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اگه به . البته اآلن به من ميگن ديوانه. م هست مضحکآدممن يک 

ترفيع به من  گفت که دشياندازه قبل در نظر اوهنا مضحک نبودم، م
ز اين امر منی رجنم، مهشون برای من عزيزن  ولی اآلن ديگه ا.دادن

 و در واقع وقتی به من می خندن، بيشرت –حتی وقتی به من می خندن 
 نه دقيقا به – منم می تونستم باهاشون خبندم .برا من عزيز می شن

اگه وقتی البته خودم، بلکه به خاطر عالقه ای که به اوهنا دارم، 
 غمگني برا اينکه اوهنا .مهبشون نگاه می کنم اينقدر غمگني نش

 آه، چقدر سخته که تنها کسی باشی .حقيقتو منی دونن و من می دومن
 .، منی فهمنريخن. ولی اوهنا منی فهمن! که حقيقت رو می دونه

 
قبلنا، من احساس بدخبتی می کردم، به خاطر اينکه مضحک به نظر می 

 من .دمنه اينکه به نظر می رسيدم، بلکه واقعا مضحک بو. رسيدم
، شايد، از حلظه ای که به منستومهيشه مضحک بودم، و اينو می د

.  شايد از وقتی که هفت سامل بود می دونستم که مضحکم.دنيا اومدم
بعدش رفتم مدرسه، تو دانشگاه درس خوندم، و آيا می دونني، هر چی 

 طوری که سرآخر هر .بيشرت ياد می گرفتم، هبرت می فهميدم که مضحکم
 عميق می شدم،  که در دانشگاه ياد گرفتم،علومیمتام  تو چی بيشرت

ن ر به اين خاطر وجود دافقط علومبه اين نتيجه می رسيدم که اين 
 در مورد زندگی هم قضيه عينهو مثل .که به من ثابت کنن مضحکم

 سال به سال، آگاهی من نسبت به مضحک بودمن در .دانش بودعلم و 
 مهه مهيشه به من می .و قوی تر می شد رشد کرده ، ها با آدمرابطه
 ولی هيچ کدوم از اوهنا منی دونست يا حدس منی زد که اگه .خنديدن

 من يه نفر تو دنيا وجود داشته باشه که هبرت از بقيه بدونه
مضحکم، اون يه نفر خودم هستم، و چيزی که بيشرت از مهه منو رنج 

 تقصري خودم بود؛ به  ولی.می داد اين بود که اوهنا اينو منی دونسنت
قدری مغرور بودم که هيچ چيز باعث نشد تا اين واقعيت رو به مهه 

 با گذشت ساليان، اين غرور در من رشد کرد؛ و اگه می شد .بگم
اين اجازه رو به خودم می دادم که به مهه اعرتاف کنم آدم مضحکی 

،  آه.هستم، مطمئنا بعدازظهر مهون روز، مغز خودمو داغون می کردم
چقدر در اوان جوانی از ترس اينکه يه وقت کم بيارم و به مهکالسی 

 ولی وقتی مرد شدم، به داليل نامعلومی .هام اعرتاف کنم، رنج بردم
آرامرت شدم، با اينکه هر سال به ويژگی های مزخرف خودم بيشرت 

، که هنوز که هنوزه "نامعلوم" به اين خاطر گفتم .واقف می شدم
" چيزی"به خاطر  بدخبتی عظيمی بود که دليلايد به ش. منی دومن چرا

 بيشرت از هر چيز ديگه ای عواقبش ودر روح من در حال رشد بود 
، متقاعد شدن به اين بود که هيچ چيز "چيز" اون :متوجه من بود

 مدت های طوالنی يه چيزايي راجع به اين .تو دنيا امهيت نداره
به طور تقريبا تصادفی، قضيه می دونستم ولی ادراک کامل اون، 

 تصادفا دريافتم برای من علی السويه است .پارسال اتفاق افتاد
هيچ چيز، هيچ وقت وجود که دنيا وجود داشته باشه يا اصال 
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اولش . با متام وجودم احساس می کردم که چيزی وجود نداره: نداشته
تصور می کردم در گذشته، چيزای زيادی وجود داشته، ولی بعدش حدس 

 به داليلی  در گذشته هم چيزی وجود نداشته بلکه،دم که هيچ وقتز
 کم کم حدس زدم .ور تصور می کردم که چيزايي وجود دارهمن اينط

 اونوقت بود که ديگه از .که در آينده هم چيزی وجود خنواهد داشت
 .دست مردم عصبانی نبودم و حتی تقريبا توجهی هم به اوهنا نداشتم

: هی خودشو تو کوچکرتين چيزها نشون می داددر واقع اين بی توج
و نه به . مثال تنه زدن به مردم تو خيابون، برام عادی شده بود

چی داشتم که هبش فکر کنم؟ : ماين خاطر که تو افکار خودم غرق بود
اون موقع اصال فکر کردنو کنار گذاشته بودم؛ هيچ چيز برام مهم 

 آه، هيچ کدوم از !بودم حداقل مشکالمت رو حل کرده يکاشا. نبود
 ولی ديگه !اوهنا رو راست و ريست نکرده بودم و چقدرم زياد بودن

 .به هيچ چيز توجه نکردم، و کل مشکالمت پر زدن و رفنت
 

حقيقت رو نوامرب . و بعد از اين کار بود که حقيقت رو پيدا کردم
و مهه چيز رو  – سه نوامرب، اگه خبوام دقيق بگم –قبل فهميدم سال 

ترين ني  يه غروب غم انگيز بود، يکی از غمگ.خوب به خاطر دارم
 حدود ساعت يازده داشتم .غروهبايي که می تونه وجود داشته باشه

به خونه برمی گشتم، و يادم می آد که مهون موقع فکر کردم هيچ 
حتی از نظر . غروبی غم انگيزتر از اين منی تونه وجود داشته باشه

ز بارون می اومد و بارونش هم سرد، تريه و متام رو. عوامل طبيعی
ترسناک بود و اونطور که به يادم مي آد با کينه و بغض نسبت به 

 تصادفا بني ده و يازده، بند اومد و پشت سرش . می باريديتبشر
رطوبتی که سردتر و مرطوب تر . رطوبت وحشتناکی مهه جارو فرا گرفت

 چيزی بلند می شد، از از بارون بود، و يه جور مه و خبار از هر
هر سنگ خيابون و از هر کوچه پس کوچه ای تا اون جا که چشم کار 

ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد، که اگه مهه چراغ های  .می کرد
 گاز باعث ونخيابون خاموش می شدن، غمگينی خيابون کمرت می شد چ

ن  او.ميشه قلب آدم غمگني تر بشه چرا که متاما اونو روشن می کنه
روز ناهار خيلی کمی خورده بودم و بعدازظهرمو با يه مهندس 

 من ساکت نشستم .گذرونده بودم و دو تا رفيق ديگه هم با ما بودن
 اوهنا در مورد يه چيز هيجان انگيز . فکر می کنم خسته شون کردم–

 واقعا توجه اوهناولی . صحبت می کردن و يه دفعه هيجان زده شدن
 بفهمم و فقط تظاهر کنم که هيجان حرفشونو ، می تونستمنمنی کرد

من .  باهاشون حرف زدمشدت يهو منم مثل به مهون .زده شده ام
اوهنا دخلور نشدن ولی . "رفقا، مشا به هيچ چيز توجه منی کنني: "گفتم

 به اين خاطر بود که حالت سرزنش تو حرفم نبود .به من خنديدن
ن که برام مهم نيست و اوهنا فهميد. چون که اصال برام مهم نبود

 .اين امر سرگرمشون کرد
 

مهونطور که داشتم به المپ های گازی خيابون فکر می کردم به آمسون 
 آمسون وحشتناک تاريک بود، ولی می شد بوضوح ابرهای .نگاه کردم

 ناگهان .تيکه های سياه بی انتها رو ديد پاره و بني اوهنا پاره
 ستاره ديدم و تعمدا هبش نگاه تو يکی از اين تيکه های سياه، يه

تصميم :  به اين خاطر بود که اون ستاره يه ايده به من داد.کردم
 خيلی حمکم اين ش من دو ماه قبل.گرفتم که اون شب خودمو بکشم

 طپانچه بدخبت بودم که مهون روز يه قدرم و اون ه بودتصميمو گرفت
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 مهينجور چهطپان ولی دو ماه گذشت و اون .عالی خريدم و پرش کردم
بودم تو کشوی من افتاده بود؛ به قدری بی تفاوت بودم که منتظر 

 چرا، منی – که اينقدر بی تفاوت نباشم يه فرصت به دست بيارم
و به مدت دو ماه، هر شب که به خونه ميومدم فکر می کردم . دومن

 و . برا رسيدن حلظه مناسب ثانيه مشاری می کردم.که خودمو می کشم
به خودم تلقني  .ستاره باعث شد يه فکر به ذهنم برسهحاال اين 

 و چرا اون ستاره باعث اين فکر شد، .کردم که حتما امشب وقتشه
 .منی دومن

 
و درست موقعی که داشتم به آمسون نگاه می کردم، يه دخرت کوچولو 

.  خيابون خالی بود و به ندرت کسی ديده می شد.آرنج منو گرفت
 يه بچه .تاکسی تو تاکسيش خوابيده بودکمی دورتر، يه راننده 

هشت ساله بود که به سرش لچک بسته بود و به غري از يه لباس 
متوجه کفش من ، ولی کوچيک که خيس بارون شده بود، هيچی تنش نبود

 خيلی نظرمو جلب .های مندرس خيسش شدم و اآلن به خاطر ميارمشون
گريه منی . ردم اون يه دفعه آرنج منو گرفت و صدام ک.کرده بودن

کرد، ولی به طرزی غريعادی کلماتی را فرياد می زد که منی تونست 
 از چيزی می ترسيد و .درست اداشون کنه چون متام بدنش می لرزيد

 رومو ازش برگردوندم، هيچی نگفتم و !"مامان، مامان"داد زد 
ولی اون دويد، به من آويزون شد و اون حلنی که تو بچه های رفتم؛ 
 .من اون صدارو می شناسم.  عالمت نااميديه، تو صداش بودترسيده

با اين که درست صحبت نکرد، فهميدم که مادرش داره مي مريه يا يه 
چيز تو مهني مايه ها داره براشون اتفاق می افته و اون دويده که 

من . يکی رو خرب کنه، يه چيزی پيدا کنه که به مادرش کمک کنه
 .ه شديدی داشتم که اونو از خودم برومنباهاش نرفتم؛ برعکس انگيز

ولی دستاشو به هم گره کرد، پشت . اول هبش گفتم که بره پيش پليس
سرم دويد و هق هق می کرد و نفس نفس می زد و دست از سرم بر منی 

التماس .  اونوقت پاهامو به زمني کوبيدم و رو سرش داد زدم.داشت
و با کله تو خيابون ولی يهو ومل کرد ! ..." آقا! آقا"می کرد 

يه عابر ديگه اوجنا پيداش شده بود و اون دخرت از طرف من . دويد
  .پرواز کرد به طرف اون

 
من يه اتاق تو يه . رفتم باال به اتاقم که تو طبقه پنجم بود

 اتاقم .آپارمتان دارم که توش مستأجرهای ديگه هم زندگی می کنن
 من .به شکل نيمدايره دارهکوچيک و حمقره، و يه پنجره زيرشريوونی 

يه مبل دارم که چرمش آمريکاييه، يه ميز دارم که کتابام روشه، 
دو تا صندلی به اضافه يه صندلی دسته دار هم دارم که علريغم 

 نشستم، مشعی روشن کردم و .قدميی بودن، شکل از مد افتادش قشنگه
 تو اتاق بغلی، که اون طرف تيغه .شروع کردم به فکر کردن

 اين ديوونه خونه .رتيشن بود، يه تيمارستان واقعی وجود داشتپا
 يه سروان بازنشسته اون .از سه روز پيش شروع به کار کرده بود

جا زندگی می کرد و يه دوجني مالقات کننده داشت، آدم هايي که 
 و می نشسنت ودکا می خوردن و با کارت های کهنه، شهرت خوبی نداشنت

ب قبلش دعواشون شده بود و بايد بگم که  ش.استاس بازی می کردن
 خامن .دوتاشون برای مدت زيادی داشنت گيس و گيس گشی می کردن

. صاحبخانه می خواست اعرتاض کنه، ولی مثل سگ از سروان می ترسيد
 يه خامن سرهنگ ،تو اون طبقه فقط يه مستأجر ديگه زندگی می کرد
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 افتاده بود و سه  يه زمانی گذرش به پرتزبورگ کهريزه ميزه الغر
تا بچش مريض شده بودن و از اون موقع تا حاال اومده بود کرايه 

 هم خودش و هم بچه هاش تا حد مرگ از سروان می ترسيدن و .نشينی
متام شب می لرزيدن و به خودشون می پيچيدن و بچه کوچيکرته از ترس 

 اين سروان، از جايي شنيدم که جلوی .دعوای آقايون دچار غش شد
 ديگه تو .می گريه و گدايي می کنه" نوسکی پروسپکت"ردمو تو م

هبمني خاطر دارم اينو می (خدمت نظام راهش منی دن ولی عجيبه که 
که کل اين يه ماهی که سروان اين جا بود، رفتارش اصال منو ) گم

اون احرتاز می کردم و  البته از اولش از برخورد با .آزار نداد
برام مهم  ولی من هيچ وقت .نو نداشتاون هم از اولش حوصله م

 که چقدر اوهنا اونور پارتيشن عربده می کشن يا چند نفرشون نبود
 کل شب رو بيدار می شينم و اون قدر اوهنا رو .اون جا چرت انداخنت

 تا صبح بيدار می مومن و .فراموش می کنم که حتی صداشومن منی شنوم
 کل شب رو روی صندلی .دماين کار رو به مدت يه ساله که اجنام می 

 فقط روزا مطالعه .دسته دارم بيدار می شينم و هيچ کاری منی کنم
 حتی فکر هم منی کنم؛ يه جور فکرايي تو – من می شينم .می کنم

 خواستمغزم ول می چرخن و منم آزادشون می ذارم که هر جور دلشون 
اکت  اون شب، س. هر شب يه مشع کامل می سوزه.اين ور اون ور برن
 وقتی . رو برداشتم و گذاشتم جلوی خودمطپانچهروی ميز نشستم، 

و با " اين جورياس؟: "اين کارو کردم يادم مياد از خودم پرسيدم
يعنی اينکه بايد ." اين جورياس ديگه: "اعتقاد راسخ جواب دادم
ايد به خودم  مطمئن بودم که اون شب ب.به خودم شليک می کردم
 بشينم و صرب پشت ميزتم که قبلش چقدر بايد شليک کنم ولی منی دونس

و شکی نيست که اگه به خاطر اون دخرت کوچولو نبود، مهون شب . کنم
 .به خودم شليک می کردم

 
رنج می چطور با اينکه هيچ چيز برام مهم نبود، ولی ديدين 
 از نظر روحی . اگه کسی هبم می چسبيد، اعصامبو خورد می کرد.کشيدم

اگه موضوع سوزناکی پيش می اومد، درست : منوال بودهم وضع به مهني 
مثل قدميا که چيزايي تو زندگی وجود داشت که برام مهم بود، 

 اون روز  غروب هم احساس مهدردی هبم دست .احساس مهدردی می کردم
 پس چرا به اون . مطمئنا من بايد به يه بچه کمک می کردم.داد

:  اون حلظه به ذهنم رسيد خباطر فکری کهدخرت کوچولو کمک نکردم؟
وقتی داشت منو صدا می کرد و می کشيد، ناگهان سوالی برام پيش 

 اون سوال، خيلی .اومد و نتونستم برای خودم جتزيه حتليلش کنم
 همن با اين فکر که اگه قرار. مزخرف بود ولی منو آزار می داد

 امشب دخل خودمو بيارم، پس چيزی تو زندگی نبايد ديگه برام مهم
 چرا اينجوری بود که يهو هيچ درد غريعادی ای .باشه، آزرده شدم

درواقع من هبرت از ؟ ايستادماحساس نکردم و خيلی راحت سرجای خودم 
اين منی تومن احساسات گذرای خودمو تو اون حلظه به مشا انتقال بدم 

ته بودم هم ولی اين احساسات تو خونه، وقتی که پشت ميز نشس
 . قدری عصبانی بودم که مدهتا بود سابقه نداشتادامه داشنت و به

 بوضوح ديدم تا .افکار، يکی بعد از ديگری ميومدن و می رفنت
، زنده بودم و مي يه چيز پوچموقعی که من هنوز آدم بودم و نه 

 بسيار .تونستم رنج بکشم، عصبانی بشم و از کارهام خجالت بکشم
 بکشم، پس ديگه من ولی اگه قراره تا دو ساعت ديگه خودمو. خوب

با اون دخرت کوچولو چي کار دارم و ديگه خجالت کشيدن يا هر کار 



 ترمجه وحيد مواجی    رويای يک مرد مضحک

 5 

 من قراره نابود بشم، ديگه ای تو اين دنيا به من چه ربطی داره؟
 و آيا واقعا می تونه راست باشه که خودآگاهی ای که .کامال نابود

 بني می خوام يه دفعه از بني بربمش و به تبعش مهه چيز ديگه هم از
  منمريه،  اصال رو احساس ترحم من نسبت به بچه يا احساس شرمندگی

 من پاهامو به زمني ؟اشته باشهبعد از يه کار کثيف تأثريی ند
: کوبيدم و سر يه بچه بيچاره داد کشيدم انگار که می خواستم بگم

نه تنها احساس ترحم منی کنم، بلکه حتی اگه رفتارم کثيف و غري 
 باشم چرا که تا دو دمی خوادمل ادم هرجور که انسانی باشه آز

باور می گنني که به مهني خاطر بود . ساعت ديگه مهه چيز حمو خواهد شد
 برام مثل . اآلن ديگه کامال از اين قضيه مطمئنمکه سرش داد زدم؟

 به من وابسته  يه جوراييروز روشن بود که زندگی و دنيا اآلن
نگار فقط برای من ساخته شده حتی می تومن بگم که دنيا ا .است
اگه من به خودم شليک کنم، ديگه دنيايي برای من وجود : بود

 ديگه در اين مورد حبث منی کنم که وقتی من نباشم، .خنواهد داشت
ممکنه برای بقيه هم مهه چيز نابود بشه و اين که به حمض حمو شدن 

من خبار خودآگاهی من، کل دنيا هم به عنوان يه قسمت از خودآگاهی 
چون ممکنه مهه اين دنيا و مهه اين . ميشه و می پره مثل يه شبح
يادم مياد که نشستم و فکر کردم، . آدمها، فقط خود خود من باشن

مهه اين سوال ها يي رو که پشت سر هم می اومدن می پيچوندم و به 
 .يه چيز ديگه فکر می کردم

 
ه قبال رو ماه يا مثال يه دفعه يه فکر عجيب به ذهنم رسيد، که اگ

مريخ زندگی می کردم و اوجنا مرتکب ننگني ترين و شرم آور ترين 
اعمال می شدم و دچار چنان خجالت و رسوايي ای می شدم که فقط 
توی روياها و کابوس ها، ميشه اونو درک کرد و فهميد، و اگه 

آنچه که بعدش می ديدم که رو زمني هستم و قادر بودم که خاطرات 
ات ديگر اجنام داده ام رو حفظ کنم و در عني حال می روی سيار

دونستم که حتت هيچ شرايطی به اون جا بر خنواهم گشت و از زمني به 
 آيا بايد به ماه نگاه می کردم، آيا بايد دلواپس می شدم يا نه؟

 اين سواالت خاطر کاری که اجنام داده بودم شرمگني می شدم يا نه؟
 جلوی من قرار داشت و طپانچه چرا که بيخودی و چرت و پرت بودن،

من با متام وجودم می دونستم که قطعا اون کار اتفاق ميفته، ولی 
 حاال بايد قبل از .اون سوال ها منو هيجان زده کردن و خشمگني شدم

 در اين اثنا، سر و صدا .می کردممردن، يه چيزی رو راست و ريست 
 متوم کرده بودن، داشنت اوهنا بازيشونو: تو اتاق سروان فروکش کرد

با مخاری به آماده خواب می شدن و با اين حال غرغر می کردن و 
 صندلی خودم پشت  در اون حلظه، ناگهان تو.دعواشون خامته می دادن

 .بال هيچ وقت برام پيش نيومده بود چيزی که ق–ميز، خوامب گرفت 
 .تقريبا به طور ناخودآگاه به خواب رفتم

 
: مون می دونيم، روياها چيزای عجيب غريبی هسنتمهونطور که مهه 

بعضی قسمت ها با وضوح خريه کننده ای ديده ميشن، با جزئياتی که 
با پرادخت استادانه ای، جواهر کاری شده اند در حاليکه بقيه 

 آدم سرسری نگاه می کنه بدون اين که اصال به چيزی ،قسمت ها رو
 منطقه که روياها نه با  به نظر مريس.در زمان و مکان توجه کنه

 نه با مغز که با قلب بوجود ميان، و با اين وجود که با آرزو،
 رويا نزده و چه بهچه حقه های پيچيده ای که بعضی مواقع، منطق 
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 مثال برادر !چيزهای کامال غريقابل فهمی که در رويا اتفاق منيفته
ن تو من بعضی موقع ها خوابشو می بينم؛ او. من پنج سال پيش مرد

کارای من شرکت می کنه، ما خيلی به هم دلبستگی دارمي و با اين 
حال در کل مدت خوامب می دومن و به ياد ميارم که برادرم مرده و 

 چه جوريه که با اينکه اون مرده ولی کنار منه و دارمي .زير خاکه
چرا منطق من کامال . با هم کار می کنيم، اصال منو متعجب منی کنه

من می خوام رويامو تعريف .  رو قبول می کنه؟ ولی بسهمهچني چيزی
اآلن مردم منو .  بله، من يه رويا ديدم، رويای سوم نوامرب من.کنم

ولی چه فرقی می . دست ميندازن، به من ميگن که فقط يه رويا بوده
کنه که يه رويا بوده يا واقعيت، اگر که اون رويا حقيقت رو 

 برای من آشکار کرده باشه؟
 
 
گه يه زمانی، کسی حقيقت رو تشخيص بده و اونو ببينه، می دونه ا

که حقيقت مهينه و چيز ديگه ای منی تونه باشه، چه خواب باشه چه 
 حاال فرض کنيد که رويا بوده، دمش گرم، ولی اون زندگی .بيدار

واقعی ای که مشا اونقدر روش تکيه می کنني، من می خواستم با 
 اون زندگی –ای من، رويای من، آه خودکشی نابودش کنم و روي

متفاوتی رو برای من آشکار کرد، زندگی از نو، باشکوه و پر از 
 .گوش بدين. قدرت

 
گفتم که بی اختيار به خواب رفتم و حتی به نظر می رسيد که هنوز 

 طپانچه ناگهان خواب ديدم که .هم دارم به مهون چيزها فکر می کنم
 قلبم و نه –لبم نشونه گرفتم رو برداشتم و مستقيم به مست ق

از طرف نيمکره مغزم؛ در حاليکه قبال تصميم گرفته بودم مغزمو 
بعد از نشونه گريی به مست سينه ام، يکی دو . داغون کنمراست 

ثانيه صرب کردم و سپس مشعم، ميزم و ديوار جلوی من شروع کردن به 
 . به سرعت ماشه رو چکوندم.پيچ و تاب خوردن

 
، بعضی مواقع از ارتفاع پرت ميشني، يا خنجر می خورين توی روياها

يا يکی مشا رو می زنه، ولی هيچ وقت احساس درد منی کنني مگر اينکه 
صورت دردتون   در اين کهواقعا خودتونو به ختتخواب کوبيده باشني

.  تو رويای من هم مهينطوری بود.مياد و از اون درد بيدار ميشني
، ولی به نظر می رسيد که انگاری با ممن هيچ دردی احساس نکرد

شليک من، متام امعا و احشاء درونی ام دارن تکون می خورن و يهو 
مهه چيز تريه و تار شد، و به طرز وحشتناکی دور و برم به سياهی 

 انگار که کور شده بودم و احساس بی حسی می کردم و به پشت، .رفت
م، و کوچيکرتين روی يه چيز سفت دراز کشيده بودم؛ چيزی نديد

نت راه می رفنت و  دور و برم، چند نفر داش.حرکتی منی تونستم بکنم
 –فرياد می کشيدن، سروان عربده می زد، خامن صاحبخانه جيغ می زد 

و ناگهان يه وقفه ديگه و بعدش داشنت منو توی يه تابوت بسته محل 
 و احساس می کردم که چقدر تابوت تکون می خوره و به .می کردن

اين تکون خوردهنا دقيق شدم، و برای اولني بار مغزم جرقه زد که 
 اين مسأله رو فهميدم و شکی هبش .، کامال مردهنکنه من مرده ام

 نه می تونستم تکون خبورم و با اين ،نه می تونستم ببينم. نداشتم
 ولی خيلی زود خودمو با شرايط .حال داشتم احساس و فکر می کردم
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ر که معموال تو رويا اتفاق می افته، بی چون و وفق دادم و مهونطو
 .چرا، مهه چيزو قبول کردم

 
. مهشون رفنت؛ من تنها موندم، کامال تنها. و حاال زير خاک بودم

هر وقت تصور دفن شدن رو می کردم، احساسم نسبت  قبال .تکون خنوردم
بنابراين احساس کردم که خيلی . به قرب، يه جای مرطوب و سرد بود

ه، خمصوصا نوک انگشت های پام، ولی چيز ديگه ای احساس سردم
 .نکردم

 
بی مهني طور دراز کشيده بودم و جالبه که منتظر هيچ چيز نبودم، 
 .چون و چرا قبول کرده بودم که يه مرده نبايد منتظر چيزی باشه

 يه ساعت يا چند –من منی دومن چه مدتی گذشت . ولی اوجنا مرطوب بود
 ولی يه دفعه، يه قطره آب چکيد روی چشم چپم که .روز يا چند سال

 يه .بسته بود، اون قطره راهشو از شکاف تابوت پيدا کرده بود
 و –يه دقيقه بعدش، سومی هم چکيد . دقيقه بعد، دومی هم چکيد

 بارقه ای از خشم .هبمني ترتيب، هر يه دقيقه يه قطره می چکيد
اون بارقه، سوزشی از عميق و ناگهانی در قلبم بوجود اومد و در 

اين جای زمخه، زخم اون " با خودم گفتم .درد طبيعی حس کردم
 و .و هر دقيقه، يه قطره روی پلک بسته ام می چکيد..." گلوله

کامال ناگهانی، نه با صدام، بلکه با متام وجودم، اون قدرتی رو 
 :که مسئول متام اين بالهايي بود که داشت به سرم ميومد، صدا کردم

 
چيزی معقول تر هر کی که می خوای باش، اگه وجود داری، و اگه "

از اين چيزايي که داره اينجا اتفاق ميفته وجود داره، قربون 
 ولی اگه داری با اين آخرت مهيب و پوچ و .دستت، بفرستش اينجا

 بذار هبت بگم که مزخرف، از خودکشی امحقانه من انتقام می گريی،
ی نيست که دارم با زبون بسته حسش  متسخر ومثل حتقريهيچ شکنجه ای 

 ".يه ميليون سال منو شکنجه کنی هر چندمی کنم، 
 

 يه .من اين شکوائيه رو اقامه کردم و آرامش خودمو حفظ کردم
 و بعدش يه قطره ديگه چکيد، ولی با دقيقه سکوت کامل برقرار بود

خواهد اطمينانی بی هنايت حمکم فهميدم که بالفاصله مهه چيز تغيري 
تازه  و يهو زير قربم شکافته شد يعنی منی دومن باز شد يا من .کرد

يه موجود تريه و ناشناخته منو گرفت و رفتيم به متوجهش شدم، ولی 
 نصفه شب بود، و هيچ . من يهويي بينايي خودمو بدست آوردم.فضا

 ما داشتيم خيلی دور .وقت، هيچ وقت، چنني تاريکی ای نديده بودم
 از اون موجودی که منو گرفته .تو فضا پرواز می کردمياز زمني، 

 به .منتظر موندم و غرور خودمو حفظ کردمبود، سوالی نپرسيدم؛ 
منی دومن چه مدتی پرواز کردمي، منی . خودم اطمينان دادم که منی ترسم

، تومن تصور کنم؛ جوری اتفاق افتاد که مهيشه تو خواب اتفاق ميفته
 قوانني تفکر و وجود رو ناديده می گريين و وقتی که  فضا و زمان و

 يادم مياد که ناغافل، .مشتاقش هستنيفقط چيزهايي رو می بينني که 
اين صورت فلکی ":  پرسيدمبی مالحظه. يه ستاره تو سياهی ديدم

 .، چرا که با خودم عهد بسته بودم سوال نپرسم"شعرای ميانيه؟
 

نه، اين اون ستاره : "موجودی که داشت منو محل می کرد جواب داد
 ."ايه که اون شب موقع برگشنت به خونه، بني ابرها ديدی
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 عجيبه که اون موجود رو .فهميدم که چيزی مثل صورت آدميزاد داره

 من انتظار .، در واقع نفرت شديدی نسبت هبش داشتمدوست نداشتم
 و به مهني خاطر يه گلوله تو قلب خودم خالی عدم مطلق رو داشتم

ولی حاال اينجا تو دستهای موجودی بودم که البته آدم . مبوده کرد
 عجيبی که محاقت با اون .نبود ولی باالخره زنده بود و وجود داشت

زندگی پس پس که اينطور، : "تو خواب وجود داره با خودم فکر کردم
 .ولی در اعماق قلبم، تغيريی حاصل نشد ".از مرگ هم وجود داره

و يه ر باشم دوباره وجود داشته باشم و و اگه جمبو: "فکر کردم
بار ديگه حتت سيطره قدرتی مقاومت ناپذير زندگی کنم، نه مغلوب 

 ".خواهم شد و نه حتقري
 

در حاليکه منی تونستم از سوال حتقريآميزی که متضمن اعرتاف بود 
 و احساس می کردم که احساس حقارت من با سوزن به خودداری کنم

می دونی که من ازت : "به مهراه خودم گفتمناگهان  قلبم می زنه،
 اون به سوال من جواب ".ترسيدم و برای اين کار، منو حتقري کن

نداد ولی يه دفعه حس کردم که نه تنها داره منو حتقري می کنه 
بلکه داره به من می خنده و هيچ دلسوزی نسبت به من نداره و 

برای هيچ کس که اينکه سفر ما، هدفی ناشناخته و اسرارآميز داره 
 يه . ترس داشت در قلب من رشد می کرد.به غري از من مهم نيست

چيزی داشت بی صدا و دردناک از طرف مهراه خاموش من، با من 
 ما داشتيم .ارتباط برقرار می کرد و به متام وجودم رخنه می کرد

 برای مدتی ديدمو .در فضای تاريک و ناشناخته پرواز می کردمي
 می .فلکی ای که برام آشنا بودن، از دست دادمنسبت به صور 

دونستم که در فضاهای بيکران، ستارگانی وجود دارن گه نورشون 
 شايد .هزاران يا ميليون ها سال طول می کشه تا به زمني برسه

با اضطراب . قع در مهني فضاها پرواز می کردميداشتيم اون مو
 و ناگهان با .ودموحشتناکی که قلبمو آزار می داد، منتظر چيزی ب

يه دفعه : احساسی آشنا که منو به اعماق برد، به خودم اومدم
می دونستم که اين منی تونه خورشيد ! متوجه خورشيد خودمون شدم

خودمون باشه، مهون که به زمني، زندگی می خبشيد، و اين که در 
از خورشيد خودمون بودمي ولی به داليلی دور  بی هنايت  ایفاصله

با متام وجودم فهميدم که اين يه خورشيده دقيقا مثل نامعلوم 
 يه حس شريين و هيجان آور با .خورشيد خودمون، يه املثنی از اون

قدرت مهسانی از نور مشاهبی، : خوشی زيادی در قلبم طنني انداز شد
نوری به من داد که در قلبم طنني انداز شد و اونو از خواب بيدار 

، حسی از موقعی که تو قرب بودم از کرد، و برای اولني بار بعد
 .زندگی به من دست داد، زندگی گذشته ای که داشتم

 
ولی اگه اين خورشيد باشه، اگه دقيقا عني خورشيد : "فرياد زدم

 "خودمون باشه، پس زمني کجاست؟
 

مثل و مهراه من به ستاره ای دور اشاره کرد که با نور سبزی 
 . به طرف اون پرواز می کردمي داشتيم مستقيما.چشمک می زدزمرد، 

 
با لرزشی ناشی از عشقی مقاومت ناپذير و وجدآميز نسبت به زمني 

آيا چنني ": قدميی ای که اونو ترک کرده بودم، فرياد زدم
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تکرارهايي در جهان ممکنه؟ آيا اين می تونه قانون طبيعت 
و اگه زمينی اوجنا باشه، می تونه عينا مثل زمني خودمون ... باشه؟
کامال مشابه، به مهون بدخبتی و غمگينی و در عني حال عزيز ... باشه

در ناسپاس ترين فرزندان خود، مهان آيا می تونه و حمبوب مهه، و 
 احساس می کنيم، نسبت به خودش به  خودمون زمنيبهعشق تندی رو که 

تصوير کودک بيچاره ای که از خودم روندمش، از  "وجود بياره؟
 .ذهنم گذشت

 
 يه جور اندوه تو ".فهميدمهه چيزو خواهی : "ه من جواب دادمهرا

 .صداش بود
 

 به تدريج، .ولی ما داشتيم به سرعت به اون سياره نزديک می شدمي
تقريبا می تونستم اقيانوس ها و  شکل چيزها رو هبرت می ديدم؛ 

قاره اروپا رو تشخيص بدم؛ و ناگهان يه حس حسادت بزرگ و مقدس 
 . ور شددر قلب من شعله

 
چه جوری ميشه مهه چيز تکرار شده باشه و برای چی؟ من عاشق اون "

 کردم، که موقع ناسپاسی، با خومن لکه دارش شزمينی هستم که ترک
کردم، که با يه گلوله تو قلبم به زندگی ام خامته دادم و فقط هم 

 ولی هرگز، هرگز از عشق خودم نسبت به زمني دست .عاشق اومن
ايد در اون شب کذايي که ترکش کردم، از مهيشه بيشرت  و شبرنداشتم

 در زمني  آيا در اين زمني جديد هم رنج وجود داره؟.دوستش داشتم
خودمون فقط می تونيم با رنج بردن و از طريق رنج بردن، عشق 

 جور ديگه ای منی تونيم عاشق باشيم، و نوع ديگه ای از .بورزمي
 من .بودن می خوام رنج بربم من برای عاشق .عشق رو منی شناسيم

مشتاق و تشنه حلظه ای هستم که با اشک های خودم، زمينی رو که 
ترکش کردم ببوسم و زندگی روی زمني ديگه ای رو نه می خوام و نه 

 .می پذيرم
 

 ناگهان، بدون اينکه متوجه باشم .ولی مهراهم، منو ترک کرده بود
ديدم که فتی هبشتی، در نور روشن يه روز آفتابی با لطاچه جوری، 

 مطمئنم که رو يکی از جزيره هايي که رو .رو اون يکی زمني هستم
يا در ساحل خشکی زمني خودمون، جممع اجلزاير يونان رو تشکيل ميدن، 

 آه، مهه چيز .ايستاده بودمای که روبروی اون جممع اجلزاير هست، 
، با يزعينا مثل چيزای خودمون بود، فقط به نظر می رسيد که مهه چ

 .هست بزرگ و مقدس فتحیشکوه و جالل دارای شادی می درخشه، و 
دريای دلنواز، سبز مثل زمرد به نرمی روی ساحل می لغزيد و با 

 درختان بلند و .عشقی آشکار و تقريبا هوشيار اونو می بوسيد
 با متام شکوه جوانی شون،  قد برافراشته بودن و دوست داشتنی
هنا با خش خش روح پرور خودشون بر مشار اوبی برگ های مطمئنم که 

 .من درود می فرستادند و انگاری که کلمه عشق را زمزمه می کردند
 پرنده ها .نزاران با گل های درخشان و معطر در تب و تاب بود

 بی وامهه روی شانه ها  ودر دسته های بزرگ در هوا پرواز می کردن
 به من  های عزيز خودشونو با لذت، با بالو بازوان من می نشسنت 

 اين . و هنايتا مردم اين سرزمني خوشبخت رو ديدم و شناختم.می زدن
 .اتفاق وقتی افتاد که اوهنا دور و بر من مجع شدن و منو بوسيدن

 آه که چقدر اونا – شونفرزندان خورشيد، فرزندان خورشيد خود
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ی بشر هيچ وقت تو زمني خودمون، چنني زيبايي ای در بن !زيبا بودن
 شايد فقط تو بچه ها، اون هم در سال های اوليه .نديده بودم

 .ی از اين زيبايي پيدا کرد نورعمرشون، بشه بازتاب ضعيف و کم
 صورت های .ی شفافی، می درخشيدايچشمان اين مردمان شاد، با روشن

که از فهم کامل نشأت می خاصی اون ها، با نور منطق و آرامش 
، ولی اون صورت ها بشاش بود؛ در کلمات و ه بودگرفت، تابناک شد

آه، از مهون حلظه . صدای اوهنا، اثری از شادی کودکانه وجود داشت
 اين، !اول، از اولني نگاهی که به اوهنا انداختم، مهه چيزو فهميدم

نی بود که ننگ هبوط بر خود نداشت؛ روی آن مردمانی می زمي
 تو چنان هبشتی زندگی  اوهنا.زيستند که گناهی مرتکب نشده بودند

ه ما، قبل می کردن که بنابه متام افسانه های بشری، والدين اولي
از گناهشون اوجنا بودن؛ تنها تفاوت اين بود که متام اين زمني مثل 

 اين مردم که با لذت می خنديدند، دور و بر من حلقه .هبشت بود
ردن، و اوهنا منو با خودشون به خونه بزدن و منو در آغوش کشيدن؛ 

 آه، اوهنا از .هر کدوم از اوهنا سعی می کرد به من قوت قلب بده
من هيچ سوالی نپرسيدن، ولی به نظر من، بدون اينکه چيزی بپرسن، 

 و می خواسنت به سرعت، نشونه های رنج رو از مهه چيزو می دونسنت
 .پاک کننمن صورت 

 
ولی احساس  خب، با اينکه مهش يه رويا بود، و فکر می کنني چی شد؟

عشق اون مردم معصوم و زيبا برای مهيشه با من خواهد بود، و 
 من .از اوجنا نثار من ميشهجوريه که حس می کنم هنوز عشق اوهنا 

من اوهنا رو دوست خودم اوهنا رو ديدم، شناختم و متقاعد شدم؛ 
 آه، مهون موقع، ناخودآگاه .، بعدش به خاطر اوهنا رنج بردمداشتم

به عنوان يه ترقی درک منی کنم؛ اصال يلی از کاراشونو که خفهميدم 
 به طرزی کامال باورنکردنیخواه متجدد روسی و يه پرتزبورگی حقري، 

فهميدم که اوهنا با اينکه اين مهه چيز می دونن ولی هيچ علم و 
 ولی به زودی دريافتم که دانش اوهنا با .دانشی مشابه ما ندارن

ا ما به دست اومده و رشد کرده و ادراک هايي کامال متفاوت ب
 اوهنا آرزوی چيزی رو .اينکه آرزوهای اوهنا نيز کامال متفاوت بود

نداشنت و در صلح و صفا زندگی می کردن؛ اوهنا اوجنور که ما مشتاق 
دونستنش هستيم، آرزوی دونسنت معنی زندگی رو نداشنت چرا که زندگی 

ميق تر از مال ما بود؛  ولی دانش اوهنا باالتر و ع.شون کامل بود
چرا که علم ما دنبال اين می گرده که زندگی رو توضيح بده، و 
آرزو داره معنی اونو بفهمه تا بتونه عشق ورزيدن رو به بقيه 
ياد بده، در حاليکه اوهنا بدون هيچ گونه علمی می دونسنت که چه 

 نتونستم دانش اوهنا رو لیو من اينو فهميدم وجوری زندگی کنن؛ 
 اوهنا، درختها شونو به من نشون دادن و من نتونستم عشق .فهممب

 به درختها نگاه می کردن، درک کنم؛ جوری بود هاششديدی رو که با
و اشتباه  .که انگار با خملوقاتی مثل خودشون دارن حرف می زنن

 .خنواهد بود اگه بگم که اوهنا داشنت با درختها گفتگو می کردن
ا رو پيدا کرده بودن و من مطمئنم که بله؛ اوهنا زبون درخته

 اوهنا به مهه طبيعت مهني جوری می .درختها حرف اوهنا رو می فهميدن
به حيواناتی که با صلح و صفا کنارشون زندگی می  –نگريستند 

 با عشق حکومت ،کردن و به اوهنا محله منی کردن، بلکه دوستشون داشنت
و چيزهايي راجع به اوهنا  اوهنا به ستاره ها اشاره کردن .می کردن

مطمئنم که يه جورايي با ستاره ها گفنت که من نتونستم بفهمم ولی 
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ارتباط داشنت، نه فقط به طور ذهنی بلکه از طريق جمرايي زنده و 
 آه، اين مردم سعی کردن يه کاری کنن که من اوهنا رو .واقعی

ستم که بفهمم، البته اوهنا مهني جوری هم منو دوست داشنت، ولی دون
هيچ وقت منو خنواهند فهميد برای مهينم به ندرت درباره زمني 

 من فقط در حضور اوهنا، زمينی که .خودمون باهاشون حرف می زدم
 صدا اوهنا رو می  سر وروش زندگی می کردن رو می بوسيدم و بی

بدون  و اوهنا متوجه اين امر شدن و به من اجازه دادن .پرستيم
، چرا که اوهنا  شرمنده بشم، اوهنا رو بپرستماينکه از پرستش خودم

 اوهنا از دست من ناراحت منی شدن وقتی .خودشون خيلی عاشق بودن
بعضی موقع ها، با اشک، پاهاشونو می بوسيدم و با لذت منتظر 

بعضی موقع ها با . عشقی بودم که در جواب، نثار من خواهند کرد
 هيچ وقت منی تونن تعجب از خودم می پرسيدم چه جوريه که اوهنا

باعث رجنش موجودی مثل من بشن، و هيچ وقت باعث اجياد حس رشک و 
اغلب تعجب می کردم که چه جوری می تومن  حسادت در من نشدن؟

 هيچ وقت از چيزايي که می  واونقدر که چاخان و دروغگو بودم
 – چيزايي که البته فکرش هم منی کردن –دونستم باهاشون حرف نزدم 

 وسوسه نشدم که اوهنا را متحري کنم يا يه کار مفيدي هيچ وقت
 .براشون اجنام بدم

 
 اوهنا دور و بر جنگل ها و .اوهنا مثل بچه ها سرکيف و قرباق بودن

شقايق های دوست داشتنی شون پرسه می زدن، آوازهای دلفريب 
خودشونو می خوندن؛ غذاهايي که تو جشن هاشون می خوردن خيلی 

ل ها بدست ميومد  ميوه درختان، عسلی که از جنگ–ساده و سبک بود 
 .و شريی که از حيوانات می دوشيدن، حيواناتی که عاشق اوهنا بودن

 اوهنا عاشق می شدن . خمتصر بودنزمحتی که برای غذا و لباس می کشيد
و بچه به دنيا مياوردن، ولی هيچ وقت تو اوهنا، عالمتی از اون 

ام آدمها غلبه می کنه  و سرچشمه شهوانيت بريحم که تقريبا بر مت
 اوهنا موقع .تقريبا متامی گناهان آدمی بر روی زمينه، نديدم

رسيدن بچه ها به شدت خوشحال می شدن، چون بچه ها رو موجودات 
 هيچ .جديدی می دونسنت که می خواسنت شادی شونو با اوهنا قسمت کنن

نت اين کلمات چه ونسگونه دعوا و حسادتی بني اوهنا نبود و حتی منی د
بچه هاشون، بچه های مهه بودن، چرا که مهه اوهنا يه . معنی ای ميدن

 به ندرت بني اوهنا بيماری ای .خانواده واحد رو تشکيل می دادن
ولی افراد پري شون در مشاهده می شد، با اين حال مرگ وجود داشت؛ 

ه هنايت آرامش می مردن، انگار که می خوان خبوابن و به کسايي ک
آخرين خداحافظی رو اجنام بدن، با لبخندی دورشون حلقه می زدن تا 

 من هيچ وقت در چنني .نورانی و عاشقانه، دعای خري نثار می کردن
مواقعی حزن و اندوه و اشک نديدم، فقط عشق بود که به آخرين حد 

می شد  .خلسه و وجد می رسيد ولی خلسه ای آرام، عالی و متفکرانه
د که اوهنا بعد از مرگ هم با اون مرحوم در اين جور فکر کر

 اوهنا به . و احتاد زمينی شون با مرگ از بني منی رفتارتباط بودن
 وقتی که ازشون درباره ابديت و سختی حرف منو می فهميدن

جاودانگی می پرسيدم، ولی به وضوح، بدون استدالل، به قدری از 
 اصال براشون مطرح که انگار چنني سوالیاين موضوع اطمينان داشنت 

 اوهنا معبدی نداشنت، ولی يه زندگی واقعی و حسی الينقطع از .نبوده
 اوهنا مسلکی نداشنت، ولی دانشی .يکتايي در مورد کل جهان داشنت

اونوقت برای  مريسه، آخرشقطعی داشنت که وقتی لذت زمينی اوهنا به 
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 با کل  متاسبه خاطراوهنا اعم از مرده يا زنده، رضايتی بزرگرت 
 اوهنا با اشتياق منتظر چنني حلظه ای بودن، .جهان هبشون دست ميده

ولی عجله ای نداشنت و به خاطرش غصه منی خوردن بلکه به نظر ميومد 
رباره اش با هم صحبت می قبال در قلبشون مزه اونو چشيدن که د

 .کنن
 

موقع غروب، قبل از اينکه برن خبوابن، بصورت موزون و آهنگني، 
 در اون آوازها، متام احساساتی رو .هايي رو مهسرايي می کردنآواز

که اون روز هبشون دست داده بود، بيان می کردن، متام شکوه اون 
 اوهنا . منی کردنش فکرروز رو به شکل آواز در مياوردن و ديگه هب

 اوهنا دوست داشنت . می ستودندوبا آواز، طبيعت، دريا و جنگل ها ر
اون  مثل بچه ها مهديگه رو حتسني کنن؛ از بسازن ومهديگه آودر مورد 

آوازها خيلی ساده بودن، ولی از قلبشون تراوش می کردن و به 
 و نه تنها در آوازهاشون، بلکه در متام .قلوب بقيه راه مي يافنت

 .زندگی شون به نظر می رسيد که کاری جز حتسني مهديگه اجنام منی دن
 .مشول و جهانی بود- احساسی مههبه نظر ميومد مهه عاشق مهند که

 
بعضی از آوازهاشون که تشريفاتی و شورانگيز بود برای من اصال 

 با اينکه کلمات رو می فهميدم ولی هيچ وقت .قابل فهم نبود
 اين قضيه بدون هيچ تغيريی خارج از .نتونستم به عمق معنی پی بربم

ودآگاه فهم من باقی موند، ولی با اين حال قلب من به طور ناخ
از  من اغلب به اوهنا می گفتم که .اونو بيشرت و بيشرت جذب می کرد

اين لذت و شکوه، موقعی که رو مدهتا قبل چنني حسی داشته ام، که 
زمني خودمون بودم به شکل يه اشتياق ماليخوليايي که بعضي مواقع 

 که يه ، بودبه اندوهی غريقابل حتمل تبديل می شد، به من دست داده
گاهی ای از مهه اوهنا و از شکوهشون در روياهای قلبم و پيش آ

تصورات مغزم داشته ام؛ که اغلب رو زمني خودمون منی تونستم بدون 
در کينه من نسبت به که ... رخينت اشک به غروب خورشيد نگاه کنم

برای چرا : آدم های روی زمني مهيشه يه دلتنگی کشنده وجود داشت
بور بودم دوستشون نداشته باشم؟  چرا اينکه ازشون متنفر نباشم جم
 و در عشق من نسبت به اوهنا، يه غم منی تونستم اوهنا رو ببخشم؟

چرا برای اينکه اوهنا را دوست نداشته باشم، : کشنده وجود داشت
جمبور بودم ازشون متنفر نباشم؟ اوهنا به من گوش می دادن، و می 

لی از اينکه اين ديدم که منی تونن چيزی رو که ميگم بفهمن، و
 دلتنگیمی دونستم که شدت : چيزها رو هبشون گفتم پشيمون نشدم

ولی  . درک می کننمکشنده منو نسبت به کسايي که ترکشون کرده بود
وقتی اوهنا با چشم های مهربون مملو از عشقشون به من نگاه می 
کردن، وقتی احساس می کردم که در حضور اوهنا، قلب من هم به 

ب اوهنا معصوم ميشه، احساس کامل زندگی نفسمو بند می اندازه قل
 . اوهنا را می پرستيدم،آورد و در سکوت

 
آه، اآلن مهه به من می خندند، و ميگن که کسی منی تونه با چنني 
جزئياتی که من دارم ميگم، خواب ببينه، که من فقط يه رويا ديدم 

 و وقتی بيدار و يا اينها فقط تومهاتيه که تو هذيان هبم دست داده
 و وقتی هبشون گفتم که .شدم، اين جزئيات رو از خودم درآوردم

شايد مهينطور که ميگني باشه، اوه خدايا، منی دونني چه جوری با 
 آه، بله، !صدای بلند هبم خنديدن و من باعث چه خوشحالی ای شدم
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من مغلوب احساس توی خوامب شدم و اين تنها چيزی بود که در البته 
 ولی شکل ها و تصاوير .ه شدت زخم خورده من باقی موندقلب ب

ی که واقعا موقع خوامب ديدم، با يواقعی رويای من، يعنی چيزها
چنان هارمونی ای آميخته بود، چنان دوست داشتنی و دلربا و چنان 
واقعی بود که وقتی بيدار شدم، البته، قادر نبودم اوهنا رو با 

ن به صورت که اوهنا تو ذهن ميفمون توصيف کنم، جوری عزبون ض
 جزئيات جمبور شدمبعدش و شايد من واقعا تصوير حموی متبلور شدن؛ 

 اوهنا ،رو از خودم در بيارم، و بنابراين به ميل احساسات خودم
رو کمی دستکاری کنم تا حداقل بتومن هرچی زودتر خبشی از اوهنا رو 

 باورکردنش به  ولی از طرف ديگه، منی تومن در.به مشا انتقال بدم
 شايد هزاران بار روشن تر، شادتر و لذت خبش تر از .مشا کمکی بکنم

 با اينکه من اينها رو تو رويا .اون چيزی بود که من دارم ميگم
 می دونني، من به مشا رازی رو .ولی بايد واقعی بوده باشنديدم، 

 چرا که بعدش چيزهايي اتفاق !خواهم گفت؛ شايد اصال خواب نبود
اد که به قدری مهيب و به قدری واقعی بود که منی شد گفت افت

 ممکنه قلب من سرچشمه رويا بوده باشه ولی .تصورات توی رويا بودن
آيا ميشه قلب من به تنهايي قادر باشه حوادث مهيبی رو که بعدش 

 چه جوی من می تونستم برای من اتفاق افتاد بوجود آورده باشه؟
 آيا قلب حقري و يا تو خوامب تصور کنم؟به تنهايي اينها رو بسازم 

مغز دمدمی مزاج و مبتذل من می تونسنت به چنان سطحی از دريافت 
تاحبال من اينو پنهان :  آه، خودتون قضاوت کننيحقيقت نائل بشن؟

... واقعيت اينه که من. می کردم، ولی اآلن می خوام حقيقتو بگم
 !متام اوهنا رو فاسد کردم

 
قضيه به اين ختم شد که من مهه اوهنا رو فاسد بله، بله، آخرش 

 چی شد که اين جوری شد، منی دومن، ولی کل ماجرا رو بوضوح !کردم
 رويای من هزاران سال طول کشيد و فقط يه حس کلی .به خاطر ميارم

 فقط اينو می دومن که من مسبب گناه و هبوط .در من باقی گذاشت
ثل ميکروب طاعونی که کل  مثل يه انگل بی خاصيت، م.اوهنا بودم

م متام اون زمينو به گند کشيدم،  همنمملکت رو آلوده می کنه، 
 اوهنا .زمينی که قبل از اومدن من، اونقدر شاد و بی گناه بود

ياد گرفنت دروغ بگن، به دروغ خودشون افتخار کنن، و با افسون 
اولش شايد مهينطوری ناخودآگاه اتفاق  آه، .دروغگويي آشنا شدن

فتاد، با يه شوخی، کرمشه، با نقش بازی کردن عاشقانه، شايد ا
واقعا با يه ميکروب؛ ولی اون ميکروب ناراستی به درون قلب ها 

 بعدش خيلی زود، شهوانيت .راه پيدا کرد و باعث شادی اوهنا شد
شهوانيت، حسادت رو بوجود آورد، حسادت، ظلم رو و بوجود اومد، 

 ...ور الی آخرمهني ط
 منی دومن، يادم منياد؛ ولی به زودی، خيلی زود، اولني خون منآه، 

و شروع کردن به جدا  اوهنا گيج شدن و ترسيدن، .به زمني رخيته شد
 اوهنا اجتماعاتی رو تشکيل دادن ولی ضد .شدن و دسته دسته شدن

 آشنا شدن و ، اوهنا با شرم. سرزنش ها و انتقادها شروع شد.مهديگه
 مفهوم شرافت قدم به ميدان . رو بيارنشرم باعث شد به تقوا

 اوهنا .گذاشت و هر گروهی شروع کرد به تکون دادن پرچم خودش
حيووهنا رو شکنجه می کردن، و حيووهنا از دست اوهنا به جنگلها 

 اوهنا برای جداشدن، برای انزوا، برای .پناه بردن و دمشنشون شدن
 اوهنا شروع .نزددست و پا می مال من و مال تو، فرديت، برای  
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اشق غصه  اوهنا غصه خوردن و ع.کردن به زبوهنای خمتلف صحبت کردن
خوردن بودن رو ياد گرفنت؛ اوهنا تشنه رنج بردن بودن و می گفنت 

 . سپس دانش بوجود اومد.حقيقت فقط از طريق رنج بردن بدست مياد
به حمض اينکه بدجنس و شرور شدن، شروع کردن به صحبت درباره 

 به حمض اينکه .و مهنوع دوستی، و اين افکار رو درک کردنبرادری 
  برای نظارت بر عدالت،جنايتکار شدن، عدالت رو اخرتاع کردن و

متام قوانني حقوقی رو تنظيم کردن و برای اطمينان از اجرای 
 اصال به خاطر منی آوردن که چيو از دست .عدالت، گيوتني رو ساخنت

 .ه يه زمانی شاد و معصوم بودن درواقع انکار می کردن ک،دادن
 حتی به تصور اينکه قبال شاد بودن می خنديدن، و می گفنت اون فقط

 حتی منی تونسنت به درستی، يه مهچني چيزيو . خواب و خيال بودهيه
با اينکه متام اميان خودشون به شادی گذشته رو از دست . تصور کنن

دری می خواسنت يه داده بودن و می گفنت که مهش يه افسانه س، به ق
بار ديگه شاد و معصوم باشن که مثل بچه ها در برابر اين آرزو 

شونو و  شده و ازش يه بت ساخنت، معبدها ساخنت و ايده خودتسليم
آرزوی خودشونو می پرستيدن؛ با اينکه کامال اعتقاد داشنت که اون 
گذشته، غريقابل دسرتسيه و حتقق منی پذيره ولی با اين حال، 

 به !، اونو می ستودنبرش سر تعظيم فرود می آوردن و با اشکدربرا
هرحال، اگه می شد که به شرايط معصوميت و شادی ای که از دست 
داده بودن برگردن و اگه کسی دوباره اونو هبشون نشون می داد و 
ازشون می پرسيد که آيا می خواين برگردين، به طور قطع قبول منی 

ممکنه ما متقلب، نابکار و نادرست : "دناوهنا به من جواب دا .کردن
ما زين بابت اشک مرييزمي و ناراحتيم؛ باشيم، اينو می دونيم و ا

شايد خودمونو بيشرت از اون قاضی رحيمی که در مورد کارهامون 
 .داوری خواهد کرد و ما امسشو منی دونيم، شکنجه و تنبيه می کنيم

 خواهيم يافت و ولی ما دانش دارمي و از طريق اون، حقيقت رو
آگاهی به زندگی  دانش برتر از احساساته؛ .آگاهانه هبش می رسيم
 قوانني رو ،دانش به ما خرد ميده، خرد. برتر از خود زندگيه

 ."بوجود مياره، و علم به قوانني شادی، برتر از خود شاديه
 

اين، چيزی بود که اوهنا گفنت، و بعد از گفنت چنني چيزهايي، مهه، 
بيشرت از هر کس ديگه ای دوست داشنت، و در واقع جور ديگه خودشونو 

 مهشون بقدری نسبت به حقوق شخصيتی خودشون .ای منی تونسنت باشن
که هنايت سعي شون رو برای کاهش و ختريب اون حقوق حساس شده بودن 

، و اونو بعنوان مهمرتين چيز زندگيشون در بقيه بکار می بردن
گی بوجود اومد، حتی بردگی اختياری؛  بعدش، برد.قلمداد می کردن

ضعيف، مشتاقانه خودشو تسليم قوی می کرد، به شرطی که قويه کمکش 
 بعدش، .کنه تا بتونه ضعيفرت از خودشو به اطاعت وادار کنه

قديسانی پيدا شدن که بني مردم می رفنت، اشک می رخينت و در مورد 
 شون و در مورد عزت نفس شون، در مورد فقدان مهاهنگی و تناسب بني

 مردم به اون قديس ها می . صحبت می کردنشوناهبی شرمی اوهنا، با
 خون مقدس در آستان معابد رخيته .خنديدن يا سنگسارشون می کردن

 سپس مردمانی به پاخاستند که به اين می انديشيدن که چه .شد
جوری دوباره مهه آدمها رو دور هم مجع کنيم، جوری که هر کس با 

ودشو بيشرت از بقيه دوست داره، تو کار بقيه دخالت نکنه اينکه خ
 جنگ های منظمی به .و مهه تو يه جامعه نسبتا مهاهنگ زندگی کنن

، اعتقاد راسخ ، مهه رزمندگانبا اين حال .خاطر اين عقيده درگرفت
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 باعث ميشه که آدمها ،دانش، خرد و غريزه حفظ جان خودداشنت که 
وامع مهاهنگ و منطقی ای رو تشکيل بدن؛ سرآخر با هم متحد شده و ج

سعی می کرد به " خردمند"و بنابراين، ضمنا، برای تسريع امور، 
بودن و متوجه افکار " بی خرد"سرعت هرچه متامرت، مهه کسانی رو که 

، پريوزی و "بی خرد" از بني بربه، چرا که ممکن بود ،اون منی شدن
 حفظ جان خود، به شدت  ولی غريزه.موفقيت اونو به تأخري بندازه

ضعيف شد؛ مردانی متکرب و هوسران پيدا شدن که يا مهه يا هيچ رو 
اوهنا متوسل به جنايت می  برای بدست آوردن مهه چيز، .می خواسنت

 مذاهبی پيدا شدن که .شدن و اگه موفق منی شدن، خودکشی می کردن
،  سرآخر.تفکرشون عدم وجود و ختريب خود به خاطر صلح ابدی بود

اين مردم از رنج بی معنی خود به ستوه اومدن و عالئم رنج تو 
صورهتاشون پيدا شد و بعدش ادعا کردن که رنج بردن، زيباست، چرا 

 اوهنا، رنج رو در آوازهاشون ستايش . رنج بردن معنی دارهکه فقط
من بني اوهنا می رفتم، دستهامو مشت می کردم و به  .می کردن

ولی شايد بيشرت از گذشته، وقتی که هيچ رجنی حالشون اشک می رخيتم، 
 بودن، یدر صورتشون نبود و وقتی که معصوم و بسيار دوست داشتن

 من اون زمينی رو که اوهنا آلوده کرده بودن حتی .دوستشون داشتم
قتی که مثل هبشت بود، دوست داشتم، شايد فقط به خاطر بيشرت از و

من مهيشه عاشق غصه ! فسوس ا.اينکه غصه روی اون بوجود اومده بود
و رنج بودم، ولی فقط برای خودم، برای خودم؛ ولی من خباطر اوهنا 

 من با نااميدی، دستهامو .گريه می کردم و دمل به حالشون می سوخت
 و خودمو سرزنش می کردم، خودمو لعنت و به طرفشون دراز می کردم

نه، فقط من؛  من به اوهنا گفتم که مهه اينها تقصري م.حتقريمی کردم
 من ازشون .چرا که من باعث فساد، ناپاکی و ناراستی اوهنا شدم

التماس می کردم که منو مصلوب کنن، من هبشون ياد دادم که چه 
 من منی تونستم خودمو بکشم، قدرتشو نداشتم، .جوری صليب بسازن

من برای رنج بردن، بی تابی . ولی می خواستم توسط اوهنا رنج بکشم
 با عذاب از ،رزو می کردم که خون من تا آخرين قطرهمی کردم، آ

 ولی اوهنا فقط به من خنديدن، و سرآخر به من به .تنم بريون بره
 اوهنا به من حق دادن، گفنت که فقط .چشم يه ديوانه نگاه می کردن

، و متام چيزی که االن چيزی رو به دست آوردن که خودشون می خواسنت
آخرش به من گفنت که دارم  .يگه ای باشهوجود داره منی تونست جور د

 .، ميندازمن تو ديوونه خونهمخطرناک ميشم و اگه جلوی زبومنو نگري
 اندوهی وجودمو فراگرفت که قلبم فشرده شد، و احساس بعدش چنان

 .بعدش بيدار شدم... کردم که دارم می مريم؛ و بعدش
 

 من .ش بودصبح بود، يعنی هنوز آفتاب نزده بود، ولی حدود ساعت ش
 تو تو مهون صندلی دسته دار بيدار شدم؛ مشعم کامال آب شده بود؛

اتاق سروان، مهه خوابيده بودن، و مهه جا سکوت حکمفرما بود، چيزی 
:  اولش با تعجب از جام پريدم.که تو آپارمتان ما سابقه نداشت

مهچني چيزی قبال برام اتفاق نيفتاده بود حتی در بی امهيت ترين 
 مثال من هيچ وقت اين جوری تو صندلی دسته دارم به خواب ؛جزئيات

در حالی که ايستاده بودم و به خودم ميومدم، . نرفته بودم
 ولی –طپانچه ام افتاد که آماده و پر شده بود ناگهان چشمم به 
من ! آه، حاال، زندگی، زندگی!  پرتش کردم ایناگهان به گوشه

 صدا زدم، نه با کلمات بلکه دستهامو باال بردم و حقيقت ابدی رو
آه، در اون حلظه من تصميم !  بله، زندگی و خربهای خوب.با اشک
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گرفتم تا خربهای خوبی به مهه بدم و اين تصميم رو البته برای متام 
 من رفتم که اين خرب رو پخش کنم، من می خواستم .زندگی ام گرفتم

يزی که ديدمش،  خرب حقيقت، چ ولی خرب چي رو؟– رو پخش کنم یکه خرب
چيزی که با چشمهای خودم ديدمش، چيزی که با متام شکوه و عظمتش 

 .ديدم
 

من عالوه بر اين، ! و از اون موقع تا حاال من دارم موعظه می کنم
 .مهه اوهنايي رو که به من می خندن بيشرت از بقيه، دوست دارم
، اينکه چرا اين جوريه، من نه می دومن و نه می تومن توضيح بدم

 به من می گن که قاطی کردم و .ولی بی خيالش، بذار مهني جوری مبونه
دارم چرت و پرت می گم، و اگه االن من قاطی کردم و چرت و پرت می 

من قاطی کردم و چرت : در واقع حرفشون درسته گم، بعدا چی ميشم؟
و البته قبل از  .و پرت ميگم و شايد با گذشت زمان بدتر هم بشم

يعنی بفهم چه کلماتی بايد بگم و کردنو ياد بگريم، نکه موعظه اي
چه کارهايي بايد بکنم، ممکنه سوتی های زيادی بدم، چرا که کار 

 ولی ببينني، کيه که ، مهش مثل روز برام روشنه.بسيار سختيه
 و با اين حال، می دونني، مهه دارن برای يه هدف اشتباه منی کنه؟

م عاقل گرفته تا پست ترين  از آد،مهه اشتباه می کنن، ،مشابه
 . در مهون مسري کوشش می کنن، فقط راه هاشون با هم فرق دارهراهزن

من منی تومن زياد : اين يه حقيقت قدمييه ولی چيزی که جديده، اينه
من فهميدم و می دومن برای اينکه حقيقت رو فهميدم؛ . اشتباه کنم

 زندگی روی که مردم می تونن زيبا و شاد باشن بدون اينکه قدرت
 من باور منی کنم و منی تومن باور کنم که .زمينو از دست بدن

 و اوهنا فقط به مهني عقيده من می .شرارت، حالت عادی بنی بشره
 من حقيقت رو  ولی چه جوری می تومن تو باور کردنش کمک کنم؟.خندن

نه اينکه از خودم ساخته باشم، بلکه ديدمش، ديدمش  –فهميده ام 
 اونو با چنان .نده اون، رومحو برای مهيشه پر کردهو تصوير ز

کيفيت و کمالی ديدم که منی تومن باور کنم دستيابی هبش برای آدمها 
 شکی نيست که  و بنابراين چطور ممکنه که اشتباه کنم؟.غري ممکنه

ممکنه لغزش هايي داشته باشم، و شايد با يه زبون دست دوم صحبت 
تصوير زنده چيزی : طول خنواهد کشيدکنم ولی اين امر مدت زيادی 

که ديدم، مهيشه با من خواهد بود و مهيشه منو اصالح و راهنمايي 
 آه، من پر از شهامت و طراومت، و به راهم ادامه .خواهد کرد

می دونني، اولش می ! خواهم داد حتی اگه هزار سال طول بکشه
نم، ولی اوهنا رو فاسد کردم، پنهان کمن خواستم اين واقعيتو که 
 ولی حقيقت در گوشم ! اولني اشتباهم بود–اين کار، اشتباه بود 

جنوا کرد که دارم دروغ می گم، و منو از خطا حفظ کرد و اصالحم 
 منی دومن چه جوری در ون منی دومن، چ–ولی چه جوری هبشت بسازمي . کرد

، مهه کلمات بعد از رويام، کنرتل کلمات. قالب کلمات بيانش کنم
ولی مهم نيست، جلو مريم و به .  رو از دست داده امضروی،مهم و 

صحبت کردن ادامه خواهم داد، و تسليم خنواهم شد، چرا که به هر 
حال با چشمهای خودم اونو ديدم هرچند که منی تومن چيزی رو که 

 اوهنا ميگن . ولی مسخره کنندگان، اينو منی فهمن.ديدم بيان کنم
و ! شايد مهينطور باشه! آه. ، يه توهم، يه هذيونهمهش يه رويا بود

ولی رويا چيه؟ و آيا ! يه رويا! اوهنا چقدر سربلند و مغرورند
فرض کنني که اين .  من باز هم خواهم گفتزندگی ما، يه رويا نيست؟

، ولی با اين حال من به )به نظر من(هبشت، هيچ وقت اتفاق نيفته 
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يه روز، :  ساده س و چقدر.موعظه کردن در مورد اون ادامه ميدم
مهمرتين چيز، دوست داشنت ! تو يه ساعت، مهه چيز يه دفعه مرتب ميشه

به چيز : بقيه به اندازه خودتونه، اين مهمرتين چيز و مهه چيزه
.  تو يه حلظه می فهمني که چی کار بايد بکنني–ديگه ای نياز نيست 

 شده و با اين حال، اين يه حقيقت قدمييه که يه ميليون بار گفته
آگاهی ! ولی هنوز جزئي از زندگي مون نشده –و باز هم گفته ميشه 

نسبت به زندگی، برتر از خود زندگيه، علم به قوانني شادی از خود 
و من اين .  اين چيزيه که بايد باهاش مبارزه کرد–شادی برتره 
 اگه فقط مهه خبوان، ميشه تو يه حلظه، مهه چيزو درست .کارو ميکنم

 .کرد
 

و خواهم رفت و خواهم ....  به دنبال اون دخرت کوچولو رفتمو من
 ....رفت


