمايی بود كه از سطح درياچه می آمد. باالخره به خانه ای 
پرتاب  ساحل  سمت  به  را  پاروها  ناتالی  بود.  روشن  چراغ هايش  كه  رسيديم 
كرد، از قايق خارج شد و آن را به سمت خشکی هل داد. تازه متوجه شدم كه 
پاچه های شلوارش را باال زده و پا برهنه است. هر چند به سرما عادت داشت 
و در نيوزيلند هم كه بوديم، هرگز بيش از يک پيراهن و حداكثر يک ژاكت 
بافتنی نمی پوشيد، ولی سرمای اين مکان غريب قابل مقايسه با هيچ كجای 
دنيا نبود. تعقيبش كردم تا به ورودی خانه رسيديم. در آن شب اول،  بزرگی 
خانه به چشمم نيامد. فقط ناتالی را دنبال كردم تا  دِر اتاقی روشن و گرم را باز 

كرد و واردش شديم. 
از قبل در آن اتاق عود سوزانده بود و موسيقی مايلز ديويس را آماده داشت 
كه به محض ورودم آن را گذاشت. صدای ترومپت كه در فضای خانه پيچيد، 

روی تخت از حال رفتم.  
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تقصير من نيست كه آدم های اطرافم يکی يکی می ميرند، بی آنکه سهم شان 
از زندگی كفاف اشتهای شان را داده باشد. ارزيابی آنها از طول و عرض زمان 
هميشه غلط است و بسياری از كارهای خود را در اين دنيا ناتمام می گذارند. اما 
من پيش بينی های الزم را كرده ام و اگر بر اثر حوادث ناگواری مثل سوختگی 
و يا مثله شدن زير چرخ های قطار نميرم، قسمت هايی از بدنم تا سال ها پس از 

مرگم زنده خواهند ماند.
وصيت نامه ای كه طبق آن به پزشکان اجازه داده ام تکه پاره ام كنند و هر 
نوشته ام. فقط  بکشند، مدت هاست كه  بيرون  را كه دل شان خواست  عضوی 
نگران چشمانم هستم. اميدوارم تا روز مرگم از اين كه هستند، بدتر نشوند. دلم 
برگردانده  را  پلک هايم  فرمژه  با  حالی كه  در  كج وكوله  دكتر  يک  نمی خواهد 
است، چراغ قوه اش را روی قرنيه ام بندازد و بگويد: » نه! اين چشما كار خودشونو 
كردن، زيادی فرسوده و مستعمل شدن و ديگه به درد نمی خورن.« اميدوارم 
كور نشوم و حتی شاهد كار پزشکانی باشم كه با دقت رگ های قلبم را قيچی 
می كنند و آن را در سينه ی كسی ديگر جا می دهند. راستش بدم نمی آيد مراسم 
است كه  انتظار  از  دور  ببينم. هرچند  را هم  باقی مانده ی جسدم  دفن  و  كفن 
قبرستان  به  با صاحب اش  خداحافظی  برای  درآورده اند  كه  را  دكترها چشمی 

ببرند.
كرده  اهدا  را  چشمانش  و  نوشته  را  وصيت نامه اش  من  مثل  هم  ناتالی 
است. ولی بعيد به نظر می رسد هنگام مرگ كسی باالی سرش باشد. مطمئن 
هستم جسدش همين جا خواهد پوسيد. سه ماه است كه از شعاع صد قدمی خانه 
دورتر نرفته و تمام خريدها، كارهای بانکی، معاشرت ها و حتی تهيه ی مايحتاج 
شخصی اش را من انجام می دهم. اصاًل نمی دانم چرا دلش می خواهد چشمانش 

را در دنيايی باقی بگذارد كه تمايلی به ديدن آن ندارد.

آن  در  زندگی  و رسم  راه  كه  وقتی  تا  بود.  بهتر  اول  ماه های  باز همان 
منطقه را نياموخته بودم، هفته ای يکی دو بار با هم به روستای سلفيلد می رفتيم 
و خريدهای الزم را دونفری انجام می داديم. معمواًل هرچه الزم داشتيم، از ميوه 
و خوراكی گرفته، تا روزنامه و مجله، سيگار و كبريت، فيلم عکاسی و باطری 
قلمی، نوار بهداشتی و همه ی چيزهای ضروری ديگر در سوپرماركت كوچک 
روستا موجود بود. به جز سوپرماركت، يک بانک، يک كتابخانه و چهار مغازه ی 
ديگر – كادو فروشی، كافی شاپ، قاب سازی و آرايشگاه - هم در آنجا بود كه 
ناتالی به هيچ كدام شان به جز كتابخانه سر نمی زد. او حتی حقوق اندكی كه 
بابت سرايداری خانه ی بی در و پيکرمان به حسابش می ريختند را تا پنی آخر 

از دستگاه می گرفت و هرگز وارد بانک نمی شد.
در آن روزها با خودم فکر می كردم زمستان كه تمام شود، شرايط مان فرق 
می دادند  را  سياحتی  بهاری  نويد  انباری  در  موجود  دوچرخه های  كرد.  خواهد 
و ايستگاه راه آهن سی اسکيل مايه ی دلگرمی بود. اما هرچه هوا گرم تر شد، 
ناتالی اشتياقش را برای خروج از خانه بيشتر از دست داد. و باالخره وقتی كه 
با  می گذشت،  مردم  مزارع  ميان  از  كه  اطراف  خاكی  جاده های  از  گرفتم  ياد 
دوچرخه به ايستگاه قطار برسم و به شهرهايی مثل منچستر و ليورپول بروم، 
او ارتباط اش را با دنيای آدم ها به كلی قطع كرد و به قارچ ها، درخت ها، ابرها و 

سنجاب های سرخ تکراری دل بست.
شايد تقصير من است كه جزئيات طبيعت را هرگز درک نمی كنم و ترجيح 
می دهم كه با قارچ های غول پيکر، علف های قابل شمارش و ابرهای پفکی يک 
شکل طرف باشم. با اين همه جنون ناتالی در عکاسی بی رويه از تمام جزئيات 
اطرافش به هيچ وجه عادی نبود. او از صبح تا شب با دوربين قديمی اش كه 
فقط يک لنز نرمال دارد، از همه چيز عکس می گيرد. عکس هايی كه هرگز آنها 
را چاپ نمی كند و فقط موضوع، روز و ساعت شان را با دقت روی حلقه ی فيلم 

می نويسد و در يکی از يخچال های بی مصرف خانه بايگانی می كند.
اوايل از من هم عکس می گرفت. ولی خيلی زود جذابيت ام را برايش از 



4849

دست دادم كه البته تعجبی نداشت. دگرگونی های اندكی كه در ظاهر من رخ 
می داد به هيچ وجه قابل مقايسه با تغييرات زمين نبود. من حداكثر می توانستم 
بپوشم.  رو  و  پشت  را  لباس هايم  و  كنم  كوتاه  را  موهايم  نتراشم،  را  ريش ام 
درحالی كه هر روز قارچی جديد سر از خاک بيرون می آورد، گلی جديد می روييد 
و ابری تازه از آسمان می گذشت. ضمن آنکه سنجاب های سرخ هم مرتب زاد 

و ولد می كردند.
ناتالی در نيوزيلند هم عکاسی می كرد. گاهی هنگام پياده روی روی زمين 
می نشست و به علف ها خيره می شد. بعد دوربين اش را آماده می كرد و از آن 
نقطه از زمين عکس می گرفت. معمواًل يا قارچ كوچکی ميان علف ها روييده بود 

و يا حشره ای بی نوا به علتی نامعلوم در آن نقطه جان سپرده بود.
در آنجا هم عکس هايش را چاپ نمی كرد.  بهانه اش قيمت باالی چاپ 
عکس در نيوزيلند بود. با اين همه اين رازی نبود كه بتواند آن را پنهان كند 
و باالخره در همان روزهای اول ورودم به اين خانه، هنگامی كه از او خواستم 
عکس هايش را به من نشان دهد، اعتراف كرد كه هرگز آنها را چاپ نمی كند 
چون به آنچه روی كاغذ عکاسی به ظهور می رسد، اعتماد ندارد. برايم توضيح 
می كند،  ثبت  فيلم  روی  كوتاه  لحظه ای  طی  كه  را  واقعيت  از  پاره  آن  داد، 
بنابراين  دهد.  تطبيق  نمی تواند  می بيند،  كاغذ  روی  بعدها  آنچه  با  هيچ وقت 
به حفظ آنها در خاطره اش بسنده می كند و هر بار كه روی قوطی های داخل 

يخچال را می خواند، عين عکس هايی كه گرفته است را به ياد می آورد.
گفتم كه بعضی دوربين ها می توانند عکس را در همان لحظه كه می گيرند، 
ظاهر كنند و به اين ترتيب مقايسه ی آن پاره ی كذايی انتخاب شده از طبيعت 
و  كشاند  بيراهه  به  را  بحث  ناتالی  ولی  بود.  نخواهد  غيرممکن  تصويراش  با 
درباره ی هستی و نيستی خطابه ای ايراد كرد كه خدا هم از آن سر در نمی آورد. 
در نهايت از او خواستم عکس هايی را كه خودش نگرفته ولی احتمااًل آنها را 
نگه داری می كند، مانند همان عکسی كه برايم فرستاده بود يا عکس هايی از 

كودكی اش نشانم دهد.
با كمی جستجو، آلبوم سفيد رنگ بزرگی پيدا كرد كه پر از عکس های 
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رنگ  و رو رفته ی قديمی بود. چيدمان عکس ها در آلبوم به گونه ای بود كه 
می شد آن را در موزه ی هنرهای مدرن جا داد. هيچ كدام از تصاوير را نمی شد به 
طور كامل ديد و گوشه ی بسياری از عکس ها برای آنکه از صفحه بيرون نزنند، 
قيچی شده بود. عکس های سياه و سفيد آلبوم متعلق به دوران جوانی كروالين 
و آندره بودند و عکس های رنگی اغلب به دوران كودكی ناتالی تعلق داشتند. 
آن شب برای اولين بار از ناتالی پرسيدم آندره كيست و آيا واقعًا كروالين او را 

كشته است؟
آندره آليو كوپر آتش نشان نمونه ی شهر كازيک كه جان بچه گربه های 
و  بود  داده  نجات  می كردند،  گير  قديمی  خانه های  ناودان  در  كه  را  بسياری 
صبحانه  جايگزين  شهامت  و  افتخار  نشان  كسب  كاری اش  دوران  طول  در 
و نهار و شام اش بود، يک بدبختی بزرگ داشت. اجاق اش كور بود و بچه دار 
نمی شد. دكترها پس از آزمايشات فراوان به اين نتيجه رسيده بودند كه با آنکه 
مشکل اش فيزيکی نيست، ولی اندک اسپرم های توليدی اش موجودات غمگين 
و بی خاصيتی هستند كه تمايلی به ماجراجويی ندارند و ترجيح می دهند به جای 
رقابت با يکديگر بر سر پيوستن به معشوق، همگی با هم دورش بگردند تا پير 
شود و بميرد. داروها هم تأثيری نداشتند؛ نه بر تعداد اسپرم ها می افزودند و نه 
افسردگی شان را درمان می كردند. بيچاره آندره برای آنکه فرزندی در اين دنيا 
داشته باشد، تمام راه ها را می آزمود و وادی ظلمت را در وجود زنان بسياری طی 
می كرد، تا اين كه باالخره در پنجاه سالگی، يک شب، بخت در خانه اش را زد 
و كروالين آليو كوپر دختر بيست و چند ساله ای كه آن شب به علت افراط در 
مشروب خواری راهش را گم كرده بود، سر از تخت خواب او درآورد. فردای آن 
شب وقتی كروالين با بهت و حيرت به پيرمردی كه شب را با او گذرانده بود، 
نگاه كرد، آندره برايش توضيح داد كه نمی توانسته او را مست و پاتيل در ميان 
گرگ ها رها كند و به همين جهت كمک اش كرده است كه شب را در خانه ی 
او و در امنيت كامل بگذراند. كروالين به شدت تحت تأثير جوانمردی آندره قرار 
گرفت و چند ماه بعد با هم ازدواج كردند. البته ناگفته نماند كه طی آن چند ماه، 
عموی ميلياردر و منزوی آندره مرد و ارثيه ی عظيمی برای او به جا گذاشت 

نيوزيلند بود. به  از آن، هکتارها زمين در جنوب جزيره ی جنوبی   كه بخشی 
هر حال آندره ی پولدار از شغل مخاطره اش استعفا داد و به همراه كروالين به 
گردش دور جهان پرداخت. اما حتی عشق توأم با سير و سفر هم جای فرزندی  
كه هميشه آرزو می كرد داشته باشد را نمی گرفت .تا اين كه عاقبت به پيشنهاد 
كروالين، ناتالی سه ساله را به فرزندی قبول كردند. هيچ كدام شان از گذشته ی 
او و پدر و مادرش چيزی نمی دانستند يا حداقل برای ناتالی بازگو نمی كردند. 
اما  آنقدر صداقت داشتند كه خودشان را به جای والدين او جا نزنند و به مرور 

حالی اش كنند كه دختر خوانده شان است.
 سال ها گذشت. ناتالی بزرگ تر شد. آندره پيرتر شد و كروالين به خودش 
آمد كه گويا جوانی اش را بيهوده هدر داده است و تصميم گرفت كه تا تمام 
را  برنبسته ، موقعيت های عشقی ديگری  از وجودش رخت  نشانه های طراوت 
هم تجربه كند. اما به زودی متوجه شد كه ديگر به مردها تمايلی ندارد و عاشق 
زن هاست. اين را آن ماری، معلم پيانوی ناتالی به كروالين ثابت كرد. از آن پس 
رابطه ی كروالين و آندره به سردی گراييد تا جايی كه اتاق شان را جدا كردند و 

حتی هنگام تماشای تلويزيون ديگر با هم روی يک مبل ننشستند.
در آن هنگام ناتالی آنقدر بزرگ شده بود كه بفهمد آندره چرا از آن ماری 
متنفر است و چرا با كروالين حرف نمی زند. او با خودش فکر می كرد كه در 
رابطه ی سه نفره ی آنها، آنکه حق اش بيش از همه ضايع می شود، قطعًا آندره 
است و از اين بابت برای او دلسوزی می كرد. باالخره يک روز آتشی كه زير 
نيوزيلندی داشت به كشورش  خاكستر بود، زبانه كشيد. آن ماری كه اصليت 
دو  آن  شد.  درگير  آندره  با  برود  او  همراه  بود  مايل  كه  كروالين  و  بازگشت 
آنقدر همديگر را زدند كه كارشان به بيمارستان كشيد. البته شکستگی انگشت 
كروالين در مقايسه با سکته ی قلبی آندره، جراحت قابل مالحظه ای نبود. ماه 
بعد پس از آنکه آندره از بستر بيماری بلند شد، كروالين را طالق داد، هر چند 
مجبور شد نيمی از امالكش را از جمله تمام زمين هايی كه در نيوزيلند داشت، 
به نام او كند، ولی موفق شد رأی دادگاه را در مورد نگه داری از ناتالی كه هنوز 
چند سال مانده بود تا به سن قانونی برسد، به نفع خودش تغيير دهد. ناتالی هم 
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دلش می خواست با پدرخوانده اش بماند. او را دوست داشت و می فهميد ميان 
آن دو، پيرمرد بيشتر محتاج اوست. ولی آندره پس از آنکه كروالين تركش كرد، 
تبديل به پيرمردی منزوی شد كه از امالكی كه از عمويش به او به ارث رسيده 

بود، خارج نمی شد.
و  انواع  به  آندره  نمی گرفت،  تماس  آنها  با  كروالين  كه  سال هايی  طی 
ناتالی مثل پرستاری وظيفه شناس به او خدمت  اقسام بيماری ها دچار شد و 
كرد. اما باالخره يک روز كروالين دست از ماجراجويی برداشت، به خانواده ی 
سابق اش زنگ زد و گفت كه پشيمان شده و مايل است با آنها ارتباط داشته 
به  مهاجرت  برای  را  كروالين  پيشنهاد  آندره  كه  نمی كرد  تصور  ناتالی  باشد. 
نيوزيلند بپذيرد. ولی در كمال تعجب متوجه شد كه پيرمرد هنوز زن سابق اش 
را دوست دارد و حاضر است او را رها كند تا به كروالين بپيوندد. ناتالی كه از 
هر دوی آنها نااميد شده بود، راهی دانشگاهی در شهر ليدز شد تا آندره بتواند 
هر طور كه دلش خواست برای آينده اش تصميم بگيرد. سه هفته بعد آندره به 
نيوزيلند رفت. ولی فقط دو ماه آنجا دوام آورد و يک روز صبح در حالی كه روی 
اسب نشسته بود و از تپه ها باال می رفت، دچار مشکل قلبی شد. از روی اسب 

افتاد و در اثر اصابت سرش با سنگ جان سپرد.
پس از مرگ آندره، كروالين دچار عذاب وجدان شد و با آنکه خودش را 
مقصر مرگ آندره نمی دانست ولی از اين كه روزگار مهلت كافی به او نداده بود 
تا بتواند از پيرمرد كاماًل دلجويی كند، احساس بدبختی می كرد. او ترتيبی داد 
كه جنازه به زادگاه اش در انگلستان برگردانده شود و طی مراسمی كه همه ی 
آتش نشان های بازنشسته ی شهر در آن حضور داشتند، آندره به خاک سپرده 

شد.
ناتالی هم در مراسم شركت كرد و با تمام احساسات بدی كه از كروالين 
در دلش پر شده بود، تصميم گرفت او را آزار ندهد و بيش از پيش خاطرش را 

نرنجاند.

قصه ی زندگی آندره مثل فيلمی هندی با پايانی اروپايی بود. می دانستم 

وارد  نمی خواستم  ولی  هستند.  ناتالی  خيال  زاده ی  آن  بخش های  بيشتر  كه 
جزيياتی كه از آن سر درنمی آوردم، بشوم. مثاًل از ناتالی نپرسيدم كه چه بر سر 
امالک آندره آمده است و آيا آنها به نام او هستند يا به نام كروالين شده اند. 
ضمن آنکه ناتالی دختری بود كه می توانست تمام ارثيه اش را در يک لحظه به 
كسی ديگر بخشيده باشد. هر دو كارت بانکی اش ماه هاست كه در كيف من 
جا خوش كرده اند و او حتی يک بار هم درباره ی وضعيت حقوق و پس اندازش 
سؤال نکرده ، فقط مايل است فيلم های عکاسی اش را به موقع برايش تهيه 
كنم و در مورد بيکاری ام غر نزنم. واقعًا نمی دانم با اين اخالقی كه دارد چطور 

توانسته تا به حال دوام بياورد و زنده بماند.
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خانه ای كه ما در آن زندگی می كنيم، در واقع قلعه ای است كه سيصد سال پيش ساخته 
شده است و بيش از سی اتاق، پنج سالن بزرگ، چندين راه پله ی پيچ درپيچ، زيرزمينی 
به وسعت كل خانه و شش اتاق زير شيروانی دارد. انباری ها، دستشويی و حمام در هر 
دو طبقه و يک آشپزخانه بزرگ را هم بايد به آن افزود و تازه اين فقط ساختمان اصلی 
است. دو خانه ی كوچک تر را هم در فاصله ی كمی از اين جا بنا كرده اند كه به خاطر 
بوی رطوبت و تارهای عنکبوتی كه غليظ تر از مه صبحگاهی هستند، هرگز وارد آنها 

نمی شويم. اين دو خانه در گذشته محل اقامت مستخدم ها و آشپزها بوده اند.
اگرچه اين مجموعه جزء ساختمان های تحت حمايت ميراث فرهنگی است، و 
به همين دليل ناتالی را به عنوان سرايدار آن استخدام كرده اند، ولی از آنجا كه در طول 

تاريخش فقط كاربردی ييالقی داشته، دارای شناسنامه و تاريخچه ی دقيقی نيست.
ناتالی معتقد است كه پنجره های چوبی با ارزشی كه در بنای خانه به كار رفته، 
تنها دليلی است كه اين مجموعه را تحت حمايت دولت قرار داده است. اما هزاران 
كتاب كهنه ی قديمی، مبلمان های عتيقه، دو پيانوی بسيار زيبا - هر دو از كوک خارج 
- تابلوهای كالسيک با قاب های دست ساز و نفيس، به عالوه ی فرش های كهنه ی 

كف سالن ها هم در جلب حمايت سازمان ميراث فرهنگی بی تأثير نبوده اند.
از ميان تمام چيزهايی كه در اين قلعه موجود است، هيچ چيز به اندازه ی شانزده 
قالب آهنی نوک تيز كه به تيرآهن های سقف آشپزخانه جوش خورده اند، عجيب 
نيست. به نظر می رسد كه زمانی از آن ها برای آويزان كردن شقه های گوشت استفاده 
می كردند. اما حاال همگی زنگ زده اند و ترسناک و بدمنظراند. بار اول كه چشمم به 
آنها افتاد و شروع به شمردن شان كردم، ناتالی به شوخی گفت: » خدا می دونه تو 
سيصد سال گذشته چند نفر خودشونو به كمک اين قالبا دار زدن.« بدون آنکه بخواهم 

او را برنجانم با لحنی جدی گفتم: » از دار زده شدن خاطره ی خوشی ندارم.«

پانزده يا شانزده ساله كه بودم، كتاب كوچکی داشتم كه روش های مختلف گره 
زدن طناب دار را تعليم می داد. كتاب مصور بود و نحوه ی عمل را می توانستم به آسانی 

از روی تصاوير ياد بگيرم.
نمی دانم چرا، اما چندين و چند نوع گره ی دار در آن وجود داشت كه من 
مجذوب شان شدم و يک روز بدون هيچ دليلی تصميم گرفتم يکی از آنها را امتحان 
كنم. . پيش از آن هم بارها احساس خودكشی به سراغم آمده بود. ولی هميشه 
دليلی قانع كننده برايش داشتم. اين بار مثل دفعات قبل نبود. فقط به صرف آزمايش 
آموخته هايم، در خانه كه تنها بودم، يک چهارپايه ی كوتاه آوردم، از آن باال رفتم، 
يک سر طناب را به ميله ي بارفيکس بستم و سر ديگرش را گره زدم و دور گردنم 
انداختم. كمی تمركز كردم، چشمانم را بستم و خودم را از روی چهارپايه رها كردم. 
انتظار داشتم مهره ی گردنم بشکند و جا در جا بميرم، اما ميله ی بارفيکس از درگاهی 
كنده شد و روی سرم فرود آمد. سال ها بود كه ميله به آن درگاهی محکم شده بود و 
هرگز از جايش تکان نمی خورد. قطعاً كسی مرا تحت نظر داشت و نمی خواست كه 
بميرم. با آنکه آويزان نبودم و روی زمين به خودم می پيچيدم، ولی نفسم باال نمی آمد 
و هرچه می كردم نمی توانستم گره ی طناب را شل كنم. هيچ وقت در عمرم به اندازه ی 
آن لحظات برای زنده ماندن تالش نکرده بودم. از سرم خون می رفت، زبانم از دهانم 
بيرون زده بود، خرخر می كردم و از همه بدتر، دست هايم مدام سد راه هم می شدند و 
گره باز نمی شد. اما باالخره پيش از اين كه شش هايم از رسيدن هوای تازه نااميد شوند، 
موفق شدم طناب را از گردنم جدا كنم. نفسی را كه بعد از جدا شدن طناب فرو دادم، 
هرگز از ياد نمی برم. در واقع اين اولين نفسی بود كه در زندگی آگاهانه به آن فکر 

می كردم و برای به دست آوردنش دست و پا می زدم.
پس از آنکه شرايطم كمی عادی شد، بلند شدم و با عجله چهارپايه را سر جايش 
قرار دادم، طناب را مخفی كردم، چادر كهنه ای را كه به چوب لباسی آويزان بود، دور 

سر شکسته ام پيچيدم و از خانه خارج شدم بيرون دويدم.
در آن سال ها به واسطه ی شغل پدرم در شهركی كارمندی در اطراف شهر 
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اصفهان به سر می برديم و درمانگاه در صد قدمی خانه مان بود. وقتی دكتر هندی 
درمانگاه شکستگی سرم را بخيه زد و خون خشکيده ی روی صورتم را پاک كرد، با 
بهت و حيرت به گردنم خيره شد. رد طناب روی گردنم بود، درحالی كه ناخن هايم 
دورتادور آن را خراشيده بودند. هرچه كردم نتوانستم توجيه مناسبی بياورم و دكتر 
هندی كه از گفته هايم سردرنمی آورد، اجازه نداد از اتاقش خارج شوم. تا اين كه يکی از 

همسايه ها سر رسيد و من را شناخت.
آن شب بعد از آنکه به رغم تمام پنهان كاری های من، پدرم موفق شد حقيقت را 
از زير زبانم بيرون بکشد، همه ی كتاب هايی را كه خودش برايم خريده بود، دور ريخت 
و به فاصله ی يک ماه حکم انتقالی اش را به تهران گرفت تا من در محيطی بزرگ تر، 

در كنار فاميل و دوستان از خر شيطان پياده شوم و افکار ناسالمم را دور بريزم.
چند ماه بعد، از رد عميقی كه روی گردنم افتاده بود، فقط دو لکه ی كبود باقی 
ماند كه هنوز هم قابل رؤيت است. ولی آنچه به مراتب مهم تر از لکه های ظاهری 
است، تصوير غريبی از پسری پانزده يا شانزده ساله است كه طاق باز روی زمين افتاده، 
صورت اش مثل لبو سرخ است و گلويش را می خراشد تا طنابی را كه دور آن حلقه 

شده است، باز كند.
تا مدت ها خيال می كردم ذهنم نسخه ی سينمايی آنچه برايم اتفاق افتاده را 
بازسازی كرده است می كند و تا پرده ی چشمانم فرو می افتند و سالن تاريک می شود، 

آن را به نمايش می دهد.
ولی سال ها بعد بود كه فهميدم فيلم بردار، كارگردان و تدوين گر تمام آن تصاوير 
چشمانم بوده اند. آنها در واقع می توانند از جايگاه خود خارج شوند، دور من بگردند و 
آنچه را كه الزم دارند، جمع آوری كنند و به همين دليل هر چه ضعيف تر می شوند، 

وضوح تصاويری كه در ذهنم نقش می بندند نيز كمتر می شود.
بدبختانه مقصر اصلی بيماری چشمانم خودم هستم و به هيچ وجه نمی توانم پدر 
و مادرم را به دليل داشتن ژن های معيوب سرزنش كنم. يادم می آيد از ده سالگی برای 
رقابت با پسرعمه ی باهوش، كتاب خوان و عينکی ام، ظهرها در بالکن می نشستم و 
به خورشيد خيره می شدم. شنيده بودم خيره شدن به خورشيد آدم را عينکی می كند. 
گاهی آن قدر اين كار را ادامه می دادم تا از چشمانم اشک جاری می شد و باقی ساعات 
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روز به هر چه نگاه می كردم، دواير نورانی سبز و سياه می ديدم. ولی هر بار كه مادرم 
را مجبور می كردم مرا پيش چشم پزشک ببرد، پس از آزمايشات اوليه به او اطمينان 
می دادند كه چشمان پسرش از همه جهت سالم اند. با اين همه من از معجزه ی خورشيد 
نااميد نشدم و آن قدر به آن نگاه كردم تا يک روز چشم پزشکم اعالم كرد يکی از 

چشمانم نيم نمره ضعيف شده است.
او معتقد بود كه نيازی به عينک ندارم و مشکلم با دارو برطرف می شود. ولی من 

آن قدر به مادرم فشار آوردم تا باالخره از دكتر خواست كه عينک تجويز كند.
احساس تشّخص و وقاری كه عينک برايم به ارمغان آورد، حسی موقتی بود. 
چند ماه بعد، از حمل آن شیء زشت و بدقواره روی قوس دماغم خسته شدم و به 
حال پسرعمه ی كتابخوانم كه چشمانش چهار نمره ضعيف بودند، غصه خوردم. غافل 
از آنکه خورشيد معجزه اش را هنوز كامل نکرده است و آنچه بر سر چشمانم آورده، 
تازه آغاز كار است. به فاصله ی چند سال، شماره ی چشمانم از نيم به دو و نيم رسيد و 
چشم راستم نزديک بين شد. حاال مدت هاست كه تالش می كنم از آنها زياد كار نکشم 
تا عمرشان پيش از من تمام نشود. گاهی از جاده ای طوالنی و پر درخت می گذرم 
بی آنکه حتی يک تصوير از تمام آنچه در اطرافم وجود داشت، در ذهنم حفظ شود 
و به اين ترتيب اگرچه دريچه ی چشمانم بازند، ولی تصويربرداری از محيط را عماًل 

متوقف كرده اند.
ناتالی نمی دانست به خاطر اين كه خودم را در نوجوانی دار زده بودم، سرزنشم كند 
يا به خاطر چشمانم. و من نمی دانستم كه با بازگو كردن آن قصه ها آيا وحشت زده اش 

كرده ام يا حس ترحم اش را برانگيخته ام.
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كسی در خانه ی ما را نمی زند.كسی از ميان درخت ها رد نمی شود. كسی طول 
درياچه را با قايق پارو نمی زند. كسی از كوه های اطراف ما باال نمی رود. اگر 
تلفن هم زنگ نمی زد، مطمئن می شدم اين مکان اصاًل وجود ندارد. ناتالی زنده 

نيست و من هم در يکی از خواب های بی سر و ته ام جا مانده ام.

عادی  را  رو شده ام  و  پشت  دنيای  و  است  من  زنگ هشياری  تلفن  اما 
يا  ايران زنگ زده  از  يا مادرم است كه  می كند. گه گاه كه صدايش درمی آيد 

تيمور از نيوزيلند. ناتالی حتی به كروالين هم شماره نداده.
يک بار از او پرسيدم چرا هيچ كس از اداره ی حفظ اماكن تاريخی زنگ 
نمی زند و درباره ی خانه نمی پرسد. جواب داد: »چون من خونه رو خوب جارو 
اين  تارعنکبوتا رو حسابی پاک می كنم و چار چشمی مراقبم كه به  می كنم، 

عتيقه جات و پنجره های چوبی صدمه ای نخوره.«
جواب های ناتالی بدون اين كه از منطق مشخصی پيروی كنند، هميشه 
جلوی سوال های بيشتر مرا می گيرند. او ديوانه است. اين را از همان روز اول 
فهميدم.شک نداشتم كه دوران سختی را با او سپری خواهم كرد. اما سختی 
برای من معنای چندانی ندارد. تو فقط وقتی در شرايط سخت قرار می گيری كه 

قباًل آسوده بوده باشی. من هرگز در آسايش نبوده ام.
اوايل بهاِر اولين سالی كه به اينجا آمدم، همان موقع كه جنون عکاسی 
تازه داشت در ناتالی قوت می گرفت ، يکبار عرض درياچه را با هم پارو زديم. 

می خواست از قارچ های آن طرف درياچه عکاسی كند.
هوا صاف بود و تصوير كوه ها به شکل هيجان انگيزی در آب منعکس 

شده بود.
از ناتالی پرسيدم: » چرا منطقه ای به زيبايی اينجا متروكه است؟«
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جواب داد: » آه ِگاوهاست!«
وقتی هزاران هزار گاو مريض را به اين بهانه كه دهان شان كف می كرد، 
به  روز يک هواپيمای كوچک سم پاشی  ؛ يک  اطراف می سوزاندند  مزارع  در 
ديواره ی كوه خورد و به همراه خلبان مست اش سقوط كرد و به قعر درياچه 

رفت.
بالفاصله يک گروه بزرگ جستجو تشکيل شد و غواص های محلی آمدند 
بود  بعيد  كه  جسدی  درآورند.  آب  از  را  صاحبش  جسد  و  هواپيما  الشه ی  تا 
هيچ عضو قابل استفاده ای داشته باشد. اعضای گروه جست وجو حتی شب ها، 
هنگامی كه آسمان منطقه از آتشی كه گاوها در آن می سوختند، روشن بود، به 
كارشان ادامه می دادند، ولی باالخره بعد از چند روز فهميدند كه درياچه عميق تر 
از آن چيزی است كه به نظر می رسد. آنها چون نمی توانستند به عمق درياچه 
برسند، اعالم كردند كه تجهيزات الزم برای ادامه ی عمليات را ندارند و دست 

از كار كشيدند.

مردم منطقه كه از مرگ خلبان سم پاش شان خيلی غمگين شده بودند، در 
مراسمی باشکوه، سنگ يادبود زيبايی به نام مرد مرده در همان نقطه از كوه كه 
هواپيما به آن اصابت كرده بود، كار گذاشتند. سنگ يادبودی كه به علت سستی 

صخره ها چند ماه بعد سقوط كرد و در كنار صاحبش جا گرفت.

از  قلب  ته  از  مزرعه داری  هيچ  كه  افتاد  اتفاق  حالی  در  ها  اين  همه ی 
سوزاندن آن همه گاو ناراحت نبود، چون دولت پول گوشتی را كه می سوزاند تا 

گرم آخر پرداخت می كرد و سر كسی از اين بابت كاله نمی رفت.
باالخره وقتی آخرين گاو منطقه هم سوخت و خاكستر شد، راه ها را بستند و 
اعالم كردند كه تا اطالع مجدد دولت، عبور و مرور در مزارع و جاده های بين 
نداشتند،  كاری  سوخته  مراتع  آن  در  ديگر  كه  دامدارها  می باشد.  ممنوع  آنها 
پول های شان را برداشتند و يا به شهرهای مجاور رفتند و يا راهی مسافرت های 

طوالنی مدت به مناطق خوش آب و هوا شدند.

ناتالی فکر می كند كه دامدارها ديگر برنمی گردند، چون ارواح سرگردان 
گاوها منطقه را به تملک خود درآورده اند و نمی گذارند كه قاتلين شان به آن جا 
بازگردند. ناتالی گياه خوار است و مثل همه ی گياه خوارها افراطی است. من هم 
از خوردن گوشت پرهيز می كنم . سال هاست كه اين كار را می كنم اما نه به 
اين دليل كه عاشق گاو و گوسفندم. برای من فرقی نمی كند همه ی آن ها را 
از طعم شان خوشم  فقط  بسازند. من  معبد و سجده گاه  برای شان  يا  بسوزانند 

نمی آيد. همين.
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اگر  مخصوصًا   – حيوانات  گوشت  جويدن  دارم،  كه  خرابی  دندان های  اين  با 
است.  آسان تر  مراتب  به  گياه  .خوردن  است  عذاب آور   – باشد  نپخته  خوب 
فقط يک ايراد دارد، فوری در صف روشنفکرهای قالبی قرار می گيری و مردم 
فوايد  درباره ی  كه  آنهايی  تمام  از  راستش  درمی آوری.  ادا  كه  می كنند  خيال 
گياه خواری كتاب نوشته اند، متنفرم . من گوشت نمی خورم چون سفت و بدمزه 
است.گياهان هم همان قدر بد مزه اند، ولی حداقل وقتی خوب پخته شوند، الی 

دندان به عصب رسيده ی آدم گير نمی كنند.

يک عده فکر می كنند گياه خواری با مکاتب و فرقه های هندی در ارتباط 
است و كسی كه گوشت نمی خورد حتمًا انس و الفتی با آنها دارد . خيلی بد 
است كه به آدم چنين نسبت هايی بدهند. من از خوابيدن گوشه ی خيابان ، حمام 
كردن در جوی آب و علف خوردن مثل گاو هيچ خوشم نمی آيد.اصاًل اعتقادی 
به آن همه خداهای جورواجور ندارم. از تنبک زدن و چلوار كشيدن دور خودم و 
هاری كريشنا گفتن هم متنفرم. باز وقتی خود هندی ها از اين اداها درمی آورند و 
باال پايين می پرند، قابل تحمل است. ولی وقتی اروپايی ها از آنها تقليد می كنند، 

حال تهوع می گيرم و دلم به هم می خورد. 

نرفته  بانک چشم  به  هنوز  و  بود  گذشته  تيمور  با  آشنايی ام  از  ماه  يک 
بودم. غروب بود و داشتم از يک خيابان نيمه شلوغ می گذشتم. نوازنده ای فلوت 
می زد. خوب هم نمی زد. يکی هم داشت داخل سطل آشغال را می گشت. تا 
اين  امروز صبح توی   « : نگاهم به نگاهش تالقی كرد، لبخندی زد و گفت 

سطل، اين كت رو پيدا كردم.«

به كت چرم تر و تميزی كه به تن داشت، اشاره كرد. شايد اصاًل همان 
كت باعث شده بود نگاهش كنم. با آن كت اصاًل شبيه زباله گردها نبود.

در جوابش گفتم: » مباركت باشه، كت خوبيه!«
رويم را برگرداندم كه بروم اما او تازه نطقش ُگل كرده بود. گفت: » هی ، يک 
اين صدا هيچ وقت دروغ  بگرد.  اين سطل رو  بيا و  صدايی توی گوشم گفت 

نمی گه ...«
در حالی كه از او دور می شدم، سرم را به سمت اش چرخاندم و گفتم: » از 

اون صدای بخشنده بخواه از آشغال جمع كردن نجاتت بده.« 
می خواستم اضافه كنم ابله، اگر واقعًا چنين صدايی هدايتت می كند، سعی 
كن شماره های التاری هفته ی آينده رو بگيری، ولی چيزی نگفتم. نياز او به 
درون  می گفت  بهش  صبح  اول  كه  صدايی  بود.  كوچک  معجزه های  همين 
كدام يکی از سطل آشغال های خيابان يک همبرگر نيمه گاز زده، انتظارش را 

می كشد.
همان طور كه می رفتم در گوشه ی ديگری از خيابان به دختری برخوردم 
كه صورت گرد، موهای بسيار كوتاه و چشمان درشت آبی داشت. سبدی در 

دستش بود پر از كتاب . نگاهش كردم، زيبا بود. بسيار زيبا.
- آقا كتاب می خری؟

متوجه نگاه خريدار من شده بود. گفتم : »چه كتابی؟«
جلد  ديدن  گرفت.  من  روبه روی  و  درآورد  كتابی  سبد،  داخل  برد  دست 
كتاب كافی بود كه راهم را بکشم و بروم. ولی دخترک زيبا بود، خيلی زيبا. 
كتاب را از دستش گرفتم. تصوير روی جلد مردی را نشان می داد با ريش و 
موی بسيار بلند. چهار زانو نشسته بود، با چشمان بسته و از پيشانی اش نور بد 
رنگی می تابيد. نمی فهميدم در چاپ آن همه بد رنگ شده يا آنکه واقعًا آن مرد 
می توانست نور سبز لجنی از خودش ساطع كند. به هر حال، شکل آن دسته از 
آدم ها بود كه از زور تنبلی عارف می شوند؛ آدم هايی كه حال و حوصله ی كار 
كردن ندارند ولی می خواهند مورد احترام باشند و زن های زيادی هم دوروبرشان 
بچرخند. عنوان كتاب چيزی بود شبيه مضرات خوردن سير در آيين كريشنا، يا 
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شايد هم اين بود: " چگونه بدون سير عروج كنيم ".
راستش اين اسم ها همين جوری به ذهنم می رسند، فقط می دانم كلمات 
سير و كريشنا در عنوان كتاب بود. كتاب را ورق نزده به دختر پس دادم. لبخند 

زدم و گفتم: » نه ، اهل اين جور چيزا نيستم.«
كتاب  و  سبدش  در  برد  دست  دوباره  و  كرد  حفظ  را  لبخندش  دخترک 
ديگری درآورد. آن هم مثل اولی بود. فقط مرد ريشوی روی جلد در حالتی ديگر 

نشسته بود و دو دستش را باالی سرش به هم چسبانده بود. 
با خودم فکر كردم دختر بيچاره اين كتاب های پرت و پال را در يکی از 
حراج های يک دالری خريده كه بفروشد و اموراتش را بگذراند. گفتم: » اين 
كتابا چرندن. ولی من حاضرم پول يکی از اونا را بدم. اگه دلت خواست اون رو 

دور بنداز يا به كس ديگه ای بفروش. من نمی خوامش.«
دخترک كمی جدی تر از قبل شد و مودبانه گفت: » اشتباه گرفتی. حتا 

الزم نيست پولشو بدی، فقط ببر بخونش. هديه ی من به تو.«
هدايای  می تواند  تو  زيبايی  به  دختری  نگفتم  و  كردم  كنترل  را  خودم 
بهتری از كتاب سير و كريشنا به مردم بدهد. در عوض گفتم: » اگه می خواستی 

كتابو هديه بدی، چرا اولش گفتی كتاب می خری؟«
لبخند به طور كامل از صورتش پاک شد. خيلی جدی به من زل زد و گفت: 
» من كتاب فروش نيستم. مأموريت دارم اين كتابا  رو به دست آدمای مساعد 

برسونم. و من تو رو انتخاب كردم.« 
برای دريافت آن جور كتاب ها  آدم  شوخی می كرد! من غير مساعدترين 

بودم.
پرسيدم: » چطوری تشخيص می دی يک نفر مساعده يا نه؟«

جواب داد: » از نور توی پيشونيش.«
اين جواب ديگر كار را يکسره می كرد. دخترک ديوانه بود. پنج دالر از 

جيبم درآوردم و گفتم: » باشه. كتابو می خرم.«
تعارف مختصری كرد، پول را گرفت و كتاب را به من داد ولی پيش از 

آن كه از او دور شوم، گفت: » يه لحظه وايسا. اين كارت رو هم بگير.«

يک كارت دعوت كوچک بود. دعوت به يک مهمانی. مهمانی به صرف 
غذای گياهی و گفت وگو درباره ی كريشنا. زمانش يکشنبه ی همان هفته بود و 

مکانش خيابانی نزديک محل اقامت من.
پيش از آن كه دخترک را گوشه ی خيابان به حال خودش رها كنم و بروم، 

اسمش را پرسيدم. گفت: » حنا«
. . .

يادم نمی آيد كتاب را در سطل آشغال خيابان انداختم يا در زباله دان بزرگ 
جلوی در مسافرخانه. وارد مسافرخانه كه شدم فقط كارت دعوت همراهم بود. 
تيمور داشت بيليارد بازی می كرد . او هميشه برنده ی بازی بود. فرقی نمی كرد 
چه كسی مقابلش بازی می كند. حريف را چنان عاصی می كرد كه هيچ كدام از 
توپ هايش داخل سوراخ نمی رفت. تيمور برای زدن هر ضربه بيش از چندين 
دقيقه چوبش را تنظيم می كرد و تمام زوايا را می سنجيد. حتی يک بار ديدم 
كه با متر كوچکی فاصله ی توپ تا سوراخ را اندازه می گيرد. در چنين شرايطی 
هيچ كس حريف اش نمی شد. اگر ميانگين زمانی يک دست بازی سالم سه تا 
چهار دقيقه باشد، هر دست كه تيمور بازی می كرد، نيم ساعت طول می كشيد. 
به اين ترتيب سالن كم كم خالی و خالی تر می شد و مردم از دور ميز پراكنده 
می شدند. آخر شب من می ماندم و تيمور و هميشه قبل از خواب مجبور بودم 

يک دست به او ببازم تا با خيال راحت به اتاقش برود.
آن شب داشت با يک سياه پوست بسيار قوی هيکل بازی می كرد، آهسته 

به او گفتم: » اين يکی ترتيب ات رو می ده، باهاش درست بازی كن.«
طبيعی بود كه هشدارم را جدی نگيرد. مرد سياه بر خالف ظاهر نگران 
كننده اش بسيار آرام و خوش برخورد بود و تيمور او را هم مثل باقی حريفان با 

صبر و حوصله شکست داد .
بعد از بازی، جريان حنا و مهمانی كريشنا را برايش تعريف كردم. گفت: 
»خب. اگه از دختره خوشت اومده برو مهمونی شون، خواستی منم باهات می آم!«
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...
همه شان ديوانه بودند. جلوی در، كفش های مان را در آورديم و سه دالر 
هم در يک صندوق انداختيم. بعد يک نفر آمد ما را برد داخل سالنی نسبتًا بزرگ 
خانه های  مثل  نبود.  از صندلی  بودند. خبری  نشسته  آن  دورتادور  كه عده ای 
قديمی خودمان پشتی چيده بودند و بعضی از خارجی ها حتی چهارزانو نشسته 
بودند. تيمور زود جوگير شد. فکر می كنم ياد قديم های خودش افتاد چون كه 

چهار زانو و دست به سينه نشست . غير از او هيچ كس دست به سينه نبود.
من مثل آدم نشستم  و يکی از زانوهايم را بغل كردم. جوانی انگليسی كه 
سی سال هم نداشت با لحنی شبيه مبلّغ های خيابانی سخن رانی می كرد. لباس 
هندی نازكی پوشيده بود - از همان چادرشب های نازک كه جنس بسيار خوبی 
داشت و می شد مارک َكلوين كالين لباس زيرش را از پشت پارچه تشخيص 
داد - و قصه های اخالقی می گفت؛ از خوبی كريشنا و احکامش حرف می زد. 

تقريبًا همه ی حاضران سفيدپوست بودند. و تنها يک زن هندی ميان شان 
بود كه به نظر می رسيد نقش مهمی در برپايی آن جلسات دارد. سخنران هر 
چند دقيقه يک بار به سمت زن می چرخيد و از او تأييد می گرفت. ياد فيلمی 
هيپنوتيزم  را  جوانی  بود،  شده  قطع  دستش  دو  هر  كه  زنی  آن  در  كه  افتادم 
كرده بود و از دست های او به جای دست های خودش استفاده می كرد؛ به اين 
ترتيب كه جوان پشت سر زن مخفی می شد و فقط دست هايش از دو سوی 
او بيرون می آمدند و كارهای روزانه ی زن را انجام می داد. در آن فيلم معمواًل 
زن در زوايايی حركت می كرد كه از جواِن پشت سرش به جز دست ها چيزی 
نمی ديديم . اين بار اما فرق داشت. زن هندی طرف ديگر اتاق بود و زبانش در 

دهان جوان انگليسی می چرخيد و كلمه رديف می كرد.

در بين ديوانگان حاضر در سالن خبری از حنا نبود. حتمًا آن احکام را به 
طور خصوصی يادش داده بودند. وراجی جوانک انگليسی ادامه يافت آن قدر كه 
اما در يک لحظه ی خاص، همه ی حضار از جای شان   . داشت خوابم می برد 
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بلند شدند و شروع به آواز خواندن كردند. من و تيمور هم به ناچار بلند شديم. 
جماعت دايره تشکيل دادند و در حالی كه گرد آن می چرخيدند، می خواندند: 

- هاری راما راما راما
- هاری كريشنا كريشنا كريشنا

همين و همين. آنها چرخيدند و خواندند و آن قدر اين جمالت را تکرار 
و  اين حيص  در  انگليسی هم طوالنی تر شد.  از سخنرانی جوانک  كه  كردند 
بيص يکی دو نفرشان با لبخند از من و تيمور دعوت كردند كه وارد دايره شويم. 
تيمور بالفاصله وارد شد ولی من مثل هميشه در مقابل جريانی كه نمی شناختم، 
مقاومت كردم و متوجه شدم به جز من جوان ديگری هم در گوشه ی سالن 
ايستاده و وارد دايره نمی شود. خودم را به او رساندم. عراقی بود. پرسيدم از كار 
اين جماعت سردرمی آورد؟ گفت نه. به هوای ديدن يک دختر چشم آبی كه 

كتابی در خيابان به او فروخته، آمده است.
گفتم: » توی پيشونی تو هم نور ديد؟«

خنديد و گفت: » حنا«

ما  بوديم.  ناجور  وصله ی  عراقی  جوان  و  من  كريشنا،  مريدان  جمع  در 
عشاق حنا با چرخش جمعيت مدام جا عوض می كرديم و تمام تالش مان را به 
كار می برديم كه حتی يک نيم چرخ هم با آنها نزنيم. در ميان جمعيت يک مرد 
موبلند كه بعداً فهميدم آلمانی است، نفرتم را بيش از بقيه برانگيخت. او مرتب 
جلوی عروسکی شش دست، باال و پايين می پريد، زانو می زد و سرش را به 
زمين می ساييد. در لحظه ای كه نمی دانم چه طور شد كه پيش آمد، من به طور 
ناخواسته در كنار عروسک شش دست قرار گرفتم، طوری كه پشتم به آن بود. 
آلمانی موبلند آمد و با لحنی تند به من گفت كه پشت به كريشنا كرده ام و اين 
كار ناپسند است. پرسيدم اين عروسک، كريشنا است؟ جواب نامفهومی داد كه 

فکر می كنم می شد نه، رابط كريشنا با آن جماعت است.

از جلوی آن اسباب بازی دور شدم، بازوی تيمور را گرفتم و او را از حلقه 
بيرون كشيدم.

- بيا از اين ديوونه خونه بريم، من خسته شدم.
تيمور خندان و عرق ريزان گفت: » كجا بريم؟ هنوز شام نخورديم!«

می دانستم كه به مهمانی بعدی نخواهد آمد و با اين جماعت هم ارتباطش را 
حفظ نخواهد كرد، ولی طبيعتش بود با هر اتفاقی در زمان وقوعش به خوبی 
كنار می آمد و سعی می كرد از آن لذت ببرد. كاری كه من هرگز نتوانستم در 

زندگی انجام بدهم.
عرق  بوی  را  سالن  كه  حالی  در  و  شد  تمام  جماعت  چرخيدن  باالخره 
افتادند.  راه  غذاخوری  سالن  سمت  به  خوشحال  و  خيس  همه  بود،  برداشته 
هوای مطبوع سالن غذاخوری و بوی ادويه جات گياهی كمی حالم را جا آورد. 
با تيمور و همان پسر عراقی سر يک ميز نشستيم. صندلی چهارم خالی بود و 
طولی نکشيد كه همان آلمانی مو بلند آمد و سر ميز ما نشست.  از آنهايی بود 
كه بدون آن كه كاری بکنند يا حرفی بزنند، آدم را از خودشان متنفر می كنند 
و حتی لبخندشان هم آزاردهنده است. بيچاره با لبخند از ما پرسيد: »شما پيرو 

كريشنا هستين؟«
قبل از آن كه تيمور يا جوان عراقی جوابی بدهند، عمداً با بی ادبی جواب 

دادم: » اصاًل اين يارو رو نمی شناسم. كی هست؟«
جا خورد. لبخندش محو شد و گفت: » متوجه نشدين كريشنا كيه؟«

فقط سرم را تکان دادم. تيمور خواست اوضاع را بهتر كند. گفت: » همونه 
كه براش می خونديم. مگه نه؟«

برای  ما اصاًل  نکرد و گفت: »  اوضاع كمکی  بهبود  به  پسر عراقی هم 
كريشنا نيومديم.« 

مرد آلمانی بيچاره برای آن كه گفت وگو همان جا تمام نشود، پرسيد: » 
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ولی گياهخوار كه هستين، مگه نه؟«
با آنکه گياه خوار بودم جواب دادم نه!

عراقی هم همين جواب را داد.  بنابراين مرد آلمانی به آخرين سوال رسيد.
- پس واسه چی اين جايين؟

- به خاطر حنا. 
  

مرد آلمانی از جايش بلند شد كه برود ولی پيش از آن كه خيلی فاصله 
بگيرد، از او با صدای بلند پرسيدم: » اهل كجايی؟«

- آلمان. تو چی؟
جواب دادم ايران.

تيمور سگرمه هايش را درهم كشيد. گفتم: » حرف بدی زدم؟«
سری تکان داد و گفت: » اينا آدمای خوبی ان، يه اعتقادی دارن و آزارشون 

به كسی نمی رسه.«
گفتم: » آره. كافيه بهشون قدرت بدی تا ببينی چه طور نسل همه رو از 
روی زمين می َكنن. همين جا سر ميز شام سر ماها رو گوش تا گوش می برن.«

باالخره شام آماده شد و در ظرف های يک بار مصرف روی ميزها آمد. حنا 
هم با شام آمد. او جزو دختران زيبايی بود كه شام و مخلفاتش را روی ميزها 
می چيدند. جوان عراقی كه نمی دانم چرا نامش به خاطرم نمی آيد، با آرنجش 

به من زد و گفت: » حنا«
دخترک را از دور به تيمور نشان دادم و او تأييد كرد كه زيباست و ارزش 

وقت گذاشتن دارد. 
نمی دانستم چه طور می توانم به او نزديک شوم. به جز كريشنا يک رقيب 
عراقی هم كنارم نشسته بود. بنابراين صبر كردم تا خودش رسيد سر ميز ما. 

تا رسيد، قبل از  آن كه جوان عراقی بجنبد، بلند شدم و رفتم كنارش ايستادم.

- سالم حنا.
نياورده است. گفتم: » من  به جا  بود كه  انداخت، معلوم  به من  نگاهی 

همونم كه نور تو پيشونيم بود. االن اونو نمی بينی؟«
توقع داشتم لبخند گرمی بر لبانش بنشيند و جوابی خوشايند بدهد ولی در 

عوض گفت: » اينجا رو پيشونی همه نور هست.«
موجود عقب مانده ی زيبايی بود. خواهش كردم كارش كه تمام شد، بيايد 
سر ميز ما بنشيند. به دروغ گفتم: » راستش بايد راجع به كريشنا بيش تر برام 

توضيح بدی. از كتاب چيزی نفهميدم.«
معلوم بود كه آدم های مثل من زياد ديده بود و خم و چم كار را می دانست. 
گفت: » دوستان همه می تونن كمکت كنن، ولی من هم اگه وقت كردم، می آم 

سر ميزت.« 

شام بدمزه ای خورديم كه فقط طعم ادويه جات می داد. اصاًل معلوم نبود 
چيست و چه سبزيجاتی دارد. ولی در حين خوردن شام فهميديم كه طرفداران 
كريشنا از خوردن سير و قارچ پرهيز می كنند . چون كريشنا گفته اين دو گياه 

برای ذهن مخرب اند و نبايد مورد استفاده قرار بگيرند!
احتمااًل خودش سير و قارچ  دوست نداشته و همه را متنفر كرده است.

شام بدون سير و قارچ كه تمام شد، حنا به قولش عمل كرد و آمد سر 
ميز ما. فکر كردم جوان عراقی خودش را جلو می اندازد و رقابت می كنيم. ولی 
تا حنا  بود.  نرسيده  راه  از  زيبا  بود كه دختر  زمانی  تا  پورتش  و  بيچاره هارت 
آمد و نشست سر ميز ما، زبانش بند رفت و فقط تالش می كرد با تنگ كردن 
چشمانش و سر تکان دادن های عشوه ای دل دخترک را به دست آورد. من به 
شيوه ی خودم جلو رفتم و بعد از دو سه سوال معمول، از دخترک پرسيدم كه 

دستورات كريشنا درباره ی ارتباطات جنسی چيست؟
حنا جواب داد: » ارتباط جنسی موجب اتالف انرژی می شه. ما انرژی مون 
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رو تمام و كمال برای كريشنا حفظ می كنيم.«
عکس پيرمردی به تمام ديوارها بود. پرسيدم كريشنا همين پيرمرديه كه 

تو تمام عکس ها هست؟
با لبخندی جواب داد: » بله همينه.« 

سری تکان دادم و گفتم: » واقعًا كه محشره، پيرمردی تو اين سن و سال 
اين همه انرژی از شما می گيره؟ راستش نمی فهمم انرژی ذخيره شده ی دختری 
به زيبايی تو به چه دردش می خوره؟ فکر نمی كنی كه بهتره كمی از اين انرژی 

رو صرف جوانی مثل من بکنی؟«

تيمور خجالت كشيد و به سرفه افتاد. جوان عراقی هم انگار ناموس اش به 
خطر افتاده باشد، غضب كرد و سرخ شد. خود حنا انگار به اين حرف ها عادت 
داشت، فقط از جايش بلند شد و با همان لبخند گفت: » من وظيفه ام دعوت 
از آدمای مساعده، باقی به عهده ی خودته، تعاليم كريشنا ذره ذره اميال پست 

دنيوی رو توی تو می كشه ...«
هنوز حرفش تمام نشده بود كه گفتم: » بسه حنا ، چقدر پول می گيری 

كه اين حرفا رو بزنی؟«

قهر نکرد ولی لبخندش را خورد و از ميز ما دور شد. حاال بايد فکری برای 
جوان عراقی می كردم. عصبانی شده بود و يک بند غر می زد كه من شانس او 

را هم از بين برده ام.
گفتم: » بی خيال، دختره احمق تر از اين حرفا بود.«

جوان عراقی سر تکان داد و گفت: » ولی خيلی خوشگل بود...«
تيمور از سر ميز بلند شد و شروع به معاشرت با جماعت كرد . جوان عراقی 
اين  افتاد ولی من نشستم و يکی دو چای سبز خوردم.  راه  هم دور سالن به 

بهترين قسمت شب بود.

باالخره جماعت شروع به ترک سالن كردند و من هم تيمور را از معاشرين 

جديداش جدا كردم و بدون خداحافظی از جوان عراقی يا حنا يا هيچ كس ديگر 
تو چه طور  بودن.  ديوونه  واقعًا   « گفتم:  تيمور  به  راه  در  خارج شدم.  سالن  از 

باهاشون معاشرت كردی؟«
بازيا  اين  از  روز  چهار  نمی مونن.  ديوونه  هميشه  كه  اينا   « داد:  جواب  تيمور 
درمی آرن و بعدش آدم می شن می رن سر خونه زندگی شون. اين ارتباطا يه جا 
به درد می خورن، بليطای مجانی ای هستن كه شايد يه روز خرج شون كردی.«



8081



8283

ارتباطی  با حال حاضر هيچ  متنفرم. من  كلمه  دو  اين  تركيب  از  حال حاضر. 
ندارم. هميشه عقبم؛ دو سال، ده سال، همه ی عمرم. در همين لحظه كه بايد 
جزئی از حال حاضر باشد، درست مقابل دری  ايستاده ام كه روی آن نوشته اند: 

خطر، وارد نشويد! 
 با آنکه سال ها گذشته ولی ناتالی هنوز در زندگی ام  جريان دارد. االن 
كنارم ايستاده، مقابل دری قديمی و كليد بلندی در دست دارد. كليدی كه آن 
را هنگام تميز كردن كتابخانه پيدا كرده است. دارد امتحانش می كند. قباًل تمام 
كليدهای خانه را به اين در آزمايش كرده ايم. هيچ كدام در را باز نکردند. اين 
يکی ولی در را باز می كند. در روی پاشنه می چرخد و پلکانی در مقابل مان ظاهر 
می شود كه از باال تا پايين پر از تار عنکبوت است. به دستور ناتالی يک چراغ قوه 

و يک جاروی دسته بلند می آورم تا بتوانيم از پله ها  پايين برويم.

آنقدرها هم  اتاق های تو در تو.  از  پله ها زيرزمين بزرگی است پر  پايين 
جای ترسناكی نيست كه روی درش بنويسند خطر، كليد برق دارد و مشخص 
است كه زمانی نه چندان دور مورد استفاده بوده است. المپ ها ولی سوخته اند. 
در يکی از اتاق ها ميز بيلياردی واژگون روی زمين افتاده و كنار ديوار سنگی 
اتاقی ديگر يک ميز پينگ پنگ ديده می شود. اين جا محل تفريحات ورزشی 

است. به ناتالی می گويم: » تفريحگاه ارواح است.«
ناتالی جواب می دهد: » از فردا تميزش می كنيم و ما به جاشون تفريح 

می كنيم.«
نمی دانم با او چه كنم. از هيچ چيز به جز آدم ها نمی ترسد. فردا مجبورم با قايق و 
دوچرخه خودم را به روستا برسانم و چند عدد المپ و مقداری وسايل تميزكننده بخرم.

تميز  جايی  به  تبديل  كثيف  و  مرطوب  زيرزمين  آن  بعد،  روز  دو  يکی 
با هم  را  ميز  تميز كرد.  را  جا  ناتالی همه  ما شد.  برای وقت گذرانی  مرتب  و 
برگردانديم و به حالت اول درآورديم. تا حد زيادی سالم بود. فقط برای دريافت 
همه ی توپ ها بايد كشوی كنارش را باز می كرديم. يعنی به صورت خودكار 
بيرون نمی آمدند. عيب ديگری نداشت. در جعبه ی سکه های ميز چندين سکه 
وجود داشت كه تاريخ شان زياد قديمی نبود و می شد فهميد كه آن زيرزمين به 

تازگی مهر و موم شده است.

ديگر  جاهای  با  فرقی  كه  كرد  مرتب  طوری  را  زيرزمين  ناتالی  آنکه  با 
اتاق های بی پنجره ی  از اتالف وقت در آن  ساختمان نداشت، ولی من هرگز 
پايين می رفتم، احساس می كردم كه در پشت  بار كه  نبردم. هر  سنگی لذت 
سرم بسته خواهد شد و ديگر به دنيای بيرون برنخواهم گشت. اتفاقی كه البته 

هيچ وقت نيفتاد. 

ما در آن زيرزمين شب های زيادی را به بازی بيليارد و پينگ پنگ گذرانديم 
تا اين كه يک روز در ماه های آخری كه با ناتالی بودم، دو پيرزن در خانه مان را 
زدند. آنها به جای طی كردن طول درياچه، كوه را دور زده بودند و پس از طی 
مسافتی بسيار طوالنی از طريق پلی كه روی رودخانه ی منتهی به درياچه بود، 

بدون نياز به قايق به خانه ی ما رسيده بودند.
 دو پيرزن از نوادگان صاحب اصلی خانه بودند و برای من و ناتالی توضيح 
دادند كه چگونه آن خانه در جنگ جهانی دوم به پناهگاهی برای مردم تبديل 
آن  به  بود  بعيد  می كرد،  تصرف  را  انگليس  اگر  حتی  آلمان  ارتش  بود.  شده 
تک خانه ی دور افتاده كاری داشته باشد. بنابراين در سال های جنگ، خانه ی 
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ييالقی تبديل به اقامتگاه بيش از صد نفر پناهنده ی جنگی شد.
بعد از جنگ، خانه مورد بازسازی و ترميم قرار می گيرد ولی چون زنده 
در  و  می شود  وقف  نهايت  در  بوده،  جنگ  دوران  از  تلخی  خاطرات  كننده ی 

فهرست ليست موقوفات ميراث فرهنگی قرار می گيرد.

ظاهراً  داشتند.  كوله پشتی  دو  هر  و  بودند  و سفيد  چاق  دو  هر  پيرزن ها 
را  و خاطرات شان  پياده گز می كردند  را  منطقه  آن  هر چند سال يک بار كل 
برای هم باز می گفتند. آنها راجع به نقاط مختلف خانه اطالعات فراوانی به ما 
دادند و حتی درباره ی آن شانزده قالب زنگ زده ی آهنی هم قصه های بانمکی 
درباره ی  و  می شناختند  خوبی  به  هم  را  سالن ها  داخل  اشيای  كردند.  تعريف 
سفر  سوغات  كه  گفتند  كتابخانه  باالی  غريب  و  عجيب  چوبی  مجسمه های 

پدرشان به آفريقا بوده است.

در نهايت نوبت به زيرزمين رسيد. جايی كه قرار بود خطرناک باشد و نبايد 
واردش می شديم.

ناتالی برای پيرزن ها توضيح داد كه چه طور كليدش را پيدا كرديم و حاال 
به آنجا رفت و آمد داريم.

پيرزن ها به ما توصيه كردند در را قفل كنيم و زيرزمين را فراموش كنيم 
چون اتفاقات بدی در آن قسمت ساختمان رخ داده است. ظاهراً در سال های 
به  آنجا  از جنگ جهانی دوم، سرايدار ساختمان كه در تمام طول سال  پيش 
سر می برده با همسرش نزاع می كند و او را می كشد و جسدش را كف يکی از 
اتاق های زيرزمين چال می كند. كمی بعد ماجرا لو می رود و سرايدار به مجازات 
می رسد. ولی از آن زمان به بعد هر چند وقت يک بار در ساعات خاصی از شب، 
در  زن  جيغ های  و  ساطور  ضربات  نهايتًا  و  همسرش  با  سرايدار  نزاع  صدای 

زيرزمين به گوش می رسد.

پيرزن ها ادعا می كردند كه حتی خودشان اين صداها را شنيده اند. به نظر 
من آن دو پيرزن فيلم های مهيج زياد می ديدند. با اين حال به خاطر احساس 
بدی كه نسبت به زيرزمين داشتم به ناتالی گفتم بيا ميز بيليارد را از زيرزمين 
بيرون بياوريم و درش را دوباره قفل كنيم. او نگاهی عاقل اندر سفيه به من 

انداخت وگفت: » اين قصه ی مسخره رو باور كردی؟«

آن روز گذشت، پيرزن ها هم راه شان را كشيدند و رفتند و ما باز هم به 
بازی در آن زيرزمين ادامه داديم. ولی هيچ صدای مشکوكی نشنيديم و هيچ 
اين  از  هم  خورده  ساطور  زن  آن  روح  می كردم  فکر  خودم  با  نيفتاد.  اتفاقی 

ناكجاآباد به تنگ آمده و گريخته است.



8687



8889

بعضی از زن های ميانسال را كه نگاه می كنی، بالفاصله می فهمی كه در جوانی 
چقدر زيبا بوده اند. مهم نيست كه زندگی چه تعداد چين و چروک بر صورت و 
گردن شان انداخته باشد، آنها هميشه جذاب اند. اما باقی زن ها معمواًل عکسی از 
دوران جوانی شان همراه دارند. از آن عکس های رتوش شده كه وقتی می بينی 

وظيفه داری كه بگويی آه اين واقعًا تويی!؟ چقدر زيبا بودی!

يکی از همان روزهای معمولی بود. با قايق و دوچرخه خودم را به ايستگاه 
اتوبوس روستای سلفيلد رساندم كه به شهر كوچک كازيک بروم. در اتوبوس 
زن ميانسالی آمد و كنارم نشست. از همان ها كه هميشه جذاب اند. او مرتب به 
من نگاه می كرد. كمی معذب شدم و سعی كردم از پنجره بيرون را نگاه كنم. 
چند دقيقه كه گذشت، زن ميانسال سرفه ای كرد و گفت: » تو كنار درياچه توی 

اون خونه ی بزرگ زندگی می كنی، درسته؟«
كمی جا خوردم. آن زن را قباًل نديده بودم. روستای سلفيلد سر جمع صد 
نفر جمعيت داشت كه همه ی آنها را يا در بقالی يا در كتابخانه و يا در كوچه ها 

ديده بودم. جواب دادم: » بله، تو همون خونه زندگی می كنم.«
لبخندی زد و گفت: » من هم چند ماهی تو اون خونه زندگی كردم. حدوداً 
ده سال پيش. اون وقتا يه جور هتلِ خلوت بود. آدمايی كه اهل گشت و گذار و 

پياده روی بودن، می اومدن و شب رو اونجا می موندن.« 
گفتم: » ولی من شنيدم ساختمون متعلق به ميراث فرهنگيه.«

گفت: » شايد باشه. ولی اتاق های زيادی داره.« و در ادامه پرسيد: » حاال 
هم كسی می آد؟«
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جواب دادم: » نه. منم و ناتالی. هيچ كس اونجا نمی آد. احتمااًل به خاطر 
جنون گاويه.«

هنوز برايم روشن نشده بود كه آن زن مرا از كجا می شناسد. پرسيدم: » 
از كجا فهميدی كه من توی اون خونه زندگی می كنم؟«

جواب داد: » سلفيلد كوچيک تر از اين حرفاست.«
ناتالی  بود كه  برايش كمی تعجب آور  زديم.  با هم حرف  باز هم  راه  در 
هميشه در خانه می ماند و من همه ی كارها را می كنم . به او گفتم كه ناتالی 
اهل طبيعت است و فعاًل اين رويه را در پيش گرفته. اميدوارم كه زودتر عوض 

شود.
آنکه زن كم سوادی  با  برايش حرف زدم.  ايران  درباره ی  باقی مسير  در 
به نظر نمی رسيد ولی اطالعاتش درباره ی ايران به تصاوير تلويزيونی و اخبار 

روزنامه ها ختم می شد. 
از  اين  بپرسم.  را  نامش  افتاد  يادم  كه  بوديم  رسيده  كازيک  به  تقريبًا 
را  نام شان  بی آنکه  می زنم  حرف  مدت ها  آدم ها  با  است.  من  بد  عادت های 
در حال فشردن دست  كه  يادم می افتد  بعد هنگام خداحافظی  باشم.  پرسيده 

كسی هستم كه حتی نامش را نمی دانم .
اين بار تقريبًا يک ساعتی از آشنايی من با زن ميانسال می گذشت و تقريبًا 

به شهر رسيده بودم كه از او پرسيدم نامش چيست.
- لوسی

ابتدايی در شهر كازيک بود كه بستگانی در  لوسی مدير يک مدرسه ی 
سلفيلد داشت. برايم توضيح داد پيش از آنکه مدير مدرسه شود، به بچه ها نقاشی 
ياد می داده. من هم سابقه ی نقاشی كردن با بچه ها را داشتم و وقتی برايش 
توضيح دادم كه در ايران با بچه ها نقاشی می كردم و شيوه های جديدی را برای 
من صميمی  با  پيش  از  بيش  كرده ام،  آزمايش  ديدن  بهتر  به  بچه ها  ترغيب 
شد و گفت كه ممکن است بتواند در مدرسه اش كاری برايم دست و پا كند. 
شماره اش را داد و قرار شد در يک فرصت مناسب، مداركم را به همراه عکس 

نقاشی هايم برايش ببرم.

آنکه در يک  از  بعد  از لوسی جدا شدم و  به كازيک رسيد. من  اتوبوس 
كافه ی زيبا كه ورود غيرسيگاری ها به آن ممنوع بود! قهوه خوردم به گشت وگذار 
در شهر مشغول شدم. وجود يکی دو گالری كوچک مايه ی دلگرمی بود. هر 
چند فقط تابلوی منظره قاب كرده بودند و به نظر نمی رسيد به آدمی مثل من با 
نقاشی های كج و كوله ام روی خوش نشان دهند. با اين حال آن روز برای اولين 
بار وارد يکی از گالری ها به نام " گالری نور شمال"  شدم. صاحب گالری مردی 

چاق و خوش برخورد بود. از او پرسيدم كه تابلوهای مدرن هم می فروشد؟
جواب داد: » اين تابلوهای قاب شده اكثراً مدرن اند. مثاًل اون يکی كه 

درختای كنار درياچه رو نشان می ده، واقعًا مدرنه!«
تابلو، دو تا درخت معمولی را كنار درياچه ی خيلی معمولی تر نشان می داد. 
و حتی از نظر تکنيکی هم يادآور كارهای كالسيک بود و هيچ نشانی از مدرنيته 
می خواهد  و  هستم  مشتری  كرده  خيال  و  گرفته  اشتباه  كه  فهميدم  نداشت. 
تابلويی را به من قالب كند. بنابراين گفتم: » خب اين تابلو ممکنه مدرن هم 
باشه، ولی منظور من از مدرن چيز ديگه اس. اون جور كه خودم نقاشی می كنم.«

مرد چاق از روی صندلی اش بلند شد و از قفسه ی پشت سرش آلبومی 
برداشت  و رو به من گرفت.

- بيا اينا رو ببين.
آلبوم پر از نقاشی های اين و آن بود. كنار هر نقاشی، اسم و مشخصات 
ولی  بودند  اميدواركننده تر  نقاشی ها  از  بعضی  بود.  شده  نوشته  هم  نقاش 
روی هم رفته فهميدم كازيک هنرمند درست و حسابی ندارد. آلبوم را بستم و 

گفتم اگر من كارام رو بيارم ببينی و خوشت بيايد، برام می فروشی شون؟
مرد چاق مثل تمام انگليسی ها كه جواب سرراست به آدم نمی دهند، سری 

تکان داد و گفت: » معمواًل همسرم نظر می ده. ولی تو نقاشيات رو بيار.« 
قرار گذاشتم تا هفته ی بعد حداقل سه تابلو برايش ببرم كه بتواند تصميم 

بگيرد.
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پيش از ترک شهر، خريدهای الزم را انجام دادم و از حساب ناتالی رنگ 
و بوم و قلم مو هم خريدم. 

آن شب در خانه هنگام شام با هيجان برای ناتالی شرح دادم كه ممکن 
است بتوانم تابلوهايم را بفروشم و پولی به دست بياورم. او در حالی كه زيتون 
درشتی را با چنگال بررسی می كرد، بدون آن كه به من نگاه كند، با بی تفاوتی 
جواب داد: » كازيک كوچيکه. مردمش هم پولدار نيستن. بعيده كه تابلوهای تو 

رو بخرن. ولی اگه می خوای نقاشی كنی، بکن. برای روحيه ات خوبه.«

او  به توصيه ی  بنابراين بی توجه  بودم.  اين جور جواب ها عادت كرده  به 
شروع به نقاشی كردم و تابلوها را سه چهار روزه كشيدم. دختری با يک برش 
هندوانه در دستش، به آسمان نگاه می كند .دختری هندوانه را به گرگی كه فقط 
سرش در كادر است، تعارف می كند. دختری برای يک پرنده گيتار می زند و 
نهايتًا دختری مشغول خوردن يک ماهی بسيار بزرگ است. وقتی می خواهم 
تابلوهايم به فروش بروند هميشه دختر می كشم. پسرها را نمی خرند؛ مخصوصًا 
پسرهايی كه من می كشم، همگی كج و كوله اند با سرهای بزرگی كه معمواًل 
از كادر بيرون زده است. وقتی كه نقاشی می كنم يعنی آن هنگام كه با رنگ و 
بوم سر و كار دارم و هنوز به تصوير نرسيده ام، به شدت هيجان زده و خوشحالم 
می شوم.  متنفر  آمده،  بوم  روی  كه  آنچه  از  نقاشی  اتمام  از  بعد  هميشه  ولی 
هيچ كدام از نقاشی هايم را دوست ندارم. هيچ كدام شان را هم ندارم. همگی را 

يا می فروشم يا هديه می دهم يا پشت سرم جا می گذارم.

به هر حال آن چهار نقاشی را كشيدم و هفته ی بعد باز هم راهی شهر 
به  نسبت  مردمش  كه  ندارد  وجود  دنيا  در  كوچکی  شهر  هيچ  شدم.  كازيک 
غريبه ها بی تفاوت باشند. انگار غريبه ها بايد شهرشان را هم در كوله پشتی شان 
حمل كنند و مرتب نشان اين و آن بدهند، هميشه سوال هايی درباره ی زادگاهت 
مثل همه ی  كازيک هم  نکرده ای.  فکر  آنها  به جواب  هيچ وقت  كه  می كنند 

شهرهای كوچک ديگر بود. گالری دار چاق نقاشی های مرا پسنديد و در ميان 
نقوش به جستجو پرداخت تا نشانه های ايرانی پيدا كند.  با اين كه هيچ گاه در 
نقاشی هايم نشانی از تعلق به جايی خاص وجود نداشته، برای آنکه گالری دار را 
نااميد نکنم، درباره ی نقش اساطيری گرگ ها ، پرنده ها و ماهی ها در فرهنگ 

ايرانی دروغ هايی سر هم كردم.
بنابراين قرار شد تابلوها را قاب كنم كه هر چه زودتر روی ديوار بروند. 
اتفاقی كه هرگز نيفتاد چون برخالف گالری دار چاق كه گمان می كنم نامش 
جان بود، همسرش اصاًل از تابلوهای من خوشش نيامد و هفته ی بعد كه به 
در  را  نقاشی هايم  عکس  می تواند  فقط  جان  كه  شدم  متوجه  رفتم،  كازيک 
آلبومش جا بدهد. بنابراين نيازی به قاب كردن شان نديدم. ضمن آنکه صبح 
كرد.  پرت  نقاشی ها  از  را حسابی  حواسم  كه  افتاد  مهم تری  اتفاق  روز  همان 
با  او  و  رفتم  مدرسه اش  به  بودم  داده  لوسی  به  كه  قولی  روز صبح طبق  آن 
ديدن عکس نقاشی ها و عکس كالس های نقاشی ام با كودكان و همين طور 
نقاشی  معلم  عنوان  به  مرا  داشتم،  هنری ام  كارهای  ديگر  از  كه  عکس هايی 
به  بايد  ماه  هر  پايانی  هفته ی  در  فقط  من  كه  ترتيب  اين  به  كرد.  استخدام 
مدرسه اش می رفتم و همراه با تيمی از هنرمندان ديگر كه قصه گو، رقاص و 
نوازنده بودند، كارگاهی پنج روزه با بچه ها برپا می كرديم. بابت هر روز كار صد 
و ده پوند به من می پرداخت كه روی هم پانصد و پنجاه پوند می شد و اين 
تقريبًا برابر بود با كل حقوقی كه ناتالی بابت سرايداری می گرفت. البته كماكان 
به  بود كه مجبور  تا زمانی خوب  اين مقدار پول  او جدا شوم.  از  نمی توانستم 

پرداخت كرايه خانه نبودم.



9495



9697

ساعت چهار صبح است. اتاق زير شيروانی را به قصد اتاق خواب ترک می كنم. 
از پله های چوبی پايين می روم و در را به آرامی باز می كنم، طوری كه صدا ندهد 
و ناتالی از خواب نپرد. دست سفيدش از لبه ی تخت آويزان است. آن را بلند 
می كنم و زير پتو جا می دهم. با آنکه احتياط می كنم اما از خواب می پرد. ناله ی 
خفيفی می كند و بهت زده به من خيره می شود. حرفی نمی زنم. اين اولين بار 
نيست كه اين طور از خواب می پرد. معمواًل مدتی به من خيره می شود يا به 
جايی در اتاق و بعد دوباره سرش را روی بالش می گذارد و بالفاصله می خوابد.

آرام  كه  آنها  مخصوصًا  می برم.  لذت  خواب  در  آدم ها  تماشای  از  من 
نظر  به  و  می شود  سفيد  چهره شان  كه  آنها  نمی كنند.  خروپف  و  می خوابند 
می رسد كه مرده اند. پدرم خروپف می كرد، ولی مادرم آرام می خوابيد. بعضی 
او خيره می شدم و فکر می كردم كه مرده. هيچ حركتی نمی كرد.  وقت ها به 
حتی به نظر نمی رسيد كه نفس می كشد. يکی دو بار ترسيدم و او را از خواب 
بيدار كردم. عصبانی شد چون نمی فهميد چرا بيدارش كرده ام. در آن زمان ده 
يا دوازده ساله بودم و نمی فهميدم كه قسمت هايی از ذهنم، روحم يا نقطه ای 
ناشناخته در وجودم در حال لذت بردن است. حاال می فهمم. ناتالی را كه تماشا 
می كنم؛ وقتی كه خوابيده، فشارش پايين آمده و زير نور كمرنگی كه از پنجره 
تابيده، صورتش رنگ پريده تر از هميشه است. خيال می كنم كه رفته، كالبدش 
دارد، يک بدن خالی است.  قرار  آنچه مقابل من روی تخت  را ترک كرده و 
مثل يک جعبه ی خالی گيتار. دلم می خواهد اين جعبه ی خالی را بردارم، از اتاق 
بيرون ببرم، در قايق بگذارم و روی درياچه رها كنم. شايد سنگی به او ببندم و 

قايق را سوراخ كنم.
نمی دانم چه اتفاقی دارد برايم می افتد. به سرم زده كه ناتالی را بکشم. 
مرتب به روش های مختلفی فکر می كنم كه می شود او را بدون درد كشت. اما 

مشکل اين جاست كه من هرگز كسی را در زندگی ام نکشته ام. يا حداقل خودم 
اين طور فکر می كنم و گمان نمی كنم كه كشتن آدم ها كار آسانی باشد.

دو يا سه ماه از زمانی كه در مدرسه مشغول به كار شده بودم، می گذشت 
و ارتباطم با ناتالی سردتر از هميشه بود. يک شب به شوخی به او گفتم، اگر تو 
رو بکشم و جسدت رو تو درياچه غرق كنم، چه كسی خبردار می شه؟ چه كسی 
نگرانت می شه يا می آد كه سراغتو بگيره؟ بودن يا نبودن تو در اين دنيا مثل 
بودن يا نبودن يکی از اون سنجابای سرخه كه نه از جنگل خارج می شن، نه با 

ديگران معاشرت می كنن و نه كسی به مالقات شون می آد.

آن شب ناتالی موضوع صحبت را عوض كرد و نمی دانم چه شد كه آخر 
شب با هم صفحاتی از كتاب مرشد و مارگريتا را خوانديم. ولی چند روز بعد 
ناتالی واكنش واقعی اش را نشان داد و برای اولين بار چند نفر از دوستانش را 
برای تعطيالت آخر هفته به خانه مان دعوت كرد. دوستانی كه من تا آن زمان 

به ندرت اسم شان را شنيده بودم و هيچ كدام شان را نمی شناختم.
مارتين، دبی و ميک، سه نفر بودند. ميک و دبی زن و شوهر بودند و حدوداً 
چهل ساله. از آن زن و شوهرهايی كه اصاًل به هم نمی آيند و تا خودشان اعالم 
نکنند كسی نمی فهمد كه زن و شوهراند. مارتين مجرد بود و ظاهراً در ايستگاه 
قطار بولتون به آن دو نفر پيوسته بود. او اصاًل شکل انگليسی ها نبود. قد كوتاهی 
داشت و سرش به كلی طاس بود ولی سن زيادی نداشت. لباس دوچرخه سواری 
تنش بود و يک تخته ی موج سواری زير بغلش، كفش هايش كفش كوهنوردی 
بودند و ساعت مچی اش شکل ساعت غواص ها بود. روی هم رفته ديوانه به نظر 
می رسيد. با ديدن ناتالی چنان هيجان زده شد كه از ته دل عربده كشيد و به 
سمت او دويد. در اين فاصله من با ميک و دبی آشنا شدم. آنها هم چندان عاقل 
از ظاهرشان  بودند و  لباس پوشيده  آدم  به نظر نمی رسيدند ولی حداقل عين 

می شد فهميد كه برای مالقات با يک دوست آمده اند.
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با گذشت لحظات مارتين هم كم كم آرام گرفت و متوجه من شد. ناتالی 
فرياد  مارتين  هستم،  كجايی  بگويد  آنکه  از  پيش  ولی  كرد  معرفی  او  به  مرا 
زد نگو اهل كجاست تا خودم حدس بزنم. انگار می خواست نژاد يک گربه را 
حدس بزند. با دقت به چشمانم خيره شد و با كمی مکث و تاخير گفت: » ژاپنی 
هستی«، بعد بالفاصله زد زير خنده و ادامه داد: » نه، نه، شوخی كردم. يه كم 

حرف بزن تا از لهجه ات بگم.«
می خواستم تخته ی موج سواری اش را توی سرش خرد كنم ولی به جای 

اين كار گفتم:
- من ايرانی ام .

با شنيدن كلمه ی ايران، مارتين فرياد ديگری كشيد و نچ نچ كنان به ناتالی 
مارتين  و  كرد  تأييد  مرا  ناتالی حرف  نيست!«  ايرانی  ؛  می گه  دروغ   « گفت: 
قبليش  ملله. دوست  نماينده ی سازمان  ناتالی  »اين  باز هم عربده زنان گفت: 
اسرائيلی بود. به خدا راست می گم.« بعد رو كرد به ناتالی و ادامه داد: » چی بود 

اسمش؟ اسم سختی داشت...«
ناتالی به او اجازه ی حرف زدن نداد و با لحنی تهديدآميز گفت: » بسه 

ديگه ... خفه شو.« 
بعد مکثی كرد و با حالتی آرام تر ادامه داد: » بيا داخل وسايلت رو جابه جا 

كن.«
پشت  را  موج سواری اش  تخته ی  مارتين  شديم.  ساختمان  وارد  همگی 
همان در ورودی گذاشت و بعد به همراه ما از پله ها باال آمد تا به اتاقش رسيد. 
اتاق خودشان  ناتالی برايش در نظر گرفته بود. دبی و ميک هم به  اتاقی كه 
رفتند و دقايقی بعد همگی در آشپزخانه دور هم جمع شديم و ناتالی قهوه آماده 

كرد.

شايد  می شناسد.  كجا  از  را  آدم ها  آن  كه  بودم  نپرسيده  هرگز  ناتالی  از 
شرح  برايم  خودشان  اما  نمی آيند.  هرگز  و  خيالی اند  كه  می كردم  فکر  چون 
دادند كه ناتالی را از كجا می شناسند. زمانی همه ی آنها با هم جايی در جنوب 

اسکاتلند در يک مسافرخانه ی بين راه كار می كردند. ولی حاال مارتين در شهر 
بولتون زندگی می كرد و ميک و دبی هم سرايدار خانه ای شبيه خانه ی ما در 
اطراف ليدز بودند. خانه ای ظاهراً قديمی تر از خانه ی ما كه كنار درياچه نبود 
و فاصله اش هم با روستاهای اطرافش كمتر از خانه ی ما بود. ميک پز می داد 
كه قدمت ساختمان اش بيش از ساختمان ما است؛ حدوداً شش صد سال. وقتی 
كلمات شش صد سال را به زبان می آورد، به ما دقيق تر نگاه می كرد تا ميزان 
تعجب مان را دريابد و لذت ببرد. ناتالی با هيجان می پرسيد: » واقعًا شش صد 
سال قدمت داره؟« و مارتين با حرارت می گفت كه بارها به خانه ی ميک و دبی 

رفته و از قدمت شش صد ساله ی ساختمان اطمينان كامل دارد.

من فنجان قهوه ام را پی در پی پر می كردم و نمی فهميدم كه شش صد 
با  بودند.  ديوانه  آنها  دارد.  دنيا  اين  در  تأثيری  چه  پاره ها  آجر  آن  بودن  ساله 
جز  به  باالخره  اين كه  از  و  بود  ناتالی  با  تنهايی  از  بهتر  بودن شان  همه،  اين 
صدای ناتالی و انعکاس صدای خودم، صداهای ديگری هم در آن خانه می آمد، 

خوشحال بودم.

آن روز بعد از نوشيدن قهوه، مارتين ابتدا دوچرخه سواری كرد و چنان با 
از درخت ها تصادف كرد كه فرمان دوچرخه شکست ولی خودش سالم  يکی 
ماند. بعد سراغ درياچه رفت و عرضش را شنا كرد. از كوه مقابل درياچه هم 
باال رفت و دست آخر با ناتالی در جنگل چرخ زد. در حالی كه ميک و دبی تمام 
مدت قايق سواری می كردند. من هم چون نمی خواستم غير اجتماعی جلوه كنم 
در بعضی از تفريحات سالم مثل پرتاب سنگ های صيقلی روی سطح درياچه 
باد بود كه  تنها دلخوری اش،  بود و  از همه چيز راضی  شركت كردم. مارتين 
جريان نداشت و درياچه را متالطم نمی كرد تا او بتواند از تخته پاره اش برای 

موج سواری استفاده كند.

از بين آن سه نفر، دبی كم حرف ترين بود و فقط شب بعد از صرف شام كه 
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من آن را پختم و يک جور كاری هندی با فلفل زياد بود، به نکات ظريف تری 
در وجود او پی بردم.

دبی بعد از شام كمک كرد و ظرف ها را شستيم. بعد پيشنهاد داد جاسوس 
بازی كنيم. يکی از آن بازی های مسخره ای كه آخرش برای بازنده مجازات 

تعيين می كنند.
نمی دانم چقدر طول كشيد كه جماعت يکهو از جا پريدند و مچ ميک را 
گرفتند. او جاسوس از آب درآمده بود و حاال بايد مجازات می شد. مارتين اصرار 
داشت كه برايش سبيل هيتلری بکشيم و او فردا با همان سبيل به روستای 
سلفيلد برود و از مغازه ها خريد كند. ولی دبی مخالفت كرد و گفت كه مجازات 
بايد همان شب اجرا شود. به اين ترتيب كه ميک المپ آباژور را درآورد و آن 

را روی سرش بگذارد و برقصد.
پيشنهاد دبی آن قدر احمقانه بود كه بالفاصله مورد استقبال قرار گرفت و 
ميک مجبور شد آباژور را روی سرش بگذارد و برقصد، در حالی كه چشمانش را 

هم با يک لنگه جوراب كشی ساق بلند بستند.
در اين لحظات مارتين هم يک سبيل هيتلری برای خودش كشيد و پشت 
سر ميک شروع كرد به رقصيدن. دبی مرتب به ميک فرمان می داد كه به چپ 
و راست بچرخد. در يک لحظه احساس كردم ميک ممکن است زمين بخورد و 
آباژور شيشه ای روی سرش خرد شود. پيش از آنکه به ناتالی بفهمانم كاری كه 
می كنند خطرناک است، ميک تعادلش را از دست داد، به ديوار خورد و آباژور 
بود كه دو طرف شيشه ی  اين  آورد  تنها شانسی كه  روی صورتش شکست. 
آباژور كاغذ كالک چسبانده بودند و خرده شيشه ها در صورت و چشمش نرفت 

و فقط پيشانی اش زخمی شد و خون آمد.

از ته دل  بود و دبی و مارتين  از پيشانی ميک خون جاری  در حالی كه 
می خنديدند، ناتالی رفت و داروی ضدعفونی و باند استريل و چسب آورد.

پانسمان كردن  بر سر  ناتالی و دبی  احمقانه ترين قسمت ماجرا، دعوای 
زخم پيشانی ميک بود. هر كدام می خواستند اين كار را خودشان انجام دهند 
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و وسايل را از دست يکديگر می كشيدند. باالخره قرار شد نوبتی زخم را تميز 
ادامه يافت  باند و داروی ضدعفونی دقايق طوالنی  با  كنند. تميز كردن زخم 
و ميک اصاًل از جايش تکان نخورد، انگار كه عادت داشت. دبی به قدری از 
ناتالی  تميز كردن زخم لذت می برد كه حتی حالت چشمانش عوض می شد. 
هم دست كمی از او نداشت و من  چيزی را در وجود او می ديدم كه قباًل نوع 
بسيار خفيف ترش را ديده بودم. ناتالی هميشه زخم های كوچک خشک شده ی 
روی دست و پای مرا بازرسی می كرد و بعضی وقت ها آنها را با ناخن می َكند. 
اگر هم زخمی پيدا نمی كرد، سعی می كرد جوش های كوچک زير پوستی را با 
ناخنش درآورد. معمواًل می گفت اين كار برای طراوت پوست خوب است و من 
تا آن شب نمی دانستم كه طراوت پوست من كوچک ترين اهميتی در مقايسه با 

ميزان لذت او از انجام اين كار ندارد.

روز بعد باز هم دوستان ناتالی در جنگل چرخ زدند، قايق سواری كردند و 
از كوه ها باال رفتند. آنها حتی مرا مجبور كردند در درياچه كه آبش به شدت سرد 
بود، شنا كنم. اول مقاومت كردم ولی بس كه مارتين عربده كشيد كه ايرانی ها 
توی صحرا زندگی می كنند و از آب می ترسند، باالخره لباس ها را كندم و وارد 

درياچه شدم.

روزهای آخر زمستان بود ولی آب درياچه مثل يخ های آب شده ی قطبی 
سرد بود و دمای هوا هم به سختی به پنج درجه باالی صفر می رسيد. دو سه 
شدن اند.  خرد  حال  در  استخوان هايم  كردم  احساس  و  آوردم  دوام  دقيقه ای 
مارتين فرياد می زد اگر شنا كنی گرمت می شود. باالخره در يک لحظه طاقتم 
تمام شد. از درياچه خارج شدم و دوان دوان به طرف خانه دويدم. وان را پر از 
آب گرم كردم و در آن فرو رفتم. دقايقی مثل بيد می لرزيدم و با خودم فکر 
می كردم چه عيبی دارد مردم خيال كنند صحرانشين ام و از آب می ترسم. از 
نظرم  به  كه  آدمی  مارتين،  تأثير حرف  تحت  و  بودم  شده  هيجان زده  اين كه 
يک احمق بی خاصيت می آمد، خودم را به آن روز انداخته بودم، احساس نفرت 

می كردم . صدای خنده اش زمانی كه به طرف خانه می دويدم، در گوشم مانده 
بود و دلم می خواست باليی به سرش بياورم كه ديگر هيچ وقت نخندد.

نيم ساعتی در وان بودم و بعد دوباره به جماعت پيوستم. آنها آتش روشن 
كرده بودند و كنار درياچه گپ می زدند.

روز دوم هم باد نيامد و مارتين نتوانست موج سواری كند. اتفاقی كه حداقل 
مرا خوشحال می كرد. آن شب باز هم بعد از شام بازی كرديم. اين بار پيشنهاد 
دبی برای جاسوس بازی مورد استقبال قرار نگرفت و حيوان بازی كرديم. به 
اين ترتيب كه يک نفر حيوانی را انتخاب می كرد و ادای آن را در می آورد تا بقيه 
حدس بزنند. واقعًا حوصله سر بر بود، به خصوص وقتی كه مارتين ادای كانگورو 
درمی آورد و اصرار داشت كه كانگورو نيست و عاقبت فهميديم منظورش نژاد 
ديگری از كانگورو است كه اسم ديگری هم دارد. اسمی كه از خودش درآورده 
بود و در آن ساعت شب بدون كامپيوتر و دسترسی به كتابخانه، نمی توانستيم 

ثابت كنيم كه من درآوردی است.

از معاشرت خسته  ناتالی حوصله اش سر رفت،  آنشب در آخرين ساعات 
شد و رفتارش تغيير كرد. صبح روز بعد هم برای شان صبحانه آماده نکرد. من 
سوسيس گياهی سرخ كردم و ميک چای و قهوه آماده كرد. ناتالی حتی برای 
خوردن صبحانه هم دير آمد و وقتی همه از سر ميز بلند شده بودند، نشست و 

قهوه و نان تست اش را خورد.

در آن لحظات، ميک و دبی را به گوشه ای كشيدم و بابت رفتار ناتالی از 
آنها عذرخواهی كردم. ولی آنها با كوتاه ترين جمالت ممکن به من فهماندند كه 

ناتالی را خوب می شناسند و با رفتارش كاماًل آشنا هستند. 

ظهر آن روز ميهمانان ناتالی خداحافظی كردند و رفتند. در حالی كه من به 
ميک قول دادم برای ديدنش به آن خانه ی شش صد ساله بروم.
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ناتالی هم با رفتن دوستانش دوباره سرحال شد و دوربينش را برداشت كه 
به شکار لحظه های حساس در جنگل برود! او پيروز شده بود. از طرفی كاماًل 
سرخوش بود، چون به من ثابت كرد كه با سنجاب ها فرق می كند و كشتن اش 
عقوبتی بيشتر از كشتن يک سنجاب دارد و از طرفی ديگر خيالش راحت شده 
به  و  نمی شود  تنگ  دل شان  مدت ها  تا  آخرش  برخورد  با  دوستانش  كه  بود 

ديدنش نمی آيند.
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من از بودن آدم ها مطمئن نيستم. حتی وقتی كه روبه رويم نشسته اند و پرحرفی 
می كنند. گاهی فقط صدای شان را گم می كنم كه برای همه اتفاق می افتد. ولی 
بعضی وقت ها تصويرشان هم می رود. انگار كه خانه خالی است، روی صندلی 

كسی ننشسته و صدايش نمی آيد.
در اين شرايط، نگاهم دور اتاق می چرخد. حواسم پرت می شود و به دنبال 
روزنه هايی می گردم كه هم صحبتم از آن فرار كرده. معمواًل هم آن هم صحبِت 

ناپيدا می گويد: » حواست با منه؟«
بدون آنکه ببينمش، جواب می دهم: » آره . ادامه بده.« شايد هم حرف 
ديگری می زنم . نمی دانم. صدای خودم را هم گم می كنم. به صندلی خالی 
خيره می شوم. او حتمًا آنجا نشسته است. نبايد ناراحتش كنم. به نقطه ای كه 

گمان می كنم صورتش آنجاست، خيره می شوم و لبخند می زنم.

اين اتفاق ربطی به مشکل چشمانم ندارد. چون صندلی را می بينم. پرده ی 
اتاق را می بينم. همه چيز را می بينم، تنها آن آدم است كه ديده نمی شود. آن 
آدم را هم ديده ام . روی آن صندلی نشسته بود. حرف می زد. اما در كدام زمان؟ 
شايد ديروز آمد و رفت. شايد فردا بيايد و تا آخر شب هم بماند. ولی االن آنجا 

نيست. ديگر روی آن صندلی ننشسته است.
- هی كجايی؟ امشب سرحال نيستی؟

مشکل اين نيست كه كجا هستم. سرحالم يا نه. مشکل اين است كه در 
جايی كه بايد باشم، نيستم. من از بودن خودم مطمئن نيستم. آن آدم ها دارند با 

خودشان حرف می زنند. آنها هم فرض كرده اند كه من اين جا روی اين صندلی 
نشسته ام . لبخند می زنم و سر تکان می دهم.

در نيوزيلند دوستی داشتم به اسم سام. چهره اش زشت بود . موهايش تا 
دانه ی آخر ريخته بود و لباس پوشيدنش به آدم نمی برد. از همه بدتر رفتارهايی 
بود كه می كرد. باعث می شد آدم ها دور و برش نگردند و رفيقی نداشته باشد. 
با  اتفاقی می ديدم. يک شب در يک بار شلوغ ديدم اش. داشت  من هم او را 
دختر بسيار زيبايی می رقصيد. دخترک مدام  او را می بوسيد و مرتب خودش 
نگاه می كردند.  بد  به سام  پسرهای خوش قيافه  رها می كرد.  او  آغوش  در  را 
برای كشتن اش فکر می كنند. مرد  به شيوه های مختلفی  دارند  بودم  مطمئن 
نيست. آن هم  زيبايی كنارش دارد، هيچ وقت محبوب كسی  زشتی كه دختر 

مردی به زشتی سام.

بار را ترک  از نيمه شب، سام و دختر زيبا دست در دست هم  كمی بعد 
كردند. يادم نمی آيد كه آن شب با سام حرف زدم يا نه، ولی چند روز بعد كه او 

را ديدم، قصه ی جالبی برايم تعريف كرد.

سام آن شب در گوشه ای از بار تنها نشسته بوده. دختر زيبا مشغول سر 
آنها مدام برايش نوشيدنی می خريدند  با پسرهای خوش تيپ بود.  و كله زدن 
و لحظه ای تنهايش نمی گذاشتند. سام در دورترين نقطه ی ذهنش هم تصور 
نمی كرد كه دخترک به او پا بدهد. اما از آنجا كه هيچ چيز قراردادی نيست، 
دخترک لحظه ای به كنار ميز سام می رسد و تا نگاهش با نگاه او تالقی می كند، 
دچار احساس غريبی می شود. دستش را به سمت سام دراز می كند و می گويد: 

» سالم من آنجی هستم.«

رفتارهای  همان  از  يکی  ولی  شود  می  هيجان زده  بسيار  آنکه  با  سام 
غريبش را نشان می دهد. بدون آنکه از جايش جم بخورد، لبخند بزند يا حتی 
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حالت صورت زشتش عوض شود، دستش را به سمت دخترک دراز می كند و 
می گويد: » سالم«

دختر از سردی رفتار سام ناراحت می شود و برای آنکه تالفی كرده باشد، 
می گويد: » تو خيلی عجيب غريبی. اصاًل شکل آدم نيستی.«

سام هم به شوخی، البته بدون آنکه بخندد، می گويد: » چون آدم نيستم. 
پديده ام . پديده ای اتمی حاصِل شکاف چرنوبيل.«

دختر با چهره ای در هم كشيده می گويد: » پديده ی چی؟«
سام ادامه می دهد: » چرنوبيل. وقتی كه اون شکاف اتمی بزرگ ايجاد 
شد، من به وجود اومدم. تو يه مركز مخصوص آزمايشات ژنتيکی. مركزی كه 

نزديک محل حادثه بود و تحت تأثير امواج راديواكتيويته قرار گرفت.« 

دخترک با همان چهره ی درهم، روی صندلی كنار سام می نشيند.
- پس به خاطر امواج اين ريختی شدی؟ تو چند سالته؟

سام كه باور نمی كرده دخترک اين قدر ساده باشد، قيافه ی محزونی به 
خودش می گيرد و می گويد: » من امسال هشت سالمه ولی پارسال پنجاه و يک 
سالم بود. شکل جورج كلونی بودم و همه دوستم داشتن. ممکنه سال بعد پنج 
ساله شم يا هفتاد ساله. روند رشد من مثل بقيه ی آدما نيس طوری كه روزهای 
خاصی از سال همه چيز برام عوض می شه.  فعاًل كه هشت ساله ام، بی مو و 

زشتم و كسی دوستم نداره.«
دخترک باز هم از سام سوال می كند و سام دروغ های شاخ دار بيشتری 
تحويل او می دهد و كم كم كار به جايی می كشد كه دختر بيچاره حرف های 
به  هم  آخر شب  و  می رقصد  او  با  را  تمام شب  می كند.  باور  كلی  به  را  سام 

خانه اش می رود .

صبح روز بعد خورشيد كه باال می آيد، دخترک كنار سام از خواب می پرد. 
او را به سختی در آغوش می كشد و با بغض و گريه می گويد: » واقعا متاسفم. 

متاسفم.«
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سام كه با اين حركت ناگهانی از خواب پريده و حواسش به چيزی نيست، 
می گويد: » چرا متاسفی؟ از اين كه اينجا هستی؟«

دخترک سر تکان می دهد و می گويد: » نه، از اين كه تو فقط هشت سالته 
و به اين روز افتادی. تازه اصاًل معلوم نيست سال ديگه چه شکلی بشی و چه 

باليی به سرت بياد!«
سام كه تصور نمی كرده دخترک آنقدر احمق باشد، با خنده جواب می دهد: 
» مگه باورت شده؟ من اين مزخرفات رو گفتم كه توِرت كنم. من بيست و نه 
سالمه، نقاش ساختمانم و زشتی و كچلی هم ارثيه ی فک و فاميل پدری مه.« 

دخترک كمی از سام فاصله می گيرد، به صورت زشتش خيره می شود و 
ناگهان سيلی محکمی به او می زند و هر چه از دهنش درمی آيد، نثارش می كند 

. بعد هم لباس هايش را جمع می كند و از خانه ی سام می رود.
نمی دانم، يا دروغ های بزرگ باورپذيراند، يا دخترک عاشق قصه گويی سام 
شده بود. به هر حال سام زمانی اشتباه كرد كه از خيالش خارج شد و به واقعيت 
برگشت. او می توانست هنوز هم پديده باشد و دختر زيبا كماكان برای سن كم 

و سر طاس و چهره ی زشتش اشک بريزد.

بعضی از آدم ها دهن بين اند. عاشق كسی می شوند كه خوب حرف می زند. 
خوب دروغ می گويد و بامزه شوخی می كند. من اما فقط عاشق كسی می شوم 
كه خوب نگاه می كند. كسی كه با چشمانش حرف می زند و با چشمانش دروغ 

می گويد. كسی كه با نگاهش من را مجاب می كند كه دوستش داشته باشم.
آنها كه دهن بين اند معمواًل اشتباه می كنند. من هم معمواًل اشتباه می كنم. 
با اين تفاوت كه دهن بين ها وقتی به اشتباهات شان پی می برند با همان سالح 
به جنگ حريف شان می روند. آنها وراجی می كنند، فلسفه می بافند، و از همان 
كلمات و جمالتی كه زمانی نشان دهنده ی عشق شان بود، به نشانه ی نفرت 

استفاده می كنند.
من اما مثل مگس در تله می افتم. چه طور می توانم به يک آدم بگويم 
در نگاه تو چيزی است كه در وجودت نيست. اين جمله معنايی ندارد. آدم ها 

نگاه شان را جزيی از وجودشان می دانند.
هر ارتباط جديد يک تله ی جديد است. بعضی ها می دانند چطور پنير را از 
سر قالب بدزدند كه فنر عمل نکند، بعضی ها دم شان گير می كند و بعضی ها از 

وسط دو نصف می شوند.
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حاال چند سالی گذشته است. ناتالی مثل خاطره ای ناخواستنی در پِس خاطرات 
ريز و درشت ديگر گم شده و فقط گه گاه آن هم آخر شب ها كه خوابم نمی برد، 

سرک می كشد ميان افکارم.
هر بار كه می آيد، لرزش خفيفی در قلبم حس می كنم كه از عشق نيست. 
فقط نگرانم می كند. نمی دانم كجاست. مرده است يا زنده. آخرين بار سرايدار 
يک فانوس دريايی در كشور ولز شد. اين را سه ماه بعد از آنکه تركش كردم، 

فهميدم و بعد از آن ديگر خبری از او ندارم.
نمی دانم چه اتفاقی افتاد. واقعًا تصميم گرفته بودم كه يا او را بکشم، يا 
برای ابد كنارش بمانم و همه ی چيزهای ديگر را فراموش كنم. كنار زنی كه 
اصاًل دركش نمی كردم و فقط خيال می كردم كه با چشمانش ارتباط دارم. ولی 
در نهايت هيچ كدام از اين دو كار را نکردم و به جای آن، پس از سپری كردن 
يک روز بسيار طوالنی با آنا، معلم مدرسه ای كه در آن كار می كردم، ناتالی را 

برای هميشه ترک كردم.

آنا زن جوان و جذابی بود. از آن دسته آدم هايی كه هر حرفی می زنند، 
درست به نظر می رسد. توصيه های او معمواًل راهگشا بود و با او بيش از باقی 
ابتدا در حد شوخی های ساده  معلم های مدرسه صميمی شدم. صميميتی كه 
و درددل كردن های الکی بود. ولی كم كم به هم اعتماد كرديم و حتی مرا به 
شوهرش َدن معرفی كرد. مردی كه خوش قيافه بود و خنده اش آدم را به ياد 
رابرت دونيرو می انداخت ولی سواد و اطالعات چندانی نداشت. تنها دلخوشی 
او ماشين جاگوارش بود. البته به نظر می رسيد سر و گوشش هم می جنبد و به 
بيشتر دوستان آنا نظر دارد. اين را خود آنا هم متوجه شده بود و گاهی وقت ها 

كه َدن مشغول چشم چرانی بود، مچش را می گرفت.

من و آنا معمواًل بعد از اتمام ساعت كار با هم به كافه ای كوچک به نام 
كافه ی سيگاری ها می رفتيم و يکی دو ساعتی می نشستيم. كافه ی زيبايی كه 
ورود غير سيگاری ها به آن ممنوع بود. به همين دليل پاتوق بهترين شهروندان 

شهر كازيک شده بود. َدن هم گه گاه به ما می پيوست.

آن روز، آخرين روز مدرسه بود. جشن كوچکی بر پا كرده بودند و از همه ی 
معلم ها قدردانی می كردند. گروهی نوازنده و قصه گو هم دعوت بودند كه بچه ها 
دورشان می رقصيدند. كمی كه گذشت سر و كله ی پدر و مادرها هم پيدا شد و 
جشن كوچک معلم ها و بچه ها، تبديل به يک ميهمانی بزرگ شد. به اين ترتيب 
ساعت از سه گذشت و من و آنا به كافه ی سيگاری ها نرفتيم. پدر و مادرهای 
بچه ها مرتب دور ما را می گرفتند و بعضی از آنها از من سوال می كردند كه 
يا نه و يا می پرسيدند چقدر  تابستانی هم برپا می كنم  آيا كالس های نقاشی 
می گيرم كه خصوصی نقاشی ياد بچه هاشان بدهم. هر بار می خواستم از آنا و 
بقيه معلم ها خداحافظی كنم و به سمت ايستگاه اتوبوس بروم، باز يکی از راه 

می رسيد و مرا به حرف می كشيد.

ايستگاه  به  را  خودم  دوان  دوان  بايد  من  و  بود  شده  پنج  ساعت  تقريبًا 
می رساندم كه از آخرين اتوبوس جا نمانم. ولی آنا از جمعيت جدا شد، آمد سراغ 
من و گفت كه امشب برنامه داريم. به ناتالی زنگ بزن و بگو اينجا می مانی. 

نگران جای خواب نباش، مهمان منی.
خواستم مخالفت كنم اما نتوانستم. گوشی موبايلش را به سمت من گرفت 

و گفت: »بجنب ، زنگتو بزن و بيا بين جمعيت.«
گوشی را گرفتم ولی شماره ی خانه از ذهنم پريد. من حافظه ی عجيبی 
برای حفظ شماره ها دارم و حتی شماره ی خانه ی دوستان دوران نوجوانی ام را 
از  نيامد. می توانستم  هنوز حفظ ام. ولی در آن لحظات هرچه فکر كردم يادم 
لوسی بپرسم. او شماره ی مرا در دفترش ثبت كرده بود ولی اين كار را نکردم. 

گوشی را به آنا برگرداندم و تشکر كردم.
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پرسيد: » مشکلی نيست؟ می مونی؟«
جواب دادم: » نه، مشکلی نيست.«

يک ساعت بعد، همه دست بچه هاشان را گرفتند و رفتند. و فقط من و 
لوسی و آنا و چند نفر از معلم های ديگر مانديم كه ما هم تصميم گرفتيم شب 

آخر را برويم در يک بار بزرگ سپری كنيم.
از آنجا كه انگليسی ها عادت دارند مرتب پشت سر ديگران حرف بزنند 
و هيچ وقت از اين كار خسته نمی شوند، شبی طوالنی را گذرانديم. بسياری از 
آنها را كه پشت سرشان حرف زده می شد، نمی شناختم ولی به همراه ديگران 
می خنديدم و عکس العمل نشان می دادم. نمی دانم در كدام ساعت شب بود كه 

از دهان آنا جمله ای عجيب و تکان دهنده شنيدم.
يکی از معلم ها از همسرش می گفت؛ از اين كه شوهرش مردی الکلی و 
بی كار است، بد اخالقی می كند و تعهدی به خانواده ندارد. ولی او دوستش دارد 
پيش  راه حل هايی  و  می كردند  نصيحت اش  ديگران  كند.  تركش  نمی تواند  و 
پايش قرار می دادند كه به نظر نمی رسيد عملی باشد. در اين ميان ناگهان آنا 
حرفی زد كه گمان نمی كنم از قصد بوده باشد " اگر چشم تو آزارت داد، آن را 

بيرون بکش!"
اين درست جمله ای بود از كتاب مقدس، جمله ای كه در شرايط عادی 
بی تفاوت از كنارش می گذشتم و به آن توجهی نمی كردم. ولی اين جمله درست 
در لحظه ای از دهان آنا خارج شد كه من داشتم به ناتالی فکر می كردم. وجدانم 
عذابم می داد و خيال می كردم در حال ارتکاب بزرگ ترين گناه دنيا هستم. دختر 

بيچاره چشمش به در است در حالی كه من دارم خوش می گذرانم.

اگر چشم تو آزارت داد، آن را بيرون بکش
اگر چشم تو آزارت داد، آن را بيرون بکش

اين كلمات ساده منقلبم كردند. من هيچ وقت اهل حفظ كردن جمالت 

قصار نبودم. يادم نمی آيد زير جمالت هيچ كتابی خط كشيده باشم. ولی آن 
جمله در آن لحظه بيش از يک جمله ی ساده بود. برای لحظاتی به بهانه ی 
از جمع جدا شدم.  وقتی دوباره به جمع پيوستم، موضوع صحبت  دستشويی 
می ناليد،  شوهرش  دست  از  قبل  لحظاتی  كه  زنی  همان  و  بود  شده  عوض 
درباره ی گربه اش حرف می زد. گربه اش ظاهراً انحراف ستون فقرات داشت و او 

مايل بود كه حيوان عمل شود.
آخر شب دن هم به ما پيوست و از اين كه قرار بود آن شب من ميهمان شان 

باشم، استقبال كرد.
َدن جزء معدود انگليسی هايی بود كه به بازی تخته عالقه داشت و بعد از 
اين كه آنا رفت و خوابيد، ساعتی بيدار ماند و با من تخته بازی كرد. بعد بازی، 

اتاق مرا نشانم داد و شب به خير گفت.
با رفتن او دوباره ياد جمله ی آنا افتادم. از سرم بيرون نمی رفت. نمی دانم 
آن شب اصاًل خوابم برد يا نه. صبح بعد از صرف صبحانه با آنا و دن، خداحافظی 
كردم و راهی ايستگاه اتوبوس شدم. روبه روی ايستگاه با فاصله ای بسيار كم 
كافه  به  چشمش  بالفاصله  می شد،  پياده  ايستگاه  در  كه  هر  بود.  كافه  يک 

می افتاد.
يکی دو بار آنجا قهوه خورده بودم. حاال هم نيم ساعت به حركت اتوبوس 
مانده بود. در كافه نشستم و قهوه سفارش دادم. دختر جوانی در ايستگاه پرسه 
می زد. اتوبوس كه رسيد، دخترک شروع به باال و پايين پريدن كرد و جوانی 
از اتوبوس پياده شد و دخترک را در آغوش كشيد. لحظاتی در آن حالت باقی 
ماندند و سپس راه افتادند به سمت شهر. بايد كافه را ترک می كردم و سوار 
و  كازيک    – سلفيلد  مسيرش   كه  سرويسی  تنها  می شدم.  اتوبوس  همان 
برعکس بود. اين خط فقط سه بار در روز سرويس داشت و اين اولين نوبت بود.
پول قهوه را كنار فنجان روی ميز گذاشتم. از كافه بيرون آمدم ولی به 
جای آنکه سوار اتوبوس شوم، دوباره راهی شهر شدم. سری به جان و گالری اش 
زدم. هنوز هم بعد از ماه ها تابلوهای مرا به آلبومش اضافه نکرده بود. حرفی 
نزدم. برايم اهميتی نداشت. در گالری او بودم چون می خواستم وقت بگذرانم. 
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نوبت سرويس دوم كه شد، دوباره به همان كافه رفتم. روبه روی ايستگاه 
نشستم و منتظر شدم. می دانستم كه ناتالی نخواهد آمد. ولی بايد آنجا می نشستم 

و مسافران اتوبوس را از نظر می گذراندم و ناتالی را پيدا نمی كردم.
مرضی پنهانی داشتم كه ناگهان عود كرده بود. بايد نيامدنش را با تمام 
وجود حس می كردم. نشستم تا اتوبوس دوم آمد و رفت. ناتالی در آن خانه ی 
لعنتی جايی در آشپزخانه، نهارخوری يا حتی جلوی در نگران من نشسته بود 

ولی نمی آمد.
من در آن كافه ی مسخره قهوه می خوردم، رفت وآمد اتوبوس ها را تماشا 
می كردم و به زوج هايی كه با هم از مقابل كافه می گذشتند، حسادت می كردم. 

ولی برنمی گشتم.
مثل يک بازی بود. 

 ميان رفتن اتوبوس دوم و آمدن اتوبوس سوم، بيش از چهار ساعت فاصله 
بود. تمام چهار ساعت را در كافه ماندم. حتی در مدرسه و دانشگاه هم هرگز اين 

همه ساعت بدون آنکه تکان بخورم، در يک نقطه ننشسته بودم.
بعد از نوشيدن قهوه ی اول يا دوم، مقداری كاغذ و يک خودكار از كوله ام 
بيرون آوردم و روی ميز گذاشتم كه صاحب كافه خيال نکند ديوانه ام. در آن 
فاصله ی چند ساعته بيش از دو پاكت سيگار كشيدم و آن قدر قهوه خوردم كه 
وقتی اتوبوس سوم از راه رسيد، دست هايم می لرزيد و ضربان قلبم از حالت 

عادی خارج شده بود.
ناتالی در اتوبوس سوم هم نبود. می توانستم تمام شب را در مسافرخانه 
بمانم و روز بعد هم همان بازی را ادامه دهم. ولی حال خرابم باعث شد كه 
بروم و در اتوبوس بنشينم. بر اثر خوردن قهوه، فشارم آنقدر پايين آمده بود كه 

تا اتوبوس حركت كرد، خوابم برد.

خانه مان بسيار شلوغ است. همه هستند. ميک، دبی، مارتين، كروالين، 
آندره – كه فقط يک عکس است ولی راه می رود و می خندد - و تيمور هم 
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هست. صاحب كافه ی ساری در نيوزيلند همان زن انگليسی پير هم در سالن 
اسم  به  نوجوانی ام  دوران  دوستان  از  يکی  همراه  به  می آيد  هم  پدرم  است. 
می شود.  دوست  او  با  می آيد  ُگلی  تا  كه  هست  هم  دندان پزشک  يک  ُگلی. 
هم  ميک  می ريزد.  قهوه  دندان پزشکی  دهان شويه ی  دستگاه  يک  از  ناتالی 
كمکش می كند. پيشانی ميک كاماًل شکافته ولی خون ريزی ندارد. دبی كنار 
من ايستاده،  دستش را كنار گوش من قرار می دهد و می گويد: » زخمشو كاماًل 
تميز كردم.« من به پيشانی ميک نگاه می كنم. از شکاف پيشانی اش آن طرف 
را می بينم. به دبی می گويم خيلی خوب تميز شده. او به زانوی من اشاره می كند 
و با حالتی برانگيخته می گويد زخم زانوی تو رو هم تميز كنم؟ نمی دانم از كجا 
فهميده كه من يک بريدگی روی زانويم دارم. نمی گذارم به زخم زانويم دست 
بزند. او اصرار می كند و به نظر می رسد كه از فرط اشتياق در حال تركيدن است.
در اين اثنا پدرم رفته سراغ ناتالی و هر بار كه از او قهوه می گيرد، آن را 
قرقره می كند و دور می ريزد. با آنکه از من دور است، صدايش می آيد. می گويد 
است  يک عکس  فقط  كه  آندره  است.  كردن  قرقره  برای  چيز  بهترين  قهوه 
كناری  به  را  ُگلی  دندان پزشک،  می كند.  قرقره  قهوه  و  می رود  ميز  كنار  هم 
می كشد و با او طوری حرف می زند كه انگار قصدی دارد. تيمور می آيد كنار من 
می ايستد و می گويد ديگه سيگار نمی كشم، به خاطر زنم. زنی كنارش نيست اما 

او اصرار دارد كه با زنش آمده و در حال حاضر آنجاست.
در باز می شود، يک نفر با دوچرخه می آيد داخل و می گويد از دو پای زرد 
فرود آمدم! من از الی در كه باز مانده، دو پای زرد را می بينم و احساس می كنم 
خانه مان در حال باال و پايين رفتن است. سعی می كنم به ديگران بفهمانم كه 
خانه روی دو پای زرد شناور است. ولی هيچ كس توجه ندارد. تکان های شديد 
سمت  به  می دوم  می شوم.  تهوع  حالت  دچار  و  می كند  خراب  مرا  حال  خانه 
دستگاه دهان شويه . ناتالی كنار می رود و من قهوه را باال می آورم. پدرم توجهی 
به من ندارد. او نگاهم می كند ولی جلو نمی آيد. يک نفر كه نمی دانم كيست، 

دستش را روی شانه ام می گذارد و می گويد سلفيلده، سلفيلده.

بيدارشدم. به سلفيلد رسيده بودم و چنان حالت تهوعی داشتم كه ممکن 
بود بالفاصله باال بياورم. از اتوبوس خارج شدم و به سمت دست شويی پارک 
كوچکی كه دوچرخه ام را به يکی از درختانش زنجير كرده بودم، دويدم. سرم را 
زير آب سرد گرفتم و دقايقی در همان حالت باقی ماندم. در كوله ام لباس كار 
با بچه ها تنم می كردم. با همان تی شرت  داشتم؛ تی شرتی كه هنگام نقاشی 
سرم را خشک كردم و از دست شويی خارج شدم. دوچرخه ام سر جايش بود. 
راهی  شوم.  سوارش  آنکه  بدون  كردم.  باز  را  دوچرخه  نداشت.  دزد  سلفيلد 
بقالی روستا شدم. از بقالی مقداری خوراكی خريدم و روی نيمکت های جلوی 
كتابخانه مشغول خوردن شدم. دقايقی بعد احساس كردم می توانم ركاب بزنم. 
سوار دوچرخه شدم. راه افتادم به سمت خانه. در راه به هيچ چيز فکر نمی كردم 
فقط از خوابی كه ديده بودم، احساس بدی داشتم. هوا هم داشت تاريک می شد 
و اضطراب عجيبی در دلم حس می كردم. من از تاريکی، جاده های ناشناخته، 
خانه های متروک و اين جور چيزها نمی ترسم. ولی آن شب اضطرابم به قدری 
زياد بود كه حتی صدای باد كه الی درخت ها می پيچيد، موجب وحشتم می شد 

و با سرعت بيشتری ركاب می زدم . 
به خانه كه رسيدم دوچرخه را جلوی در رها كردم. معمواًل ناتالی صدای 
چرخ دوچرخه روی شن های جلوی در را كه می شنيد، به استقبالم می آمد. فکر 
نمی كردم كه آن شب هم بيايد. ولی آمد و قبل از اين كه كليد به در بيندازم  
آن را گشود. لحظه ای هر دو به هم خيره شديم. بدون هيچ حرفی. نمی دانم در 
سرش چه می گذشت ولی زودتر از من به صدا درآمد و گفت: » شکل مرده ها 

شدی!«
بعد از اين جمله كنار رفت كه داخل شوم. در خانه كه بسته شد، كمی 
احساس آرامش كردم. آرامشی كه بالفاصله به هم خورد چون ناتالی گفت: » 
امروز چندبار خونوادت از ايران زنگ زدن. من زبونشون رو نمی فهمم ولی فکر 

كنم اتفاقی افتاده.« 
برگشتم سمت ناتالی و در چشمانش خيره شدم. آيا او زنده بود؟!

گذاشتم،  شانه اش  روی  را  دستم  است،  زنده  شوم  مطمئن  اين كه  برای 
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می بخشمت.  اين بار   . می آد  پيش  زندگيا  تمام  توی  نداره.  اشکالی   « گفت: 
خودمم مقصرم ...«

دستم را از روی شانه اش برداشتم. زنده است، حرف هم زد. پس علت 
نگرانی ام او نيست. رفتم به سمت تلفن. شماره ی خانه مان را در ايران گرفتم. 

مادرم گوشی را برداشت ... شيون و فرياد ... پدرم خودكشی كرده بود. 
آن شب ساعتی در اتاق زير شيروانی گريه كردم. با آنکه با پدرم ارتباط 
تا صبح  ناتالی  بگيرم.  را  اشک هايم  جلوی  نمی توانستم  ولی  نداشتم  نزديکی 
نکردم.  توجهی  ببرد.  اتاق خواب  به  مرا  و تالش كرد  آمد  باال  پله ها  از  بارها 
من از همدردی متنفرم. هيچ كس درد كس ديگر را نمی فهمد. دلداری دادن 
آدم ها بيش از آنکه جنبه ی واقعی داشته باشد، نمايشی است. نوعی بازی كه در 
مناسبات تعريف شده ی اجتماعی انجام می شود. اين رفتار ناتالی هيچ تناسبی 
با آنچه از او می شناختم، نداشت. احساس می كردم دارد شرايط خودش را بهتر 
می كند و سعی دارد بحرانی كه ميان من و او به وجود آمده را در دل بحرانی 

ديگر كه فقط به من مربوط می شد، بميراند.
 

فردای آن شب وسايل اندكم را در كوله ام ريختم. كارت های بانکی ناتالی 
از وقتی كه در مدرسه كار می كردم، ديگر كم مصرف شده بودند - به  را - 
خودش برگرداندم و بهانه آوردم كه برای رسيدن به آرامش مجدد، نياز به يکی 

دو هفته سفر دارم.


