
عــده ای سرنوشــت را بــاور دارنــد. عــده ای هیچ چیــز را بــاور ندارنــد. عــده ای دیگــر 
همه چیز را باور دارند. عده ای ایمان دارند. کسی نمی داند. هیچ کس. 

ساعت هفت و نیم صبح سگی می آید. َلختی ِگرد میزوصندلی های رستوران ِول 
می چرخــد و مزورانــه الی میزها بو می کشــد. عجیب مرا به یاد گارســونی می اندازد. 
. ســگ ها همــه این گونه انــد. آدم ها  منتهــا ایــن ســگ شــکوهی دارد بی حدوحصــر

به ندرت.
بعد می پرد روی میزی و لیموناد را چپ می کند. رِد شنبه شب را می یابد. بوی 

گنِد شنبه شب می آید. استفراغ روی ماسه. ته سیگارها و عطر آدم ها. می رود. 
ســاحل شــنا؛ یک شــنبه ای در جــوالی. ســاحِل دروتنینــگ هلــم1 خورشــید را 
شــکار می کنــد. تنگه ی ُبکهولم2 همچون پرهیبی عظیــم و متروک قد َعلم می کند. 
تراِنبــری3 در معبــد ســپیِد زاهــدان. فاصلــه؛ شــاعرانه می کنــد. فاصلــه؛ همه چیز را 
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 شــاعرانه می کنــد. فاصلــه حتی یــک اتاق را هم شــاعرانه می کنــد، و این فرح بخش
است.

باد از هر جهت. صبح اســت. روز یک شــنبه. خیمه  های سفید برپا در سراشیبی. از 
ِکرُو1 َپر می کشند به  جانب خورشید.  جانب دروتنینگهلم باد وزان است. کالغ های 
گر مرغی دریایی  بودی،  پایه ی بلند و باریک سیم برق فشارقوی، تازه جالخورده. ا

می نشستی بر فراز این پایه. و سپس رو به  پایین پرواز می کردی.
ِکرُو یورش می برد. می پیچد در باد و باال می رود. از  ملوان بامدادان بر سایه ی 
شکاف ُبکهولم پیکری سفید سربرمی آورد. بزرگ می شود. دود آسمان را با پرده ی 

توری سیاهی هاشور می زند. تق توق! 
زندگی در هاوایی جالب است! گرامافون روی عرشه ی عقب. سگ ماده از آب 

ِگِله می کند. برای دو ثانیه از انسان پیشی می گیرد. 
کنی. گر سگ بودی، دلت می خواست پارس  ا

ک دهانت را ببند.  اما او واق واق نمی کند. تابع یک قانون عالی است: چا
می نشــیند روی ماســه و همان می کند که همه. شــاما2، به خاطر این  کار شــرم 
نمی کند. شــرم؛ کار آدم هاســت. تنها آدمیانند که خجالت می کشــند؛ و شوربختانه 

در جای اشتباه. 
آن جــا می نشــیند. ابری از ســکوت باالی ســرش. خیمه ها همــه در خواب. باد 
. ســکوت الجوردی و زنده. زمان غایب است  با زبان خشــک می لیســد. جهاْن سبز

این جا. و این ابدی ست.
***

، الم تــا کام هیچ  بــه ســایه می گوید: »به ســالمتی.« موذیانــه بال بال می زنــد بر دیوار
نمی گویــد. پیالــه را بــاال می گیرد. به تِه پیاله نگاه می کند، خــود را می بیند. با ُخلقی 

تنگ می نالد: 
1.  Kersö 2. Shama
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wer sorgen hat auch likör.1

هر آن کس که مشغله ای دارد، مشروب هم دارد.
 . . مانند حلقه های روی پیشخاِن بار لیوان َتر است. حلقه های خیس روی میز
.« مستحق مالمت است. خوش  مادر گفت: »کارل2؛ لیوان خیس را روی میز نگذار
داشــت بگوید مستحق مالمت. »مستحق مالمت« را در هر مسئله ای می گنجاند. 

برایش سرگرمی ای بیش نبود. و او از این سرگرمی یک هنر ساخت.

اینک به  یاد مادر می نوشد. او را در پیاله می بیند. بعد خیره می شود به سقف. 
حال از آن باال _ روی سقف _ پوزخند می زند به او. نگاهی می اندازد به زمین. مادر 
روی زمین دراز کشــیده، اما فاصله ی پاهایش تا مادر طوالنی اســت. چشــمانش را 
 . می بنــدد و او را بــه  وضــوح می بینــد. اتاق دو در دارد. مادر ایســتاده الی هر دو در
الی دری دست به ســینه؛ خیلــی جــدی. اجــازه نــدارد از اتــاق برود بیــرون. الی در 

؛ دست َبر شکم از خنده ریسه می رود.  دیگر
جنگ از شــش  جهت. قیل و قال ارواح. می نوشــد و می کوشــد تا فکرش را روی 

چیز دیگری متمرکز کند.
کند. آدم نمی داند کجا همراهند و کجا نیستند. مردگان هولنا

متــه ای  اســت؛ متــه ای در ســکوت. تاریکــی از درز اتاق هــای قفــل می آیــد تــو. 
 . کــر گوش هــای  بــرای  تنهاســت. شــب اســت. شــهر موســیقی مالیمــی می نــوازد 
کت است. باز می نوشد. حال  ، در اتاق، دِم پنجره. خانه سا می نشیند کنار یک  میز
هشــیار اســت. و ُپــردل. جــرأت به  خــرج می دهد و به پنجــره نگاه می کنــد. صلیب 

. منتها آن جا مصلوبی ُجنب نمی خورد. سیاه به  سوی ابر
پــس باز می نوشــد. بعــد به ماریان3 می اندیشــد. می گویــد: »ماریــان!«. اما چرا 

می گوید ماریان؟

Wilhelm Busch >Die fromme Helene )1832 _ 1908( 1. ویلهلم بوش
2. Karl 3. Mariann



10  |  یک تراژدی بی مقدار

دیگر هشیار نیست. نه؛ او دیگر هشیار نیست. دیگر فکرها هشیارانه نیستند. 
 . دیگر فکرها صف مستقیم رژه نیستند. وحشت. گریزی وحشیانه. می پرد روی میز
پا می کوبد. لیوان را پرت می کند به گوشــه ای. فریاد می کشــد: »مســتحق مالمت.« 
خفه شــو! تاریکی جواب می دهد: مستحق مالمت. تاریکی مؤدبانه کرنش می کند، 
و لزج است. به غایت 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 

، و نگاه ها شقه شقه اش می کنند. می کنند. سردش می شود. لخت ُوعور
آقایـــان!  و  خانم هـــا  خیالـــی.  مخاطبـــان  بـــرای  ژســـتی  می آیـــد.  حـــرف  بـــه 
مـــرا  شـــما  می شناســـیم.  را  یکدیگـــر  مـــا  پـــس  نمی شناســـیدم.  نمی شناســـمتان. 
نمی فهمیـــد. و من هم شـــما را. پس واجد تمامی شـــرایط یک توافق هســـتیم. شـــما 
می گویید من دیوانه ام. نه؛ آقایان عزیز، من دیوانه نیســـتم. من همان قدر هشـــیار و 
عاقلم که شما؛ آقایان عزیز. بله؛ البته روزی دیوانه بوده ام. همه روزی دیوانه بوده اند. 
ک عاقل؛ آقایان  بعدها ســـر عقل آمدند. در نهایت همه ســـر عقل می آیند. وحشـــتنا

عزیز.
جوانکــی بیــش نیســتم. یک  مــرِد جــواِن جوان. یــک مــرِد جــواِن معمولی. که 
ایمــان داشــت. اوایــل وقتــی طفلــی بیــش نبــودم، بــه هیچ چیــز ایمــان نداشــتم. 
 بعــد هیچ چیــز را باور نمی کــردم. بعد از آن به خــدا ایمان آوردم. بعد شــدم ُمبّلغی 

مذهبی. 
دختر نازنینی بود. هر یک از ما به ســبک  و ســیاق خودش خدا را می پرستید. 
خوش ندارم بگویم مزخرف ترینشــان بود. هرچه بود، تمام شــد. شبی به خانه اش 
رفتــم. مــادرش در را بــاز کــرد. :»می توانــم با گودرون1 حــرف بزنم؟« اتاقی شــخصی 
داشت و در از ُتو قفل. و پچ پچه هایی به  گوش می رسید. »اجازه دارم وارد شوم؟« 
ک صدایش گرفته بود. »مشــغول دعا کردنم، مشــغول  .« پا گفت: »نه دوســت عزیز
دعا و بی خواب، فردا برگرد.« پرسیدم: »چه دعایی؟« گفت: »دعا می کنم خداوند 
1. Gudrun
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مرا از گناه مبّرا کند.« پچ پچه مبّدل شــد به خنده . دْر اســقاطی بود. و من قوی. با 
تکانــی از جــا َکندمش. دراز کشــیده بود و با حرارت تمام دعا می خواند. شــیوه اش 
کمــی خــاص بــود. دیگــران می گوینــد دیگرگونــه. گفتــم عادتــی عجیب بــرای دعا و 
 . عبــادت. یک عادت خیلی خیلی عجیــب. و من خیلی قوی بودم. خدا اما قوی تر

کرد بیرون. از اتاق پرتم 
کــردم. و بعــد زیبایــی و نیکــی و عدالــت  پــس آن نیــروی قســی القلب را بــاور 
و شــهامت و هــر آن چــه را کــه یک لعنتــی فلــک زده می تواند بــاور کند، بــاور کردم. 
، باور به عشــق  بعــد با ماریان آشــنا شــدم و باور به عشــق در مــن جوانه زد. در آغاز
عجیــب می نمایــد. ایــن بــا  دیگران خیلــی فــرق داره. بعد می شــود شــبیه دیگران. 
اینک تمام شــده. امشــب تمام شــده. گفت: »عجب آدم هرزه ای هســتی.« گفتم: 
»من هرزه نیســتم.« و خب بدیهی ست؛ مشتی بر صورتش نشاندم. هروقت کسی 
بگویــد مــن هــرزه ام، همیــن  بال را ســرش مــی آورم. بعد رفتــم. در پله هــا رئیس کل را 
کار می کنیم. دســته گلی  دیدم. رئیس شــرکتمان را. شــرکتی که من و ماریان در آن 
در مشــت داشــت. دقیقــًا مثــل جوانــی ابلــه ایســتادم و گــوش دادم. واقعًا داشــت 
زنــگ دِر خانــه ی ماریــان را مــی زد. با خــود گفتم: بد هم نشــد که زدم تو گوشــش. 
حــال بمانــد که آن قدرهــا جانانه هم نزده بودمــش. بعد به خانه رفتــم. وقتی تنها 
هســتم، هرگز مســت نمی کنم. آدمی وقتی این کار را می کند که به کل ویران و خراب 
باشــد، یا تیره بخت. ویران و خراب بودن جالب اســت. به ســالمتی، آقای من! حاال 

می خواهم رفقایم را به آتش بکشم.
یکــی پس از دیگــری بال بال می زننــد. روی زمین بال بال می زننــد. پروانه های 
کاغذی. رفقایم هســتند که بال بال می زنند. قفســه ای پر از دوســت. یکایک شــان 
را شــکار می کنــد. خرمنــی کــف اتاق. پشــته ای ســفید از نامــه. چراغ هــا را خاموش 
کت. تاریک. آییــن؛ آقایان، این آیین مقدس. چارزانو می نشــیند روی  می کند. ســا
زمین. و نامه ها مقابلش؛ مثل اســتخوان های مرده. کبریتی می زند. یکی را زیر نور 

کبریت می خواند. شعله ی 


