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خون
او در شــهر دراکوال بزرگ شــد. هرروز در راه مدرسه از کنار خانه ی 
برام اســتوکر1 می گذشت. ولی اين مسئله برايش اهمیت خاصی نداشت. 
هیچ وقت چیز خاصی حس نکرد؛ نه دست يک روح، نه لرزشی، نه لمس 
دست خیسی پس گردنش. درواقع داشت هجده سالش می شد و آخرين 
سال مدرسه  بود که تازه متوجه پالک کنار دِر خانه شد. هیچ وقت کتاب 
برام استوکر را نخوانده بود و احتمااًل هیچ وقت هم نمی خواند. حتی وسط 
فیلــم دراکوالی کاپــوال2 خوابش برده بود. يک لحظه زنش ســر زانوی 
او را چســبیده بود و از شــدت وحشت جیغ می کشــید و تا به خودش 
بیايد، ديد زنش دوباره همان زانو را چســبیده و ســعی می کند بیدارش 

2. Coppola
Bram Stoker .1 خالق رمان دراکوال
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 کند. تمامی چراغ های ســینما روشن شــده بود و زنش عصبانی به نظر
می رسید.

»چطور چنین کاری می کنی؟«
»چه کاری؟«

»اين که وسط چنین فیلمی می خوابی.«
»من همیشه وسط فیلم های مزخرف خوابم می برد.«

»مثاًل قرار بود دونفری بیايیم گردش.«
»اين مســئله فرق می کند و بابتش عذر می خواهم. حاال آخر فیلم چی 

شد؟«
و زنش از ســر عشــق و عالقه گفت: »اوه، برو به درک!« البته فحش 

دادن با عشق و عالقه در دوبلین کار کاماًل پیِش پاافتاده ای بود.
بنابرايــن کل ماجرا، اين ماجرای دراکــوال و امثال آن، برايش معنای 

خاصی نداشت.
بااين حال دلش می خواست خون بنوشد.

خیلی دلش می خواســت. افزايش اين اشتیاق در وجودش خیلی تازه و 
وحشتناک بود. اين اضطرار، اين تمايل، اين زبانی که روی لب های خشکیده 

کشیده می شد ـ همگی خیلی وحشتناک بود.
خودش هم نمی دانســت ماجرا از کی شروع شــده؛ بااين حال خوب 

می دانست از کی متوجه اين تمايلش شده است.
»دوست داری استیک چطوری باشد؟«

»خام.«
همسرش خنديده بود. اما او راستش را گفته بود. واقعًا دلش می خواست 
تکه گوشتی را که زنش باالی ماهی تابه معلق نگه داشته بود، در همان لحظه 
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و همان طــور خام بخــوردـ  گور پدر ماهی تابه، اصــاًل کی ماهی تابه الزم 
داشــت؟ تمامی عضالتی که جلوی از جا پريدنــش را گرفته بود، حس 
می کرد؛ و باقی عضالتی که می خواستند او را به جلو بکشند ـ ماهیچه های 

گردن، ماهیچه های آرواره اش.
و بعد، از خواب بیدار شد.

ولی او بیدار بود؛ توی آشپزخانه ايستاده بود و به استیک نگاه می کرد و 
دلش می خواست بخوردش.
بنابراين گفت: »آبدار.«

و زنش به او لبخند زد. »واقعًا آدم مزخرفی هستی.«
او بــه همین کلمه چســبید، به اين کــه واقعًا آدم مزخرفی اســت و 
به همین خاطر عیبی نداشــت اگر چنددقیقه بعد روی گوشت ذغالی توی 
بشــقابش خم شــود و آن را لیس بزند. بچه ها هم ادايش را درآوردند و 
خیلی زود دماغ همه شان چرب شــد. او خودش را مجبور کرد تا نیاز به 
جويدن و غريدن را فراموش کند. بعد از شــام همگی فیلم تماشا کردند و 

همه چیز عالی بود.
واقعًا اين طور بود؛ اوضاع محشــر بود. زندگــی عادی پیش می رفت. 
البته تا چندوقت. برای مدتی. فکــر کرد برای چندهفته ای. يک روز رفت 
ســر يخچال. توی بشــقابی دو فیله اســتیک در انتظار پختن بودند. حتمًا 
چندهفته ای از آن ماجرای کذايی گذشــته بود، چون زنش، ورا1، به ندرت 
استیک درست می کرد. و دلیلش اين نبود که ورا خودش خريدهای خانه 
يا حداقل بخشــی از آن را انجام می داد؛ فقط ماجرا اين بود که گذر ورا به 
قصابی بیش تر می افتاد. زنش مواد غذايی را می خريد و خودش نوشیدنی ها 
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را. زنش صابون و دســتمال توالت می خريد ـ و او باز هم نوشــیدنی ها را. 
عجب آدم مزخرفی بود.

يکی از اســتیک ها را برداشت و به طرف ظرف شويی برد. از سر شانه 
به عقب نگاهی انداخت تا مطمئن شــود تنهاست؛ بعد همان طور که روی 
ظرف شويی خم شده بود، استیک را بلعید. البته نبلعید. اول لیسش زد، انگار 
بستنی قیفی باشد؛ گوشت سردی بود. صدای قطره های خون را می شنید که 
روی آلومینیوم ظرف شويی می چکید، حس می کرد خون از لب ولوچه اش 
آويزان است؛ درست  مثل ِاين که خودش دچار خونريزی شده باشد. و بعد 
شروع کرد به مکیدن خون. خون  بايد گرم باشد. خودش اين را می دانست 
و ازاين که داشت از چنین بهانه ای برای تکرار اين تجربه استفاده می کرد، 
متنفر بود ـ تجربه ی وا دادن درمقابل يک تمايل، اعتیادی که يک باره سر 
برآورده بود و او پذيرفته بودش. غريد ـ يک غرش کوفتی. از ســر شانه 
به عقب نگاهی انداخت ـ اما برايش اهمیتی نداشت. عجب آدم مزخرفی 
بود. آن قدر گوشت را جويد تا از مزه افتاد و تفاله هايش را توی سطل زباله 
تف کرد. دســت  و صورتش را حسابی شست. به بلوزش نگاهی انداخت، 
اما اين يکی تمیز بود. آب داغ ظرف شويی را باز و قطره های سیاه را تماشا 
کرد که چطور در مسیر آْب قرمز، صورتی و بعد هیچ شدند. استیک بعدی 
را برداشــت و يک راست از توی بشقاب، سرازيرش کرد توی سطل زباله. 
سر کیسه ی زباله را گره زد و آن را برد و توی سطل سر خیابان انداخت.

کمی بعد ورا پرسید: »پس شام کو؟«
»چی؟«

»برای خودمان فیله استیک خريده بودم. همین جا بود.«
زنش جلوی دِر باِز يخچال ايستاده بود.




