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. ي حقوق براي علي عبدالرضايي و نشر شعر پاريس محفوظ است كليه
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 تف مالي

 هستند كه پورنويي هاي داستانِ هاي مبتذل، شخصيت اين داستانپاره نِ نويسندگا

 هاي علي هايي كه برخي از شخصيت . اي براي تعريف نكند كند، قصه سعي مي

 اصلن مرگ بر . زباند اگرهستند به كسي مربوط نيست متني كه مي ر عبدالرضايي د

 ؟ ! ميرد كه يك كاره مي الف يا مولف ي دار و دسته كيست؟

 هيچ لبي هرگز مرا حالِ . گيرد نويسم، چون گريه گاهي از مرگ سبقت مي مي من

 تر از كوهي پشت . ام، دنيا ندارد دريا ندارد اين آبي كه من داده ! تواند نمي ، توانست ن

 ادبيات كه عشق را در آيد عاشق دوباره از من مي تر از ادبياتم اما دهاتم، ركيك

 كاره گم شد و حدقه در حلقه پيدا كردم، بيهوده نيست كه مردمكم يك ! بگايد

 اي، عشقم را بر پنجره بودم كشف كرده طوري سرم تف ريخت كه راغب شدم،

بعد هم ! اره ديدمش، نديد در اد ! برنداشت ، رتش را ديدم و صاحب شدم، زنگ زدم صو
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 ديدم در كلماتم كه صف او كه بود؟ خودم را مي ! نيامد ! نبود ! اش رفتم، نماند به خانه

 ! شيده بودند درسطر ك

 كند، يا همان فرارِ زبان با جهاني كه هرمافروديت توليد مي همخوانيِ عدمِ يعني

 شد كه درقبالِ بعدي به توضيح مناسبي مربوط مي . اول بود كتابت از قرار، دليلِ

 توانند بخش نخست واضحات نداشتم، مثلن هركدام از سه داستانمتنِ اول مي

 يا در بخش هفتم كه مجتمع حواشي مقدم بر داستان است، هرمافروديت را بكنند

 اي براي گوش پس قصه . خورد خورد، بلكه يك زن به كيرم قسم مي پاياني رقم نمي

 كنيد، زن را، مرد را، مردم را در هرمافروديت پيدا نمي ! ايستادن دركار نيست، برويد

 ! كنيد وا پس ! مردمك را چرا

 كه اينجا مرگ بر ! اروتيك ، اول بيايد كيرم را بخورد رِ برد و ام مي عشق رنجِ هر كه

 اش را گور كرده بيهوده كونش را وقف كيست و هر كه نيست، هر چه زودتر گم

 . شود هاي اروتيك نمي هاي ماتيك خورده اينجا وقف شب صندلي نكند كه لب

 ن كنم، چو تكثيرش مي ! ي در كار نيست، در كير است ا تخم دو زرده خالصه اينكه

 ها را كشتم، پس اين شرايطي بودم كه بايد چند نفر را مي از لحاظ روحي در ! ام كرده

. نوشتم كه آدم نكشم، براي اين
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 بخش اول

 ست نه رمان است نه كوسنويسي يك مقاله قصه اين

شهريار كاتبان
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 ست که توی دردی . ست رده ک پدر در تاريکی٬ که روزی در ست آدمی شليکی هر

 ! کسی نداشت دستی که شهری در . برداشت نفر دو اين هر که از و دستی کشيد مادر

 پالتويی راست دکمه٬ دامن و و توانست جای شلوار می ! شد ! دنيا آمد٬ نبود به وقتی

 تنش کند دکولته  لختی  روسری سرش گذاشت و می . ای  زِن شد  هيچ  کرد٬  گوشزد

 ! ات رؤيت کند نامحرمی نبايد موهای بافته

 کرد٬ بی شک٬ او نيز تن به دوخت اگر مذهب٬ بکارت را برای مرد هم تعريف می

 . داد شرعی می و دوِز

 همين فردا جناِب ُمّال افندی در فتوايی اعالم کند٬ پسراِن تازه از فکرش را بکنيد٬ اگر

 درصورتی که پيش از و ! اند باکره ٬ اند صورتشان را اصالح نکرده بلوغی که هنوز

 ی دوشيزه شوند٬ آيا هيچ جنده محسوب می ٬ زوجه ريش و سبيِل خود را بزنند اختياِر

 پسری که پيش می خداداری حاضر  تر صورِت خود را صاف و صوف شد٬ به عقدِ 

 ندارد ست کرده  هيچکس دوست  ست که  بديهی  جاکش صدايش ٬ درآيد؟  جهّنم  در

 ! بزنند

 ست٬ تحريف کنيم٬ جنسّيت کرده سّنت٬ اگرمذهب و اخالقی را که تاکنون تعريف اگر

 دست می  از  را  و معنای خود  نمی به ديگر دهد٬  سّنت ٬ دهند کسی اجازه  ِ  مطابق

 . داری باب کند درخانه برده

 شهلی پرده نداشت٬ برده نبود٬ اما تا دلت بخواهد به ! پرده بگويم پس اجازه دهيد بی

پروازِ  با روز هر . ش نبود دَر شلوغیِ خيابانِ شانزه ليزه بود٬ جای سوزن انداختن
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 می خسته  فرود  قصِد  روانه ای که  ناگهان٬  می کند  در ی خانه  باشد  دست برده  تا  شد

 . رفت يکی ازآنها را کش می بود و هر روز از نه ويترينی که ُپر

 نه  بود  می ! گفته  چرا؟  بی گفتم  گفتم  نيست٬  گفتم ؟ ! چی گفت پس ! خود گفت ممکن

 ... کی

 بعِد  در همه باالخره  ی ا نويسنده ! يد ببخش ای ليسنده هر ذهنِ  طوری گفتم گفت که

 خورد  می  اين وول  برد  رو  سرم  بود  گفته  نمی ! قارقارک ٬  رو تو  گوشی  خوای

 برداری؟

 گفتم باشه

 ! برداشتم و

 ؟ ! لو خوبی ا

 فتم خوابم گ

 س مزاحم شدم پ

 فتم ُخب گ
 بره بازخوابم نمی

 گفتم خب
 شاشيد بيرون دم به ساعت می هوای مثلِ  بچه امروز

 گفتم خب

؟ ! مثل اینکه تو امشب حالت مساعد نيست
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 آنکه خودش را ازخانه بازديدی نکرده بی تا آمدم که بگويم ُخب٬ گوشی را گذاشت و

 . بر تخت ولو شد ورانداز کند٬ مثل جنازه ی قّدی آينه در

 بود  ويرت بخوابد ٬ ويرش گرفته  که  جايی  ببرد  را  داشت توی هوای . تو  شب  آن

 رفت٬ دردی زير شير آب وقتی انگشتهات چنان تگری شد که يکهو . فت ر سردی می

 . فوری ريخت کشيد و

 بود ٬ آمد تندی نمی باراِن  آمده  باد  بريزد موهات که اما  هم  به ِ  و . را  برگهای ته  با

 ه مانست ک تاريکی می خانه در تنهايی به شغالِ  . پاش کند کوچه ريخت و در ٬ پاييز

 کمين کرده ٬ باشيم جوانی که ما مرغ و خروِس ها همه خوابيدند٬ به انتظاِر وقتی اتاق

 . بود

 همه چيزش را صورتی کرده بی اتاقِ  ِ باالخره همه چيز ... روتختی ٬ مالفه ٬ پرده

 ديوارهايش را هم به يکی از کارگرهای کارخانه تا صورتی داده بود پريشب . بود

 . کند

 ! شد و

 طرِز  جهاِن ف به  و جيعی  دست  که  کوِس کوچکی  صورتِی  رنِگ  بود٬  کرده  پا

 ٬ بعد ازفرو فقا آوردند و خود را به خانه می هايی شده بود که دم به ساعت لِش دختر

 و اش را که درکوچه با ناز اما اين آخری َبلدی داشت٬ تا تنهائی . خوردند برگشت می

 می  غمزه ٬ آمد عشوه  از بيِن ٬ رفت می پيش بينی کردم٬ قدمهايی که با  چند تند شد٬

 يکی  انگشت که  دوسه  فرو ليچار و  هم  نصفه  گذشت و دست شان تا  بود٬  های رفته

 هر دو پستانش سبد کرد و سينه ِ زير ٬ تنورنکرده باشد نانی که سيرِ  سفيدش را مثلِ 

 مثل يک جِت شکاری ... بعدش شروع به دويدن کرد و ِدفرار . ُگروّپی توش ريخت

 تاريکی فرو رفته باشد و همين االن است که توی دلِ  ٬ سرعتی نزديِک صوت که با

 بينِ خالهای ريز  آسمان بخورد٬ پريد توی شلوغیِ آدمها٬  کّله به تِه همچی بفهمی ٬ با
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 دلی که من رو کردم ٬ دانست نفهمی طوری ُبرخورد که هيچکس نمی  لخت و ٬ آسِ 

 . آنهاست پتی بينِ 

 اش پيچ وهای سياه کرده آمد٬ م درمی وقتی که از حمام . بود التر بلندم هم با شهال از قدِّ

 پخش می آن باال٬ روی شانه خورد و می  چنان خمار و کردنی سراپای آدم را . شد ها

 های رشت را داشت٬ از هر تنش پيچ و خمِ  کوچه . شد کرد که آدم آب می ورانداز می

 بينِ  دو تّپه ٬ لب و لوچه آويخته عرق کرده و زبانی از رفتی٬ با پيشانیِ  طرف که می

 پايين موهای کم رنِگ از و ديدی٬ ُرخش را می ازآن باال قسمتی از نيم . گشتی می بر

 . ی دنيا بود بلورينی که بقيه کمرگاه و کوِن

 مردِ نديد بديدی ببيندش٬ ٬ داد کرد و پا می پاش می ٬ اگر دامنی کوتاه ! پايی چِ  عجب م

 بود  ساخته  حتمن  خوش چ . کارش  پاهای  روی  رانی  می ه  خودنمايی  ! کرد تراشش

 تاقچه ! عجب باَسنی  مثِل  نيم نه  که  عقب از متر های آجرسازبود  نشينی پای پنجره

 رسيده کرده  دوران  به  تازه  ديوارهای  ِ  مثل  نه  شوفاژ اند٬  ِ  رادياتور  که  نقِش ٬ ای

 گذاشته بودند که يک باريکش کار کمِر کونی زيِر الکردار . کند ی آن را ايفا می تاقچه

 که ٬ ی شهرستانی دودوِل پسرهای کوس نديده کرد٬ چه رسد به کاره چشم را شق می

 . کنند رود هم راست می پيرزنی که در باد می ی مانده زيِر چادر برای کوِن

 ی خدا مثلِ  با لبهايی که هميشه ٬ پستانهاش نپرس که جعفرلختی وای از ! ای چه سينه

 به سروصورتش٬ می مان می ريَد ٬ مرغ کونِ   شهری کوس نگو زد  توخيلی ! گفت٬

 باشی٬ دوسال٬ بعِد من روش کار کردی و من سه سال پس از  زود هم که دل داده

 گفت٬ تازه او که توپ را از پسرعمويش پاس گرفته بود٬ هميشه می و باز حسن بچه

 رسال فقط يک به اين مرغوبی را هرهزا ِ گفته خدا خيلی گداست که انار علی رقاص

 از شاخه چيد٬ نه در جايی ديد٬ پس بی کند٬ نه می بار پروار می  دوباره شود آن را
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 شهال خيال الی پستاِن که مواد٬ از بس خيال شو که رضا خلقی هم با آن همه سواد

 ! جلقی شد ٬ کرد وخواب ديد

 تی چشمهای به آن درش ٬ ی کوچيک چطوری آن کّله ! زد آتش می ٬ کرد شهلی نگاه نمی

 خراميد٬ درخوِر رفت می گويند طرف راه نمی اينکه می ! داند کرد٬ خدا می را حمل می

 . ده رو جاری بود آب توی پيا زد٬ مثِل شهلی قدم نمی . وصِف قدمهای اين دختر نيست

 ناکس ! ماهری نبودم٬ همين که لخت شدم٬ تخمِ  سگ غرقم کرد ِ حيف که من شناگر

 م عجيب  هرکاری  يعنی  داشت٬  نمی ی بلدی  اجازه  درز ٬ داد کردی  ِ ِ  ِ دم  کوس

 انگار که گنجی درونش مخفی کرده باشد٬ . ت را دوربين کنی ا چپ اش چشمِ  بادکرده

 پراند که در اوقاِت چشم و چال چرانی چنان جفتک می داد و پاهای جفت شده می با

 داد نمی  احوال  صورِت  لعابی به  رنگ و  شيوه . شد  همين  ُاّملی باعث اصلن  شد٬ ی

 دو رابطه  بايد  که  می ای  طول  فاتحه هفته  و  برسد ... کشيد  ماه  هفت  به  . عمرش

 شنيدِن  برای  آنقدر  مدت  اين  ِ  که گوشهاش طّی  بود  گوشی وقت گذاشته  پشِت  من

 وا٬ هوايی شده بود٬ باالخره يک شب که ه کار را به عاشقيت کشاند و ٬ عاقبت عادت

 . که ناگهان بمب ترکيد و خبر در شهر پيچيد دورِ هم پيچيده بوديم ٬ ز مثل دوشاخه َر

 بيد  عالقه ِ گويا  توی  که  شاخه مجنونی  از  يکی  شب٬  آن  بوديم٬  کاشته ِ هم  های ی

 کالغی را که آن رِ  تا ِخ ٬ ی در آسمان فرو کرده بود ای شکار اش را مثلِ جنگنده ژوليده

 کارِ  ٬ زد حوالی پرسه می  خيری شده چسبيده تحريکش کند برای رضای خدا٬ بانیِ 

 ٬ بينند دولختی که خوابهای نامشروع می گشِت ثاراهللا راخبرکند تا الّساعه به سروقتِ 

 . برسد

 بد نيست به نکته  پيش از تعريِف اين ماجرا  کنم٬ داستانش مفصل است اما  ای اشاره

آقای من شما باشيد مّدتی ست٬ حالم به هم خورده ازبس ُرمانِ  کيری به خورِد ذهنم



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱۲

 ی کوس بنويسند٬ اما خدايی کوس بافی کنند که درباره همه می خواهند فلسفه . د ان داده

 کاتبان و در آن جواِن ِ بی مسّمای افسار يکی شان ُرمانی قطورکرده با نامِ  . نويسند می

 نعل و  آنقدر يکی به  دختری کليمی فرستاده  پیِ   دو صد صفحه  حدود  مسلمانی را

 د اين همه دنگ و فنگ٬ آخر برای چی؟ بهتر نبود مان يکی به ميخ کوبيده که آدم می

 صفحه  چند  جور درهمان  و  جمع  تختخوابی  نويسنده  آغازين٬  دهد ی  اجازه  کرده

 ؟ بيخود نيست که بعِد اينهمه سال ! والّسالم ی کوس مشنگ٬ ترتيبات کامل کند و پسره

 نويسنده ُچس پراکنی  هنوز  درِد ٬  به  که ِ  بخورد٬ فاک ای  خ فارسی زير  ! د واب نمی

 مسلمان  جماعت همان  کليمی  نداند  که  اند٬ کاتبی  شده  اللهی  حزب  تازه  کتابت های

 لّقِ ارشادِ خيلی کالس ! اسراف کند برای چه می  کونِ   ؟ تازه يکی هم که از خوارجِ 

 ببخشيد  محسوب می ! داده  نوشته ديده  در  و شود٬  کون  با ِ  هاش دارد  کوس و خيال

 خودش را  ندارد٬  کيری که  می ُخرده  حاال حّتآ . کند اماله  وکيلی من يکی تا  خدا  اما

 حيوانی که ربطی به تختخواب داشته يک رابطه ی انسانی اصلن تو بگير ای از نشانه

 ريدم  نه  ديدم٬  در داستانهاش نه  فاک . باشد٬  به  فقط يک بارخودش را  دروغ نگويم

 باری خدا  بنويسد  بود که  اما الفی توی سوراخش ٬ بيامرز گلشيری داده  خاک کرده

 بگو تجاوز  تو  يا  تصويری از يک معاشقه  نداد درهمين مقال هم  که  دست نداد  . به

 دوری بروم ٬  راِه  گلشيری که پدرخوانده اصلن چرا  هاست٬ ی اين پاپتی ی همه خوِد

 يعنی اصلن ! نمی توانست ! اشتباه نکنيد ! باری نتوانست نه اينکه فکر کنيد نخواسته نه

 حاال . وی سطرهای پيچ خورده اش لخت کرده الاقل کمی لختی کند بلد نبود زنی را ت

 می  خسته  نويسی  کيری  اين  از  ايرانی  جماعِت  بماند کی  رو ! شوند٬  از  که  من

 ای درخانه پيدا کند٬ زنگی به کله و پيش ازآنکه سر يک روز ! روم٬ يعنی نرفتم نمی

 بهش  نيست٬  تک پرهم  و  ندارد  اصخرآغا  به  ربطی  که  امروزسر هادی زدم  گفتم

! رو در ام زنگی بزن و ِساعِت هفت بيا دِم دِر خانه
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 بعدش هم منتظر شدم که خانم با هزار جور دنگ و فنگ طبقِ  قرار٬ يک ربع مانده

 ! به هفت وارد شود که الحمداهللا شد

 ؟ پا کردی دست و این دیگه چه ریختی یه ٬ که اینقدر دهاتی نبودی شهری تو 

 پِر ندادی؟ ت چرا ریش و پشَم

 ! حرف نباشه لطفن فوری بَکن که هوای کيرم خيلی پسه 

 و َکند

 ِد زود سليته خانم بيار هم جنگی در جوراب و سوتين و شورتت رو 

 ! باش

 و درآورد

 ! حاال بخواب 

 و خوابيد

 ! َدمر ! اینجوری نه 

امروز چه مرگته معلومه؟ تو 
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 ! ری واکن فو پاها تو 

 راضی شدی؟ ! حال می کنی آقای شکنجه اینطور 

 بالش زيرِ شکمش گذاشت که کونش درحالِ  قمبل باقی بماند و کوس ناز بالفاصله دو

 بادکرده  دهد ِ  نظامی  سالمی  پاهاش . اش اززير٬  هفت کرده را دودستش صليب و

 . پُلمپ شد بعدش چشم و دهنش با پارچه ای محکم . ی تخت بست محکم به چار گوشه

 با لِب . برد اش تُو کوسِ  حاال سرخ شده زبانی دراز کرده الی کونش گذاشته تا درزِ 

 به چپ رفتم٬ از پای چپ تا ٬ ای خيس کرده تا مچِ  پای راستش پايين آمدم پايينم جاده

 . د روی پوستش ُسر بخور نوبِت نوِک دندان بود که حاال . پهلوی راستش ليسده شد

 ! د خور و

 . گردن که رسيد٬ عوعوی سگ کم نمانده بود٬ همسايه ها را خبر کند به پشِت

 ابولی٬ به خانه خانم درهرحال همين که يک ٬ کند هم فرقی نمی نکند  ام خوانده شود٬

 سگ ! بزند . ايستد که جلقش را بزند تازه سبيِل همسايه پشِت پنجره چشم و گوش می

 ! خورد

 های چشم ِل پيش به چين داشتم٬ يکی از جنده در سفری که چند سا ٬ آقای من شما باشيد

 وقِت حشراتی شدن و کرد انداخت٬ اصرار می تاس می بادامی که شپش توی جيبش

 به ٬ ُمبادیِ آداب و شاعر مسلکی هستم من هم که آدمِ  ! پيش از ُدخول٬ کتکش بزنم

 داد که در اين صورت لذِت من توضيح می ٬ رفت و دوشيزه کون چون تانک کتم نمی

 اما بازمن يکی که از اساس . خورد ب نه او که بايد کتک ٬ شود ام دوچندان می که کننده

 نرفتم  که  نرفتم  بار  ِ  زير  جنتلمآبی هستم٬  ِ  شد . آدم  مجبور  طفلی  اينکه  به ٬ تا مرا
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 دوشيزه کون ٬ همين که آن پشت رفتيم . کرد رستورانی ببرد که مغزِ  ميمون ِسرو می

 ای سر با ميمونِ  بيچاره ٬ ی لوچ ی نخراشيده عدش مرتيکه ب سفارش داد و ٬ چون تانک

 ای به سرش وارد کرد که دادِ  حيوان به هوا رفت و در يک کاره ضربه . ِميزمان آمد

 . بيچاره درآورد ِ چشم به هم زدنی کاردی کشيده مغز

 همانطور . م هم افتاده بود دوزاری تازه ! اما خودمانيم عجب غذای خوشمزه ای بود

 از . کتک خورده هم کردن دارد مغزِ ميمونِ خشمگين خوردن دارد٬ کوسِ زنِ  که

 پس طبقِ  . کاریِ  پيش از کردن٬ راسِت کارم شد کنم که کتک همين سفر بود فکرمی

 ٬ کوسش ٬ کونش ٬ صورتش و ی٬ عوعوی سگ که درآمد٬ زدم به سر روالِ هر کردن

 . طوری که تنش سرخ و خونی شده بود

 مامان ج ! آخ جوون   بذار دلم ضعف رفته حاال ! بّسه دیگه ! شهری نزن ! ونِ 

 ! توش

 ! حرف نباشه اللمونی بگير جيندا خاَنم 

 که مثل دسته  قاسم قد گرفته بود٬ توی دسِت زنيکه حضرِت کيرش را  ی تبرِ ميرزا

 ! آمد نگذاشته بود که زنِگ خانه به فرياد

 با کسی قرار داری؟ کيه؟ 

 رم ببينم کدوم جاکشی جرأت ز تو ُکسی در کار نيست٬ می امشب ج 

... کرده بی خبر



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱٦

 ها ممکنه کميته باشه ! عزیزم نرو 

 ! جفنگ نگو 

 حکم درِ  خروجی باز کرد و م ٬ رک کند آنکه خانه را ت بی . از اتاِق صورتی خارج شد

 ده بود٬ ی ترک برداشته ريشش راکه ُدم درآور به دستشويی رفت وجلوی آينه . بست

 تر در ها را که پيش يکی ازجنده ! ببخشيد ... همسرش های مصنوعِی ناخن . ری زد فو

 سواِر  بود٬  مانده  جا  از خانه  تازه  ادکلنی کّدی که  با  وصورتش را  انگشتهاش کرد

 بچه سِر دستفروِش  يک سوسول  اطواِر  که  خيساند  چنان  بود٬  تهران گذرخريده  ی

 ! ٬ که شد هويدا شود ٬ پارسِی َمُکش مرِگ ما

 دِم  تا  بی دِر دوباره  خارج شود٬ خروجی رفته  خانه  از  به آنکه  و  بازش کرد  آرام

 مايکل داگالس اينکه محکم بست٬ عربده محِض  مثِل  به زميِن ٬ ای کشيده  خودش را

 صورتی کرده درحالی که شهلی اتاِق گاماس گاماس قدم در . فوری پاشدم سفت زد و

 دهِن  از کت بسته با  می ٬ دِت ترس داشت ش کف کرده  التفاتی به حال و زوزه  کشيد٬

 خوِک  مثل  نکرده  که تيرخورده روزش  صدايی  با  و  افتادم  لختش  کوِن  روی  ای

 درتغيير دادنش ازهيچ داگالِس کون نشوری کم نداشتم٬ کيرم را توی گوشش چپاندم

 راندم  وِهن  چنان رعشه . وِهّن  م به  دوچندان  کردن را  لذِت  که  بود  . کرد ی ای افتاده

 شده  صوف  و  صاف  صورِت  مِن ٬ ام جنگی  ببرد  بو  تا  ماالندم  کونش  ُقمبِل  روی

 که سارِق تازه از راه رسيده ترتيِب مرا داده درحاِل ريپ يا ! ام عوضی٬ عوض شده

 می  رعشه چه  از  البته  که  اوست  به  تجاوز  بود گويند  بدنش افتاده  و  تن  در  که  ٬ ای

 رد می  نقشه  که  فهميد  گوسفندی که . طرف باورش شده ٬ ه نداشت خور شد  طفلی مثِل

و مرتيکه ی نّره خر کند قربان زده باشند٬ داشت جان می صبحِ عيِد گردنش را سِر
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 طوری که ! خشکاخشک کرده بود تا ته ٬ کونش بدون آنکه ُتفی زده باشد دِم سوراِخ

 بيشتر جيغ هرچه . ای الی کونش جاری بود ی سرخآب خورده خون چون جوباريکه

 زرد و جوری که معجونی ازعن و خون کله . چپاندم ترمی زد٬ َخرکی می  ی کيرم را

 بود  لحظه . سرخ کرده  به  داشتم  از حال ی انزال نزديک می تازه  خانم  جنده  که  شدم

 خوابيد رفت و من ازترِس  يک کاره  کيرم  باشد٬  مرده  نکند  و . اينکه  و دستها  پاها

 کردم داشتم سکسی تازه تست می ! زيزم منم هر چه گفتم ع . چشم و دهنش را باز کردم

 نويسی نرفته باشم به ها سرخود به سروقِت کوس نويسنده ! ها ببخشيد اين ليسنده تا مثِل

 . کتش نرفت که نرفت

 کنم؟ اصلن من چرا دارم اینها را تعریف می

 ای کنند داستان نویسی یعنی تعریف کردنِ  قصه ها فکر می دانم چرا خيلی نمی

 ٬ خوانی حتمن تو هم که داری این کوس نویسی را می . ریِف قصّوی دارد که تح

 ؟ ! کنی من هم مثل خيلی از این کاتباِن کيری جاکشم ها فکر می

 عزیزم  خواننده ! نه  خُرده  از ای هستم شب من هم  تنگ آمده  به  خودت که  يِه

 بهش وعده ُر در بس  فارسی  و مان  شد  داده  تختخواب  و ی  اخالق  ترِس  از

 . سفيدخوانی شد ٬ های رایج و ارشاد و یکی از همين کوس کلک بازی فرهنگ

 سازش  دست  خياِل  و  درخواب  که  ُرمانی  غيبت کوس وکوِن ٬ آخر  کيرخورده

 مادرت اصلن تو ؟ جوِن ! ها خورد به چه دردی می ٬ داشته باشد و زندگی نباشد

 اینی که بدو ! کنم دارم دروغ جاساز می ! اکپرچی بگو  نی ؟ حتمن االن هم کِف

 ؟ ! باالخره چی شد نه

 ازسِر ! به همين خيال باش ! بيآلخ  نابکارم را  کردم که فکر کردی وقِت  پيدا  راه

 هم سر کوس  توی کوس ندیده  بزنی؟ ات را پانشناخته جلق از نویسی کنم و

ی زميِن بازی اگر قرار باشد همه ! دل داشته باش دهم فيلِم سوپر که اکران نمی
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 پ  بزند٬  بيل  من  تخيِل  مشارکِت را  ی کيری نویس این توی خواننده س تکليِف

 خيا وسط چه می  را شود؟  سِر ! ببخشيد ... رم  از  تا را خيالم را  برنداشتم  که  ه

 اون جنده . ی گاری سوار کنم خواننده ! نيم بنِد راننده ببخشيد شعوِر مفتی خرِج

 می  جاکشآقایی  صورت  دراین  که  شده  روانی  یا  هم  پيِش خانوم  برَدش

 جعفرالت دهم دسِت ليونی می م ! جان کنده و مُرده که چه بهتر یا ٬ شک روانپز

 آید و به گنده حالش به جا می که الشه را گم و گور کند یا که اصلن سُرومُر و

 . دهد خوردنش ادامه می

 ! زند جاکش دیدی؟ دارد ساک می

 پيش از تو جنده خانمی اینجا ! بد مصب رو اول پاکش کن عزیزم این کيرِِ

 . کيرم رو عنی و خونی کرده بود ٬ د که کونش بو

 چون اگر علنی کنم با هرکس و ناکسی . کنم البته ُاردها را هميشه توی دلم مزمزه می

 مثل شغالهايی که به جان ٬ يک ماه ِ عشق و ازدواجی هم درکار نيست٬ سر هستم و

 ! چی ی گفتم ... افتند ِجسِد يک گرگ می

 افتادند شبی که مس ٬ وای چه حالی داشت  بودند و پنج تايی به جانم  انگشِت . ت کرده

 . داد آورد٬ بيشتر حال می که از کيرم که حال می ٬ شصِت هر دو پام چنان پا شده بود

 عضوی باقی نمانده بود که ! ببخشيد ... ديگرعذری . مشغولياتم به حدِّ اکمل رسيده بود

ُ پر  جنده . بکند سوراخی  از  ناخِن يکی  راستم ها  پای  جويده شصِت  دندان  با  را

 داشت تخِم مرطوب توی کو  درحالی که  روی آن ليس می چپم سش گذاشت و  زد٬

 باشد٬ آنکه کاری به ناخنِ  شصِت پای راستم داشته بعدی هم بدونِ  . خورد وول می

 کونش  خشک خشک توی  را  خوردن گذاشت آن  عجيب در  مهارتی  که  سومی  و

... داشت
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 ٬ ش بلغزون ُقلمبيده ور روی رِگ ٬ کيرم زبونت رو زیِر ! آااخ جوووووون

 !!!! تا ته بخور آرره ! پایين بيا ! باال برو ! جووونمی

 شو ! شهری ! شهری   پا  داری خواب می ! ِد  که  بازم  باش بينی٬ تو  زود  ! ِد

 ! خراب کرده یادت باشه زودی الستيکش رو عوض کنی٬ من رفتم » سوشی «

 فقط برای بچه و خودت شامی درست . م دوره داری . گردم راستی امروز دیر برمی

 ! بای ی ! خورم کافی توی پارتی هست٬ می من به اندازه ! کن

 شهری را با خواب و خياالِت سوپرمنی ٬ از خانه که خارج شد٬ ديگر مّصمم شده بود

 مثِل  گذاشته  سِر . غال نکند شوهرش فقط حواس اش تنها  آژانِس  خياباِن پس زنگی به

 تم کشيده با برسد٬ دستی به صور ماشين کوچه تا بعد سِر . رستد کسی بف شاد زد که تا

 . رو دادم و صفايی به سر ٬ دارم ماتيِک آينه

 که طّی ی جانی آفتاب با همه خشک کرده بود که هنوز برِف تن نازکی جا ٬ پاهام زيِر

 از ِ  بود٬  بود ا َپس دوسه شب کنده  بر شاخه . ش برنيامده  کالغی که  ی لخِت آن باال٬

 زد که کمی پايين يرُبنی در تِه پاييز نشسته بود٬ غارغارُکنان دوستش را صدا می انج

 الکل توی رگهام می . های مخابرات را اشغال کرده بودند سيم ٬ ها ی سياهی تر با بقيه

 داشت گرم  وهوا  چاالک . شد می تر ُشّريد  اسِب  می چارنعل ٬ چند  سرم  و در  دويدند

 می  زور  کالسکه توانستن نمی ٬ زدند هرچه  بغض گير کرده د  مثل  گلويم  در  که  ای را

 از چاله بيرون بکشند  افتادند وجنِب ٬ بعدش به هر تقّاليی که شد . بود٬  درخيالم راه

 می اشکهام  ُشّروُشّر  و ٬ ريخت که  بود ِ رعنايی  هنوزجوان  وقتی  ديدم  را  شهريار

 نداشت  تيمارستان  با  پياده . نسبتی  می در  راه  که  ا روها  ديگر  نمی رفت٬  ياد  رفت٬ ز

 ِ  هوايی می همه دخترهای دم  به کير بخت را مانست که پالتو تراشی می خوش ِ کرد٬
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 باشد  بردن چارشانه . پوشيده  جاداری برای پناه  آغوشِ   که  قدبااليی بود  و  ی موبلند

 رفتی٬ اّول کردی وا می نگاهش که می ! دريد٬ هيزنبود٬ تيزبود داشت٬چشمهاش نمی

 بس ش با اين دهانِ فرتوت که از لبهای قيطونی . دادی ربست می دل٬ بعدش همه را د

 . هيچ نسبتی نداشت فيل را پيدا کرده خرطومِ  زُمختیِ  ٬ کرده بازدم توی وافور دم و

 می ات لب  که  می را  آب  دهانش  توی  قند  ِ  مثل  را  دندانت  که . کرد خورد٬  هر  با

 همه رد٬ طوری که ديگر ک وقِت ارضاء با کيرش روی کوس امضاء می ٬ خوابيد می

 هم شهری ششدانگ ٬ دانستند می  را  است ٬ اين مغازه  خود سند زده  از تر و . به نامِ 

 ی اين مرد٬ منی که از اول برايش آخری بودم٬ چه بگويم؟ بايد حّسِ  باکره گی و تازه

 را آباد رويا کوس تّپه پرسيد که وقتی شهری مثلِ سگ ولش کرد٬ يک شهر از امثالِ 

 ترتيِب ٬ تازه يک شب که با مريم هزاری و او داشتيم . شبيهِ شهری پيدا نکرد و کرد

 که ای را م نيست٬ ليال لب غنچه داديم٬ رويا گفت٬ من که طوری حسن خوشگله را می

 کشت می  خودش را  نکشت ٬ گويند  بودی؟  کير ! ديده  حتا ! رفت دار ِ شهری سر ِ با

 ! زد شهری را صدا می ! خواند خواند٬ نمی ی که در راديو از تهِ  دل م کون باال٬ هايده

 بود  نيفتاده  تيمارستان  گذرش به  هنوز  سالها  می . آن  کوهی طفلی چه  دانست زمان

 نديدنی  در ! ست  که  دهد  می  جواب  وقتی  برود٬  سرباال  آن  از  که  صدايی  هر  به

 ترمزبريده ای بود که هيچکس نمی تقديرش ماشينِ  . خورد آن غلت می سرازيریِ 

 ديوار می دانست  سرش به  من آورده . خورد کجا  بود؟  بر سرش آمده  چه اين سالها

 ... بودم؟ چقدر اين هفت سالی که با هم ازدواج

 خواستيد؟ ببخشيد شما تاکسی می 

 ش را درآورد و دستی . تا پيکانِ  زرِد قناری که ای کاش صورتی بود٬ حرکت کرد

 دو شماره  از  بعد  تک زنگ قطع ای گرفت و  شصتش خبردار سه  محمود  که  کرد

. ی مادرم را گرفتم بعدش شماره . شود
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 تندی گوشی بده مامان٬ حرف دارم ! سارا سالم 

 چی شده شهال بچه طوری شده؟ 

 . رینه هم ساق می شاشه بچه هم مثلِ  باباش هم خوب می . م نيس هيچی 

 ! گوشی بده مامان

 . تهِ  این کوچه ست ! لطفن بپيچ چپ ! آقا

 ای شهلی؟ دوباره با شهری گپ و گفت٬ کفری کردی سليته خانوم؟ چه سراسيمه 

 ؟ ! اونی ! استغفراهللا ... یا زایيده گا ! منی ِ تو مادر ٬ خره من که هرگز نفهميدم باال 

 ! شم همين جا پياده می ! آقا مرسی

 ! ظ م٬ خداف اآلن دمِ  اداره ٬ کار ِمهمی باهات دارم ٬ زنم هت زنگ می دوباره ب

 شه؟ چقدر می

 ! هزار تا ٬ ناقابله آبجی 

! چقدر هم ناقابله دوخيابون راه٬ بيا 
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 و  اين پا  می لختی  تاکسی دورشود آن پا  که  پيچيد٬ . کند  و  تقاطع رسيد  به  همين که

 سيصد و سی قدمی برگشت و پشِت دروازه  رفت را  ای صورتی ايستاد همان مسيِر

 ! که فوری زنگش را بزند

 ! زد

 شانه  که  پهن محمود  گريه اش٬ های  هم معتاِد  با  که  روزی  از  و  است  من  های

 می خوابيد  صورتی  ازدرز . پوشد يم٬  و ِ چشمهاش  آمد  بيرون  قصِد انگار در  که

 ٬ ی مرا در خودش جا داد و طوری که هيچ عابری بو نبرد همه ٬ اشد خوردن داشته ب

 ی ديگر دست٬ آن را ت و با اشاره تک دستی از زمين َبرم داش در را آرام باز کرد و

 اتاقِ  ی صورتیِ  بسته کرد تا در چشم به هم زدنی روی مالفه  تختخواِب صورتیِ 

 . ام کند صورتی رنگش پياده

 دیشب پریود شدم 

 ! رم تو امکانات فراوون داری٬ جاده خاکی می ٬ مشکلی نيست 

 م مرخصی دادند بِه ه دیرم شده امروز فقط یک ساعت تاز ! ای خاک بر سرت 

 ! خودت بقيه مالِ  ٬ تش کافيه نيم ساع ! کو تا اینهمه وقت 

راستی قاسم کو؟ خونه نيس؟ 
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 یه باند دو تو که می   با  طياره دعوت می گی پریودی٬  کنی خوش تا

 که با زهرا و فاطی خرابه ٬ ی عذرا کردار؟ قاسم از دیشب رفته خونه

 بریم پيش ٬ یه پا هم اداره شو تا با خيالِ  بی قاتی پاتی کنه٬ اگه پایی

 ... عزرایيل هوا کنيم ٬ ِعذرا اینا

 می   اخراج  رو  ما  یا  اینجوری پيش برین  اگه  تا  دو  بانک تعطيل شما  یا  کنن٬

 با شهری کنم این جنده فکر می . اومدم می ٬ ی عذرا نبود البته اگه خونه . شه می

 ... سّری داره و سر

 سوراخِ خالی ! و نمودی ما ر ٬ ت هم که با این شوهِرکونی تو ! ی بابا ا 

 کنی؟ ٬ تو چرا تنبلی می ر توی این شه ات که نگذاشته شوهر جاِکش

 . پاشو بيا بریم

ِ  ! ه ن   کير  دیدی  رو  کوسخولی  کدوم  آخه  نيست٬  آسم الزم  این  رو و به  نی

 ! سه خيلی َپ ام ن که هوای کوس َک ش باشم؟ فوری ب تا من دوّمی ٬ کنه قسمت

 تو که می گی پریودی؟ 

 ! بيار خودت خواستی در ! ست کوس کش جاده خاکی که آماده 

 ! درآورد و

! شورت و جورابت رو هم پِر بده کيری 
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 و داد

 ! حاال بخواب 

 و خوابيد

 ! رو باال ! من که ماساژور نيستم بچه کونی ! اینطوری نه 

؟ ! خانم شکنجه خوب شد سرکاِر 
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 بخش اول

 ست يا زنانه اين داستان مردانه يا مقاله

شهريار كاتبان
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 مجنون برخوردی که به دیوار اگر  ٬ کرد کُرنش می به یکی از شاخه های بيِد

 رسِم ! جانخور  نکنی  است خيال  این  نشو ٬ زمانه  وسِط ! خر  َمشتی  لگدی

 موِس لکنته مجموع کونش گذاشته کوس و ِ ه الکردار در ک ی دیوار بگذار سينه

 ! کند

 غولی که ترس هم از ! ولی نترس ! بنویس ! داری برو حاال که اصرار ! معّطل نکن

 ای که به مورچه ٬ باشد ات فقط حواس . ترسد می ٬ برد دار می سری نترس را سِر

 منتظِر سِر  احتمالن کوچه  رسيدی٬  که  خيابان  به  نگذاری٬  سِگ توست محل

 داغ نکن سياهی واق واق می  چند دِم ! کند٬  دنبالت بزرگراه٬  گردن دراز  گرِگ

 ! ُکشد٬ ُبکن حوول می کنند٬ نباید پلنگی باشی که بی حال و می

 آن قراِر پای قله  با  رو دو کاری داری٬ ای که  روت گردن در سه جنگل کرگدن٬

 ! ول باش غ ! پسرم غول شو همين حاال از ! مفعول نباش کجی خواهدکرد٬

 ! و نوشتی

 تاريکی  ِ  توی دل  درجاده  باشد٬  آمده  ازغالف بيرون  تازه  توک ماشينی که  تک و

 فرو می رفت  مثلِ قطاری . داشت٬  که  ها  ای روی نوِک کوچه  تک و توک مغازه

 قدمی آهسته کرده برای رفعِ  ترسی که می خواهد از . دنبالت کرده بودند٬ روشن بود

 کند  سری برمی ترس ديدن  صدا ٬  کسی را  نيست٬  کار  در  برهوتی   جز  گردانی٬

 ... کنی زنی که فکر می می

 برمی گردد  تنها  و  صدايت لمبرمی خورد٬  نگاهی . توی تاريکی٬ ِ پايت٬  پيشِ   بعد

 کنی٬ جاده سنگالخی ست که بايد مثلِ  تراکتور وسطش جان بکنی ٬ تا راِه انداخته می

 پايت حالگيری کند٬  جتی که الاقل مالرويی پيِش  مثِل  به سمتی دور٬  تراکتوری که

 ای دربسته هدفی که جزخانه ! بخواهد  در بی نهايت به هدف بخورد٬ شليک شده باشد

 زنی گشته التماس می . شود َدرش در تو بازمی . نيست کند٬ دری که يک عمر دنباِل
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 نمی  مردی که  نمی مردی بازش کند٬  باشد٬  زن نداشته  اگرربطی به  باش داند  ! د تواند

 قبلی حربه دسِت دانای کل داد٬ تا برای تحريِف قصه  ی همان ندانستنی که دربخشِ 

 خواهد داستانی تعريف نکند٬ نقشِِ مرِد دروِن راوی را به زنی درونی داستانی که می

 ای که حالش زنی که می آيد تا حّس وحالی به فضای قصه . که همان شهلی باشد بدهد

 بدهد٬  می خورد  هم  به  چنان از قصه  من باشم٬  که  دانای کل را  مولف يا  نّيِت  اما

 آخر ِِاين کوسنويسی٬ کند که شهری مجبورمی تحريف می  درچند سطِر  شود٬ دوباره

 نيست ٬چون ! ببخشيد  مهم  چندان  هم  نخوانيد  اگر  و  خواند  خواهيد  بعدها  که  ُرمان٬

 کيرم دسته بيل درست کنم٬ هميشه می  رفته ال توانم با  ای اقل مقاله راست راست راه

 هدايت صادق نبود و اصلن من  با  بود و  لکاته  زنی اثيری که  در وصِف  قلمی کند

 می  گاييدم که فقط زنجموره  هرچه داستان و ُرمان و بالنسبت ادبيات را  کند و مادِر

 ادبياتی که يکی از خصيصه های حال به . شود يک ايپسيلون شادی هم دَرش پيدا نمی

 توصيِف خررنگ  زنش٬  ترگل َورگل و هم  يک چندجنسیِ   َسکنات و وجناِت  کنِ 

 زنند هاشان قلم می گانی که ليسنده جماعت چنان حوِل توصيِف عشوه پتياره . ست پاپتی

 ت نويسند٬ همين که اين عفريته را زمين بزنی وآِب کوفتی ام چرا هرگز نمی که مانده

 . رد خو دربيايد٬ حالت از هرچه نازبالش درهمه عالم به هم می

 شده٬ انواع کماجدان ی لوله هميشه چند سماوِر برنجی٬ آينه و شمعدان٬ قالی و قاليچه

 ی خالی که فقط شب های عاشورا ُپر به مسجد ی مسی و باالخره چند مجمعه و کاسه

 می می  خاک  داستانها  اين  ِ  انباری  توی  می . خورد رود٬  که ِ  گاهی  ارواح  خواهند

 آيند بگويند در فرودگاِه مهرآباد همهمه بود و ٬ تا می کونشان فضايی تازه ساخت کنند

 هامان را صاف وصوف رفته بوديم به فروشگاِه سِر خياباِن داستان که قرض و قوله

 بوق٬  توی صفحه ی کنيم٬  دست و بالشان خالی شده يک فوج آدم و آدم نمای عهِد

. زند کنند٬ ناگهان لول می سفيدی که دست و پا می
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 چی ست که به هرچه لمپن گفته زّکی و توی آن شان قهوه ها يکی ليسنده از زمره اين

 چای کنسرو شده٬  سرو کرده همين که دوشيزه خانه٬ قهوه قحبه  ی ی قَجری٬ قاطیِ 

 کنی؟ گيرد٬ اين کوفتی چيست که داستان می محترمی ايراد می

 به دو با من هم یکی حاال ! مثل اینکه دمت خارخسک درآورده سيتی ُسماقی 

 حتم می  فقره ن کنی؟  چند  ُگِه باید  روی  واسه  رکيک  بکشم فحِش  آب  تو

 ! دُکّون بيرون کن کونی از بيا این سليته رو با دِر » توکا « ؟ ! ه پتيار

 می  ِبر داشت نگاه  و  ِبّر  دمپختک٬  رنِگ   صورتی به  که يک کاره دخترک با  کرد

 کرد و با صورِت اّيام سپری می ی ديگر ی مردماِن سالخورده که در گوشه داستاننده

 اش مو درآورده بود٬ داشت با ذکِر حضرِت کلثوم کمرنگی که روی گونه اسبی وخاِل

 . انداخت٬ با کله توی حرفشان پريد فرستاد وتسبيح می و الباقی برای خود استغفار می

 ٬ سالی نداره این حرفها رو بلغور کردن معصيت داره و که سند پيشِ این دختر 

 برفی شده تا  موهام  که  هم  منو  ایطوری شيکّسه ٬ زه  هنو و ٬ روزگار  گرنه

 س که تونّسم خرّیت رو پيش خرید کرده ُگروپ گوشم یه جورایی بّسه چشم و

 من ! کنم گرّوبی جمع وجور ليسنده برای کوسه و ِسنده و ُگروپ امضای انواعِ 

 از ٬ هوش داره ر خرگوش بيشت از زمان هم که خانمِ  ! که گوشم رفته تازه هيچ

 صورِت سياِه کسی ٬ ش که با سيلی افتاد دوزاری می و کرد کجا باس ُپرس می

 ! لّپاش خون می چيکه مرتيکه ُمژ بخری از عدد ُرژ اگه دو ! ره لو نمی

 کشی؟ خجالت نمی

 واسه ! ره الکردار باال می تره؟ پولت که از پارو کونش تنگ ٬ تره هرچه چاق ٬ مرغ

 َهپرو ی ای سياه بخت رو مهریه ٬ غاز چندر ٬ مرغداری تاخِت خانه و ِ چی سر

؟ ! کشی مادرقحبه کرده با قهوه هورت می



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۲۹

 دنبالِ  ای روی سِگ توئه ! ول ِمل کن خانم ِزمان َممانو ! ها گفتی خانوم جان 

 ُصبح  تا  می ٬ که شو  چيزی دست زُن سگ دو  ح خرم ه م تا  اگه ! شری کنه رو

 رفته  خواب  خاله  ِای  گند طالق  کنم ی  شيش ميخه  رو  دماغ  شما ن اصل ٬ ه

 شی؟ ی من می ضعيفه

 پيشِ  ٬ کونِ کون دادن نداری ! لک لکونت هم به روزه هنو ! خوبه خوبه ! واه واه 

 می کوسِ   پشتک وارو  تو هم می کف کرده  ناسالمتی مثلِ من به  گن زنی؟

 تنه داستانند  پایين  االهی اون  تو ِ ت رو سر ه؟  بشورن٬  اون بچ تخته  ه چه با

 من چه ها  با  ّمالافندی پشِت دستم رو داغ کردی تا  صيغه با  من بعِد  کنی٬

 ... وصلت نکنم چی جماعت کردم که دیگه با قهوه

 خورد و ی خدا اينطوری کليدر می های يکی از همين مردماِن سالخورده هميشه حرف

 دودکشی با ريه ش که تازه توی خانه ی اعيونی و افيونی . شد وارِد سينما و تياتر می

 وکه  که  با  را  دود  و  داشت  مجروح  سرفه ی  می ی  بيرون  خشکش  وقتی های  داد٬

 نشست ٬ همين ترهاِت احمقانه را در روزنامه ها حاشيه می رفت و حشو چمباتمه می

 طرف خيلی به . می کرد که می توانست با جماعِت خدانشناس هم خدانگهداری کند

 دولت ش دلخوش نبود و اصلن خو مسلمانی  ش نداشت٬ جناِب سلمانی که کيف کشِ 

 انداخت٬ مرثيه خوانی توی آبادی بود٬ وسِط تلويزيون٬ با آهنگی که قر توی کمر می

 کرده٬ اله وله خورده٬ طوری انگشت توی شير بزند که شهری به شهلی بگويد٬ ُگه

 خاموش کن اون بدمصب رو٬ اين سرتاش ! رفته گوز اومده٬ دکتِر کوس دوز اومده

 بچه  از ِ  ! شناسم هاش می گی ِجاکشو  دماغ  سياه٬  دده  ِ  مادرش موهای وزوزی  ِ  مثل

 ای٬ ابروهای پاچه بزی داشت و با پوسِت سبزه ی تندش هميشه ی خدا مشغولِ  کوفته

 کالس بود  تِه  ی شلوغی در  می . اداره  ريسه  غش و  به  ها  بچه  وقت که  افتادند٬ هر

داد که خيرالنسا به خانه ونش کرده٬ دستورمی شازده بی پرس و جو از داستانسرا بير
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 . اش کرده بود٬ چند سروگردن از همه قد باالتر بود از بس رفوزه ! ديگر راهش ندهد

 می  کالس تمرين  تِه  را  زدن  جلق  داشت  که  ناخواسته يک روز  کيرکيَرکش  کرد٬

 يکی ازداستاننده  کونِ   به  و پسره خودش را  جلويی مماس کرد  ی کون های نيمکِت

 کله    چشمش به  که  همين  بعدها نشور  نگو  انداخت که  قشقرقی راه    افتاد٬  مار  ی 

 و باعث وبانی شود تا ديگر از سلمانی » ی پنهان نيمه « خواهد نامش را بگذارد٬ می

 ! درهمه اطراف خبری نشود

 ! نشد

 ُخرده  يک شب و  و  هزار  زد٬ تنها  ماه  کونِ   به  کيرش را  زمين هرچه  که  ای بعد

 ُجم نخورد و من ديپلم گرفته کنکور داده دانشجو شده بودم٬ شهرزادِ  خوب خورشيد

 گاييده  می نکرده  را  آدم  حال و حواِس  که  ديدم  توی کوی دانشگاه  با اش را  گرفت و

 دوخت و شلواری که داستان می . ای که طرف خياط خانه داشت برد به راسته خود می

 می  پا  يک شب  و  چيزها هزار  اين  از  و  نبود . خورد  بد  مالی ش همچين  ِ  ! وضع

 نداشت خانه  جهان  در  خياطی  هنوزهيچ  که  داشت  کامپيوتر  گوش . اش  راديو  شبها

 دستور می می  و گاهی که  قاطر درِ مغازه کرد  با  را  کاغذ  باِر  يک کاره  اش فرمود٬

 بود همه ! کردند٬ تازه جاکش هم بود خالی می  آورده دعوت کرده  توی سايتش جنده

 وقِت کتابِت ! خواستم٬ ولی آخرش رو در واسی کيرم را به زور آنجا برد من نمی . را

 ای ست٬ چرِخ خياطِی رنگ و رو رفته ترين ُرماِن کيرِی فارسی ها که انقالبی همسايه

 دستی  اين  بس می از  از  که  شانه ها  می چرخاندش٬  باهاش اش  که  بود  خريده  افتاد٬

 شد٬ يکی از آنها را عدش که خسته می دوخت و ب دوز می ی خدا شورِت مامان هميشه

 دودولش پيچانده جلق می  توی زد طوری که وقتی دوات کم می دورِ   قلمش را  آمد٬

 اش سفيدخوانی کرد که بعدها مخاطب٬ کوِن لق َمنی کرده برصفحه جوری درز وا می

. کند
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 . اين چرخ را يک روز که حضرِت احتجاب تا ته کرده بود تُو٬ بهش هديه داده بود

 اند٬ شد٬ احساس می کرد٬ کيِر استاد را روی زين اش کار گذاشته وقتی سوارش می

 زيرگيری  يک  جنِب  وزير٬  جناِب  که  شد  بانی  و  باعث  رکاب  همين  اصلن

 ی بدی ی اهواز٬ چرخ سواری کرده  وادارش کند بنويسد٬ که البته ليسنده درجشنواره

 نشد  می ! هم  دستش  که  را  می خودکار  قرقره ٬   بند گرفت  برصورتش  و  چرخيد

 انواعِ  می  تن نازکی که پيچ وتاب خورده باشد٬ آنقدر دورِ   کيرِ   انداخت و نخ مثلِ 

 منی . کرد ی گمشده راهی می چرخيد که يک کاره از سوراخِ  سوزن بّره ماسوره می

 بردم  و از هرسنخ ديده بودم٬ اين يکی را حتی که عمری خوابم را همه جا با خود می

 فرنگ شده در مستراحی که می . ب نديده بودم در خوا  کند٬ مثِل کسی که تازه راهیِ 

 آفتابه  دستمال آب و  با  کونش را  سوراِخ  ريدن٬  بعِد  باشد٬  مجبور  نبوده  کار  ای در

 داد نوشت٬ ببخشيد می ها٬ بازباز راه برود٬ طوری می پاکيزه کرده٬ درکوچه پسکوچه

 جنده  انگار  کارکشته که  اع ی  از  را  روسپی يانی ای  پيشکش کرده خانه ترين  ی برلين

 بلوغ گذاشته نگذاشته با دوچشمِ شهال٬ موی طال٬ . باشند  باغِ   تازه پايش را اين ورِ 

 می  خوشگلی  پدرآنقدر  بی ِ شما٬  ازخانه مثل  ناغافل  که  درآورديم کرد  سر  خالی  . ی

 را آن ورِ  ی سينما نشسته باشی و تازه پايت همين که لخت شد٬ طوری که لِب پرده

 پرده توی فيلمِ چشمهای کاملن باِز نيکول کيدمن گذاشته باشی و کيرت از درِز زيپ

 در ختنه سوراِن  داستاننده  که سلمانِی  به خطی افتاد  ناگهان چشمم  بيرون٬  باشد  زده

 زدند و کم زنها دايره ُدنبک می . اش انداخته بود توپی که برايم گرفته بودند٬ سِر کله

 تاشان هم که شکِر خدا پسرنزا بودند٬ بيشتر سنِگ دوسه ! ند طشت وجفتک آورد که می

 های جناِب دکتر خواستند پوسِت کيرم خورده خايه خودشان را به سينه مالش داده می

. کرد٬ نمالند ويزيت می را که همنرِخ کوِس َمّدونا
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 گرفته پدر و دوعمو٬ بچه را که در آغوشِ  مادر بزرگ گم شده بود٬ از هر طرف

 می  توش  داشت  ترس  از  که  نشاندند  حوضی  چمبک لِب  نخورد٬  ُجم  اينکه  برای

 سلمانی ! شاشيد  که  بود  گرفته  دودستی  را  کيرش  نکنم٬  کنم  چه ِ همين  بين  ما

 سِر  برقی  کشيده  مصقل  سنِگ  روی  راست  چپ و  درآورده٬  را  تيغش  ِريغماسی٬

 ها٬ طوری آن پاره پوست ای زن هم زدنی٬ اشته را قاپيد و تراشيد و درچشم به کيرم

 کوچه  توی  ديدم  که  بود  نگذشته  چيزی  نداشت٬  ردخور  الکردار  که  باالکشيد٬  را

 همان شهری که در . اند ها نامِ  شهری را کش رفته ی بچه پسکوچه های شيراز٬ همه

 مالی نداشت٬ نه اينکه پيِش رويم پايتخِت يکم خشونتی حّسی داشت و فاميلّيتی با خايه

 ... کرد و پشِت سرم آبروريزی ی می عزيز

 البته من خيلی با اين نظر موافق نيستم٬ قبول دارم که خوانِش سطرسطِر پايتخِت يکم

 اما اين زيادی نويسی ! رود درست زبان به سمت های زيادی الکی می . آبرو َبر است

 ی کمی هم سکسی نيست؟ ی سکس٬ چرا به اندازه درباره

 راوی عصبا  است که  باخته نی معلوم  چون  از . ست ست٬  نشانی  مشخص است چون

 . داند اين را فقط  دانای کل که من باشم می . ُبرد٬ حتا در سطری از متن نيز پيدا نيست

 دانم همين حاال تويی که درحالِ خوانشِ  پايتخِت بعدی هستی به چه فکری من حتا می

 حالی  چه  در  سينه ! و  روی  که  را  دستت  می داری  رفته  خواب  پايين٬ ات  لغزانی

 سّبابه  می انگشِت  مکث  نافت  روی  خورده ات  چرخ  سوراخش  توی  دوری  کند٬

 می . آيد درمی  پايين دارد  مادرت ول کن ... تر رود  در بخش اول راوی عالقه ! جوِن

 پس دوباره . ست چون باخته ! ندارد٬ حتا به اندازه ی کمی تا قسمتی سکسی گری کند

 باشد برمی  بود گردد که برگشت خورده  شهری که هرچه . به شهری که از آن آمده

 تازه بيشتر پيش می  پيشآمِد  برود ای باعث می آمد٬  پيشاپيش ازياد  که  شهری که . شد

ی خدا داد تا هميشه نمای مادر گير می دستهای کودک را از سرِ ناچاری به چادرِ  تن
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 ای محل را ه ست٬ کوچه پسکوچه کرد٬ زنی جنده آوری که اثبات می های چندش متلک

 جنده ! مادرش جنده بود٬ چون زيبايیِ غيرقابل توصيفی داشت . در اشغال داشته باشد

 چون هميشه  مژه بود٬  آبی معطل ی خدا  سبز و  بينِ   که  چشمهاش را  های قدبلندی٬

 می  محاصره  بود٬  بين . کرد مانده  دائم  موهاش که  از  نخ  سه  دو  چون  بود٬  فاحشه

 ٬ يک روز از زيِر روسری رفت بيرون و حسادِت شد انتخاِب  دورنگ دستپاچه می

 يک  فاطی کماندو چنان تحريک شد که ناگهان از پاترولِ ثاراهللا پريد پايين و فوری

 های امر به معروفی نوشِ جان سوارش کرد تا در کميته٬ نهی ازمنکری شنيده ٬ کتک

 هميشه کتک . کند  که  گ هايی  شهری  به  يک خطر  عنواِن  به  را  دختر  خدا  وشزد ی

 می می  وهشدار  که کرد  کشوری را  گورکند٬  کرده  گم  زودتر  هرچه  خودش را  داد٬

 ش٬ تعلقی به زندگی٬ به دانست٬ هرگز نمی تواند بی حال و هوای چندين فصلی نمی

 . اين ُمردگی داشته باشد

 شهری سيستانی بود٬ يعنی هميشه دوست داشته همشهریِ  رستم باشد تا فضا را برای

 سوشيان  وعده حضوِر  پيش ت که  مهدی شد٬آماده اش را  بعدها  بود و  تر زرتشت داده

 « کرده حالِ  چنگيز گرفته ضربِ  شصتی به تيمور نشان داده طوری ترتيِب ژنرال

 ای از سيستان و هيرمندش را به عقِد را بدهد که ديگر جرأت نکند٬ تکه » گلد اسميت

 حيف که سيستانی نبود و گرنه . جايی در بياورد که پيش تر از ايران فراری شده بود

 دربنِد رستم که سّدی از سنگ بود٬ طوری آبگيری می کرد که تيموِر لنگ دست به

 هايی آب رفته٬ سّد و خودش را با هم خراب نکند٬ يا الاقل کاری می کرد اين دولت

 که بعِد تيمورآمده اند و مثلن ارواحِ  کونشان ايرانی اند٬ دستی به سر و روی اين سّد

 . بکشند

 بود  بلوچ  سدِّ . شهلی  و  بودند  آمده  آنجا  به  گيالن  ِ  ازحوالی  نياکانش  باهو « گرچه

 رودخانه » کالت  روی  دستی  دو  عوضی » سرباز « ی را  بعدها  را که  راهش ها
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 حتمن  گرنه  و  نبود٬  بلوچ  اما  کمی لوچ٬  گرچه  حال  بااين  گذاشتند٬  عوض کردند٬

 الوزرا « ترتيِب  انگل » احتشام  قبلن  بودند٬ که  داده  ترتيبش را  چادر  توی  ها٬  يسی

 نمی می  اجازه  و  تکه داد  قاجار٬  ِ  ناصر  گشادی چون  کون  ترِک  پوست و داد  ای از

 و  نداند  قدرش را  که  پاک بی دروپيکری بفرستد  به سرزمينِ   بلوچستان را  گوشِت

 طفلی . کند٬ تلف شود که هنوز در بالد ِ ترکيه اسيری می » کارداکا « مثلِ  بخشی از

 ولی نشد می  سيستانیِ چارشانه ! خواست٬  به پدرش که  شد  سالش که  نوزده  ای بود٬

 رفته با  عمری ضرب و تقسيم٬ شهری به » کردو « کارداکا  زنی ازدواج کرد و بعِد

 بود و شهلی کردو٬ » ماد « شهری . از نتايجِ ايرانیِ اوست » آمادا « دنيا آمد که قومِ 

 اج . ولی هيچکس نبود  هرگز  قلبش وگرنه  که  را  کارداکا  بدنِ   و  تن  نمی دادند  ازه

 هنوز در ايران می تپد٬ پنج تکه کرده بزرگش را به سرزمينِ غالمان وصله کنند که

 حّدی  به  را  کوندهی  و  بخوانندشان  کوهستان  ترکهای  وقاحت  سرحّداِت  در  تازه

 ِ  نام  که  شمالی « برسانند  ِ  به » آتورپاتکان  مّدعی شوند٬ » اران « را  ماِد داده  خوِد

 امروزين است و تا پيش از سالجقه ششدانگ به هرچه  کوچک که همان آذربايجانِ 

 دارد ترک می  نَسبی عثمانی  نمی » آذربايگانی « شهری !!! گفت سيک تير٬  اما  بود

 در  اَسر  از  که  سرزمينی  در  را  زبان  آتشِ   سلجوقی  ِ  ترکان  داد٬  اجازه  چرا  دانم

 اين . زبانی انيرانی را درخاِک مهر رواج دهند پارسی غلت می خورد٬ خاموش کرده

 روِد  که  دانند  می  همه  ديگر  مرد » اَرس « را  دو  بينِ   راهی ست که  به  سر  ِ  زن

 کرده . خوابد نخوابيده هرگز نمی  ازهر بالدی جدا  اين زن از اَسر جغرافيای آذر را

 شرقی و غر . ست  تا  دو شّقه کردند  آذربايجان را  که  آنانند  البته  بی گری در مقّصر

! کم بود شمالی را هم  وبال کردند ! همين ايران کند
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 دهد٬ همانطوری که عراق خودش را به اراک می ! قفقاز بايد برود غازش را بچراند

 ی ديگِرخوزستان که از وقتی به و مثلِ  پاره ! ايران دوباره تا ته در اران خواهد راند

 ... عراق رفت٬ عرب شد

 کرده می  گيری  چه  برنمی ا بينيد  سرم  از  دست  هم  ُرمان  توی  ها م؟  لعنتی  ! دارند

 می  روشنگری کند مجبورم  تا  کنم  صدا  دانای کل را  کنار بزنم٬  . کنند هی راوی را

 بابا اين سرزمين شناسنامه دارد٬ شوش که در قلِب خوزستان کار ! اند انگار مردم قاق

  ی٬ عرِب روسياِه آفری غلط که نکرديم اگرچند کشت . کند٬ پايتخِت باستانیِ  ماست می

 کرديم  آزاد  بودند٬  ايران آمده  به  برده  روزگار٬  از بِد  که  با يمنی را  تا  داديم  وخانه

 وقاحت به حّدی رسيده که اين پايتخِت کهن . ايران و در ايران تازه انيرانی باقی بمانند

 ! را عربستانِ صغيرمی نامند

 ! گفتم داشتم می

 می  کوچه  از  بود٬  گشته  خاک٬ شهری باز  بر  باشد  رّدپايی ريخته  آنکه  بی  گذشت٬

 پاييز هم آسيبی نمی    تِه  پشِت دری . رسيد چنان آرام که حتی به ُخرده برگهای زرد

 ايستاد و مثل همان سالها٬ سه بار به شاسی فشار داد اما کسی به خانه بود که ديگر

 نديده ! شنيد نمی  را  چقدر اين سالها  حتی نگذرانده پای همان در نشست و فکر کرد

 تنها از رويشان پريده بی آنکه چيزی به دست آورده يا برده باشد٬ زندگی را از دست

 ... داده بود

 ؟ باچند جمله زبان ريزی٬ فلسفه بافیِ  يک من سه ! که چی؟ ُچس ناله آغاز شد پاپتی نويس

! ؟ بی خيال مشدی ! شاهی شروع کردی که خواننده قُر زده باشی
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 در همين پارِک جديدِ پشت شهرداری٬ نگاهی نيمکتی انتخاب کن ! شو نيست که نيست٬ پا

 بينداز  آدمها  ببينی ! به  کنی ٬ هيچ چيز فجيع تر ازاين نيست که بی آنکه  من نّوه ی . نگاه

 تا هفِت عصِر خودش را با هر روزه پنج ام که در کتاب تو شهلی شده ٬ ن خانه خانمِ  همي

 ! به سالمت گرفتی؟ . ذراند گ خيالِ  راحت در پارِک روبرو می

 ِ  معلم  سالها  دخطری که  بود شباهتی باورنکردنی داشت به  ام  او . سرِ خانه  را  الفبا

 بود  داده  می . يادم  بخش  که  را  می ٬ کرد آب  پخش  حالی  می چنان  خدا  از  که  کرد

 برای هميشه » آ « شد اگر در حاِل چه می . نرسد » ب « هايش هرگز به لب ٬ خواستم

 م  لبهای قلوه ماند و منظره ی همانطور وا  ش ای ای که رديِف دندانهاش پشِت سرخیِ 

 ٬ ی آب را بنويسم » آ « گرفت تا گاهی که دستم را می . شد خراب نمی ٬ کرد درست می

 آنقدرکش می  خواست کاغذی هميشه دلم می . شد دادم که کاغذ فوری تمام می الف را

 ب  بيشتری را  دستهای ظريفش وقِت  تا  اين هوا٬  . اختصاص دهد انگشت هام ه داشتم

 می  زودترعمل  سرماخوردگی  ِ  قرص  از  که  گرمی  که » آ « . کرد دستهای  را

 رفت سرما بخورد هرچند که گاهی احتمال می ٬ کردم کالهش را سرش نمی ٬ کشيدم می

 . خواست سرش کاله بگذارم اين حال دلم نمی با

 بينِ  ! بينم ترش خواب می معلم که حاال دارم برای دخ سرتان را درد نياورم اين خانمِ 

 ديده  تاکنون  که  زنهايی  ديروز همه  که  بود  عزيز  يک استثناِء  پشِت ام  پارِک  توی

 چادر نمازی ُگل ِبهی سرکرده بود٬ قّدش به تقريب نصف و ٬ شهرداری از بِد روزگار

 بود  شده  می . نيمه  که  دور  بود از  زده  ُزل  من  به  نگاه نزديک . آمد٬  مرا  شد٬  که  تر

 ! برنگشت ٬ صدايش زدم ! که رد شد٬ مرا نديد کنارم از کرد و می

 باز هم ُنه جمله تلف کردی که بگویی شهلی به پيریِ  کالغ رسيده ! اُهللا اکبر

 و کر شده است که چی اما قرار ! ست درست نویسی ریزنویسی ؟ ُرمان ! کور
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 ه اهللا داد٬ اینهم ی ناقابلی به خورِد خلق شود با جمله نيست چيزی را که می

 . ِکش بدهی

 درآوردی ِ اسقاطی و يک ُمشت ريش وپشم ديگر شورش را  اين پاترول  با  با . شما

 ای بزرگ را در پاسخ به سوالی » نه « کنی و اجازه راوی را سردر گم می وروِد بی

 نمی  کوچک می که  باش . کنی کند٬  داشته  يا ! دل  کليمی که » ال  ال « اهللا  مال  تازه

 واقع  در  جز هاست٬  به  می . نيست » ال « چيزی  زور  دارد  برای راوی  بگويد  زند

 ُخب حاال که تيرش ٬ اطالع از داليلِ  نهِ  اکبری که سالها پيش شنيده عقب گرد کرده

 بقايايی از گذشته باقی نيست٬ برگشته آن سالها را دوباره آغازکرده ه به سنگ خورد

 ! زند ای زنگ می ی تخته با مکِث کوتاهی پشِت دروازه

 ؟ ! کيه 

 ! بازش کن ! خودتی 

 شد  که  نداشت باغچه ٬ داخل  تا  که  آمد  استقبالش  به  گلهای . ای  بلنِد  قد  ِ  زيبايی

 بود  کرده  محو  را  ُرز  گلهای  ِ  صورتی  ظرافِت  ُپرباِر . آفتابگردان  سيب٬ درخت

 ی خدا ميوه در مخفی خود را با کمالِ رضايت پای کاجِ  قدبلندی که هميشه موجودیِ 

 . ه بود ريخت ٬ داشت

 سه گامی برداشت و واردِ حياِط آشنايی شد دو ! بکارِت زيبايی درود ای عرض ضمِن

 ی ُگهی آسماِن باالی سرش همه چيزش را تعويض کرده بود٬ ماه چون گرده که جز

 طعمه  خورده  خيلی هوا  باشد و که  بيِن ی خرمگس شده  آن باال٬  ازش شاش بچکد٬

 و هرآن هراس می رنگهای سفيد و خاکستری مستأصل ماند  بود  کسی ولش ٬ رفت ه

 سروکله  بر  پايين  اين  کند کرده  خونی  و  عنی  را  آن  افتاده  آدم  توی . ی  باغ٬ پشِت
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 فحِش حکِم ٬ گذشتند هايی که مثلِ رديِف مورچه با نظمی اجباری می بزرگراه٬ ماشين

 تکه تکه ٬ شب که آسماِن بدِگلی داشت شد و اش می رکيکی را داشتند که هر دم حواله

 برف در سرش ٬ کرد که خدا را شکر شهر طوری پخش می آورد و سِر ابرها را می

 نکبتی  و  سياه  و بخِت  کند ببارد  سفيد  کم  کم  هنوزنوِر . ش را  تاريک اما  گرچه  هوا

 برف می مهتاب  و به  می ريزه شن خورد  خودی نشان بدهند هايی که  مثل ٬ توانستند

 که که و ٬ گلويش بعِد سرفه های خشکی که در باالخره . درخشيدند های طال می براده

 بهشتی و استخِر ٬ کرد می  باِغ  ٬ آِب روان قرقاول و اِن ر کون لخت و يکهو تصويِر

 و ب مثِل  گذشت  خاطرم  از  پيله رق  از  شوفِر ناگهان  که  استخوانهام  امِن  ی

 دنده الغرمردنی  می ش٬  جا  قرچ  ُقرچ  را  و ٬ انداخت اش  بيرون  ی صفحه در پريدم

 . ای قرار گذاشتم با جنده ٬ ی آلبرکامو بيگانه فتاد و هفِت ه

 ديدم چه . ای رسيدم عرق کرده ورودی کنارکشيد و به بوی تِن دِر ٬ پادری که پا خورد

 ! برد آدم می عجب بدنی توی اون دکولته لختی شده هوش از سِر ! چه کوسی ! دختری

 کمر فلوت چشمهاش آبی عيِن  باال٬  قد  بگو دريا٬ هيکل خدا٬  بلوطی عينهو تو  مو  ی٬

 ! فقط تونستم بگم جووووون ٬ لبها رو که ِبِهم داد . زبونم بند بند٬ بند اومد ! شارنستون

 اين تيّکه توی خواب ! گفتم ول کن ٬ رم داشته بود اينکه همچی بفهمی نفهمی ترس َو با

 ی به نيگاه . ای استارت بزنم دونستم به چه مستمسک و بهانه نمی . آد هم گيرِ آدم نمی

 م رو پريدم توی تخت و ترمز دستی ٬ اينور اونور انداختم و تا ديدم که حواسش نيست

 باالخره همه جا را تمرين ٬ از اين اتاق که کاناپه داشت به اون يکی ! کشيدم و ِدبرو

 ٬ نمای باروک صورتی رنگ و کاخش با روکاِر ٬ اش که چه عرض کنم خانه ! کرديم

 خانه  آجرهای ن اصل ٬ داشت » پدرخوانده « فيلم توی » اچينو آلپ « ی نسبِت نزديکی با

 و  بود  خشک شده  عباسی فاميلِ هم هر دوشان توی يک کوره  ديوارهاش حضرِت

 هر فنی نمی . بودند  به  که توی صورتش نگاه ٬ توانستی پدرسگ آنقدر خوشگل بود
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 صيغه ! کنی  نرفته  کميته  نخورده  شالق  هرگز  انگار  که  بود  شفاف  پوستش چنان

 . بود د ماشين دايی عباس آکبن مثلِ  ٬ خطا نکنم ن و طالق نگرفته اصل نکرده

 خيلی ! راستی مثل اینکه طرف جيم شده پيداش نيست اما خودمانيم

 نمی  وِر  الکی  داشت ! زد هم  حق  یعنی ! خب  قصه  کردِن  تعریف

 شب جلوی ی گُه ی همه غصه کردِن تحریف  قّدی که صبح تا  های تمام

 . اند ی ست٬ ایستاده ای که نامش زندگ آینه

 خونه های همسايه هميشه با دختربچه ٬ ست البته منظورم تا يازده سالگی ٬ بچه که بودم

 از من قّدش بلندتر بود٬ شديدن از ٬ ام حمد پسرخاله م کردم و کوِن می بازی  که تازه

 الجرم دائم بايد . شد که ناخوش بود اوهميشه شوهر دختری می . سوخت اين بابت می

 من ولی مثِل زين العابديِن بيمار که ناخوشی . شد ر و دارو از خانه خارج می پِی دکت

 بازی فقط بنابراين از مراسم خونه . کم نداشت٬ مجبور بودم در بسترم استراحت کنم

 درمی  اجرا  خوب به  خواب را  به  کفِر بخش های مربوط  و همين  را آوردم٬  محمد

 درس نديده ی نازداراِن همه . ا آمده بودم اصلن من مادرزاد دخترباز به دني . آورد درمی

 حيوانات خطاب می  تقسيم را  وحشی  و  اهلی  دسته  دو  به  گردم  قربانشان  که  کردم

 يک روز . اهلی و الباقی همه وحشی بودند ٬ همسايه الکوها و دختراِن فاميل . شد می

 انه بازی خ ٬ ما دريده بود از ها که چند پيراهنی بيشتر با يکی از همين اهلی تِه کوچه

 فيلش هوای هندوستان کرد می  کم  کم  که  خانه و کرديم  موهای بلند و ٬ شان رفتيم به

 سفيدی بسته ٬ ُربدوشامبرش ريخته بود که روی گلهای سرِخ ش را بلوطی  با روبانِ 

 پريد و می هاش کبود بود و گاهی پلکهاش ناگهان روی ابرو گونه رنگش پريده و . بود

 کردنی  همين  با ما . کرد ترش می اصلن  که  تراشيده کله هم  آفتاب و ی  ِ  بدن  و  تن

 البته يک جفت پيژامه خورده  سالی ی ساحلی و  يازده  و رنگ و رو رفته ی نخ نما
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 ٬ فروختند دنيا را می ترين بستنیِ  َبرش خوشمزه و روی لبهاش که دور ٬ بيشتر نداشتيم

 خورديم و می افتاديم ی م سفيدش ُسر کرديم و روی کوِن بازی می هاش گردو با سينه

ِ درِز  تازه بادکرده کوِس دم  که  قنادی گی اش  جلوی  علفهای  بود ها  شده  سبز  . ش

 ٬ ها برده ظهر به چرای اين علف کيرمان را هرروزه گرمِ  ٬ ديگرعادت کرده بوديم

 . هی کنيم آخورشان دمِ غروب به ٬ زيپ را باز کرده چوپانی دِر مثِل ٬ سيرکه خوردند

 ی گذرم به النه ٬ پانزده سالم که شد . پريدم ها نمی خيلی با غريبه ٬ بودم خالصه بچه که

 نه احتياجی به کاندوم بود٬ نه نيازی به . پيش از آن فقط اهلی باز بودم . وحوش افتاد

 هفته . التفات  نبودم  پاره مجبور  اغلب  تازه  که  کنم  ناجنس  اين  ِ  خرج  تا  هزار  ای

 ... شود می

 یک  می شدم و  پس می ای کاش پاره  دیگر  ای کاش چنين . افتاد سوشیِ 

 ب  پایين و  منتظر نمی مقاوم نبودم و در حينِ   کير گيج ی کله ماندم تا اال رفتن٬

 اتاقيم٬ . رفته باال بياورد  که پخشِ   اتمام٬ مرا و دوستانم را  ای کاش الاقل بعِد

 ا حمل اینهمه آدم و الباقی ر ٬ شدیم کرد و مجبور نمی ی سطلِ  آشغال می روانه

 های از وقتی که در بسته . کنيم و دستی در این جنایِت مخوف داشته باشيم

 شدیم  جور  بودیم ٬ شش تایی جفت و  فشار  می . در  فشار چه  این  دانستيم

 ای می افتيم و رسد٬ چنين بی مصرف در گوشه بيشتر شده به نهایت که می

 نمی  آنگاه خورشيد سرد شد فروغی در  که بنویسد٬  حا ! آید  یا  نگوید و  فظ که

دانم چه توانی دارم؟ کاش پایی منی که حاال اینهمه می ! هرکه دانا بُود توانا بُود

 ریختم و بردم و در خانمی می داشتم و اینهمه بی گناهی را پای چاِه کسی می

 ... کودکی مثلِ همان سوشی که مهدی شد

وابی؟ مامانی ببين باز بابا باتُکنک آولده ليخته کِف اتاق٬ مامانی خ



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ٤۱

 از شاخه ی های رسيده سيب ِ شهوت ای که  بود ٬ سر  کرده  باز  را  مثل ٬ پنجره

 برگهاش ر  یکی از  لطِف  و  اتاقش آمد  شهلی نرم و سنگين به  شامل ِخواِب  ا

 شد  باعث  کرده  غلتی خورده ٬ ِحالش نکرده  روی مالفه ٬ خانوم  که  گلگلی  ی

 نفس  آهنِگ  با  می صورتش  پایين  و  باال  شده ناگهان ٬ رفت ها  کوِس ٬ برکنار

 . اش درحالِِ تاق بازخودنمایی کند بادکرده

 مهدی با دستهای کوچکی که تازه از ! بين٬ سوشی ببخشيد درهمين حين و

 بينی  ِ  داشت سوراخ  نوِک می در ٬ ش  بر  خورده  خيس  دماغی  عن  و  آمد

 از زمين بَرم اش سبزی می سبابه  هام آنقدر فوت کرد که داشت و در لبه کرد٬

 پاشيده شهلی توی کوسِ  بترکم و قطره ای اُریب شّدِت خشم از ٬ شدم مجبور

 ... شود

 ؟ ! چخد این باتُکنکا بو دالن

 بيداری پسرم؟ ! مهدی ببخشيد  هنوز  بگيره ٬ س مادرت خسته سوشی تو  آروم  ٬ بذا

 پاشو بريم اتاِق بابا

 کنی؟ بابایی واسه چی این باتُکنکا لو هميچه خيچ می

 قربوِن  شد که هرگز پيدات نمی تو ٬ کردم طالت بره اگه خيس نمی دودوِل اون بابا

! کاپوت پاره
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 به  تا  بغلش کند  آمد  که  زيِر همين  از  ترکيبی  گِه  شاش و  که اتاقش ببرد٬  الستيکی

 روی ُدشِک شهلی سرازير شده نواری قهوه ای حاشيه ی پايينِی ٬ ديگر ُشل شده بود

 ری بچه را به دستشويی برده تميز فو اعتنايی نکرده ديدی چه شد؟ . آن را آذين کرد

 ها » سی دی « يکی از ٬ بعدش هم برای رفعِ مالل . کرد ش خواب اتاق بعد در کرد و

 می  فرو  ويدئو  در  نسخه را ِ معلوم  قرار  از  که  شده کند  تحريف  زندگينامه ی  ی ی

 در اين جهان ست و اسکندرمقدونی  چگونه  حرامزاده  جناِب  اينکه  پيدا حکايِت  چشم

 و کرد  کرد  لشکرکشی  ايران  به  ُعمر  چون  چطوری  دروغی و  که ِ قضايا  باقی

 اينهمه چشمهاش را ٬ ام چرا کارگرداِن جاکِش اين فيلم با اينهمه من مانده . ست تاريخی

 موزه های کشورش نديد های کاخِ کورش و داريوش را تازه در کور کرد وتکه پاره

 چندين سکانس  در  احمقانه  چنين  می که  تاکيد  شاهان  اين  کپرنشينِی  فيلمش به  ! کند ِ

 رانِ  باستان برای اي های مدرنِ  داند وقتی ارابه جاکش آنقدر گاو تشريف دارد که نمی

 آتن جهِت تماشای همه ٬ رفتند خِذ باج وخراج به يونان می ا  تمدنی ی اهلِ   تکنولوژیِ 

 دريغا که . دند بيرون ز می و خانه از در ه که به ساخِت آن ماشين های جنگی منجر شد

 کنند و برای ای و ُاپورتونيسِت وطنی نيز بهتر عمل نمی اخته و جشنواره فيلمسازانِ 

 ريزند آب توی آسياِب انيرانی جماعت می ٬ اينکه توی سِر فرهنگی ديرسال زده باشند

 حکومتی فرهنگ و  سنِگ مخالفت با  که همان جمهوری اسالمی باشد تازه  ٬ ُکش را

 می به نيز  تال . کوبند سينه  اين  تمام  بازرسِی ش برآينِد  ِ  دم  سبب شده  هر هاست که

 سروکله  که  همين  می فرودگاهی  پيدا  ايرانی  يک  وق ٬ شود ی  ِ  کمال  توی در  احت

 اين وحشی آلتی ضّدِ  فرهنگی وارِد خاِک بی تاِکِ  تا مبادا کنند ماتحتش نيز دست می

 کند و َدم نمی عت اينهمه تحقير را تحمل می ام چگونه ايرانی جما مانده . کشورشان کند

 نمی ! زند  ح من  اين  طّی کومت دانم  اي ی ِسده های انيرانی که  در  مسنِد اخير  بر  ران

 دوستی بين ک که با ی المپي به همين افتتاحيه چرا ٬ اند حکومت تکيه زده ادعای ايجاِد
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 . کنند راض نمی ندارد٬ اعت پارس ستيزی شود وهدفی جز نگها برگزار می فره و ِملتها

 ارتشِ   بيشتر از هزار سال پيش٬  وچند بابا  که پارس ها هزار نفریِ  صد باشکوه

 صحرای ماراتن را ٬ ای کون لخت دونده و در دريا غرق شد ٬ اتم هم نداشت تازه بمِب

 فرِط تا پايکوبان جشن بگيرند و بعدش از ٬ به اهل آتن رساند ان را مرگش دويد و خبرِ 

 دنيا حاال بعد از گذشت اينهمه قرن٬ هنوز ! اش ُمرد ّق ِ ل فتاد و کون ای ا خستگی گوشه

 به ياِد ٬ مشعل به دست ٬ دست بردار نيست و همايشی جهانی را که همان المپيک باشد

 دوی ماراتن آغاز می  در آن ٬ کند اين مردک با  مهر را  روحِ   دارند  آتشی که  به  تا

 ی تخيل تصور چنين آوشويتسی از عهده دريغا که . ميدان بيشتری بدهند ٬ سوزانند می

 برنمی  است ! آيد هم  ابله  چقدر  اين وانفسا  مفتخر است ٬ جنِب  باب ٬ ُماليی پاپتی که

 مردک توی دهاِن تمدنی که ربطی به شمايی که !!! ست ها را باز کرده گفتگوی تمدن

 ٬ کند نايی نمانده حرف ! تا ته کرده اند ينه می زنيد ندارد٬ خشکاخشک سنگش را به س

 ايد و ناگهان رفته سرکرده ی سلمانِ  از فارسی در امثال تو که عّمامه ؟ ! چه گفتگويی

 شديد  می ٬ مسلمان  تمدنش چه  سخنگوی  تا  کيست  ايرانی  و  چيست  ايران  که  دانيد

 ؟ ! باشيد

 قد ون مثل اينکه بازم زدم به صحرای ک  کوتاهی بود که بال که البد صحرا نبود وکوِه

 پايش رودخانه  ام چکونه اهالیِ  ی تازه  عريض و طويلی جريان داشت و من مانده

 ول معطل اند و ! خيمه درآن حوالی بودند و از تشنگی هالک شدند  چقدر بعضی ها

 يکی نيست بپرسد آخر از تضاد را سرهم می کنند و سالی هزار بار اين کشکّياِت پر

 چند  چقدر ُرمان !!! خرت به  و چيپی ست ؟  طی وقت . نويسی کار احمقانه  ی می شود

 بزنند  را  حرفشان  کوس کش می ٬ دوجمله  اينهمه ِ من  کش چرامثل  ذهنشان  که  دهند

 کارگردانی که ن واقع ! تئاتر را هم به ُگه بکشند بيايد و چرند بنويسند تا تازه سينما و

» ديويد لينچ «ِ  ه مثل گرفت دوربين را کولش ٬ فيلمش متّکی به داستان باشد و بلد نباشد
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 چه معنی دارد صداُکشی کردن ن اصل . خورد به درِد فاک هم نمی ٬ ند حرکت نويسی ک

 ديالوگ  بپردازی و  بهشان  هرچه  شخصيت که  تا  بيشتر ٬ نويسی برای چند  يک نفر

 پال ! شوند نمی  پرت و  اينهمه  از  بعد  تازه  که  خودمان  ِ  شهلی  و  شهری  همين  مثل

 ی به اسام حالم از اين کم کم داره ! نويسی خودم هم نفهميدم چه سروسّری باهم دارند

 مرد؟ کيرم به ن اصل ٬ هم می خوره  کی گفته شهال بايد اسم زن باشه و شهريار اسمِ 

 کاتبان که توی قوطیِ هيچ عطاری  شهريارِ   نويسشی وخوِد  هرچه قانون وتئوریِ 

 نمی  می ! شود پيدا  اهريمن  را  مرتيکه  اسم  بعد  به  را ازاينجا  اهورا  نام  و  گذاريم

 ببينيم چطور می ی می جايگزين شهل  اين فرهنِگ اسالمی که دائم زن را کنيم تا  شود

. نامد٬ غلط خوانی کرد روح شيطان می
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 بخش اول

 خورد چون حالم از داستان به هم مي

 ! خورد پس حالم از داستان به هم مي

شهرزاد هزار و يك شب داده
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 ! خوبی ! شهری ! الو ! الو 

 خيلی م  ِاینکه  ضدِّ مثل  شدی پسر ن شدی٬  داری چکار ! زن  نيست٬  پيدات

 ؟ ! کنی می

 فرو کرده بودی فروید را در فرو٬ که ین و یانگ را یونگ رو بکند٬ چی شد؟

 این بود آن همه سعی و صفا به قصِد فقا کردن؟

 طی ِِّهزار و یک شب به شهریار دادنم از حلق وحنجره٬ گيرم که گفته باشم بعد

 اضافه می کنند٬ ُگهی خوردن نمی توانند٬ وقِت اضافه هم از سی٬ همه عمرِ 

 ! به کارشان نمی آید٬ کتمان نمی کنم٬ گفتم

 اگر قدم ! ناصری نداشت٬ ندارد تو ربطی به اخالِق ُخلِق ! اما تو فرق داری خيلی

 ! رسد بزنی مرگ حّتی نمی

 ی بی  آن یهودی زاده  تاز نه  بحرِ شکم توراِت  در  که  ناکس مارکسی٬  ه کس و

 نه موسی کرده  شکم کراِل آورد٬  که عمری زیِر  تو ! سينه رفت ای چون فروید

 انجام بدهد٬ شهریاِر ! ای ه د مارد آفری  کاتبانی٬ که می خواهد تنهایِی خودش را

 راست  راِه  می ! اینهمه  وول  داری  دایره  توی  پسرم قورباغه  ؟ ! خوری

 ؟ ! تمام شد 

! راست ی خط چ ي چنان که ه ست٬ ي ن ر ي دا ی ا ره ي دا چ ي ه
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 از ی ق ي هنوز اطالِع دق ک٬ ي کروسکوپ ي م ِث ي چون که از ح ست٬ ي ن ره ي دا ی ا ره ي دا چ ي ه

 ِ  ندار ک ي طول  خط  رو م ي دان ی هنوز نم ! م ي پاره  انشعاب ی نوترون چگونه  ی مداراِت

 ! خنثاست

 انرژ ِت ّي جمع ی دان ی م تو  طرز ی فوتون٬  چه  به  را  ی ها الکترون ِم ي تسل ی ِخود

 به صفر برسند؟ ی عن ي ی به آزاد واهند خ ی کند که م ی م ی بدهکار

 ! ست ي هست ن ی هسته ا چ ي ه ست؟ ي چ هسته

 تو تو  پا  کرد ک ي هزار و ٬ ی جوان بهاِر ی هم که  به ی نمود ی ل ي ل ی طور ٬ ی شب وا

 ! کرد خت ي شاپورش آو ی جند ی اول به دروازه که آمد٬ بهراِم ی آخر وقت ِی که مان ا٬ ي دن

 سيمی که حرِف حسابم در ! کنی ی مادر برایت بميرد٬ عجب اراجيفی طرز م 

 ه جایی در قرِن کسی بدهکار نيست٬ب به گوِش . ریزد٬ خش دارد تو می کتاِب

 بلِد ناصری که منصور نمی شود٬ حالج بهانه ! هفتم گير کرده بدجوری٬ کاری کن

 انتقام » بوسوئه « از » مولی یر « نویسی که چنان می » تارتوف « ! بود٬ دوری کن

 کورنویسی نمی » اپيکورین « بگيرد؟  بيخود  های ! کند که  جلد  » اوری پيد « به

 ای کریستف ُکلمِب فکری شده ! بکند » اریستو فان « رود که عاليجناب طوری می

 نمی  امریکاش پيدا  که  هرمافرودیت٬  هرگز در  نکن ! شود  دالیل  این  تارتوف به

 خطرناک٬  جنِب  که  گوئِی نوشتن  لب  Cherchez بعِد la  femme من ُدچاِر 

 ! ی شو می

 عاشقِ او ی عاشقِ  من باشد که دوست داشته باشد٬ کس تواند ی م ی فقط کس ! ؟ هه ! زن 

 ب ی ٬ چه مربوط » دو ساد ی مارک « ِ ی عاشق ُکش ! نباشد  که سم ي درمانِ ساد ی به دردِ 

 درها ی ربط چ ي ه  همه  قدرت  چرا  دارد؟  نداشت٬  عاشق  ساِد  م يی به  توانست ی که

کرد؟ ه تخت ِ ساد کند٬ ی ِافالطون سم ي ساد ی ارضا
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 نقاش ی شهرزاد  ا ی قا ي آفر ! نکن  س ی بزرگ ن ي به  کرده اه٬ ي را  ی کاسو ي پ ! ام من

 م يی فقط آنها داند٬ ی ات خوب م فرداخورده  نقشه ی که  بکشند٬  کشند و دوست دارند

 کنند که دائم ی قدم رنجه م ی رفتن با کس ی برا ی الباق . کشند ی م ی هرما فراخوان ی ها

 . کند ی شکنجه م

ِ هم امبر٬ ي پ عارف و ِت ي جمع  مثل  خواه ن ي مادام  شکنجه  م ی عوام  فقط ! کند ی کرد٬

 به خدا شود٬ ی عاشق به شرِط شق م کشد٬ ی درد م » دو ي ب ی ل « ی ره ي که دردا ست ی سوف

 ... ُکشد ی نم

 چون فقط قسمتی از تظاهراِت . هيچ عاشقی خدادار نيست ! جناِب نوسوفی 

 دا٬ بت پرستی کرده تا خ ی هميشه . کند شهلی را در خيالش ُبقعه می  ليلی

 گاهی به بوی بدن عاشق . کامل یک سرپوشيده چشم پوشيده باشد از اکراِن

 ! هاش شود٬ وقتی به موی سرش یا مثِل همين اهورای خودمان به دست می

 نمی او سایِر  که خيلی تنگ شهلی را  بيند٬ حتی کوس و کون و مخلفّاتش را

 نمی  ني ! خواهد نيست  عاشق  اصلن  او  گمانم  است به  کوسخول  ُخل ! ست٬

 داد٬ مرمر به شرِط زر می پرسد چرا افالطون که کوِن است برای اینکه هرگز نمی

 خواند؟ زن را مرِد منحط می

 می مانده  صرف  را  شهوتی  همان  نمایی٬  من  وقِت  برخی  چگونه  که ام  کنند

 ِی برخی دیگر وقِت دادن و کردن٬ اّتحاِد این دو برخی چرا هنوز مشغوِل دیده بان

 ليلی ست؟ – کردِن همان شهلی – داد

 ! کند که دادن کرده باشد زِن فعلی اما داد می ! داد درست قبلی می زِن

 بعدی هم راهی ندارد جز اینکه ليلی شده خيلی خرابکاری نکند٬ فقط فرو٬ فقط

 ! فقا بکند

! ام٬ باشد کرده ر ي که من َدرش گ ست ی گر ي د ی هم مخمصه ن ي ا 
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 ک ر ي ز ز ا نکه ي ا ی برا اما  نبود ٬ ی در برو ر ي ِضرِب  کون بخش ی مگر تو  بعِد  ٬ ی که

 و  کوسنو ک ي هزار  کرد ی س ي شب  بدن ؟ ی ساخت  تازگ ی نداشت ی چون  بکند٬ ی که

 گ  تخ ی زنباره  شاه٬  مستعمره ل ّي ِ  بر تختخواب ی ات را  تا  در ذهنش ی خود کرد  که

 ٬ ی ستان نداشت دا ن ي در ا ی دست ه تو هم ک . پهن کرده باشد ی گر ي ِ د ال ي کرده خ ی بستر

 آتش ی برا . ی کرد٬ دست برد ی کار نم گر ي که د الش ي درخ  ده ي که در شهوِت د ی رفعِ 

 لخت د٬ ي کش ی ش شعله م ی بان  تو از هر زنِ   در تخت خوابها کارساز تر بوده ی نقلِ 

 خامت ال ي خ د٬ ي د ی خواب نم گر ي سلطان که د ی برا ی کرد ی که م ی ت ي در روا ی حت ِ 

 ارت ي که شهر ی به فاک سپرد ی شهل ک ي هزار و ی وانگه . جلق زد شب ک ي هزار و

 ِ ار ي شهر ست٬ ي ن ال ي جز استمناءِ  خ ی ز ي گفته بودم كه سكس٬ چ . به خاک و خون نکشد

 ! د ي فهم ی را خوب م ن ي تو ا

 به قدر ! ست ي ِ کار ن ز ي م ک ي جز ی ز ي زن هم چ ! فقط کارگاِه مرد است مادر تختخواب

 راه خ٬ ي م ی ِکاف  شود٬  خوردش داده  به  ا م ی نم ی که  جز  تعو ک ي نکه ي اند  ض ي کاره

 ! شود

 که من باب کرده ی حّمام ن ي ست٬ در ا ی چرک ی اد ي حرفها که ظرفش ز ن ي ا ی برا پس

 گوش است٬ ی ل ي جماعت منبرکن که خ سنده ي داستان جهِت ل ! دا ي پ ی کن ی نم ی ام٬ دّالک

 ! که ستم ي بچه ن ! رون ي ام ب ُکس زده  من سالهاست با کله از شهرزاد

 به خواهر شوند ی که از کوِس مادر خالص م ن ي اگنر٬ هم و  و چه ي چون ن ی برخ

 کشت٬ ی عن ی خودش را از مادر کش رفت٬ یِی با ی و ز ست ی که البد بلدِ  بدل کار

 در چه ي رخصت نداد هرگز که ن طان٬ ي ش  مادر ن ی ِا ی کتاتور ی د . شوند ی عاشق م

 د  هدا وغ ی ن ي هم ی طره ي س ِر ی ز . کند ی گر ی واگنر  که  اپد ت ی بود  تا  شد مجبور
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 هدا . کند شه ي پ یی نها ت  ِ  اشتهار  به  هرگز  ن ت ی گرچه  خ ما ي و  خانواده ی ل ي که

 . کند یی بودند٬ قدرت مجال نداد تنها

 به اشراف و سلطتنت نداشتند٬ ی تعلق ت ی و هدا ما ي اگر ن ! د ي ببخش ی مان اگر

 ا  هوشنِگ  و  تندر  چون  بسا  ج ی طرز ی ران ی چه  در  شهره ِغ ي فقط  بنفش

 پ ست ي ن ل ي دل ی ب . کردند ی م  ا – خدا ش٬ ي شاپ ي که  اخته ن ی شاه٬  را  دو  هر

 . کند ی م

 س٬ ی پار ی را در الشه ی وقِت سالم و صلوات موش کرد و بعد وش ی را در ی ک ی

 ! پرالِشز٬ زنده به گور

 ندازد ي ب ی باعث شد که صادق خودش را سر خود از مرد ی گ اخته ن ي هم اصلن

 نکند٬ ی حال به ی را هرگز حال ه ي چنان به وافورش پناهنده شود که عال ما ي و ن

 به ی و پشم٬ ربط ش ی که برخالِف نظرگاِه جماعِت ر ! را ی ر ! را ی دائم صدا بزند ر

 ! ندارد ران ی در شمالِ  ا ی ا پرنده و چرنده چ ي ه ی آوا

 ی در زبانِ گذشته و گذشته ژه ی و ی کنکاش ش٬ ی ِزندگ ّی ط ما ي ن م ي قبول کن اگر

 دانش بدار ی فارس  جا م ی داشته٬  خصلِت  برخ ی گشت ی به  چندتا حرو ی ِ  یی ِف

 ب – ٬پ ) در کاسان و کاشان ( ش – زبانِ بازمانده از عهِد اَسر مثلِ  س ن ی درا

 م ي اذعان کن د ی با )... و علو ال و ع ی عل ( و – ا – ی ٬ ) آرام و آالم ( ل – ٬ ر ) اپد و ابد (

 ر ) ال ی ژ ( ال ی لولو٬ر ال٬ ي ِل ی اسام  ل ... را ی ٬  ق ی ل ي همان  در  که  ی ها افه ي است

 ! ت س کرده دا ي پ ی تجل ی گرگون ی د

  آدم ی مگر دعوِت دوباره کند ی را دنبال نم ی را٬ قصد ی به ر ما ي خطاِب ن پس

 ! ی ن ي برابرنش ک ی جهِت طان ي ش  ی ل ي شاعر از ل

 ی خود از شعورِ  زبان ست٬ ی لقِب مان ی که قلب شده ما ي انتخاِب تخلصِ  ن اصلن

. دهد ی خبر م ی پارس ن ی به ا ی ِشاعر
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 دو ی است که مان ن ی نه ا مگر  طرحِ   ی افته ی ر يي تغ ( س ي ابل – ِخدا سم ي آل ِاول با

 – ی ِاپد ر ي را از مس یی ا ي سوِف پرش قِت ی طر ) ی َمن ی سنده ي ل ی به معنا س ي آبل

 ؟ ! خود خارج کرد ِی اسر

 آن ی ز ي چ ما ي را ُکنانِ ن ی ر پس  او ! ست ي ن ی ل ي درونش از ل ی ما ي جز دعوت ُکنانِ 

 ل ی همان ن ی خواست با ا ی م  ِی آئ خود ی وجدان٬ به نوع  و خدا طان ي ش  ی ل ي ِ

 . برسد ی پارسان

 ن غا ی در  مدام با خوانشگراِن ُحمق ات٬ ي از ادب تر ک ي چون کتاِب رک ما ي که نوشتارِ 

 ! روبرو بوده خواهد بود

 و البته  هزار  شهرزاِد  که  ا شبه ک ی من  طرِح  با  سع ن ی ام٬  خراب ِی اتفاق٬

 ی طّراح ن ی بلکه ا ! ُحقنه کرده باشم ی را به کس ما ي تا توافِق خود با ن کنم ی نم

 به وضوع را ی ز ! ماست ي ِامثالِ  ن ی ِ من با مهردوست ق ي ِاختالفاِت عم انگر ي ب قن ي دق

 جوئ داست٬ ي پ  ترس شه ی ر نان ی ا ِی خدا  شاه  خدا ی در  پدر    ... دارد یی و

 ! ندارد ان ي مکالمه پا ن ي ا

 فکرها را ن ي ِ ا ق ي بسوزانم و عم کند٬ ی م ی د ي ِ دستم سف ر ي را که ز ی کاغذ ست ي ن بهتر

 ی ا ِ هر حرِف اضافه ان ي کنم تا بن ی باز ی رده با فالوسِ کلماتم جور سانسور ک ی طور

 ام افشا کند؟ اضافه ی ها را حرف

 ِی دار پرده ی ها نوشتن در دوره ٬ ی هرما فراخوان ی ماه و چند ش ي از حدوِد پس و پ ش ي پ

 انگشت به کون واناِن ي ح ِل ي جماعت که همان فس سنده ي ل ی عن ي . کرد ی ِ قلم م ی ط ی جنس

که منحرف نباشد٬ موجود ی کس دانست ی است٬ نم خبندان ي از عصر مانده ي ق با ی مانده
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 طرزه رفت ي پذ ی نم ی حّت . ست ي ن  عملکرد يی ا در  اصلن ی همگان  داشته  نامتعارف

 ! ست ي متعارف ن چکس ي ه

 ! دانم ی من نم د٬ ي خوان ی شما چرا م سند٬ ي نو ی چرا م نان ي ا

 ! خورد ی ه هم م پس حالم از داستان ب خورد٬ ی حالم از داستان به هم م چون

 نماند که خواننده بخواند؟ ی کنم تا نوشتن فرار کرده داستان سش ي نو ی جور ست ي ن بهتر

 ٬ ی بار

 مادر ی مکالمه اِن ي پا در  خورد٬  آدم  و  عالم  مِخ  هزار و سگ شب٬   باال که ظرِف

 پس ی امتحان نکه ي ا ی کرده فرمان داد٬ برا د ي ِمن قطعِ ام ی مسلمان ی شهرزاد٬ از ادامه

 . بزنم س ي پار ی بزرِگ سن خوزه ی سا ي به کل ی بود٬ سر کشنبه ي که روز ي شم٬ د داده با

 ! رفتم

 همه . ولو بود ها ی صندل ِف ي رد ی که رو ی اه ي آن س ی بود تو خته ي کوس و کون ر وفوِر

 ی بعِد آنکه از رو . کردند ی وصل م ی و دعاخوان آرزو ب ي صل ک ي ُزل زده بودند به

 ب ی مرد و زن ب٬ ي صل  شدند٬ که به هم عالوه شده  شد و جناِب کهوعالقه ي ودند پا  پا

 ی ضلعِ  عمود ! دم ي چشمهام در ن ي هم ود٬با ب خته ي وارونه ر ب٬ ي صل ی را که رو قت ي حق

 ُکس٬ خودش ِت ي از فرِط شهوت در جمع هاش ه ي مانست که خا ی راست م ی ر ي ش به ک

 . داده باشد ل ي را تشک ی باشد باال تا در افق٬ ضلعِ بعد ده ي را کش

 قربان ه ي و خا ر ي ک ِت ي جمع  ِ  داستانسرود  جور ی پرست٬  پخش کرده سا ي کل ی تو ی را

 . خورد ی برم وارهاش ي بودند که کم کم داشت به د

! برخورد
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 چشم نداشتند ی عن ي دند٬ ي د ی نم ی بعد ی سه تا دادم٬ ی م ل ي را تشک وارهاش ي از د ی من يک

 ! دم ي د ی ها که نم چه ! اه ي و روم س د ي سف گر ي سه د ٬ ی آب ی بعد ٬ ی ک ي ی به ابر ل ي ما ! نند ي بب

 اتاق ن ي شدند٬ به ا ی که بعدها جنده م ی بود که شاعران و از ما بهتران ی لقب کردنگاه٬

 شد٬ ی کرد نم ی م ی که هر چه بستر ی ِ پام٬ تخت ش ي آن طرفم حّمام بود٬ پ . داده بودند

 ب ی اتاق  که  بود  ُپرکرده  ها ی را  هاش خون ی رو ی ار ي بس ی شک عالقه  شده ی مالفه

 بود٬ ی کون ی وار ي چار د ن ي ا ی تو ٬ ی ٬ بکارت ی ُپربرکت عجب کوسِ  ِت ّي جمع . بود  شده

 که د ي و خواب د د ي و خواب د ي ذوالفقارش را که جا زد در غالف٬ خواب د ي ببخش ی َِعن ر ي ک

 ابراه سا ي ع  به » ژنه ی ف ي ا « دخترش » آگاممنون « ! د ي پسرش اسحاق ببخش م ي شده  را

 م  پروردگار  گاِه  ناگها برد ی کرد  بزند٬  گردن  بالفور  کرده  خدا تا  « ا ي هوه ي  ن

 پوش د ي خواب رش ي ک ٬ » س ي آرتم  که  چشم  والباق د٬ ي و ِ سقراط  مثل ِ افالطون  که ی بدل

 ی باستان ی ونان ي چ ي ِ ه ی قوط ی بودند و تو ده ي کالس د ن ي النهر ن ي ارواحِ کونشان در ب

 ٬ ی ٬شوق ی عقل ی و قبلن به روح٬ سه جلوه رون ي اند ب ِ ُرنسانس آمده ی د ي نبودند واز تول

 افالطون نهمه ي حاال برخالِف ا ن ي هم ی عن ي پس حاال٬ ! شدند ضار ودند٬ اح داده ب ی شهوت

 ن ي تر که خالص ی شهو ی جلوه کنم ی کمک م اند٬ ده ي نام ی که عقل را اشرِف آن چند تجل

 . شود ره ي چ گر ي است٬ بر دو د

 َمن ی همانطور  ک ی که  ِ  ن ر ي ترّشح  مغز  م ز ي است٬  فکر  ِ  چون کند٬ ی تراوش  پس

 ی درعلم َلُدن قت ي حق ی که اعضا م ي دان ی ست و م ی بدن راِت يي ز تغ ا ی ناش ی ِ ذهن ر ي تصاو

 ... کند ی فکر م ِد ي است که تول ر ي تنها جناِب ک م٬ ي رس ی م جه ي نت ن ي ست٬ به ا

 ! االحرام رُت ي تکب

کنم ی م اکبرش
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 ! رود ی نم دان ي م رخواره ي طفلِ  ش ن ي اصغر است ا هنوز

 ! شود ی نم

 ؟ ! کنم چه

 کوس ِ مادر جاماند ی تو زم ي عز ی » دو ي ب ی ل « کردند٬ که شهوتم را باز داشت ی وقت از

 ! کنم ی شد که دائم دارم٬ عوضش م ی ا ِ صحنه گر ي باز ی و شهل

 کرد٬ ی به آن داد م ی شد که شهل ی م ر ي ک ک ي جهان فقط ی رها ي ک ی همه نِد ي برآ اگر

 ِ ن يي توانست به آ ی م ی کرده شهر ی ر ي کناره گ س ي آبل ک ي از نقشِ خود به عنوانِ  ی ل ي ل

 ب ی نگهدار ی هرگز از َعن ده ي گرو خود  وقِت  تا  لذت رضا ی َرو رون ي نکند  ِمدفوع٬

 . کند شه ي پ ی کرده آب باز

 رضا  وقت يی همان  نم ی که  َمن ی ارضا  رو ی شد٬  فقط  م ی را  با خت ي ر ی شکم  تا

 باز  آب  ناف  دوِر  سّبابه  ... کند ی انگشِت

 انجام م يي گو ی هرچه م ! اهتمام نکن م ي کن ی به آنچه ما م ! ها ی سوز ی م ! دست نزن

 ! را بکن٬ آن را نه ن ي ا ! کن

 فرد شد٬  دّجال و  پدر  بود که مادر ن ي وچن  جّالد و اصلن خوِد خانواده شکنجه گاِه

 نگاه ی حّت  از  م ی پسر  پدر  به  مادر  مرد ی که  ک ی کرد٬  دختر  و  رپرست ي گرفت٬

 . رفت ی اگر به ختنه سرانِ  پسر نم شد ی نم

 اند که کاشته ی سوراخ ر٬ ي ِهر ک ر ي که ز ی نطور اند٬ هما ساخت کرده ی را دوجنس همه

 . کند ی اند که م کار گذاشته ی َرک ي ک ز ي ن ی هر کوس ی تو دهد٬ ی م

 َبلد ی شهل  و  نبود  منفعل  شهر ی اگر  کردن٬  در  ساد ی اد ي اعت ی داشت  دا ي پ سم ي به

 ا ی اصلن صرِف دادن و اشتغال به خود نمائ . کرد ی نم باعث شد که ست ي مازوخ ن ي ِ
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 کوس آزار ز ي رِ عز مدام به کا ی شهر  ی او م ٬ ی ضمنِ هر سکس شه ي بپردازد٬ هم ی ِ

 . بود ده يي زا ! د ي ببخش ده يي گا را تر او ش ي بازگشت کند که پ ی خواست به کوسِ اعظم

 خود ی به طرز ر ي کوس سبب شد٬ جناِب ک  ِ کوسِ  تازه با مادر ی همان ن ي عمر ا ک ي

 نوزاِد من ش ی به خود  نه ي آ ی درجستجو ر ي اخ ی ا کرده جنِب کوک فا ي را ا ی ا فته ي نقشِ 

 از فرِط خستگ ی از دست رفته٬ مارسل پروست ی  آنقدر بگردد تا  نش ي بر جب ی کرده

 . ارمغان کند ی کرده بعدها منِ همسان ی مثل ِد ي آبش که تول د ي ا ي عرق٬ ب باشد خته ي ر

 ! کرد

 : شد٬ پدر بزرگم گفت ی داشت بزرگ م گر ي آمد٬ به آقام که د ا ي که دن پسر

 ی شد ر ي سر به ز ! ی باال نگه دار ی برو باال که سرت رو همچ عرق ی ک ي سه پ دو

 ؟ ی کش ی م اک ي مگه تر ! پسر

 د ی وقت  بود که  نم گر ي رفته  بودم٬  جهان شده ِ خواِب  امامزاده ! دانستم ی مزاحم  جنِب

 ی وارها ي شد زد٬ تا د ی کوه را در او قدم م ن ي که تنهاتر ی عبداهللا آب خورده بود و عبد

 بود  رستم  هنوز  مهّم ! ی ل طف . َدَرکه  درِک  ِ  نبود ی دربند  زن  و . در  بود  زنم  پدر

 از دست دادنِ  من ! ی ل ي خ ی اصرار نکرده بود تو دم٬ ي فهم ی من نم ! احترامش واجب

 کشته بود  پرو ! مادرت را  که در کم داشت٬عالقه که کم ی گل ن ي اصلن تو قاتلِ   ام را

 ! ی بود رفت٬ ی مادرم جامانده بود٬ کش م

 عاشقت ی وقت ٬ ی گرنبود ي کرده بودم که د دات ي پ يی جا . ی بود مادرم نبود٬ توهمسرم او

 بود  شده  جدا  از هم  که  بودم  ن . م ي شده  گشتم٬  جا  پ ! ی ست ي همه  را  تو دا ي همه کردم٬به
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 همه جا دود دود دود بود و بوق . لک لک بود ِی د ي ونک ُپر ازسف داِن ي م . مربوط نبود

 بود کس هام٬ ع ُکمد نبود٬ عکس ی و مان ت ی ها٬ جشنِ عروس ن ي ِماش  برده  . ی هات را

 گذاشت ی فقط عروسک  و ی جا  ُمّال ی باغ ی خورده ی توسر ی ال ي وسِط  از بس با  ی که

 ! تر ن يي پا خته ي خودش صدرا عشق کرده موهاش بلند شده از با سنش ر

 ی قدر م٬ ي دهان خندان کن ی ل ي لب٬ خ ی ل ي خ م ي د ي صالح د ی شب که با عمران و برخ ک ي

 کنار با ي ز . د ي ا ي ب باکنار ي تو با من به ز ی نبود ب ل ي خواسته بود و ما ر ي ش ! د ي ببخش ر٬ ي ک

 اتاق  به  بود  پ ی آمده  بود تر ش ي که  تاق خورده  کرده ی ل ي خ . سرش به  عمران سالم  به

 بود شهل ٬ ی بود  بدجور رس ابش حس ! ی حسابت نکرده  خدا  به  حاال ام ده ي را  آن شب٬

 ! لطفن ! بخند ی کم

 از ام ده ي ست٬ من اما خجالت کش بوده ا ت ّي شرمساِر بشر خ ي زن در طولِ  تار ند ي گو ی م

 ام٬ داده ی عشق را از کنارش فرار شه ي هم . ام از زنهام کرده ی ک ي اِد ي خود٬ هروقت که

 فرار کنم د ي دوباره با . ی ا برده دگاه ي که به تبع ی ندارم با کوس ی دارم٬ قرار ی قرار ی ب

 ن ي نِب هم بخوان ج ی ل ي ُکم ! از تو پهلو گرفته باشم٬ دعا کن ی ک ي تا در ی گر ي در زنِ  د

 ا  تا  خ ی کوکا ن ي جمعه  دارد  که  م ی ل ي تازه  کنار  کاکوم  ر د ي آ ی با  ی ل ي ل ی ها خت ي از

 گ  سگ ی ل ي خ ! نکند ی ر ي کناره  تخمه  گذاشته  کالس  م ی نوغان ه ي شب ! برام  تا  ی که

 از باغهام . داشت شم ي ابر گذاشت٬ چقدر چشمهاش کرِم ی روش خال م ی داشعل د٬ ي خواب

 ! خوردم ی وت توت رو م توت ت ! ی برگ خورده بود و من جانم

 را ا ي چگونه دامن ِ دن ی داد ادم ي تو ! ی که زبانم بندبند آورد ی آموزگار ن ي تر ی زبان ی ا

 ال باال الالتر  با  حال ! بزنم  ل ستم ي ن ی حاال عل ٬ ی داد ی چه  ! ی ژاپن ی کن ا م ي صدا ی ٬

 خراب نم گر ي د  د ! کنم ی کالست را  کتاب نم ی گرکس ي لب لب لباست را٬  ی ا کنم ی را

 ! ی ج ی ط

! ی ج ی ج ی ا
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 ! دم يي خواهرِ  تو را گا ی ا

 ؟ ! ی باالخره نه گفت

 ! شو گم

 ! ی رو ی كيرم که م به

 در ک ي به کنم ی اصلن کوچ م . کنم ی لوچ م گر ي د ی ها از شرق ی ک ي پشِت  درِس تازه

 د ي با طه ي وهزار وسگ تا سل ی سوف ک ي ! ده ي نرس ا ي دن که به آخِر ا ي دن ! ی چند کالِج بعد

 پ  بروم  اکران درز ی فشا ِا ی شتاب کنم  پ ی کوس و  از آن کنده ی ر ي ک تر ش ي که  ام را

 شد؟ ی چه م ی بکارت نداشت ٬ ی نبود س مقّد ٬ ی شد ی نم م ي تو اگر مر ٬ ی راست

 شد؟ ی عشق٬ اسارت نداشت٬ دشمن نم ک ي اگر بکارت٬ در اوِج شد ی م چه

 که ی ا ه کند مدام٬ دمِ  کوسکاخِ آخ نکرد ی داده اند نگهبان اد ي دوش ! زه ي دوش ِت ّي جمع به

 ی چرت . د ي خوشآمد بگو ندرّال ي س ی قّصه ی روزها به شاهزاده ن ي از هم ی ک ي قراراست

 ا  جناِب حضرِت ن ي ا ز٬ ي خونر ن ي ا ر٬ ي پ ی ب ن ي اگر بزند٬ غافل که شود آن کوسبان٬

 ! ست ي در کار ن ی که قصر کند ی سرزده وارد شده افشا م ر٬ ي ک

 ! ر ي درگ ی ر ي ک ِی گ زند ن ي است و در سرگذشِت ا ر ي ک ! ندارد ی که قصد ی طفل

 غرِق تو  که  ک ن ي هم هم  خون ٬ ی بود ی ر ي اعتقاداِت  شِب  آن  شغل ی افسردگ ٬ ی بعِد

 ! ال ي ل ی ب ی چقدر و چند ! من ی و طفل ی شد ز ي مردست ٬ ی کرد

 باال بزن

 است ش ي نمانده تنها دو راه در پ ی ماه چ ي که ه حاال

 ! روم ی از راِه سوم نم من

جا ن ي هم
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 جا همان

! مانم ی م جا
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 بخش دوم

 ! شهال در مادريد و شبِ  واوياليي كه  ليال ريد

اهورا اهريمن
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 باالخره برداشتم

 کرد الوالو می

 گذارم بی پاسخش نمی

 ! اگر بميرد

 وشه و کناِر فارسی ناَبلد که در گ های نخوان و مثِل اين ليسنده ! دست بردار که نيست

 از » ! کند ا گمراه می دارد ادبيات ر ٬ ست خرابکاری فروديت هرما « : زنند نيا ضر می د

 ! شد ٬ ذهنم شلم شوربا داد نويسی به اين کوس ٬ بس ايراد

 کنند با نويسشی چنين هرمايی٬ حالی که انگار می ؟ نويسند دانم اينها چرا می من نمی

 ؟ ! شود شان بوتيمار می ی ادبی تيمارخانه

 ؟ ! نويسد اصلن کی گفته اينجا ُکسی می

 ! ما داريم می کنيم٬ همين

 کرده  همه پيدا  در  که  را  يکی  ما ايم  بوده ی  با قرن حبسی ِ ناچاری  سر  از  هاست

 ! اين بندی حاصل شود بگذاريد رهايشی در کارِ  ! کنيمش خودمان حمل می

 بی همه  ما  بدانيم ی  لي ٬ آنکه  و  خواه  ليلی  همزمان  که  داريم  است کسی  ُکش  ! لی

 ُکشی را خواهد او را شناسايی کند٬ بنمايد و بشناسيدش اين غولِ  زن هرمافروديت می

 ! ست ُدن کيشوتی را اجير کرده ! های زبانم الل٬ فمنيست که اتفاقن در زن

 چی؟

؟ ! گویم ُکس می



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ٦۱

 لباست رخت و ٬ خودت را از مرد ِکش رفتی؟ صدات بم شده پس چرا محيِط رفتارِی

 نيس  هست ! ت زن  مثِل ! حواست  ببخشيد ؟  نويسنده  دوران ليسنده ٬ اين  به  تازه  های

 ٬ کنند مرد را ادا می که ناقادرند زنشان را بيرونی کرده تنها اطواِر ٬ ی بيسوات رسيده

 . نمی گويم که بدانيد . مانيد به کبکی که سر در برف فرو کرده می

 ست ظلمی نويسِش ! هم نيست مقاله و داستان ! ُرمان نيست » فروديت هرما « ! بخوانيد

 داشته  روا  ليلی  به  رحمانه  بی  بدِو ! ايد که  از  شما  که  زنی  بلِد همان  چون  ورود٬

 داديد خايه  شيطانش نام  نبود٬  اگرنمی ! مالی  خواهشی ! نخوانيد ٬ خواهيد باری٬  مگر

 ؟ ! باهللا مجبوريد يا زور کرده ايم که االّ و ٬ ايم داشته

 اينهمه کالِس  وسرش ام درتماِم ترين آموزگارش بوده که اخالقی ُکشی اخالق بعِد  دنيا

 جا بهتر است همين ! دهند خّالق نباشم ٬ تازه دارند يادم می م به پای باقی شتافت زندگی

 ! يادآوری کنم

 ام٬ اما هرمافروديت را کسی نوشت که من نبوده ٬ رچه آنکه هرمافروديت را نوشت گ

 . ام من بوده

 يعنی زن بودم اما من ! ام٬ زن نبودم طوری که من بوده ٬ نويسی بااينهمه جنِب اين من

 . نبودم

 ؟ ! عجيب نيست

 دوستم  زندگی  نيستم٬  پرست  آسمان  دارم ! من  دوست  را  دارم چون ٬ زن  ٬ پوست

 رود؟ اصلن اين تخمِ  لق ها نمی دانم چرا به کِت خيلی فقط نمی ! داشتن تمامی ندارد اين

 خواهر زاده  هدايت که را ِ کاِه  درباره مرحومش کرده ی آب زير  زبان اند٬  ِ  سر  ها ام

 من و اين حرفها ندارد . ريخت  زن که زشت و زيباش چه اهميت . و اّال ربطی بينِ 

تفاوتش اين است که وقِت کرد و کار ! ؟ درهمه نوعش که غلت بزنی معماری ! دارد
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 بعد هم ! با انواِع نازيبا٬ نياِز مبرمی به يک پاکت داری که مثِل کاله سرشان بگذاری

 ! تخِيلی راهی کنی و ِدبرو

 الشی  اما  ِدسپِرت نباشی  مثلِ من  باشی و  رفته  که  مگر ! گيرم  خيال٬  جز استمناِء

 ؟ ! معنای ديگری هم دارد سکس

 ؟ ! می شويم ٬ مگر تو اگر وقِت داد٬ من اگر گاِه کرد٬ چشمهامان را نبنديم

 هم به سينما ا بگير و با سی ر کو نداری٬ دسِت ! قی٬ خانه خالی نه خيال کن که بی اتا

 نکن  رها  بنشينيد ! همين جا خوب است ! برويد٬ دستهاش را  فيلم ! همين رديِف اول٬

 در حالِ   ! گوشهات را٬ هر دو با هم٬ کر کن ! بآرامی ببند که آغازيد٬ چشمهات را

 الی انگشتهاش که دارد گرم و هی ! هايی که در دست داری٬ بازی کن حاال با دست

 اش کلّه ٬ زنی ات کيرت که زور می و انگشِت سّبابه . ست سی و چاِک ک ٬ گرمتر می شود

 رفت  کنی٬  فرو  دَرش  را  انگشتت  ُنِک  بساب ! يعنی  توش٬  بچرخان  حاال  بکش ! ؟

 ديدی که ! ديدی .... برو بيا برو بيا آرام تند آرااااااااااااام تند آاارااااا ! برو تُو ! بيرون

 نگفتم؟ ! راست شد

 تو جز کسی که دارد به ٬ دنيا کسی نداری از داِر ! ی ندار حاال فرض کن دختری هست

 تازه از خستگی ٬ باری نداشت کار و ٬ ی دنيا بود در منی که جنِب ينگه کند فکر می

 و  بود  گوشه آمده  در  بودم گرفته  نشسته  در . ای  يک کاره  اما  نداشتم  پاکتی  گرچه

 کير ناگهان رفتم و  دنيا جور شد خيال٬ بهترين باران و اتفاقن با اتحاِد  روی زمين . ِ

 نِ  عي ! سی٬ چه باسنی و اما عجب ک . خت که اسمش يادم نيست ِخدا يعنی دورِ  نافی ري

 يک کاره شق کردم و بعد٬ آبم رودخانه شد٬ بال٬ ون های برآمده وسِط صحرای ک تپه

 ! رفت و ريز کرد پای خيمه تا ديگر دوطفالنِ  مسلم از تشنگی هالک نشوند

 يعنی  يک القبايی پشِت شبی که در کار نبود٬ مسلمانی نکنيد که پس اينجا  سلمانِ 

! نبود ! کند خواهد٬ نمی عرب نمی ....... ست در فارسی راست کرده
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 بود٬  درندشتی  روِز  و چه  جمع  جمعشان  نازداری دوستان  طرِز  به  خيلی  که  من

 ورودی که درِ  . پوشيده بودم٬ قرار بود راهی شوم به کجايی که جاش چندان مهم نبود

 . گريه٬ هادی هم يک کاره اشکش تخمی تخمی درآمد شد٬ شهلی فوری زد زيِر باز

 بود پيشِ کيش  آب برده  باشد . طوری که صورتش را  بعد٬ برای اينکه رد گم کرده

 همه را بوسيدم و . جوری خنديد که جماعت مانده بود با اين صدای عوضی چه کند

 خواهی کرده باشم برای لبهايی که بعدها بايد از ليالی قبلی طوری لب گرفتم که عذر

 . گرفتم از ليالهای بعدی می

 کسی بازی کند٬ ! چه کنم  با  برخالِف شهری که بلد بود توی هر پريودی عشق را

 سرش  به  بود  زده  نبود٬عاشقی  بلد  وهوای که خودش ِ تقصير ! شهلی  حال  نبود٬

 و  بود  کرده  هوايی  را  ضعيفه  به آمريکا  زنی  هر  که  زندگی شهری  ش را طرزی

 ساطورشد  زيِر  گوشِت  بخواهد  آنکه  بی  بود٬  وکسری نداشت . گاييده  کم  . طفلی که

 برازنده  توی ِقسم خورده دشمنان ای داشت که دوست و خايه و خانه وشغلِ   اش را

 پرت می  صدرا  ُمّال  ِ  باغ  سر ! کرد حسرِت  گاهی ِ  ِ گرچه  روی شکم  که  چيزهايی

 چند َدهن فحشِ  ٬ اما دليلی نداشت برای دوسه تا مشت و افتاد نوشت گيرمی برخی می

 . چارواداری٬ دل به دريا بزند

 ! ی کتابهای علی ببخشيد امّيد که نزديک ترين دوسِت ساليانش بود٬ درحالی که بسته

 من نمی دانم با چه ترفندی خودش را به بازرسی رسانده کرد و شهری را حمل می

 دار  آنکه  بعِد  ندارش را بود٬  توی گوشم ِ سر و  گذاشت٬  وارسی جا  ِ  سّکوی تونل

 : گفت

 قبول َ ن٬  ُبتون آرمه  به جای من هم که شد ! دخترای سياه٬  یه دِر ٬ اما  کوِن

! توی امارات توش کنم ٬ که پارسال وقت نشد روسی بذار
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 اجتماِع  بازرسی٬  ُجلی دِم  زير  رنگی٬  و  سياه  دودو ٬ چشمهای  ور  آن  و  ور  اين

 صندلی ای٬ با آرنجی که روی پشتِی و چله يشوی خس خسیِ  چاق در گوشه ر . زد می

 . خورد٬ و پاهايی که تا ته وا شده بود٬ گل و گشاد نشسته بود پيچ می

 زانو٬  روی  تاب می جماعت دستهاشان  و  پيچ  شده  و دوال  به خوردند٬  که  طوری

 . آوردند ای شديد افتاده باشند٬ گاهی خنده می سرفه

 مر  که  شد  چه  دانم  ديده نمی  حاال  تا  ابروهاش که  شد٬  اخمو  ناگهان  ريغماسی  َدِک

 سياهه نمی  مثل  و  شد  جمع  کرد شد٬  باالی چشمهاش اجتماع  درتظاهرات٬  . ی مردم

 می کمی پايين  من ديده  چشمهاش٬  درست وسِط  اجتماع٬  اين  داشت با تر از  که  شدم

 يکَب  ی کتابی را رفته عقده ای٬ جلِد رنگ و رو . کرد ری٬ ترسخورده دنبالش می نگاِه

 ی نخی ِگلِ هم بود٬ دستش گرفت و اش با رشته که تا وسط جر خورده بود و دو نيمه

 گرفت و در اوِکی بعدش٬ بليطم که . بی دليلی از پرواز اخراج کرد  بوئينگ پا  شد٬

 وقتی فرود آمد٬ تأخيرِ  . صورتم را به آسمان چسباندم ٬ شود آبی پرواز٬ برای اينکه

 نرسد اندکش باعث شده  پاريس داشت٬  قصِد  بعدی که  پرواِز  به  ٬ پس قرارشد . بود

 . های ُدبی طی کند درجنده خانه » امارات اير « شبی را به عنوان ميهمانِ 

 پشِت  تهرانساز٬  ملِک  اين  به  ورود  برای  شد٬  صادر  که  تک شبی  اقامِت  ويزای

 ... فکر کردم . کير را به هم چسبانده بود صفی ايستاد که انواعِ  ُکس و

 » پس هستم « کنم٬ يادِ  برخورد می » من فکرمی کنم « ی هميشه وقتی جايی با گزاره

 حالِ  می  به  دلم  و  همه افتم  و فرهنگی که  درزبانش ی گذشته  را  خود  تفکر اصيلِ 

 درجايی مثِل ارسی٬ من يعنی انديشيدن٬ پس اگر زبانِ  ف در ! می سوزد مخفی کرده

تا ! گفته باشی من ب٬ غيا و در پاسخ به يک حضور سربازی٬ کالس درس يا صِف
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 باشی هستی و ندانی که داری فکر می  ايرانی نيستی و فارسی را اثبات کرده  کنی٬

 يعنی چه؟ ! عربی ! ه هستی که می گويی ايرانی تری اما ترکی ٬ پس ک شناسی نمی

 روی ی در فارسیِ  من راه م هی تو که افغانی و از اهالی اصيل تاجيکستانی و هنوز

 تری ترجيح داری به ايرانی کنم و زنی از منی که دارم آن را گم می گاهی جلو می و

 می  را  ديگری  سنِگ  کرده  فراموش  را  مادرش  سينه که  به  را زند  زبانش  که  ای

 ! احمقانه در گذشته جاگذاشت

 ز زنند که ا زيرآِب اتّحادی را می ٬ استقالل تری چون دارند به ناِم تو از اينان ايرانی

 ايرانی بلندی می بين اَسر  اقوام  بود کرد و ِ  در جهان سربلند کرده  را  اقوامی . پرشيا

 هاست روپايی سال های ا شوند وبی دليل نيست که ملت که يکپارچه ملتی محسوب می

 می  زور  شوند ٬ زنند دارند  انگار  واحد  کشوری  رسيده  ميهنی  ِ  يکپارچگی  اين  ! به

 ايرانی  تو  می تری چون فارسی آری٬  منی راه  ِ  نامشان پارسی تر از امثال  روی که

 ! نيست

 نوشته هميشه  نمی باالی سِر  نامی که  به  وقتی چشمم  همين حاال٬  برخالِف  دانم هام٬

 . خورد افتد٬ حالم از خودم به هم می چند ساله است می

 احمقانه  معنای  به  توجه  با  که  بدان نامی  که  زبانی  نه  دارد٬  من  به  ربطی  نه  اش

 نويسم٬ قضيه چيست؟ می

 نامش آغاز  از  تضاد  تناقض و  اين  کسی که  ذهنيِت  و  افکار  به  بپردازيم  اگر حال

 می می  کجا  به ٬   ساله شود  چند  نام  اين  مايه رسيم؟  ازچه  دارد؟  درکدام  ريشه  ست؟

؟ بخواباند خودش جهان را زيرِ  گيرد؟ ايران ؟ از ايرانيم؟ يا پرشيا که بايد دوباره می
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 ک  می ايران  بدم  يونان  از  بودم  برخ ه  طیِّ  اما  يونانی آمد٬  جماعِت  با  که  وردهايی

 ه ايران و ايرانيان بسيارتر اينان ب دستگيرم شد که نزديکِی فرهنگِی ٬ ام روپا داشته درا

 ! هاست روپايی از ا

 ؟ ! ُکس می گويم

 ... کنيم ايرانيانند٬ از دودمانِ عرب جدا اگر عراق و عراقيان را که خودِ  ايران و

 ! اصلن چرا راِه دوری بروم٬ به شهری نگاه کنيد

 ؟ ! برای چی ؟ چرا آرزو می کرد از هتل اخراجش کنند

 مسئوِل . شد هتل کاری اطرافی دارد که او کم کم داشت در اين هر طرف آزموده می

 می  ديگر  حاال  اما  بود  اتاق رستوران  بازرسِی توانست  به  گاهی  کرده  تميز  را  ها

 بپردازد تميزکار  ديگران  با . ِی  طوری  و  بود  کرده  بر  از  جمله  چند  زبانی  هر  به

 می  تا  بعضی مسافران  که  می کرد  زبان  او  که  وقتی  پا هاش٬  آن  و  پا  اين  چرخاند٬

 ها چندان دلِ خوشی نداشت٬ دادند اما از چينی گرچه مردهاش به زن پا نمی . کردند می

 می وق  خوش تی که  هم  با  عاش و بش خواستند  باشن قانه ِ  داد داشته  طوری سرِ هم  د٬

 خدا درخلقِت . ی هم بزنند کشيدند که خيال می کردی همين االن است به سروکله می

 رکدام بلندگويی کار گذاشت که توی گلوی ه جای حنجره . گذاشته بود آنها سنِگ تمام

 رند و خو او می گ ها که خاموشی پيشه کرده مثلِ  برعکسِ  آلمان . کند بی وقفه کار می

 . روبند بقايای بوفه را هم می ٬ کور چون موشِ 

 از اينکه چند يک روز رستوران را چنان به ُگه کشيدند که طفلی از فرِط خستگی بعد

! ميز را پوليش کرد٬ چند پوليش را روی ميز کرد
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 فره ! راستی  با  ِ  پوليش ها٬ عجب مردمان  اغلب ضمنِ کار کردن ! نگی هستند اين

 می و ک  جايی ب . دهند س هم  ِ  دنبال  حتا  دادکردن٬  انتخاب رای  دادن  ُچس  برای  که

 ! گردند کنند٬ نمی می

 داری جفت و جور شد های پوليش٬ با عرِب ريش و پشم يک شب يکی از اين کاليگ

 داد و با هم رفتند باال٬ چيزی نگذشته بود که دختره و درچشم به هم زدنی رابطه پا

 !!! پايين آمد

 ؟ ! چقدر زود

 ! تا هم گذاشت کِف دستم بابتش هزار ! قيقه هم تحّمل نداشت دارلينگ پنج د

ِ چادری  همسر  با  آقای عرب  اين  فرداش که  بود٬  حسابی کفش بريده  ش شهری که

 چادر و تخّيلش را با رفت توی نخِ  ! جهِت کوفِت صبحانه خودش را انداخته بود پايين

 . قوا راهی کرد تمامِ 

 چقدر کردن معّطله ! ی دست سازی عجب پنير و کره ! ونی ُکس و ک ! ای ديدم چه سينه

 ! پای اين خاله شهال

 راست کردم  تا  وقار ٬ باالخره  پشِت شوهر و روبروی ِ با  رفتم  آرام  يک خروس٬

 . خانوم٬ سه پا ايستادم

؟ ! ندارين يگه ای احتياج ِ د چيز
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 صدای خوِد ش طوری تشّکر کرد که شهری با خودش گفت٬ اين ی عربی با ته لهجه

 سينه  ِ  سنگی مثل  تخته  از  الکی نيست که  پدرسگ٬  جگرخواره ِ  ی حمزه هنِد  دل

 ! ُدرشتی کنده

 اينهمه جوری لوندی کرده بود که شهری ترس را کنار زد و وقتی به خودش آمد با

 ی کچلش يک کاره زد جنِگ جهانی هم از وقتی که کلّه . شد که زيپش داشت پاره می

 ! آمده بود تظاهرات تخمه سگ . بيرون٬ آغاز شد

 مأموّريت٬ هند را برای انجامِ  ای نگذشته بود که خرپولِ عرب٬ بهانه پيدا کرد و هفته

 گذاشت و  اتاقش تنها  لهستانی با  اينجا  که  شهلی  شهر با  به  رفتند  روزی  چند  ست٬

 ! ِنزديکی هواخوری

 نبود  دلش  توی  دل  ديگر  می . شهری  هم  سر  بهانه  ساعت  به  اتاق کر دم  به  و  د

 هر آن ممکن است فيلش هوای هندوستان ٬ زد کشيد که حدس می ِجگرخواری سر می

 ! کند

 ندارین؟ این طرفا ماساژور سراغ ! شيد آقا ببخ

 رشتی شروع کرده بود به ُنک ُد ِ ر در اين اتاق انداخته بود٬ ماهی ت به قالّبی که پيش

 زدن

 می  تا  هم دالر پنجاه ست با پيتر که ايرلندی گيرم٬ ولی همکارم من ساعتی هشتاد

شود٬ صداش کنم؟ راضی می
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 ؟ ! کنی همين حاال شروع می ! هم نيس م

 ساعِت پنج که کارم پهلويی برايتان رزرو کنم و بهتر است اتاقی در هتلِ  ٬ اگر مايليد

 شود٬ بهتان سر بزنم؟ اينجا تمام می

Ok! 

 تندرست زد تا موهاش » آّنا « سری به فوری ! گنجيد ز خوشحالی در پوستش نمی ا

 ! جهِت جنگی تن به تن با قاتلِ  دلِ  حمزه ٬ ِ عريانی آماده کند شده شمشير

 بود که در خوابهاش  نياورم٬ ظرِف آن چند شب چنان خوب خوابيده  درد  سرتان را

 ی چهره . کردند ی تلويزيون با هم مناطره می کوسِ  سخنگو برصفحه يک جفت کير و

 ی زنِ  ی بادکرده کرد٬ به چهره خودش را پخش می ٬ که گاهی در نمای کلوزآپ کوس

 پسربچه چاقی می  وابروش را  بينی وچشم  تنها ای درنقاشی مانست که  ش پاک کرده

 اول زبان درازی کند دهانی جا  که  باشد  بريزد ٬ ليس بزند ٬ گذاشته  که ٬ مّزه  بعد  تا

 قورتش بدهد ٬ خوراک کافی شد  بيخ  تا  وّراجی . يک کاره  کوس با  ش اجازه گرچه

 اما همان دوباری که دوربين او را درخوابهای شهری . ُجم بخورد مستر کير ٬ داد نمی

 می  بلندی  به  ّقدش  نفهمی  بفهمی  همچی  داد٬  و نمايش  الغراندامی زد  مرِد  می به

 توی گور که می . که دستهاش را بريده فوری بدنش را در کفن پيچيده باشند مانست

 بود بردنَد  پريده  قرآن  از  وضّمه  فتحه  جمّعيِت  َا ند ش٬  رژه ... ُا ... َا ... ُا ... بيرون٬

 از فرستاد و ش می ا ُکس پَس  رفتند٬ صدای قاری کافی نبود وخدا می  تدفين دوباره

تا جايی که از بس اين کردار تکرار شد٬ کردن تغييرِ هويّت داد و . شد سر گرفته می
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 ٬ م سر رفته ای که من حوصله و شوهرش را در نامه جنازه باال آورد و هندعاشق شد

 سرِ کار گذاشت و شهری را برداشت و با هم ! قصِد سفردارم و با موبايلم تماس بگير

 ! مادريد رفتيم توی دلِ 

 بيِن  ندارد٬  که گفتن  اّتفاق٬  افتاد  حوادثی  يعنی می نمی خودکارم ما  ولی تواند  تواند

 ! اينجا بنويسم ٬ آيد شهلی بدشان می چشمِ  شيطان کو٬ بعضی ها مثلِ 

 به اين بهانه که مجبورم برگردم٬ پول شد و رِ  هام ُپ باالخره آنقدر شنا کرديم تا جيب

 . ولش کردم

 سربازِ خسته  باشم٬ چند شبی توی هتل تا  ساق کرده  های مختلف خواب ديدم و ام را

 . سان ٬ ها خانه روزها در جنده

 هم خورد به حالم سررسيد و ٬ گشتم ه داشتم ول می ناگهان يکی از همين روزهايی ک

 . و فوری به خودم برگشتم از اين اطوار

 . در اتاقی نشسته بود

 کند  خستگی در  که  بود  به . َدمش کرده  فشاَرکی هم  ديدن٬  باشد  اختراعی کرده  تا

 که  سربازی  داد٬  تفنگ TV شاسی  روی  که  لبخندی  ريخِت  تماشا٬  به  بود  آورده

 چ  بود٬  به سی نمی ريخته  هم  چشمی داشت که ضربن زورا  ساله  شلّيک٬ ! رسيد ند

 ! کشيد دردی بود که داشت می کرد٬ صفيِر عربده را صدا نمی

 . شنود کسی در گوشهايم٬ گلوله را می

 ! شود سرد می در استکان و چای

! شد م داشت غرق می ريخت٬ کشتی از شناکردن در طول و عرضِ  دريا خستگی می
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 ؟ ! کردم های غريبه بايد چه می ام بی تاب بود که برگردم٬ با اسکناس ِتازه شغل

 کرد٬ در مادريد ناگهان سرنگونم تکی که زيبايیِ  خوردم ها داشتم تاب می توی کوچه

 ِپايش ترمز کند٬ و ماشينی که پيش . ش داشت٬ اتاقی کرايه کردم ِ کوچکی که چشمها

 ! ش در لهاسا بدوزد و پاپوشی براي ٬ به پابوسش برود

 ما دو نفر بوديم

 ! در اتاقی که مشترک شده بوديم تک نفری و تخت

 کرد گلدان گرفته بود٬ در فکرهای کوتاهش موعظه می ای که آن گوشه ارکيده

 و روی تلويزيون

 اش در بار رفته بود های به لبنان فرستاده ی سيب باالی بلر که در باره

 باز مانده بود ُمشِت هيتلر در قاِب عکسی

 بودم و داشتم توی حرِف ديواری می  دراز کرده  پريدم که موش سوراخش پاهام را

 ... کرده بود

 چه خوب شد که بوش انگليسی نبود ! شانس آوردم ! جانمی

 آمد گذاشت ٬ و بوش در می وگرنه هرگز نمی

 می  آن حوالی پرسه  که  گرگی را  بود٬  ب سِگ سياهی که چشمهاش هار کرده  ايد زد

 گرفت می

 ! گرفت

 ! سبز شد

 ! تا خوشگلی کامل کند٬ و رنِگ چشمهاش عوض شود٬ کمی نگاهم کرد٬ لخت شد

 ! شدم

رفتيم ٦۹ به
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 ! قورت داد ٬ و افعیِ  چاالکی بينِ  هم رّد و بدل کرديم که ميمونِ  پايين پريده را تا ديد

 افتاد ی وی چنان تجاوز شد که آن دو نارگيلِ  رسيده به سرزمينِ  نرفته

 و صورتش سرخ شد

دانستم نمی

 ! ست دانستم که پرتقالش خونی چه می

 چه لياليی

 ! واوياليی بود عجب شِب

 مادريد

ميترايی ٦۹٦۹ طاپستانِ 
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 بخش سوم

! اي ديگري امالي خود كن با سسِ تورات خد
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 ام استه دانند که دائم خو کنند چه می هام تعریف می آنها که از قّصه

 کند می ی تعریف رود بلکه باِر تعریف نمی ای تعریف کنم که زیِر باِر قصه

 . گویی عرف نيست که در قصه

 شود می با تعریف آغاز شود که جداِل گوئِی من تعریف وقتی آغاز می درقصه

 اهورا اهریمن

 کميته  اهريمن٬ عملکرِد  اهورا  بود آديشتيشِ   سوال برده  زيِر  ب دِر آ . ی مرکزی را

 پارتيزان  ِ  سازمان  و  بودند  کرده  دوتايی  ناخدای  اين  ِ  راهی گوش  فرهنگی  های

 کلمات مگرات ٬ نداشت  ديگری با  کرداِر  بود ِ گاو . خاِذ  زاييده  معلوم . گروه  قراِر  از

 مانده بوديم . توسط همان کير که در مادر گير کرده بود٬ با متوسط معاصر شده بوديم

 ؟ ! چرا متوسط بنويسيم از چه بنويسيم٬ از متوسط؟

 ی خوبی نبوديم و جماعِت آغاسی از مايی که آن همه خرخوان بوديم و هرگز خواننده

 سی همه  سمت مان  به  را  هرمافروديت  بايد  حاال  بود٬  می تر  سمِت هايی  که  برديم

 نبود هيچ  برطبل . کدام  بوديم  برای خودش عالمی داشت٬ بی ِ عمری زده  عاری که

 باد به زخمما  اين چارده شاهی ورای آن هفت تازه  بوديم  بود و فهميده  صد ن خورده

 . دينار است

 هرما  ِ  حال  به  فکری  اينکه  کاری ... برای  قراِر  امروز  همين  از  يکی  جنِب  کنيم٬

 بود٬ » سوهو « در » سالی پاکه « قرار شد به کافه . داشتيم  خشتی افتاده  که پشِت پلِ 

زنگ بزنم٬
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 ! زدم

 نشستند٬ رزرو کنم٬ ها بعد از فروفقا دورش می اغلِب خانم و باز همان ميزی را که

 ! کردم

 به شه  لينچ هم پيش . و دانای کل خبر دادم کاتبان ريار به شهلی و شهری٬  تر داوود

 ... ی همين که گفتم کافه . اش پشِت دوربين رفته بود همان حوالی در بزرگراهِ  گمشده

 ... مگس را در هوا نعل کرد و گفت

 ! آنجام ... عِت بکنم عباس سرِ سا

 از هزار و يک شِب طوالنی می  بايد  که  شهرزاد  بود  می فقط مانده  به گذشت و  آمد

 . کرد اش داشت برای شهرياری٬ شهرداری می های قدغن سوهو که هر زنی در خانه

 قبلی يا بعدی زنگ زد٬ اختراع  متاسفانه هنوز تلفنی را که با آن بشود به چند قرنِ 

 . ند نکرده بود

 ها خانه بعد زل زدم به شبی که باالی سرِ  . ام انبار کردم اول چند خيالِ  خام را در کله

 های برق را کاملن و روی خيابان ريخته بود و هنوز مانده بود تا آن دورها٬ تهِ  سيم

 کند  چشم . سياه  شد٬  گم  آن ته  که  اول لب تمرکزم  کرده  بسته  را  در ها  های شهرزاد

 . شد همان سه اسم اعظم غنچه می ِ داشت درحالِ  ذکر رم ساخته شد که س

 به تخّيل٬ رفت و فوری َبر دستور دادم ! از نوکيسه قرض نکرده بودم که خرج نکنم

 روی يکی از صندلی ِ اين راوی ِ و روی  بود٬ اسری را  خالی مانده  های ذهنم که

 . نشاند

 سيتی . شد٬ غلت زد دا می هام به طرِز ُاريبی روی کلماتی که بايد يک طورهايی ا لب

 ساعِت هفت  سرِ   اينکه قول داد خودش را  شنيد٬ ضمنِ   ُسماقی همين که آدرس را

 گوش ٬ برساند٬ عذر خواست از اينکه مجبور است  از اين زودی برود تا  های شاه٬

. ی همان داستانِ کردنی٬ چشم به راهی نکند ادامه بيشتر درانتظارِ 
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 ٬ روی همان صندلی که باز در فروديت شستِ عظيمِ هرما م وآدم به ن پس از دعوِت عال

 نشست  بود٬  مانده  خالی ِ  . ذهنش  پيروان  از  يکی  چرا  بود  کيری مانده  دنيای  اين

 خواست دلش چيزی٬ چيزکی می . کند فهمد که زندگی از هيچ قانونی پيروی نمی نمی

 ... دانست چيست که هيچکس نمی
 ... اما ... شوم اگر اق می چ ... اگر بخورم اما ... اگر بکنم اما

 باز . هم خورد ی اما و اگرهای چرنِد زندگی حالش از اين اما و اگر هم به مثل همه

 ... مثل هميشه يک جای مغزش به فکری که نيازی به کردن نداشت٬ اشتغال داشت
 مگر شاشيدن توی مستراحی که اسم و رسمش دنياست٬ نيازی به فکر

 ! پاشو ٬ اح که انا انزلنا ندارد کردن دارد؟ رفتن به مستر

 کمی بيشتر  داشت٬  در مايه  که  را  و هرچه  کشيد  خايه  زيِر  از يک دقيقه دستی به

 کرد  سبابه . مشت  انگشِت  رِگ بعد٬  روی  کرد٬  آغاز  زيرا  و  زير  ِ  ازحوالی  اش

 به اتفاق شصت که کونِ  . اش٬ سينه خيز باال خزيد و نزديِک قله مکث کرد برآمده

 مهمی دراين دنيا دارد از . ٬ کمی ماساژش داد تُپلی داشت  دوباره يادش آمد که چيزِ 

 ! ترکد زورِ  شاش می

 برود  مستراح  به  نبود  حالش  نکرد٬  کشيد . اعتنايی  َدمر . دراز  فوری  و  زد  غلتی

 . خوابيد

 می  پايش رژه  نوِک  تا  سر  ِ  فرق  از  که  داری  پا  دست و  ِ  توی قولنج  بادی  رفت٬

 ه که از فرِط گيجی يادش رفته از کدام در بزند بيرون٬ عضالِت اش راه انداخت روده

 عزيزِ  اطرافِ  سوراخ را کمی ُشل کرد٬

 ! نشد

 کونش را کمی باال گرفت٬ زور زد٬ پاهای بلندش ازهم وا شد و

! نشد
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 حوالِی نشست و همه کون به هوا روی دو زانو تورنگی  همان سوراِخ ی نيروها را

 انتظار هرگز صدای مسّرت بخشی نشنيد٬ تنها هجومِ  برخ . مرزی اعزام کرد  الفِ 

 فی  فت٬ صفايی به ر به خارجه می ... ی ی بادی که از آن خارج و با صدای چاقِ 

 ها را باز صدومی شيميايی فوری پريد و پنجره م وای اتاق داده بود که دستش مثلِ  ه

 . کرد تا اين بوی آدمکش به دنيای اجنبی صادر شود

 ی کمر باريکی که ناگهان از سمِت چپ به ديگر سو نست پشِت پنجره سايه دا چه می

 تاقچه دويده  و کون  موبلند  ِ ِ  دختر  بااليی ای  ازپياده همسايه  پشِت ست که  روی ُاريِب

 می  رد  سربلندش پستان پنجره  ِ  بينی  نجاِت  برای  و  انداخته شد  مشت  توی  هاش را

 ... ست فوری به دويدن کرده

 دوش بگيرد٬ صورت  تا  آن وقف شد  نصِف  قرار٬  قول و  به  بود  ساعتی مانده  چند

 تا تغارش به داد و ! یِ دبشی تيار کرده بود که نگو ونپرس قبلن برای نهار٬ قيمه . بزند

 کونِ  شهال سرپا سرپا ترتيِب قيمه را داد و کمی  ی بيشتر ازده دقيقه قال افتاد٬ مثلِ 

 سگ خور  گرفت ! شد ديگر  کرد ه نايی  پيدا  بود هايی  جنس . ه  از  چيزی  دلش طلِب

 گرچه معاصرِ  روزهای تازه و مدرنِ  دنيا . ِظريف کرده بود که در خانه حاضر نبود

 آدم  های َحشری به بازار نيامده بود اما هنوز معنای معاصری برای پاسخ به رفتارِ 

 بود که راست روی دستش مانده ش شرمنده بد دَهنی . بود  بود و داشت ی کيری شده

 می  سرکوفت  زن . زد بهش  از  يکی  صبحی  اينکه  توی مثل  دائم  که  سابقش  های

 زد٬ طّیِ  تماسی خواسته بود٬ سری بهش زده گفته بود هاش گوشه می حرف

 خوای بگو بگيرم سرِ راهی اگه چيزی می 
 م بيار اگه حالشو داری یه چن تا کوس ور دار واسه 

! شی نمی تو آدم ! ای کونیِ مريض 
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 را انداخته بود عصبيت دسِت راستش . و گوشی را گذاشته پشِت پنجره ماتش برده بود

 ای انتحاری فوری طّیِ  حمله شد درآينه ديد و اش را می ِ گونه ژ روی نيمرخی که ُر

 . پاک شد

 چرا ديگه از من خوشش نمياد؟ 

 سرش بعد دستی به روی باسن کشيد و محکم کوبيد . زن از خودش پرسيد

 ! وا رفتی تو هم که ! خاک بر سرت 

 ٬ ی کاندوم قوطیِ  وازلين٬ بسته . کند دانست چرا بدنش ديگر مرد را تحريک نمی نمی

 گوشه و  که  بيکاری  تختخواِب  چيزی حتی  باره  دراين  بود٬  کشيده  دراز  اتاق  ی

 که بر دو . دانستند نمی  ديگر باد نمی موهايش را  ی همه . برد سمِت شانه ريخته بود٬

 همين مردی که ش با زد٬ خوشحالی آرزوهايش مثل چند تا دوزاری تهِ جيبش زار می

 بود  بود . ناگهان تصميم گرفته بود برود٬ فرار کرده  عالم و آدم . همه چی تمام شده

 آن سوی خط مرد هم با همان گوشی . دهند دانست که اين دو باجی ديگر به هم نمی می

 ب  توی دستش مانده  هنوز  نمی که  کند ود٬  اين . دانست چه  دسِت  از  بود عاصی  شده

 همان يک ساعتی برود که بايد اختصاص می داد به پتياره و راهی نداشت مگرسراغِ 

 نشستن پشِت کامپيوتر و چت کردن با يکی از همين دخترهای خوشگلی که در وبکمِ 

 . شوند خود لخت می

 ها اتاق چندماهی دريکی از داده تر از زندانش نجات که پيش ی دوسِت فداکاری خانه

 مبلدون افتاده بود که اگر وي فشکالی٬ در شمالِ  جنوبیِ  جنگل ی نشانده بود٬ تهِ کوچه

 ی تهِ  های لخت شده خواست از وسِط آن گذشته السی با درخت طبقِ معمول باز می

 پاييزش بزند٬ يک ساعِت ديگرش می پريد٬

! پريد



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۷۹

 سواِر  رسيد٬  که  آندرگراند  شد به  آمد٬  که  ترنی  شکالِت . اولين  ورود٬  محِض  به

 لب خوشمزه  با  و  درآورد  بود٬  گذشته  آب  از  تازه  که  را  کوِن ای  که  دختری  های

 صندلِی  می عزيزش داشت به  حال  فوری قورت داد داد روبرو  و  ليسيد  و  خورد ٬ . 

 دخترهای خارجی معمولن اطواِر . گاهی دوری به آّنا داشت عجب شباهِت نزديک و

 دارند عليهده  می . ای  وقتی  بخواهند يعنی  که  که برعکِس . دهند  خودمان  دخترهای

 مردی که می  نمی دقيقن به  بود ! دهند خواهند  خواسته  در يکی از همين قطارها . آنا

 بود به خانه  بود دستم گرفته بود و برده  داده  بود پايين و اجازه  اش٬ شورتش کشيده

 دختر يک کاره بگويد ام الاليی بخوانند و دستم ببرم الی الی الش که انگشته

 ! خرم نکن ٬ آورم هم از الو سر در نمی من يکی به قدِر گاو ! زهی خيالِ  باطل 

 درمی  دارد  که  نداند  سمت و  به  و  عاشق ِ سرهای  بين  سری  می آورد  که هايی  رود

 توی خورند زنند و وول می تر رفته بودند و ديده بودم چطور خودشان را گول می پيش

 پس راهی نداشتم مگر گوشزد کنم . فکرهايی که ربطی به اطراِف آن ارتباط نداشت

 می  را  دارم تو  کردن  به  عزيزی  نياِز  چون  دستم ! خواهم  يک کاره  و  زد  لبخندی

 درازش کردم که ! ش گفته بود ال گرفت٬ برد الی الی همان که الش به الاله اال اهللا

 کنم  پيازش  بکنم  پوستش  کنم٬  خواباندم . نازش  بود٬ . دَمرش  داده  چال  را  کمرش

 ! طوری چسبانده بود به تخت که کونِ  عزيز و لذيذش گروپی زده بود باال

 نکنم  راست  زودی  که  گرفتم  کفش . چشم  و  پاها  ِ  سراغ  درآوردم رفتم  را  . هاش

 در  بود  رفته  فرو  عمودی  ِ  طرز  به  حاال  که  ناخنم  پاش٬  کِف  زمخِت  برپوسِت

 ... گوشتش

 ٬ همان يکی از بخش اول قبلن در ! دانيد می خودتان بهتر . ارزد ريف کردنش نمی به تع

 می  را  شهری  ترتيِب  داشتيم  شهلی  و  ليلی  با  که  بو جا  زن  همان  من  که داديم٬  دم

! نديديد ٬ شما نبوديد ! اما نه ! تا ته م را کرده بود توی کوس ش انگشِت شصِت پای راست
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 مثلِ همين ح  داشتيد  بوديد٬  اينجا  می شما  می اال  حال  من  و  در خوانديد  شما  با  کردم

 ا هم به غير شد يا نه اما اگر حاال من بگويم که شما ر چشمهاش که داشت خوابيده می

 کردم از خداتان گر می ا اصلن کون لّق دنيا ز اين حرفها ا اما و ا ي از ولی زيرا مثل ما

 که اين حرف ! بود که باز هم بعله  نه؟ زيرا  چرا  مالِ  اما  ها داستان و اين حرف ها

 حاال که ما . نيست  چرا  درهمين حول و حوشِ  يعنی ما  هوش٬ چقدر جرا جدی شده

 به خير و خوشی کنيم تا نکنيم خراِب جهان عذاب و روی اين سطر ! نتوانيم جووون

 چرا ِ اين کليک اصلن  سر  لطفن  بنشينيد نکنيم؟  کمی  داريد ! سطر  که  همزمان  و

 بخوريد می  بفرماييد  آدمم ! خوانيد  اين اصلن برای همين است که ! م دل دار ! من هم

 ی کيری٬ روزها يکی می آيد مرا بکشد اما شبی شبيه اين طور بود که در يک سانحه

 حاال که با گوشی به اين چرايی اگر کَرم پس خَرم يکی ! کونِ  خاطره خونی شد خب

 مثل خوشگل ترين نسرينِ  من در حّرافی به حلقه در صّرافی چرا نمی آيد؟ آخر چرا

 ی گيشا آن شب که در خواهرت خوابيده بودی با کوهِ  کون٬ برای چرا من که در خانه

 هنوز عاشقتم٬ و خواسته گاری می کنم هنوز ُپر از زنِ  بارداری که تا سرِ  فاطمی

 اين در ه  مثل اين يا  از دختر بود  می پرسد  چون و چرا  بيا  بيا  مين حاال که وقتِ 

 پتوی به اين گوزنی در هوای همين حاالست که  زهرايی که زيراترين لخت٬ زيرِ 

 اگر ننويسم چه بنويسم؟ نيما هم که در مقدمه آن ديوانِ تخمی٬ خودش می نويسم پس

 داده بود٬ نداد؟ حاال مگر ترتيِب رستم را که ترتيِب ديوِ سپيد . را شاعرِ  تاتی لقب داد

 دانند که ها همه می چرا بماند بينِ  ما٬ چه بماند؟ ديگر اما و اگری در کار نيست و زن

 آئين زردتشت حمايت يورشِ  تهاجم و ِ اين سطرها از مهرپرستی در برابر نيما در

 ارزد اگر بنويسم از دانيم اصلن به تعريف کردنش هم نمی دانيم که نمی کرده نيک می

 يی مثل يعنی ها که بلندت کنم با گل ای تنگ درآمدی و دامنی بلند پوشيده بودی چه کو

ها همه هفت ماه دارند و خب بعد از آن سکس طوالنی از وقتی که دنبالش کردم سال

http://www.poetrymag.ws/docs/hermaphrodite/
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 وقتی پرسيد حاضری ! تر که توی تونل گيرکرده بود و بعدش خب و اين چيزِ طوالنی

 که در عمرت انجام داده بودی کارِ  گرانی بود اما اين تنها ! به ُمال خودت گفتی خب

 تو نبود اگر خونين و مالين شدی و حالی ! مثل خب  ت نبود و خب من هم جوان گناِه

 نمی  قد  حاال و همچين بفهمی نفهمی عقلم  شدم  بچه  که  اين حرف بودم  به  که دهد  ها

 هم مثل يکی کند جنده نيست؟ تو مثلِ  دادن چه اشکال داشت مگر هر که می . زنند می

 ؟ حاال بکش پايين که رفت و آمد کنيم و تا خوب خورده کرده ! از همين هرکی خب

 لب  مثلِ لب باشيم ِ  ای کن مثل خورده هات قلوه هات را  نرم  روی اين  بمال  بخور  ام

 ؟ ! توانم بکنم خب سفت مزاج و بعد روی همين دوقلوی چاق و چله تا هرکيفی که می

 ! سفِت سفت شده بود و ديوانگی به خدام گفته بود گم شو ای نداشتم چون من که چاره

 کنم دوست دارم چون دنيا را با اين دريای بزرگش که دارم دَرش آب تنی می البد که

 دارم  يادت هست؟ ملوان عجب آدمِ عجب داری بود٬ ! دوست دارم دست دارم مثلِ 

 بزند از گوشه و تا قرض کرده بود که ديدت چشم داشت و چارصد تا کيِر خر٬ چار

 ت نبود تو هم که حالی ! چه احمقانه نفهميد دخترهای آلمانی عجب کوسی هستند وخب

 نان بودی و از يک رأس عرب رسيد و وقتی رسيد که يو ها نمی و قدت به اين حرف

 شدی و هرچه دول توی استانبول بود کيری نبود که ترِک خر ارسی شنيدی و پ حديِث

 کوس پاشيد ا چه بود؟ چرا مادرت تنگ پوشيد و آن همه نگفتی ماجر ! کافی کند خب

 تنگ در آغوشم گرفت و آنقدر َحشری شد که نفهميد خواب نيستم و يواشکی و چنان

 پستانِ استانبول دارم  دو تا  حاال فهميدی؟ زندگی ست ديگر٬ ! حال می کنم خب با 

 حدوِد ! سخت نگير  خر چيزی ست در  دسته  زد ! ديدی ! همين  ُگه  باز  دقيقه ٬ م ؟  ده

! من بايد پياده شم جاکش ! ترن به سوهو رسيده دنيا نگه دار ! مونده به قول و قرار
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 باال  برقی که  پيِچ . رفت از پله  به  آدم ر آخِر هنوز نرسيده  از اهرويی که  را  ها

 می آ تاريکِی  بيرون  ديوانه ندرگراند  صدای  فجيعی ريخت٬  طرز  به  که  گيتاری  ی

 ... وی گوشش ريخت شد٬ غزلی ت پرشيايی زده می

 روز را بر شِب موهای تو طی خواهم شد

 ام سوی تو هی خواهم شد پیِ  عاشق شده

 بينم سوز گرچه از درد در اين ساز نمی

 ی نی خواهم شد تو اگر دم بزنی ناله

 کند آسمان کاش دلی داشت و از من می

 گفت که همباِل توکی خواهم شد کاش می

 ذت دستی ی ل چينَدم از خوشه بر نمی

 خواهم شد گويَدم اين شيشه که َمی و نمی

 دورترين ميِل مرا برگردان ! گفتم ای

 خواهم شد؟ ! تو هی چه کنم جور نشد ياِر

 خواستم اينهمه دل را به تو تقديم کنم

... به جهنم که نشد عاشِق وی خواهم شد
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 اين  دارد  مجبوری برای گفتنِ  عجب ماجرای عجيبی  هميشه  چيزی٬ شاعری٬

 ا چيزهای ديگری بگويی که آن چيز  هر شاعری . َسری را بيشتر مخفی کرده باشی ِ

 در . خورد نويسد که تنها يکی از آنها به درد می ش هزاران شعر می در طولِ  زندگی

 شود معنای زندگیِ  آن يک شعر هم فقط يک سطر هست که نقش مهمی دارد و می

 چيزی به اسمِ  آب از جايی که نام حاال شما بگوييد جز صدای چک چِک ! آن شاعر

 کند٬ سطرهای ی گمنام را پر می ی پوِل اين خواننده ربطش سقف است و دارد پياله بی

 باال چه حااليی دارد؟

 اين  با  نديدم  حالی  که  دِر من  از  دو  به  و  کردم  حرامش  نازنينی  پنسِی  پنجاه  همه

 ها انگار عقربه ! اال٬ خشکم زد ش زدم بيرون و دمِ  کافه تا مچِ  دستم را زدم ب خروجی

 هم  بودند٬  گذاشته  قرار  خودشان  با  هفت برسند هم  به  من  با  شدم٬ . زمان  که  داخل

 ش را با عجب جمالی ريخته بود بر پشتیِ  صندلی داشت نزِد شهرزاد موهای بلوطی

 داوود لينچ هم به طرِز فجيعی هر دو چشمش را . کرد گری می ُسماقی دانای کل سيتی

 در  بو آن می که  چپ کرده  زد٬  ديد  را ِ کار پاشده  از زير  دو روسپیِ تازه  آن . د شد

 ی خواندنِ  کتاب تازه با ليوانِ  آبجويی در دست٬ مشغول علی گوشه پشِت پيشخوان٬

 ... مرا که ديدند همه جا خوردند . کرد شاعری بود که در خطرناک زندگی می

 ؟ ! پس کو گيتارت 
 ؟ یعنی چه؟ ! گيتار 

 پسر ه   نقله  جا  بازی توی ! مه  آواز  و  گيتارگری  رقاصی و  کارت شده  که

 آندرگراند

 اين را دانای کل گفت و پشت بندش٬ شهرزاد نه برداشت و نه گذاشت

 ببيند   بلکه  تا  بشنود  را  تو  حتمن  ويرش گرفته  داره  خبر  هم  ما  شهبانوی

! دعوتنامه داده بگير ! ايناهاش ! ... فهمی که می
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 حي  همين  شد در  باز ِ کافه  در  بيص٬  دسته . ث و  و سپس اول  کرد  ی گيتاری دخول

 ... اش ريخته بود ی مردی که صورتش را سياه کرده و روی سينه موهای باد آورده

 ! چقدر شبيهِ  توست کاتبان 

 ... اين را خودم گفتم

 شانگوزمای

ميترائی ۷۹٦۹ زنستاِن
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 بخش چهارم

من كردن ندارد ر منّ و كردن كه ديگ
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 همه . ليالست من سرانجامِِ  ليالی  آخرين  که  ليال  دنياست يک  هرچه . ی  که  همان

 ام را ُکپ زده باشند و گذاشته سليقه . تسِت خوِد خودم باشد . بدهد٬ نشوم خودش را جر

 چه سالها ! ست له ال منظورم خوِد خوِد ! نه که اسمش ليال نباشد نه . صورتش باشند سِر

 . اند نبوده که از رويش پريدم و چقدر ليال که زيرشان کردم و هرگز

 بودمش  خودم بود . بغل دستم بود٬ نديده  کردنی٬ خوشگل٬ پررو و حتی . تست خوِد

 ! دنيا بيشتر ترين زِن بيشتر از باهوش

 ٬ هوش هستند اما بود ری از چيز کثيفی با نام مستعارِ  حاال بگذريم که زن ها اغلب عا

 ! خيلی با

 می  پاسخ  که  وقتی  يارو  نداشت به  عشوه ِ تنگش کيری . داد٬  سوراخ ِ آن  سر  انگار

 . ی نّره خر بگذارد خواست درِ  کونِ  آن مرتيکه کارگذاشته بود و يک کاره می

 ! وای چقدر ليال بود

 ليال  کوِس ای تنگ ٬ ليال  تمام ! ی دنيا همه ترين  بر  من  باشی و  دستم  بغل  آنجا  تو

 ی دنيا سکونت در ينگه روی تو نيفتم؟ مرا محتاِج ميرم و لت بزنم٬ ب دنيا غ دخترهای

 ٬ بيا بيايم زنی هستم که چشمهاش اقامت درآغوِش خوانی و نمی دانی که دسپرِت می

 . کند

 ی اسِم حاال که پيدايی با اقامه . ام خيالم گم کرده بوده های گمناِم تو را در يکی از کوچه

 و آنجا هستی و نيستی کنارم که دستم را دراز کنم مثل چرا ت ! کردی آن جنده مرا گم

 ٬ طنابی دوِر کمرت بپيچانم و با هم غلت بخوريم به يک ديوار که اين دور و برهاست

 خوردمت با خواندی و من داشتم می ی شعری که می نه آنجا که ديده بودمت بر صفحه

 ! پوست

 نقاشی  بود٬  شده  تمام  ديگر  آ برای من هستن  کشيده  را  بوده م  که ويخته  ديوار  بر  ام

 کند  بدکاره . انتظار  ِ  گيتار  و  بيرون  خانه  از  بودم  آنقدر زده  مترو  ِ  تاريکی  در ام
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 بردمش آنجا که انداختمش بر دوش و نمی خواننده خوانی کرد که نامردی بود اگر نمی

 . آرامش اختيار کند

 خورد٬ که برمی سقف به شد باالی سرِ  يکی و دود در کافه غوغا کرده بود٬ حلقه می

 . د يک کاره می مر

 خود چه آنهمه بطری مانده بود با خالیِ  توی هم رفته بود و ی ميزها سرها همه سِر

 . کند

 بود٬ خوب کار نمی  هنوز شرابی سرو . کرد پشِت بار دختری که انگار باردار شده

 مانی صداهای ُر راشِ  يک مشت ايرانی که از سمتِ  گوش خ پچِ  نکرده بود برای پچ

 . عوضی ريخته بودند آنجا و اهالیِ  کافه را کالفه کرده بودند

 دو انگشتم که آتش کنم ِ ام بين آمده سيگاری گيرانده بوده من تازه

 May I have a cigarette? 

 پرسد خانمی که برسينه چسبانده بود شهال شاعران٬ می

 Sure 

 Thank you sir! 

 You're welcome 

 . تعارف کنم بنشيند ٬ منتظر مانده بود . کنار ميز کمی مکث کرد امی گرفت و دوسه ک

ناشی مثل يک مانکِن را جلو داد و باريکش کرد و آرام کمر خرامی . چيزی نگفتم
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 چارپايه در شوی لباس٬  نشست که نصف کونش از تا پای بار رفت و جوری سرِ 

 . کافه بيرون ريخت

 ببخشيد شما ايرانی هستيد؟ 

 از اهالِی  شهريار کاتبان و  کوبيده  برسينه  مردی که  و همان ميِز اين را  کذايی بود

 . م نشسته بود٬ پرسيد های کناری يکی از صندلی ای بر حاال بی هيچ اجازه

 م مثل تو اينقدر تابلوئه؟ يعنی من هم قيافه 

 ! ی تون به مايکل فالن هم گفتين ذک اختيار دارين شما با اون گيتارگری 

 ؟ ! فرمايش ! ُخب 

 گرفتن   اشتباه  باشما  منو  گيتار ٬ دوستام  گراند  آندر  توی  که  منم  کردن  فکر

 زنم می

 ! ُگه خوردند 

 ! ن مثل اينکه مزاحم شدم٬ ببخشي 

 . مه و هرچيز سِر دعوا داشت با ه . هستن برای اين گيتارگِر جوان ديگر تمام شده بود

 هم » زاخ « آمد و از ديگر خوشش نمی ها » داف « از  . مثل هميشه انزجار داشت ها

 ها يک شب به کالِب گی . شد گشت که به اين سادگی پيدا نمی دنبال جنس ديگری می

 بود و از اطواری  بود سرزده  شِب ديگر به . که از آنها سر زد٬ حالش بهم خورده

م هايی شده بود که توی ه خطوِط بدن ها رفته مفتوِن های معروِف لزبين يکی از پاتوق
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 کردند٬ های نکره که مرد را رفتار می اما باز از برخی زن . لوليدند زير نورافکن می

 . شاکی شده بود

 های دنج ها پاتوقی دارند در يکی ازجاده از پرهام شنيده بود که هرمافروديت تر پيش

 بود٬ پژوی نويی کرايه ی بعد آنجا هفته . شد پاريس که از وسِط پارک جنگلی رد می

 رفت و آمد می ساعت کرده  را  از . کرد ی صد بار اين جاده  گاهی کناری توقف کرده

 پستان  با  داشتند  که  می های مصنوعی مردهای خوشحالی  کاسبی  عکس کردند٬ شان

 خورد که نرخِ طال را هرازگاهی هم به يک هرمافروديِت واقعی برمی . ت داش برمی

 های برآمده دورِ  کون هايی که يکی از همين کوس چرخ در . روی کونش گذاشته بود

 و با يک دخترِ خيلی پسر يا پسرِ  ناگهان دختری وارِد معامله زد به دريا ی زد٬ دل می

 پرداخت . شد  تايی  پنجاه  سياه پيشاپيش  از  يکی  کردنگاِه  وارِد  ترين و

 انداخته ای بود که صندلی بازنشسته ی استيشِن مين . های دنيا شد هرمافروديت  هاش را

 سرکاِر همين که جناِب آقای . و مخلفاتش را گذاشته بودند تخت ٬ جاش بودند بيرون و

 . م جا باال آورد به هم خورد و در م ازخود م ی حال خانم لخت شد٬ همه

 خواست بازگردد اما می . تمام شده بود کن٬ ديگر برای اين صحرانورِد دريا کردن نيز

 ! دانست ؟ نمی ! کجا

 ماکارون ی دنيا همه  از  ظرفی پر  بود  شده  غذای بدمزه ی٬ م  اين  با ماکارونی  ی لذيذ

 . ای که تنها بازماندگانِ  الغروی جسدش بودند کرمهای کثيف و درهم لوليده

 ؟ ! جسدش

 ؟ ! کدام جسد ٬ پا و سالم بود هنوز که سر

 اما ديگر . زد به مادرش٬ پدرش٬ و دنيا را از دوباره ديد می . گشت بايد به خانه برمی

 . توانست به کشورش برگردد نمی

؟ ! کشورش؟ يعنی چه
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 انداخته  کشو  ياِد  مرا  هميشه  کلمه  پر . اين  مهره کشويی  و  پيچ  کارگاِه از  های

 چقدر از اين کارگاهها که کارش گاييدِن عمِر آدمی بود٬ ... يخچالسازیِ  پدرم٬ برادرم

 از اين . کرد٬ انزجار داشت چقدر از کار و از کيری که گاهی کار می . آمد بدش می

 از مردها که مثل . کار وخونخوار و بيکار حالش به هم خورده بود ون دنيای پر از ک

 عمری از زن که عينِ عن نرم و لطيف بود و . مرگ روی زن و زمين خوابيده بودند

 از فرِط بدحالی . جلوی آينه سگ بسته بود ٬ صورِت زندگی و مالی به سر درحالِ  عن

 دست شيهه  در ای اسبی کشيده  سوی خدايی که  برد هايش را  بود٬  آسمان مخفی شده

 ! باال

 نمی  بهت  دستم  آوردی  جاکش شانس  فجيعی و ! رسه  طرِز  به  اال

! تا ته کردَمت خشکاخشک می

 پس در . آن دنيا کند اشد٬ َدهنش را حتمن صاف می بعد فکر کرد٬ اگر خدايی در کار ب

 ! ثنا دوباره برد باال ش را برای دعا و دلش عذرخواهی کرده دستها

 آی ! کردی آی خدایی که روز را کناِر شب کير ! ایی که لب را آفریدی آی خد

 کله ب المقدور خدایی که حتی  و  سر  کوس ر  ریدی و  کير  کون ِی  و  و کارها  کارها

 ! خوارها را آفریدی خون

 کوسکار و  فرشتگاِن  و کيرم به کوِن  کونکار  خونخوارت که ِن پيغمبرا جبرئيِل

! اند براین عالم ریده
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 ی کرد٬ يادش آمد که بايد زودی به خانه اندازه ی کافی با خدايش راز و نياز وقتی به

 کوِن مستندی که طِی اين های کوس و پس جهِت چشم دوانی در عکس . پرهام برگردد

 ! اش برسد به حساِب خودش قبل از او به خانه ديد ها گرفته٬ بهتر سال

 ! گاز گذاشت و ِد بگوز بعد پا را روی پداِل

 زنان از کناِر مربوطه داد٬ قدم برو را که تحويِل آژانِس دل مرِگ مای تو پژوی مکش

 خانه  از  سرچشمه  انگار  که  می جويبارکی  دوستش  و ی  شاش  پراز  و  گِه گرفت

 رو شده آنقدر رفت باال آسانسور تِه راه سواِر اش بود٬ گذشت و دخترهای گاييده الييده

 مثل ٬ که يک کاره سرش به سقف آسمان هفتم خورد  کليد که انداخت در خودش را

 دوش  رفت زيِر  فوری  و  شاش ريخت درمستراح  ليوان  دو  و  کرد ِ شهال وا  . کون

 بعدسيگاری دود کرد و دو سه تا عود در اتاق سوزاند و قرصکی را که برای روِز

 شده ودکا پر از درآورد و انداخت توی ليوانی که بزرگ کنار گذاشته بود از کيفش

 ی پشتِی ای از کوچه تازه يک کاره فکِر . مالفه کالفه رفت زيِر گيج و . لخت شد . بود

 کوچه سِر ! زد بيرون . دوباره شلواری تنش کرد و تی شرتی . پا شد . سرش گذشت

 موسيو . فروشی شد گل داخِل  باالخره موفق . شروع کرد به چانه زدن » رابسون « با

 های ُرزی که زرد و گل . خرد از گل ب ی هر چه جيب داشت٬ سطلی پر شد با ته مانده

 لباسش را درآورد و تا . برگشت خانه . هم تقسيم کرده بودند صورتی را به تساوی بيِن

 کردِن ٬ لخت شد  پرپر  به  می گل شروع کرد  روی تخت ريخته  که  خوابيد . شد هايی

 سرش  کشيد  هم  را  در بدِو . روش و مالفه  که  شد  تابلويی خيره  پاريس به  به  ورود

 بود  ديوار کشيده  بودش به  آويخته  که  پرهامی  به  بود  کرده  تقديم  که . و  زمان  مثل

 . ها را آهسته خاموش کرد المپ . شود آيد و در روشنايی گم می هميشه از تاريکی می

دهد برای سکس چقدر این تاریکی جان می
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 جلِق  آخرين  گرفت  بزند زندگی تصميم  را  در . ش  آمد  يادش  محض اينکه  به  اما

 آمده زودی پريد و کون کار و کردن هميشه بدش می لی نوشته از کير و سطرهای قب

 الله ! بعد هم همين ليالی تازه ببخشيد . تو پ باز رفت زيِر . برهنه المپ را روشن کرد

 آمد يعنی همان لياليی که هيچ خيالی نمی  توانست از شرش خودش را خالص کند٬

 . سراغش

 . يا غلت زده بود و پيداش نکرده بود در جستجوی چشمهاش روی تمام دخترهای دن

 ورودِی  اميرکبير٬  ِ  دانشگاه  الکترونيِک  نامش هنوز . بود ٦۷ دانشجوی مهندسیِ 

 باش  الله  که هست بايد  البته  قد زاهدی ی الله ! د٬  شايد ٦۷ . ۱ ! ٬  و  پهن . ۸ ٬  صورتی

 يک ! و پستانی گنده اما به خدا سفت ! چشمهايی درشت قّدِ گاو ! داشت عينهو دم کنی

 پارچه خانم بود٬ البته يک . کرد ِخوش تراشش زندگی می باريک هم باالی باسن کمِر

 تاپ تاپ و طّبالی را . بود٬ او داده بود کرده اولين لب را که از شب بيرونم . که هست

 خورده  پا  گنده ٬ ام قلِب  ِ  آغوش  بود در  آموخته  لمِس . اش  که  َورگلی  ترگل  ِ  دختر

 درجستجويش با هرچه ليال . سينما کرد ِ ی رانش مرا عاشق شاله ک ا و مالشِ  ه انگشت

 چقدر زود اليی ای که الی تازه داشتند و چه ليالهای تازه . ام لی لی کرده ٬ در دنيا بود

 رفتم  در  و  ام . دادم  رسيده  لياليی که  هر  به  اولی ٬ هميشه  همان  ام  کرده  ست٬ فکر

 تو فرق داری خيلی٬ ای واقعن ليلی ! ست آخری  فرجامِ من الی اين شبهای بی لي ! اما

 ... انجامِ من باش ! باش

 ال بيرون نيامده بود که دستش دراز شد و کتابی شه ! ببخشيد ليال هنوز از حال وهوای

نگاهی به . شعرهايی از لورکا که شاملو سروده بود حاوِی ٬ ميز برداشت را از سِر
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 اين ش کرد و به خوانِش هر دو کرد٬ باز جلدش انداخت و بعدِ  فحش آبداری که نثاِر

 ... شعر پرداخت

 از خانه زد بيرون

 و ديگر زن ندارد

 ندارد مردی که فاميلی به غير از من

 من دارد و غم دارد و خانه به دوشی

 دار و ندارش رفت جز دشمن ندارد

 خيابان رود مثلِ  تنهای تنها می

 شلوارکی پا کرده پيراهن ندارد

 شود رد ش می بادِ  بلندی از کنار

 بارانِ  لندن هم سرِ  ماندن ندارد

 ست مانده

 ماشينی

 زند بوق و دارد می

 ی ديگر که خوابيدن ندارد يک جنده

 آمد عقب

 تر قدری عقب

 باز شد در

دهد قدغن ندارد پس از عقب هم می
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 بر سر کند هی خاک اين پا و آن پا می

 کردن که ديگر ِمّن و ِمن کردن ندارد

 ست هر داستانی آخرش آغازِ  بعدی

 فردا دوباره عاشقم

 ! گفتن ندارد

 ! عجب دلشان خوش بود ! به پايان غزل که رسيد٬ زيرِ لب گفت جاکش ها

 . تر از آن بود که زندگی را به آن ترجيح ندهد خوشی نداشت٬ مرگ هم کيری حاِل

 ی پدرش با به خانه . ای به ايران رفت بعد هم برای لحظه . را به کناری انداخت کتاب

 هر صبح بغل می  را  آسمانش آدم ِ ساحلش که  شبهای پيش از . کرد آن ويالی دم  به

 ... های قرونِ وسطايی ها و همان ترس به شب نشينی . سفرش فکر کرد

 دارد و رندشِت ُدبی نگه می گرچه در فرودگاِه د ! برو » امارات اير « حسن گفته بود با

 شوی٬ پروازت را عوض کنی اما گاهی تا به ُدبی برسد اين پرواز٬ تاخير مجبور می

 می  مجبور ِ خودشان کرده  خرج  با  هتلی  در  کرده  صادر  يک روزه  ويزای  شوند

 ِ  بعدی عازم  پروازِ   فرداش با  تا  برايش . پاريس شوی اسکانت دهند  شهری هم که

 نمی  تازه فرقی  جنده می کرد٬  از  کند توانست  ارتزاق  هم  عرب  خ . های  ياِل پس بی

 شد که چند پرواِز  تاسيسات تکه از هما  مهندسِ   به عنوانِ   به جا آن ٬ در عمرش را

 . فاک داده بود

 پروازِ  بعدی . طياره تا به ُدبی برسد٬ نيم ساعتی تاخير داشت ٬ بينیِ حسن طبِق پيش

ش دادند و شبی ميهماِن بند٬ ويزای ُدبی به مان خالی ی ه باز بنا به گفته هم پريده بود و



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۹٥

 حاال بگذريم که وقت گذر از بازرسی و ورود به شهر٬ حتی در . عربی شد کمپانِی

 بعد . شورتش گشته بودند که چيزی بيابند و انگار چيز قابلی دستشان را نگرفته بود

 دِم اتوبو  کمپانی بود٬  مال همان  پياده سی که  که مشخص شد٬ اتاقش . اش کرد هتلی

 بود خورشيد ديگر  شد تا دو ساعتی استر . به راِس آسمان رسيده  احت کرد و بعد پا

 . شهر زده باشد کوسچرخی هم در

 از اينکه زد٬ بعد انگليسی حرف می تاکسی که فارسی را به خوبِی نیِ  ی پاکستا راننده

 با چه جور جنسی ! های دنيا خالی بست٬ پرسيد٬ راستی رفيق ی تمام آبادانی به اندازه

 کنی؟ حال می

 جواب داد شهری دسپرِت سياه بود اما برای اينکه دِل اميد را هم نشکسته باشد٬

 روسی يا سياِه تا درِز کوس و کون آفريقايی 

 . شوی رنگارنگ داشته باشد برمت که چرا هر دو نه؟ جايی می 

 ... ا فارسی کرده بود هاش٬ آسمان ر مغازه از خيابانی گذشت که تابلوی رنگیِ 

 قلفتی کنده جاکش  ونکش را  ميداِن  پهلوی با  خياباِن  از  یک تکه  و ها٬  اند

 ! اند اینجا انداخته

 ها ايستاد و در کون و شد سال هاش می اش کرد که پشِت شيشه جلوی دِر دّواری پياده

 نيمی در حاِل . دوانی کرد خورد٬ چشم تراشی که آن تو تکان تکان می های خوش کپل

 ديگر منتظر رقص بودند و  از ای نديده پول يا توريسِت کوس يک عرِب خر ٬ تا نيمِ 

 کيرم به این بی .. . هم بعد ... بعد ند ميهمانشان ک گيالسی شراب به ٬ سربرسد ايران

 زد ... پولی  کون  کوس و  يک سياِه . گشتی کنار  کنار  و  سپس پيکی تکيال گيراند

رسد٬ حوالِی شانزه ليزه وقتی به پاريس می ه صحرايی نشست٬ شبيِه همان سياهی ک
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 ی پاريسی که های تازه به دوران رسيده ی يکی ازهمين ليسنده برد خانه تورش زده می

 به مستراح به قدِر يک ريدن هم ! ند جاکش جاکش از ترس اينکه بعدها صدايش بزن

 سياِه  اين  با  لختی  تا  هم نرفت  سرپا  سرپا  يک کاره  کرده  تنهايی  شده صلواتی  که

 بفرستم  مّريخ  به  کوس مادرجنده . موشکی  می ی  ادعاش  تازه  پشت ليس  که  شود

 اش را هم آورد شپزخانه طّی آن چندساعتی که آنجا بوديم حتی آ ! نويسد مدرنيستی می

 آن ليسنده هم خالصه اين هر دو سياِه صحرايی که يکی ... ذيرائی پ در اتاِق  شان را

 خالی نمی بندم٬ پوستشان از جنسِ سياهی بود که در تواند شهادت بدهد که ديده و می

 انگار خدا ! زد مثِل رخش برق می ! ای کيرم به کونت مطرب ٬ قهوه ای دويده باشد

 بدنِ  اين جنده خالی کرده ی درختانِ زيتونِ  باغاِت بهشت را روی تن و ی همه شيره

 ! عينهو تو بگو پا ُمدوور چرب بود٬ نرم بود٬ . بود

 ... کوس ليسی کند و پيش از آنکه مثل اين ليسنده آغاِز . کنارش آرام نشست

 نمی خواهد مرا دعوت کرد؟ 

 چی ميل می فرماين؟ ! کنم خواهش می 

 بار و گيالسی شراب گيراند و آورد داد دستش فوری پريد دِم

 زنی؟ فارسی را خوب حرف می 

 ای يک کم خرده 

 ايران بودی؟ 

 ايران مرا دوست داشتند ٬ خواهم مشتری زياد می ! نه 

حق دارن به خدا 
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 ... درهم٬ فقط ۲۰۰ اگر به خانه آمد ! ارزانم 

 ! يعنی برای فقط يک بار ٬ اش را نشانم داد انگشت سبابه

 ... درهم ۵۰۰ حاال تا روز هم باشی می شوی 

 ی ماالند طور که بغل دستش نشسته بود٬ کم شد چانه زد٬ همان آنقدر گران بود که نمی

 می  که  بهانه  اين  به  کم  کم  شد و  پا  کنارش  از  بستاند  ديگری  تکيالی  پيِک . رود

 وسِط دوباره  و  بود  ُاکراينی  احتمالن  که ِ روسی  يک دختر  نکرده  کرده  پر  را  اش

 ! درهم٬ خانه هم دارم ۸۰ ی ترکی ريخته بود٬ توی گوشش گفت٬ ش لهجه انگليسی

 ! سگ خورد

 کوچک ی کوچکی که چند اتاِق کوچِک خانه ب٬ پای دِر تاکسی خبر کردند و عنقري

 . داشت٬ پياده شدند

 شبيِه وارِد  شد  س جايی  داده همين  هتل  که  مهندسِ  وئيتی  به  تازه ست  که  تاسيساتی

 کشد تا در شباهِت جايی که پرهام دارد٬ روزی روزگاری استخدام شده دارد نقشه می

 خواب می . اجراش کند  و  است اينجا  در بي خوابيده  گوشه ند  تختی در  بر  کشيده  ی از

 کند در ُدبی که چند روسپِی به ظاهر روسی ای فکر می رهام و دارد به گوشه پ اتاِق

 ! که احتماال ايرانی نبودند٬ دراجاره داشتند

 که همان شهلِی  قيمِت واقعی خودمان باشد٬ وارد که می ميشا  به ُرخم شويم تا  ش را

 فوری لخت می  باشد٬  مالفه . شود کشيده  لکه بعد  که  های َمنی روسفيدش ی کثيفی را

. کند سرِ  تخت فوری درازم می کرده بود٬ عوض کرده
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 بلواری که بر کناره  ش ا ه هاش سرو کاشته باشند و ميان روبرويم تابلويی بود حاویِ 

 . زند به خورشيد پوزخند می هنوز های آفتابگردانی که گل

 در تابلويی که پرهام روبروی فردای همان شب وقتی به پاريس رسيد  م آن تخت را

 . ام اين تخت آويخته کشيده بوده

 ! عجب گيری افتاده . دارد٬ احتمالن پرهام است کچلم برنمی تلفن هم که دست از سِر

 بايد آدم . های سخت مواظبم بوده تا باز اين کيِر بی پدر کار دستم ندهد ی اين سال همه

 مندی چنين تيزهوش ی هنر بی شائبه ت٬ دوستیِ  ده باشم که دراين برهو خوشبختی بو

 ! دارم بر نمی . دست بردار نيست . زند هنوز زنگ می نصيبم شده دارد

 م رو يک ضرب می . دارد ودکاست بر می دستی دراز کرده گيالس شراب را که ُپرِ 

 می . باال  گله و  روی  دراز  می کشد  پرپرشده  هم م رو ای  پتوی  در زيِر  که  تختی  ان

 کند٬ ميشا تالش می ! کند٬ من خوابم ميشا شروع می ! ال ببخشيد لي . وست تابلوی روبر

 است  خواب  می می ! اين  ساعتی  نيم  و  روش  می نشيند  هی  و  باال  پايين٬ رود  آيد

 رود به اتاقِ  کناری و می . گردد گويد که اآلنه برمی می ! ام آيد از پس برنمی ! تواند نمی

 زند در می

 مشتری داری؟ شهلی 

 رفته 

 شود تاق می ا واردِ 

 نّر يه ايرون   هر ! فکر کنم يه لولی انداخته باشه باال منه که ِ خر مشتری ه یِ 

 کنی؟ کمک می ! کنم آبش نمياد چه می

 خوره پنجاه تا آب می 

ش هشتاد تاست٬ نصفش مالِ  تو همه 
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 خودش را بکند لخت شهلی شوند٬ پيش از آنکه که می داخل

 از آقايونِ    باال می کارباال٬ ما  ِ  نکردی حاجی صيغه . گيريم پول  اگه ! مون که

 ! ياريمت پايين تايی بری باال٬ خدامون می پنجاه

 ! شهری سرش را تکان می دهد که يعنی خيالی نيست٬ باشد

 می شود  بازيکناِن علی کريمی ٬ شهال لخت که  از  با تيِم يکی  دارد  پرسپوليس که

 کريمی  نيکی  پستان  قدِّ  می اس توپی  سينه  ظهور . زند توِپ  اتاق  هردو . کند می در

 . پرند روی شهری که قبلن ميشا خوابانده بودش سرِ  همين تخِت تک نفری می

 آورند کير درمی دومِ  چروک شده را از تِن كان ! کاپوت ببخشيد  ۱

 کله و کمرش می اسپره  ۱  پاشند تا يی از روی ميز کناری برداشته پيس پيسی سرِ 

 ود ش بر پيسی

 کنند کاندومش را عوض می ! ببخشيد کيرم  ۱

 خوری همزمان ميشا خايه . ام که غلت بزند کند روی سينه پستانش را ول می شهلی  ۱

 گذارد ای از پوستش را می کرده همچين طوری که بفهمی نفهمی دردت بگيرد٬ تکه

 زند گيرد و هی ليس٬ ليس می بوسد٬ گاز می گيرد و می بين دندانهاش و گاز می

 غلت خورد٬ شهلی پستانِ   ۱

 رسيد رفت و رفت و  پای کيرم  خودش برد . رفت تا  با  هم  پس سر و صورتش را

 ُکش آمد جلوی چشمهام و لمبرهاش در جنگی چنين عرب ! پايين و کونش آخ جوووون

 هم مثل ُاُحد ناگهان ی بدر طوری لرزيدند و رقصيدند که محمد رسول اهللا در قزوه

 شکست خورد

 شهری هم راست کرده بود٬ خواهش کرد ميشا حاال ديگر عالوه بر کير٬ تخيِل  ۱

. نيز کونش را به شماِل غربی ببرد
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 صفايی ! ای عجب صحنه وای  تپه ! چه  چون  زيِر کوسی چنين٬  از  که  درِز ی ُاحد٬

 م  بيرون٬  باشد  انداخته  را  خودش  ن کون  هرگز  عايشه  وقِت  هم  بود کر حمد  . ده

 ک عالقه  اگر  پرداخِت مندان  با  باشند٬  داشته  اعتباری  خرده ۷ ارِت  فقط  و  ای دالر

 د ن اين فيلم را به تماشا بنشين ٬ ی پاريسی همان ليسنده ی اينترنتیِ  خانه توانند درجنده می

 پستانهای  که  همان جا  کار درمی شهلی تا  از زيرِ   و راستی اون يکی رو سفيد  آيد

 آيد پايين رود و می و همچنان که باال می شاشد روی کير ميشا می ! اسمش چه بود؟ ها

 و رفت باال و آمد پايين و رفت و آمد کرد چيزی در چيزی تا جايی که تخت هم با اين

 بی  قاب که  لرزش گرفت و  ديوار  دادش درآمد٬  رسيد٬  ارگاسم  به  نفر  سه  تابی هر

 . شد ال ی پرهام پخش و پ های شيشه در اقصی نقاط خانه خرده ! کرد٬ ناگهان افتاد می

 روزنامه  که  فرداست  شده  تمام  ديگر  هستن  شهری  بنويسند٬ برای  عصر  های

 . مرگش شد و بانِی زن خوابيد٬ باعث تابلوی نقاشِی دو شاعری که در احتياطِی بی

Mikirtimoot 

ميترائی ۷۹۶۹ تاپستانِ 
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 بخش پنجم

راست مردانه با دست رفتارِ
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 کم  پارسی دارد  که  جانم  و  زبانم٬  برای  دلم  می کم  پسرش . سوزد ست٬  روزها  اين

 . کند خود را گذشت می ترين عمِر حسی

 حال می  قلم داند که يائسه طفلی نمی ! گذارند قالش می ... آيد که قال کند با تا  دارند  ها

 . مرا رقم بزنند زنند تا تاريخِ  می

 ! ن جماعِت دست باز و دست ساز اند با اي ام کرده گل٬ عجب قاطی امثال سياه

 ِ بزنم به سرِ خودم که هجرتی در خودم دارد و تبعيدی ! آمده بودم حزِب خودم را بزنم

 ! خوِد شعرم

 سی های عبدالرضايی کيست؟ مرا با اين سنِّ علی ٬ فهميد شعر چيست آخرشما چه می

 ! نکنيد برداری اينهمه خاک ! مثل شعر ٬ ام تان هيچ ربطی نيست٬ هزار ساله ساله

 ک  تنهايی  هميشه  تا  کنيد  برداری  سرم  از  تيمارستاِن دست  که ِ خودم  اسم  کناِر  نم

 . در فرداست ِ شاعران

 خواهيد جهان خواستيد و می می ! سياسی هستيد٬ مطمئنم ! دانم شمايان بزرگواريد٬ می

 ! را عوض کنيد ارواحِ کونتان

 اين چه بينيد در ؟ نمی ... يض توانم خودم را تعو عوضی که حتا نمی ِ چکار داريد به من

 ؟ ! زنم کنم چطور دارم توی کوس و کون غلت می

 زندانيد ! ترس آمديد پای اعدامی بوديد که از ِ شمايان شهيدان  من ! هنوز هم خوِد  با

 بلکه ترسی سوار بود بر هراسی که از من . ولی که اينهمه ايرانم٬ فراری همراه نبود

 کم . داشتند  آنقدر  خايه  برگردم  نکشند اگر  مرا  که  جا م ! دارند  هم  باز  که  جبورند

 آشغالی چون من ِ جاذب شغل ِ کاذب و کون لمبران ِ اين پيغمبران از ِ هراس ! بکشند

! نيست
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 طاليی  حّس ٬ ست برای مدالی که  از  ب گردنی پر  مس ! دم ِ  را  آن  مرحمت فرموده

 را ِ من اين جهان « ! يد کن  ديگری هست ! » نابلدم شما  درِد  م که هنوز کشفش باردارِ 

 می . ايد نکرده  زور  که  هم  می خيلی  ديروز  به  دوری . رسيد زنيد٬  امروز  از  هنوز

 بعدی پالک دارد٬ دعوت کنم؟ ِ چند قرن دمِ  ام که خانه توانمتان به چطور می ! داريد

 کنند به حافظ ای بخوانند و گاهی خواهش می کنند به جايی که آه نامه گاهی دعوتم می

 گرچه گاهی دل دل . و هيچ ربطی به سعدی ندارم . از مولوی دورم من ! درس بدهم

 اما اين . کنم فرو٬ درِ کونِ شمس تبريزی کنم با بيدل٬ و انگشتی می دل ای دل ای می

 . ام ی کافی عرفانشان را گاييده به اندازه ٬ اند دو نفر هم آبروريزی کرده

 خنده کونی  حاِل  در  سوفی  که  گاهی  چشم ها٬  گريه گری  پناهنده می هاش  اش کند٬

 چون خواننده . خوانند می  می و  ترانه  بلد اند٬  اصلن  پولی برای شعری که  تا  خواهند

 باشند  داده  بخوانند٬  حتا  مهربانند ! نيستند  چقدر  پخش ! اينها  راديو  توی  مرا  دارند

 خواهند مرا می ! جانمی . برنَدم به تلويزيون که ويز ويز کنم مثل خودشان می ! کنند می

 کنند معرو  نمی ! ف  بر  من  سِر  از  دست  نمی چرا  پولی  من  کولی دارند؟  خواهم٬

 ! خواهم نمی

 ؟ ! گری کند در اين هيچستان دهی که تنهايی کافی نمی ِ کوس به اين کافر چرا ! خدايا

 دارم  کيرخانه  کرده ٬ چون  کارخانه فکر  آن  در  شرکت  شاعرسازی اند  و  ليسنده  ی

 ! کنم می

 ؟ ! من و کوس بازی

 ب  اين  و  باشيم من  دور  هم  از  که  نزديک هستيم  هم  به  آنقدر  هنوز ! ازی  را  اين

 . دانند نمی

رود؟ چرا به کِت هيچکس نمی ٬ مرگ نبوده ديگر مرد نيست ٬ اين مرد
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 آمده كيِر او مهاراجه بوده اصلن از ازل او خواجه بوده هرگز از سکس خوشش نمی

 ؟ برای ! اصلن چرا دروغ ستودنی يعنی پستان بوده ِ بلکه برای تماشای آن معماری

 بعد از تماشا هم که ٬ های پيرهن بوده دکمه ِ باز کردن ِ استان هم نبوده طرف عاشق

 ی کرده چون با دروغی که در باره کرده اما نمی شده بايد خداحافظی می ديدن تمام می

 شده٬ با اينهمه آن روزها ديگر گذشته٬ دسترسی به گفته بازی تازه آغاز می عاشقم می

 بازی را خانه نده ج  دکمه  پوندی های سوهو  هفتاد  دفعه  هر  کرده  نازنينی بت ِ آسان

 سينمای سينه که اکران شده رّد کمربند را گرفته آن های پيراهنی گشوده دکمه کرده

 زيپ را کشيده پايين و گفته پشت کن و خانم خيال کرده خواجه خواسته را باز کرده

 ما  از راِه  يا از پشت دخالت کرده  لرو به خيابان زده پس هراسيده چون اهلش نبوده

 گفته  بالفاصله  مهاراجه  چون  ترس نبوده  به  نيازی  اما  نداشته  Don’t کونش را

worry 

 بر سطح  از المسه  دستی پر  و  پايين  کشيده  شورت را  و  شلوار  کون کوس و بعد

 نيم ساعتت يکهو شنيده جنده فوری گفته چرخانده کلی به شناسائِی شخصيت پرداخته

 دوباره پی کرده اما پاره بی ِ د طی کرده يک  پنجاه پوندی تمام شده اگر مايلی اول باي

 Don’t worry مهاراجه باز هم فرموده

 می  سينمايش چون  سِر توانسته  خانه را  که  نبوده  بيخود  کرده  تمام  های سوهو وقت

 کردن که نبوده بلکه تنها ها شده چون اهلِ  اش خوانده محبوبترين مشتریِ  جنده ديوانه

 !!! تا از برای عملياِت لب در شب٬ خيالی مسلح کرده و شده باشد کرده نگاه می

 در . افتد می شود که از جوانی يک مهاراجه وقتی جوان می ٬ هر زنی اصلن برعکِس

 اصلی  اولين خوابيدن ترين کردِن اصل٬  دو زن بود ِ او  با  فکر ِ کردن . او  حتا  آنها

برای هر زنی او آخرين دادن بود اما آخرين . کرد دن را غير ممکن می کردن به کر
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 چون با هر زنی که می خوابيدم٬ يک آخرين کردن داشتم . باری که او داد٬ من نبودم

 ! شود تا من تمام کنم پس زن تمام نمی . اما آخرين کردنِ  من آن زن نبود٬ من بود

 ما چون دو نفر بودند٬ جنده نبودند٬ من آنها گرچه با من در بستری دوتايی خوابيدند٬ ا

 . کردم و چون يک نفر نبودم٬ داشتم به کردن خدمت می ! سه نفر بودم

 دادن به من نزديک شد  جر بدهم٬  من استعداد عجيبی در . هميشه بی آنکه خودم را

 اما هميشه کرده می  کردن دارم٬  فوق العاده شوم٬ البد خيال رابطه با  . ای هستم پرداِز

 . کيرم چون بی برو برگرد به او می . تواند تخيلم را به زور از من بگيرد ی کسی نم

 خيلی  سکس مرگ است برای  می . ها  مرگ فرار  از  نمی آنها  و  دارند کنند  که  دانند

 . دهند زندگی را از دست می

 کوس پشت می  به  ک دائم  کير  به  و  می کنند  پا  يک کاره  می ٬ شود ه  بگير : زنند تشر

 ! م شو اصلن برو گ ! بخواب

 آتش ِ فرمان ! بروی تو هی زندگی لرزند رو شود به سربازانی که می چگونه می

 داد؟

 کند تا مرگ به آسانی خواهند بدهند٬ و همين توليِد قانون می توانند بکنند٬ نه می نه می

 . ِشان قدم بزند بين

 ! اند جنس اند٬ اما از هيچ جنسی برخوردار نيستند٬ چون بد اينها همه هرمافروديت

 آيد که يش می در بين اين اجناس٬ من به چيزی جز زن احساس ندارم٬ با اينهمه کم پ

 يک ِ ؟ در مقابله با خواهش خواهند بدهند٬ چکار کنم اما آنها می ٬ بخواهم زنی را بکنم

 زن  که  ضعيفم  کوهستانی  نيستم٬  هم  من  نيم  من  خاموش زن٬  را  ارتفاعاتش  ها

 ! اند کرده

 يک زِن  در  بودم هميشه  حاضر  من علی . ديگر  فکرهای  به  زنی  الخصوص وقتی

. خواهد زندگی را خالص کند٬ دوری دارم ای که می اما هنوز از تک گلوله . افتاد می
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 خواهم لطفن کمی نزديک شويد٬ می ! بياييد آشتی کنيم ٬ ديشب به چارديوارِ  اتاقم گفتم

 ! ببوسمتان

 انبار می داری کوس هيچ زنی ديوار نيست٬ هر زن جهاِن  در خود  مرا  . کند ست که

 . ديگری کار کنم کوسِ  شود تا بر شوم فوری محو می ی خالی که م

 مرا ُقر ِ زنی آمد و احساس خيابانی که در حکمِت گريه سينه کرده بود٬ سِر يک روز

 خواهد کردن فقط می ِ ری که بودم ديدم٬ يک جنده که مثل ناگهان او را همانطو ! زد

 برای شدن کافی نيست؟ آيا همين ! بدهد

 شوی؟ آيد٬ چرا نمی به خودم گفتم اين عاشق است که دارد می

 ! و شد

 نمک سابيده بود٬ راه دادن٬ و راه رفتن ديگر وحشت نبود  . زنی روی زخمهايم کوِه

 يک شب ديدم . پس با او يکی شدم . شدم اين زن من بودم که داشتم به خودم نزديک می

 ! دم ايم٬ فوری ولش کر سه تا شده

 کردن لذتی هولناک دارد٬ کسی نمی ٬ ول کردن  خوِد  رای همين است که ب ! داند مثِل

 . کارخانه را بسوزاند ٬ خانواده ِ چسبند تا عمر به هم می کنه ِ گاهی دو نفر مثل

 ! داند چون و چرای حواس٬ کسی نمی بی ِ آن قتل عام ازدواج هراس است و تداوِم

 اين پايان ! من ول کردم  بازی نبود عايش ِ اما  کم داشت . ه  کم  که  اين بازی نبود  آيا

 باخت؟ می

 دليل ست٬ چون ُح ترين بازنده ای احمق هر برنده  داند او چه می . داند باخت می ِ مق را

 آغ  هرگز  پايان  نمی که  بازی . شود از  در  بازی ِ شايد  ببرد٬  چی؟ ِ بعدی هم  ديگر

 باخت خوابيدن کند ِ تا شتر کند سر و کله يشه پيدا می خيلی عا ِ باالخره يک عاشق

! پيشِ  پاش
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 کند٬ تنها به باختی که دست داد٬ ردهای قبلن ديگر ذکر نمی باز٬ از ُب حاال جناِب عايشه

 ! بازند برد٬ هر دو می چون هيچ نبردی را هيچکس نمی . کند بعدن فکر می

 می  ديگر نبايد  جّراحی می مهاراجه  او را  کردن هميشه  زيرا  اي . کرد کرد٬  نهمه طیِّ

 بزرگ زده جانش ِ که نزديک شده بود٬ نيشتری به زخم به هر ٬ خوابی که کرده بود

 . خوره خورده بود ِ را مثل

 تازه با آن سرو ٬ کردم کرد که فکر می تختخوابی آماده می ٬ شدم به هر که نزديک می

 . ام کار پيدا کرده

 . کرده بود مرا عدم ٬ زند آلود که معمولن در جنوِب شب قدم می مه ِ يک جنون

 . زدم که ناگهان روز شد در عدم داشتم قدم در آدم می

 کسی انگار٬ کردن را از من . کرد به شدت از کردن دوری می ٬ حاال چيزی در من

 . کش رفته بود٬ کيش داده بود به احساساتم٬ و من مانده بودم چه کنم

 ! شدم مات می ٬ ماندم اگر می

 ! تورات شدم ِ پس راهی

 زن  هنوز  کردن ه البته  چون  دارم٬  دوست  را  نمی ا  کم  من  از  چيزی  اما . کند شان

 آنها دوست ندارند مردم . دوزند ام لباس می شود٬ برای آزادی شان که بيشتر می عالقه

 لخت ببينند٬ اصلن برای همين است که برای پنجره  دوخته های خانه مرا  . اند ام پرده

 کنند برای آنهاست که دارم می شوند٬ چون فکر خوانند صاحب می شعرهايم را که می

 احمقانه نيست؟ ! نويسم می

 تِن  روی  می گاهی  که  د پشمالوم  می خوابند٬  سينه ست  موهای  الی  و برند  ادعا ام٬

 ! شوند ؟ صاحِب پشم می ! بينيد می ! ماست ِ کنند اين مال می

 نمی  نيستم٬  هم  خودم  مال  می ! فهمند من  محاصره  را  بدنم  اختيار تا  در  را  تنم  کنند٬

 می می  برپا  سرتاسرش يک ديکتاتوری  بر  فوری  و  بع . کنند گيرند  بعدی گرچه دها
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 رد اما چرا کسی به فکرهای آزادِی گي کوچک را تحويل می ِ آيد و اين ديکتاتوری می

 نيست؟ عافی شاعِر يک

 مثِل تِن  ساِل بريتانيا ی بدقواره هيکِل من  ششصد  انواِع ست که  آن آزگار  بر  ملکه

 ل لندن نبود و هزار مثل لندن که هرگز ما ! ام خودم نبوده ِ گز مال هر . حکومت کرده

 . اند عن در آن ماندن کرده ِ و يک ملت عين

 ! همه مجبورند

 ی مردمِ اين شهر هم دوستم٬ چون با همه . ماندن در همين لندن هستم من که عازِم مثِل

 هيچکس دوست نيستم  رد . با  از کنارم  آويخته  اين مردمی که  ٬ شوند می هر روز با

 می  دوِر فاصله  و  نرده سازم  می خودم  دوباره  مجسمه ای  گاهی  می کشم٬  بر ای  شوم

 ! ست های مجّسمه تماشای آدم ميدانی بزرگ٬ که هنوز در حاِل

 دهد به راه دو پا که پا می دو چشم سری دارد و دو گوش آدمی

 که فقط يک کله دارد و کيری گاه

 بعضی از اين آدمها که ندارند گر چه

 دارند چيزهايی

 يعنی چيزی

 مثِل تاقچه

 اند سرش که پاالن گذاشته

! آيد دنيا در می زيباترين کوِن از دِل هميشه گه
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 ششم بخش

هاي بزرگ تريبون دارند وقتي دروغ
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 های بزرگ هنوز تريبون دارند٬ اما کون ندارند به زبان که شعرهايم را شير دروغ

 بزنند ٬ دهد می  فراِر . شبيخون  کرده چنان  سوفی  عارف از  که  کوفی٬  جماعِت  اند

 مسجد علی که يوفی نبوده هرگز٬ تنها به حضراِت ! اند٬ عجبا مسلک و صوفی شده

 نقاِط خانم  از اقصا  مالصدرا٬  ی ها٬ با عجب نقطه االقصايش که باغی بود پای پلِ 

 . آمدند زيارت که بکارت را زده باشم داغی می

 نشد  عمری عشق سازی کنيم٬  که  بشويم ِ من  عاشق  برويم  هم  با  بود  عشق ! قرار

 شد  بازی تمام  يک کاره  و  يازده ! بازی کرديم  همه  بودند آنها  چون . ی شهريور  و

 شدند تا تختخوابی از خيلی٬ ماه ديگر بودند٬ به عشقِ چند دختر بستری می سه هميشه

 بازی کند عاشق  عايشه  نفر  چند  با  خوشمزه  داده  ليلی حال  از  اين . تر  طی  باالخره

 اجاره سال  در  هرگز  پيمودم٬  که  نبودم هايی  کسی  که . ی  عکسِ عروسکی  کرايهء

 در خيابانی که جايی نمی رفت جز من٬ هميشه . ی بودم افتاده بود بر لبخندی پالستيک

 می  را  کسی نسازم طوری خودم  با  هرگز  که  ساختگی بودند٬ . ساختم  هم  آنها  البته

 ماژيک می هاشان را عمل می رملی که داشت چشم . زندگی نبودند  کشيدند کرد٬ مثلِ 

 اما گوشم مثِل . آورد آمد که فوری گوشتم را عمل می هايی به عمل می در ماتيک و لب

 می  درد  دارد  که  بدهکاری نمی خودکارم  خانه . کرد کند٬  درِ همان  سر  بر  هم  هنوز

 . کند ن داری کند که برده ری می دا پرده ٬ سازی که بستگی دارد به عايشه بازی

 اينکه پس راهی ندارم جز . کند هايم سرپيچی می اگر اين داستان را باندپيچی کنم٬ زخم

 . نم ايمانم را پانسمان ک

 ! بايد خدايی برای خودم بسازانم و اسمش را کوس گذاری کنم

 زودی نمی  ارزان اصلن چرا  به سکسِ شاِپ سرِ کوچه و  پوندی را روم  ترين پنجاه

هاش کون گشادی مبادا سوراخ سمبه . اش کنم کنم؟ يادم بماند درست چک خريدن نمی
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 نمی . کند  که  تنها  کوسِ   نه٬  ش اما  کونکاری کند  حرارت تواند  از  تازه  های من بها٬

 نمی  خوشم  زنم کنم . آيد درآوردی هم  هم  را  اين خدای تازه  بهتر که  عجب . پس چه

 کرده حرفی می  انگاری کوسخولی کرايه  آسمانش زنم٬  و  زمين  از  که  جهانی  در  ام

 کارخانه کوس می  منِت  چرا  بکشم بارد٬  را  کوس سازی  کيرخانه . های  خودم  مگر

 کردند به خانه دعوت شب همان دو خانم را که آنهمه خانمی می ندارم؟ اصلن چرا دي

 کتبی کرده بودند که شفاعِت مرا شهلی و ِشری ! ب شبِ  کون داری بود نکردم؟ عج

 ِ  کوس کون باال پيشِ خانم  با  بودند  ُپر کرده  را  کوچه  راديکالی پای نامه . ٬  شان هم

 . کير برد زيرِ  کشيده بودند که دنيا را می

 ام بايد شود که فهميده دوسالی می ! ی اين کارها ديگر خيلی کيرم٬ ببخشيد پيرم البته برا

 ! شود٬ چه کنم اما نمی . به يک ساعِت بعدی فکر کنم

 فقط نصيحت می  دور  از  ديگر گوش نمی دوستانم  گشادها کنند٬  کون  گفتن٬  به  دهند

 دشمن شده  برده . اند همه  حماقت را  دشمنانم  در عرشه با  کير ه وقتی ک . اند  ِ  اندام  به

 . ها را ول کرده ست رسند در تازه که نقطه ای می کنند٬ به نکته می زن ی يک خورده

 که هنوز درهای خودش را در سوهو به ٬ اند جز کوس همه از من بفرما را پس گرفته

 خواهند و اين بيشتر دوست دارم٬ چون فقط پول می اينها را . ست رويم باز نگه داشته

 . هوا خودش را حسابی يه روشنی زده بود . ه امروز می توانستم نکنم اری بود ک تنها ک

 درخواست ارتقای حقوقی  دخترهای هتل طفلی چنان  نقاِط  اقصا  که  بود  شده  ش رد

 بود و جنده خانه  ابرِ  صبحی که . بودند ورشکست بشوند های لندن رفته مقصد شده

 همين جعبه باالی سرش٬  با  بود٬  گرفته  يکی از ی ابزارش خودش را  به  بود  رفته

 آنقدر درِ کونِ بيچاره پيچ گوشتی کرده بود . اتاقها که سرمای کولرش از کار افتاده بود

 که حضرِت کون ببخشيد کولر به گوزيدن افتاد و هوايی خنک به هيکل اتاق صادر

 کرستی که روی تخت ريخته . شد  با  بود  بده  حاال ويرش گرفته  مرگم  وای خدا



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱۱۲

 خواب  بود  بود گرفته  دور . يده  کرست را  بود  برداشته  اول  بود٬  نخوابيده  کمر يعنی

 از ِ  هم  را  ماماندوزِ مهمان  شورِت  بود  گشته  نبود٬  کافی  چون  و  بود  کيرش پيچيده

 لب و از طرزِ  بوی چمدان کشيده بود بيرون و گذاشته بود سرِ دماغ و ماليده بود به

 بعد تخيلش . شناسايی کرده بود ! يد ی مربوطه را شنا ببخش کوس و کون٬ تيپ و قيافه

 پاها که خيلی تُپل بود٬ آغاز کرده رفته بود روی رانی مکث کرده بود که سه از مچِ 

 ! ی کوس ايستاده بود و ناگهان کرده بود تا ته سپس روی تپه . ی آفريقايی داشت تا لکه

 ... َت َت ته تا ! و باز هم تا ته ! ته

 يادش  بود که يک کاره  بود آنطرِف اين کوسِ عزيز٬ کونی لذيذ قطار در راه  افتاده

 رفته بود آنطرف٬ يعنی نرفته بود٬ برگردانده بودش علياحضرت کوِن . منتظر است

 ی کون را باز کرده خوشمزه سبابه درِز اعظم را به پشت و با دو پهلوی دو انگشِت

 حلقه تفی قل داده بود در دهن و حکمن ريخته بود توی ! عجب سوراخ خوشگلی . بود

 ی کيرش به ماساژ دور و برِ سوراخ پرداخته بعد يواشکی کله را کرده بود و با کله

 پس دوباره . تو٬ زنِ بدن به رعشه افتاده بود٬ انگارهنوز موسمِ  فرو فرا نرسيده بود

 بود در سوراخ و  برده  بود بيرون و انگشِت سبابه اش را  درآوردن کرده  کيرش را

 ناگهان . از شدت شهواتی گری کيرش ترکيدن کرده بود حاال . نازنازی ش کرده بود

 که  کتابی  درباره  بود  کرده  نوشتن  کوسمشنگی که  از  خوانده  نقدی  بود  يادش آمده

 پس بی خياِل لذيذ . ليسنده اش ريدن کرده بود به شخصيتی که برای کون قائل شده بود

 يعنی کيرش شد و سعی کرد به عن شناسی پرداخته در نتيجه جناب شخصيت شناسش

 در سوراخ  بود  کرده  دسته  تا  اما . را  بود٬  رفته  درد  بدن  بدجوری در  دوباره  گويا

 به کيرم . ديگر طاقتش لياقت نداشت  بود  کاندوم ! گفته  حتی اگر از آنِ االغ باشد٬با

 فرمان هفتمِ خدای تازه افتاد . ِگرانی اين کونِ آسمانی را بايد کرد  در همين لحظه ياِد

 بو  فرموده ِ هر د٬ که ِ چون  باشد رقم در  رضا  که  اونی  جز  فرماييد  گذاشتن ! خری
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 م  اين کون ناگهان يک لحظه  بود  يادش افتاده  استانبول ِ کث کرده  پس . رزاست نه

 بود  آقای تلمبه اش به کار آغازيدن کرده  خود گفته بود . دوباره  وسط کار بود که با

 است٬ نکند جناِب ک  باشد انگاری داخلِ سوراخ جامداتی شده  يک کاره ! له عنی شده

 درش آورده بود و ديده بود عجب کيرِ خوشگلی دارد هنوز٬پس دوباره کرد تو٬ بعد

 پشت٬  بر  که  را  زن  بود٬  توش  دسته  تا  که  حالتی  درهمان  فشار  صد  چند  از

 طوری که از اطراِف کمر به باال بر . درخوابيدن رفته بود٬ بلندن کرده بود در لندن

 و  بود  مانده  بود تخت  شده  قمبلی  کون  کرده  آويختن  های . پاها  کون  درست شبيه

 بود خوشمزه  عاشق  هنوز  که  دخترانی  شده . ی  برای خودش شهرتی  حاال  انگاری

 درنگی کرد . بودند  دارم . بعد  شاعرسازی  چيزی . عجب کير  نبايد  که  يادش آمد  اما

 کيرش دوباره پر روگری نکند  ود روت پس با صدايی قنبری بهش گفته ب . بگويد تا

 نکن جنده  هرگز گاوِ  ! رو زياد  اگر شاعرساز بودی پس چرا  فروغ تو  مش رحيم

 مرد  افتاد  کاره  يک  و  گرفت  که  کرد  مامآااا  آنقدر  داشت . نشد؟  مونسی  عجب  اما

 کيرم و ببخشيد کونبال رفت سِر راستی مونس که آنهمه کربال ! ی مش رحيم اينا خانه

 چرا موريس بالنشو نشد؟ ٬ بال شد

 ؟ زده بود بر طبِل ! روز ه را دعوت کرده بود ب بالنشويی بيخودی جنون ن کيِر اي پس

 با خياالتش کوبيده رفته بود در حياِت مش رحيم که مباشر پدرش بود و به عاری و بی

 بچه بود که پدر بزرگ آورده بودش به هنوز . کرد کارهای شاليزارشان رسيدگی می

 بود  نگهدارش شده  و  ع . خانه  گاهی طفلی عالقه  طوری که  جان داشت٬  آقا  جيبی به

 خواند آقا نماز می ! اما نه پرده آن پسرِ  زحمتکش را زده پدربزرگ ٬ شدم مطمئنن می

 شاعرسازی  کيِر  مطمئنم . نداشت و  در عجب طوری به مش رحيم شهلی گرچه  را

. انداخت کرده بود
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 با والدين ری خواهرانِ شهاليی بودند که يک خوشگلیِ دست نخورده را ش و شهلی

 بسازد  مرا  آقام  پيش ازآنکه  از د ٬ خود  بودند  پدربزرگ مسئوليت آورده  باغ هات و

 می را توت  ابريشم  کرمها٬  در تلنبارهاش٬  آنها که  به  بود  سپرده  گاهی که . ريختند٬

 می  گرد شد٬ کاس خانوم مدام به کيرِ آقام بند می بين مادر و پدر عزا  کرد که هرزه

 بود

 ش و بابات او را ُسماقی زنت شود که از دختری انداختی هلی سيتی ش حقش بود که

 . ِبدبخت پرداخت به مش رحيِم

 ی مش رحيم شده بودم و هرازگاهی برای علف کشی البته بعدها که عاشقِ گاوِ خانه

 را شری ٬ شهلی گذاشتم٬ فهميدم پدرم جز ش می درزِ  کوسِ گرم توی رفتم و آنجا می

 کبار که در گذشته چون ي درازش هم نمی مش رحيم با آن دماغِ  کرده حتا از هم می

 ايوان که ا ساخته او را گ ِ طويله کار  دمِ   بودم  آمده  بودم٬  غالف کرده  ز کاردم را

 ه با خواهرش داشتند درباره من گفت ری آنجا بود و ش سماقی شربتی بخواهانم٬ شهلی

 کردند می

 عجب اين پسر ! زنه زنه که مو هم نمی ی عظمت خدا رو باش٬ چنان تخته به تخته م

 . کرد٬ دست وردار نبود به باباش رفته٬حاج آقا تا آدم رو از هفت ور نمی

 فرو ! باش شعله مواظب  دخترت بيفته٬  اگه این پسر چشمش به خوشگلیِ 

 ذاشت الاقل پدرش که به اسم رحمان درِ کون ِمش رحيم هم می . کنه گذار نمی

و گوسفند و مرغ هم اما این بی شرف به گاو . ت نداشت ٬کاری به حيوان جماع
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 کنه الاقل مردی کنن و یه مش . کنه رحم نمی  از مونس که چيزی نمونده خدا

 . رحيمِ جوون هم واسه این بينوا پيدا کنن

 کنم  چه  بودم  گوش ايستاده اگر می . مانده  می فهميدند  خيلی خيلی بد  چون . شد ام

 چون به مادرم ! و اين غير ممکن بود . دو را با هم بکنم شدم استغفراهللا هر مجبور می

 بودم  بود هرگهی که می . قول داده  هرگز يعنی کاس عروس گفته  خواهی بخور اما

 که چند سالی بيشتر از تو به زندگی ريده نخور زنی  اين زنی که ! را  راستی نکند

 . باشد زندگی ش٬ بيشتر از من کرده ام در هتل٬ تخيل کرده

 ببخشيد شدت ت از  بود ! رس ناگهان کيرش خواب ديده  کار . خوابيده  تخيلش از

 شلوارش را  بود٬  باال ه فوری کشيد افتاده  سری به . و پشت ميز تحرير نشست کرد

 بپردازد  کون  شخصيت  مطالعه  به  تا  زد  لواط  فايده . سايت  گشت  نکرد هرچه  . ای

 صاحب ون٬ سن وسالِ  شود از طريق شمايل ک ليسنده مزبور ننوشته بود٬ چطور می

 تخمين زد  بود و ُشر و از طرفی مايعاتم هنوز ُشّر . کون را  آب نيامده  قطره  قطره

 کردن  تايپ  به  کردم  شروع  پس  کنم٬  باورش  تا  بود  نريخته  را  ِرگانش

www.worldsex.com 

 دوباره داشتم . م پيدا شد تی رخواس د ری به بخش هرمافروديت ها زده کوِن س بعد

 م زنگ خورد کردم که دستی راست می
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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. 

 از زمين و ! از هتل که زدم بيرون٬ ديدم جل الخالق . نج رفته بود ساعت درست به پ

 می  کفر  دارد  می زمان  کون  کنارم  از  تنداتند  می بارد٬  کوس  هم . آمد گذشت و  باد

 بارانی در کار نبود  ريخته . حاضر بود اما  را  خيابان لخت و مردم کوس و کون ها

 پرسوناژها  چه  انداختم٬  ها  شخصيت  به  بيرون٬نگاهی  قيافه بودند  هم  علی ! ای ی

 اند  شخصيت  بی  خيلی  که  انگليسی  های  بلکه ! الخصوص کون  نيستند٬  بی  يعنی

 مشابه  دارند کاراکتری  هم  می . ی  گاهی  گوشه البته  در  که  به ا شود  کناری٬  ی٬

 ! هاست کجا تاقچه آفريقا که سلطاِن ای٬ اما اين کجا و کوِن شخصيتی بربخوری تاقچه

 کردم که ناگهان يک رأس حوزه می ه داشتم رفت Earl’s court station های به سمت

 اينهمه سال دوری از خويش و قوم٬ هوسِ قم کرده بعِد علميه از کنارم گذشتن کرد٬

 کرد٬اما عمامه اش را خواست٬ در ناِف لندن داشت رفتن می به سمتی که باد می . بودم

 ويد و يک کاره خورد به پشِت وی را گرفتم و با بادی رفتم که يکهو د . نبرداشته بود

 جلو٬ . عبای جناِب حجت المسلمونی  برد  سانت ۲٥ و طوری سی سانت کمرش را

 کونش را آورد عقب که عبا ناچارن رقت توی درز٬ صحنه آنقدر سکسن بود که اين

 ی خايه ام پوشيده های برف در روده طوری که سگی با سورتمه ! هوا شده بودم گی

 کونِ ُم حجره در زد و کيرم له له می  به چند ! زد َچه َچه می ٬ ال ی سرم دور و برِ 

 کرد٬  تمام  رسيدم٬خيابان خودش را  که ِ قم  تازه سرِ چارراه٬ قدمی  پای چراغی که

قرمز شده بود٬ناگهان قانون به کونِ  آغا ايست داد٬ کمی ايستاد٬ بعد قرمز سبز شد٬
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 که درش مانکنی لخت شده من هم که راست کرده بودم٬ پشِت ويترينی . باز هم نرفت

 تا دو ٬ عبا ! چشمها را که يواشکی چپ کردم٬ يک کاره ديدم جانمی . بود٬ مکث کردم

 بودم . شده  کرده  درست  چشم  با  که  را  تنگی  زاويه  کردم ٬ پس  گشاد  کم  . کم

 شود که ديد اين را ديگر پنج سالی می ! آن هم در باد ! زنِ چادری ! چادر ! الخالق جل

 و دوباره با من دنبال اين چادرهای نر . کردم که ضّدِ  حال نزند از باد خواهش . نزدم

 که رسيدند٬ جناِب باد٬ تندی دويد و خودش را چسباند به Station دمِ  . ماده رفتن کند

 فوت کرد که يکهو ديدم جل الخالق  و طوری درِ کونِ خانم  عجب باريک ! چادرها

 توانستی در٬ که با انگشت هم نمی چنان توی درزِ خانم تو رفته بود چا ! است اين کمر

 ه اين بارَک للهی ِ ب ه آن باريکی چطور از کون رِ  ب مانده بودم کم ... و چنان فرو چنين

 . کند نگهداری می

 که مرا طیِ اين سالها اسير و ابيرِ خود کرده بودند٬ ٬ دخترهای سياه و سفيِد کون باال

 کردند اما المّصب گذشتن می لخت و پتی٬ فقط با شورتک و سينه بندی از کنارشان

 بود ِ چادر ِ الکردار٬فقط پی  کير  اين  رادار٬  دين . اين  اين  اسالم  که  نبود  پس بيخود

 ِسکسیِ مردانه حجاب را اکيدن کرده حتا اليت اهللا رزا پاريسی هم درتوضيح المسئله

 اصلن سکسی که سعیِ  . کند اش کتابت کرده زنِ چادری تخيلِ آويخته را فرهيخته می

 بی هيچ تالشی به چشم بدهد٬ خدايی هيچ لطفن همه يل نداشته باشد و تخ  ی سهم را

 ی شد تقی به توقی خورده اين جمهوریِ مسلمونی کيری کيری سرِ همه اگر می . ندارد

 بکشد  چادر  می عجب خيال ! شد می وای چی ٬ دنيا  و رجوع  در بازاری رفع  کرديم

 ! کائنات

 می  جوانترها  برای  دلم  کرده سوزد چقدر  چپ  را  جريانشان  شرِّحجاب٬  از  ! اند که

؟ ! کنند که تا دسته در راست فرو کنند راستی چرا راست نمی
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 ! آزاد کن خودت را ! ش توانی بخری اگر داشته باشی می ! بابا جان آزادی يعنی پول

 می  چی جور  می ترک نوازی و رب ع با . شود همه ِ ديگری کور  گره  . شود بازی هم

 کش حکومت  همه  را ! اند ک ها  خودت  کن کيِر  ببين ! چاق  وسِط ! مرا  هستم  اينجا

 زنم و صدای اين کوسنويسی آزادم کيرم را توی اين خيابانی که دارم قدم می ! آزادی

 کاست می  در  پياده را  پوند  هزار  را٬  زيبا  اين  پليس ببيند  اگر  اما  دربياورم  ام ريزم

 هيچ می  که  خايه ! کند  بايد  کلی  ب تازه  بيشتر های کورت را  که  چند مالم  نبّرد ماه از

 م با شما فرق ها دارد٬ نه يا جنسِ آزادیِ درخواستی ! خيال نکنی من کوسخولم . برام

 ٬ کنی توهين از يک کلمه اگراينجا به کوئين يک کلمه حتا به اندازه يک حرف ! جانم

 ب خيلی از اين چپ های دوآتشه که کينِگ جاکشِ خودمان را تا . گذارند درِ کونت می

 دهند که شرِط اخِذ اگر حرفی طرز کنی به پاسپورِت انگليسی شان ُپز می ٬ نياوردند

 مادرمان را ِ اين سده  طّی  کوئينِ کشوری ست که  آن قولِ وفاداری وجان نثاری به

 جاهايی مخلفات ست٬ منتها در ا باالخره٬ آسمانِ همه جا همان گند و گه ! گاييده ست

 مثلن بعيد است برای همين چرندياتی که ! آيد ی نمی قاطی اش کرده اند و به نظر ابر

 شود٬ همين دولِت می ويزای مرا که سالِ آينده فينيش ٬ هرمافروديت بلغورکرده ام در

 من اگر حرِف حساب نزنم ! نکند ! به کيرم . تمديد کند براحتی براون وردن کارگریِ گ

 ننويسم . ميرم می  چاقو  شرِط  به  که  می . شاعرم  ليسنده واّال  از شدم  و  ادبداری  ی

 . ساختم هرمافروديت شاهکار می

 ديده  حاال  خوانده تا  يا  ليسنده ايد  ازهمين  يکی  پناهنده ايد  اينهمه های  به  خودمان  ی

 گويند اينجا بهشت است بازی در کشورِ ميزبان گير بدهد؟ حتمن ارواحِ کونشان می گه

 تواند به کوسِ تنِگ يک فرشته دانند که يک ليسنده اگر واقعن نويسنده باشد می و نمی

 بدهد  گير  بهشت هم  عرض کنم ! در  چه  که  است ! خايه  کساد  بسيار  خدا ! بسی به
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 اند  اخته  و  نمک گير  اند٬ ِ  ت ! پاستوريزه  خرج  چندرغاز  که  اند  ريوِد پ خت خوابيده

 آن مثلِ  ماهيانه شان  بازيافت کنند که با  حيواناِت همين خانه های ي را  کی ازخرده

 . شود از اين جماعت بادی بلند نمی ! خيالتان تخت . شود زندگی کرد م نمی انگليسی ه

 هر  ُمِد  فقط بلدند به جمهوریِ جاکشِ مسلمونی بند کنند که گيردادن به آن اينروزها

 نمی ا لحظه ٬ دّکانی شده  از خود  مثل ی هم  همين جاکش ها  را  ها  آن جنده  که  پرسند

 اند که از شّرشان به اين  آورديم عروسک بزک کرده  پناه  کم هم که ! جنده خانه ها

 افسردگی سبب می می  شّدِت  و آورند  سرِ جمهوریِ مسلمونی بردارند  دست از  شود

 گرفته تا و مغوالستان روم ده ها از يونان و س ی که طّیِ  گيربدهند به فرهنِگ پرشياي

 بدان هجوم آورده آدم شدند و هنوز حتا يک خش سوسکخوار عرب و پستاندار ترک

 کافی ست يک جمهوریِ مسلمونی فقط ده سال در يکی ازهمين کشورهای . برنداشت

 آنوقت يک کاره فرهنِگ اين مردمانِ  بی اروپايی حکومت کرده ترويج حماقت کند٬

 . شود لّت و پار می ار٬ ب گذشته و بی بته زيرِ 

 جز تواند ست که جمهوری حجت االاسالمی که اصلن پرشيايی نيست و نمی چند ماهی

 های خايه ٬ ی تازه مد کرده جهِت عوام فريبی دشمنی با پرشيا شغلی اختيار کند٬ طرز

 می  جات را  می عتيقه  سينه  و سنگی باستانی به  اينکه . زند مالد  با  خيلی ها  درنتيجه

 به ٬ شناسند می خوب را ها بالماسکه اين جنِس  مسلمونی  جمهوریِ   دشمنی با  بنام

 به تحريف ٬ رهنگی ف يک نقِص همه آنهايی که جای نقِد ! د يادتان باش . تازند پرشيا می

 بوزينه حقوق بگيراِن گری مشغولند٬ پرشيايی  که ا جاسوس و  ضربن ی بيش نيستند

 . های عبدالرضايی بايد درِ کونشان گذاشت با يکی از کيرهای علی زورا

 اوست  هوّيِت  همان  وطنش که  آدمی را  جای مقا . کند تعريف می ٬ هر  که  با آنها  بله

 با ديکتاتوری ا  ستيِز  به  ُپِز يی فرهنگِ پرشيا سالمی  با  مايی٬ پرداخته مکش مرِگ
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 تبليغ می  دانند و نديده اند که اين تئوری مصداقی جهانی کنند٬ يا نمی جهان وطنی را

 ندارد و درست همان ها که طرحش کرده اند در واقع نژاد پرستانی بيش نيستند که

 مانده نيمه  عقب  گذاشته جهان ی ِ کار  سر  بوزينه را  همين  زمره  از  يا  که اند٬  گانند

 ! رازی شان کرد بايد با همين ذکَرم ذکرشان رفت و

 خيِر  که  فرانسوی  شاعری  با  می يک روز  برگرداند٬ سرش  را  شعرهام  خواست

 هرمافروديت  از  يکی  اندازه  به  و  بوديم  کرده  مجلس  وطنی  جهان  به درباره  ها

 نمی سلمونی انداختيم م جمهورِی داِر عمامه  جا که  مارشال همه  حقوق دهکده  گذارد

 قديم ساالر يک جور بشری کند٬ اين وسط طرف گاهی برای پرشيا هم که در جهاِن

 می  تيّکه  مّزه بود٬  يک  آمدم  تا  دولِت آمد٬  به  سطری  يک  تاريخ ی  و  اليگاری

 م کرد٬ بعد هم جهان وطن٬ اخم کرد٬ تَخ جناِب روشنفکِر شان اضاف کنم٬ اری استعم

 !!! فرمود تو تنها شاعری هستی که افکارِ تروريستی دارد

 دونی آشی فکرهای دوم خردادی هم که می ! دونی چيه؟ من کيرم پرشيائيه گفتم می

 که باعث شدند ! های کوس ليس پس کيرم اول به پاريس و دوم به خردادی ! فرانسويه

 ! همه کوس ميس کنم اين

 هرچه  باشم٬  که  هرجا  خواست پس  می ه دلم  دنيا کند ِ کونشان  ارواح  چون  نويسم٬

 ! رينم در هر کدام که مستراح ببينم می ! اينهمه اتاق دارد اين کاشانه ! ی من است خانه

 نه پولی ! هاش را چارتاق بازی کنم٬ اين حقِ من است چون دنبالِ يک اتاقم که پنجره

 نشينم٬ م پای لرزش هم می خربزه خورد ! م نرد دنده ! چشمم کور ! خواهم نه کولی می

 می  بکنم حّمالی  بتوانم  تا  چپ می . کنم  راست نه  نه  چپ و راست می ! زنم  که  کنم

 . راست بکنم

 تروريست  بزنيد  صدايم  شما  نژادپرست ! حاال  شاعرم ! بخوانيدم  چون  من  اصلن

پس کيرم به هرچه اجرای دمکراسی در متن که استتيکی زنانه دارد و ! ديکتاتورم
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 صدايی  بابش کرده چند  خودم  تبديلش می که  امشب  از  و  فارسی  در  يک ام  به  کنم

 ! سربلنِد پارسی صدای

 درآورده جاکش  که جز ! اند ها شورش را  شما کسی کدخدای پشت من از آن گهکده

 دربدری پرده  نه  درجهان  کنم  برابرتری  که  بيرون  زدم  نيست٬  بخواه ! اش  يد اگر

 خايه  کنيد  ک تان را مجبورم  درِ کونتان می خايه نم٬ ماليده  را  هندبالم ! مالم ام  هنوز به

 ! که اين دو توپ را فقط در سوراخِ جاکش جماعت فرو کنم بالم آنقدر می

 دارم٬ گشادی عالمی نه حاال که در کون . هاست کردم٬ منظورم آن سال فوتبال که می

 يشه هر توپی هم . کردند هام فوت می شد٬ تخم اوت که می . زدم در جناِب چپ شوت می

 که از جناحين پاس می  کنی در خطِ حمله يعنی توپ خراب . کردم آمد٬ خراب می را

 بودم  کن . فرو  خراب  کوس  ام  نکرده  فرقی  هم  می ! ام حاال  ماهی  برای چند  توانم

 کنم  درست  خدايی  خانوم٬  نمی . خوراِک  می بعدش  سرد  که  خانم  گرم . شود شود٬

 بی  غذای دي . ست فايده کردنش هم  پدرسگ . شب همان غذای پريشب است چون  اين

 چون با اينکه اينهمه عاشقِ فاتی ميتم٬ جناِب کيرم . پرد توپ هم که در کنند٬چرتش نمی

 ترجيح می  را  دارم هفته . دهد َفست فود  جای عايشه  نيست که  عرب ا بيخود  تا  ی دو

 به اين گلها ! زنم زمين می  ام  حاال کردند که اگر جمع می ی خرزهره اينقدر آب داده

 تا وسِط لندن يک خليج عربی داشتند اين هوا و جای تمِب کوچک و الباقی به اين دو

 می گرد ِب بم  بيرون  دائم  می که  شان٬بسنده  دروازه  از  درپارسی کردند ماند  مدام  و

 نمی  خليج  باشند٬ . کردند ِخودمان  خورده  کير  اينکه  برای  نمی پس  گير  . دهم الکی

 شير می  از سينه دوباره  ُجّعلق جماعت بنالند خورم  تا  فالنی پانی ٬ ای که رگ کرده

! ست شديدن ايرانی
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 نشد اجباری بر اختيارِ کس اختيارکنم ای درخور به تن راست کنم تا جامه

 ! ام چون ايرانی

 رحمانه از رِحم بيرونم نياوردند که عمارتی در اوقات راست کنم بی

 سر راست کنم؟ بايد دوباره برگردم از اينهمه سال و حالی

 ! کنم می

 ! کنم در وقت کسی آتش برنمی گرچه با هيزِم

 کنم تا در کسانی که وقِت خود گم دوست ترين وقتم وقتی ست که در وقت٬ دقت می

 . کرده اند٬ وقِف وقت نکنم

 ! هنوز در حالِ  شاعرم

 کنم ام٬ ابالغ می ی در داغ کرده ا حالِ  تازه تا در فارسی اتراق کرده باشم

 ايرانیِ همان ايرانِ مالِک هزارحالت و يک آلتم من

 که تا هرهزارمايل

 مايل به چپ و راستش نيست

 ! کنند٬ ندارم دراين راست راهه بيم از کسانی که تابلوسرِ دريا راست می

 از کناِر خليج مدعی خيلی رفت که بعدها در هوای سرسنگينِ  پارسی به ُگه خورده

 خواهد کرد مراجعت ! ام

 ! دريغا که دريا بی خود از ساليانی که ازخود گذشت٬ به خود نيامد

 ! رو از صدای هرجا که خواهی می

 ی درحال گريه که پای گربه در دويدن آمد

 بنشيند

 کنند مانده ام چگونه اين جماعتی که در چند و چونِ  دنيا چند می

بازند مشت های خود را از طريقِ  دريا می
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 ی که در دريای اعظم انداختند برتخته پاره

 آويختند که مقصد کنند کجا؟

 پارسی بيرون آمد خليج از درونِ  خليج

 آمد با خيلی نامها کنار آمد که خيلی هم به او نمی

 سالهای سياهی در ايران درگذشت

 خيلی نفت از رگ های خزر به هدر رفت

 و آِب ولگا از تکه های شمالی خيلی سررفت

 حذر از مازندران کم بود که خزرهم زيرآِب گيالن زد

 در نقشه غش کرد وغش غش لش که آورديد

 ست؟ ی خليج کشيديد که پارسی قرِ فرنگی در نقشه

 ؟ ! خليج عرعرعربی بی بی بی همه چيز

 ! ُگه خورديد

 يد؟ زن با کيری که غرب راست کرده در ايران جلق می

 امان کم بود که ازآب گرفتيد ؟

 ست عمان کرديم؟ دريای بغل دسِت فارس را که فارسی بد کرديم

 دوباره تازی به کيرخوری راضی شد؟

 ؟ ! دوباره دريا بی ناخدا ديديد و به خود ريديد

 خايه خوابيده جنگيديد با دايه در خاِک

 خارک را خوار کرديد

 کيش را مات کرديد

مات
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 هراسيد ام چگونه از آب هايی که در رستم ادامه دارد نمی مانده

 کنيد؟ برای خليجِ  فارس پارس می

 وای به روزی که اين عرب خوانده های فارسی خورعمامه بردارند از قم و گور گم

 کنند

 آنوقت آلِ  سعود از کيرِ  زال سقوط خواهد کرد

 اق و شيخ نشين با ملخ زمين خواهد خورد عرب به واق و و درعراق

 رستم چرا کمياب شد؟ ! ديشب به افراسياب نوشتم آب

 اند؟ ها کجا رفته بال های زال از شانه

 اين جنِگ تن به تن سهراب کيست؟ در جنگ

 کيست که درچه کنم چه کنم

 ست قطر قِد شاشِ  گيالن هم ني يک من ريش جنِب کيش زيِرعبا برده يک قطره

 خورد بحرين اگر بگوزد گوز گوز در ريدماِن بنفِش اصفهان می

 شود مات می و از امارات اگر عمارت تهی کند تهران

 رود دوباره از افراسياب سر می نوشتم آب

 و استانبول که عاشِق دوِل تهران است

 کند چراغهای غرب نوازش را خاموش کرده سينه بندش را باز می

 استانش ايرانی کند بازی که هر دو

 دوباره اين گربه شير خواهد شد

 نخ شود که در خود ايران کند سر دهد اين های آذربايجان پارس می و باکوی کوچه

 به نخجوان و جوانی نکند با قفقازحاضرکند اين راز درمحضرِ سمرقند و از بخارا

 دوباره بردارد هرات را که از دهات خسته شد

خورند باز يران سند می همه با هم بنام ا
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 شود اين گربه که ديوارهایِ  قدبلندش موش دارد دوباره شير می

 رويم کنيم و تا کيش پيش می کابل از دورِ  کاُبل دوباره باز می

 بريم در عرب که پيشاپيش بر عرب که جنِب غرب پشت دارد شاشيده پيش می

 ! باشيم

 ته باشيم ست برداش که عمامه از سِرهرچه رهبری ست منبری

 ی شعب در الوسرای الوان شيخ کرديد؟ شعبه

 با فيس و افاده کيش را با قيس مات کرديد؟

 ؟ ! خليجِ  عرعرعربی بی بی بی همه چيز

! ُگه خورديد
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 بخش هفتم

ام حواشيِ اين داستاني كه راست كرده
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۱ 

 ي يك عدد فيلمباز هرمانويسي

داود لينچ
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 بود و همين که کارش گرفته . ش ُپر از صفر بود گی زند  از صفر آغاز کرده  بارها

 . برعکسِ  من که ربطی به اين حرفها ندارم٬ َبدآدمی نبود . بود٬ دوباره در رفته بود

 که می  از هر جا  باد بود٬  ِ  برمی ٬ گذشت خود  خيلی در از دست دادن . گشت دوباره

 ! فريده بودند دست داشت٬ اصلن دستهاش را برای دادن آ

 ای بود كه کرد٬ سيزده ساله ش را پيدا می ش تازه داشت سيزده سالگی آنروزها زندگی

 داشتم ! کردم من هم که دائم مثل همين حاال همه را رنگ می . كشيد داشت نقاشی می

 های شهيد زدم تا مثل بعدها که فيلم ش می كشيدم و ديدی به نقاشی از پشت او سرك می

 دش را چنان بلند کشيد که ا ی دستم را بگيرد اما او ناگهان د کردم٬ چيز ثالث را ُکّپی

 او همين هم بعدها . با من همراه بود سرم درد گرفت٬ دردی كه تا پايان سال تحصيلی

 خوابانيد  يك سال در خانه  تا  فلج کرد و  در رديف نيمكت جلويی خالي . را  جاي او

 آن سال٬ البد من كه تحمل جای خالی ! ار ام يک سالِ  آزگار بيک ماند و انگشِت سّبابه

 خری خودم را رفوزه كردم تا بعد اين دسِت شرمگين با آن او را نداشتم از فرِط کله

 . ی سالِ  قبل نبود سال دوم دبيرستان ديگر سيزده ساله . کونِ  خشمگين همكالسی کند

 همكالسي يك يك سال ماندن در خانه او را وادار به مطالعه كرده بود و سال بعد اين

 و  بود سر  باالتر  بقيه  از  كه ا يادم . گردن  را  كتابهايی  ليست  تا  خواستم  او  از  ست

 ميان خرده  در  هنوز  بايد  كه  ــ  كوچكي  كاغذ  در  بگذارد٬  اختيارم  است در  خوانده

 باشد  در كاغذهايم  لينچ  ديويد  و  دوساد  مارکی  ميرزا٬  ايرج  کاتبان٬  شهريار  نام  ــ

 اش هرگز پس ندادم٬ لّق ي را كه از او قرض گرفتم و کونِ  خاطرم هست و كتابهاي

 كتابخانه  در  دارم هنوز  بالش « ٬ » عمليات زناشويی « : ام  با  و » طرزهای جلق زدن

 می » هرمافروديت «  خيال  جرقه که  اولين  به كنم  عالقه  و  جلق  خيابانگردی٬ های
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 دن و دانستن را بدون شك اين او بود كه ميل به دا . دخترنوازی را در من شكوفا كرد

 برانگيخت  من  در  سالگی  پانزده  در خاطره . از  خود  معلمان  از  هيچيك  از  كه  ای

 ندارم  خوابيده . حافظه  که  نقاش بود  همين  پشتی اصلن  حياِت  توی  روزه  هر  را  ام

 جعفر سبيل و به برمی  اينکه باعث و بانی شد نخ بدهم به خاطره٬ دختِر  انگيخت تا

 ُدم باريکی ل کند که جرأت نکنم حّتا هنوز هم سبيلِ  خاطرش باليی جعفر سرم ناز

 به . بگذارم  دوران مدرسه  که  پيچ خورديم  آنقدر دورِ هم  آن سالها  طیِ   ما  باالخره

 او دانشكده را . پايان رسيد و هر دو در دانشكده هنرهای زيبای تهران پذيرفته شديم

 و دوران سخت دانشجويي نيمه رها كرد و نقاش شد٬ و من با اينکه کيِر غول شکستم

 نقاش نشدم ٬   پايان رساندم  مرارت به  با  و ! هنر را  قرن گذشت٬  چند  از رفاقت ها

 همچنان در اين دوستي فاصله ايمنی را رعايت مي كنم تا مبادا باز با پشتش تصادف

 سر  سبيل٬  جعفر  و  برانگيزد  چيزم  کند و کرده  پيدا  هنوز ! کله  هنوزا  او  چند  هر

 ! نويسد و جانب رفاقت را مراعات نمي كند اما چه کنم من نقد می های درباره فيلم

 ! نکند

 پير قديمی  اين  من٬  دوست  بی ! ترين  كالم  يك  در  و  معاصر  هنرمند  نظير٬ اين

 در روشنفكری  شك  بدون  اسبابش  نقد  که  روشنفكر  هنرگندی  يا  کير٬  ست صاحب

 در كارهای او به وضوح قابل رويت  آنچه  اما  گزارش ٬ است بضاعت من نيست٬

 داده  تعهد  است كه  کون و هنرمندی متعهد  ست تصوير دقيق و روشنی از وضعيِت

 او هنرمندی است كه پا در کونِ  خويش و . اكنون را در آثار و رفتارش منعكس كند

 داند٬ بلکه به دالرهای های پيشين نمی هرگز خود را اسير سنت . نگاهی در پيش دارد

 نياموخته و كم در عين . کند بعدی فکر می  است كم  حال كه از آنچه آموخته و ديده

 ديده آموخته وهرچه آموخته داده يعنی ريده و از ! نديده است يعنی هرچه داده ببخشيد

. جويد اين کود٬ به عنوان پشتوانه فرهنگی در آثارش سود می
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 با  آشنايي  مستلزم  ايرانی  غير  دوستداران  برای  شك  بدون  او٬  اسباِب  شأن  درك

 فيلم سنت  به جهان های نفتی و  ورود  در آستانه  از يك سو  فيلمی كه  های من است٬

 ای به ستيز دارد و همين دوآليته جذابيت خارق العاده ای مدرن مدرن و از يك سو شيوه

 اسالمی٬ آثارش را  نظير او در باب هنرهاي جاکشی دانش كم . بخشد كارهای او می

 ا مي كند و به تماشاگر هشدار مي دهد كه هويت امروزی جد از كارهاي مدرن و بی

 زبانش زبان . گويد که در کودکی از دست داده ست نقاش با تأسف از چيزی سخن می

 همانقدر به تاريخِ  . دهد های پورنوست و شيونش از دردی كهنه خبر می انسانِ  فيلم

 موزگاری كه به اطوارِ کيریِ  غرب و اين ويژگی از او آ های گشاد احاطه دارد کون

 . جاکش ساخته است

 ي  نجيب٬  های  زن  آشنای  يک  عجيب٬  يك  او  نيست٬  بزرگ  نقاش  يك  تنها  ك او

 يک کالسِ   و  معركالسيك ِ  ُپر دوستدار  تحليل  به  آن  در  دائم  که  دارد  کوس  از

 شناسائی و کاندوم  کند در سينماي امروز و شکار می های مدرن پرداخته گاهی كارِ 

 ای  پيشه ِ هنر  پی  متفكر دائم  يك  خالصه  و  نداده  کوس  هنوز  که  گردد  می

 . ست اجتماعی

 بعد از اين شخصيت چند بعدی٬ به خدا بعدی ندارد٬ درقياسِ  با او اين خلق٬ همه کيِر

 شد و بزرگترين ! اند جلق  خواهد  يك ميراث فرهنگی بدل  به  بعدها  نيست که  بيخود

 چون ٬ کند اصر اهدا می ی هنرهای مع های مصرف شده را به موزه کلکسيونِ شورت

 شک کسی نظير مثلِ کير که بی ست بی اين استثنای عزيز و تنها٬ ميراثی ! استثنا است

 ... دارای به اين کوتاهی نيست

 دستش که آزاد ريخت٬ مدادش را سرِ ميز ول کرد و از ِمچِ دستهاش خستگی می

چرخی الی ٬ هاش که خشک رفته بود شد٬ دست برد توی موهای زيرِ بغل و انگشت
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 خيسِ خيس بود  آمد٬  بيرون که  گشت و  رايحه . موها  نزديک شد٬  دماغش که  ی به

 مانست ش به طعم خوردنیِ انگشتی می اش کرده بود٬ بوی ترکيبی سکسِی عرق کالفه

 . پا شد . که همزمان در کونِ نقاش و کوسِ شهلی فرو رفته باشد

 ٬ ه ی ژان کوکتو کش رفته بود در گوشه يک عدد تلفن که مثل کتابهای نقاش از خان

 زد و فيلمباز همچنان التفاتی بدان نداشت٬ ناگهان ی خود می بی وقفه داشت به سروکله

 ... ش َبرش می دارد گی بی حوصله

 داری واسه چی گوشی رو برنمی ! چری تو معلومه کدوم گوری می ! الو

 ! نوشتم شهلی کردم و واسه اين جاکش چيز می داشتم اطاعِت امر می
 رو قُرق کردی ! دلت مياد ! نگو جاکش عباسی  چيزی که ازت کم ٬ ؟ تو که دنيا

 ا ! شه جيگر نمی  سکسی اصيِل عوضش منم چنان حاِل ! یه حالی بهش بده

 ! اصلن باش من اومدم بای .... بهت ببخشم که

 فيلم  از  يکی  در  بود شهلی  گرفته  حالش خيلی  که  حاال  اما  بود  نکرده  ٬ هاش بازی

 . بهش بزند تا دوباره فيلمش کند خواست سری می
 ! شم مرسی اینجا پياده می

 دستش را از جيب در نياورده بود ٬ برای اينکه در بزند ٬ حساِب تاکسی را که رسيد

 که باز شد

 .. فردا دوست امروز آشنا ! خانوم خانوما ! چه عجب
 . بلبل زبونی نکن که باید زودی برم ! خوبه خوبه

 اتاق را بوی بدش با عباس فرِط غم آهی کشيد از کون و به پای تخت که رسيدند از

 برای استفراغ . از خانه بيرون ريخت طفلی کيرِ در کمين مانده اش٬ که خودش را
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 کله  به  بيرون  برودِت  و  باد  که  همين  بود٬  کرده  خوابيد آماده  يک کاره  . ش خورد٬

 بود  کالفه  درنگی کرد . عباس کاملن  باری کوچه . پای در  رفت و بعدش دوسه  را

 داشت دوباره  باشد٬  کرده  بيرون  دماغش  از  را  شهلی  بوی  تا  و  رفت  و  برگشت

 پاترولِ  گشت که برمی  با  رفت و  پای فيلمباز ٬ ش خاکستری نقاش گوزش در  پيشِ 

 زيرِ لب گفت اين کيرِ خر ديگه از ٬ افتاد اش تا چشمش به نقاش و ماشين . مز کرد تر

 ن گذاشت و يکی از دستهاش را که در جيب فرو پس بنا را به نديد ! کجاش پيداش شد

 عينکش بازی  ٬داشت با  تفکر می کند  دارد  وچون فيلمبازی که  درآورد  بود٬ کرده

 گفت می  خودش  با  نقاش  که  می : کرد  ُپزی  من چه  واسه  » فاالچی اوريانو « ! داد

 ! نيگاش کن چه حالی داره ! حاال که مرده االغ ! خواد به من کوس بده٬ حاال چی می

 ٬ م حيِف نقاشی ! اما نه ! وِ تخمی فيگوراتي ِ التش چقدر جون می ده واسه يه کار ين ح ا

 ! ول کن

 هر هفته ٬ شان دوباره بوق زد و مثل جعفر سبيل که در دورانِ همان مدرسه . بوق زد

 سوار کند و توی يکی از کرد و آنقدر بوق می کوچه پارک می سِر  هر دو را  زد تا

 دستش را دراز کرد و دِر شاگرد را به روی فيلمباز٬ باز ٬ های قلهک بخواباند خرابه

 اش آرام تابی خورد و آرامتر دِر مافنگی هم با صدای لوالهای روغن نخورده . کرد

 . کرد ِتّقی به سينه ی عباس زد که هنوز داشت در کيا بيای تفکراتش رستمی می

 ! سوار شو بينم ! چته؟ خيلی دَمغی 

 کنی؟ تويی؟ اينجا چه می ! ها 
 ت ش به نيکی با یکی از شاگردهای عجب کوسم قرار دارم که خوشگلی 

! گفته ذّکی
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 ی يک ماه اند د هنوز نمی نقاش فهميد که ٬ کرد هم که داشت با عينکش بازی می عباس

 ! د کن سرِ شهلی کار می دارد کرده ر دو د ا نيکی ر است

 ! خوش بگذره ! برو سرِ قرارت ! شم من مزاحم نمی ! ُخب 
 ! جاست قرارمون همين 

 ! ذاری نالوطی ی ما راندوو می حاال ديگه سرِ کوچه 
 ! منو چی به این کوس چرخی ! شهلی گذاشته بابا 

 ؟ ! شهلی

 ! ها هيچی نگی ! صفر کيلومتره ! داره مياِدش 

 ... زنم من بعدن بهت زنگ می ! عباسی ! سالم استاد 

 اش کنار کشيد وشهلی همچين که باَسن را فيلمباز خودش ٬ برای اينکه باز ُچس ندهد

 . در را محکم بست ٬ به صندلی برخورد

 « نقاش داد زد ٬ شناسند تا فيلمباز به خودش بيايد و بپرسد که همديگر را از کجا می

 بشناس عباس چو کوزه  و فوری گازش را گرفت و » ی ماست٬ شهلی بده من دوماُد

 . توی بزرگراه نقطه شد ٬ هم زدنی درچشم به

 سوزی يک کاره او تر به خانه برگشت خورد و کون بعد هم فيلمباز دست از پا کوتاه

 روی تخت انداخت  آنروزی فکر می . را  و داشت به  بود  خوابانده  که شهلی را  کرد

 می  را  می کوسش  و  کوس : خواند خورد  برعکِس  تنگی کوسی  ز  تنگ٬  دگر  های

 ... يمو٬ مهياتر ز خلق و خوی ليمو تر از روی ل کند با کيرِ من جنگ٬ کوسی بّشاش می

 ناگهان درنگی کرد و ترسيد دوباره به سرش زده اين ِشّرو ِورها را کتاب کرده کاخی

نامه ای بنويسد و باباچاخیِ کوس مشنگ هم در جوابش خودش را اش ستايش درباره
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 اين در مقاله  که  کوِس ای ِجر بدهد  همه  بود ! ول کرد ... شعرند ها  ويرش گرفته  اما

 تازه . بنويسد  بود طرح  کرده  ذهنش خطور  فيلم . ای به  را  همه  باز  پس برای اينکه

 نقاش را زده شهلی را به دست آورده باشد٬ شروع کرد در وصِف برتری کرده مِخ

 : در دخترَبریِ  نقاش مقاله کردن

 بود و همين که کارش گرفته . ش ُپر از صفر بود زندگی  از صفر آغاز کرده  بارها

 آدمی نبود٬ ها ندارم٬ َبد برعکِس من که ربطی به اين حرف . اره در رفته بود بود٬ دوب

 بود  باد  می ٬ خوِد  که  برمی ٬ گذشت از هر جا  خيلی در از دست دادن . گشت دوباره

 ! هاش را برای دادن آفريده بودند اصلن دست ٬ دست داشت

 ای بود كه اله کرد٬ سيزده س ش را پيدا می ش تازه داشت سيزده سالگی آنروزها زندگی

... کردم من هم همه را مثل همين حاال رنگ می . كشيد داشت نقاشی می



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱۳٥

۲ 

 ي دويود دهه آديشتيشي براي آغازشِ

 هرمافروديت

اهورا اهريمن
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 ای که در ی هرمافروديت٬ بر تارکده ی ديدبانبرگه هنگردی از سنجنوشت در سه ديسه

 چامه  تارنمای  خالفتی خالِف  فرزانشورانه سرايی ِ نومين٬  چم  بی  تاشيد٬  دهکده  در

 ی کاغذ واژگان پاشيد٬ تا که داشته باشد روبرداری از اين ُبرداری که من در برسينه

 . ام همبوِد پرشيايی راست کرده

 برسينه  واژگان  و  دارد  کردار  سخنی  بردارها هر  آن  از  که  رفتاری  کاغذ  سپيِد  ی

 اش تاشيد؟ برازنده ای خيزد٬ سزاست آيا که اندازه برمی

 توان چنان درنوشت که رفتاِر واژه را برسازمانِ  سپهِر همگانی درکنده انگاشت می

 همان ترس بر سنِگ لرس را گويم که . ی چميک آن ترسی از لرس نداشت و در ديسه

 نه آنکه در چِم ترز ٬ ست ی چيزی فراهم نيامد و فرانامشِ  يک ناميده از ستاِک گذشته

 ! پوييد در می

 می  لرزيدن ورزيدنی  اين  ورزآورد ! خواهد  تا  دارد  ورزه  آنقدر  زورتان  ورزای

 ؟ ! ام که من ترز کرده خميری

 برکرده  ما  بهِر  خود  از شاش وِر  درهمی بايد کيرک درآورده  که سرکير داريم؟  ايد

 واژگان کمتر از واژن نيست قبوالند که ارتکاِب کوس در  بلکه ساز و کاِر ٬ کرداِر

 . کردار کارِی ماست ٬ آيد ار می کير که از ک

 نيست  جود  در  که  کند ٬ دريغا  داوافرازی  که  من ٬ فرزانشوری  که  فارسی  اين  بر

 ! ام در دری کرده

 ديسه  در  َوری  نمی دری  سر  که  زرگری  می ! تاشد ی  آن نومينشی  اندر  که  خواهد

 . داريد کردار نا

 درمی  داشته  هيچ  اندر  که  نگرداشتی  کاچی در  پشتدهی به  می غلتي با  و  در د  پيکريد

؟ ! حال و هوايی که اهِل شمايان نيست يا َپکريد
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 آيد از آن بال و پر که برگسترانديد فصلِ عسگر گذشته ديگر٬ کاره با ُکلت هم بر نمی

 ! ی خندق در قزوه

 هنديستاری چنانم که هم سنگش هيچکسان ٬ ِگ آن مهراِز واژگان که هندی بود بر سن

 ترين اسناِد سخن است ی مزدايی از گرانچم چه در ديسه ٬ ی اهويی چه در سويه . بودند

 ام آنان ی کاغذ نپاچيده به آسانی بر سينه ! کلمات کنار ام آورده يت آنچه در هرما فرود

 واژگانی تاشيدم که من برنمايم بر واژن . که آسان برشان چيديد  اهورايی با  نه ! چِم

 . زن که مرد دارد و مرگ ندارد

 چندين ديسه از آن پيشامدانه ٬ ی هرما فرود آورد در ديدبانبرگه هر واژه رفتی که لحِن

 ٬ ام پس آن ناسفته اين ترز نيست که من کرده . امر مينوييک ندارد ِ دارد که ليتينش

 . پوييد شمايان در نمی

 کرده  ديگر  درنويسم  خواستم  باالياد٬  سترهای  داشتم در  بالدی که  در  را  فارسی  ام

 ونکه اين برنويسی ترک ترک و عرب نيست٬ بلکه ترک چ ! کردم٬ ننوشتم ديگری می

 چرا بنويسم؟ ٬ ست برای برانديشمندی که بلدباِن ژاژگفتاری . اتراق است

 چمِ  نومين و . ديگر آديشتيشی ندارم برای فرزانشورزیِ  آنچه که در پيش دارم

 ! خواهد٬ کردم هر نومينشی گيرم که ديدمان پردازی نخواهد٬ ترِک اتراق که می

 سفهان ا

ميترايی ۷۷۷۷ تا پستانِ 
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 و باالخره اينكه

 ! هرچه داستان لقِّ كونِ

مشاجره كارش گذاشته بودند كه در اتاقِ ست اين تكه ازهرمافروديت، تأليف ضبط صوتي
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 ! اسباب است تابوده اين بوده عالم عالمِ 

 ! اک آف قاف تا قاف٬ حرِف اول را همين سه کاف می زند٬ ف

 و  رود پاالن  می  ُيرقه ِ خدا  زمين  در  خر  نباشد٬  کار  در  که  هموار ! بار  که  زور

 پايين ندارد همه هموارند٬ و باال . نباشد٬ کونِ حرِف حساب هم مثل کتاب باز می شود

 آنهايی ! يک عده قاشق دارند نمی خورند . دره پر نمی شود ٬ تا کوه نريزد ! همواره اند

 اما آب از دستشان ٬ همه آبدارچی اند . خود کج بيل می کنند نانِ  ٬ هم که می خورند

 عمری ست که دارند . عقرِب زرد روی هر ناخنِ خشکی ليز می خورد . نمی چکد

 . می سازند که سردارِ سازندگی لقب بگيرند ! دورِ خود ديوار می کشند٬ معمارند

 ه  ی کارخانه  فرآورده  اساسی ترين  ای٬  معده  ی حاجی  برآورده  ِ ِ  . است شکم  خّط

 از وقتی . رياض٬ پياز می رود کونِ  توليدشان را چنان چرب کرده اند که هندوانه در

 توی هيچ حاتمی طائی نمی بينی٬ . که آدم گم وگور شد٬ خر در زمينِ خدا مامور شد

 ؟ ! بغداد ی من کجا و خليفه ... آّما اا . است همه بغدادشان خراب

 ای دارد هركه  تاريخچه  گاهی جمع ٬ زنی ٬ ی مادر ٬ در دنيا  می تواند  شان پدری که

 ؟ ! من چی ... کند٬ سری بهشان بزند يا الاقل فکری به حالشان وقِت آبگوشت٬ تيليت

 کس نداشتم  ٬کاری به  بودم  ای تمرگيده  گوشه  که . برای خودم  بودم  ی تنها  دوکلمه

 چه به مرا که خوِد ابزارم . ای وول خورده برصفحه بنشيند توی هر کله ٬ توانست می

 و خ ِ  ودکار  اآلنه ! ببخشيد ( ؟ ! قلمی کار  دسشویی٬  برم  من  لحظه  یه  لطفن

 ) گردم برمی

 ا تو زير ٬ توی اين هيروويری  بادی هم . جنِب دانای کل شغل کردی برو گرفتی و ِ

پولِ کون ٬ به خطايی هشدار داد تنها مادر . نبود که بند کند به بيدم تا چنارم بلرزاند
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 پيشه ی خودخانگی کن نه شاعری که شعبه ای دارد در ٬ شود بواسير می دادن خرجِ 

 . ديوانگی

 که نم تا کيّشی به فيّشی کرده انای کل ببي د دمِ  ٬ ست گفتم حاال که سعدی زيادی  مرا

 مرا به بازی پس همين که نامی جعل کردی و ! د کن فوری هدايت ٬ ام صادق اينهمه

 برنخورد که ه  تخمم ! يچ دراين دوجنسی سازی خواندی٬ بهِم  سه انبار دو ٬ بلکه با

 ٬ حاال که خر گوزيد . کونِ گشادم آنقدر ور رفتم که گوزم در رفت با گردو شکستم و

 ساِت و بعدش که سور درِ گوشم کردی و ٬ عيدم داده آب و ؟ وعده و ! کرايه باطل شد

 داده شهريار کاتبانی دست و نوشتن بر  ای به خوردم  لگدخورده  فارسیِ   شد٬  پا پا

 وار اول اینجای ن ! ( بالی کشيدی برايم که غوغا بود دست و ٬ جنِب اين نقاشی ی و کرد

 اومد ِ ُگنده  گوز  یه  باد ٬ صدای  صدای  هم  ی ... باد ... حاال  ادامه  باد  اینکه  مثل

 ) ... داره کم کم ! حرفها رو با خودش برد اما نه

 ِ  برتمام  اين الکردار  سروری کند  بود  چی شد قرار  جهان٬  ِ  ناگهان ؟ ! کاتبان  گربه

 عطسه ی شتری کش رفت؟

 منِ   بود  باشم بنا  دنيا  ِ ِ کاتبان  بهترين شهريار  پای اهورا ! مادر مرده  ونکرده  نداده

 توی اهريمن را با آن نثرِ ُگه دهن کشيدی توی دو که چی؟ بد کردم همه بدخواهانِ 

 ... نامرد را به فاک سپردم واستغفراهللا

 و  خورد  توقّی  به  تقّی  که  نو حاال  آورد٬عروسِ تعريفی گوزو شکمت گوشِت  باال

 درآمد؟

 می کند  ساله  کونِ صد  يک شبه  دارد  شهرياری آمده  که  بود  قاف زمزمه  قاف تا

! درعربستان



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱٤۱

 ز  از گوشه ای نازاده زنمرِد  غلت پرد توی ماهور و ی اصفهان می ست که يک کاره

 و می  دشتی  وسِط  در وشه گ ر د خورد  را  شورش  چنان  ابوعطا  هر می ی  که  آورد

ِ قمر می خواننده  گرفتار  آب سر ! چی شد . کند ای را  در بياِت ؟  قورباغه  باال رفت و

 الويس پريسلی خوا  سگی اصفهان  چه  ديگر  اهريمن  اهورا  استخوان ؟ ست ند؟  چقدر

 ؟ ! ادا همه گدا و اين واهد؟ آدِم خ موعد به خوردش دادی که يک کاره گوشت می سِر

 مو بود٬ زنگی زد و التماس که پشِت یکی از کلمات٬ توی آلبرکا ! دوباره شرمنده (

 درَش بيارم٬ پس رخصت تا بيگانه مثل خر گير کرده باید زودی برم و ۷۷ ی صفحه

 !) یه دس به آِب دیگه

 شد  می  خالو  داشت  خايه  اگر  ست . خاله  زيادی  کونش . انگارزينب  به  زيادی  پيه

 فتحِ قسطنطنيه کند؟ پارسال که دا  پشِت يک چاق سالمتی برايم واق ٬ شت ماليدی تا

 ای هم نداشت که تو اينقدر کير برازنده همچين کون و کپِل ! ديدش زدم واق می کرد٬

 بر سرو کلّه ی نحيِف مردم می کوبی  ٬ اينهمه آدم زمين زدی ! وخايه نداشته اش را

 ؟ ! يک کاره کون دريده ای جانشين کردی که آن شب از کيرم سرباال رفته بود

 بود٬ ابرِی آسمان  عوض کرده  کالغ که روی کاِج صدای کاغ کاِغ خودش را  چند

 انگاری خورشيد هنوز نرفته بود . سگ بسته بود توی سرش ٬ توی حيات فک داشتند

 اين خرمهره  به سمِت ديگرِ   تا  تابيدن کند پشِت کوه  زده  داشت کم کم به . ی گُه  هوا

 آن باال . تابستان می رسيد  که  بود  بی قراری می کرد چنان داغ کرده  با . آفتاب هم

 نه رفه س  من رفاقت کند  داشت با  قصد  آورده  يک پاتيل شراب وفالوده  های فرسوده

 باالخره دعوتش کردم به زيرزمين که خلوتی ! مانده بودم سرِ چارراهِ چه کنم ! رقابت

 کنيم کرده  ُپر . سوروساتی برپا  ب زيرخانه  سرکه و جير جيِر ِ تا . سوسک بود وی تنِد
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 تاغ نش  تاغ  بعدش صدای  کشيده  هواری  گوشم ٬ درب ِ ستيم  توی  کله  با  خودش را

 ماست خيار و مخلفاتی روبراه . انداخت  زدنی٬ ضعيفه  هم  به  درچشم  دادم  که  ُارد

 اهورا که با خر را دک نکرده کرده چندسيری ريختم و کرده سفره که کامل شد٬ سِر

 اتوی شلوارش م  رباال نرفته رفته طوری مست شد توانست گردنم را بزند٬ س ی خطِ 

 . بيشتر پيش رفت ٬ که هر چه پيشت پيشت کرد گربه از رو نرفت

 که گرفتم  کونش در رفت ٬ دماغش را  هَپلی زر بزنی از . مماغش از سوراخِ   گفتم

 کون چنان دارت می زنم که مثل خربزه قاچ بخوری٬ پس اللمونی بگير که جانِ سالم

 ردم٬ چشمش به بيِد سرافکنده ای افتاد که پشِت پنجره لباسش را که درآو ! بدر ببری

 ابرها خودش کردِن جارو بيرون باِد مخالفی می آمد و درحاِل ! ديدش می زد ٬ داشت

 حق حقِ  سرخورده ی شب آويزی که . ديوار می زد که هوا را موافق کند و را به در

 ه داشت گروپ ِاهريمن ک ريخت توی دِل و می آمد٬ دلشوره می از پشِت درخِت گرد

 می . زد گروپ می  آسانی  به  ديگر  تماشا حاال  به  صورتش ترس را  مساماِت  در  شد

کار می شدم که ناگهان چاو چاِو يک و کرد دلسوزی بی خياِل داشتم از سر . نشست

 ياِد غيظ تویِ دانای کل افتادم که . دسته چرخ ريسِک آواره توی گوشم شيشه شکست

 در پس همان باليی را که سِر شهلی ! انزجار داری از هرچه خياط و چرِخ ريسندگی

 يک کاره واقع شد و تازه ٬ هرمافروديِت يک آوردم و پيش ترتعريف وتفسيرش رفت

 بعدش کونِ  اهريمن را هم با مقاش داغ کردم تا خدای نکرده روزی روزگاری هوای

 سرش نزند  و ! خيالتان جمع ( . رقابت به  کير  ک کون رکي کوس و کلماتی مثلِ 

 دیگر کثيف نيستند ٬ هستند  قبل . اما  کِف با ریختم توی ظرفشویی و ن همه را

 صابون وآِب جوش آنقدر شستشو دادم که خدا وکيلی عين ِطال برق می زنند٬

 این البته شما عقلتون بيشتر از قدِّ ! خورد پس دلواپسی نکنيد به ایمانتان برنمی

دوِر رو تونن فانسقه شون می ٬ بی همه چيزا ! هام بيشتر با بسيجی ! حرفاست
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 نمی  حقيِر تاِق صدای ا و تونن سرهاشونو بردارن و توی سر کمِرکوه ببندند اما

 به جای گيردادن به سُرخآِب یه دختربچه ذارن همسایه فقيرشون ب  ی چارده تا

 !) قوا کنن ی کلِّ فرمانده گشاِد ساله پای کوه٬ چوب توی کوِن

 نمی  کيری  اينهمه  که  می به ! شود خدا  احداث  وجهنمی  بيِن شت  فرقی  تا  ی بنده کند

 . نکردم کردی که با تو من چنان تا با . طاغی و شهرياری به اين االغی قائل شده باشد

 ؟ ! برگی پای درخت٬ رفت وقاِر با افتادِن مثِل خيال کردی فالنی ُمرد و

 پيش کردی  که  عباسی  کردم ٬ هر  پيشه  رقاصی  رقم . يک کاره  طور  هر  که  حاال

ِ تنگ ٬ ی زد  هوسِ کون  دوباره ِ سنگ از  دل  اون  با  زد؟  دلت را  َرمق گذاشتم  من

 بکشد؟ البد سِر  زدی که هر چه گفتی هورا  را صدا  تو هم توی گاِو کردی واهورا

 عجب  چه  کردی  پيدا  کله  اينجا  که  کرده  گير  حاجی ! خوشآمدی ! خمره  توی ! اما

 اتمی برای که قمُپِز رو جاکشی دّجال ظهور کرده جمع کن اين ابزارِ  حکومِت تو خِر

 عرب که از . مريکا در کردن٬ خرما به بصره بردن و زيره به کرمان آوردن است آ

 شيشکی ست ! برای کون دادن وصيت نمی کندجاکش  پيشکی مايه  پيش تر ! حرِف

 حاال شاهين آسمانی شد؟ ٬ پشه پرواز می دادی

 خورد٬  می  غم  که  وناصرنصير  حصيربود  لنِگ  شلغم چی شد بدبخت  دنيا  از  که

 تو که رفسنجان را جزوِ  عربستان . خواهد گی که مايه نمی بی خايه ! بماند ٬ خواهد می

 جگرجگر٬ ٬ دانی می  اينقدر  چرا  می ديگر  اصل ! کنی دگردگر  تو  که ن ؟  ُمردی  کی

 می  جلوی توپچیِ ايرونی ترقّه  چراغِ  ترکونی؟ تابوت حاضر نشد؟  باشم  هيچ گفته

 ت صبحی فتيله ِ فتيله را بکش پايين که دم ٬ تا شب باقی ست سوزد کس تا صبح نمی

 ديدن و موسی شنيدن است ! نکنند  محمد  بر مسنِد ! حکايت اينجا  واال عيسی هم که

 اهورايی کند  نمی ٬ شود زرتشت نمی ٬ اهريمن نشسته  می دهنش مهروموم ! کتابد کند٬
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 دوره  نيست دوره  نيچه  نيمچه  و  شاعر  هم چلو ! خيالت جمع ! ی نوچه  ی مارکوپولو

 . ديگر جای آب زيپو کارساز نيست

 همه را فيلم کردی که از آِب گل آلود اوزون بورون باال بکشی؟ اين سينمای تکراری

 اداره  در  خواهران  ِ  ورودی ِ  را  خروجی  جنِب  که  ست  عمری  اکران ها  برادران

 . دهد می

 می   وِر  از چقدر  پسر برای نشاشيده شب درازی می زنی؟  دل داشته ! کند

 شود نان ِتافتون کوفت کرد٬ گوش ِمجانی را که با اشتهای مردم که نمی ! باش

 جنگی؟ طلبکار سوارِ کشتی ِمنی و با ناخدا می ! اقساط نمی دهند علی بنگی

 کند با خود چه ها کسی که با مادر زنا ! بودم چيزی نگفتم حاال بدهکار شدم

 پسر می  هوش باش ! کند  سر ! به  وقتی که  ٬ می توانی سربشکنی ٬ داری تا

 ولی چاردیواری ! ِخودشانند٬ چارگوشه دارند درست آدمها مربع ! مردم دار باش

 کنی  احتکار  دردی  اش  گوشه  هر  که  کن . نيستند  شادی  شاد ! کمی

 نيستی ! بنویس  زیرش زا ! خسته  که  من چه  به  سمت که ؟  هر  را  یيدی٬سکه

 شاه رو شد٬ باید زمين و پرتاب کردی٬ حاال اگر روی کثيِف خودت ٬ عشقت کشيد

 ! کشيد؟ ُگه زمان را به

 توی همين ! ی تو خيانت کردم٬ جنایت که نکردم پيش ِروی تو درخانه ٬ به تو من

 عوض ٬ هاست ت که سال ی لعنتی دوخوابه آپارتماِن  اتاقی ای٬ کرده سالش را

 و ؟ در عرِض این سه ساعت٬ از عرِض این اتاق٬ سی ! تازه پيدا کردم٬ُگه خوردم

 برگشتم  و  رفتم  بار  رفتيم . سه  و  آمدم  بار  یک  تنها  اما  ِتو  که ! پيش  حاال

 این » را « پای اینهمه خواهم برگردی٬نمی خواهی؟ دست و می  توی جمالِت ٬ 

 . از من همه انسانند ی گناِه من این است که غير همه . من نيست رُمان که ماِل

! فروشند و آدم می خرند وچون دوست دارند٬حيوان می ! دارند انسان را دوست
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 دیری  شده  ُمد  آدمُکشی  فروش و  آدم  می ! ست آدمِکش و  هرکه  خواهند به

 زنند٬ فالنی جاسوس٬فالنی سالوس٬ فالنی این و آن و به هر حال برچسب می

 دهند که آدم بندی چنان جاخالی می نوبت که به ایشان رسيد٬ جنِب این خالی

 کون می  انگشت به  توست٬ ! ماند  حکایِت  کنی؟ می حاال  خواهی فحش رنده

 می پاشی؟ درخلِق ! ُخب زود باش  را  فقط روی من این خُرده ریزه ها  چرا  اما

 کيرت ! عرب را گایيدی جز دست خوش . کاتبان من که دستی نداشتم شهریاِر

 ها را به خانه و خانواده اما اگر بخواهی پای خوک ! سالمت باشد٬ چيزی نگفتم

 ! کنم اغماض نمی ٬ ی اعراب باز کنی

 کالباِس  جان مایه گذا گرچه عمری برای تاميِن  اما اسرای لهستانی از  شتند

 اینها . دانند که خوکهای آلمانی در جنِگ جهانی هيچ نقشی نداشتند همه می

 قولی را و قدیم و قدم دارند ٬ گرچه بمِب اتم ندارند اما به قدِر آدمها روی زمين

 . نگرفتند که از اسَر داده اند به مشتری٬ هنوز پس

 از همه بهتر تو ! هاست حکایِت من توی این ادبياِت بيات هم حکایِت همين خوک

 نمی می  همه مخالفم اما  می دانی که من با  برخی فکر  آنها دانم چرا  با  کنند

 نيست  مسخره  نيستم٬  خرچرانی خرسواریه ( ؟ ! موافق  مزِد  که  پياده . واقعا

 به خصوص اگه بخوای ٬ شاقّيه کاِر بگومگوی چن تا کوسخول به خدا نواِر کردِن

 و پس و خّسه شدم از بس نوار ! باال غوزه حرفا رو بنویسی که دیگه غوِز عيِن

 ن وسط یه جاهایی زدم به صحرای ای . شِرها رو تایپ کردم پيش کرده این کوِس

 !) شما ندیده بگيرید ٬ از خودم مایه گذاشتم ال و ونب ک

 شود٬   خلق  چيزی  آنکه  از  پيش  می هميشه  نابود  ديگری  که چيزهای  اين  شود٬

 غلط که نکردم اگرتويوِپ الغری توی خيابانی که سوی آب تنِی ! تقصيرِ من نيست

 آسان . آسانی هم نبود کاِر ! پرت کردم تا غرق نشوند ٬ رفت تنی چند از شاعران می

زنگ زدن پشِت دِر ی فرعی در رفتن و هميشه از کوچه ٬ های اصلی نبود در شنبه



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱٤٦

 درش جامانده ی خانه ه خورد زنگ  پشِت  کودکی هايم  آسان نيست فوتبال در ٬ ای که

 ! ی علی و علی و اينهمه علی که سه تا ُگل خورد وسه تا ُخل بود و خيلی سه کوچه

 کنيد٬ شما آنها را رام می ! مثلِ گله ی آهو وحشی اند ! دريغا که بچه ها هنوز آدم ترند

 ! اين را بکن آن را نه

 ! کند المّصب کوتاهشان می ی » نه « و اين

 ُمشت از همه کمتر می . َمَملی وحسن بروسلی درازتر بودم ی ولی و هميشه از کوچه

 آن سال  توی دعواها٬  بودم خوردم  ساله  سی وسه  دارم ٬ ها  سال  سی وسه  . هنوزهم

 ُپرشده حقه صندلی های ذهنِ تو ! ازمن که کاری ساخته نيست٬ به توحّقه زدند پسر

 جا  همه  اند بازها  کرده  اشغال  استيجاری . را  اند  گذاشته  کار  تو  در  که  . ست ذهنی

 کنی که دری داری سعی می ٬ کاری هم نمی کنی . شوی بی آنکه بدانی توکنترل می

 شود  نمی  اما  کنی  برده ! باز  استيجارِی برده ! ای تو  ذهِن  نمی ی  و  که خودتی  دانی

 درصورتی هم نابود . است جامعه زندان . زندگِی بی زندانبان درجامعه ممکن نيست

 ! آن فرار کنند شود که آدمها يک کاره از می

 اين دنيا٬ ٬ گفتم حاال که دنيای بی دولتی درکار نيست  کاری کنم که بهترين کاتبانِ 

 ؟ ! کردم فرار را بر قرار ترجيح بدهد٬ بد

 نقشی در هرمافروديت٬ من آرتيست بودم و کرد که شهری هم مثلِ  توُچس ُچس می

 ! داده بودم وفالن و بهمان با فقيه وی نيکی داشتم و بيشتر از همه ترتيِب آتنه را روبر

 و با  شنيد  حرف  با اينهمه  که  آنجلس  لس  برود  شد ِ  » جنيفرلوپز « راغب  الس

 حاال رسيدم به توی . حالِ اصيلِ انگليسی بکند » شارنستون « سرخپوستی زده جنِب

 بوِف کور و نوشته های کل ِِ ! يدی بنگی که آرزو داشتی به هدايت برسی٬ خب رس

 کيرِ غول ٬ ِ هرمافروديت قسمت ن دو ي ای که تو درهم ِ صادق به اندازه واجور جور

 تا  به  نمی شکستی  موکول  درآينده  حتم ويلی  آنقدر ن شود٬  نبايد  تا صدا که کش داد
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 سِر  کفتار می ! دار رفت خودخواسته  دو . رسد ارِث خرس به  ناسالمتی مرد تا شما

 که دو باجی به هم نمی دهند٬ بنازم به شهلی که وقتی از ُرمان ن ف داريد؟ واقع تشري

 ... اخراج شد٬ به تخمِ  چپش هم نبود

 ؟ ! چی شد ! ها 

 . اولندش که من به پشمِ کوسم نبود

 نثارِ  کونِ گشادِ شما سه نفر که قاف ٬ دومندش هر چه تخمِ  چپ توی دنياست

 مالِ  ٬ خرج می کنی؟ مالِ  همه مال است کم آوردی از من . تا قاف پاره ست

 من مالِ  بيت المال است؟

 ُگهی  سومندش چشمهای به این خوشگلی را بدجور درآوردی توی ميهمانیِ 

 بوِم  در  برپاست نقاشِی که  هی . تو  که  است  بادکنک  مگر  من  کوِس  تازه

 بادکرده می  بادکرده  با ! نویسی  باشد  الزم  که  نيستی  طرف  هم  پيرزن  با  ؟

 کند د  باد  هی بکوبی سرش تا  ابری  ازش حرف . مپایِی  که  پستانی هم  آن

 ای زنی تازه فارغ شده ست که مجبور است روزی هزار بار به توله ماِل ٬ زنی می

 گراست و از يست و همجنس همجنس باز ن ن من ض . که پس انداخته شير بدهد

 بيانيه کونت می و سر اگر تو تر٬ این مهم  زیرِ   لزبَين ِگی و ی جماعِت جنبد و

 ت کوسنویسی و شود هر شخصيتی که توی داستان دليل نمی ٬ زنی امضا می

 ی کی پای منو توی دو کشيدی تو با اجازه ن اصل . گرا باشد همجنس ٬ پردازی می

 از  خارج می که حاال  درجازده  می کردی و بی این ماراتِن  ترمز  اگر  حاال  کنی؟

 وب  می شدیم  و تعارف سوار  من  خ یِن  بی محترِم انِم چند  که  شباهت دیگر

 انتخاب شبيِه  یکی را  را هميم٬  بقيه  می راه چار سِر و  پياده  ٬ کردی بعدی

 آن جلق تو . خيالی نبود  چنان کيردار ! ات را بزنی کون گشاد چيزی نداری که با

توانی با چند زن همزمان جماع کنی؟ هميشه از خاطرخواهی که شدی که می
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 به خانه ام سر  ای بخشکی ! حاال به سرم آمد . آمد بدم می ٬ می زد بی خبر

 ! شانس

 ! ببخشيد ٬ خوابيد٬ من دراز کشيدم آالچيقی که درآن جای تو می زيِر ! ببخشيد 

 آن شبی که درخوابت و برای صبری که آن شب را يواشکی از روزهايت سوا کرد

 من عذر ! ته برای قايقی که درچشمهايت پارو کشيد و رفت تا ديد زد٬ سرک کشيد و

 داری ٬ خواهم می  حق  دِر ! تو  که  دارم  قبول  ُرمان  اين  نکرده توی  باز  ٬ ام درستی

 هرچه سعی کردم فرار کنم از چيزی که ! زد ُغر می ٬ اش دری عوضی داشت خانه

 می  دنبالش  نشد دارم  دارند ! کنم  خودشان  در  يک هيچکس  هيچم ٬ همه  همان  ! من

 درندشتی  فقط مهمانسرای  که  من  سرويس می ست دِل  يک شبه  مهماِن  چه ٬ دهد به

 سياهی که در کوچه ؟ هر چه گشتم در تو چيزی پيدا نکردم جز دو سگ٬ دوچشِم ! کنم

 ! ام را بگيرند٬ گرفتی کردند تا پاچه ها دنبالم می پسکوچه

 ی لخِت تهِ پاييز دوست پوشيدی سبک٬ مثِل برگی بر شاخه من تو را آن طور که می

 ؟ ! خوب شد ! ؟ ُخب خوردم ! بايد بگويم ُگه خوردم داشتم٬ اشتباه بود؟

 این چارده شاهی که پس . اش نبود قاطر٬ مادیانی بود که مادرش خاله مادِر 

 پدِر . ورای آن هفت صد دینار است ! دادی علی خان  زن راضی و من راضی گوِر

هزار کردم چشمت هر افساری؟ خيال می ؟ تو که اسب نداری چرا پِی ! قاضی



 علي عبدالرضايي هرمافروديت ۱٤۹

 ! شود اما انگار بدجورتر زدی ذّکی کند که ابروهات خبردار نمی ی کار می جا طور

 یارو نان نداشت کوفت کند٬ انبار اجاره می کرد تا توش ! مال را هم گایيدم خایه

 صد ! از رسم که نيفتادی نامرد ٬ تو از اسب افتادی . کند بادآورده بار کوس و کوِن

 نيمه آمدی  تو که ! کمرچين کج و کوِن ! یعنی ریدی خاک برسرت ٬ من رفتی و

 ؟ الحق که بابا ! پس چی شد ٬ فقط مرا نکرده بودی ٬ بيل را هم پارو کرده بودی

 ؟ دلم خوش بود که ! ات آن همه چریدی٬ پس کو دنبه . دارد که ریش نيست هر

 یکی  باالخره  دادیم و  امين هزاری کون  شد مان  برای تو ! الدوله  باش که  را  ما

 ی کوس ا . ِل محل یاری کند تا خواجه زن داری کند دستمال پهن می کردیم٬ اه

 کردی؟ چه می ٬ خواست چشمش کرایه می تو اگر زنی داشتی که ! ليس

 ه سر درست است ک ٬ خری ببندند ای را پيِش اگر گرِگ باالن دیده به قول ِمعروف

 تو هم بی خياِل این . تا دیر نشده باید بزنم در رم . شود اما خر که می ٬ شود نمی

 بگير اسب دوانی پيش کش قاِچ ! سِرکاری شو رُماِن  زن به تصادف آدم ! زین را

! کش کوس ٬ شد


