سگ و سرنوشت
()1941

عــدهای سرنوشــت را بــاور دارنــد .عــدهای هیچچیــز را بــاور ندارنــد .عــدهای دیگــر
همهچیز را باور دارند .عدهای ایمان دارند .کسی نمیداند .هیچکس.
َ
ساعت هفتونیم صبح سگی میآید .لختی ِگرد میزوصندلیهای رستوران ِول
میچرخــد و مزورانــه الی میزها بو میکشــد .عجیب مرا بهیاد گارســونی میاندازد.
منتهــا ایــن ســگ شــکوهی دارد بیحدوحصــر .س ـگها همــه اینگونهانــد .آدمها
بهندرت.
بعد میپرد روی میزی و لیموناد را چپ میکندِ .رد شنبهشب را مییابد .بوی
گند شنبهشب میآید .استفراغ روی ماسه .تهسیگارها و عطر آدمها .میرود.
ِ
۱
ـاحل دروتنینــگ هلــم خورشــید را
ســاحل شــنا؛ ی 
کشــنبهای در جــوالی .سـ ِ
َ
ُ
۲
شــکار میکنــد .تنگهی بکهولم همچون پرهیبی عظیــم و متروک قد علم میکند.
ـپید زاهــدان .فاصلــه؛ شــاعرانه میکنــد .فاصلــه؛ همهچیز را
ترا ِنبــری 3در معبــد سـ ِ
2. Bockholm

1. Drottningholm
3. Traneberg
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شــاعرانه میکنــد .فاصلــه حتی یــک اتاق را هم شــاعرانه میکنــد ،و این فر حبخش
است.
کشــنبه .خیمههای سفید برپا در سراشیبی .از
باد از هر جهت .صبح اســت .روز ی 
جانب دروتنینگهلم باد وزان است .کالغهای ِک ُروَ ۱پر میکشند بهجانب خورشید.
ی بودی،
پایهی بلند و باریک سیم برق فشارقوی ،تازه جالخورده .ا گر مرغی دریای 
مینشستی بر فراز این پایه .و سپس رو به پایین پرواز میکردی.
ملوان بامدادان بر سایهی ِک ُرو یورش میبرد .میپیچد در باد و باال میرود .از
شکاف ُبکهولم پیکری سفید سربرمیآورد .بزرگ میشود .دود آسمان را با پردهی
توری سیاهی هاشور میزند .تقتوق!
زندگی در هاوایی جالب است! گرامافون روی عرشهی عقب .سگ ماده از آب
ِگ ِله میکند .برای دو ثانیه از انسان پیشی میگیرد.
ا گر سگ بودی ،دلت میخواست پارس کنی.
اما او واقواق نمیکند .تابع یک قانون عالی است :چا ک دهانت را ببند.
ن کار شــرم
مینشــیند روی ماســه و همان میکند که همه .شــاما ،۲بهخاطر ای 
نمیکند .شــرم؛ کار آدمهاســت .تنها آدمیانند که خجالت میکشــند؛ و شوربختانه
در جای اشتباه.
نجــا مینشــیند .ابری از ســکوت باالی ســرش .خیمهها همــه در خواب .باد
آ 
ْ
با زبان خشــک میلیســد .جهان سبز .ســکوت الجوردی و زنده .زمان غایب است
اینجا .و این ابدیست.
***
بــه ســایه میگوید« :بهســامتی ».موذیانــه بالبال میزنــد بر دیوار ،المتــاکام هیچ
ُ
نمیگویــد .پیالــه را بــاال میگیرد .به ِته پیاله نگاه میکند ،خــود را میبیند .با خلقی
تنگ مینالد:
2. Shama

1. Kersö
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wer sorgen hat auch likör.1

هر آنکس که مشغلهای دارد ،مشروب هم دارد.
پیشخان بار.
لیوان َتر است .حلقههای خیس روی میز .مانند حلقههای روی
ِ
مادر گفت« :کارل2؛ لیوان خیس را روی میز نگذار ».مستحق مالمت است .خوش
داشــت بگوید مستحق مالمت« .مستحق مالمت» را در هر مسئلهای میگنجاند.
برایش سرگرمیای بیش نبود .و او از این سرگرمی یک هنر ساخت.
اینک بهیاد مادر مینوشد .او را در پیاله میبیند .بعد خیره میشود به سقف.
حال از آن باال _ روی سقف _ پوزخند میزند به او .نگاهی میاندازد به زمین .مادر
روی زمین دراز کشــیده ،اما فاصلهی پاهایش تا مادر طوالنی اســت .چشــمانش را
میبنــدد و او را بــهوضــوح میبینــد .اتاق دو در دارد .مادر ایســتاده الی هر دو در.
الی دری دستبهســینه؛ خیلــی جــدی .اجــازه نــدارد از اتــاق برود بیــرون .الی در
دیگر؛ دست َبر شکم از خنده ریسه میرود.
لوقال ارواح .مینوشــد و میکوشــد تا فکرش را روی
ش جهت .قی 
جنگ از ش ـ 
چیز دیگری متمرکز کند.
مردگان هولنا کند .آدم نمیداند کجا همراهند و کجا نیستند.
مت ـهای اســت؛ مت ـهای در ســکوت .تاریکــی از درز اتاقهــای قفــل میآیــد تــو.
تنهاســت .شــب اســت .شــهر موســیقی مالیمــی مینــوازد بــرای گوشهــای کــر.
دم پنجره .خانه سا کت است .باز مینوشد .حال
مینشیند کنار یکمیز ،در اتاقِ ،
هشــیار اســت .و ُپــردل .جــرأت ب ه خــرج میدهد و به پنجــره نگاه میکنــد .صلیب
سیاه به سوی ابر .منتها آنجا مصلوبی ُجنب نمیخورد.
پــس باز مینوشــد .بعــد به ماریان 3میاندیشــد .میگویــد« :ماریــان!» .اما چرا
میگوید ماریان؟
 .1ویلهلم بوش (Wilhelm Busch >Die fromme Helene )1832 _ 1908
3. Mariann

2. Karl
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دیگر هشیار نیست .نه؛ او دیگر هشیار نیست .دیگر فکرها هشیارانه نیستند.
دیگر فکرها صف مستقیم رژه نیستند .وحشت .گریزی وحشیانه .میپرد روی میز.
پا میکوبد .لیوان را پرت میکند به گوش ـهای .فریاد میکشــد« :مســتحق مالمت».
خفهشــو! تاریکی جواب میدهد :مستحق مالمت .تاریکی مؤدبانه کرنش میکند،
و لزج است .بهغایت مستحق مالمت .کسی از صلیب پنجره آویزان است .کسی از
ُ
ســقف بر او خیره .کســی از کف اتاق به او خیره .چشــمان غریبه از دیوارها .لختش
میکنند .سردش میشود .لخت ُوعور ،و نگاهها شقهشقهاش میکنند.
ب ــه ح ــرف میآی ــد .ژس ــتی ب ــرای مخاطب ــان خیال ــی .خان مه ــا و آقای ــان!
نمیشناس ــمتان .نمیشناس ــیدم .پ ــس م ــا یکدیگ ــر را میشناس ــیم .ش ــما م ــرا
نمیفهمی ــد .و من هم ش ــما را .پس واجد تمامی ش ــرایط یک توافق هس ــتیم .ش ــما
میگویید من دیوانهام .نه؛ آقایان عزیز ،من دیوانه نیس ــتم .من همانقدر هش ــیار و
عاقلم که شما؛ آقایان عزیز .بله؛ البته روزی دیوانه بودهام .همه روزی دیوانه بودهاند.
بعدها س ــر عقل آمدند .در نهایت همه س ــر عقل میآیند .وحش ــتنا ک عاقل؛ آقایان
عزیز.
ـوان معمولی .که
ـوان جوان .یــک مـ ِ
جوانکــی بیــش نیســتم .یک مـ ِ
ـرد جـ ِ
ـرد جـ ِ
ایمــان داشــت .اوایــل وقتــی طفلــی بیــش نبــودم ،بــه هیچچیــز ایمــان نداشــتم.
ّ
بعــد هیچچیــز را باور نمیکــردم .بعد از آن به خــدا ایمان آوردم .بعد شــدم ُمبلغی
مذهبی.
دختر نازنینی بود .هر یک از ما به ســبکو ســیاق خودش خدا را میپرستید.
خوش ندارم بگویم مزخرفترینشــان بود .هرچه بود ،تمام شــد .شبی به خانهاش
رفتــم .مــادرش در را بــاز کــرد«: .میتوانــم با گودرون 1حــرف بزنم؟» اتاقی شــخصی
داشت و در از ُتو قفل .و پچپچههایی ب ه گوش میرسید« .اجازه دارم وارد شوم؟»
گفت« :نه دوســت عزیز ».پا ک صدایش گرفته بود« .مشــغول دعا کردنم ،مشــغول
دعا و بیخواب ،فردا برگرد ».پرسیدم« :چه دعایی؟» گفت« :دعا میکنم خداوند
1. Gudrun
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مبرا کند ».پچپچه ّ
مبدل شــد به خندهْ .
مرا از گناه ّ
در اســقاطی بود .و من قوی .با
َ
تکانــی از جــا کندمش .دراز کشــیده بود و با حرارت تمام دعا میخواند .شــیوهاش
کمــی خــاص بــود .دیگــران میگوینــد دیگرگونــه .گفتــم عادتــی عجیب بــرای دعا و
عبــادت .یک عادت خیلیخیلی عجیــب .و من خیلی قوی بودم .خدا اما قویتر.
از اتاق پرتم کرد بیرون.
پــس آن نیــروی قس ـیالقلب را بــاور کــردم .و بعــد زیبایــی و نیکــی و عدالــت
نچــه را کــه یک لعنتــی فل ـکزده میتواند بــاور کند ،بــاور کردم.
و شــهامت و هــر آ 
بعــد با ماریان آشــنا شــدم و باور به عشــق در مــن جوانه زد .در آغاز ،باور به عشــق
عجیــب مینمایــد .ایــن بــادیگران خیلــی فــرق داره .بعد میشــود شــبیه دیگران.
اینک تمام شــده .امشــب تمام شــده .گفت« :عجب آدم هرزهای هســتی ».گفتم:
«من هرزه نیســتم ».و خب بدیهیست؛ مشتی بر صورتش نشاندم .هروقت کسی
ن بال را ســرش م ـیآورم .بعد رفتــم .در پلههــا رئیسکل را
بگویــد مــن هــرزهام ،همی ـ 
دیدم .رئیس شــرکتمان را .شــرکتی که من و ماریان در آن کار میکنیم .دســتهگلی
ً
ً
در مشــت داشــت .دقیقــا مثــل جوانــی ابلــه ایســتادم و گــوش دادم .واقعا داشــت
در خان ـهی ماریــان را م ـیزد .با خــود گفتم :بد هم نشــد که زدم تو گوشــش.
زنــگ ِ
حــال بمانــد که آنقدرهــا جانانه هم نزده بودمــش .بعد به خانه رفتــم .وقتی تنها
هســتم ،هرگز مســت نمیکنم .آدمی وقتی اینکار را میکند که بهکل ویران و خراب
باشــد ،یا تیرهبخت .ویران و خراب بودن جالب اســت .ب هســامتی ،آقای من! حاال
میخواهم رفقایم را به آتش بکشم.
یکــی پس از دیگــری بالبال میزننــد .روی زمین بالبال میزننــد .پروانههای
کاغذی .رفقایم هســتند که بالبال میزنند .قفس ـهای پر از دوســت .یکایکشــان
را شــکار میکنــد .خرمنــی کــف اتاق .پشــتهای ســفید از نامــه .چراغهــا را خاموش
میکند .ســا کت .تاریک .آییــن؛ آقایان ،این آیین مقدس .چارزانو مینشــیند روی
زمین .و نامهها مقابلش؛ مثل اســتخوانهای مرده .کبریتی میزند .یکی را زیر نور
شعلهی کبریت میخواند.

