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 بخش اول
 

 نویسیکوس نه است رُمان نه ستمقاله یک قصه این

 کته  دستتی  و کشید مادر توی که ستدردی. ستکرده در پدر روزی که تاریکی در ستشلیکی آدمی هر

 توانستت متی ! شتد ! نبتود  آمد، دنیا به وقتی! نداشت کسی در شهری که دستی. برداشت نفر دو هر این از

 و گذاشتت  سترش  روسری شدمی. کند شتن لختی ایدکولته و دامن دکمه،راست پالتویی و شلوار جای

 هتم  مترد  برای را مذهب بکارت اگر! کند رؤیت را اتبافته موهای نباید حرمیزنِ نام کرد، هیچ زدگوش

 جنابِ فردا همین از بکنید، اگر را فکرش. دادمی شرعی ودوزِدوخت به تن نیز شک اوبی کرد،می تعریف

 در و! اندباکره اند،نکرده اصالح را شانصورت هنوز که بلوغی تازه پسرانِ کند اعالم فتوایی در افندی مُلّا

 یدوشیزه هیچ آیا شوند،می محسوب جنده بزنند، را خود سبیلِ و ریش زوجه اختیارِ از پیش که صورتی

 درآیتد   ستت کترده  صتو   و صتا   را ختود  صورتِ ترپیش که پسری عقدِ به شدمی حاضر داریخدا

  بزنند! صدایش جاکش جهنم در ندارد دوست کسهیچ که ستبدیهی

-هبت  را خود معنای جنسیت کنیم، تحریف ،اندکرده تعریف کنونتا که را اخالقی و باگر مذه سنت، اگر

 . کند باب داریبرده ،در خانه سنت مطابقِ دهندنمی اجازه کسی به دیگر و دهدمی دست ازطور کامل 

انِ شتلوغیِ خیابت   بته  بخواهتد  تدل تا اما نبود، برده نداشت، پرده شهلی! بگویم پردهبی دهید اجازه پس

 ناگهتان،  کنتد متی  فرود قصدِ که ایپروازِ خسته با روز هر. نبود درَش انداختن سوزن جای بود. لیزهشانزه

 کتش  را هتا از آن یکتی  شتب  هتر  و بتود  نه از پُر که در ویترینی باشد برده دست تا شدمی خانه یروانه

 .رفتمی

 ...کی گفتم  !چی پس تگف! خودبی گفتم نیست، ممکن گفتمی چرا  گفتم !بود نه گفته

 گفتته ، ختورد می وول اینویسنده! ببخشید ایلیسنده هر ذهنِ در که گفتگفتم طوریهمهبعد از  باالخره

 برداری  رو گوشی خواینمی تو! قارقارک این برد رو سرم بود

 !برداشتم و، باشه گفتم
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  !خوبی الو -

 خوابم گفتم

 شدم مزاحم پس -

 خُب گفتم

 برهینم خوابم باز -

 خب گفتم

 شاشیدمی ساعت به دم بیرون هوای مثلِ امروز بچه -

 خب گفتم

  !نیست مساعد تحال امشب تو کهاین مثل -

 

 قتدّی  یآینه در را خودش کهآنبی  نکرده بازدیدی از خانه و گذاشت را گوشی، خُب بگویم که آمدم تا

 آن هتوای . بخوابد ویرت که جایی ببرد را تو بود گرفته ویرش. شد ولو تخت بر جنازه مثل، کند زوراندا

 دردی، رفتت  آب شیر زیر هاتانگشت وقتی که شد تگری چنان هویک. رفتمی سردی توی داشت شب

 تتهِ  هتای برگ با و بریزد هم به را موهات که بود آمده باد اما، آمدنمی تندی بارانِ. ریخت فوری و کشید

 همته  هتا اتتا   وقتتی  کته  مانستمی تاریکی شغالِ به تنهایی در خانه. کند پاش و ریخت کوچه در، پاییز

 بتاالخره ... روتختتی ، مالفته ، پرده .بود کرده کمین، باشیم ما که جوانی خروسِ و مرغ انتظارِ به، خوابیدند

 از یکتی  بته  هتم  را دیوارهتایش  پریشتب  بتود  داده. بتود  کترده  صتورتی  را چیتزش همهبی اتا ِ چیزِهمه

 .کند صورتی تا کارخانه کارگرهای

 ! شد و 

 دم که ستنمامی دخترهایی توی صورتیِ رنگِبه ، بود کرده پا و دست که کوچکی جهانِ فجیعی طرزِ به

 داشت. تا بَلدی آخری این اما. خوردندمی برگشت، از فروفقا بعد و آوردندمی خانه به را خود ساعت به

، شتد  تنتد ، رفتمی غمزه با که هاییقدم، کردم بینییشپ، آمدمی عشوه و ناز با در کوچه که را اشتنهایی

 ستفیدش  هایدست و گذشت، بود رفته فرو هم نصفه تا شانیکی که انگشت سه دو و لیچار چند بینِ از

 بعتدش . ریخت توش گروپّی شپستان دو هر و کرد سبد سینه زیرِ، باشد تنور نکرده سیرِ که نانی مثلِ را

 فترو  تتاریکی  دلِ توی صوت نزدیکِ سرعتی با که شکاری جتِ یک مثل... فراردِ و کرد دویدن به شروع

 ،ریتز  هایبینِ خال، هاشلوغیِ آدم توی پرید، بخورد آسمان تهِ به کلّه با که است االن همین و باشد رفته

 بتینِ  پتتی  و لخت، کردم رو من که دلیآسِ دانستنمی کسهیچ که بُر خورد نفهمی طوریبفهمی همچی

 خوردمی پیچ اشکرده سیاه موهای، آمددرمی حمام از که وقتی. بود باالتر هم قدِّ بلندم از شهال. هاستنآ

 آب آدم کته  کترد متی  ورانتداز  را آدم ستراپای  کردنی و خمار چنان. شدمی پخش هاشانه روی باال و آن
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 و کترده  عتر   پیشتانیِ  ابت ، رفتتی می که طر  هر از داشت. را رشت هایکوچه خمِ و پیچ شتن. شدمی

 از و دیتدی متی  را شرُخنتیم  از قستمتی  بتاال  از آن. گشتیبرمی تپّه دو بینِ، آویخته لوچه و لب از زبانی

 . بود دنیا یبقیه که بلورینی کونِ و کمرگاه رنگِکم موهای پایین،

 ستاخته  حتتمن  کارش، ببیندش مردِ ندیدبدیدی دادمی پا و کردمی پاش کوتاه دامنی اگر! پایی مچِ عجب

 آجرساز بتود  هایتاقچه مثلِ نه! باسنی عجب! کردمی خودنمایی تراششخوش پاهای روی رانی چه. بود

رادیتاتور   کته  ایرستیده  دوران بته  تتازه  مثل دیوارهتای  نه، اندکرده نشینیعقب پنجره پای از مترنیم  که

 کتاره یتک  که بودند گذاشته کار شباریک کمرِ زیرِ کونی الکردار. کندمی ایفا را آن یتاقچه نقشِ، شوفاژ

 چتادر  زیترِ  کتونِ  بترای  کته  شهرستتانی  یندیدهکوس پسرهای دودولِ به رسد چه، کردمی شق را چشم

جعفتر   کته  نپترس  هتاش پستتان  از وای! ایسینه چه .کنندمی راست هم رودمی باد در که پیرزنی یمانده

 کوس شهری گفتمی، سر و صورتش به زدمی ریدمان مرغ کونِ لِمث خدا یهمیشه که هاییلب با لختی

 حستن  از پتس  سال سه من و کردی کار روش من بعدِ سال دو، باشی داده دل که هم زود تو خیلی! نگو

 خیلی خدا گفته رقاص علی گفتمی همیشه، بود گرفته پاس پسرعمویش از را توپ که او تازه و بازبچه

 از دوبتاره  را آن شتود متی  نته  کند.می پروار بار یک فقط هر هزار سال را مرغوبی این به انارِ که گداست

 الی کته  بتس  از، متواد  سواد همه آن با هم خلقی رضا که شو خیالبی پس، دید جایی در نه، چید شاخه

 یکلّته  آن چطتوری ! زدمتی  آتتش ، کردنمی نگاه شهلی! شد جلقی، دید و خواب کرد  خیال شهال پستانِ

 رفتت، نمتی  راه طتر   گوینتد متی  کته این! داندمی خدا کردمی حمل را درشتی آن به هایچشم ،ککوچ

. بود جاری روپیاده توی آب مثلِ، زدنمی قدم شهلی. نیست دختر این هایقدم وصفِ درخورِ، خرامیدمی

، داشت بلدی عجیب ناکس! کرد مغر  سگتخمِ، شدم لخت که همین نبودم. ماهری شناگرِ من که حیف

 که انگار. کنی دوربین را اتچپ چشمِ اشباد کرده کوسِ درزِ دمِ دادنمی اجازه کردیمی هر کاری یعنی

 چنتان  چرانتی  چتال  و چشتم  اوقتاتِ  در و دادمی شده جفت پاهای با باشد. کرده مخفی شدرون گنجی

 شتد  باعت   اُمّلتی  یهشتیو  همتین  اصلن. داد احوال صورتِ به لعابی و رنگ شدنمی که پراندمی جفتک

 متدت  ایتن  طیِّ هاشگوش. برسد ماه هفت به عمرش... فاتحه و کشیدمی طول هفته دو باید که ایرابطه

 و کشتاند  عاشتقیت  بته  را کتار ، عتادت  عاقبت که بود گذاشته وقت گوشی پشتِ من شنیدنِ برای قدرآن

 ترکید بمب ناگهان که بودیم پیچیده هم دورِ، رز شاخه دو مثل، بود شده هوا هوایی که شب یک باالخره

 هتای شتاخه  از یکتی ، شب آن، بودیم کاشته یِ همعالقه توی که بیدِ مجنونی گویا. پیچید شهر در خبر و

، زدمتی  پرسه حوالی آن که را خِرِ کالغی تا بود کرده فرو آسمان در شکاری ایمثلِ جنگنده را اشژولیده

ستر   به السّاعه تا را خبر کند ثارااهلل گشتِ شده کارِ خیری بانیِ ،خدا رضای برای کند شتحریک چسبیده

 ایتن  تعریتفِ  از پتیش  امتا  است مفصل شداستان .برسد، بینندمی نامشروع هایخواب که لختی دو وقتِ

 رُمتانِ  بتس  از ختورده  هتم به حالم ستمدتی باشید، شما من آقای کنم. اشاره اینکته به نیست بد ماجرا
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 ختدایی  امتا ، بنویستند  کتوس  یدرباره که کنند بافیفلسفه خواهندمی همه. اندم دادهذهن دِخور به کیری

 را مستلمانی  جتوانِ  آن در و کاتبتان  افستارِ  مسمّایبی نامِ با قطورکرده رُمانی شانیکی. نویسندکوس می

 آدم کته  دهکوبیت  متی   بته  یکتی  و نعتل  به یکی قدرآن ،فرستاده کلیمی پیِ دختری صفحه صد دو حدود

 نویستنده ، آغتازین  یصتفحه  چنتد  همتان  در نبتود  بهتتر  چتی   بترای  آخر، وفنگدنگ همه این ماندمی

 ختود بتی   !والسّتالم  و کنتد  کامل ترتیبات، مشنگکوس یپسره دهد اجازه کرده وجورجمع خوابیتخت

! خوابتد نمی فارسی زیرِ ،بخورد فاک دردِ به که اینویسنده هنوز، پراکنیچُس سال همهاین بعدِ که نیست

 تتازه   !کندمی چه برای کتابت، اندشده اللهیحزب تازه هایمسلمان همان جماعتکلیمی نداند که کاتبی

 هتاش نوشتته  در، شودمی محسوب دیده! ببخشید داده کالس لقِّ ارشادِ خیلی کونِ خوارجِ از که هم یکی

 حاال تا یکی من خداوکیلی اما. کندمیله اما را خودش ،ندارد که کیری خُرده و کوس خیالِ و کون با دارد

 در، باشتد  داشتته  ختواب تختت  بته  ربطی که حیوانی بگیر تو اصلن انسانی یرابطه یک از اینشانه حتّی

 خدا باری بنویسد که بود داده فاک به را بار خودش یک فقط نگویم دروغ. ریدم نه، دیدم نه هاشداستان

 بگو تو یا معاشقه یک از تصویری هم مقال همین در اما کرده خاک شسوراخ توی الفی، گلشیری بیامرز

 ایتن  یهمته  یپدرخوانتده  کته  گلشتیری  خودِ، بروم دوری راهِ چرا اصلن. نداد که نداد دست به ،تجاوز

 بلتد  اصتلن  یعنتی ! توانستنمی! نکنید اشتباه! نه کنی نخواسته فکر کهاین نه نتوانست باری، هاستپاپتی

 از ایرانتی  جماعتتِ  کتی  حاال. کند لختی کمی الاقل کرده لخت اشخوردهپیچ سطرهای توی را زنی نبود

 کته از آن پتیش  روز یتک ! نترفتم  یعنتی ، رومنمتی  رو از کته  من! بماند، شوندمی خسته نویسیکیری این

 بهتش ، نیستت  هم پرتک و ندارد اصخرآغا به ربطی که زدم هادی به زنگی، کند پیدا در خانه ایسروکله

 !رو در و بزن زنگی امخانه درِ دمِ بیا هفت امروز سرِ ساعتِ گفتم

 کته  شتود  وارد هفتت  مانده به ربعیک، قرار طبقِ وفنگدنگ جور هزار با خانم که شدم منتظر هم بعدش

 !شد الحمدااهلل

 

 پتر  تپشتمَ  و ریش چرا و پا کردی  دست یهاین دیگه چه ریختی ،قدر دهاتی نبودیشهری تو که این 

 ندادی 

 !پسه خیلی کیرم هوای که نبکَ فوری نباشه. حر  

 ندکَ و

  !باش زود دِ خانم. سلیته دربیار جنگی هم رو شورتت و سوتین و جوراب 

 درآورد و

 !بخواب حاال 

 خوابید و
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 ! مردَ! نه جوریاین 

 معلومه  مرگته چه امروز تو 

 !فوری واکن پاهاتو 

 شدی  راضی! شکنجه آقای کنیمی حال طوراین 

 

از  اشادکردهبت  کتوسِ  و بمانتد  بتاقی  قمبل درحالِ شکون که گذاشت شزیرِ شکم نازبالش دو بالفاصله

. بستت  تخت یگوشه ارهچ به محکم کرده هفت را پاهاش و صلیب دو دستش. دهد نظامی سالمی، زیر

 کتوسِ  درزِ تا گذاشته شکون الی کرده دراز یزبان. شد پُلمپ محکم ایپارچه با شدهن و چشم بعدش

 چتپ  بته ، آمتدم  پایین شراست پای مچِ تا کرده خیس ایجاده مپایین لبِ با. برد تو اششده سرخ حاال

 سُتر  شپوستت  روی کته  بتود  دنتدان  نوکِ نوبتِ حاال. شد دهیلیس شراست تا پهلوی چپ پای از، رفتم

 .بخورد

 !خورد و

 در، کنتد نمی فرقی هم نکند. کند خبر را هابود همسایه نمانده کم سگ عوعوی، رسید که گردن پشتِ به

 گتوش  و چشتم  پنجره پشتِ همسایه سبیلِتازه ابولی، شود خوانده امخانه به خانم یک که همین حال هر

 !سگ خورد! بزند. بزند را شجلق که ایستدمی

 شپش که بادامیچشم هایجنده از یکی، شتمدا چین به پیش سالِ چند که سفری در باشید شما من آقای

 آدمِ که هم من! بزنم شکتک، دُخول از پیش و حشر وقتِ کردمی اصرار، انداختمی تاس شجیب توی

تو مستتر   گفتمدام می ،تانک چون کون دوشیزه و رفتنمی مکت به، هستم شاعرمسلکی و مُبادیِ آداب

 لذتِ صورت این درداد که رسد و توضیح میه به ارگاسم مینجتنها تحت شک کهای و اربابی و من برده

آدمِ  استاس  از کته  یکتی  بتاز متن   اما. بخورد کتک باید که برده نه، شودمی دوچندان ستکننده که مستر

 مغتزِ  کته  ببترد  بته رستتورانی   مترا  شد مجبور طفلی کهاین تا. نرفتم که نرفتم زیرِ بار، هستم مآبیجنتلمن

 یمرتیکته  بعتدش  و داد ستفارش  تانک چون کون دوشیزه، رفتیم پشت آن که همین. ردکمی سِرو میمون

 حیتوان  دادِ که کرد وارد سرش به ایضربه کارهیک. آمد سرِ میزمان ایبیچاره میمونِ با، لوچ ینخراشیده

 . درآوردرا  بیچارهحیوان  مغزِ کشید و کاردی زدنی همبه در چشم و رفت هوا به

میمتونِ   مغتزِ  کته  طتور همتان . بتود  افتتاده  هتم  مدوزاری تازه! بود ایخوشمزه غذای عجب خودمانیم اما

 کته  کتنم فکتر متی   بتود  ستفر  همتین  از. دارد کتردن  هتم  خورده کتک کوسِ زنِ، دارد خوردن خشمگین

 ستر  به زدم، درآمد که سگ عوعوی، کردنی روالِ هر طبقِ پس. شد کارم راستِ کردن از پیش کاریِکتک

 .بود شده خونی و سرخ شتن که طوری، شکوس، شکون، شصورت و
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 !توش بذار حاال رفته ضعف دلم! دیگه بسّه! نزن شهری! جونِ مامان! جوون آخ 

 !خانَم جیندا بگیر اللمونی نباشه حر  

 زنتگِ  کته  بود نگذاشته زنیکه دستِ توی، بود گرفته قد قاسم تبرِ میرزا یدسته مثل که را کیرش حضرتِ

 !آمد فریاد به انهخ

 با کسی قرار داری  کیه  

 ...خبربی کرده جرأت جاکشی کدوم ببینم رممی، نیست کار در سیکو تو جز امشب 

 هاباشه کمیته ممکنه! نرو عزیزم 

 !نگو جفنگ 

 

 بته . بستت  محکتم  و کترد  بتاز را  خروجتی  درِ، کنتد  تترک  را خانه کهآن بی. شد خارج صورتی اتا ِ از

 هتای نتاخن . زد فتوری ، بتود  درآورده دُم را کته  شریتش  برداشتته  ترک یآینه و جلوی رفت یدستشوی

 کرد هاشانگشت سوارِ، بود مانده جا خانه در ترپیش که را هاجنده از یکی! ببخشید... همسرش مصنوعیِ

عطتر و  کته   خیستاند  طوری، بود خریده گذر سرِ فروشِدست از تازه که کدّی ادکلنی با را شصورت و

 ! گرفت که، دبگیر مامرگشمَکُلعاب التی 

 محکتم  کته ایتن  به محت ِ  و کرد بازش آرام، شود خارج خانه از کهآن بی رفته خروجی درِ دمِ تا دوباره

 گاماسگاماس. شدم پا فوری و زد سفت زمینِ به را خودش، داگالس مایکل مثلِ کشیده ایعربده، بست

 زوزه داشتت  تترس  شتدتِ  از ،کترده کتف  دهنِ با بستهکت شهلی که حالی در کرده صورتی اتا ِ در قدم

 صتدایی  بتا  و افتادم شلخت کونِ روی ایخوردهتیر خوکِ مثل نکرده روزش و حال به التفاتی، کشیدمی

 و هِتن  هِتنّ و  چپاندم گوشش توی را کیرم، نداشتم کم نشوریکون داگالسِ هیچ از شدادن در تغییر که

 صتو   و صتا   صتورتِ  جنگتی . کردمی دوچندان را کردن لذتِ که بود افتاده ایرعشه نچنا به. راندم

 رستیده  راه از تتازه  ستار ِ  کته ! امشده عوض، عوضی منِ ببرد بو تا ماالندم شکون قُمبلِ رویرا  امشده

 شبتدن  و تتن  در کته  ایرعشه از البته که اوست به تجاوز گویندمی چه یا ریپ حالِ در داده مرا ترتیبِ

 را شگردن که گوسفندی مثلِ طفلی. شده باورش طر ، نداشته ردخور نقشه که فهمید شدمی، بود افتاده

 دمِ باشتد  زده تُفتی  کته آن ختر بتدون  نترّه  یمرتیکه و کندمی جان داشت، باشند زده قربان صبحِ عیدِ سرِ

 الی ایختورده  آبسرخ یباریکهوج چون خون که طوری! ته تا بود کرده خشکاخشک، شکون سوراخِ

 ختون،  و عتن  از معجتونی  کته  جوری. چپاندمتر میخَرکی، زدمی جیغ تربیش هرچه. بود جاری شکون

 حتال  از ختانم  جنده که شدممی نزدیک انزال یلحظه به داشتم تازه. بود کرده سرخ و زرد را کیرم یکله

 را شدهتن  و چشتم  و هتا دست و پاها. خوابید کارهیک کیرم، باشد مرده نکند کهاین ترسِ از من و رفت
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! ببخشتید  هتا لیستنده  ایتن  مثتلِ  تتا  کتردم متی  تست تازه سکسی داشتم! منم عزیزم گفتم هرچه. کردم باز

  .نرفت که نرفت شبه کت باشم، نرفته نویسیکوس سروقتِ به سرخود هانویسنده

 یعنتی  نویستی داستتان  کننتد متی  فکتر  هایلیخ چرا دانمنمی کنم ها را تعریف میاصلن من چرا دارم این

 فکر، خوانیمی را نویسیکوس این داری که هم تو حتمن. دارد قصّوی تحریفِ که ایقصه کردنِ تعریف

   !ها مجاکش کیری کاتبانِ این از خیلی مثل هم من کنیمی

 بهتش  فارستی  رُمتان  در بتس  از آمتده  تنتگ  به که خودت شبیهِ هستم ایخوانندهخُرده هم من! عزیزم نه

 هتای بازی کلککوس همین از یکی و ارشاد و فرهنگ و اخال  ترسِ از و شد داده خوابتخت یوعده

 غیبتت  کیرختورده  کتوس و کتونِ  ، سازشدست خیالِ و در خواب که رمانی آخر. شد سفیدخوانی، رایج

 دروغ دارم! اکپرچتی  بگتو  تو اصلن مادرت جونِ  !ها خوردمی دردی چه به، نباشد زندگی و باشد داشته

   !نه شد چی باالخره بدونی که اینی کفِ هم االن حتمن  !کنممی جاساز

 تتوی  و کتنم  نویسیکوس که کردم پیدا راه از سرِ را نابکارم وقتِ کردی فکر! باش خیال همین به! بیآلخ

 قرار اگر! باش داشته دل دهم.نمی اکران که سوپر فیلمِ بزنی  را اتجلق پا نشناخته از سر هم ندیدهکوس

 شتود  متی  چته  وستط  ایتن خواننده  مشارکتِ تکلیفِ پس، بزند بیل من تخیلِ بازی را زمینِ یهمه باشد

 یخواننده! ببخشید راننده بندِنیم شعورِ خرجِ مفتی تا برنداشتم که راه سرِ از را مخیال! ببخشید... را خیارم

 پتیشِ  بتردَش متی  آقتایی جتاکش  صتورت  در ایتن  که شده وانیر یا هم خانوم جنده اون. کنم سوارگاری

 کنتد  وگتور گم را الشه که جعفرالت دستِ دهممی لیونییم! بهتر چه که مُرده و کنده جان یا، پزشکروان

 زنتد متی  ساک دارد دیدی . دهدمی ادامه شبه خوردن و آیدمی جا شحال گنده و سُر و مُر اصلن که یا

 !جاکش

 

 رو کیترم ، شکتون  کته  بتود  جااین خانمی جنده تو از پیش! کن شپاک اول رو بدمصب رِکی این عزیزم»

 «.بود کرده خونی و عنی

 

 و عشتق  و هستتم  ناکستی  و کسهتر  با کنم علنی اگر چون. کنممی مزمزه دلم توی همیشه را اُردها البته

 چتی  ...افتنتد متی  گترگ  کیت  جانِ جستدِ  به که هاییشغال مثل، ماه یک سرِ، نیست در کار هم ازدواجی

   !گفتممی

 پتام  دو هتر  شصتِ انگشتِ. افتادند مجان به تاییپنج و بودند کرده مست که شبی، داشت حالی چه وای

. بتود  رستیده  اکمتل  حتدِّ  به مشغولیاتم. دادمی حال تربیش، آوردمی حال که کیرم از که بود شده پا چنان

 پتای  شصتتِ  ناخنِ هاجنده از یکی. سوراخی پُر بکند که بود نمانده باقی عضوی! ببخشید... عذری دیگر

، زدمتی  لیس مچپ تخمِ داشت که حالی در و گذاشت شکوس توی مرطوب جویده دندان با را مراست



| علی عبدالرضایی  9 

 

 را باشتد آن  داشتته  مراستت  پتای  شصتتِ  نتاخنِ  به کاری کهآن بدونِ هم بعدی. خوردمی وول آن روی

 ...داشت خوردن در عجیب مهارتی که میسو و گذاشت شکون توی خشکخشک

 

 تته  تتا ! بیتا  پتایین ! بترو  باال! ونمیجو ،بلغزون شورقُلمبیده رگِ روی، کیرم زیرِ رو تزبون! ونجو خآا»

 «!آرره بخور

 

 باشته  یتادت  کرده خراب« سوشی»! باش زود دِ، بینیمی خواب داری که بازم تو! پاشو دِ! شهری! شهری»

 و بچته  بترای  فقتط . داریم دوره. گردمبرمی دیر امروز راستی! رفتم من کنی. عوض رو شالستیک زودی

 «!یبا !خورممی ،کافی توی پارتی هست یمن به اندازه !درست کن شامی خودت

 

 مثتلِ  گذاشتته  تنهتا  سوپرمنی خیاالتِ و خواب با را شهری، بود شده مصمّم دیگر، شد خارج که خانه از

 سترِ  بعتد . بفرستتد  تاکسی که زد شاد خیابانِ سرِ آژانسِ به زنگی پس .نکند اشغال حواس فقط شوهرش

، پاهتام  زیترِ . دادم رو و سر به صفایی، دارمآینه با ماتیکِ کشیده مصورت به دستی، برسد ماشین تا کوچه

 از، بتود  کنتده  شتب  دو سته  طتیِّ  کته  جانی یهمه با آفتاب هنوز که بود کرده خشک جا نازکیتن بر ِ

 غارغارکُنتان ، بتود  نشستته  پاییز تهِ در انجیربُنی لختِ یشاخه بر که کالغی، باال آن. بود رنیامدهب اشپَس

. بودنتد  کترده  اشتغال  را مختابرات  هایسیم، هاسیاهی یبقیه با ترپایین کمی که زدمی صدا را شدوست

 و دویدنتد می سرم در علچارن، چاالک اسبِ چند. شدمی ترگرم داشت و هوا شُرّیدمی هامرگ توی الکل

چالته بیترون    از ،بتود  کترده  گیتر  بغ  مثل گلویم در که را ایکالسکه توانستندنمی، زدندمی زور هرچه

 ،ریختت هام کته شُترّ و شُتر متی    اشک م راه افتادند و جنبِدر خیال ،تقلّایی که شد بعدش به هر .بکشند

، رفتمی راه که روهاپیاده در. نداشت تیمارستان با نسبتی شهریار را دیدم وقتی هنوز جوانِ رعنایی بود و

پالتو  که مانستمی تراشیکیرِ خوش به کرد.می هوایی را بختدمِ دخترهای یهمه رفت.نمی یاد از دیگر

 هتاش داشتت. چشتم   بتردن  پناه برای جاداری آغوشِ که بود قدباالیی و موبلند یچارشانه. باشد پوشیده

. دادیمتی  دربستت  را همه بعدش، دل اول، رفتیمی وا کردیمی که نگاهش! بود تیز، هیز نبود، دریدنمی

 را فیتل  خرطتومِ  زمُختتیِ ، کترده  وافور توی بازدم و دم بس از که دهانِ فرتوت این با شقیطونی هایلب

 بتا . کترد متی  آب شدهان توی قند مثلِ را تدندان، خوردمی که را تلب. نداشت نسبتی هیچ ،کرده پیدا

 ایتن  دانستتند متی  همه دیگر که طوری، کردمی امضا کوس روی کیرش با ارگاسم وقتِ، خوابیدمی هرکه

 منی، مرد این یباکره حسِّ و گیتازه و تر از. است زده سند شخود نامِ به دانگشش شهری هم را مغازه

 مثتلِ ستگ   شتهری  وقتی که یدپرس تپّهکوس رؤیا امثالِ از باید بگویم  چه، بودم آخری برایش اول از که

 داشتتیم  او و هتزاری  مریم با که شب یک تازه. نکرد پیدا شبیهِ شهری و کرد آباد را شهر یک، کرد شول
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 گوینتد متی  کته  را ایغنچته لب لیال، نیست مطوری که من گفت یارو، دادیممی را خوشگلهحسن ترتیبِ

 تتهِ  از رادیو در که باالکون حتی هایده! رفت دار سرِ کیر شهری با! نکشت بودی  دیده کشت، را خودش

 طفلتی . بتود  نیفتاده تیمارستان به گذرش هنوز هاسال آن! زدمی صدا را شهری! خواندنمی، خواندمی دل

 در کته  دهتد می جواب وقتی، برود سرباال آن از که صدایی هر به! ندیدنی ستکوهی زمان دانستمی چه

 بته  سترش  کجتا  دانستت نمی کسهیچ که بود ایترمزبریده ماشینِ یرشتقد. خوردمی غلت آن سرازیریِ

 هتم  بتا  کته  ستالی هفتت  ایتن  چقدر آورده بودم  من بود  آمده سرش بر چه هاسال این. خوردمی دیوار

 ...ازدواج

 

  «خواستید می تاکسی شما ببخشید»

 از بعد و گرفت ایو شماره رددرآو را شدستی کرد، حرکت بود صورتی کاش ای که قناری زردِ پیکانِ تا

 .گرفتم را مادرم یشماره بعدش. شود خبردار ششصت محمود که کرد قطع زنگتک سه دو

 دارم. حر ، مامان بده گوشی تندی! سالم سارا 

 شده  طوری بچه شهال شده چی 

 !مامان بده گوشی. شاشهمی سا  هم ،رینهمی خوب هم باباش مثلِ هم بچه. نیس مهیچی 

 «.ستکوچه این تهِ! چپ بپیچ لطفن! آقا»

 خانوم  سلیته کردی کفری گفتِ و گپ شهری با دوباره شهلی  ایسراسیمه چه 

   !اونی! استغفرااهلل ...گا زاییده یا! نیم مادرِ تو نفهمیدم هرگز که من باالخره 

 «!شممی پیاده جاهمین! مرسی آقا»

 ! خدافظ، ماداره دمِ ناال، دارم باهات یکارِ مهم، زنممی زنگ بهت دوباره 

 «شه می چقدر»

 «هزارتا! ،آبجی ناقابله»

 «!بیا راه. دو خیابون ناقابله هم چقد»

 

 را رفتت  مستیرِ  همتان ، پیچید و رسید تقاطع به که همین. دور شود تاکسی که کندمی پاآن و پااین لختی

 ! بزند را شزنگ فوری که یستادا صورتی ایدروازه پشتِ و برگشت قدمی سیوسیصد

 !زد

 پوشتد، متی  صورتی خوابیدیم هم با که روزی از و است من هایگریه معتادِ شپهن هایشانه که محمود

 و داد جتا  ختودش  در مترا  یهمته ، باشد داشته خوردن قصدِ که انگار و آمد بیرون در از درز هاشچشم

 دیگتر  یاشتاره  بتا  و داشتت  بترَم  زمتین  از دستیتک و ردک باز آرام را در، نبرد بو عابری هیچ که طوری



| علی عبدالرضایی  11 

 

 اتتا ِ صتورتی   صتورتیِ  خوابِتخت صورتیِ یمالفه روی زدنی همبه چشم در تا کرد بسته را آن، دست

 .کند امپیاده شرنگ

 

  شدم پریود دیشب 

 ! رممی خاکی جاده، داری فراوون امکانات تو، نیس مشکلی 

 دادن مرخصی بهِم ساعت یه فقط امروز دهش دیرم! سرت بر خاک ای 

 ! خودت مالِ بقیه، کافیه شساعت نیم! وقت همهاین تا کو 

 نیس  خونه کو  قاسم راستی 

 یخونته  رفتته  دیشب از قاسم کردار خوش کنیمی دعوت طیاره تا دو باند یه با، پریودی گیمی که تو 

پتیشِ   بتریم  پتا تُتکِ   یه هم با تا شو اداره خیالِبی پایی اگه، کنه پاتیقاتی خرابه فاطی و زهرا با که عذرا

 ...کنیم هوا عزراییل، اینا عذرا

 یخونته  اگته  البتته . شته می تعطیل بانک یا، کننمی اخراج رو ما یا برین پیش جوریاین اگه تا دو شما 

 ...داره سرّی و سر شهری با جنده این کنممی فکر. اومدممی ،نبود عذرا

 تنبلتی  چرا تو، شهر یتو نذاشته که خالی سوراخ! رو ما نمودی تجاکششوهر  این با کهام تو! بابا ای 

 .بریم بیا پاشو کنی می

 شدوّمتی  من کنه تا قسمت رو تراشیخوش این به کیر دیدی رو لیخکوس کدوم آخه، نیست الزم! نه 

 !پَسه خیلی مکوس هوای که بکَن فوری باشم 

  پریودی  گیمی که تو 

 !دربیار خواستی خودت! کشکوس ستآماده که خاکی جاده 

 !درآورد و

 !کیری بده پِر هم رو تجوراب و شورت 

  داد و

 !بخواب حاال 

 خوابید و

 !باال رو! کونی بچه نیستم ماساژور که من! نه طوریاین 

  !خانم شکنجه سرکار شد خوب 
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 بخش اول

 

 ست یا زنانهاستان مردانه یا مقالهاین د

 رستمِ  نکنتی  خیتال ! نخور کرد، جامی کُرنش دیوار به که برخوردی مجنون بیدِ هایشاخه ازیکی  به اگر

 بگتذارد و انتدام   شکتون  درِ الکردار که بگذار دیوار یسینه وسطِ مَشتی لگدی! نشو خر است، این زمانه

 ! کند مجموع اشلکنته

 دار سترِ  را نتترس  ستری  که غولی از هم ترس! نترس ولی! بنویس! برو داری اصرار که حاال! نکن معطّل

 خیابتان  به نگذاری. محل توست، منتظرِ کوچه سرِ که ایمورچه به باشد تحواس فقط. ترسدمی، بردمی

 تالدنبت  درازگتردن  گرگِ چند، راهبزرگ دمِ! نکن داغ کند.می وا وا  سیاهی سگِ احتمالن، رسیدی که

 ! بُکن، کُشدمی حوول و حالبی که باشی پلنگی نباید، کنندمی

کجی خواهد کرد. مفعتول  گردن روت در رو، کرگدن جنگل سه دو، داری کاری قرارِ آن با که ایقله پای

 !غول باش !پسرم از همین حاال غول شو !نباش

 ! نوشتی و

 وتک. رفتمی فرو داشت تاریکی دلِ توی جاده در، باشد آمده بیرون غال  از تازه که ماشینی وتوکتک

کنی و می آهسته قدمی. بود روشن، بودند کرده تدنبال مثلِ قطاری که هاکوچه نوکِ روی ایمغازه توک

 ... کنیمی فکر که زنیمی صدا را کسی، نیست کار در برهوتی جز، گردانیبرمی سری

 جتاده  کنتی. متی  انداختته  نگتاهی  تپای پیش بعد. رددگبرمی تنها و خوردلمبر می صدایت تاریکی توی

 د.دراز بکشت  تپتای  پتیشِ  رویتی مال الاقل راهِ تا بکنی جان شوسط تراکتور مثلِ باید که ستسنگالخی

! باشتد  هسترعت گرفتت  ، بختورد  هتد   به نهایتبی در بخواهد که جتی مثلِ، دور سمتی به که تراکتوری

 التمتاس  گشته زنی دنبالِ عمر یک که دری. شودباز می تو در دَرش .نیست بستهدر ایجز خانه که هدفی

 همتان ! باشتد  توانتد نمتی ، باشتد  نداشتته  زن بته  اگر ربطتی  داندنمی که مردی، کند بازش مردی ،کندمی
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 خواهتد متی  کته  داستتانی  یقصه تحریفِ برای تا داد کل دانای دستِ حربه ،قبلی در بخشِ که ندانستنی

 آیدمی که زنی. بدهد ،باشد شهلی همان که درونی زنی به را راوی درونِ مردِ نقشِ، ندنک تعریف داستانی

 را کل دانای یا مؤلف نیّتِ اما، بدهد خوردمی همبه قصه از شحال که ایقصه فضای به و حالی حسّ تا

 بعتدها  کته  یمتان رُ آخرِ سطرِ چند در دوباره شودمی مجبور شهری که کندمی تحریف چنان، باشم من که

 در کنتد  قلمتی  ایمقالته  الاقل رفته راه راستراست ،نیست مهم چندان هم نخوانید اگر و خواند خواهید

 و رُمتان  و داستتان  هرچته  دهتنِ  متن  اصتلن  و نبتود  صاد  هدایت، با و بود لکاته که اثیری زنی وصفِ

. شتود نمتی  پیتدا  دَرَش مهت  شتادی  ایپستیلون  یک و کندمی زنجموره فقط که گاییدم را ادبیات بالنسبت

 چندجنسیِ یک جناتِو و سَکنات کنِرنگخر توصیفِ، شزنهمبه حال هایخصیصه از یکی که ادبیاتی

 زنندمی قلم هاشانعشوه توصیفِ حولِ چنان جماعتلیسنده که هاییکمرباریک. ستپاپتی و وَرگلترگل

 هرچته  از تحتال ، ت در بیایدکوفتی آبِ و بزنی زمین را آنها که همین نویسندنمی هرگز چرا اممانده که

 . خوردمی همبه عالم همه در نازبالش

 و مستی  یکاسه و کماجدان انواع، لوله شده یقالیچه و قالی، شمعدان و آینه، برنجی سماورِ چند همیشه

 هتا استتان د ایتن  انبتاری  توی، رودمی مسجد به پُر عاشورا هایشب فقط که خالی یمجمعه چند باالخره

 مهرآبتاد  فرودگتاهِ  در بگوینتد  آینتد متی  تا، کنند ساخت تازه فضایی خواهندمی که گاهی. خوردمی خاک

، کنتیم  و صتو   صتا   را هامانقوله و قرض که داستان خیابان سرِ فروشگاهِ به بودیم رفته و بود همهمه

 پتا  و دستت  کته  ستفیدی  یصتفحه  توی، بو  عهدِ نمایآدم و آدم فوج یک شده خالی شانبال و دست

 و زکّی گفته لمپن هرچه به که ستچیقهوه شانیکی هالیسنده این یزمره از .زندمی لول ناگهان، کنندمی

 ایتراد  محترمتی  یدوشیزه که همین کرده سرو شده کنسرو چای قاطیِ ی قَجَریقهوه، خانهقحبه  آن توی

 کنی می داستان که چیست کوفتی این، گیردمی

 

 چنتد  بایتد  حتتمن  کنتی  می دوبهیکی هم من با حاال! سُماقیسیتی درآورده خارخسک متدُ کهاین لمث»

 بیرون دُکّون از کونی درِ با رو سلیته این بیا« توکا»  !پتیاره بکشم آب تو گُهِ روی واسه رکیک فحشِ فقره

 «!کن

 

 مردمتانِ  یداستتاننده  کتاره یتک  کته  کترد متی  نگتاه  داشتت  بِر و بِرّ، پختکدم رنگِ به صورتی با دخترک

 اشگونته  روی که رنگیکم و خالِ اسبی صورتِ با و کردمی سپری ایّام دیگر یگوشه در که خوردهسال

، انداختمی و تسبیح فرستادمی استغفار خود برای الباقی کلثوم و حضرتِ ذکرِ با داشت، بود درآورده مو

 .پرید شانحر  توی کله با
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 موهام که هم منو تازه داره. معصیت کردن بلغور رو هاحر  این نداره، سالی و سند که دختر پیش این 

 رو خریّتت  تونسّتم  که سبسّه جورایی یه گوشم و چشم هنو وگرنه، شیکسّه ایطوری روزگار، شده برفی

 ن کته م! کنم جوروجمع گروبی و کوسه برای لیسنده و سِنده انواعِ امضای گُروپگُروپ کرده خریدپیش

 و کترد متی  پُترس  بتاس  کجا از، داره هوش تربیش خرگوش از که هم زمان خانمِ! هیچ تازه رفته مگوش

 ختون  لپّتاش  از بختری  مُت   رُژتتا  دو اگته ! رهنمتی  لو کسی سیاهِ صورتِ، سیلی با که شدوزاری افتادمی

 رهمتی  باال پارو از که تپول تره تنگ شکون، ترهچا  هرچه، مرغ کشی نمی خجالت !مرتیکه چیکهمی

 قهتوه  بتا  کترده  هَپرو رو بختسیاه ای یمهریه چندرغاز، داریمرغ و خانه سرِ تاختِ چی واسه! الکردار

  !مادرقحبه کشیمی هورت

 دوستگ ، صُتبح  تتا  شو که دنبالِ ای روی سگِ توئه !ول مِل کن خانمِ زمان مَمانو !جان ها گفتی خانوم 

میخه کتنم،  رو شیش دماغگنده یرفتهخوابخاله ای طال  اگه! کنه حشری رو خرمدسته چیزی تا زنُممی

 شی ی من میاصلن شما صیغه

-پشتتک  کردهکف کوسِ پیشِ، نداری دادن کونِ کون! روزه به هم تلکونلک هنو! خوبه خوبه! واه واه 

، بشتورن  سرِ تخته رو تتنه پایین اون االهی گن داستاننده می هم تو به مثلِ من ناسالمتی زنی می وارو

 کته  داغ کتردم  رو مدستت  پشتِ افندی ملّا با صیغه بعدِ من، کنی هاچه من با تا چه کردی بچه اون با تو

 ...نکنم وصلت جماعت چیقهوه با دیگه

 

 و ستینما  واردِ و ختورد متی  کلیدر طوریاین خدا یهمیشه ،خوردهسال مردمانِ همین از یکی هایحر 

 و کته  بتا  را دود و داشت مجروح یریه با دودکشی که شافیونی و اعیونی یخانه توی تازه. شدمی رتیات

 هاروزنامه در را احمقانه ترهاتِ همین، نشستمی چمباتمه وقتی، دادمی بیرون شخشک هایسرفه یکه

 خیلتی  طر . کند داریخدانگه هم خدانشناس جماعتِ با توانستمی که کردمی حشو و رفتمی حاشیه

، بود آبادی توی دولت کشِکیف که سلمانی جنابِ، نداشت خوش اصلن و نبود خوشدل شمسلمانی به

 انگشتت  طتوری ، خورده وله اله، کرده خوانیمرثیه انداختمی کمر توی قر که آهنگی با، تلویزیون وسطِ

 اون کتن  ختاموش ! اومتده  دوزوسک دکترِ، اومده گوز رفته گُه، بگوید شهلی به شهری که بزند شیر توی

 دمتاغِ ، سیاه دده وزوزیِ موهای مادرش مثلِ! شناسممی هاشگیبچه از سرتاش جاکشو این، رو بدمصب

 تهِ در شلوغی یاداره مشغولِ خدا یهمیشه تندش یسبزه پوست با و داشت بزیپاچه ابروهای، ایکوفته

 شبیترون  سترا داستتان  از وجوپرس بی شازده، فتادندامی ریسه و غش به هابچه که وقت هر .بود کالس

 سر و گتردن  چند، بود کرده اشرفوزه بس از! ندهد شراه خانه دیگر به خیرالنسا که دادمی دستور، کرده

 ناخواستته  کیرکیترَکش ، کترد متی  تمترین  کالس تهِ را زدن جلق داشت که روز یک.  بود قدباالتر همه از

 کته  همتین  نشتور کتون  یپستره  و کترد  ممتاس  جلویی نیمکتِ هایستانندهدا از یکی کون به را خودش
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« پنهان ینیمه» بگذارد را شنام خواهدمی بعدها نگو که انداخت راه قرقیقش، افتاد مار یکله به شمچش

 ! نشود خبری اطرا  همه سلمانی در از دیگر تا شود و بانی باع  و

 ! نشد

 متن  و نختورد  جُم خورشید، زد ماه کونِ به را کیرش هرچه زمین هک بعد ایخُرده و شب هزارویک تنها

 دیتدم  دانشتگاه  کوی توی را اشگاییده نکرده خوب شهرزادِ، بودم شده دانشجو داده کنکور گرفته دیپلم

 داستتان . داشتت  خانته خیتا   طتر   کته  ایراسته به بردمی خود با و گرفتمی را آدم حواسِ و حال که

! نبتود  بتد  همچتین  شمتالی  وضتع . چیزها این از و خوردمی پا شب هزارویک هک شلواری و دوختمی

 کته  گتاهی  و کردمی گوش رادیو هاشب. نداشت جهان در خیاطی هیچ هنوز که داشت کامپیوتر اشخانه

 تتوی ! بتود  هتم  جتاکش  تازه کردند.می خالی اشغازهم درِ قاطر با را کاغذ بارِ کارهیک، فرمودمی دستور

 بته  را مشتهوت  ،رودرواسی آخرش ولی، خواستمنمی من. را همه بود کرده دعوت آورده جنده شسایت

 ورورنتگ  خیتاطیِ  چترخِ ، ستفارسی ینوحهرُمان ترینانقالبی که هاهمسایه کتابتِ وقتِ! برد جاآن زور

 ختدا  یهمیشته  باهتاش  که بود خریده، افتادمی اششانه چرخاندشمی بس از که هادستی این از ایرفته

 جلتق  پیچانتده  شدودول دورِ را هتا آن از یکتی ، شتد می خسته که بعدش و دوختمی دوزمامان شورتِ

 کته  کترد متی  وا درز جوری بر صفحه کرده مَنی توی را شقلم، آمدمی کم دوات وقتی که طوری ،زدمی

 .کند سفیدخوانی اشلق کونِ، مخاطب بعدها

، شدمی سوارش وقتی. بود داده هدیه بهش، تو بود کرده ته تا تجاباح حضرتِ که روز یک را چرخ این

 جنتابِ  که شد بانی و باع  رکاب همین اصلن اند.گذاشته کار شزین روی را استاد کیرِ کردمی احساس

 یلیسنده البته که، بنویسد کند وادارش کرده سواریچرخ اهواز یجشنواره در زیرگیری یک جنبِ، وزیر

 نت   و انتداخت می بند شبر صورت و چرخیدمی قرقره، گرفتمی شدست که را خودکار! نشد هم بدی

 ستوراخِ  از کتاره یک که چرخیدمی ماسوره انواعِ دورِ قدرآن، باشد خورده وتابپیچ که نازکیتن کیرِ مثلِ

 دیتده  هتر ستن    از و بردممی خود با جاهمه را خوابم عمری که منی. کردمی راهی گمشده یبرِّه سوزن،

 کته  مستتراحی  در شتده  فرنتگ  راهتیِ  تتازه  که کسی مثلِ. بودم ندیده خواب در حتی را یکی این، بودم

 در کترده  پاکیزه دستمال با را شکون سوراخِ، ریدن بعدِ باشد مجبور نبوده کار در ایآفتابه و آب، کندمی

 از را ایکارکشتته  یجنتده  انگتار  که اددمی ببخشید، نوشتمی طوری، برود راه بازباز هاکوچهپس کوچه

 بتا  نگذاشته گذاشته بلوغ باغِ ورِ این را شپای تازه. باشند کرده پیشکش برلین یخانهروسپی تریناعیانی

 ستر  ختالی  یخانته  از ناغافتل  کته  کترد می خوشگلی قدرپدر آنبی، مثلِ شما، طال موی، چشمِ شهال دو

 توی پرده ورِآن را تپای تازه و باشی نشسته سینما یپرده لبِ هک طوری، شد لخت که همین. درآوردیم

 ناگهتان ، بیترون  باشتد  زده زیتپ  درزِ از کیترت  و باشتی  گذاشته کیدمن نیکول بازِ کاملن هایفیلمِ چشم

 انداخته اشکله سرِ، بودند گرفته برایم که توپی سورانِختنه در داستاننده سلمانیِ که افتاد خطی به چشمم
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 پسرنَزا خدا شکرِ که هم تاشاندو سه! و جفتک طشت آوردندمی که کم و زدندمی دُنبک دایره هازن. بود

 جنتابِ  هتای خایته  ختورده  کیرم پوستِ خواستندمی داده مالش سینه به را خودشان سنگِ تربیش، بودند

  .نمالند، کردمی ویزیت مَدونا کوسِ هم نرخِ که دکتر را

، نخورد جُم کهاین برای  گرفته طر  هر از، بود شده گم مادربزرگ آغوشِ در که ار بچه، عمو دو و پدر

 را کیترش ، نکتنم  کتنم  چه بین همین ما! شاشیدمی توش داشت ترس از که نشاندند حوضی لبِ چمبک

 کشتید و  مصتقل  ستنگِ  روی وراستت چپ، درآورده را شتیغ ،ریغماسی سلمانی که بود گرفته دودستی

 باال کشتید  را پوستپاره آن طوری، هازن اشتهای زدنی همبه چشم در و تراشید و قاپید را کیرم سرِ برقی

 هتا بچته  یهمه، شیراز هایکوچهپس کوچه توی دیدم که بود نگذشته چیزی، نداشت ردخور الکردار که

 مالیخایه با فامیلیّتی و داشت حسّی خشونتی یکم پایتختِ در که شهری همان. اندرفته کش را شهری نامِ

 موافتق  نظتر  ایتن  با خیلی من البته... آبروریزی سرم پشتِ و کردمی رویم عزیزی پیشِ کهاین نه، نداشت

 زیتادی  هتای سمت به زبان. است آبروبَر بخش اول هرمافرودیت سطرسطرِ خوانشِ که دارم قبول، نیستم

 نیستت   سکستی  هتم  کمتی  ینتدازه ا به چرا، سکس یدرباره نویسیزیادی این اما! درست رودمی الکی

 را این. نیست پیدا متن از سطری حتی در، بُرد از نشانیو  باخته چون، ستعصبانی راوی که است معلوم

 بته  این سطری حالِ خوانشِ در که تویی حاال همین دانممی حتی من. داندمی باشم من که کل دانای فقط

 اتسبّابه انگشتِ، پایین لغزانیمی رفته خواب اتینهس روی که را دستت داری! حالی چه در و فکری چه

 نِجتا ... تتر پتایین  رودمتی  دارد. آیددرمی خورده چرخ شسوراخ توی دوری، کندمی مک  تنا  روی

 گتری سکستی  قستمتی  تا کمی یاندازه به حتیراوی توی مودِ خوبی نیست؛ حال ندارد ! کن ول مادرت

 شهری. بود آمده آن از که شهری به باشد خورده برگشت که گرددمیبر دوباره پس. ستباخته چون! کند

 کته  شتهری . بترود  از یتاد  پیشتاپیش  کته  شتد متی  باعت   ایتازه آمدِپیش، آمدمی پیش تربیش هرچه که

 هتای ختدا متلتک   یهمیشته  تتا  دادمتی  گیتر  متادر  نمتای تن چادرِ به سرِ ناچاری از را کودک هایدست

. باشتد  داشتته  اشتغال  در را محتل  هتای کوچته پتس  کوچه، ستجنده زنی کردمی اثبات که آوریچندش

 قدبلندی هایم ه خدا یهمیشه چون، بود جنده! داشت توصیفی قابل زیباییِ غیر چون، بود جنده مادرش

 از نت   سته  دو چتون ، بتود  فاحشته . کترد متی  محاصره، بود مانده معطل آبی و سبز بینِ که را هاشچشم

 حستادتِ  و بیرون رفت روسری زیرِ از روز یک، شدمی پاچهدست رنگ دو انتخابِ بین دائم که موهاش

 در تتا  کترد  ستوارش  فوری و پایین پرید پاترول ثارااهلل از ناگهان که شد تحریک چنان کماندوفاطی یک

 تتر دخ ختدا  یهمیشه که هاییکتک. کند جان نوشِ معروفی به امر هایکتک، شنیده از منکری نهی کمیته

گتور   کترده  گم زودتر هرچه را خودش دادمی و هشدار کردمی زدگوش شهری به خطر یک عنوانِ به را

بته  ، زنتدگی  به تعلقی، شفصلی چندین هوای و حال بی تواندنمی دانست هرگزنمی که را کشوری، کند

 را فضتا  تا باشد ستمر همشهریِ داشته دوست همیشه یعنی، بود سیستانی شهری. باشد داشته مُردگی این
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 حتالِ  کترده  آمتاده  ،شتد  مهتدی  بعدها و بود داده زرتشت ترپیش را اشوعده که سوشیانت حضورِ برای

 دیگتر  کته  بدهتد  را« استمیت  گلتد » ژنرال ترتیبِ طوری داده نشان تیمور به شصتی ضربِ گرفته چنگیز

. بتود  شده فراری ایران از ترپیش که دربیاورد جایی عقدِ به را هیرمندش و سیستان از ایتکه نکند جرأت

 لنگ تیمورِ که کردمی گیریآب طوری، بود سنگ از سدّی که رستم در بندِ وگرنه نبود سیستانی که حیف

 بعتدِ  کته  هتایی دولتت  این کردمی کاری الاقل یا، نکند خراب هم با را خودش و سدّ، رفته آب به دست

 . بکشند سدّ این روی و سر به دستی، اندرانیای شانکون ارواحِ مثلن و اندآمده تیمور

 دستتی  دو را« کتالت  بتاهو »سدّ  و بودند آمده جاآن به گیالن از حوالی شنیاکان گرچه. بود بلوچ شهلی

 کمتی  گرچته  حتال  با این گذاشتند.، کردند را عوض شراهبعدها  هاعوضی که« سرباز» یرودخانه روی

 داده را شچتادر ترتیتب   توی هاانگلیسی قبلن که« الوزرااحتشام» تیبِتر حتمن وگرنه، نبود بلوچ اما لوچ

 بتی  پتاک  سرزمینِ به را بلوچستان گوشتِ و پوست از ایتکه، قاجار ناصرِ دادنمی اجازه و دادمی، بودند

، دکنمی اسیری رکیهت بالدِ در هنوز که« کارداکا» از بخشی مثلِ و نداند را قدرش که دبچسبان در و پیکری

 بته  شتد  کته  شستال  نوزده، بود ایسیستانیِ چارشانه که پدرش! نشد ولی، خواستمی طفلی. شود تلف

 از« آمادا» قومِ که آمد دنیا به شهری، تقسیم و ضرب عمری بعدِ و کرد ازدواج زنی« کردو» با رفته کارداکا

 تتن  دادندنمی اجازه هرگز گرنهو. نبود کسهیچ ولی، کردو شهلی و بود« ماد»شهری . نتایجِ ایرانیِ اوست

 وصتله  سرزمینِ غالمان به را شبزرگ کرده تکه چهار، تپدمی ایران در هنوز شقلب که را کارداکا بدنِ و

نتامِ   کته  برسانند حدّی به را بالهت و بخوانندشان کوهستان هایترک وقاحت سرحدّاتِ در تازه که کنند

 و استت  امروزین آذربایجانِ همان که کوچک مادِ خودِ شوند مدّعی داده «اران» به را «شمالی آتورپاتکانِ»

 بود «آذربایگانی» شهری !دارد عثمانی سبینَ، سیکتیر گفتمی ترک هرچه به دانگشش سالجقه از پیش تا

، خوردمی غلت پارسی در اسَر از که سرزمینی در را زبان آتشِ سلجوقی داد ترکانِ اجازه چرا دانمنمی اما

 زنِ «ارَس» رودِ کته  داننتد متی  همته  دیگر را این. دهند رواج مهر خاکِ در را انیرانی زبانی کرده خاموش

 بالدی هر از را آذر جغرافیای اسَر از زن این. خوابدنمی هرگز درازد ونمی مرد دو بینِ که ستراهیسربه

 ایتران  در همتین  گتری غربتی  و یشرق تا کردند شقّه دو را آذربایجان که آنانند البته مقصّر. ستکرده جدا

 !کردند وبال هم را شمالی بود کم! کند

 در تته  تا دوباره ایران ،دهدمی اراک به را خودش عرا  که طوریهمان! بچراند را غازش برود باید قفقاز

 گیتری  چه بینیدمی... شد عرب، رفت عرا  به وقتی از که خوزستان دیگرِ یپاره مثلِ و! راند خواهد اران

 دانتای ، بزنم کنار را راوی هی کنندمی مجبورم! هالعنتی دارندبرنمی سرم از دست هم رُمان توی ام ردهک

 قلتبِ  در که شوش، دارد شناسنامه سرزمین این بابا! ندقا  مردم انگار. کند گریروشن تا کنم صدا را کل

 آفتری   روستیاهِ  عتربِ  کشتتی  دچنت  اگر نکردیم که غلط. ماست باستانیِ پایتختِ، کندمی کار خوزستان

 تتازه  ایتران  در و ایتران  با تا دادیم خانه و کردیم آزاد، بودند آمده ایران به برده روزگار بدِ از که را یمنی
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عجبا! اصلن  !نامندمی عربستانِ صغیر را کهن پایتختِ این که رسیده حدّی به وقاحت. بمانند باقی انیرانی

 ختاک.  بر باشد ریخته ردّپایی کهآن بی، گذشتمی کوچه از، بود ازگشتهب شهری، گفتممی داشتمول کن! 

 همتان  مثتل  و ایستتاد  دری پشتِ. رسیدنمی آسیبی هم پاییز تهِ زرد هایبرگ خُرده به حتی که آرام چنان

 فکتر  و نشستت  در همان پای! شنیدنمی دیگر که بود خانه به کسی اما داد فشار شاسی به بار سه، هاسال

 یتا  آورده دستت  به چیزی کهآن بی پریده شانروی از تنها نگذرانده حتی ندیده را هاسال این چقدر کرد

 .بود داده دست از را زندگی، باشد برده

 

 کته  کتردی  شتروع  شتاهی سته  منیک بافیِفلسفه، ریزیزبان جمله چند با  !شد آغاز نالهچُس چی  که»

 پتارکِ  همتین  در کتن  انتختاب  نیمکتتی ! پاشو، نیست که تنیس !مشدی خیالبی  !باشی زده قُر خواننده

 نگتاه ، ببینتی  کته آن بی که نیست این از ترفجیع چیزهیچ! بینداز هاآدم به  نگاهی، شهرداری جدیدِ پشت

تا هفتِ عصرِ ختودش را بتا    هر روزه پنج ،ام که در کتاب تو شهلی شدهخانمِ همین خانه ینوه من. کنی

 «!سالمت به گرفتی . گذراندمی روهروب پارکِ در راحت خیالِ

 

 کته  را آب. بود داده یادم او را الفبا. بود امسرِخانه معلمِ هاسال که ریدخط به داشت باورنکردنی شباهتی

 شدمی چه. نرسد «ب» به هرگز هایشلب خواستممی خدا از که کردمی پخش حالی چنان ،کردمی بخش

 هایلب سرخیِ پشتِ هاشدندان ردیفِ که ایمنظره و ماندمی وا طورنهما همیشه برای «آ» حالِ در اگر

 را التف ، بنویستم  را آب ی«آ» تا گرفتمی را مدست که گاهی. شدنمی خراب، کردمی درست شایقلوه

 تتا ، هتوا  ایتن  داشتتم  کاغتذی  خواستت می مدل همیشه. شدمی تمام فوری کاغذ که دادممی قدر کشآن

 قترصِ  از کته  گرمتی  هتای دستت . دهتد  اختصتاص  هامانگشت به را بیشتری وقتِ شظریف هایدست

 گتاهی  کته  هرچنتد  ،کتردم نمی سرش را شکاله، کشیدممی که را «آ». کردمی عمل زودتر سرماخوردگی

 . بگذارم کاله سرش خواستنمی مدل حال این بخورد با سرما رفتمی احتمال

 کته  هتایی زن یهمته  بینِ! بینممی خواب دخترش برای دارم حاال که معلم خانمِ این نیاورم درد را سرتان

 نمتازی  چتادر  ،روزگتار  بتدِ  از شهرداری پشتِ پارکِ توی دیروز که بود عزیز استثناءِ یک امدیده تاکنون

. بتود  زده زُل متن  بته ، آمتد متی  کته  دور از. بتود  شده ونیمهنصف تقریب به قدّش، بود کرده سر بِهیگُل

 !برنگشت، زدم صدایش! ندید مرا، شد رد که کنارم از و کردمی نگاه مرا، شد هک ترنزدیک

 

  !چتی  کته  ،شتده  کر و کور رسیده کالغ پیریِ به شهلی بگویی که کردی تلف جمله نُه هم باز! اکبر اهللُ»

 ختوردِ  بته  ناقتابلی  یجملته  بتا  شتود می که را چیزی قرار نیست اما! درست ستریزنویسی نویسیرُمان

 «.بدهی همه کِشاین، داد ااهلللقخ
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 راوی اجتازه بی ورودِ با. درآوردی را شورش دیگر و پشم ریش مُشت یک و اسقاطی پاترولِ این با شما»

 اهلل! باش داشته دل. کنیمی کوچک، کندنمی که سؤالی به پاس  در را بزرگ ای«نه» و کنیمی گمسردر را

 برای بگوید زندمی زور دارد راوی. نیست «ال» جز به چیزی واقع رد، هاستکلیمی مال تازه که «ال ال»یا 

و  ختورده  ستنگ  به تیرش که حاال خُب، کرده گردعقب شنیده پیش هاسال که بزرگی نهِ دالیلِ از اطالع

 یدروازه پشتتِ  کوتتاهی  مکت ِ  آغاز کرده بتا  دوباره را هاسال آن برگشته، نیست باقی گذشته از بقایایی

 «!زندمی نگز ایتخته

 

  !کیه 

 !بازش کن! خودتی 

 

 ظرافتتِ  ،گتردان آفتتاب  هتای گتل  قدبلندِ زیباییِ. شتندا تا که آمد شاستقبال به ایباغچه، شد که داخل

 کتاجِ  پتای  کمالِ رضتایت  با را خود موجودیِ، سیب پُربارِ درخت. بود کرده محو را رُز هایگل صورتیِ

 . بود ریخته، خفی داشتم در میوه خدا یهمیشه که قدبلندی

 آستمانِ  جتز  کته  شتد  آشتنایی  واردِ حیا ِ و برداشت گامی سه دو! زیبایی بکارتِ ای درود عرض ضمنِ

 یطعمته  ختورده  هتوا  خیلتی  کته  گُهتی  یگرده چون ماه بود. کرده تعوی  را چیزش همه سرش باالی

 و بتود  مانده مستأصل تریخاکس و سفید هایرنگ بینِ، باال آن، بچکد شاش ازش و باشد شده خرمگس

. کنتد  ختونی  و عنتی  را آن افتتاده  آدم یسر و کلته  بر پایین این کرده شول کسی رفتمی هراس هر آن

 فحتشِ  حکتمِ ، گذشتتند می اجباری نظمی با مورچه مثلِ ردیفِ که هاییماشین، راهتوی بزرگ، باغ پشتِ

 و آوردمتی  را ابرها تکهتکه، داشت بدگِلی آسمانِ که شب و شدمی اشحواله دم هر که داشتند را رکیکی

 کتم کتم  را شنکبتتی  و سیاه بختِ و ببارد سرش در بر ، شکر را خدا که کردمی پخش طوری شهر سرِ

 خودی توانستندمی که هاییریزهشن و خوردمی بر  به مهتاب هنوز نورِ اما تاریک گرچه هوا. کند سفید

 کته  و کته  گلتویش  در کته  خشکی هایسرفه بعدِ باالخره. درخشیدندمی طال هایمثل براده، بدهند نشان

 گذشت خاطرم از بر  مثلِ روان آبِ و قرقاول رانِ و لختکون استخرِ و بهشتی باغِ تصویرِ یکهو، کردمی

 پریتدم ، انتداخت می جا قرچقُرچ را اشدنده، شالغرمردنی شوفرِ که هاماستخوان امنِ یپیله از ناگهان و

 . گذاشتم قرار ایجنده با آلبرکامو یبیگانه ی هفتادوهفتِصفحه در و نبیرو

 عجتب ! دختتری  چته  دیدم. رسیدم ایکرده عر  تنِ بوی به و کشید کنار ورودی درِ، خورد پا که ریپادَ

، بتاال  قد، خدا هیکل، دریا عینِ آبی هاشچشم! بردمی آدم سرِ از هوش شده لختی دکولته آن توی اندامی

 فقتط ، داد بِهِتم  کته  رو هالب. مداو بند، بند بند زبونم! ستونا نوشار بگو تو عینهو بلوطی مو، فلوتی کمر

 تتوی  تیکّته  ایتن ! کتن  ول گفتتم ، بود داشته وَرم ترس نفهمیبفهمی همچی کهاین با! نجوو بگم تونستم
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 وراون وراین به یگاهین. بزنم استارت ایبهانه و مستمسک چه به دونستمنمی. آدنمی آدم گیرِ هم خواب

 ایتن  از! دِ بترو  و دمخوابونت  رو مدستی ترمز و تخت توی پریدم، نیست شحواس که دیدم تا و انداختم

 با شکاخ، کنم عرض چه که اشخانه! کردیم تمرین ور جاهمه باالخره، یکی اون به داشت کاناپه که اتا 

، شتت دا «پدرخوانده» فیلم توی «آل پاچینو» یخانه با نزدیکی نسبتِ، باروک نمای و رنگصورتی روکارِ

. بودنتد  هم فامیلِ عباسی حضرتِ دیوارهاش و بود شده خشک کوره یک توی هردوشان آجرهای اصلن

 شفا  چنان شپوست! نگاه کنی شصورت توانستی توینمی فنی هر به که بود خوشگل قدرآن پدرسگ

 ماشتین  مثتلِ ، نکنم خطا اصلن نگرفته طال  و کردهن صیغه هنرفت کمیته نخورده شال  هرگز انگار که بود

  .بود آکبند عباس دایی

 

 حتق  ختب ! زدنمتی  وِر الکتی  هم خیلی! خودمانیم ما، انیست پیداش شده جیم طر  کهاین مثل راستی»

 ایجلوی آینه شب تا صبح که قدّی تمام هایگُه یهمه یغصهتحریفِ  یعنی قصه کردنِ تعریف! داشت

 «.اندایستاده، ستزندگی شنام که

 

 و کردممی بازینهخا همسایه هایدختربچه با همیشه، ستسالگی یازده حوالی منظورم البته، بودم که بچه

 شتوهر  همیشه او. سوختمی بابت این از شدیدن، بود بلندتر قدّش من از تازه که امپسرخاله محمد کونِ

 مثتلِ  ولتی  متن . شتد متی  ختارج  خانه از دارو و دکتر پیِ باید دائم الجرم. بود ناخوش که شدمی دختری

 مراستم  از بنتابراین . کتنم  استتراحت  بستترم  در بتودم  مجبور، نداشت کم ناخوشی که بیمار العابدینِزین

 را محمتد  کفترِ  همتین  و آوردمدرمتی  اجترا  بته  ختوب  را ختواب  بته  مربتو   هایبخش فقط بازینهخا

 خطتاب  حیوانتات  را ندیدهدرس نازدارانِ یهمه. بودم آمده دنیا به دخترباز مادرزاد من اصلن. آورددرمی

، فامیل دخترانِ و الکوهاهمسایه. ندشدمی تقسیم وحشی و اهلی یدسته دو به مبرو شانقربان که کردممی

 ما از تربیش پیراهنی چند که هااهلی همین از یکی با کوچه تهِ روز یک. بودند وحشی همه الباقی و اهلی

 و بلند موهای، رفتیم شانخانه به و کرد هندوستان هوای شفیل کمکم که کردیممی بازیخانه، بود ریدهد

 و پریده شرنگ. بود بسته سفیدی روبانِ با، بود ریخته شامبرشدُرُب سرخِ هایگل روی که را شبلوطی

 متا . کترد متی  ترشکردنی ینهم اصلن و پریدمی ابرو روی ناگهان هاشپلک گاهی و بود کبود هاشگونه

 و رنتگ  و نمتا نت   یپی امه جفت یک البته و ساحلی یخوردهآفتاب بدنِ و تن و تراشیده یکله با که هم

 را دنیتا  بستتنیِ  تترین خوشتمزه  بَترش  و دور کته  هتاش لتب  روی، نداشتتیم  تتر سالی بیش یازده رفته رو

 درزِ دمِ افتادیممی و خوردیممی سُر سفیدش نِکو روی و کردیممی بازی گردو هاشسینه با، فروختندمی

 کیرمان، بودیم کرده عادت دیگر. بود شده سبز شقنادی جلوی هایعلف هاگیتازه که اشبادکرده کوسِ

 دمِ، کترده  بتاز  را زیپ درِ چوپانی مثلِ، خوردند سیر که ،برده هاعلف این چرای به ظهر گرمِ روزه هر را
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، شتد  کته  مستال  پتانزده . پریدمنمی هاغریبه با خیلی، بودم که بچه خالصه. نیمک هی آخورشان به غروب

 بته  نیتازی  نته ، بتود  کانتدوم  بته  احتیاجی نه. بودم بازاهلی فقط آن از پیش. افتاد وحوش یالنه به گذرم

 !شودپاره می اغلب تازه که کنم ناجنس این خرجِ تا هزار ایهفته نبودم مجبور. التفات

 

 و پتایین  حتینِ  در و نبودم مقاوم چنین کاش ای. افتادمی پس دیگر سوشیِ یک و شدممی ارهپ کاش ای»

 مدوستتان  و مرا، اُرگاسم بعدِ الاقل کاش ای. بیاورد باال رفته گیج کیر یکله تا ماندمنمی منتظر، رفتن باال

 و کنیم حمل را الباقی و آدم همهاین شدیمنمی مجبور و کردمی آشغال سطلِ یروانه، ماتاقی پخشِ که را

 فشار در، شدیم وجورجفت تاییشش هایبسته در که وقتی از. باشیم داشته مخو  جنایتِ این در دستی

 افتتیم می ایگوشه در مصر بی چنین، رسدمی که نهایت به شده تربیش فشار این دانستیممی چه. بودیم

! بُتود  دانتا  که هر بُود توانا نگوید که حافظ یا و! شد سرد خورشید گاهآن بنویسد که آیدنمی در فروغی و

 کستی  چتاهِ  پتای  را گنتاهی بتی  همهاین و داشتم پایی کاش دارم  توانی چه دانممی همهاین حاال که منی

  «...شد مهدی که سوشی مثلِ همان و کودکی ریختممی خانمی در و بردممی

 خوابی  مامانی، اتا  کفِ هلیخت آولده باتکُنک بابا باز ببین مامانی -

 به سنگین و نرم شهلی خوابِ مثلِ، بود کرده باز را پنجره شهوت سرِ از که ایشاخه یرسیده هایسیب»

 یمالفه، خورده غلتی شد خانوم باع  کردهنکرده ششاملِ حال را هاشبرگ از یکی لطفِ و آمد شاتا 

 اشبتادکرده  کوسِ، شده برکنار ناگهان، رفتمی پایین و باال هانفس آهنگِ با شصورت روی که گلیگل

  .کند باز خودنماییتا  حالِ در

 در داشتت  شبینتی  سوراخِ از تازه که کوچکی هایدست با مهدی! ببخشید سوشی، بین و حین همین در

 قتدر آن هاملبه در و داشت بَرم زمین از، کردمی سبزی اشسبابه نوکِ بر خوردهخیس دماغیعن و آمدمی

 «...پاشیده شود کوسِ شهلی توی اُریب ایقطره و بترکم خشم شدّتِ از شدم مجبور که کرد فوت

  !دالن بو باتکُنکا این چخد -

 بابا اتا ِ بریم پاشو، بگیره آروم بذا، سخسته مادرت پسرم  بیداری هنوز تو سوشی -

 کنی می خیچ همیچه لو باتکُنکا این چی واسه بابایی -

 !پارهکاپوت شدنمی پیدات هرگز که تو، کردمنمی خیس اگه ،بره طالت دودولِ اون قربونِ بابا -

 

، بتود  شتده  شُل دیگر که الستیکی زیرِ از ترکیبی گهِ و شاش، ببرد شاتا  به تا کند شبغل آمد که همین

 اعتنتایی  شد  چه یدید. کرد آذین را آن پایینیِ یحاشیه ایقهوه نواریشد و  سرازیر شهلی دُشکِ روی

 یکتی ، رفعِ مالل برای هم حاال. خواباند اتا  در بعد و کرد تمیز برد و دستشویی به را بچه فوری نکرد و

 استکندر  یزندگینامته  یشتده  تحریتف  ینسخه قرارِ معلوم از که کندمی فرو ویدئو در را ها«دیسی» از
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 عُمر چون چطوری و کرد پیدا چشم جهان این در چگونه زادهحرام جنابِ کهاین حکایتِ و ستمقدونی

 ایتن  کتارگردانِ  چطتور  اممانده من همهاین با. ستتاریخی دروغی که باقیِ قضایالشکر کشید و  ایران به

 ندیتد  کشورش هایموزه در تازه را داریوش و شوکاخِ کور هایپاره تکه و کرد کور را هاشچشم، فیلم

 قتا   قتدر آن طتر  ! کنتد می تأکید شاهان این کپرنشینیِ به شفیلم سکانسِ چندین در احمقانه چنین که

 ،رفتنتد متی  یونتان  بته  خراج و باج اخذِ برای باستان ایرانِ مدرنِ هایارابه وقتی داندنمی که دارد تشریف

 از ،بتود  شتده  منجر جنگی هایماشین آن ساختِ به که تمدنی تکنولوژیِ تماشای جهتِ آتن اهلِ یهمه

 عمتل  بهتتر  نیتز  وطنتی  اُپورتونیستتِ  و ایجشنواره و سازانِ اختهفیلم که دریغا. بیرون زدندمی شانخانه

 و ریزنتد می جماعتانیرانی آسیابِ توی آب، باشند زده دیرسال فرهنگی سرِ توی کهاین برای و کنندنمی

. دزننت متی  ستینه  بته  نیتز  باشتد  اسالمی جمهوری همان که را کُشفرهنگ حکومتی با مخالفت سنگِ تازه

 پیدا ایرانی یک یکلهسرو که همین فرودگاهی هر بازرسیِ دمِ شده سبب که هاستتالش این تمام برآیندِ

 واردِ فرهنگتی  ضتدِّ  آلتی وحشی این مبادا تا کنندمی دست نیز شماتحت توی وقاحت کمالِ در، شودمی

! زندنمی دَم و کندمی تحمل را تحقیر همهینا جماعت ایرانی چگونه اممانده. کند تاکِ کشورشانبی خاکِ

 به چرا ،اندزده تکیه حکومت مسندِ بر ایران در اخیر یطیِّ سده که انیرانی هایحکومت این دانمنمی من

 جتز  هتدفی  و شودمی برگزار هافرهنگ و هابین ملت دوستی ایجادِ ادعای با که المپیک یافتتاحیه همین

 کته  هاپارس نفریِ هزار صد چند و باشکوه ارتشِ، پیش ها قرنده  کنندنمی راضاعت، ندارد ستیزیپارس

 خبترِ  و دویتد  را متاراتن  صتحرای ، لختت کتون  ایدونتده  و شد غر  دریا در، نداشت هم اتم بمبِ تازه

 کونِ و افتاد ایگوشه خستگی فر ِ از بعدش و بگیرند جشن کوبانپای تا، رساند آتن اهل به را شانمرگ

 همتان  که را جهانی همایشی و نیست برداردست دنیا هنوز، قرن همهاین گذشت از بعد حاال! مُرد اشقّل

 روحِ دارنتد  کته  آتشتی  به تا، کندمی آغاز ماراتن دوی با مردک این یادِ به، دست به مشعل، باشد المپیک

 تخیتل  یعهتده  از آوشویتستی  چنین تصور که دریغا. داده باشند بیشتری میدان، سوزانندمی آن در را مهر

 را هاتمدن گویوگفت باب است مفتخر که پاپتی مُالیی، است ابله چقدر وانفسا این جنبِ! آیدبرنمی هم

، نتدارد  زنیتد متی  ستینه  بته  را شستنگ  کته  شتمایی  به ربطی که تمدنی دهانِ توی مردک !ستکرده باز

 از ستلمانِ  یعمّامته  کته  تتو  امثتال   !گوییوتگف چه، کند حر  نمانده نایی! ته تا اندکرده خشکاخشک

 تتا  کیستت  ایرانتی  و چیستت  ایتران  که دانیدمی چه، شدید مسلمان ناگهان و ایدکرده سر دررفته فارسی

 قدکوتاهی کوهِ و نبود صحرا البد که بالکون صحرای به زدم بازم کهاین مثل  !ش باشیدتمدن گویسخن

 در آن خیمته  اهتالیِ  چگونته  اممانده من و داشت جریان طویلی و  عری یرودخانه شپای تازه که بود

 از پتر  کشکیّاتِ این بار هزار سالی و ندمعطل ول هابعضی چقدر !شدند هالک تشنگی از و بودند حوالی

 بته  متّکی شفیلم که کارگردانی اساسن  !چند به خرت آخر بپرسد نیست یکی و کنندمی سرهم را تضاد

 هتم  فتاک  دردِ به، کند نویسیحرکت« لینچ دیوید» مثلِ گرفته شکول را دوربین نباشد بلد و باشد داستان
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 بهشان هرچه که شخصیت تا چند برای نویسیدیالوگ و کردن صداکُشی دارد معنی چه اصلن. خوردنمی

 وپتال تپر همهاین از بعد تازه که خودمان شهلیِ و شهری همین مثل! شوندنمی تربیش نفر یک، بپردازی

 ،ختوره متی  هتم  به اسامی این از حالم داره کمکم! دارند هم با سر و سرّی چه نفهمیدم هم خودم نویسی

  مرد  مال شهریار و باشه زن اسم باید شهال گفته کی اصلن
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 بخش اول

 

 به داستان از محال پس / خوردمی هم به داستان از محال چون

 !خوردمی هم
 

 

 ! خوبی! شهری! الو! الو 

 بتودی  کترده  فترو   !کنتی می کارهچ نیست، داری پیدات! پسر شدی زن ضدِّ شدی، من خیلی کهاین مثلِ

 فقتا  قصتدِ  بته  صفا و سعی همه آن بود این شد  بکند، چی رو یونگ را یانگ و ین که فرو، در را فروید

عمترِ   سی، همه از بعد باشم گفته که حنجره، گیرم و حلق از دادنم شهریار به شب طیِّ هزارویک کردن 

 تتو  اما !کنم، گفتمنمی آید، کتماننمی کارشان به هم اضافه توانند، وقتِنمی خوردن کنند، گُهیمی اضافه

 !پسر رسدنمی حتّی مرگ بزنی قدم اگر! ندارد نداشت، ناصری اخال ِ به ربطی تو خُلقِ! خیلی داری فر 

 چتون  ایکترده  موسی آورد، نه تازه توراتِ بحرِ شکم در مارکسی که کسنا و کسبی یزادهیهودی آن نه

 تنهتاییِ  خواهتد متی  کاتبتانی کته   شتهریارِ ! ایآفریتده مارد تو! رفت سینه کرالِ شکم زیرِ عمری که فروید

  !پسرم خوریمی وول داری دایره توی قورباغه! راست راهِ همهبدهد، این انجام را خودش

 از کته  نیست، چون دایره ایدایره هیچ !راست خطی هیچ که نیست، چنان دایر اییرهدا هیچ  !شد تمام 

 چگونته  نتوترون  دانتیم نمتی  هنتوز ! نداریم خطپاره یک طولِ از دقیقی اطالعِ میکروسکوپیک هنوز حی ِ

 ! خنثاست انشعابی مداراتِ روی

 کته  کنتد متی  بتدهکاری  هتای رونالکتت  تستلیمِ  طترزی  چته  به را خود فوتون، انرژیِ جمعیّتِ دانیمی تو

 تتوی  پتا  که هم تو! نیست هست ایهسته هیچ چیست  هسته برسند  صفر به یعنی آزادی به خواهندمی

 آمتد، بهترامِ   که وقتی آخر مانیِ دنیا که انگشت کردی توی کردی، طوری وا شب جوانی، هزارویک بهارِ

 !کرد آویخت شاپورشجندی یدروازه به اول
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 ریتزد، ختش  متی  تو کتابِ در محساب حر ِ که سیمی! کنیمی طرز اراجیفی عجب بمیرد، برایت مادر 

 کته  ناصری بلدِ! کن بدجوری، کاری کرده گیر هفتم قرنِ در جایی نیست، به بدهکار کسی گوشِ به. دارد

 نتقتام ا «بوستوئه » از «یرمولی» که نویسیمی چنان «تارتو »! کن دوری بود، بهانه حالج شود،نمی منصور

 جنتاب عتالی  کته  رودمی طوری «پیداوری» جلدهای به! کندنمی کورنویسی بیخود که «اپیکورین» بگیرد 

! هرگتز  شتود نمتی  پیتدا  مریکاشآ هرمافرودیت که در ایشده فکری کُلمبِ کریستف! بکند «فان ریستوآ»

متن   ارِچت دُ Cherchez la femme گتوئیِ لتب  خطرناک، بعتدِ  جنبِ که نوشتن نکن دالیل این به تارتو 

 !شویمی

کُشتیِ  عاشق! نباشد عاشقِ او باشد، کسی داشته دوست که باشد من عاشقِتواند می کسی فقط! هه  !زن 

 چترا  نداشتت، دارد   عاشتق  ستادِ  بته  ربطی هیچ که درمانِ سادیسمبی دردِ به ربطی چه« ساد دو مارکی»

 نکتن  شتهرزادی  کترد   کنتد، تختته   ساد الطونیِسادیسمِ اف توانست ارضایمی که درهایی یهمه قدرت

 که هاییآن فقط داند،می خوب اتفرداخورده پیکاسوی! امکرده سیاه، من را بزرگی این به آفریقای! نقاش

 رنجته قتدم  کستی  با رفتن برای الباقی. کشندمی هرمافراخوانی هایبکشند، نقشه دارند دوست و کشندمی

 . کندمی دائم شکنجه که کنندمی

در  کته  ستت ستوفی  فقتط ! کنتد متی  کرد، خواهی شکنجه عوام همین مثلِ مادام پیامبر، و عار  جمعیتِ

 ...کُشدنمی خدا شود، بهمی شق شر ِ به کشد، عاشقمی درد «بیدولی» یدایره

 متوی  به بیساری شود،عاشق می بدن بوی به شوند! فالنیمثل هم نمی عاشقیدو  هیچ! نوسوفی جنابِ 

 ! دست به خودمان اهورای همین مثلِ ای سر

 بته ! خواهتد نمتی  نیستت  تنتگ  خیلتی  که را شمخلّفات و کون و کوس بیند، حتینمی را شهلی سایرِ او

 کته  افالطتون  چترا  پرسدنمی هرگز کهاین برای است خُل! است لخکوس نیست، عاشق اصلن او مگمان

  خواند یم منحط مردِ را داد، زنمی زر شر ِ به مرمر کونِ

 کردن، و دادن وقتِ دیگر برخی که کنندمی صر  را شهوتی همان نمایی،من وقتِ برخی چگونه اممانده

  ست لیلی -شهلی  همان کردنِ -داد  بانیِدیده مشغولِ هنوز چرا برخی دو این اتّحادِ

 ! باشد کرده دادن که کندمی داد اما فعلی زنِ! درست دادمی قبلی زنِ

 در کیتر  زیترِ ضتربِ   از کته این برای ماام، باشد! اهکرد گیر دَرش من که ستدیگری یمخمصه مه این 

 نداشتی بدنی چون کردی  ساخت نویسیکوس شب بخشی، هزارویککون بعدِ که نبودی تو مگر بروی،

 بستری شذهن در که خوابیتخت بر تا کرد خود یمستعمره را تتخیّل ،گیِ شاهبارهزن بکند، تازگی که

 کار دیگر که شخیال در نداشتی، داستان این در دستی که هم تو. باشد کرده پهن دیگری خیالِ بود، کرده

 لختتی  زنِ هر از تو نقلِ کشید،می شعله شبانیدیده شهوتِ در که آتشی رفعِ برای. بردی کرد، دستنمی

دیتد،  نمتی  ختواب  دیگتر  کته  سلطان یبرا کردیمی که روایتی در حتی بوده کارسازتر هاخوابتخت در



26 |  هرمافرودیت 

 

 و ختاک  بته  شهریارت که سپردی فاک به شهلی هزارویک وانگهی. زد جلق شب هزارویک تخام خیالِ

! فهمیتد متی  ختوب  را ایتن  شهریارِ تو نیست، خیال استمناءِ جز سکس چیزی که بودم گفته .نکشد خون

 بته  متی  کته   قدرِ کافی به !نیست کار میزِ یک جز چیزی هم زن! مادر است مرد کارگاهِ فقط خوابتخت

ش ها که ظتر  پس برای این حر ! شود تعوی  کارهیک کهاین جز ماندنمی راهی شود، داده خوردش

 جماعتت لیسنده جهتِ داستان! پیدا کنینمی دلّاکی ام،ست، در این حمّامی که من باب کردهزیادی چرکی

 !که نیستم بچه! بیرون امزدهشهرزاد  از کله با هاستسال من است، گوش خیلی که منبر کن

 ستت کاریبدل بلدِ البد که خواهر به شوندمی خالص مادر کوسِ از که واگنر، همین و نیچه چون برخی

 هرگتز  نداد شیطان رخصت مادر دیکتاتوریِ این. شوندمی عاشق رفت، کش مادر از را خودش زیباییِ و

. کند پیشه اپد تنهایی تا شد مجبور هدایت که بود یوغ همین یسیطره زیرِ. کند دیگری واگنر در نیچه که

 .کند تنهایی نداد مجال قدرت خانواده بودند، خیلی که نیما و هدایت اشتهارِ به هرگز گرچه

 هوشتنگِ  و تنتدر  چون بسا چه نداشتند، سلطنت و اشرا  به تعلقی هدایت و نیما اگر! ببخشید مانی اگر

 را دو هتر  ایتن  شتاه  -خدا  پیشاپیش که نیست دلیلبی. کردندمی شهره بنفش جیغِ در فقط طرزی ایرانی

 .کنداخته می

 !گور به پاریس، پرالشِز، زنده یالشه در را بعدی و کرد موش صلوات و سالم وقتِ یوش در را یکی

 فتورش وا بته  چنتان  نیما و بیندازد مردی از سرخود را خودش صاد  که شد باع  گیاخته همین اصلن

 نظرگتاهِ  بترخال ِ  کته ! راری! راری بزنتد  صتدا  دائتم  نکند، حالی به حالی هرگز را عالیه که شود پناهنده

طیِّ  نیما کنیم قبول اگر !ندارد ایران شمالِ در ایچرنده و پرنده هیچ به آوای ربطی پشم، و ریش جماعتِ

 جایگشتتیِ  خصلتِ به بداریم دانش وداشته  فارسی یگذشته و زبانِ گذشته در وی ه ش، کنکاشیزندگی

 ب)اپتد  - کاشان(، پ و کاسان ش)در - س مثلِ اسَر عهدِ از زبانِ بازمانده این در چندتایی حرو ِ برخی

 لولو، ریال)ژیتال(،  اسامیِ لیال، کنیم اذعان باید... علو( و عال و و)علی - ا - ی آالم(، و ل)آرام - ر ابد(، و

 !ستکرده پیدا تجلی های دیگرگونیقیافه در که است لیلی همان ...راری

 شتیطان  لیلتی   از شتاعر  آدم  یدوبتاره  دعتوتِ  مگر کندنمی دنبال را قصدی راری به نیما خطابِ پس

زبتانیِ   شتعورِ  از ست، ختود مانی لقبِ یشده قلب که نیما تخلصِ انتخابِ اصلن !برابرنشینی یک جهتِ

  .دهدمی خبر پارسی این به شاعری

 - مستیرِ اپتدی   از را پرشیایی سو ِ طریقتِابلیس  - دوآلیسمِ خدا طرحِ با مانیِ اول که است این نه مگر

 او! نیستت  لیلتی  از شدرون آنیمتای  کُنتانِ دعوت جز چیزی کُنانِ نیماراری پس  !کرد خارج خود اسریِ

 .برسد پارسانی خودآئیِ نوعی به وجدان خدا  و شیطان لیلی  همانیِاین با خواستمی

 !بود خواهد بوده روهروب حُمق گَرانِادبیات، مدام با خوانش از تردریغا که نوشتارِ نیما چون کتابِ رکیک
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 بته  را نیمتا  با خود توافقِ تا کنمنمی خراب سعیِ اتفا ، این طرحِ با ام،شبه هزارویک شهرزادِ که من البته

! نیماستت  مهردوستیِ امثتالِ  با من عمیقِ اختالفاتِ گرِبیان ندقیق طراحی این بلکه! باشم کرده حُقنه کسی

 ...دارد پدرخدایی و ترسیشاه در ریشه اینان پیداست خداجوئیِ وضوح به زیرا

 

 ! ندارد پایان مکالمه این

 با کرده سانسور طوری را فکرها این عمیقِ و بسوزانم کند،می سفیدی دستم زیرِ که را کاغذی نیست بهتر

 از پتیش  کنتد   افشتا  اماضتافه  هایحر  را ایاضافه حر ِ هر بنیانِ تا کنم بازی جوری ملماتفالوسِ ک

. کترد متی  قلتم  طتیِ  جنسی داریِپرده هایدوره در نوشتن هرمافراخوانی، چندی و ماه پیش و پس حدودِ

استت،   بنتدان  یت  عصر از ماندهباقی یمانده کون به انگشت حیوانانِ فسیلِ همان که جماعتلیسنده یعنی

 عملکتردی  همگتان  طرزهتایی  در پتذیرفت نمی حتّی. نباشد، موجود نیست منحر  که کسی دانستنمی

! دانتم نمتی  من خوانید،می چرا شما نویسند،می چرا اینان !نیست متعار  کساصلن هیچ داشته نامتعار 

 نویستش  جوری نیست بهتر! دخورمی هم به داستان از محال خورد، پسمی هم به داستان از محال چون

  بخواند  خواننده که نماند داستانی کرده فرار نوشتن تا کنم

 یادامته  شهرزاد از مادر  خورد، آدم و عالم م ِ شب سگ و هزار ظر ِ که باال یمکالمه پایانِ باری، در

 بود، ستری  شنبهیک هک باشم، دیروز داده پس امتحانی کهاین برای داد فرمان کرده قطعِ امید مسلمانیِ من

 .بزنم پاریس یخوزهسن بزرگِ کلیسای به

 !رفتم

 یتک  به بودند زده زُل بود. همه ولو هاصندلی ردیفِ روی که سیاهی آن توی بود ریخته جور جنسیهمه

 شتده  عتالوه  هتم  به که زنی و صلیب، مرد روی از کهآن بعدِ. کردندمی وصل آرزوی دعاخوان و صلیب

 همتین  بتود، بتا   ریختته  وارونته  صتلیب  روی کته  را حقیقتت  جنابِ و پاشد عالقه یکهو شدند، پا بودند

 در جمعیتتِ  شتهوت  فتر ِ  از هاشخایه که مانستمی راست کیری به شعمودی ضلعِ! دریدم هامچشم

 پرست،خایه و کیر جمعیتِ. باشد داده تشکیل را افق ضلعِ بعدی در تا باال باشد کشیده خودش را س،کو

 .خوردبرمی دیوارهاش به داشت کمکم که بودند کرده پخش کلیسا توی جوری را قربانی سرودِ داستان

 !برخورد

 بته  مایتل ! ببیننتد  نداشتند چشم دیدند، یعنینمی بعدی تایدادم، سهمی تشکیل را دیوارهاش از یکی من

 از و شاعران که بود لقبی اهگکردن! دیدمنمی که هاچه! سیاه روم و سفید دیگر سه آبی، بعدی یکی، ابری

 کته  تختتی  پام، بود. پیشِ حمام مه طر  آن. بودند داده اتا  این به شدند،می جنده بعدها که بهترانی ما

 خونی هاشمالفه روی بسیاری هایعالقه شکبی که بود پُر کرده را اتاقی شد،نمی کردمی بستری هرچه

 کته  را ذوالفقتارش  بود، شده ونیا چاردیواری این توی ارتی،بک پُر برکتی، چیزِ عجب جمعیّتِ .بود شده
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! ببخشتید  استحا   پسترش  ابتراهیم  شتده  عیستی  کته  دیتد  ختواب  و خوابید و غال ، خوابید در زد جا

 ختدا   ناگهتان  بزنتد،  گردن بالفور کرده تا بردمی کَردگاهِ پروردگار به را «ژنه ایفی» دخترش «آگاممنون»

 شانارواحِ کون که و الباقی سقرا  مثلِ بدلِ افالطون پوشید، که چشم و وابیدخ کیرش «آرتمیس» یا یهوه

 انتد آمده رُنسانس تولیدیِ از و نبودند باستانی یونانی هیچ قوطیِ توی و بودند دیده کالس النهرینبین در

 همتین  یعنی حاال پس! شدند احضار بودند، داده شهوتی عقلی، شوقی، یجلوه سه روح به قبلن و بیرون

 شتهوی  یجلتوه  کنممی اند، کمکنامیده تجلی چند آن اشر ِ را عقل که افالطون همهاین برخال ِ حاال

 . شود چیره دیگر دو است، بر ترینخالص که

 از ناشتی  ذهنتی  تصتاویرِ  چتون  کنتد. پتس  می فکر تراوشِ نیز است، مغز کیر ترشح مَنی که طوریهمان

 کیر جنابِ رسیم تنهامی نتیجه این ست بهلَدُنی علم، در حقیقت اعضای که دانیممی و ستبدنی تغییراتِ

 .کندمی فکر تولیدِ که است

 ! االحرام تکبیرتُ

 کنممی اکبرش

 !  رودنمی میدان شیرخواره طفلِ این است اصغر هنوز

 ! شودنمی

   !کنم چه

 بتازیگرِ  شتهلی  و مانتد  جتا  درکوسِ متا  توی عزیزم ی«بیدولی» کردند، بازداشت را مشهوت که وقتی از

 ! کنممی شعوض دارم دائم که شد ایصحنه

 بته  نقتشِ ختود   از کرد، لیلیمی داد آن به شهلی که شدمی کیر یک فقط جهان کیرهای یهمه برآیندِ اگر

 نکنتد  نگهداری از عَنی هرگز گرویده خود آیینِ به توانستمی شهری کرده گیریکناره آبلیس یک عنوانِ

 شد، مَنتی نمی ارضا وقتی که رضایی همان. کند پیشه بازیآب کرده رضا لذت مدفوع، رَویِبیرون تِوق تا

 .کند بازی آب نا  دورِ سبّابه انگشتِ با تا ریختمی شکم روی فقط را

 

 را بکتن، آن  را ایتن ! کن انجام گوییممی هرچه! نکن اهتمام کنیممی ما چهآن به! هاسوزیمی! نزن دست»

 «!نه

 

 نگتاهی  از پسر شد. حتی فرد گاهِشکنجه خانواده خودِ اصلن و جلّاد پدر و دجّال مادر  که بود چنین و

اساسن . رفتنمی پسر سورانِختنه به اگر شدنمی کیرپرست دختر و گرفت مردی کرد،می پدر به مادر که

 هتر  تتوی  دهتد. می که اندکاشته کیر، سوراخی زیرِ هر که طوریاند، همانکرده ساخت دوجنسی را همه

 . کندمی که اندگذاشته کار کیرَکی نیز کوسی
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 صتر ِ  اصتلن . کترد نمتی  پیدا سادیسم به اعتیادی کردن، شهری در داشت بلدیَ و نبود منفعل اگر شهلی

بپتردازد.   آزاریکوس عزیزِ کارِ به مدام که شهری شد باع  مازوخیست این خودنمائیِ به اشتغال و دادن

! ببخشتید  گاییتده  را او ترپیش که کند بازگشت کوسِ اعظمی به خواستمی او سکسی منِ هرض همیشه

 ختودی خودبته  طترزی  بته  کیر جنابِ شد سبب کوس مادر با تازه کوسِ همانیِاین عمر یک. بود زاییده

 رستل ما رفتته،  دستت  از یآینته  جویوجست در اخیر کوکای جنبِ کرده ایفا را ایشیفتهمن نوزادِ نقشِ

 تولیدِ مثلتی  که شآب بیاید عر ، باشد ش ریختهجبین بر خستگی فر ِ از تا بگردد قدرآن کرده پروستی

 . کند ارمغان منِ همسانی بعدها کرده

 ! کرد

 کته  بتاال  بترو  عتر   پیکی سه دو: گفت شد پدربزرگممی بزرگ داشت دیگر که آقام آمد، به دنیا که پسر

 کشی می تریاک مگه! شدی پسر زیرسربه! داری نگه باال همچی رو سرت

 بود خورده آب عبدااهلل زادهامام جنبِ! دانستمنمی بودم، شده جهان خوابِ مزاحمِ دیگر که بود رفته وقتی

 درکِ در بنتدِ  !طفلتی  .بود رستم هنوز دَرَکه دیوارهای تا زد شدمی قدم او در را کوه تنهاترین که عبدی و

 دست از! خیلی بودی نکرده اصرار تو فهمیدم،نمی من! واجب شاحترام و بود پدرزنم. نبود زن در مهمی

 مانده جا در مادرم که را امداشت عالقه کمکم که گلی پروین قاتلِ تو اصلن! بود کشته را مادرت من دادنِ

 وقتتی  نبودی. دیگر که بودم کرده پیدات جایی. بودی همسرم نبود، تو مادرم او! بودی رفت،می بود کش

. نبود مربو  تو کردم، به پیدا را همه! گشتم، نیستی جاهمه. بودیم شده جدا هم از که بودم شده تعاشق

 تتوی  متان ها. جشنِ عروسیبو ِ ماشین و بود دود دود دود جاهمه. بود لکلک سفیدیِ از پُر ونک میدانِ

 یخوردهتوسری ویالی وسطِ تیگذاش جا عروسکی فقط. بودی برده را هاتعکس هام،عکس نبود. کُمد

 ! ترپایین ریخته شباسن از شده بلند موهاش کرده عشق صدرا ملّای خودش با بس از که باغی

 شیر! ببخشید کیر، کنیم، قدری خندان دهان لب، خیلی خیلی دیدیم صالح برخی و عمران با که شب یک

 تتا   به سرش ترپیش که اتاقی به بود آمده یباکنارز. بیاید زیباکنار به من با توبی نبود مایل و بود خواسته

 بتدجور  ختدا بته  را شحساب! شهلی بود نکرده تبودی، حساب کرده سالم عمران به خیلی .بود خورده

 ! لطفن! بخند حاال کمی شب، آن امرسیده

 کته  وقتت  هتر  خود، از امکشیده خجالت اما است. من بوده بشریّت شرمسارِ تاری  طولِ در زن گویندمی

 کوستی  با ندارم دارم، قراری قراریبی ام،داده فراری کنارش از را عشق همیشه. امکرده هامزن از یکی یادِ

! کتن  باشتم. دعتا   گرفتته  پهلو تو از یکی در تا دیگری زنِ در کنم فرار باید دوباره. ایبرده تبعیدگاه به که

 هتای ریختت  از آیتد متی  کنار کاکوم با خیلی اردد که تازه کوکای این تا جمعه همین جنبِ بخوان کُمیلی

 روش علتی خوابید، داشمی تا که نوغانی شبیه! سگتخم گذاشته کالس برام خیلی! نکند گیریکناره لیلی
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 تتوت ! جتانمی  متن  و بتود  خورده برگ هامباغ از. داشت ابریشمکرمِ  هاشچشم گذاشت. چقدرمی خال

 ! خوردممی توت توت

! الالتتر  بتاال  با ال بزنم را دنیا دامنِ چگونه دادی یادم تو! آوردی بندبند زبانم که وزگاریآم ترینزبانی ای

 لتب  لتب ! کتنم نمتی  خراب را تکالس دیگر! ژاپنی ای کن صدایم لی نیستم، علی حاال دادی. حالی چه

 ! جی طی ای کنمنمی کتاب را کسی دیگر را، تلباس

 !جی جی ای

 !گاییدم را تو خواهرِ ای

  !گفتی نه االخرهب

 دنیتا ! بعدی کالجِ چند در تازه درسِ یک به کنممی کوچ اصلن. کنممی لوچ دیگر هایشر  از یکی پشتِ

 اکران و کوس پیِ افشای بروم کنم شتاب باید سلیطه تا و سگ و هزار سوفی یک! نرسیده دنیا آخرِ به که

 نداشتتی،  نبتودی، بکتارت   مقدّس شدی،نمی ریمم اگر راستی تو ام.کنده آن از را کیری ترپیش که درزی

 شد نمی نداشت، دشمن اسارت عشق یک اوجِ در بکارت اگر شدمی چه شد می چه

 از یکتی  استت  قرار که اینکرده کوسکاخِ آخ مدام، دمِ کند نگهبانی اندداده یاد دوش دوشیزه جمعیّتِ به

 بتان، آن کوس شود که بزند، غافل اگر چرتی. دبگوی آمدسیندرال خوش یقصه یشاهزاده به روزها همین

! نیستت  کار در قصری که کندمی افشا شده وارد سرزده حضرتِ کیر، جنابِ این ریز،خون این پیر،بی این

 شتغل  افستردگی  ختونی،  شتبِ  آن بعدِ بودی، کیری اعتقاداتِ همین غر ِتو که ! ندارد قصدی که طفلی

 ! لیالبی چندی و چقدر! من طفلی و شدی کردی، مردستیز

  باال بزن

  است پیش در راه دو تنها نمانده ماهی هیچ که حاال

 ! رومنمی سوم راهِ از من

 جاهمین

   جاهمان

 !مانممی جا
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 بخش دوم

 

 شهال در مادرید و شبِ واویالیی که ليال رید

 باالخره برداشتم  

 کرد الو می الو

 گذارمش نمیبی پاس 

 اگر بمیرد!

زننتد:  های نخوان و فارسی نابلد که در گوشه و کنارِ دنیتا ضتر متی   بردار که نیست! مثلِ این لیسندهستد

، گرفتت نویسی از بس ایراد به این کوس« کند!دارد ادبیات را گمراه می و ستکاریدیت خرابهرمافرو»

 شوربا شد!م شلمذهن

ی کننتد بتا نویسشتی چنتین هرمتایی، تیمارخانته      نویسند  حالی که انگار متی ها چرا میدانم اینمن نمی

کنتیم، همتین! پیتدا    متا داریتم متی    نویستد!  سی میوجا ککی گفته این شود!  اصلنشان بوتیمار میادبی

بگذارید  کنیم!رِ ناچاری با خودمان حمل میهاست از سی ما حبسی بوده قرنایم یکی را که در همهکرده

ختواه و  زمتان لیلتی  یم که هتم که بدانیم، کسی دارآن ی ما بیهمهشود! یشی در کارِ این بندی حاصل رها

کُشی را کته  خواهد او را شناسایی کند، بنماید و بشناسیدش این غولِ زنکُش است! هرمافرودیت میلیلی

 ست!م الل، فمنیست! دُن کیشوتی را اجیر کردههای زباناتفاقن در زن

 

 چی  »

 «گویم! س میوک
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ت زن نیستت!  رفتاریِ خودت را از مرد کِش رفتتی  صتدات بتم شتده، رختت و لبتاس       پس چرا محیطِ

ستوات کته ناقادرنتد    ی بیهای تازه به دوران رسیدهت هست!  مثلِ این نویسنده ببخشید، لیسندهحواس

مانیتد.  کنند، به کبکتی کته ستر در بتر  فترو کترده متی       شان را بیرونی کرده تنها اطوارِ مرد را ادا میزن

ستت  رُمان نیست! مقاله و داستان هم نیست! نویسشِ ظلمتی « هرمافرودیت»گویم که بدانید. بخوانید! مین

ش مالی نبتود، شتیطان  اید! همان زنی که شما از بدوِ ورود، چون بلدِ خایهرحمانه به لیلی روا داشتهکه بی

 !  ایم! مگر خواهشی داشتهخواهید، نخوانیدنمی نام دادید! باری اگر

م به پتای  سرش زندگی تمامِ دنیا و ام درترین آموزگارش بودهکُشی که اخالقیهمه کالسِ اخال بعدِ این

کته  گرچته آن جتا یتادآوری کتنم!    استت همتین   ! بهتتر دهند خلّا  نباشمباقی شتافت، تازه دارند یادم می

همه جنبِ ایتن  با اینام. هدیت را کسی نوشت که من بودام، اما هرمافروهرمافرودیت را نوشت، من نبوده

 ام، زن نبودم! یعنی زن بودم اما من نبودم. نویسی، طوری که من بودهمن

 عجیب نیست!  

دوستم! زن را دوست دارم، چون پوست دارم. تمامی نتدارد ایتن داشتتن!    پرست نیستم، زندگیمن آسمان

کتاهِ هتدایت کته    زیرِی آبختواهرزاده  ن این تخمِ لتق را رود  اصلها نمیدانم چرا به کتِ خیلیفقط نمی

ها ندارد. زن که زشتت و  ربطی بینِ من و این حر اال ها ریخت. و ام سرِ زباناند، دربارهش کردهمرحوم

ش این است که وقتِ کرد و کار ش که غلت بزنی معماری! تفاوتهمه نوع زیباش چه اهمیت دارد!  در

عد هم  تخیلی راهی کنی و دِ پاکت داری که مثلِ کاله سرشان بگذاری! ببا انواعِ نازیبا، نیازِ مبرمی به یک 

گیرم که رفته باشی و مثلِ من دِسپرِت نباشی اما الشی! جز استمناءِ خیال، مگر معنتای دیگتری هتم     برو!

شتویم!  خیتال کتن کته     هامان را نبندیم، مگر متی دارد سکس!  تو اگر وقتِ داد، من اگر گاهِ کرد، چشم

هتاش را رهتا نکتن!    برویتد، دستت  خالی نه! نداری، دستِ کوسی را بگیر و با هم به سینما قی، خانهاتابی

آرامتی ببنتد!   ههتات را در حتالِ بت   جا خوب است! همین ردیفِ اول بنشینید! فیلم که آغازید، چشمهمین

هاش کته  گشتهایی که در دست داری بازی کن! الی انهات را، هر دو با هم کر کن! حاال با دستگوش

اش یعنی زنی، کلّهت که زور میات کیرست و انگشتِ سبّابهشود، چاکِ کوسیتر میدارد گرم و هی گرم

 ،برو بیا ،کِ انگشتت را دَرش فرو کنی، رفت!  حاال بچرخان توش، بساب! بکش بیرون! برو تو! برو بیاون

 ه راست شد! نگفتم  آرام تند آرااااااااااااام تند آاارااااا.... دیدی! دیدی ک

کنتد در منتی   حاال فرض کن دختری هستی ندار! از دارِ دنیا کسی نداری جز کسی که دارد به تو فکر می

ای نشسته بودم. ی دنیا بود. کار و باری نداشت، تازه از خستگی آمده بود و گرفته در گوشهکه جنبِ ینگه

فاقن با اتحادِ کیر و خیال، بهترین بارانِ دنیا جور شد. کاره در ناگهان رفتم و اتگرچه پاکتی نداشتم اما یک

هتای  ش یادم نیست. اما عجب کوسی، چه باسنی! عینِ تپهروی زمینِ خدا یعنی دورِ نافی ریخت که اسم

م رودخانه شد، رفت و ریز کرد پای خیمه تا کاره شق کردم و بعد آببال، یکبرآمده وسطِ صحرای کون
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بتود، مستلمانی   جا یعنی پشتِ شبی کته در کتار ن  پس ایناز تشنگی هالک نشوند!  النِ مسلمطف دیگر دو

 کند! نبود!خواهد، نمیعرب نمی، ست در فارسییی راست کردهالقبانکنید که سلمانِ یک

شان جمع و من که خیلی به طرزِ نازداری پوشتیده بتودم، قترار بتود     چه روزِ درندشتی بود. دوستان جمع

یی که جاش چندان مهم نبود. درِ ورودی که باز شد، شهلی فوری زد زیرِ گریه، هتادی  راهی شوم به کجا

ش را آب برده بود پتیشِ کتیش. بعتد بترای     تخمی درآمد، طوری که صورتش تخمیکاره اشکهم یک

که رد گم کرده باشد جوری خندید که جماعت مانده بود با ایتن صتدای عوضتی چته کنتد. همته را       این

هتایی کته بعتدها بایتد از     لیالی قبلی طوری لب گرفتم که عذرخواهی کرده باشم برای لتب بوسیدم و از 

 گرفتم. لیالهای بعدی می

چه کنم! برخال ِ شهری که بلد بود توی هر پریودی عشق را با کسی بازی کند، شهلی بلد نبود. عاشتقی  

هوایی کرده بود و شهری که هر هوای آمریکا ضعیفه را  زده بود به سرش! تقصیرِ خودش که نبود، حال و

شد. طفلی که کم و کستری   که بخواهد گوشتِ زیر ساطورآن ش را گاییده بود، بیزنی به طرزی زندگی

اش را توی حسرت بتاغِ  خوردهای داشت که دوست و دشمنان قسمدهنداشت. خایه و خانه و شغل برازن

تاد، امتا دلیلتی   افنوشت گیر میشکم برخی میکرد! گرچه گاهی سرِ چیزهایی که روی ملّاصدرا پرت می

ترین دوستتِ  ید که نزدیکری دل به دریا بزند. امچاروادا تا مشت و چند دَهن فحشِنداشت برای دو سه

دانم بتا چته   کرد و من نمیهای علی ببخشید! شهری را حمل میی کتابحالی که بسته ش بود، درسالیان

سرِ سکوی تونلِ وارسی جا گذاشت، ندارش را که داروه بود، بعدِ آنزرسی رساندترفندی خودش را به با

ن، قبول! اما به جای من هم که شد، درِ کونِ یه روستی بتذار   دخترای سیاه بُتون آرمه» م گفت:توی گوش

 «که پارسال وقت نشد توی امارات توش کنم!

زد. در گوشته ریشتوی   ور دودو متی نور و آهای سیاه و رنگی، زیر جُلی، ایتن دمِ بازرسی، اجتماعِ چشم

پاهایی که تا ته وا شتده بتود،    خورد وای با آرنجی که روی پشتیِ صندلی پیچ میخسیِ چا  و چلهخس

خوردند و طتوری کته بته    تاب میوهاشان روی زانو، دوال شده پیچستگشاد نشسته بود. جماعت دوگل

دانم چه شد که مردَک ریغماسی ناگهان اخمتو شتد،   ینمند. خندیدمیای شدید افتاده باشند، گاهی سرفه

هاش اجتمتاع  تظاهرات، باالی چشم ی مردم درشد، جمع شد و مثل سیاههابروهاش که تا حاال دیده نمی

بَتری،  شدم که داشت با نگاهِ یتک هاش، من دیده میتر از این اجتماع، درست وسطِ چشمکرد. کمی پایین

ی کتابی را که تا وسط جر ختورده بتود و دو   رو رفته و ای، جلدِ رنگعقدهکرد. ش میخورده دنبالترس

م کته  دلیلی از پرواز اخراج کرد. بعتدش بلتیط  ش گرفت و بینخی گِلِ هم بود، دستی اش با رشتهنیمه

م را به آسمان چسباندم. وقتی فرود که آبی شود، صورتاوکِی شد، بوئینگ پا گرفت و در پرواز برای این

شد شبی را به  ش باع  شده بود به پروازِ بعدی که قصدِ پاریس داشت، نرسد. پس قرارمد، تأخیرِ اندکآ
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شبی کته صتادر شتد، بترای     ویزای اقامتِ تک .بگذراندهای دُبی خانهجنده در« ایر امارات»عنوان میهمانِ 

 به هم چسبانده بود. فکر کردم...س و کیر را واز، پشتِ صفی ایستاد که انواعِ کسورود به این ملکِ تهران

م بته حتالِ   افتم و دلمی« پس هستم»کنم، یادِ برخورد می« کنممی من فکر»ی همیشه وقتی جایی با گزاره

ستوزد! در زبتانِ فارستی متن     ش مخفی کرده میزبان ی گذشته و تفکر اصیلِ خود را درفرهنگی که همه

درس یا صفِ سربازی در پاس  به یتک حضتور و غیتاب    یعنی اندیشیدن، پس اگر در جایی مثلِ کالس 

کنتی، ایرانتی نیستتی و فارستی را     گفته باشی من! تا اثبات کرده باشی هستی و ندانی که داری فکتر متی  

عربی! یعنی چه  هی تو که افغانی و کردی  تری اما ترکی! گویی ایرانیشناسی، پس که هستی که مینمی

زنی از منی کته دارم آن را  روی و گاهی جلو میوز در فارسیِ من راه میاز اهالی اصیل تاجیکستانی و هن

ای زند بته ستینه  تری که مادرش را فراموش کرده سنگِ دیگری را میکنم و ترجیح داری به ایرانیگم می

 تری چون دارند به نامِ استتقالل، زیترآبِ  تو از اینان ایرانی ش را احمقانه در گذشته جا گذاشت! که زبان

کرد و پرشیا را در جهان سربلند کرده بود. اقوامی زنند که از اسَر بینِ اقوام ایرانی بلندی میاتحادی را می

هاستت دارنتد زور   هتای اروپتایی ستال   دلیل نیست کته ملتت  شوند و بیپارچه ملتی محسوب میکه یک

تر از تری چون فارسیایرانیپارچگیِ میهنی رسیده کشوری واحد انگار شوند! آری تو زنند به این یکمی

 شان پارسی نیست!روی که نامامثالِ منی راه می

هتم  م از ختودم بته  افتد، حتال می ناممم به خال ِ همین حاال، وقتی چشم هام، برهمیشه باالی سرِ نوشته

، قضتیه  نویسماش نه ربطی به من دارد، نه زبانی که بدان مینامی که با توجه به معنای احمقانه خورد.می

شود، به کجا ش آغاز میچیست  حال اگر بپردازیم به افکار و ذهنیتِ کسی که این تناق  و تضاد از نام

گیرد  ایران  از ایرانیم  یا پرشیا که چه مایه می ست  ریشه در کدام دارد  ازرسیم  این نام چند سالهمی

آمد، اما طیِّ برخوردهایی که بتا  ز یونان بدم میایران که بودم ا اره جهان را زیرِ خودش بخواباند باید دوب

ام، دستگیرم شد که نزدیکیِ فرهنگیِ اینان به ایتران و ایرانیتان بستیارتر از    جماعتِ یونانی در اروپا داشته

 هاست!اروپایی

 

 «گویم! س میوک»

 

دوری بروم،  ن چرا راهِاصل..ند، از دودمانِ عرب جدا کنیم.ناگر عرا  و عراقیان را که خودِ ایران و ایرانیا

هتل کاری اطرافتی دارد کته او    ش کنند  برای چی! از هتل اخراجکرد چرا آرزو میبه شهری نگاه کنید! 

هتا را  توانستت اتتا   شد. مسئولِ رستوران بود اما حاال دیگر میکم داشت در این هر طر  آزموده میکم

زد. به هر زبانی چند جمله از بر کرده بود و طوری بتا  تمیز کرده گاهی به بازرسیِ تمیزکاریِ دیگران بپردا

کردند. گرچه مردهاش به پا میپا و آنچرخاند، اینوقتی که او زبان می هاشکرد که بعضیمسافران تا می
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بشِ عاشقانه وخواستند با هم خوشت. وقتی که میها چندان دلِ خوشی نداشدادند اما از چینیزن پا نمی

ی هتم بزننتد.   کلهبه سترو کردی همین االن است کشیدند که خیال میوری سرِ هم داد میداشته باشند، ط

ها سنگِ تمام گذاشته بود. جای حنجره توی گلوی هرکدام بلندگویی کار گذاشت کته  خدا در خلقت آن

ایای خورند و چون موشِ کور بقها که خاموشی پیشه کرده مثلِ گاو میکند. برعکسِ آلمانوقفه کار میبی

از فر ِ خستگی بعد از  شهرییک روز رستوران را چنان به گُه کشیدند که ها لعنتیروبند. بوفه را هم می

هتا عجتب مردمتانِ بتا     ایتن پتولیش   راستتی  که چند میز را پولیش کرد، چند پولیش را روی میز کرد!این

دادن دنبالِ جایی که برای  ردن حتیدهند. برای داد کفرهنگی هستند! اغلب ضمنِ کار کردن کوس هم می

 گردند! کنند، نمیانتخاب می

هم زدنی چشم به جور شد و دروداری جفتوپشمهای پولیش با عربِ ریشاین کالیگیک شب یکی از 

 نگذشته بود که دختره پایین آمد!رابطه پا داد و با هم رفتند باال. چیزی 

 

 چقدر زود!  -

 م!تا هم گذاشت کفِ دستش هزارگ! بابتپنج دقیقه هم تحمّل نداشت دارلین -

 

ش جهتتِ کوفتتِ   ش بریده بود، فرداش که این آقتای عترب بتا همسترِ چتادری     شهری که حسابی کف

 ش را با تمام قوا راهی کرد. صبحانه خودش را انداخته بود پایین! رفت توی ن ِ چادر و تخیّل

کردن معطّله پای این خاله شهال! زی! چقدر سای دستس و کونی! عجب پنیر و کرهوای! کدیدم چه سینه

 پا ایستادم.روی خانوم سههباالخره تا راست کردم، با وقارِ یک خروس آرام رفتم پشتِ شوهر و روب

 

 «ای احتیاج ندارین! چیزِ دیگه»

 

اره ش طوری تشکر کرد که شهری با خودش گفت ایتن صتدای ختودِ هنتدِ جگرختو     ی عربیلهجه با ته

 ی حمزه دلِ دُرشتی کنده! سنگی مثلِ سینهنیست که از تخته پدرسگ، الکی

ش داشتت  همه جوری لوندی کرده بود که شهری ترس را کنار زد و وقتی به خودش آمد که زیتپ با این

ز شد. آمده بتود تظتاهرات   کاره زد بیرون آغاش یکی کچلنی هم از وقتی که کلّهشد. جنگِ جهاپاره می

ش شته بود که خرپولِ عرب بهانه پیدا کرد و برای انجامِ مأموریت، هند را بتا اتتا   ای نگذهفته سگ!تخم

ست، چند روزی رفتند به شتهر نزدیکتی هواختوری! شتهری     جا لهستانیتنها گذاشت و با شهلی که این

کشید که حدس کرد و به اتا  جگرخواری سر میهم میش نبود. دم به ساعت بهانه سری دلدیگر دل تو

 ش هوای هندوستان کند!د هر آن ممکن است فیلزمی
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 ببخشید آقا! این طرفا ماساژور سراغ ندارین  -

 !ک زدنوماهیِ دُرشتی شروع کرده بود به نحاال تر در این اتا  انداخته بود، ه قلّابی که پیشب

 ، صداش کنم هشبا پنجاه دالر هم راضی می هم، ولی همکارم پیتر که ایرلندیگیرمن ساعتی هشتاد تا می -

 کنی! مهم نیس! همین حاال شروع می -

 هشت متی  ومجتا تمت  و ساعتِ پنج که کارم این رزرو کنم تونهتلِ پهلویی برا تویقی اتا هبهتر نمایلی هاگ -

 سر بزنم  ونبهت

 

زد تا موهاش تندرست شده شمشتیرِ عریتانی   « آنّا»گنجید! فوری سری به ش نمیاز خوشحالی در پوست

 د جهتِ جنگی تن به تن با قاتلِ دلِ حمزه!آماده کن

هاش یتک جفتت کیتر و    سرتان را درد نیاورم، ظر ِ آن چند شب چنان خوب خوابیده بود که در خواب

ی کوس که گاهی در نمتای کلتوزآپ   کردند. چهرهی تلویزیون با هم مناظره میصفحه گو برکوسِ سخن

مانستت کته بینتی و چشتم و ابتروش را      چتاقی متی   ی زنِی بتادکرده کرد، به چهرهخودش را پخش می

درازی کند، لتیس بزنتد، متزّه    هانی جا گذاشته باشد که اول زبانش پاک کرده تنها دای در نقاشیپسربچه

ش اجتازه  ش بدهتد. گرچته کتوس بتا ورّاجتی     کاره تا بی  قورتیزد تا بعد که خوراک کافی شد، یکبر

های شهری نمایش داد، همچی خواب دوباری که دوربین او را در داد مستر کیر جُم بخورد، اما هماننمی

ش هاش را بریده فوری بتدن مانست که دستزد و به مردِ الغراندامی مینفهمی قدّش به بلندی میبفهمی

د بیترون، اَ...  دنرآن پریده بوبردندش، جمعیتِ فتحه و ضمّه از قرا در کفن پیچیده باشند. توی گور که می

فرستتاد و تتدفین دوبتاره از ستر     اش متی س پسَوکند، صدای قاری کافی نبود و خدارفت... اُ...رژه میاُ... اَ

شد. تا جایی که از بس این کردار تکرار شد، کردن تغییرِ هویت داد و جنتازه بتاال آورد و هنتد    گرفته می

م تماس بگیر! سرِ موبایلرفته، قصدِ سفر دارم و با م سرای که من حوصلهرا در نامه عاشق شد و شوهرش

 کار گذاشت و شهری را برداشت و با هم رفتیم توی دلِ مادرید!

توانتد ولتی چشتمِ شتیطان کتو،      تواند یعنتی متی  گفتن ندارد، بینِ ما حوادثی افتاد اتفا  که خودکارم نمی

 جا بنویسم! آید اینها مثلِ شهلی بدشان میبعضی

 ش کردم.پُرِ پول شد و به این بهانه که مجبورم برگردم، ول هامقدر شنا کردیم تا جیبباالخره آن

هتای مختلتف ختواب دیتدم و روزهتا در      ام را سا  کرده باشتم، چنتد شتبی تتوی هتتل     تا سربازِ خسته

 ها، سان. خانهجنده

هتم ختورد از ایتن اطتوار و     م بهرسید و حال گشتم، سرناگهان یکی از همین روزهایی که داشتم ول می

 ه خودم برگشتم.فوری ب

 در اتاقی نشسته بود. 
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آورده بتود بته تماشتا،     TVفشارَکی هم به شاسی داد، سربازی که ، کندکرده بود که خستگی در  چای دم

 رسید!ریختِ لبخندی که روی تفنگ ریخته بود، چند ساله چشمی داشت که ضربن زورا هم به سی نمی

 

 کشید!که داشت میکرد، صفیرِ دردی بود شلیک، عربده را صدا نمی

  شنودهایم گلوله را میسی در گوشک

 شود!در استکان     سرد میو چای     

 شد!م داشت غر  میریخت، کشتیاز شناکردن در طول و عرضِ دریا خستگی می

 کردم!  های غریبه باید چه میتاب بود که برگردم، با اسکناسام بیشغلِ تازه

م کترد، در مادریتدِ کتوچکی کته     ردم که زیباییِ تکتی ناگهتان سترنگون   خوها داشتم تاب میتوی کوچه

ش بترود و پاپوشتی   ش ترمز کند، به پتابوس هاش داشت، اتاقی کرایه کردم و ماشینی که پیشِ پایچشم

 برایش در لهاسا بدوزد! 

 ما دو نفر بودیم و تخت در اتاقی که مشترک شده بودیم تک نفری! 

کرد و روی تلویزیون بتاالی بلتر   ش موعظه میان گرفته بود در فکرهای کوتاهای که آن گوشه گلدارکیده

 اش در بار رفته بود. های به لبنان فرستادهی سیبکه درباره

 مُشتِ هیتلر در قابِ عکسی باز مانده بود. 

 ش کرده بود...پریدم که موش سوراخپاهام را دراز کرده بودم و داشتم توی حر ِ دیواری می

 ی! شانس آوردم! چه خوب شد که بوش انگلیسی نبود جانم

 آمد میشت، و بوش درگذاوگرنه هرگز نمی

 گرفت زد باید میهاش هار کرده بود، گرگی را که آن حوالی پرسه میسگِ سیاهی که چشم

 گرفت!  

 سبز شد! 

 م کرد، لخت شد! هاش عوض شود، کمی نگاهتا خوشگلی کامل کند و رنگِ چشم

 شدم! 

 رفتیم 13 به

 بدل کردیم که میمونِ پایین پریده را تا دید، قورت داد! و افعیِ چاالکی بینِ هم ردو

 ی وی چنان تجاوز شد که آن دو نارگیلِ رسیده افتاد به سرزمینِ نرفته

 ش سرخ شدو صورت

 دانستم نمی

 ست! ش خونیدانستم که پرتقالچه می
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 چه لیالیی 

 عجب شبِ واویالیی بود!
 

 

 میترایی 6969طاپستانِ درید / ما
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 بخش سوم

 

 خدای دیگری امالی خود کن با سُسِ تورات!

ای تعریف کنم که زیرِ بارِ تعریف ام قصهدانند که دائم خواستهکنند چه میهام تعریف میها که از قصّهآن

تعریتف وقتتی آغتاز     ،متن گتوئیِ  قصهدر  گویی عر  نیست.ه در قصهککند رود بلکه بارِ تعریفی مینمی

 .شودشود که جدالِ با تعریف آغاز میمی

ود. از اتخاذِ کردارِ دیگری با کلمات. گاوِ گروه زاییتده بت   های فرهنگی راهی نداشت مگرسازمانِ پارتیزان

با متوسط معاصر شده بودیم. مانده بودیم از چه بنویسیم، از متوسط  چرا متوسط بنویستیم!    قرارِ معلوم

حتاال بایتد هرمافرودیتت را بته      ،ی ختوبی نبتودیم  هرگتز خواننتده  که آن همه خرختوان بتودیم و   مایی 

عاری که برای خودش عتالمی  طبلِ بی کدام نبود. عمری زده بودیم بربردیم که سمتِ هیچهایی میسمت

 ار است. صد دینشاهی ورای آن هفت ده بود و فهمیده بودیم این چاردهمان خورداشت، تازه باد به زخم

ی داشتیم. قرار شتد بته کافته    که فکری به حالِ هرما... کنیم، جنبِ یکی از همین امروز قرارِ کاربرای این

 .تِ پلِ خشتی افتاده بود زنگ بزنمکه پش« سوهو»در « پاکهسالی»

 زدم!  

 .نشستند، رزرو کنمفروفقا دورش میها بعد از و باز همان میزی را که اغلبِ خانم

 کردم! 

-تر همان حوالی در بزرگبه شهلی و شهری، به شهریار کاتبان و دانای کل خبر دادم. داوود لینچ هم پیش

 ی... مگس را در هوا نعل کرد و گفت...اش پشتِ دوربین رفته بود. همین که گفتم کافهراهِ گمشده

 «جام!سرِ ساعتِ بکنم عباس... آن»

وهو کته هتر زنتی در    آمد به سگذشت و میشبِ طوالنی می یکانده بود شهرزاد که باید از هزاروفقط م

کرد. متأسفانه هنوز تلفنی را که بتا آن بشتود بته    ش داشت برای شهریاری، شهرداری میهای قدغنخانه
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ام انبار کردم. بعد زل چند قرنِ قبلی یا بعدی زنگ زد، اختراع نکرده بودند. اول چند خیالِ خام را در کله

های بر  ها و روی خیابان ریخته بود و هنوز مانده بود تا آن دورها تهِ سیماالی سرِ خانهزدم به شبی که ب

های شهرزاد در سترم ستاخته   ها را بسته کرده اول لبرا کاملن سیاه کند. تمرکزم که آن ته گم شد، چشم

که خرج نکنم! از نوکیسه قرض نکرده بودم شد. ِهمان سه اسم اعظم غنچه می حالِ ذکر شد که داشت در

م کته  ذهتن هتای  دستور دادم به تخیل، رفت و فوری بَر و رویِ این راویِ اسری را روی یکی از صتندلی 

شتد، غلتت زد.   طورهتایی ادا متی  هام به طرزِ اُریبی روی کلماتی که باید یک لبخالی مانده بود، نشاند. 

را سرِ ستاعتِ هفتت برستاند، عتذر     که قول داد خودش سُماقی همین که آدرس را شنید، ضمنِ اینسیتی

 استانِی همان دانتظارِ ادامه تر درهای شاه از این بیشکه مجبور است زودی برود تا گوشخواست از این

پس از دعوتِ عالم وآدم به نشستِ عظیمِ هرمافرودیت، روی همتان صتندلی    کردنی چشم به راهی نکند.

فهمتد کته   ده بود چرا یکی از پیروانِ این دنیای کیری نمیش خالی مانده بود، نشست. مانکه باز در ذهن

 دانست چیست.کس نمیواست که هیچخکند. دلش چیزی، چیزکی میزندگی از هیچ قانونی پیروی نمی

 

 «شوم اگر... اما...اگر بکنم اما... اگر بخورم اما... چا  می»

 

هم خورد. باز مثل همیشه یک جای ر هم بهش از این امّا و اگگی حالی اما و اگرهای چرندِ زندمثل همه

 زی به کردن نداشت، اشتغال داشت.مغزش به فکری که نیا

 

مستراح کته  کر کردن دارد  رفتن به ش دنیاست، نیازی به فمگر شاشیدن توی مستراحی که اسم و رسم»

 «انا انزلنا ندارد، پاشو!همه این

 

تر از یک دقیقه مشت کرد. بعد انگشتِ شت، کمی بیشدستی به زیرِ خایه کشید و هرچه را که در مایه دا

خیز باال خزیتد و نزدیتکِ قلته مکت      اش، سینهحوالیِ زیر و زیرا آغاز کرد، روی رگِ برآمده اش ازسبابه

این دنیا  کرد. به اتفا  شصت که کونِ تپُلی داشت، کمی ماساژش داد. دوباره یادش آمد که چیزِ مهمی در

 ترکد! دارد از زورِ شاش می

قتولنجِ  د. غلتتی زد و فتوری دَمتر خوابیتد.     ش نبتود بته مستتراح بترود. دراز کشتی     اعتنایی نکترد، حتال  

اش راه انداختته کته از فتر ِ    رفت، بتادی تتوی روده  ش رژه میداری که از فر ِ سر تا نوکِ پایپاودست

 .می شُل کردیزِ اطرا ِ سوراخ را کگیجی یادش رفته از کدام در بزند بیرون. عضالتِ عز

 نشد! 

  .ش را کمی باال گرفت، زور زدو کونهم وا شد  پاهای بلندش از 
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 نشد!

 مرزی اعتزام کترد. بتر    ی نیروها را حوالیِ همان سوراخِکون به هوا روی دو زانو تورنگی نشست و همه

فتی ی   بخشی نشنید، تنها هجومِ بادی که از آن خارج و با صدای چا ِخال ِ انتظار هرگز صدای مسرّت

ش مثل مصدومی شیمیایی فوری پرید و رفت، صفایی به هوای اتا  داده بود که دستی... به خارجه می

ی ستایه  ،دانست پشتتِ پنجتره  می چهکُش به دنیای اجنبی صادر شود. مها را باز کرد تا این بوی آدپنجره

ستت  ایِ همسایه باالییتاقچهکون دخترِ موبلند و ،تِ چپ به دیگر سو دویدهباریکی که ناگهان از سمکمر

هتاش را تتوی مشتت    شد و برای نجاتِ بینیِ سربلندش پستتان روی اُریبِ پشتِ پنجره رد میپیاده که از

  ست.انداخته فوری به دویدن کرده

چند ساعتی مانده بود به قول و قرار. نصفِ آن وقف شد تا دوش بگیرد، صورت بزند. قبلن بترای نهتار،   

نپرس! تا تغارش به داد و قال افتاد، مثتلِ کتونِ شتهال سترپا سترپا       بشی تیار کرده بود که نگو ود یِقیمه

ش هایی پیدا کرده بود. دلخور شد! نایی گرفتهی دیگر سگقهده دقی تر ازترتیبِ قیمه را داد و کمی بیش

طلبِ چیزی از جنسِ ظریف کرده بود که در خانه حاضر نبود. گرچه معاصرِ روزهای تازه و متدرنِ دنیتا   

ش دهنتی ی حَشتری بته بتازار نیامتده بتود. بتد      هتا بود اما هنوز معنای معاصری برای پاس  به رفتتارِ آدم 

کته  د. مثل ایتن زش مانده بود و داشت بهش سرکوفت میی کیری شده بود که راست روی دستشرمنده

زد، طیِّ تماستی خواستته بتود ستری     هاش گوشه میش که دائم توی حر های سابقصبحی یکی از زن

 بهش زده گفته بود

 

 خوای بگو بگیرمسرِراهی اگه چیزی می 

 م بیاردار واسهاگه حالشو داری یه چن تا کوس ور -

 شی!ای کونیِ مری ! تو آدم نمی -

رُخی ش را انداخته بود روی نیمش برده بود. عصبیت دستِ راستمات ،پنجرهو گوشی را گذاشته پشتِ 

 ای انتحاری پاک شد.شد در آینه دید و فوری طی حملهاش را میکه رُژِ گونه

  «د آچرا دیگه از من خوشش نمی»

  .زن از خودش پرسید. بعد دستی به روی باسن کشید و محکم کوبید سرش

 «ا رفتی!خاک بر سرت! تو هم که و»

 

ختوابِ  ی کاندوم و حتی تختکند. قوطیِ وازلین، بستهش دیگر مرد را تحریک نمیدانست چرا بدننمی

دانستند. موهایش را کته بتر دو ستمتِ    ی اتا  دراز کشیده بود، در این باره چیزی نمیکاری که گوشهبی

زد، ش زار متی اری تتهِ جیتب  ی آرزوهتایش مثتل چنتد تتا دوز    بترد. همته  شانه ریخته بود، دیگر باد نمی
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چی تمتام شتده بتود.    ته بود برود، فرار کرده بود. همهش با همین مردی که ناگهان تصمیم گرفخوشحالی

دهند. آن سوی خط مرد هم با همان گوشتی کته   دانست که این دو باجی دیگر به هم نمیعالم و آدم می

عاصی از دستِ این پتیاره و راهتی نداشتت    دانست چه کند. شده بودش مانده بود، نمیهنوز توی دست

داد به نشستن پشتِ کامپیوتر و چت کردن با یکی سراغِ همان یک ساعتی برود که باید اختصاص می مگر

 شوند. کمِ خود لخت میاز همین دخترهای خوشگلی که در وب

ها نشانده بتود، تتهِ   ا ش نجات داده چند ماهی در یکی از اتتر از زندانی دوستِ فداکاری که پیشخانه

خواستت از  ی فشکالی، در شمالِ جنوبیِ جنگل ویمبلدون افتاده بود که اگر طبقِ معمتول بتاز متی   کوچه

 .پریدزش بزند، یک ساعتِ دیگرش میی تهِ پاییهای لخت شدهوسطِ آن گذشته السی با درخت

 پرید!

ای را که تتازه از   ِ ورود، شکالتِ خوشمزهبه آندرگراند که رسید، سوارِ اولین ترنی که آمد، شد. به مح

داد، رو حتال متی  ههای دختری که کونِ عزیزش داشت بته صتندلیِ روبت   آب گذشته بود، درآورد و با لب

های خارجی خورد و لیسید و فوری قورت داد. عجب شباهتِ نزدیک و گاهی دوری به آنا داشت. دختر

دهند که بخواهند. برعکسِ دخترهای خودمان که دقتیقن  میدارند. یعنی وقتی  ایخودوی همعمولن اطوارِ 

م گرفته بود و برده بتود  دهند! آنا خواسته بود. در یکی از همین قطارها دستخواهند نمیبه مردی که می

هتام  شتت م ببترم الی الی الش کته انگ  دستت ، ش کشیده بود پایین و اجازه داده بوداش، شورتبه خانه

آورم، نمییکی به قدرِ گاو هم از الو سر درزهی خیالِ باطل! من » :کاره بگویدر یکالالیی بخوانند و دخت

تتر رفتته   رود که پیشهایی میآورد سری بینِ سرهای عاشق و به سمتو نداند که دارد درمی «خرم نکن!

ا ِ خورند توی فکرهایی که ربطی بته اطتر  زنند و وول میبودند و دیده بودم چطور خودشان را گول می

زی بته کتردن دارم!   خواهم چون نیازِ عزیزد کنم تو را میآن ارتبا  نداشت. پس راهی نداشتم مگر گوش

ش گفته بتود ال! درازش  الوی همان که الش به ال اله اال م گرفت، برد الی الکاره دستلبخندی زد و یک

طتوری   چتال داده بتود،  ش بکنم پیازش کتنم. دمَترش خوابانتدم. کمترش را     کردم که نازش کنم، پوست

 چسبانده بود به تخت که کونِ عزیز و لذیذش گروپی زده بود باال! 

پوستتِ زمختتِ کتفِ     هتاش را درآوردم. بتر  چشم گرفتم که زودی راست نکنم. رفتم سراغِ پاها و کفش

 ش... م که حاال به طرزِ عمودی فرو رفته بود در گوشتپاش، ناخن

جتا کته بتا لیلتی و     یکی از بخش اول، همتان دانید! قبلن در ان بهتر میارزد. خودتبه تعریف کردنش نمی

ش را کرده بود دادیم، من همان زن بودم که انگشتِ شصتِ پای راستشهلی داشتیم ترتیبِ شهری را می

خواندیتد و  جا بودید، داشتید مثلِ همین حتاال متی  شما این ته! اما نه! شما نبودید، ندیدید!م تا توی کوس

اما اگر حاال من بگویم که شتما را   ،شد یا نههاش که داشت خوابیده میکردم با شما در چشمال میمن ح

از خداتان بتود کته    ،کردمها اصلن کون لق دنیا اگر میهم به غیر از ولی زیرا مثل ما یا اما و از این حر 
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ا نیست. یعنی متا چترا حتاال کته     هها مالِ داستان و این حر باز هم بعله! اما چرا نه  زیرا که این حر 

همین حول و حوشِ هوش، چقدر نتوانیم جووون! به خیر و خوشی کنیم تتا نکنتیم    ماجرا جدی شده در

اریتد  زمان که دبنشینید! و هم کلمهکلیک نکنیم  لطفن سرِ این اب و روی این سطر اصلن چرا خرجهان 

آید مرا بکشتد امتا شتبی    یه این روزها یکی ممن هم آدمم! دل دارم! اصلن برای همین است کخوانید می

ی کیری، کونِ خاطره خونی شد خب! حتاال کته بتا گوشتی بته ایتن       طور بود که در یک سانحهشبیه این

آید  ترین نسرینِ من در حرّافی به حلقه در صرّافی چرا نمیچرایی اگر کرَم پس خرَم یکی مثل خوشگل

ی گیشتا هنتوز   دی با کوهِ کون، برای چرا متن کته در خانته   آخر چرا آن شب که در خواهرت خوابیده بو

در همین  آنکنم هنوز پُر از زنِ بارداری که تا سرِ فاطمی دختر بود مثل این یا گاری میتهعاشقتم و خواس

پرسد از زهرایی که زیراترین لخت، زیرِ پتوی به این گوزنی در هوای حاال که وقتِ بیا بیا چون و چرا می

ی آن دیتوانِ تخمتی،   پس اگر ننویسم چه بنویسم  نیما هم کته در مقدمته   ،نویسمست که میهمین حاال

خودش را شاعرِ تاتی لقب داد. مگر ترتیبِ رستم را که ترتیبِ دیوِ سپید داده بود، نداد  حاال چترا بمانتد   

ایتن ستطرها از   داننتد کته نیمتا در    هتا همته متی   بینِ ما، چه بماند  دیگر اما و اگری در کار نیست و زن

دانتیم اصتلن بته    دانیم کته نمتی  مهرپرستی در برابرِ تهاجم و یورشِ آئین زردتشت حمایت کرده نیک می

ای تنگ درآمدی و دامنی بلند پوشیده بودی که بلنتدت  ارزد اگر بنویسم از کوچهتعریف کردنش هم نمی

ماه دارند و خب بعد از آن ستکس   ها همه هفتش کردم سالهایی مثل یعنی از وقتی که دنبالکنم با گل

تر که توی تونل گیر کرده بود و بعدش خب! وقتی پرستید حاضتری بته مُتال     طوالنی و این چیزِ طوالنی

گرانی بود که در عمرت انجام داده بودی مثل خب! گناهِ تو نبود اگتر   خودت گفتی خب! اما این تنها کارِ

-مچتین بفهمتی  جوان بودم که بچه شتدم حتاال و ه   ت نبود و خب من همخونین و مالین شدی و حالی

 کند جندهکه میمثلِ دادن چه اشکال داشت مگر هر زنند.ها که میدهد به این حر م قد نمینفهمی عقل

آمد کنیم و تا ختوب ختورده    و کی خب!  حاال بکش پایین که رفتنیست  تو هم مثل یکی از همین هر

مزاج و بعتد  ل روی این نرمِ سفتام بخور بماای کن مثل خوردهلوههات قهات را مثلِ لبکرده باشیم لب

ای نداشتم چتون ستفتِ   توانم بکنم خب!  من که چارهچله تا هر کیفی که میوهمین دوقلوی چا روی 

ش که دارم درَش سفت شده بود و دیوانگی به خدام گفته بود گم شو! که البد دنیا را با این دریای بزرگ

آدمِ  م دوست دارم چون دوست دارم دستت دارم مثتلِ دارم! یتادت هستت  ملتوان عجتب      کنتنی میآب

ارصدتا قرض کرده بود که دیتدت بزنتد از گوشته و    هتا چشم داشت و چارهداری بود، کیرِ خر، چعجب

ت به ایتن  ت نبود و قدّچه احمقانه نفهمید دخترهای آلمانی عجب کوسی هستند و خب! تو هم که حالی

و  شتدی  عرب حدی ِ پارسی شنیدی و تترک  یکن بودی و از رسید و وقتی رسید که یوناها نمیحر 

ه بتود  چترا متادرت تنتگ     هرچه دول توی استانبول بود کیری نبود که کافی کند خب! نگفتی ماجرا چت 

قدر حَشری شتد کته نفهمیتد ختواب     م گرفت و آنهمه کوس پاشید و چنان تنگ در آغوشپوشید و آن
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ست دیگر، سخت کنم خب! حاال فهمیدی  زندگیتا پستانِ استانبول حال می کی دارم با دونیستم و یواش

رار! تترن بته   ست در حدودِ همین دسته خر! دیدی!  باز گُه زدم، ده دقیقه مونده به قول و قت نگیر! چیزی

 دار! من باید پیاده شم جاکش!سوهو رسیده دنیا نگه

ریختت،  ها را از تاریکیِ آندرگراند بیرون میرویی که آدمپیچِ آخرِ راه نرسیده به ،برقی که باال رفتاز پله

 .شد، غزلی توی گوشش ریختزده میی گیتاری که به طرز فجیعی پرشیایی صدای دیوانه

 

 روز را بر شبِ موهای تو طی خواهم شد 

 ام سوی تو هی خواهم شدعاشق شده پیِ

 بینم سوز گرچه از درد در این ساز نمی

 ی نی خواهم شداگر دم بزنی ناله تو

 کند آسمان کاش دلی داشت و از من می

 بالِ تو کی خواهم شدگفت که همیکاش م

 ی لذت دستی چیندَم از خوشهبر نمی

 خواهم شدگویدَم این شیشه که مَیو نمی

 گفتم ای! دورترین میلِ مرا برگردان 

 م جور نشد یارِ تو هی! خواهم شد چه کن

 همه دل را به تو تقدیم کنم ینخواستم ا

 به جهنم که نشد عاشقِ وی خواهم شد...

 

عجب ماجرای عجیبی دارد این شاعری، همیشه مجبوری برای گفتنِ چیزی، چیزهای دیگری بگویی کته  

نویسد که تنهتا  ش هزاران شعر میتر مخفی کرده باشی. هر شاعری در طولِ زندگیآن چیزِ اسَری را بیش

شتود  خورد. در آن یک شعر هم فقط یک سطر هست که نقش مهمی دارد و متی ا به درد میهیکی از آن

چتِک چیتزی بته استِم آب از جتایی کته نتام        اعر! حاال شما بگویید جز صدای چکمعنای زندگیِ آن ش

کند، سطرهای بتاال چته حتاالیی    نام را پر میی گمی پولِ این خوانندهش سقف است و دارد پیالهربطبی

ش زدم ش کتردم و بته دو از درِ خروجتی   همه پنجاه پنسیِ نازنینی حرامد  من که حالی ندیدم. با ایندار

ها هم با خودشان قترار گذاشتته بودنتد    م زد! انگار عقربهبیرون و دمِ کافه تا مچِ دستم را زدم باال، خشک

عجب جمالی ریخته بود بتر  ش را با زمان با من به هفت برسند. داخل که شدم شهرزاد موهای بلوطیهم

-کرد. داوود لینچ هم به طرزِ فجیعی هر دو چشمگری میسُماقیصندلی داشت نزدِ دانای کل سیتی پشتیِ

شده را دید زد، چتپ کترده بتود. آن گوشته پشتتِ       شد دو روسپیِ تازه از زیرِ کار پاش را که در آن می
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ی شتاعری بتود کته در خطرنتاک     دنِ کتاب تازهخوان، علی با لیوانِ آبجویی در دست، مشغول خوانپیش

 کرد. مرا که دیدند همه جا خوردند...زندگی می

 

 پس کو گیتارت!  -

 گیتار!  یعنی چه  -

  بازی توی آندرگراندارت شده رقاصی و گیتارگری و آوازجا نقله پسر! که کهمه -

 این را دانای کل گفت و پشت بندش شهرزاد نه برداشت و نه گذاشت 

 شهبانوی ما هم خبر داره ویرش گرفته حتمن تو را بشنود تا بلکه ببیند -

  نامه داده بگیر!فهمی که!... ایناهاش! دعوتمی -

ی ی گیتاری دختول کترد و ستپس موهتای بتادآورده     در همین حی  و بیص، درِ کافه باز شد. اول دسته

 اش ریخته بود...ش را سیاه کرده و روی سینهمردی که صورت

 «چقدر شبیهِ توست کاتبان!» 

 این را خودم گفتم...

 

 
 میترائی 7969زنستانِ شانگوزمای / 
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 بخش چهارم

 

 کردن که دیگر منّ و من کردن ندارد

ام بر دیوار که انتظار کند. زده بتودم از  م را کشیده آویخته بودهبرای من هستن دیگر تمام شده بود، نقاشی

انداختمش بر دوش و که نامردی بود اگر نمی دخوان قدرام در تاریکیِ مترو آنگیتارِ بدکاره خانه بیرون و

 جا که آرامش اختیار کند. بردمش آننمی

سترِ  مرد. کاره میخورد، یککه برمی شد باالی سرِ یکی و به سقفدود در کافه غوغا کرده بود، حلقه می

دختتری   ،همه بطری مانده بود با خالیِ خود چه کند. پشتِ بتار نی میزها سرها توی هم رفته بود و آهمه

ختراشِ یتک   پچِ گوشکرد. هنوز شرابی سرو نکرده بود برای پچکه انگار باردار شده بود، خوب کار نمی

الیِ کافه را کالفته کترده بودنتد.    جا و اهمشت ایرانی که از سمتِ صداهای رُمانی عوضی ریخته بودند آن

 م که آتش کنمام بینِ دو انگشتسیگاری گیرانده بوده من تازه آمده

 

May I have a cigarette? -  
 

 پرسدسینه چسبانده بود شهال شاعران، می خانمی که بر

 

  Sure -  
   !Thank you sir - 

  You're welcome -  
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چیزی نگفتم. خرامی سه کامی گرفت و کنار میز کمی مک  کرد. منتظر مانده بود تعار  کنم بنشیند.  دو

ش را جلو داد و مثل یک مانکنِ ناشی در شوی لباس، تا پای بار رفتت و جتوری   کرد و آرام کمر باریک

 ش از کافه بیرون ریخت. سرِ چارپایه نشست که نصف کون

 

 ببخشید شما ایرانی هستید  -

ای هیچ اجتازه کذایی بود و حاال بی همان میزِ ده شهریار کاتبان و از اهالیِچسبانسینه ر ین را مردی که با

 م نشسته بود، پرسید.های کناریبر یکی از صندلی

 قدر تابلوئه  م مثل تو اینیعنی من هم قیافه -

 تون به مایکل فالن هم گفتین ذکی! یزناختیار دارین شما با اون گیتار -

 خُب! فرمایش!   -

 زنم گراند گیتار مین منم که توی آندرگرفتن، فکر کرددوستام منو با شما اشتباه  -

 !گُه خوردن -

 که مزاحم شدم، ببخشین!مثل این -

 

ها دیگر «دا »جوان دیگر تمام شده بود. با همه و هرچیز سرِ دعوا داشت. از  یستهستن برای این گیتار

بته ایتن    گشتت کته  ها هم مثل همیشه انزجار داشت. دنبال جنس دیگری می«زاخ»آمد و از خوشش نمی

هتم  هش بها سر زد، حالها سر زده بود و از اطواری که از آنشد. یک شب به کالبِ گِیسادگی پیدا نمی

هایی شتده بتود کته    ها رفته مفتونِ خطو ِ بدنهای معرو ِ لزبینخورده بود. شبِ دیگر به یکی از پاتو 

 کردند، شاکی شده بود. که مرد را رفتار میهای نکره لولیدند زیر نورافکن. اما باز از برخی زنتوی هم می

های دنج پاریس که از وسطِ جاده ها پاتوقی دارند در یکی ازشنیده بود که هرمافرودیت دوستیاز  ترپیش

جا بود، پ وی نویی کرایه کرده ساعتی صد بار این جاده را رفتت  ی بعد آنشد. هفتهپارک جنگلی رد می

شتان  هتای مصتنوعی  وقف کرده از مردهای خوشحالی که داشتند بتا پستتان  کرد. گاهی کناری تو آمد می

خورد که نرخِ طال را داشت. هرازگاهی هم به یک هرمافرودیتِ واقعی برمیکردند، عکس برمیکاسبی می

زد، دلی بته دریتا   های برآمده میهایی که دورِ کونچرخش گذاشته بود. در یکی از همین کوسروی کون

تایی پرداختت و واردِ  واردِ معامله شد. پیشاپیش پنجاه دخترِ خیلی پسر یا پسرِ ناگهان دختریزد و با یک 

هتاش را  ای بود کته صتندلی  استیشنِ بازنشستههای دنیا شد. مینیترین هرمافرودیتگاهِ یکی از سیاهکردن

آقای سترکارِ ختانم   ش را گذاشته بودند. همین که جنابِ انداخته بودند بیرون و جاش، تخت و مخلفات

ز دیگتر بترای ایتن صتحرانوردِ     جا باال آوردم. کردن نیهم خورد و درخودم به م ازی حاللخت شد، همه

 دانست! خواست بازگردد اما کجا!  نمیتمام شده بود. می بازدریا
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کثیتف و   هتای ی لذیذ با کرمظرفی پر از ماکارونی، ماکارونی این غذای بدمزهعینهو شده بود  ی دنیاهمه

 ای که تنها بازماندگانِ الغروی جسدش بودند.درهم لولیده

 جسدش!  

 هنوز که سر پا و سالم بود، کدام جسد! 

توانستت بته   زد. امتا دیگتر نمتی   گشت. به مادرش، پدرش و دنیا را از دوباره دیتد متی  باید به خانه برمی

 کشورش برگردد.

 کشورش  یعنی چه! 

سازیِ پدرم، برادرم... های کارگاهِ  یخچالو انداخته. کشویی پر از پیچ و مهرهاین کلمه همیشه مرا یادِ کش

آمد. چقدر از کار و از کیری که گتاهی  ها که کارش گاییدنِ عمرِ آدمی بود، بدش میچقدر از این کارگاه

رده بتود. از  هم خوش بهکار حالخوار و بیخون کار وکرد، انزجار داشت. از این دنیای پر از کونکار می

حالِ  مردها که مثل مرگ روی زن و زمین خوابیده بودند. از زن که عینِ عن نرم و لطیف بود و عمری در

 و ای استبی کشتید  ز فتر ِ بتدحالی شتیهه   مالی به سر و صورتِ زندگی، جلوی آینه سگ بسته بود. اعن

 هایش را سوی خدایی که در آسمان مخفی شده بود، برد باال!دست

 

 «کردَمت تا ته!رسه جاکش! و اال به طرزِ فجیعی خشکاخشک میآوردی دستم بهت نمیشانس »

ش عذرخواهی کند آن دنیا. پس در دلش را حتمن صا  میبعد فکر کرد اگر خدایی در کار باشد، دَهن

 هاش را برای دعا و ثنا دوباره برد باال!کرده دست

المقدور بر را کنارِ شب کیر کردی! آی خدایی که حتیآی خدایی که لب را آفریدی! آی خدایی که روز »

 خوارها را آفریدی!کارها و خونکارها و کونیِ کیر ریدی و کوسسر و کله

 «این عالم! اند برخوارت که ریدهکار و پیغمبرانِ خونکار و جبرئیلِ کونکیرم به کونِ فرشتگانِ کوس

 

برگتردد.   شدوستی  مد که باید زودی به خانهکرد، یادش آی کافی با خدایش راز و نیاز وقتی به اندازه

ها گرفته، بهتر دیتد قبتل از او بته    مستندی که طیِ این سال پورن وهای دوانی در عکسچشم پس جهتِ

 اش برسد به حسابِ خودش! خانه

 بعد پا را روی پدالِ گاز گذاشت و دِ بگوز! 

زنان از کنارِ جویبتارکی کته انگتار    آژانسِ مربوطه داد، قدم مای تو دل برو را که تحویلِمرگِپ وی مکش

اش بتود، گذشتت و   الییتده از شاش و گهِ دخترهای گاییده گرفت و پرش میی دوستسرچشمه از خانه

که را کاره سرش به سقف آسمان هفتم خورد، کلید قدر رفت باال که یکرو شده آنسوارِ آسانسور تهِ راه

مستراح و فتوری   در خودش را مثل کونِ شهال وا کرد و دو لیوان شاش ریخت درتوی سوراخ، انداخت 
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تا عود در اتا  سوزاند و قرصکی را که برای روزِ بتزرگ  دوش. بعد سیگاری دود کرد و دو سهرفت زیرِ 

گتیج و   ش درآورد و انداخت توی لیوانی که از ودکا پر شتده بتود. لختت شتد.    کنار گذاشته بود از کیف

ش وباره شلواری تنی پشتیِ سرش گذشت. پا شد. دای از کوچهکاره فکرِ تازهرفت زیرِ مالفه. یککالفه 

شروع کرد به چانته زدن.  « رابسون»فروشی شد. با موسیو شرتی. زد بیرون! سرِ کوچه داخلِ گلکرد و تی

زی که زرد و صورتی های رُچه جیب داشت، سطلی پر از گل بخرد. گلی هرماندهاالخره موفق شد با تهب

ش را درآورد و تا لخت شد، شروع کترد بته   را به تساوی بینِ هم تقسیم کرده بودند. برگشت خانه. لباس

و مالفه را هم کشید سرش. به تابلویی  شانیشد. خوابید روروی تخت ریخته می هایی کهپرپر کردنِ گل

به دیتوار.   که آویخته بود شدوستده بود به ه بود و تقدیم کرخیره شد که در بدوِ ورود به پاریس کشید

 ها را آهسته خاموش کرد.شود. المپآید و در روشنایی گم میمثل زمان که همیشه از تاریکی می

 

 «سکس واسهده ن میواین تاریکی ج چقد»

 

سطرهای قبلی نوشتته از   که یادش آمد در. اما به مح  اینش را بزندتصمیم گرفت آخرین جلقِ زندگی

برهنه المپ را روشن کرد. باز رفت زیترِ پتتو.   آمده زودی پرید و کونیشه بدش میر و کار و کردن همکی

توانست از شرش خودش را بعد هم همین لیالی تازه ببخشید! الله یعنی همان لیالیی که هیچ خیالی نمی

ود و پیتداش  غلت زده ب هاش روی تمام دخترهای دنیاجوی چشموش. در جستخالص کند، آمد سراغ

ش هنوز باید اللته باشتد،   بود. نام 10دانشجوی مهندسیِ الکترونیکِ دانشگاهِ امیرکبیر، ورودیِ  نکرده بود.

 هایی درشتت کنی! چشم. صورتی پهن داشت عینهو دم 1شاید و ! 10/8ی زاهدی، قد البته که هست! الله

کترد.  تراشش زنتدگی متی  م باالی باسنِ خوشخدا سفت! یک کمرِ باریک هقدِّ گاو! و پستانی گنده اما به

تتاپ و  م کرده بتود، او داده بتود. تتاپ   پارچه خانم بود، البته که هست. اولین لب را که از شب بیرونیک

ها و مالشِ وَرگلی که لمسِ انگشتاش آموخته بود. دخترِ ترگلگنده ام در آغوشِطبّالی را قلبِ پا خورده

ام. چته  لتی کترده  جویش با هرچه لیال در دنیتا بتود، لتی   وجست سینما کرد. درش مرا عاشقِ ی رانکشاله

ام، رفتم. همیشه به هر لیالیی کته رستیده  اشتند و چقدر زود الیی دادم و درای که الی تازه دلیالهای تازه

هتای  ست! اما تو فر  داری خیلی، ای واقعن لیلتی! لتیالی ایتن شتب    ست، آخریام همان اولیفکر کرده

 فرجامِ من باش! انجامِ من باش...یب

ش دراز شتد و کتتابی را از سترِ میتز     هوای لیال ببخشید! شهال بیرون نیامده بود کته دستت  وهنوز از حال

-برداشت، حاویِ شعرهایی از لورکا که شاملو سروده بود. نگاهی به جلدش انتداخت و بعتدِ فحتش آب   

 این شعر پرداخت... داری که نثارِ هر دو کرد، بازش کرد و به خوانشِ
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 از خانه زد بیرون 

 و دیگر زن ندارد

 مردی که فامیلی به غیر از من ندارد 

 دوشی  به من دارد و غم دارد و خانه

 دار و ندارش رفت جز دشمن ندارد 

 رود مثلِ خیابان تنهای تنها می

 شلوارکی پا کرده پیراهن ندارد 

 شود رد بادِ بلندی از کنارش می

 لندن هم سرِ ماندن نداردبارانِ 

 ست مانده

 ماشینی

 زند بو و دارد می

 ی دیگر که خوابیدن نداردیک جنده

 آمد عقب 

 ترقدری عقب

 باز شد در

 دهد قدغن نداردپس از عقب هم می

 سر  برکند هی خاکپا میپا و آناین

 ن که دیگر مِنّ و مِن کردن نداردکرد

 ست هر داستانی آخرش آغازِ بعدی

 مردا دوباره عاشقف

 گفتن ندارد!

 

 شان خوش بود! ها! عجب دلبه پایان غزل که رسید، زیرِ لب گفت جاکش

تر از آن بود که زندگی را به آن ترجیح ندهتد. کتتاب را بته کنتاری     حالِ خوشی نداشت، مرگ هم کیری

ش ش کته آستمان  ساحل ی پدرش با آن ویالی دمِای به ایران رفت. به خانهانداخت. بعد هم برای لحظه

هتای  هتا و همتان تترس   نشینیبهای پیش از سفرش فکر کرد. به شبکرد. به شآدم را هر صبح بغل می

 قرونِ وسطایی... 
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شتوی  دارد و مجبتور متی  برو! گرچه در فرودگاهِ درندشتِ دُبتی نگته متی   « ایر امارات»حسن گفته بود با 

روزه شوند ویتزای یتک  می سد این پرواز، تأخیر کرده مجبورپروازت را عوض کنی اما گاهی تا به دُبی بر

ت دهند تا فرداش با پروازِ بعدی عازمِ پاریس شوی. شهری هتم کته بترایش    اسکان در هتلی نندصادر ک

خیالِ پروازِ هما شتد کته چنتد    های عرب هم ارتزا  کند. پس بیتوانست از جندهکرد. تازه میفرقی نمی

 جا به فاک داده بود. آنش انِ مهندسِ تأسیساتبه عنوتکه از عمرش را 

ساعتی تأخیر داشت. پروازِ بعدی هم پریده بود و باز بنا به بینیِ حسن، طیاره تا به دُبی برسد نیمطبقِ پیش

بند، ویزای دُبی بهش دادند و شبی میهمانِ کمپانیِ عربی شد. حاال بگتذریم کته وقتت    ی همان خالیگفته

ش گشته بودنتد کته چیتزی بیابنتد و انگتار چیتز قتابلی        ورود به شهر حتی در شورتگذر از بازرسی و 

ش کته  اش کترد. اتتا   شان را نگرفته بود. بعد اتوبوسی که مال همان کمپانی بتود، دمِ هتلتی پیتاده   دست

مشخص شد، خورشید دیگر به رأِس آسمان رسیده بود. دو ستاعتی استتراحت کترد و بعتد پتا شتد تتا        

 در شهر زده باشد. چرخی هم کوس

ی تمتام  کته بته انتدازه   زد، بعد از اینی پاکستانیِ تاکسی که فارسی را به خوبیِ انگلیسی حر  میراننده

 کنی  های دنیا خالی بست پرسید، راستی رفیق! با چه جور جنسی حال میآبادانی

 داد:مید را هم نشکسته باشد جواب که دلِ اشهری دسپرتِ سیاه بود اما برای این

 روسی یا سیاهِ تا درزِ کوس و کون آفریقایی  -

 ت که شوی رنگارنگ داشته باشد.برمچرا هر دو نه  جایی می -

 هاش آسمان را فارسی کرده بود...از خیابانی گذشت که تابلوی رنگیِ مغازه

 

 «جا!د ایناناند و انداختهش را قلفتی کندهها یک تکه از خیابانِ پهلوی با میدانِ ونکجاکش»

 

هتای  کپتل هتا ایستتاد و در کتون و    شتد ستال  هتاش متی  اش کرد که پشتِ شیشته جلوی درِ دوّاری پیاده

نتیمِ دیگتر    دوانی کرد. نیمتی در حتالِ رقتص بودنتد و    خورد، چشمتکان میتراشی که آن تو تکانخوش

شتان  سی شراب میهمتان برسد، به گیال ای از ایران سرندیدهپول یا توریستِ کوسمنتظر، تا یک عربِ خر

گشتی کنار کوس و کون زد. سپس پیکی تکیال گیراند و کنتار   پولی...کیرم به این بیکند بعد... بعد هم... 

لیتزه تتورش زده   رسد، حوالیِ شانزهی به پاریس مییک سیاهِ صحرایی نشست، شبیهِ همان سیاهی که وقت

که بعتدها  جاکش از ترس این ی پاریسی کهان رسیدههای تازه به دورهمین لیسنده ی یکی ازبرد خانهمی

این سیاهِ صلواتی تنهتایی کترده   هم به مستراح نرفت تا لختی با  شاشدایش بزنند جاکش! به قدرِ یک ص

شود کته  لیس تازه ادعاش میوسی ککاره سرپا سرپا هم که شده موشکی به مری  بفرستم. مادرجندهیک

اش را هتم آورد در اتتا ِ   جا بودیم حتتی آشتپزخانه  چند ساعتی که آننویسد! طی آن مدرنیستی میپشت
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تواند شهادت بدهتد  شان را آن لیسنده هم دیده و میپذیرائی... خالصه این هر دو سیاهِ صحرایی که یکی

ت مطرب! ای دویده باشد، ای کیرم به کونشان از جنسِ سیاهی بود که در قهوهبندم، پوستکه خالی نمی

ی درختانِ زیتونِ باغاتِ بهشت را روی تن و بدنِ این جنده ی همهزد مثلِ رخش! انگار خدا شیرهبر  می

 مُدوور! ب بود، نرم بود، عینهو تو بگو پاخالی کرده بود. چر

 لیسی کند...ین لیسنده آغازِ کوسکه مثل اآرام نشست کنارش و پیش از آن

 

 خواهد مرا دعوت کرد  نمی -

 ن یفرمایم! چی میل میکنخواهش می -

 فوری پرید دمِ بار و گیالسی شراب گیراند و آورد داد دستش

 زنی  فارسی را خوب حر  می -

 ای کم خردهیک -

 ایران بودی   -

 خواهم، ایران مرا دوست داشتند نه! مشتری زیاد می -

 خدا  حق دارن به -

 درهم فقط... 277م! اگر به خانه آمد ارزان -

 م داد، یعنی برای فقط یک بار! اش را نشاننگشت سبابها

 درهم... 577شوی حاال تا روز هم باشی می -

 

کم به ایتن  ش نشسته بود، کمی ماالند و کمطور که بغل دستشد چانه زد. همانقدر گران بود که نمیآن

یتک دختترِ    ،نکترده ا پتر کترده  اش را شد. پیکِ دوبارهرود تکیالی دیگری بستاند از کنارش پبهانه که می

 17ی ترکی ریختته بتود، تتوی گوشتش گفتت      ش لهجهروسی که احتمالن اُکراینی بود و وسطِ انگلیسی

 درهم، خانه هم دارم!

 

 «سگ خورد!»

 

ی کوچکی که چند اتا ِ کوچک داشت، پیتاده شتدند.   تاکسی خبر کردند و عنقریب پای درِ کوچکِ خانه

ست به مهندسِ تأسیساتی کته تتازه استتخدام شتده دارد     وئیتی که هتل دادهواردِ جایی شد شبیهِ همین س

جا دارد، روزی روزگاری اجراش کند. خوابیده است این شدوستکشد تا در شباهتِ جایی که نقشه می
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کند ای فکر میو دارد به گوشه شدوست پاریسیی اتا ِ ده بر تختی در گوشهبیند دراز کشیو خواب می

 اجاره داشتند!  ه چند روسپیِ به ظاهر روسی که احتمالن ایرانی نبودند، دردر دُبی ک

کشیده باشتد، فتوری    مش را به رُخشویم تا قیمتِ واقعیمیشا که همان شهلیِ خودمان باشد، وارد که می

، عتوض کترده فتوری درازم    های مَنی روسفیدش کترده بتود  ی کثیفی را که لکهشود. بعد مالفهلخت می

اش هاش سرو کاشتته باشتند و میانته   م تابلویی بود حاویِ بلواری که بر کنارهیروهروب .تخت روید کنمی

دم آن زند. فردای همان شب وقتی به پاریس رستی گردانی که هنوز به خورشید پوزخند میهای آفتابگل

ت از سترِ  تلفتن هتم کته دست    م. روی این تخت آویخته کشیده بتود هبرو مدوستتخت را در تابلویی که 

م بوده تتا بتاز   های سخت مواظبی این سالست. عجب گیری افتاده! همهوا دارد، احتمالنرنمیم بکچل

 دارم! بردار نیست. برنمیزند هنوز. دستندهد. دارد زنگ میم پدر کار دستاین کیرِ بی

کشد دراز روی و می روم باالدارد. یک ضرب میدستی دراز کرده گیالس شراب را که پُرِ ودکاست برمی

روستت. لتیال ببخشتید! میشتا شتروع      هروم زیرِ پتوی همان تختی که در تابلوی روبت های پرپرشده میگل

رود بتاال و هتی   ساعتی مینشیند روش و نیمکند، این خواب است! میکند، من خوابم! میشا تالش میمی

رود بته اتتا ِ کنتاری و در    گتردد. متی  اآلنه برمیگوید که ام! میآید از پستواند! برنمیآید پایین. نمیمی

 زندمی

 

 شهلی مشتری داری   -

 رفته -

 شود واردِ اتا  می

د! کمتک  آکنم آبتش نمتی  خر مشتریِ منه که فکر کنم یه لولی انداخته باشه باال! هرچه مییه ایرونیِ نرّه -

 کنی  می

 خورهتا آب میپنجاه -

 لِ توتاست، نصفش ماش هشتادهمه -

 که شهلی خودش را بکند لختشوند، پیش از آنداخل که می

تایی بتری بتاال، ختدامون    مون که نکردی حاجی! اگه پنجاهگیریم. صیغهباال پولِ باال میما از آقایونِ کار -

 یاریمت پایین!می

 

 دهد که یعنی خیالی نیست، باشد! شهری سرش را تکان می
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ستامانتا  پستتان  می یکی از بازیکنانِ تیمِ پرسپولیس که دارد با توپی قتدِّ  شود شهال، علی کریلخت که می

پرند روی شهری کته قتبلن میشتا خوابانتده     دو می کند. هرزند، در اتا  ظهور میاستوپِ سینه می فاکس

 نفری. بودش سرِ همین تختِ تک

  .آورندکاپوت ببخشید! کاندومِ چروک شده را از تنِ کیر درمی -8

   .ش برودپاشند تا پیسیپیسی سرِ کله و کمرش میناری برداشته پیسیی از روی میز کرهاسپ -8

   .کنندش را عوض میکیرم ببخشید! کاندوم -8

ختوری کترده همچتین    هزمان میشتا خایت  ام که غلت بزند. همکند روی سینهش را ول میشهلی پستان -8

گیترد و  هاش و گاز متی گذارد بین دندانش را میوستای از پنفهمی دردت بگیرد، تکهطوری که بفهمی

                 .زندگیرد و هی لیس، لیس میبوسد، گاز میمی

پستانِ شهلی غلت خورد، رفت و رفت و رفت تا پای کیرم رستید. پتس ستر و صتورتش را هتم بتا        -8

کُتش  ی چنتین عترب  هام و لمبرهاش در جنگش آخ جوووون! آمد جلوی چشمخودش برد پایین و کون

 .ی بدر هم مثل اُحد ناگهان شکست خوردزوهغاهلل در رقصیدند که محمدرسول طوری لرزیدند و

ش را به شمالِ حاال دیگر عالوه بر کیر، تخیلِ شهری هم راست کرده بود. خواهش کرد میشا نیز کون -8

 غربی ببرد.

که از زیرِ درزِ کون ختودش را انداختته   ی اُحد ای! چه صفایی! کوسی چنین، چون تپهوای عجب صحنه

 باشد بیرون، محمد هم وقتِ عایشه هرگز نکرده بود.

ی خانته جنده توانند درای میدالر و فقط خرده 0مندان اگر کارتِ اعتباری داشته باشند، با پرداختِ عالقه

ستفید از  های شهلی روه پستانجا کتا هماناین فیلم را به تماشا بنشینند  ،ی پاریسیاینترنتیِ همان لیسنده

چنتان کته بتاال    شاشد روی کیتر و هتم  ش چه بود  ها! میشا میآید و راستی اون یکی اسمزیرِ کار درمی

آید پایین و رفت باال و آمد پایین و رفت و آمد کرد چیزی در چیزی تا جایی که تخت هتم  رود و میمی

ان کترد ناگهت  تابی متی یوار لرزش گرفت و قاب که بیبا این هر سه نفر به ارگاسم رسید، دادش درآمد، د

رای شهری هستتن دیگتر تمتام شتده     پال شد. بوی پرهام پخشخانه نقا های شیشه در اقصیافتاد! خرده

احتیاطیِ شاعری که در تابلوی نقاشیِ دو زن خوابید، باعت  و  های عصر بنویسند بیست که روزنامهدافر

 ش شد.بانیِ مرگ

 

 
Mikirtimoot  / ِمیترائی 7969تاپستان 
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 بخش پنجم

 

 رفتارِ مردانه با دستِ راست

 نآ تماشای برای بلکه آمدهنمی خوشش سکس از هرگز بوده خواجه او ازل از اصلن بوده مهاراجه او کیرِ

 کتردنِ  بتاز  اشتقِ ع طتر   نبتوده  هتم  استتان  بترای   !دروغ چرا اصلن بوده پستان یعنی ستودنی معماریِ

 چون کردهنمی اما کردهمی خداحافظی باید شدهمی تمام که دیدن هم تماشا از بعد بوده، پیرهن هایکمهد

 گذشتته،  دیگتر  روزهتا  آن همته ایتن  بتا  شتده، متی  آغاز تازه بازی گفتهمی معاشق یدرباره که دروغی با

 ،کترده  بتت  نتازنینی  هفتادپونتدیِ  دفعته  هتر  کترده  آسان را بازیدکمه سوهو هایخانهجنده به دسترسی

 کشتیده  را زیپ کرده باز را آن گرفته را کمربند ردّ شده اکران که سینه سینمای گشوده پیراهنی هایدکمه

 پتس  دهز خیابان به رومال راهِ از کرده دخالت پشت از خواسته خواجه کرده خیال خانم و کن پشت گفته

 و شلوار بالفاصله مهاراجه چون نبوده ترس به نیازی اما نداشته را شکون یا نبوده شاهل چون هراسیده

 بته  کلیDon't worry گفته  کوس و کون چرخانده سطح  بر المسه از پر دستی و پایین کشیده را شورت

 بایتد  اول مایلی اگر شده ساعتت تمام نیم گفته فوری جندهکه  شنیده هویک پرداخته شخصیت شناسائیِ

 چتون Don't worry فرمتوده   هتم  بتاز  مهاراجته  امتا  کترده  پی دوباره پارهبی پوندیِ اهپنج یک کرده طی

 خوانتده  اشدیوانته  ستوهو  هتای خانته  کته  نبتوده  ختود بتی  ،کرده تمام وقت سرِ را سینمایش توانستهمی

 تِعملیتا  ایبتر  از تتا  کردهمی نگاه تنها بلکه نبوده که کردن اهلِ چون ،شده هاجنده مشتریِ ترینمحبوب

 شتود متی  جوان وقتی مهاراجه یک زنی، هر برعکسِ اصلن باشد! شده و کرده مسلح خیالی شب، در لب

فکتر   حتتا  هاآن کردنِ. بود زن دو با او خوابیدنِ اولین او کردنِ تریناصلی اصل، در. افتدمی جوانی از که

باری که او داد، من نبودم. خرینآ اما بود دادن آخرین او زنی هر برای. کردمی غیرممکن را کردن به کردن

 آخرین کردن داشتم اما آخرین کردنِ من آن زن نبود، من بود. خوابیدم، یکچون با هر زنی که می

 شود تا من تمام کنم!پس زن تمام نمی
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 و! بتودم  نفتر  سه من نبودند، جنده بودند، نفر دو چون اما خوابیدند، دوتایی بستری در من با گرچه هاآن

متن   بته  دادن بتدهم،  را جر خودم کهآن بی همیشه کردم.می خدمت کردن به داشتم نبودم، نفر یک چون

 پتردازِ خیتال  البتد  شتوم، متی  کترده  همیشته  امتا  دارم، کتردن  با رابطه در عجیبی استعداد من. شد نزدیک

. کیترم متی  او بته  برگترد  برو بی چون. بگیرد من از زور به را متخیل تواندنمی کسی. هستم ایالعادهفو 

 دستت  از را زنتدگی  دارنتد  کته  داننتد نمی و کنندمی فرار مرگ از هاآن. است مرگ سکس هابرای خیلی

 اصتلن ! بختواب  بگیر: زنندمی تشَر شود،می پا کارهیک که کیر به و کنندمی پشت کوس به دهند. دائممی

 ! شوگم برو

 نه بکنند، توانندمی نه داد  آتش فرمانِ! زندگی هی تو رویروبه لرزندمی که سربازانی به شودمی چگونه

 همته  هتا ایتن  بزنتد.  قتدم  شتان بتین  آستانی  بته  مترگ  تتا  کنتد می قانون تولیدِ همین و بدهند خواهندمی

 اند!بدجنس چون نیستند، برخوردار جنسی هیچ از اما اند،هرمافرودیت

 را زنتی  بختواهم  کته  آیدمی پیش کم همهاین با ندارم، احساس زن جز چیزی به من اجناس، این بین در

 نیستتم،  هتم  متن نتیم  متن  زن، یتک  ختواهشِ  با مقابله در کنم  کارچه بدهند، خواهندمی هاآن اما بکنم،

 .بتودم  حاضتر  دیگتر  زنِ یتک  در همیشته ! اندخاموش کرده را شارتفاعات هازن که مضعیف کوهستانی

 را زنتدگی  خواهتد متی  کته  ایگلولته تتک  از هنتوز  اما. تادافمی من فکرهای به زنی وقتی الخصوصعلی

 دارم. دوری کند، خالص

 تان!ببوسم خواهممی شوید، نزدیک کمی لطفن! کنیم آشتی بیایید گفتم، ماتا  چاردیوارِ به دیشب

 فتوری  شوممی که خالی کند.می انبار خود در مرا که ستداریکوس جهانِ زن هر نیست، دیوار زنی هیچ

 زنتی  بود، کرده سینه گریه حکمتِ در که خیابانی سرِ روز یک. کنم کار دیگری کوسِ بر تا شودمی محو

خواهد می فقط کردن متلِ که جنده یک دیدم، بودم که طوریهمان را او ناگهان! زد مرا قُر احساسِ و آمد

 نیست  کافی شدن برای همین آیا! بدهد

 شوی  نمی چرا آید،می دارد که است عاشق این گفتم خودم به

 ! شد و

 کته  بتودم  متن  زن این نبود. وحشت دیگر رفتنراه و دادن، راه بود، سابیده نمک کوهِ هایمزخم روی زنی

 کردم! شول فوری ایم،شده تادیدم سه شب یک. شدم یکی او با پس. شدممی نزدیک خودم به داشتم

 کَنه مثلِ نفر دو که گاهی است همین برای! داندمین کسی دارد، ناکهول لذتی کردن خودِ مثل کردن، ول

 و چتون بتی  عامِقتل آن تداوم و است هراس ازدواجبسوزاند.  را کارخانه خانواده، عمرِ تا چسبندمی همبه

 داند!نمی کسی حواس، چرای

 باخت داشت می کمکم که نبود بازی این آیا. نبود بازیعایشه پایانِ این اما! کردم ول من
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 آغتاز  هرگز پایان که داندمی چه او. داندمی باخت دلیل را حُمق چون ست،بازنده تریناحمق ایبرنده ره

 ذکر دیگر قبلن بُردهای از باز،عایشه جنابِ حاال چی  دیگر بازیِ ببرد، هم بعدی بازیِ در شاید. شودنمی

 دو هتر  بترد، نمتی  کتس هتیچ  را بردین هیچ چون .کندمی فکر بعدن داد، دست که باختی به تنها کند،نمی

 کرده که همه خوابیاین طیِّ. کردمی جرّاحی او را همیشه کردن زیرا کرد،می نباید دیگر مهاراجه! بازندمی

 هرکته  بته . بتود  ختورده  ختوره  مثلِ ش راجان زده بزرگ زخمِ به نیشتری بود، شده نزدیک هرکه به بود،

 ام.کرده پیدا وکارسر آن با تازه کردم،می فکر که دکرمی آماده خوابیتخت شدم،می نزدیک

 بود. کرده عدم مرا زند،می قدم شب جنوبِ در معمولن که آلودمه جنونِ یک

 دوری کتردن  از شتدت  بته  متن،  در چیتزی  حتاال . شد روز ناگهان که زدممی آدم در قدم داشتم عدم در

 کنم. چه بودم مانده من و ماحساسات به بود داده کیش بود، رفته کِش من از را کردن انگار، کسی. کردمی

  شدم!می مات ماندم،می اگر

 شدم! تورات راهیِ پس 

 تتر بتیش  کته  شتان عالقته  امتا . کنتد نمی کم من از چیزی شانکردن چون دارم، دوست را هازن هنوز البته

 است همین برای اصلن نند،ببی لخت مرا مردم ندارند دوست هاآن. دوزندمی لباس امآزادی برای شود،می

 کنندمی فکر چون شوند،می صاحب خوانندمی که را شعرهایم. انددوخته پرده امخانه هایپنجره برای که

 نیست  احمقانه! نویسمدارم می که هاستآن برای

 !استم مالِ این کنندادعا می و ام،سینه موهای الی برندمی دست خوابند،می که مپشمالو تنِ روی گاهی

 شوند!می پشم صاحبِ  !بینیدمی

 بتر  فوری و گیرنداختیار می در را متن کنند،می محاصره را مبدن تا! فهمندنمی نیستم، هم خودم مال من

 تحویتل  را کوچتک  دیکتاتوریِ این و آیدبعدی می بعدها گرچه. کنندمی برپا دیکتاتوری یک سرتاسرش

 کته  بریتانیاستت  یبتدقواره  هیکتلِ  مثتل  متن  تتنِ  عافی نیستت   فکر یک شاعرِ به کسی چرا اما گیردمی

 متال  هرگتز  کته  لندن مثل! امنبوده خودم مالِ هرگز. کرده حکومت آن بر ملکه انواعِ آزگار سالِ صدشش

 اند.کرده ماندن آن در عن عینِ ملت هزارویک و نبود لندن

 ! مجبورند همه

 کتس هتیچ  بتا  چتون  م،دوستت  هم شهر این مردمِ یهمه با. هستم لندن همین در ماندن عازمِ که من متل

 اینرده خودم دورِ و سازممی شوند، فاصلهمی رد کنارم از آویخته که مردمی این با روز هر. نیستم دوست

 هتای آدم تماشتای  حتالِ  در هنتوز  کته  بتزرگ،  شتوم بتر میتدانی   متی  ایمجستمه  گاهی کشم،می دوباره

 ست!مجسّمه

 

  راه به دهدمی پا که پا دو چشم          گوش         دو دو و دارد سری آدمی       
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 دارد کله یک فقط که گاه         کیری و

 ندارند که هاآدم این از بعضی گرچه         

 چیزهایی دارند

  یعنی چیزی

 چهتاق مثل

 سرش اندگذاشته پاالن که

 گُه  همیشه

 آید!میاز دلِ زیباترین کونِ دنیا در
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 بخش ششم

 

 های بزرگ تریبون دارندوقتی دروغ

 .بزننتد  شبیخون دهد،می شیر را شعرهایم که زبان به ندارند کون اما دارند، تریبون هنوز بزرگ هایدروغ

 کته  علتی  حضراتِ! عجبا اند،شده صوفی و مسلکعار  که کوفی، جماعتِ اندکرده سوفی از فرارِ چنان

 عجتب  با ها،خانم اقصانقا ِ از مالصدرا، پلِ پای بود باغی که االقصایشمسجد به تنها هرگز، نبوده یوفی

 باشم. زده را بکارت که زیارت آمدندمی ی داغینقطه

 کنیم، نشد! سازیعشق عمری که بشویم من عاشقِ برویم هم با بود قرار

 دیگتر  متاه  سه چون همیشه و بودند شهریور ازدهی همه هاآن! شد تمام بازی کارهیک و کردیم بازیعشق

 متزه خوش داده حال لیلی از ترعاشق خیلی، از خوابیتخت تا شدندمی بستری دختر چند عشقِ به بودند،

 یکرایته . نبودم کسی یاجاره در هرگز پیمودم، که هاییسال این طی باالخره. کند بازیعایشه نفر چند با

 همیشه من، جز رفتنمی جایی که خیابانی در. بودم پالستیکی لبخندی بر بود افتاده که عروسکی عکسِ

 رملتی . نبودنتد  زندگی بودند، ساختگی هم هاآن البته. نسازم کسی با هرگز که ساختممی را خودم طوری

 کته  آمتد متی  عمل به هاییلب و ماتیک کشیدند درمی ماژیک مثلِ کرد،می عمل را هاشانچشم داشت که

 هنتوز . کردنمی بدهکاری کند،می درد دارد که خودکارم مثل مگوش اما. آوردمی عمل را مگوشت فوری

 اگتر  نکنتد.  داریبرده که کندمی داریبرده بازی،عایشه به دارد بستگی که سازیخانه همان رِد سر بر هم

 پانستمان  را مایمتان  کهاین جز ندارم راهی پس. کندمی سرپیچی هایمزخم کنم، باندپیچی را داستان این

 کنم! گذاریکد را شاسم و بسازانم خودم برای خدایی باید کنم.

 یتادم  کتنم  نمی خریدن را پوندی پنجاه ترینارزان و کوچه سرِ شاپِسکس به رومنمی زودی چرا اصلن

 انتد تونمتی  کته  تنهتا  کتوسِ  نته،  امتا . گشادی کندکون هاشسمبهسوراخ مبادا. کنم شچک درست بماند

 ختدای  این که بهتر چه پس. آیدنمی مخوش هم درآوردیمن هایحرارت از تازه ها،شب کند کاریکون
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 و زمتین  از کته  جهتانی  در امکترده  کرایته  لتی خکوس انگاری زنم،می عجب حرفی. کنم مزن هم را تازه

 اصتلن  نتدارم   انهکیرخ خودم مگر. بکشم را سازیکوس هایکارخانه منتِ چرا بارد،می کوس شآسمان

 داریکتون  شتبِ  عجب نکردم  دعوت خانه به کردندمی خانمی همهآن که را خانم دو همان دیشب چرا

. کوس با بودند کرده پُر را کوچه باال،کون خانمِ پیشِ بودند کرده کتبی مرا شفاعتِ که شِری و شهلی! بود

کیترم،   خیلی دیگر کارها این برای البته. کیر زیرِ بردمی را دنیا که بودند کشیده رادیکالی هم شاننامه پای

 !کتنم  چته  شتود، نمتی  اما. کنم فکر بعدی ساعتِ یک به باید امفهمیده که شودمی دو سالی! پیرم ببخشید

. انتد شده دشمن گشادها همهکون گفتن، به دهندنمی گوش دیگر کنند،می نصیحت فقط دور از مدوستان

 اینکتته  بته  کننتد، متی  زن یتک  یکیرختورده  انتدامِ  به که وقتی. عرشه در اندهبرد را حماقت مدشمنان با

 درهای هنوز که کوس، جز اندگرفته پس را بفرما من از همه. ستکرده ول را هانقطه که تازه در رسندمی

 ندخواهمی پول فقط چون دارم، دوست تربیش را هااین. ستداشته نگه باز رویم به سوهو در را خودش

 .بود زده روشنی به حسابی را خودش هوا. نکنم توانستممی امروز که بود کاری تنها این و

 و بتود  شتده  هتل مقصتد  دخترهای نقا ِ اقصا که بود شده رد اشحقوقی ارتقای درخواست چنان طفلی

 بتا  ،بتود  گرفتته  را خودش سرش، ابرِ باالی که صبحی. بشوند ورشکست بودند رفته لندن هایخانهجنده

 کتونِ  درِ قتدر آن. بتود  افتتاده  کار از کولرش سرمای که هااتا  از یکی به بود رفته ابزارش یجعبه همین

 هیکتل  بته  خنتک  هتوایی  و افتاد گوزیدن به کولر ببخشید کون حضرتِ که بود کرده گوشتیپیچ چارهبی

 گرفتته  -بتده   ممترگ  داخ وای - ریخته تخت روی که کرستی با بود گرفته ویرش حاال. صادر شد اتا 

 کافی چون و بود پیچیده کیرش کمرِ دور را کرست بود برداشته اول بود، نخوابیده یعنی. بود خوابیده بود

 و دمتاغ  سترِ  بتود  گذاشتته  و بیترون  بود کشیده چمدان از هم را مهمان دوزِمامان شورتِ بود گشته نبود،

 .بتود  کرده شناسایی! ببخشید شنا را مربوطه یقیافه و تیپ کون، و کوس بوی طرزِ از و لب به مالیده بود

 یلکته  تاسه که بود کرده مک  رانی روی بود رفته کرده آغاز بود، تُپُل خیلی که پاها مچِ از شبعد تخیل

 ته! تا بود کرده ناگهان و بود ایستاده کوس یتپه روی سپس. داشت آفریقایی

 تا... ته تَ تَ! ته تا هم باز و! ته

بتود   رفته. است منتظر لذیذ کونی عزیز، کوسِ این طر ِ آن بود افتاده یادش کارهیک که بود راه در رقطا

 انگشتِ دو پهلوی دو با و پشت به را اعظم کونِ علیاحضرت بودش برگردانده بود، نرفته یعنی طر ، آن

 حکمن و دهن در بود ادهد قِل تفی! خوشگلی سوراخ عجب. بود کرده باز را کون یمزهخوش درزِ سبابه

 بتود  کرده را کله یواشکی بعد پرداخته سوراخ برِ و دور ماساژ به کیرش یکله با و حلقه توی بود ریخته

 درآوردن را کیترش  دوبتاره  پتس . بود نرسیده فرا فرو موسمِ هنوز انگار بود، افتاده رعشه به بدن زنِ ،وتو

 شتدت  از حتاال . بتود  کترده  اشنازنتازی  و ستوراخ  در دبتو  بترده  را اشسبابه انگشتِ و بیرون بود کرده

 نوشتتن  کته  مَشتنگی کوساز  خوانده نقدی بود آمده یادش ناگهان. بود کرده ترکیدن کیرش گریشهواتی
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 پتس . بتود  شتده  قائتل  کتون  بترای  کته  شخصیتی به بود کرده ریدن اشلیسنده که کتابی درباره بود کرده

 تا را کیرش یعنی ششناسشخصیت جناب نتیجه در پرداخته شناسیعن به کرد سعی و شد لذیذ خیالِبی

. نداشتت  لیاقت شطاقت دیگر اما بود، رفته درد بدن در بدجوری دوباره گویا. سوراخ در بود کرده دسته

 لحظه همین در. کرد باید را آسمانی کونِ این گرانی کاندومِ با باشد، االغ آنِ از اگر حتی! کیرمبه بود گفته

 رضا که اونی جز فرمایید گذاشتن خری رقم هر چونِ درِ بود: فرموده افتاد که تازه خدای هفتمِ فرمان یادِ

 آقتای  پتس دوبتاره  . استتانبول  نته  رزاستت  کونِ این بود افتاده یادش کرده مک  لحظه یک ناگهان باشد!

 شده جامداتی سوراخ داخلِ بود انگاری گفته خود با که بود کار وسط. بود کرده آغازیدن کار به اشتلمبه

 دارد خوشتگلی  کیترِ  عجتب  بود دیده و بود آورده درش کارهیک! باشد شده عنی کله جنابِ نکند است،

 پشت، بر که را زن بود، توش دسته تا که حالتی همان در فشار چندصد از بعد تو، کرد دوباره پس هنوز،

 پاها و بود مانده تخت بر باال به کمر اطرا ِ از که طوری. لندن در بود کرده بلندن بود، رفته خوابیدن در

. بتود  عاشتق  هنتوز  کته  دخترانتی  یمتزه خوش هایکون شبیه درست. بود شده قمبلی کون کرده آویختن

 آمد یادش اما. دارم شاعرسازی کیر کرد، عجب درنگی بعد. بودند شده شهرتی خودش برای انگاری حاال

 رو زیاد روت بود گفته بهش قنبری صدایی با پس. نکند پُرروگری ارهدوب کیرش تا نباید چیزی بگوید که

 گرفت که کرد مامآااا قدرآن فروغ نشد  رحیممش گاوِ هرگز چرا پس بودی شاعرساز اگر تو! نکن جنده

ببخشید  کربال همهآن که مونس راستی! اینارحیممش یخانه داشت مونسی عجب اما. مرد افتاد کارهو یک

  نشد  بالنشو موریس چرا شد، و بال کیرم سرِ رفت بالکون

 بتا  و عتاری بتی  طبتلِ  بتر  بتود  زده  !روز بته  بود کرده دعوت را جنون خودیبی بالنشویی کیر این پس

 رستیدگی  شالیزارشان کارهای به و بود پدرش مباشرِ که رحیممش حیاتِ در بود رفته کوبیده شخیاالت

 بته  عجیبی یعالقه طفلی. بود شده دارشنگه و خانه به بودش آورده رگپدربز که بود بچه هنوز. کردمی

 آقا نه! اما زده را کشزحمت پسرِ آن یپرده  پدربزرگ شدم،می گاهی مطمئنن که طوری داشت، آقاجان

 انتداخت  رحیممش به طوری عجب در را شهلی مطمئنم گرچه. نداشت شاعرسازی کیرِ و خواندمی نماز

 پتیش  خود والدین با را نخوردهدست خوشگلیِ یک که بودند شهالیی خواهرانِ شری و یشهل بود. کرده

 ها،کرم تلنبارهاش، در که را باغ توت مسئولیت پدربزرگ و دهات از بودند آورده بسازد، مرا آقام کهآن از

 آقتام  کیرِ به مدام خانومکاس شد،می عزا پدر و مادر بین که گاهی. هاآن به بود سپرده ریختند،می ابریشم

 گرد بود.هرزه که کردمی بند

 

 رحیمِ بتدبخت مش به اونو بابات و شانداختی دختری از که بشه تزن سُماقیسیتی شهال که بود حقش»

 «.انداخت
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 تتوی  و رفتممی جاکشی آنعلف برای هرازگاهی و بودم شده رحیممش یخانه گاوِ عاشقِ که بعدها البته

 دماغِ آن با رحیممش از حتی کردهمی را هم شری شهلی، جز پدرم فهمیدم گذاشتم،می شگرم کوسِ درزِ

 آمتده  بتودم،  کترده  غتال   را کاردم ساخته، را گاو کارِ طویله در که باریک چون گذشتهنمی هم درازش

 متن  دربتاره  داشتتند  ختواهرش  با و بود جاآن شری بخواهانم، شربتی سماقی از شهلی که ایوان دمِ بودم

 کردند.می گفته

 

 رفتته،  بابتاش  پستر بته   ایتن  عجب! زنهنمی هم مو که زنهمی تخته به تخته چنان باش، رو خدا عظمت -

 نبود. ورداردست کرد،نمی ور هفت از رو آدم تا آقاحاج

 که پدرش الاقل. کنهنمی فروگذار ته،فبی دخترت خوشگلیِ به شچشم پسر این اگه! باش شعله مواظب 

 گتاو  به شر بی این اما. نداشت جماعتحیوان به کاری ذاشت،می هم رحیممش کونِ در رحمان سما به

 رحتیم مشیه  و کنن مردی الاقل کنه خدا نمونده چیزی که مونس از. کنهنمی رحم هم مرغ و ندگوسف و

 .کنن پیدا نوابی این واسه هم جوون
 

استغفراهلل  شدممی مجبور چون. شدمی بد خیلیخیلی ماایستاده گوش فهمیدندمی اگر. کنم چه بودم مانده

 هتر  بتود  گفته عروسکاس یعنی. بودم داده قول مادرم به چون! بود غیرممکن این و بکنم هم با را دو ره

 نکنتد  راستی! نخور ریده زندگی به تو از تربیش سالی چند که را هرگز زنی اما بخور خواهیمی که گهی

 . باشد کرده من از تربیش اش،زندگی هتل، در امکرده تخیل که زنی این

 را شتلوارش  بتود،  افتاده کار از شتخیل. بود خوابیده! ببخشید دیده خواب ناگهان کیرش ترس شدت از

 کتون  شخصیت یطالعهم به تا زد لوا  سایت به سری. نشست تحریر میز پشت و باال کرد کشیده فوری

 کتون،  شتمایل  طریق از شودمی طورچه بود، ننوشته مزبور یلیسنده. نکرد ایفایده گشت هرچه. بپردازد

 آبِ قطتره قطتره  و بتود  نیامتده  شُرّوشُتر  هنتوز  ممایعات طرفی از. زد تخمین را کون صاحب سالِ و سن

 کردن: تایپ به کردم شروع پس کنم، باورش تا بود نریخته را رگانش

www.worldsex.com 

 

 کته  کتردم متی  راستت  داشتتم  دوبتاره . شد پیدا مدرخواستی کون زده هاهرمافرودیت بخش به سری بعد

 خورد. زنگ امدستی

 
 - Maintenance  speaking 
 - Hi Ali! Sorry for disturb you, this is Anna from Holborn  hotel, the main air condition is 

broke down. The guests are complaining. 

 - Ok Ann! I'm coming now. 
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 بارد،می کفر دارد زمان و زمین از! الخالقجل دیدم بیرون، زدم که هتل از. بود رفته پنج به درست ساعت

 و لخت خیابان .نبود کار در بارانی اما بود حاضر هم باد. آمدمی کوس و گذشتمی کون کنارم از تنداتند

! ایقیافته هم پرسوناژهای انداختم، چه هابودند بیرون، نگاهی به شخصیت ریخته را هاکون و کوس مردم

 هتم  مشتابهِ  کتاراکتری  بلکه نیستند، بی یعنی! اندشخصیتبی خیلی که انگلیسی هایکون الخصوصعلی

 کتونِ  و کجتا  ایتن  اما ای،چهتاق بربخوری به شخصیتی کناری، ای،گوشه در که شودمی گاهی البته. دارند

 کجا! هاستچهقتا سلطانِ که آفریقا

 کنتارم  از  Earl’s court station هتای ستمت  بته  علمیه یحوزه رأس یک ناگهان که کردممی رفته تمداش

 بتاد  کته  ستمتی  بته متال  . بتودم  کترده  قتم  هوسِ قوم، و خویش از دوری سال همهاین بعدِ کرد، گذشتن

 بتا  و گترفتم  را وی پشتتِ . بتود  نبرداشته را اشعمامه اما کرد،می رفتن داشت لندن نا ِ در خواست،می

 را کمرش سانت 37 طوری. المسلمونیحجت جنابِ عبای به خورد کارهیک و دوید هویک که رفتم بادی

 کته  بتود  سکسن قدرآن صحنه درز، توی رفت ناچارن عبا که عقب آورد را شکون سانت 25 و جلو برد

 کیترم  و زدمی لهام لهیهخا یپوشیدهبر  هایروده در سورتمه با سگی که طوری! گی بودم شده هوا این

 تمتام  را ختودش  خیابتان  رسیدم، که قم چند قدمیِ به! زدمی چَهچَه مُال، کونِ برِ و دور سرم یحجره در

 ایستتاد،  کمتی  داد، ایست آغا کونِ به قانون ناگهان بود، شده تازه قرمز که چراغی پای ارراه،هچ سرِ کرد،

 لختت  متانکنی  درش کته  ویترینتی  پشتِ بودم، کرده راست هک هم من. نرفت هم شد، باز سبز، قرمز بعد

 پتس . دوتتا شتده   عبتا، ! جتانمی  دیدم کارهیک کردم، چپ یواشکی که را هاچشم. کردم مک  بود، شده

 هتم  آن! چتادری  زنِ! الخالق! چادرجل. کردم گشاد کمکم بودم، کرده چشم درست که با تنگی را یزاویه

 متن  با دوباره. نزند ضدِّحال که کردم خواهش باد از. نزدم دید که شودی میسالهزار  دیگر را این! باد در

 هویک که کرد فوت خانم کون درِ هوا طوریایستگاه باد سربه دمِ .کند رفتن ماده و نر چادرهای این دنبال

 مهت  انگشتت  با که چادر، بود رفتهتو  خانم درزِ توی کمر! چنان این است باریک عجب! الخالقجل دیدم

 داریللهی نگهبارکَ این به کونِ زا طورچه باریکی آن به کمرِ بودم مانده... فرو چنان و چنین توانستینمی

 وپتتی، بودند، لختت  کرده خود ابیرِ و اسیر هاسال این طیِ مرا که باال،کون سفیدِ و سیاه دخترهای کند.می

 پیِ فقط الکردار، کیرِ این رادار، این المصّب ماا کردندمی گذشتن کنارشان از بندیسینه و شورتک با فقط

 رزا اهللالیتت  حتتا  کترده  اکیتدن  را حجتاب  مردانه سکسیِ دینِ این اسالم که نبود خودبی پس. بود چادر

 سکسی اصلن. کندمی فرهیخته را آویخته تخیلِ چادری زنِ کرده کتابت اشالمسئلهتوضیح در هم پاریسی

 اگر. ندارد لطفن هیچ خدایی بدهد، چشم به تالشی هیچ بی را سهم یهمه و دباش نداشته تخیل سعیِ که

 چتی  وای بکشتد،  چتادر  دنیتا  یهمه سرِ کیریکیری مسلمونی جمهوریِ این خورده توقی به تقی شدمی

 کائنات! در کردیممی رجوع و رفع بازاریخیال عجب! شدمی



64 |  هرمافرودیت 

 

 چترا راستت   اند! راستیکرده چپ را شانجریان حجاب، شرِّ از که سوزدمی ترهاجوان برای دلم قدرچه 

 !کنند فرو راست در دسته تا که کنندمین

. ودشت می جور چیش! خودت را آزاد کن! همهتوانی بخری! اگر داشته باشی میباباجان آزادی یعنی پول

 توی را کیرم زادمآ! وسطِ آزادی هستم جااین! ببین مرا! کن چا  را خودت کیرِ! ندکشک همه هاحکومت

 پلتیس  اگر اما دربیاورم، ریزممی کاست در نویسی راکوس این صدای و زنممی قدم دارم که خیابانی این

 از تتر بتیش  که بمالم را کورت هایخایه باید کلی تازه! هیج که کندمی امپیاده پوند هزار را، زیبا این ببیند

! جتانم  نته  دارد، هافر  شما با امدرخواستی آزادیِ جنسِ یا! لمخکوس من نکنی خیال. برام نبرّد ماه چند

. گذارندمی تکون درِ کنی، توهین کوئین به جااین اگر کلمه یک از حر  یک یاندازه به حتی کلمه یک

 بته  کنتی  طترز  حرفتی  اگتر  نیاوردنتد،  تتاب  را جاکشِ خودمان کینگِ که دوآتشه هایچپ این از خیلی

 کته  ستکشوری کوئینِ به نثاریجان و وفاداری قولِ اخذِ آن شر ِ که دهندمی پُز شانانگلیسی پاسپورتِ

 مخلفات جاهایی در منتها است، گُه گند همان جاهمه آسمانِ باالخره! سترا گاییده مادرمان سده این طیِّ

 بلغور رمافرودیته در که چرندیاتی همین برای است بعید مثلن! آیدنمی ابری نظر به و اندکرده اشقاطی

. کند تمدید راحتیبه براون گوردن کارگریِ دولتِ همین شود،می فینیش آینده سالِ که مرا ویزای ام،کرده

 شتدم متی  االو . ننویستم  چتاقو  شتر ِ  بته  کته  شتاعرم . میرممی نزنم حساب حر ِ اگر من !نکند! کیرمبه

 همتین  از یکتی  ایتد خوانتده  یتا  ایددیده حاال تا ساختم.می کارشاه هرمافرودیت از و داریادب یلیسنده

 شتان کتون  ارواحِ حتتمن  بدهتد   گیتر  میزبان کشورِ در بازیگه همهاین به خودمان یپناهنده هایلیسنده

 تنتگِ  کوسِ به تواندمی باشد نویسنده واقعن اگر لیسنده یک که دانندنمی و است بهشت جااین گویندمی

ختدا   بته ! استت  کستاد  بستیار  بستی ! کتنم  عترض  چته  کته  خایته ! دبدهت  گیر هم بهشت فرشته در یک

 کننتد  بازیافت را شانماهیانه پریودِ خرجِ چندرغاز که اندخوابیده تخت اند!اخته و گیرنمک اند،پاستوریزه

 از! تخت تانخیال. کرد زندگی شودنمی هم انگلیسی هایخانه همین حیواناتِ خرده از یکی مثلِ آن با که

 این آن به گیردادن که کنند بند مسلمونی جاکشِ جمهوریِ به بلدند فقط. شودنمی بلند بادی تجماع این

 عروسک مثل هاهمین جاکش را هاجنده آن که پرسندنمی خود از هم ایلحظه شده، دکّانی هر مُدِ روزها

 ستبب  افستردگی  شتدّتِ  دآورنمی که هم کم! آوردیم پناه هاخانهجنده این به شرّشان از که اندکرده بزک

 یونان از هاسده طیِّ که پرشیایی فرهنگِ به بدهند گیر و بردارند مسلمونی جمهوریِ سرِ از دست شودمی

 ستکافی. برنداشت خش یک حتی هنوز و آوردند هجوم بدانتا ترک و عرب  گرفته تانمغولس و روم و

 حماقتت  ترویج کرده حکومت اروپایی کشورهای همین از یکی در سال ده فقط مسلمونی جمهوریِ یک

   شود.می وپارلتّ بار، زیرِ بُتهبی و گذشتهبی مردمانِ این فرهنگِ کارهیک وقتآن کند،

 پرشتیا  بتا  دشمنی جز تواندنمی و نیست پرشیایی اصلن که االاسالمیحجت جمهوری که ستماهی چند

 باستانی سنگی و مالدمی را جاتعتیقه هایخایه ،فریبیعوام جهتِ کرده مُد تازه طرزی کند، اختیار شغلی
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 بتا  دشتمنی  نتام به شناسند،می خوب را هابالماسکه این که جنسِاین با هاخیلی نتیجه در. زندمی سینه به

 بته  فرهنگتی،  نقتصِ  یک نقدِ جای که هاییآن یهمه! باشد یادتان. تازندمی پرشیا به مسلمونی جمهوریِ

 که شوطن را آدمی هرای بیش نیستند. نِ جاسوس و بوزینهند، حقو  بگیرامشغول گریتحریف پرشیایی

 فرهنتگِ  بتا  ستتیزِ  بته  استالمی  دیکتتاتوریِ  بتا  مقابله جای که هاآن. کندمی تعریف اوست، هویّتِ همان

 تئوری این که نداندیده و دانندنمی یا کنند،می تبلیغ را وطنیمایی، جهانمرگِمکُش پُزِ با پرداخته پرشیایی

 یکه نیمته  نیستند بیش ن ادپرستانی واقع در اندکرده شطرح که هاهمان درست و ندارد جهانی مصداقی

 همتین  بتا  باید و رفت که ذکرشان گانندبوزینه همین زمره از یا اند،گذاشته کار سرِ را جهان یماندهعقب

 ،ه بتود برگردانتد  را شعرهام خواستمی سرش رِخی که فرانسوی شاعری با روز یک !کرد شانرازی ذکرَم

 جمهتوریِ  دارِعمامته  بته  هتا هرمافرودیتت  از یکی یاندازه به و بودیم مجلس کرده وطنیجهان یدرباره

 طتر   وستط  این کند، بشری جوریک جاهمه مارشال یدهکده حقو  گذاردنمی که انداختیم مسلمونی

 دولتتِ  به سطری یک یمزّه یک آمدم تا آمد،می تیکّه بود، الرسا قدیم جهان در که هم پرشیا برای گاهی

هتم   بعتد  کترد،  تَخم کرد، اخم وطن،جهان فکرِروشن جنابِ کنم، اضا  شاناستعماری تاری  و الیگاری

 !دارد تروریستی افکارِ که شاعری هستی تنها تو فرمود

 کیترم  پتس ! آشی فرانسویه دونیمی که هم خردادی دوم فکرهای پرشیائیه! کیرم من چیه  دونیمی گفتم

 کته  هرجا پس کنم! میس کوس همهاین شدند باع  که! لیسکوس هایخردادی به دوم و پاریس به اول

 این دارد اتا  همهاین! است من یخانه دنیا شانکون ارواحِ چون نویسم،می کند خواسته دلم هرچه باشم،

 کتنم،  بتازی  چارتا  هاش راپنجره که ماتا  یک دنبالِ چون نم!ریمی ببینم مستراح که هرکدام در! کاشانه

 هتم  لترزش  پتای  ختوردم  خربزه! نرد مدنده! کور چشمم !کولی نه خواهمپولی می نه! است من حقِ این

. بکتنم  راستت وچپ که کنممی راست! راست نه زنممی چپ نه. بکنم بتوانم تا کنممی حمّالی ، نشینممی

 بته  کیترم  پس! دیکتاتورم شاعرم چون من اصلن! ن ادپرست بخوانیدم! تروریست نیدبز صدایم شما حاال

 فارستی  در امکرده شباب خودم که و چندصدایی دارد زنانه استتیکی که متن در دمکراسی اجرای هرچه

 پارسی! سربلندِ یک صدای به کنممی شتبدیل امشب از و

 زدم نیستت،  اشپرده پشت کدخدای کسی شما جز که هکدگه آن از من! انددرآورده را شورش هاجاکش

 را امخایه کنم، مالیده را تانخایه کنید مجبورم بخواهید اگر! دریدربه نه جهان در کنم برابرتری که بیرون

 فرو جماعتجاکش سوراخِ در فقط را توپ دو این که بالممی قدرهندبالم آن به هنوز! مالممی تانکون درِ

 چتپ  جنتابِ  در دارم، عالمی گشادیکون در که حاال نه. هاستسال آن منظورم کردم،می که فوتبال کنم!

 آمتد، متی  پاس جناحین از که را توپی هر همیشه. کردندمی فوت هامتخم شد،می که اوت. زدممی شوت

 ام!کنخراب کوس امنکرده فرقی هم حاال. بودم فرو یعنی حمله خطِ در کنیخراب توپ. کردممی خراب

 ،شتود متی  سترد  که موخان شود،نمی بعدش. کنم درست خدایی خانوم، برای خوراکِ توانممی ماهی چند
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 در که هم پدرسگ توپ این. است پریشب غذای همان دیشب غذای چون ستفایدهبی کردنش هم گرم

. دهتد می ترجیح را دفوفست کیرم جنابِ میتم،فاتی عاشقِ همهاین کهاین با چون. پردنمی اشچرت کنند،

 هتای گتل  ایتن  به امداده آب قدراین! زمین زنممی عقب تا دو ایهفته دارم عایشه جای که نیست خودبی

 و کوچتک  تمتبِ  جتای  و هتوا این داشتند عربی خلیجِ یک لندن وسطِ حاال دشمی جمع اگر که خرزهره

 پارستیِ  در متدام  و کردنتد متی  بستنده  شان،ازهدرو از ماندمی بیرون دائم که گرد بمبِ تا دو این به الباقی

 .دهمنمی گیر الکی باشند، خورده کیر کهاین برای پس. کردندنمی خلیج خودمان

 

! شناستند نمتی  را ایتران  البد! اندایرانی بگویند کشندمی خجالت هاایرانی از برخی امکرده ایران که جااین

 نگرامی که چیزی تنها وطن، از شوندمی دور که هاخیلی برای! نیستند چون اندایرانی دانندنمی هم بعضی

  است! مهم وطن وطن، وطن. است مهم که ستفارسی است، ایران شودمی

 

 ای که رگ کرده تا جُعّلق جماعت بنالند خورم از سینهدوباره شیر می

 !ستفالنی پانی شدیدن ایرانی

 !امایرانی چون کنم اختیار کسی اختیارِ بر اجباری نشد   کنم راست تن به درخور ایجامه تا 

 کنم راست اوقات در عمارتی که نیاوردند بیرونم رحِم از رحمانهبی 

  کنم  راست سر حالی و سال همهاین از برگردم دوباره باید 

 !کنممی 

 !وقت در کنمبرنمی آتش کسی هیزمِ با گرچه 

 وقتفِ  انتد، کترده  گتم شان ِوقت که کسانی در تا کنممی دقت وقت، در که ستوقتی موقت تریندوست 

 .نکنم وقت

 !شاعرم حالِ در هنوز

  کنممی ابالغ  امکرده داغ در ایتازه حالِ  باشم کرده اترا  فارسی در تا

  آلتم یک و حالت هزار مالکِ ایرانِ همان ایرانیِ من

  مایل هزار هر تا که

 نیست راستش و چپ به مایل

 !ندارم کنندمی راست دریا سرِ تابلو که کسانی از بیمراهه راست دراین

 ! امخورده گُه به پارسی سرسنگینِ هوایِ در بعدها که رفت خیلی مدعی خلیج کنارِ از 

 کرد خواهد مراجعت

 !نیامد خود بهگذشت  خود از که سالیانی از خودبی دریا که دریغا 
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 !رومی خواهی که هرجا صدای از 

 بنشیند گریه درحال یگربه پای که آمد دویدن در 

 کنندمی چند دنیا چونِ و چند در که جماعتی این چگونه اممانده 

  بازندمی دریا طریقِ از را خود هایشتمُ 

 انداختند اعظم دریای در که ایپارهتخته بر

 کجا  کنند مقصد که آویختند

 آمد بیرون پارسی      خلیج درونِ از خلیج

 آمدنمی او به هم خیلی که آمد کنار هانام خیلی با 

 درگذشت ایران در سیاهی هایسال

 رفت هدر به خزر هایرگ از نفت خیلی

 رفت سر خیلی شمالی هایتکه از ولگا آبِ و

 زد گیالن زیرآبِ خزرهم که بود کم مازندران از حذر

 آوردید که لش غشغش و کرد غش نقشه در

   ستارسیپ که کشیدید خلیج ینقشه در فرنگی قرِ 

  !چیز همهبی بی بی عرعرعربی خلیج

 !خوردید گُه

 زنید می جلق ایران در کرده راست غرب که کیری با

 گرفتید  آب از که بود کم امان

 کردیم  عمان ستارسیپ که را فارس دستِ بغل دریای  کردیم بد

 شد  راضی خوریگُه به تازی دوباره

  !ریدید خود به و دیدید ناخدابی دریا دوباره

 جنگیدید خوابیده خایه خاکِ در دایه با

 کردید خوار را خارک

 کردید مات را کیش 

 مات

 هراسیدنمی دارد ادامه رستم در که هاییآب از چگونه اممانده

  کنید می پارس ،فارس خلیجِ برای

 کنند گم گور و قم از بردارند عمامه خورفارسی هایخواندهعرب این که روزی به وای

 کرد خواهد سقو  زال کیرِ از سعود آلِ وقتآن
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  خورد خواهد زمین مل  با نشینشی  و وا وا  به عرب عرا  در و

 شد  یابکم چرا رستم!   آب نوشتم افراسیاب به دیشب

 ها چرا! بال          های زال را قالسرشانه

 کیست  سهراب تن به تن جنگِ این    جنگ در

  کنم چه کنم چه در که کیست

 نیست هم گیالن شاشِ قدِ قطر قطره یک برده عبا زیرِ کیش جنبِ ریش من یک

 بحرین شودمی اصفهان بنفشِ ریدمانِ در گوزگوز بگوزد اگر

 شودمی مات      تهران کند تهی عمارت اگر امارات از و

 رودسرمی افراسیاب از دوباره     آب نوشتم

 و استانبول که عاشقِ دولِ تهران است

 کندباز می بندش رارا خاموش کرده سینه شنوازسبزِ غرب

 هر دو پستانش ایرانی کند بازی     نوازیچراغِ غریبکه بعد از 

 شد خواهد شیر گربه این دوباره

 جتوانی  و نخجتوان  بته  ن  این دهد سر کند ایران خود در که کندآذری را پارس می هایکوچه باکوی و

 خسته دهات از که را راته بردارد دوباره بخارا از و سمرقند محضرِ در راز این کند حاضر، قفقاز با نکند

 شد

 باز خورندمی سند ایران نام هب هم با همه

 دارد موش قدبلندش دیوارهایِ که گربه این شودمی شیر دوباره

 رویممی پیش کیش تا و کنیممی باز دوباره کابُل دورِ از کابل

 !باشیم شاشیده دارد، پشت غرب جنبِ که عرب بر پیشاپیش که عرب در بریممی پیش 

  باشیم برداشته ،ستمنبری ست،رهبری چه هر سرِ از عمامه که 

 کردید  شی  الوان الوسرای در شعب یشعبه

 کردید  مات قیس با را کیش افاده و فیس با

  !چیز همهبی بی بی عربی عرعر خلیجِ

 !خوردید گُه
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 امحواشیِ این داستان که راست کرده
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 بازهرمانویسیِ یک عدد فيلم

 داود لینچ
 

 

. بتود  دررفته دوباره گرفته بود، کارش که همین و بود کرده آغاز صفر از بارها. بود صفر از پُر اشزندگی

 دوبتاره  گذشتت، می که هرجا از بود، باد خودِ .نبود آدمی بَد ندارم، هاحر  این به ربطی که من برعکسِ

 روزها آن !بودند آفریده دادن برای را هاشدست اصلن داشت، دست دادن دست از در خیلی. گشتبرمی

 من .کشیدمی نقاشی داشت که بود ایساله سیزده کرد،می پیدا را اشسالگی سیزده داشت تازه اشزندگی

بته   دیتدی  و کشتیدم متی  سترک  او پشتت  از داشتتم ! کتردم می رنگ را همه حاال همین مثل دائم که هم

ناگهان  او اما بگیرد را مدست چیزی کردم، کُپّی را ثالت شهید هایفیلم که بعدها لمث تا زدممی اشنقاشی

 بعتدها  .بتود  راههتم  من با تحصیلی سال پایان تا که دردی گرفت، درد سرم که کشید بلند چنان را دادش

 و ماند خالی جلویی نیمکت ردیف در او جایِ و خوابانید خانه در سال یک تا و کرد فلج را وا هم همین

 فتر ِ  از نداشتتم  را ختالی او  جتای  تحمتل  کته  من البد سال، آن! کاربی آزگار سالِ یک امسبّابه انگشتِ

 دوم ستال . کنتد  کالسیهم گینخشم آن کونِ با گینشرم دستِ این بعد تا کردم رفوزه را خودم خریکله

 و بتود  کترده  مطالعته  بته  وادار را او خانه در ماندن سال نبود. یک قبل سالِ یساله سیزده دیگر دبیرستان

 هتایی کتتاب  لیست تا خواستم او از است یادم. بود باالتر بقیه از گردن و سر یک کالسیهم این بعد سال

 باشد، نتام  کاغذهایمخُرده میان در هنوز باید که کوچکی کاغذ در بگذارد، اختیارم در است خوانده که را

 قترض  او از که را هاییکتاب و هست خاطرم در لینچ دیوید و ساد دو مارکی میرزا، ایرج کاتبان، شهریار

 جلتق  طرزهتای » ،«زناشتویی  عملیتات : »دارم امخانهکتاب در هنوز ندادم، پس هرگز ّاشلق کونِ و گرفتم
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 بته  عالقته  و جلتق  گتردی، خیابتان  هتای جرقته  اولتین  کتنم متی  خیال که «هرمافرودیت» و «بالش با زدن

 در ستالگی  پانزده از را دانستن و دادن به میل که بود او این شک بدون. کرد شکوفا من در را دخترنوازی

 کته  بتود  نقتاش  همتین  اصتلن . نتدارم  حافظه در خود معلمان از یکهیچ از که ایخاطره. برانگیخت من

 ختاطره،  بته  بتدهم  نت   شد بانی و باع  کهاین تا انگیختبرمی پشتی حیاتِ توی روزه ره را امخوابیده

 ستبیلِ  هتم  هنتوز  یحتت  نکتنم  جترأت  کته  کنتد  نتازل  سرم جعفر بالیی خاطرش،به و سبیل جعفر دخترِ

 ستید ر پایان به مدرسه دوران که خوردیم پیچ هم دورِ قدرآن هاسال آن طیِ ما باالخره. بگذارم باریکیدُم

 و شد، نقاش و کرد رها نیمه را کدهدانش او. شدیم پذیرفته تهران زیبای هنرهای یکدهدانش در دو هر و

! نشدم نقاش رساندم، پایان به مرارت با را جوییِ هنردانش سخت دوران و شکستم کیرِ غول کهاین با من

 بتا  بتاز  مبتادا  تا کنممی رعایت را یایمن یفاصله دوستی این در چنانو هم گذشت قرن چند هارفاقت از

 یهنوزاهنتوز دربتاره   او چنتد  هر! کند پیدا سروکله سبیل، جعفر و برانگیزد چیزم کرده تصاد  شپشت

  کنم! چه اما کندنمی مراعات را رفاقت جانبِ و نویسدمی نقد من هایفیلم

 ! نکند

 صتاحب  ستت فکتری روشتن  نظیر،بی المک یک در و معاصر هنرمند این! پیر این من، دوست ترینقدیمی

 او کارهتای  در چهآن اما نیست، من بضاعت در شک بدون شاسباب نقد که فکرروشن هنرگندی یا کیر،

 از روشتنی  و دقیتق  تصویر ستداده تعهد که است متعهد هنرمندی گزارش ، است رؤیت قابل وضوح به

و  ختویش  کتونِ  در پتا  کته  استت  هنرمنتدی  او. کند منعکس رفتارش و آثار در را اکنون و کون وضعیتِ

. کنتد متی  فکر دالرهای بعدی به بلکه داند،نمی پیشین هایسنت اسیر را خود هرگز. دارد پیش در نگاهی

! ببخشتید  داده هرچته  یعنی است، ندیده کم و نیاموخته کم است دیده و آموخته چهآن از که حالعین در

 ستود  آثتارش  در فرهنگی یپشتوانه عنوان به کود، از این و ریده نییع داده آموخته هرچه و آموخته دیده

 نفتتی  هایسنت با آشنایی مستلزم غیرایرانی داراندوست برای شک بدون او، اسبابِ شأن درک جوید.می

 ایشتیوه  ستو  یتک  از و متدرن  جهتان  بته  ورود یآستتانه  در سو یک از که فیلمی است، من هایفیلم و

 باب در او نظیرکم دانش. بخشدمی او کارهای به ایالعادهخار  جذابیت ،دوآلیته همین و دارد ستیزمدرن

 تماشتاگر  بته  و کنتد متی  جدا امروزی هویتبی و مدرن کارهایِ از را آثارش اسالمی، - جاکشی هنرهایِ

 زبان شزبان. ستداده دست از کودکی در که گویدمی سخن چیزی از تأسف با نقاش که دهدمی هشدار

 احاطه گشاد هایکون تاری ِ به قدرهمان. دهدمی خبر کهنه دردی از ششیوَنَ و ستپورن هایفیلم انسانِ

 . است ساخته آموزگاری جاکش او از وی گی این و غرب کیریِ اطوارِ به که دارد

 و السیکک معر داردوست کی نجیب، هایزن آشنای یک عجیب، یک نیست، او بزرگ نقاش یک تنها او

 و یشناستای  کتارِ  گتاهی  پرداختته  مدرن هایتحلیلِ کاندوم به آن در دائم که دارد کوس از پُر کالسِ یک

متفکر  یک خالصه و نداده کوس هنوز که گرددمی ایهنرپیشه پیِ دائم و امروز سینمای در کندمی شکار
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 از بعتد  کیترِ  همته  خلتق،  این او اب قیاسِ در ندارد، بُعدی خدا به چندبُعدی، شخصیت این. ستاجتماعی

 کلکستیونِ  تترین بتزرگ  و شتد  خواهتد  بتدل  فرهنگتی  میترا   یتک  به بعدها که نیست خودبی! اندجلق

 و عزیز استثنای این! است استثنا چون کند،می اهدا معاصر هنرهای یموزه به را شده مصر  هایشورت

 نیست... کوتاهی این به کسی دارای شکبی که کیر لمث نظیربی ستمیراثی تنها،

 توی برد دست آزاد شد، که شدست و کرد میز ول سرِ را مدادش ریخت،می خستگی هاشدست مچِ از

 ختیسِ  آمتد،  کته  بیترون  و گشتت  الی موها چرخی بود، رفته خشک که هاشانگشت و بغل زیرِ موهای

 طعتم  به اشترکیبی بوی ود،ب کرده اشکالفه عر  سکسیِ یرایحه شد، نزدیک که شدماغ به. بود خیس

 گوشته  در. شتد  پتا . باشد رفته فرو شهلی کوسِ و نقاش کونِ در زمانهم مانست کهمی انگشتی خوردنیِ

 یکلهسترو  بته  داشت وقفهبی بود، رفته کش کوکتو ژان یخانه از نقاش هایکتاب لمث که تلفن عدد یک

 دارد...می بَرَش اشگیحوصلهاگهان بین نداشت، بدان التفاتی چنانهم بازفیلم و زدمی خود

 

 داریچری! واسه چی گوشی رو برنمیالو! تو معلومه کدوم گوری می -

 ! شهلی نوشتممی چیز جاکش این واسه و کردممی امر اطاعتِ داشتم -

شه جیگر! یه حتالی  نمی آد!  تو که دنیا رو قُر  کردی، چیزی که ازت کمنگو جاکش عباسی! دلت می -

 م بای!خشم که...اصلن باش من اومدبب ش منم چنان حالِ اصیلِ سکسی بهتعوض ش بده!به

 خواست سری بهشش خیلی گرفته بود، میهاش بازی نکرده بود اما حاال که حالشهلی در یکی از فیلم

 ش کند.بزند تا دوباره فیلم

 «شم مرسی!جا پیاده میینا»

 نیاورده بود که باز شداز جیب درنوز ش را در بزند، دستکه حسابِ تاکسی را که رسید، برای این

 چه عجب! خانوم خانوما! فردا دوست امروز آشنا... -

 زبونی نکن که باید زودی برم.خوبه خوبه! بلبل -

 

 که رسیدند از فر ِ غم آهی کشید از کون و اتا  را بوی بتدش بتا عبتاس از خانته بیترون      ختت به پای

 بترودتِ  و باد که همین بود، کرده اش، که خودش را برای استفراغ آمادهین ماندهریخت. طفلی کیرِ در کم

 باری دو سه بعدش. کرد درنگی در پای بود. کالفه کاملن عباس خوابید. کارهیک خورد، اشکله به بیرون

 دوبتاره  داشتت  باشتد،  کترده  بیترون  شدمتاغ  از را شتهلی  بتوی  تتا  و رفت و برگشت و رفت را کوچه

 شچشتم  تتا . کرد ترمز بازفیلم پای پیشِ اش،خاکستری پاترولِ با و دررفت گوزش نقاش که گشتبرمی

 ندیتدن  بته  را بنتا  پس! شد پیداش کجاش از دیگه خر کیرِ این گفت لب زیرِ افتاد، اشماشین و نقاش به

 تفکتر  ددار کته  بتازی فتیلم  چتون  و درآورد بتود،  کرده فرو جیب در که را هاشدست از یکی و گذاشت
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 اوریتانو ! »متن  واسته  دادمتی  پُزی چه: گفت خودش با نقاش که کردمی بازی شعینک با داشت کند،می

 داره! حالی چه کن نیگاش! االغ مرده که حاال! چی حاال بده، کوس من به خوادمی «فاالچی

 ام، ول کن!نقاشی حیفِ! نه اما! تخمی فیگوراتیوِ کارِ یه واسه دهمی جون قدرچه شحالت این

 پتارک  کوچته  هفتته سترِ   هتر  شان،مدرسه همان دورانِ در که سبیل جعفر لمث و زد بو  دوباره. زد بو 

را  شدستت  بخواباند، قلهک هایخرابه از یکی توی و کند سوار را دو هر تا زدمی بو  قدرآن و کردمی

 آرام اشنخوردهروغن لوالهای صدای با هم مافنگی درِ. کرد باز باز،فیلمروی  به را شاگرد درِ و کرد دراز

 .کردمی رستمی شتفکرات کیابیای در داشت هنوز که زد عباس یسینه به تَقّی ترآرام و خورد تابی

 

 شو ببینم!  چته  خیلی دَمغی! سوار -

 کنی می چه جااین تویی ! ها -

 ذکّی! گفته تاش به نیکیرار دارم که خوشگلیم قبا یکی از شاگردهای عجب کوس -

 دو را نیکی ماهی است یک داندنمی هنوز نقاش که فهمید کرد،می بازی شعینک با داشت که هم عباس

 کند!می کار شهلی سرِ دارد کرده در

   !بگذره خوش! قرارت سرِ برو! شمنمی مزاحم من! خُب -

 جاست! قرارمون همین -

 ! وطینال ذاریمی راندوو ما یکوچه سرِ دیگه حاال -

 چرخی!چی به این کوس شهلی گذاشته بابا! منو -

  !شهلی -

  !هانگی هیچی! رهکیلومت صفر! آدِشمی داره -

 زنم.می زنگ بهت بعدن من! عباسی       ! استاد سالم -

 

 صتندلی  اش بته باسَتن  کته  چتین هتم  شتهلی  و کشید کنار را خودش بازفیلم ندهد، چُس باز کهاین برای

 . بست محکم را در برخورد،

 یکتوزه  چتو  عبتاس » زد داد نقاش شناسند،می کجا از را دیگرهم که بپرسد و بیاید خودش به بازفیلم تا

 نقطه راهبزرگ توی زدنی،همبه چشم در و گرفت را گازش فوری و «بشناس دومادُ من بده شهلی ماست،

 تختت  روی او را کتاره یتک  سوزیکون و خورد برگشت خانه به ترکوتاه پا از دست بازفیلم هم بعد. شد

: خوانتد متی  و خوردمی را شکوس و بود خوابانده را شهلی که کردمی فکر روزی آن به داشت. انداخت

 لیمتو،  روی از تتر بشّتاش  کوستی  جنتگ،  من کیرِ با کندمی تنگی ز تنگ، دگر هایکوس برعکسِ کوسی

 کتتاب  را شِترّو وِرهتا   این زده سرش به دوباره رسیدت و کرد درنگی ناگهان... لیمو خوی و خلق ز مهیاتر
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 ایمقالته  را در خودش شجواب در هم مشنگ باباچاخیِ و بنویسد اینامهستایش اشدرباره کاخی کرده

 شذهتن  بته  ایتتازه  طترحِ . بود بنویسد گرفته ویرش اما! کرد ول... شعرندکوس همه هااین که بدهد جِر

 باشتد،  آورده دستت  به را شهلی زده را نقاش م ِ کرده فیلم را همه باز کهنای برای پس. بود کرده خطور

 : کردن مقاله نقاش دختربَریِ در برتری وصفِ در کرد شروع

. بتود  دررفته دوباره بود، گرفته کارش که همین و بود کرده آغاز صفر از بارها. صفر بود از پُر اشزندگی

 دوبتاره  گذشتت، می که هرجا از بود، باد خودِ نبود، آدمی بَد رم،ندا هاحر  این به که ربطی من برعکسِ

 روزها آن !بودند آفریده دادن برای را هاشدست اصلن داشت، دست دادن دست از در خیلی .گشتبرمی

 من. کشیدمی نقاشی که داشت بود ایساله سیزده کرد،می پیدا را اشسالگی سیزده داشت تازه اشزندگی

 کردم...می رنگ حاال همین لمث را همه هم
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 ی دویّودِ هرمافرودیتآدیشتيشی برای آغازشِ دهه

تارنمتای   ختال ِ  در کته  ایتارکده بر رمافرودیت،ه یبرگهدیدبان یدیسه سه در نوشتسنج از هنگردی

 کته  تتا  پاشتید،  واژگان کاغذ یهسین بر ورانهفرزانش نومین، چمِبی تاشید، دهکده در خالفتی سراییچامه

 و دارد کتردار  ستخنی  هتر . امکرده راست پرشیایی بودِهم در من که بُرداری این از روبرداری باشد داشته

 اشبرازنتده  ایانتدازه  کته  آیتا  سزاست خیزد،برمی بردارها آن از که رفتاری کاغذ سپیدِ یسینه بر واژگان

 یدیسته  در و انگاشتت  درکنده همگانی سپهرِ سازمانِ بر را واژه رفتارِ که درنوشت چنان توانمی تاشید 

 فراهم چیزی یگذشته ستاکِ از که گویم را لرس سنگِ بر ترس همان. نداشت لرس از ترسی آن چمیک

 پویید!درمی ترز چمِ در کهآن نه ست،نامیده یک شِفرانام و نیامد

   !امکرده ترز من که ورزآورد خمیری تا دارد ورزه قدرآن زورتان ورزای! لرزیدن این خواهدمی ورزیدنی

 ارتکتابِ  کته  قبوالنتد  بایتد  درهمتی  داریم  سرکیر که ایدبرکرده ما بهرِ خود ورِ شاش از درآورده کیرک

 ماست. کاریِ کردار آید،می کار از کیر که کارِ و ساز بلکه نیست، واژن از ترکم واژگان کردارِ در کوس

 دری! در اممن کرده که فارسی این بر کند، داوافرازی که وریفرزانش نیست، دجو در که دریغا

 . دارید نا کردار آن اندر که خواهدمی نومینشی! تاشدنمی سر که زرگری یدیسه در وَریدری

 اهل که هوایی و حال در پیکریدمی و غلتیددرمیداشته  هیچ اندر که نگرداشتی در کاچی به دهیپشت با

  !پَکرید یا نیست انشمای

 خند ! یزوهغ برگستراندید در که پر و بال آن از آیدبرنمی هم کُلت با کاره دیگر، گذشته عسگر فصلِ

 در کستان بودنتد. چته   ش هتیچ سنگم که همستاری چنانبر سنگِ آن مهرازِ واژگان که هندی بود، هندی

 امآورده هرمافرودیتت  در چهاست آن سخن اداسن ترینگرانچم از مزدایی یدیسه در چه اهویی، یسویه

 واژگتانی  بتا  اهتورایی  چتم . چیدید برشان آسان آنان که امنپاچیده کاغذ یسینه بر آسانی به! کلمات کنار

 یبرگته دیتدبان  واژه هتر  لحنِ که رفتی. ندارد مرگ و دارد مرد که نه زن! واژن بر برنمایم من که تاشیدم
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 این ترز ناسفته آن پس. ندارد مینوییک امر لیتینشِ که دارد آن از دیسه چندین پیشامدانه آورد، فرود هرما

 پویید.درنمی ام، شمایانکرده من که نیست

کتردم،  متی  داشتتم دیگتری   کته  بتالدی  در را فارستی  امکرده دیگر درنویسم خواستم باالیاد، سترهای در

 کته  منتدی براندیش برای. است ترک اترا  بلکه نیست، عرب و رکتُ ترک برنویسی این کهچون ننوشتم!

  بنویسم  چرا ست،ژاژگفتاری بلدبانِ

 کته  گیترم  نومینشتی  هتر  و نومین چمِ. دارم پیش در که چهآن ورزیِفرزانش برای ندارم آدیشتیشی دیگر

 کردم! خواهد،می که اترا  ترکِ نخواهد، پردازیدیدمان
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 کهو باالخره این
 

 کونِ لقِّ هرچه داستان!

 «ست که در اتا ِ مشاجره کارش گذاشته بودنداین تکه از هرمافرودیت، تألیفِ ضبطِ صوتی»

 

 !است اسباب عالمِ عالم بوده این بوده تا

 آ ! فاک زند،می کا  سه همین را اول حر ِ قا ، تا قا 

 هم حساب حر ِ کونِ نباشد، هموار که زور! رودمی یُرقه خدا زمینِ در خر ،نباشد کار در که بار و پاالن

 یتک . شتود نمتی  پتر  دره نریزد، کوه تا! اندهمواره هموارند، همه ندارد پایین و باال. شودمی باز کتاب مثل

 امتا  اند،دارچیآب همه. کنندمی بیل کج نانِ خود خورند،می که هم هاییآن! خورندنمی دارند قاشق عده

 دورِ دارنتد  کته  ستت عمری. خوردمی لیز خشکی ناخنِ هر روی زرد عقربِ. چکدنمی شاندست از آب

حتاجی   یبترآورده  شتکمِ . گیرنتد ب لقتب  ستازندگی  ستردارِ  کته  سازندمی! معمارند کشند،می دیوار خود

 کونِ در هندوانه که اندکرده چرب چنان را خطِّ تولیدشان. هاستکارخانه یفرآورده تریناساسی ای،معده

 طتائی  حاتمی هیچ توی. شد مأمور خدا زمینِ در خر شد، گور و گم آدم وقتی که از. رودمی پیاز یاض،ر

   !بغداد یخلیفه و کجا من آمّا. است خراب بغدادشان بینی، همهنمی

 یا بزند بهشان سری ،شان کندجمع گاهی تواندمی که پدری زنی، مادری، دارد، ایچهتاریخ دنیا در هرکه 

 کتاری  بودم، تمرگیده ایگوشه خودم برای  !چی من... تیلیت گوشت،آب وقتِ شانحال به فکری الاقل

 که مرا. بنشیند صفحه بر خورده وول ایکله هر توی توانست،که می بودم تنها یکلمه دو. نداشتم کس به

( گتردم نته برمتی  الا شویی،تدس برم من لحظه یه نلطف! ببخشید)  !قلمی کارِ و به خودکار چه ابزارم خودِ

 بیتدم  به کند بند که نبود هم بادی. کردی شغل کُل دانای جنبِ و گرفتی ابرو تو زیرِ هیروویری، این توی

 خانگی خود یپیشه شود،می بواسیر خرج دادن کون پولِ داد، هشدار خطاییمادربه تنها. بلرزاند چنارم تا

 کیشّی تا ببینم کل دانای دمِ ست،زیادی سعدی که حاال گفتم در دیوانگی. دارد ایهشعب که شاعری نه کن
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 بتازی  به مرا و کردی جعل نامی که همین پس! کند هدایت فوری م،صاد  همهاین که مرا کرده فیشّی به

 کونِ با و شکستم گردو انبار سه دو تخمم، با بلکه! چهی که برنخورد بهم خواندی، سازیدوجنسی این در

 آب، داده وعیتدم  و وعده  !شد باطل گوزید، کرایه خر که حاال. دررفت گوزم که رفتم وَر قدرآن گشادم

 شتهریار  داده ختوردم  به ایلگدخورده فارسیِ شد، برپا سوروساتِ نوشتن که بعدش و کردی مگوش درِ

 اول نوار جایاین)! بود غوغا هک برایم کشیدی بالی و دست نقاشی، این جنبِ و کردی پا و دست کاتبانی

 امتا  برد خودش رو با های حر ادامه باد کهاین مثل...باد... باد صدای هم حاال اومد، گُنده گوزِ یه صدای

 ...(کمکم رهدا! نه

 کتش  شتتری  یناگهتان عطسته   گربته   !شد چی جهان، کاتبانِ تمامِ بر الکردار این کند سروری بود قرار

 رفت 

 گُته  نثترِ  آن بتا  را اهتریمن  اهورا پای نکرده و نداده! باشم دنیا کاتبانِ شهریارِ بهترین ادرمُردهم منِ بود بنا

 ... استغفراهلل و سپردم فاک به را توی نامرد بدخواهانِ همه کردم بد چی  که دو توی کشیدی دهن

 آمد گوزو در تعریفی عروسِ آورد، باال نو گوشتِ تشکم و خورد توقیّ به تقیّ که حاال

 در عربستان!کند می ساله صد کونِ شبه یک دارد آمده شهریاری که بود زمزمه قا  تا قا 

 و دشتتی  وسطِ خوردمی غلت و ماهور توی پردمی اصفهان یگوشه از کارهیک که ستایزنازاده مردِزن

 آب  !شتد  چتی . نتد کمی قمر گرفتارِ را ایهر خواننده که آورددرمی را شورش چنان ابوعطا یگوشه در

 ست سگی چه دیگر اهریمن اهورا خواند  پریسلی الویس اصفهان بیاتِ در قورباغه و رفت سرباال

  !ادا همهاین و گدا آدمِ خواهد می گوشت کارهیک که دادی خوردش به موعد سرِ قدر استخوانچه

 مثل بیگانه 00ی توی صفحه ت،کلما از یکی پشتِ که التماس و زد یگزن بود، آلبرکامو! دهشرمن رهدوبا)

 دیگه!( آبِ به دس یه تا رخصت پس بیارم، و درَش برم زودی باید دهکر گیر خر

 قسطنطنیه فتحِ تا ش مالیدیکون به زیادی پیه. ستزیادی زینب انگار. شدمی خالو داشت خایه اگر خاله

 کپتلِ  و کتون  چینهم! زدم دیدش کرد،می وا وا  برایم سالمتیچا  یک پشتِ داشت، که پارسال کند 

 !کتوبی متی  متردم  نحیتفِ  یوکلّهستر  بتر  را اشنداشته یخایه کیر و قدراین تو که نداشت هم ایبرازنده

  !بتود  رفتته  باالستر  کیترم  از شتب  آن کته  کردی جانشین ایدریدهکون کارهزدی، یک زمین آدم همهاین

 داشتند، فک حیات کاجِ توی روی که کالغ چند کاغِکاغ صدای بود، کرده عوض را خودش ابریِ آسمان

 یخرمهتره  ایتن  دیگرِ سمتِ به تا کوه پشتِ بود نرفته هنوز خورشید انگاری. سرش توی بود بسته سگ

 هتم  آفتتاب  بتاال  آن کته  بتود  کترده  داغ چنتان . رسیدمی تابستان به کمکم داشت هوا. کند تابیدن زده گُه

نته   کند رفاقت من با داشت قصد آورده و فالوده شراب پاتیل یک سودهفر هایسرفه با. کردمی قراریبی

 سوروستاتی  خلوتی کرده که زیرزمین به کردم شدعوت باالخره! کنم چه ارراهِهچ سرِ بودم مانده !رقابت

 صتدای  بعتدش  کشتیده  هتواری  تا نشستیم. بود سوسک جیرجیرِ و سرکه تندِ بوی پُرِ زیرخانه .کنیم برپا



| علی عبدالرضایی  79 

 

 خیارماست ضعیفه زدنی، همبه چشم در دادم که اُرد. م انداختگوش توی کله با را خودش ب،در تاغِتاغ

 بتا  کته  اهورا و ریختم چندسیری کردهنکرده دک را خر سرِ شد، کامل که سفره کرد و راهروبه مخلفاتی و

 پیشتپیشت ههرچ شد که مست طوری رفته نرفته سرباال بزند، را مگردن توانستمی شلوارش اتوی خطِ

گفتم . دررفت شکون سوراخِ از شمماغ گرفتم، که را شدماغ. رفت پیش تربیش نرفت، رو از گربه کرد

ستالم   جتانِ  کته  بگیر مونیالل پس بخوری، قاچ خربزه مثل که زنممی دارت چنان کون از بزنی زر هپَلی

 دیتدش  داشتت،  پنجتره  پشتتِ  کته  افتاد ایسرافکنده بیدِ به شچشم درآوردم، که را شلباس! ببری دربه

 را هتوا  کته  زدمتی  دیتوار  و در به را خودش ابرها کردنِ جارو حالِ در و آمدمی مخالفی بادِ بیرون! زدمی

 تتوی  ریختت متی  شورهدل آمد،می گردو درختِ پشتِ از که آویزیشب یسرخورده حقِحق. کند موافق

 به را ترس شصورت مساماتِ در شدمی آسانی به دیگر حاال. زدمی گروپگروپ داشت که اهریمن دلِ

 چترخ  یتک دستته   چاوچتاوِ  ناگهان که شدممی کار و کرد خیالِبی سوزیدل سرِ از داشتم. تماشا نشست

 چترخِ  و خیتا   هرچته  از کته  افتتادم  کتل  دانای تویِ غیظ یادِ. شکست شیشه مگوش توی آواره ریسکِ

 و تعریف ترپیش و آوردم یک هرمافرودیتِ در شهلی سرِ که را ییبال همان پس! داری انزجار ریسندگی

 نکترده  یختدا  تتا  کردم داغ مقاش با هم را اهریمن کونِ بعدش تازه و شد واقع کارهیک رفت، تفسیرش

 رکیتک  کتون  و کتوس  کیتر و  مثلِ کلماتی جمع! تانخیال. )نزند سرش به رقابت هوای روزگاری روزی

 قدرآن جوش آبِ و صابون کفِ با و شوییظر  توی ریختم قبلن را همه. یستندن کثیف دیگر اما هستند،

 البتته ! خوردبرنمی تانایمان به نکنید واپسیدل پس زنند،می بر  طال عینِ خداوکیلی که دادم وشوشست

دور  رو شتون فانستقه  تتونن می چیزا،همهبی! امبسیجی با تربیش! حرفاست این قدِّ از تربیش تونعقل شما

 تتا  بذارن فقیرشون حقیر همسایه اتا ِ صدای و سر توی و بردارن اشونوسر تونننمی اما ببندند کوه کمر

قوا  کلِّ یفرماندهگشاد  کونِ توی چوب ،وهک ساله پای چارده یدختربچه یه آبِسُرخ به گیردادن جای به

 کنن!(

 به شهریاری و طاغی یبنده بین فرقی تا کندمی احدا  جهنمی و بهشت! شودنمی کیری همهاین که خدا

 بتا  افتتادن  مثتلِ  و مُرد فالنی کردی خیال. نکردم تو با که کردی تا چنان من با. باشد شده قائل االغی این

 طتور هر کته  حاال. کردم پیشه رقاصی کارهیک کردی، پیش که عباسی هر  !رفت درخت، پای برگی وقارِ

 را اهتورا  و کتردی  تنتگ  کتونِ  هوسِ دوباره از سنگ دلِ اون با زد  را تدل گذاشتم رَمق من رقم زدی،

 کردی پیدا کله جااین که کرده گیر خمره توی هم تو گاوِ سرِ البد بکشد  هورا گفتی هرچه که زدی صدا

 جاکشتی  ابتزارِ  این کن جمع ،کرده ظهور خرِ دجّال تو توی حکومتِ! حاجی اما! آمدیخوش! عجب چه

 از کته  عترب . استت  آوردن کرمان به زیره و بردن بصره به خرما کردن، در آمریکا برای اتمی قمپُزِ که رو

 دادی،متی  پترواز  تتر پشته  پیش! ستشیشکی مایه پیشکی حر ِ! جاکش کندنمیوصیت  دادن کون برای

 مشلغ دنیا از که شد چی خورد،می غم که ناصرنصیر و بود حصیر لنگِ بدبخت شد  آسمانی حاال شاهین
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 چترا  دیگتر  دانتی، می عربستان جزءِ را رفسنجان که تو. خواهدنمی مایه که گیخایهبی !بماند خواهد،می

 ایرونتی  چیِتوپ جلوی نشد  حاضر تابوت که مُردی کِی اصلن تو  !کنیمی دگردگر جگرجگر، قدراین

 کته  پتایین  بکش را فتیله ست،باقی شب تا سوزدنمی صبح تا کسهیچ چراغِ باشم گفته ترکونی می ترقّه

مسندِ  بر که هم عیسی و اِال! است شنیدن موسی و دیدن محمد جااین حکایت! نکنند اتفتیله صبحی دمِ

  کتابد!می کند،نمی مُهروموم شدهن شود،نمی زرتشت اهورایی کند، نشسته اهریمن

 زیپتو  آب جای هم دیگر وپولومارک چلوی! جمع تخیال! نیست نیچه چهنیم و شاعر نوچه ىدوره دوره

 را تکتراری  ستینمای  ایتن  بکشی  باال بورون اوزون آلودگل آبِ از که کردی فیلم را همه. نیست کارساز

 دهد.اکران می برادران خروجیِ جنبِ که ستعمری هااداره در خواهران ورودیِ

 

 کته  بتا اشتتهای متردم    بتاش!  داشتته  دل! پسر کندمی درازی شب یدهنشاش برای از زنی می وِر قدرچه -

 بتا  و منتی  کشتتیِ  سوار! بنگی علی دهندنمی اقسا  که را مجانی گوشِ کرد، کوفت تافتون نانِ شودنمی

 هتا چته  ختود  با کند زنا مادر با که کسی! شدم بدهکار حاال نگفتم چیزی بودم کارطلب جنگی می ناخدا

 مربتعِ  هتا آدم! بتاش  داربشتکنی، متردم   ستر  انیتتو متی  سرداری، که وقتی تا! باش هوش به !پسر کندمی

. کنتی  احتکتار  دردی اشگوشته  هتر در  که چاردیواری نیستند ولی! درست دارند چارگوشه ند،خودشان

 تعشتق  که سمت هر را سکه زاییدی، زیرش که چه من به  !نیستی خسته !شاد بنویس! کن شادی کمی

  کشید!  گُه به را و زمان زمین باید رو شد، هاش کثیفِ روی اگر حاال کردی، پرتاب خودت کشید،

ی آپارتمتانِ دوخوابته   همتین  تتوی ! نکردم که جنایت کردم، خیانت تو یخانه در تو روی پیشِ من تو به

 سته  ایتن  عرضِ در خوردم!  گُه کردم، پیدا تازه اتاقی ای،دهکر عوض را شسال هاست،ت که ساللعنتی

 کته  حتاال ! رفتیم و آمدم بار یک تنها اما تو پیشِ برگشتم. و رفتم بار هوسسی اتا ، این عرضِ از ساعت،

 .نیستت  متن  متالِ  که رُمان این جمالتِ توی ،«را» همهاین پای و دست خواهی نمی برگردی، خواهممی

 دارنتد،  دوستت  و چتون ! دارنتد  دوستت  را انستان . ندانسان همه من از غیر که است این من گناهِ یهمه

 هرکته  بته ! ستت دیتری  شتده  مُتد  کشتی آدم و فتروش آدم و کُتش آدم فروشند!می آدم و خرندحیوان می

 بته  کته  حال نوبتت  هر به و آن و این فالنی سالوس، جاسوس،فالنی فالنی زنند،می برچسب خواهندمی

 حتاال حکایتتِ  ! کون به انگشت ماندمی آدم که دهندمی جاخالی چنان بندیخالی این جنبِ رسید، ایشان

 پاشتی  می را هاریزهخُرده این من روی فقط چرا اما !باش زود خُب کنی ده رن فحش خواهیمی توست،

 باشتد،  ستالمت  کیترت ! ختوش دستت  جز گاییدی ب راعق. نداشتم دستی که من کاتبان شهریار خلقِ در

! کتنم نمتی  ضاغمتا  کنتی،  بتاز  اعراب یو خانواده خانه به را هاخوک پای بخواهی اگر اما! نگفتم چیزی

 هتای ختوک  کته  داننتد می همه اما گذاشتند مایه جان از لهستانی اسرای کالباسِ تأمین برای عمری گرچه

 زمتین،  روی هتا آدم قتدر  به اما ندارند اتم بمبِ گرچه هااین. نداشتند نقشی چهی جهانی جنگِ در آلمانی
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 ایتن  تتوی  متن  حکایتتِ  نگرفتنتد.  پتس  وزهن به مشتری، انددهدا اسَر از که را قولی و دارند قدم قدیم و

 دانتم نمی اما ممخالف همه با من که دانیمی بهتر همه از تو! هاستخوک همین حکایتِ هم بیات ادبیاتِ

 ہپیتاد  خرچرانی خرستواریه.  مزدِ که واقعاً)  !نیست رهمسخ نیستم، ها موافقآن با کنندمی فکر برخی چرا

 بنویستی  رو عینِ حرفتا  بخوای اگه خصوص به شاقیّه، کار خدا به خُلکوس تاچن بگومگوی نوار کردنِ

رها رو تایپ کتردم. ایتن   عشِکوسِ این دهکر پیش و پس و نوار بس از شدم خسّه! زهغو باال غوز دیگه که

  (ندیده بگیرید! بال و از خودم مایه گذاشتم، شماوسط یه جاهایی زدم به صحرای کون

 که غلط! نیست من تقصیرِ کهاین شود،می نابود دیگری چیزهای شود، لقخ چیزی کهآن از بیش همیشه -

 غر  تا کردم پرت رفت،می شاعران از چند تنی تنیِآب سوی که خیابانی توی الغری تویوپِ اگر نکردم

 زدن زنتگ  و دررفتن فرعی یکوچه از همیشه اصلی، هایشنبه در نبود آسان. نبود هم آسانی کارِ! نشوند

 یمانده، آستان نیستت فوتبتال در کوچته     هایم پشتِ درش جاای که کودکیی خانهخوردهرِ زنگد پشتِ

 هنتوز  هتا بچته  دریغتا کته  ! سته  خیلتی  و بود خُل تاو سه خورد گُل تاسه که علی همهاین و علی و علی

 المصّتب  ی«نته » این و نه! را آن بکن را این کنید،می رام را هاآن شما! اندوحشی آهو یگله مثلِ! ترندآدم

 تتر کتم  همته  از مُشتت . بتودم  درازتر بروسلی حسن و مَمَلی و ولی یکوچه از همیشه! کندمی شانکوتاه

 کتاری  کته  متن  از دارم. ستال  وسته ستی  هم هنوز بودم، ساله وسهسی هاسال آن دعواها، توی خوردممی

. انتد کترده  اشتغال  را جتا همته  بازهاحقه شده پُر تو ذهنِ هایصندلیپسر!  زدند حقّه تو به نیست، ساخته

 کنتی، نمتی  هتم  کتاری . بتدانی  کهآن بی شویمی کنترل تو. ستاستیجاری اندگذاشته کار تو در که ذهنی

 دانتی نمتی  و خودتی استیجاریِ ذهنِ یبرده! ایبرده تو! شودنمی اما کنی دری باز که کنیمی سعی داری

 کته  شتود متی  نتابود  هتم  صورتی در. است زندان جامعه. نیست ممکن جامعه در بانزندان بی که زندگی

 کاتبتانِ  بهتترین  که کنم کاری نیست، کار در دولتیبی دنیای که حاال گفتم! کنند فرار آن از کارهیک هاآدم

 در کته  کترد متی  چُتس چُتس  تتو  مثتل  هتم  شتهری  کتردم!   بتد  بدهتد،  تترجیح  قرار بر را دنیا، فرار این

 فقیته  بتا  را آتنته  ترتیتبِ  همه از تربیش و داشتم نیکی رویروبه نقشی و بودم رتیستآ من هرمافرودیت،

 السِ «لتوپز  جنیفر» با که آنجلسلس  برود شد راغب و شنید حر  همهاین با! بهمان و فالن و بودم داده

 وآرز کته  بنگتی  تتوی  بته  رستیدم  حاال. بکند انگلیسی اصیلِ حالِ «ستونا نوشار» جنبِ زده پوستیسرخ

 در تو که ایاندازه به صاد  جورواجورِ هاینوشته و کور بو ِ کلِ! رسیدی خب برسی، هدایت به داشتی

 نبایتد  کته  حتتمن  شود،نمی موکول در آینده تأویلی به شکستی غول کیرِ هرمافرودیت، قسمتِ دو همین

مترد   ناستالمتی  دوتا ماش. رسدمی کفتار به خرس ار ِ! رفت دار سرِ تا خودخواسته داد کِش صدا قدرآن

 تختمِ  به شد، رُمان اخراج از وقتی که شهلی به بنازم دهند،نمی هم به باجی دو که واقعن دارید  تشریف

 نبود. هم شچپ
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 ها! چی شد!  -

 نبود. مکوس پشمِ به من که دِشاولن

 آوردی کم. ستپاره قا  تا قا  که نفر سه شما گشادِ کونِ نثارِ دنیاست، توی چپ تخمِ هرچه دشدومن

 است  المالبیت مالِ من مالِ است، مال همه مالِ کنی می خرج من از

 گُهتی کته در بتومِ نقاشتیِ تتو      میهمتانیِ  تتوی  درآوردی بدجور را خوشگلی این به هایچشم دشسومن

 نیستتی  طر  هم پیرزن با  !دهبادکر دهنویسی بادکربرپاست. تازه کوسِ من مگر بادکنک است که هی می

 متالِ  زنتی،  متی  حتر   ازش که هم پستانی آن. کند باد تا سرش بکوبی هی ابری پاییِالزم باشد با دم که

 ضتمنن  .بدهتد  انداختته شتیر   پتس  کته  ایتوله به هزاربار روزی است مجبور که ستشده فارغ تازه زنی

 یبیانیته  زیترِ  و جنبتد متی  تکتون  و ستر  اگتر  تو تر،مهم گراست و از اینجنسهم و نیست بازجنسهم

 اتنویستی کتوس  و داستتان  تتوی  کته  شخصتیتی  هتر  شودنمی دلیل زنی،می امضا لزبیَن و گِی جماعتِ

 متاراتنِ  ایتن  از که حتاال  دو کشیدی توی منو پای کی یاجازه با تو اصلن .باشد گراجنسهم پردازی،می

 ختانمِ  چنتد و  متن  ینِو بت  شتدیم متی  سوار تعار بی و کردیمی ترمز اگر حال کنی می خارج دهدرجاز

 کتردی، متی  دهپیتا  بعتدی  اهاررهت چ سترِ  بقیه را و انتخاب را یکی یم،اشبیهِ هم شباهتبی که دیگر محترمِ

 چنتد  با توانیمی که شدی کیردار چنان! گشادکون بزنی را اتجلق آن با که نداری چیزی تو. نبود خیالی

 سترم  به حاال. آمدمی بدم زد،می سر امخانه به خبرکه بی خاطرخواهی از همیشه کنی  جماع زمانهم زن

 بِخُشکی شانس! ای! آمد

 ببخشید! کشیدم، دراز من خوابید،می تو جای آن در که آالچیقی زیر! ببخشید -

 دیتد  و کشید سرک تخواب در که شبی آن و کرد سوا روزهایت از یواشکی را شب آن که صبری برای

 ایتن  تتوی ! داری حتق  تو خواهم،می عذر من! ته تا رفت و کشید پارو یتهاچشم در که قایقی برای زد،

 فرار کردم سعی هرچه! زدمی غُر داشت، عوضی دری اشخانه ام،نکرده باز درستی درِ که دارم قبول رُمان

 م!هتیچ  همتان  متن  دارنتد،  خودشتان  در کتس هیچ یک همه! نشد کنممی شدنبال که دارم چیزی از کنم

 در گشتم هرچه  !کنم چه دهد،می سرویس شبه یک مهمانِ به فقط که من دلِ ستدرندشتی سرایمهمان

 را امپاچه تا کردندمی دنبالم هاکوچهکوچه پس در که سیاهی چشمِ دو سگ، دو جز نکردم پیدا چیزی تو

دوستت   پتاییز  تتهِ  لختتِ  یشتاخه  بر برگی مثل سبک، پوشیدیمی که طور آن را تو من گرفتی! بگیرند،

  !شد خوب! خوردم خب  !خوردم گُه بگویم باید بود  اشتباه داشتم،

 آن ورای! ختان  علتی  دادی پتس  که شاهی چارده این. نبود اشخاله مادرش که بود مادیانی قاطر، مادر -

 افستاری   پتیِ  چترا  نتداری  استب  که تو  !قاضی پدرِ گورِ ،راضی من و راضی زن. است دینار صدهفت

 تتر  شود اما انگتار بتدجور  کند که ابروهات خبردار نمیهزارجا طوری کار می هر تچشم کردممی خیال

 کرد تا توش کوس و کتونِ مال را هم گاییدم! یارو نان نداشت کوفت کند، انبار اجاره میزدی ذکّی! خایه
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 ی، یعنتی ریتدی  مَن رفتی و نیمه آمد بادآورده بار کند. تو از اسب افتادی، از رسم که نیفتادی نامرد! صد

 سرت! کونِ کج و کمرچین! تو که بیل را هم پارو کرده بودی، فقط مرا نکرده بتودی، پتس چتی    خاک بر

 دلم خوش بود کته هتزاری   ات! همه چریدی، پس کو دنبهکه ریش دارد. آنشد!  الحق که بابا نیست هر

 کتردیم، اهتلِ محتل   ستمال پهن میالدوله شد! ما را باش که برای تو دمان امینکون دادیم و باالخره یکی

 خواستت، چته  ش کرایه میلیس! تو اگر زنی داشتی که چشمداری کند. ای کوسیاری کند تا خواجه زن

 کردی می

 شود، امتا ختر کته   ای را پیشِ خری ببندند، درست است که سر نمیبه قولِ معرو  اگر گرگِ باالن دیده

دوانی اسبشو! قاچِ زین را بگیر،  خیالِ این رُمانِ سرکاریو هم بیشود. تا دیر نشده باید بزنم در رَم، تمی

 کِش!کِش! زن به تصاد  آدم شد، کوسپیش
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 .8302، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .8

 .8304، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .8301، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .8300تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .8303نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5

 .8303نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .8317، تهران، همراز، شینما .0

 .8314س، ، پاریس، نشر پاریکردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .8315پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .8311پاریس، نشر پاریس، ، ترور .87

 .8311پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .88

 .8313پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .82

 .8313، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .83

 .8313، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .84

 .8337، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .85

 .8337، دبی، پساهفتاد، فانتزی .81

 .8337پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .80

 .8337، پاریس، ناکجا، زخم باز .81

 .8338، پاریس، ناکجا، خندید برای چه میزرتشت  .83

 .8332، تهران، بوتیمار، مادرد .27

 .8333، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .28

 . 8333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .8333، تهران، چشمه، حاال نه ،خدایا مرا ببخش .23
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 .8335، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .8335، لندن، نشر کالج، اروتیکا .25

 .8335، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .21

 .8335، لندن، نشر کالج، الکوآب .20

 .8331لندن، نشر کالج، لیالو،  .21

 .8331نشر کالج، لندن، شعرنوگرافی،  .23

 

 داستان و رمان

 .8314نشر پاریس،  پاریس،، هرمافرودیت .8

 .8337بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .8335، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .8335، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .8

 .8331، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .8311پاریس، پاریس، نشر ، تر از ادبیاترکیک .8

 .8337پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .8335، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .8335، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 8335، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2782 ,لندن. 

 I AM THE i, 2780 , لندن ,نشر کالج . 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 8313)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .8310)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .8313)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .8313)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .4

 . 8337فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 8337ردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، )ترجمه به ک، مخفی دوربین .1

 .8337)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شی ، پساهفتاد، احتساب،  .0

1. No one says yes twice  ،8338فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 8313پاریس، نشر پاریس. )ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز،گذاری روی گریه ، بمب .3

 8311نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .87

 8337)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .88

 8311یلی. مترجم: سعید احمدزاده اردب)ترجمه به ترکی(،  کند اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .82

 

 ترجمه

)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان، مترجم: علی عبدالرضایی،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .8311پاریس، نشر پاریس، 

  



88 |  هرمافرودیت 

 

 


