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بخش اول
این قصه یک مقالهست نه رُمان است نه کوسنویسی

هر آدمی شلیکیست در تاریکی که روزی پدر در کردهست .دردیست که توی مادر کشید و دستتی کته
از این هر دو نفر برداشت .دستی که شهری در کسی نداشت! وقتی به دنیا آمد ،نبتود! شتد! متی توانستت
جای شلوار و پالتویی راستدکمه ،دامن و دکولتهای لختی تنش کند .میشد روسری سترش گذاشتت و
گوشزد کرد ،هیچ زنِ نامحرمی نباید موهای بافتهات را رؤیت کند! اگر مذهب بکارت را برای مترد هتم
تعریف میکرد ،بیشک او نیز تن به دوختودوزِ شرعی میداد .فکرش را بکنید ،اگر از همین فردا جنابِ
مُلّا افندی در فتوایی اعالم کند پسرانِ تازه بلوغی که هنوز صورت شان را اصالح نکرده اند ،باکره اند! و در
صورتی که پیش از اختیارِ زوجه ریش و سبیلِ خود را بزنند ،جنده محسوب می شوند ،آیا هیچ دوشیزه ی
خداداری حاضر می شد به عقدِ پسری که پیش تر صورتِ ختود را صتا

و صتو

کترده ستت درآیتد

بدیهیست که هیچکس دوست ندارد در جهنم جاکش صدایش بزنند!
اگر سنت ،اگر مذهب و اخالقی را که تاکنون تعریف کردهاند ،تحریف کنیم ،جنسیت معنای خود را بته-
طور کامل از دست میدهد و دیگر به کسی اجازه نمیدهند مطابقِ سنت در خانه ،بردهداری باب کند.
پس اجازه دهید بی پرده بگویم! شهلی پرده نداشت ،برده نبود ،اما تا دلت بخواهتد بته شتلوغیِ خیابتانِ
شانزهلیزه بود .جای سوزن انداختن درَش نبود .هر روز با پروازِ خستهای که قصدِ فرود متیکنتد ناگهتان،
روانه ی خانه می شد تا دست برده باشد در ویترینی که پُر از نه بتود و هتر شتب یکتی از آن هتا را کتش
میرفت.
گفته بود نه! گفتم چرا میگفت ممکن نیست ،گفتم بیخود! گفت پس چی! گفتم کی...
باالخره بعد از همهطوری گفتمگفت که در ذهنِ هر لیسندهای ببخشید! نویسندهای وول میختورد ،گفتته
بود سرم رو برد این قارقارک! تو نمیخوای گوشی رو برداری
گفتم باشه ،و برداشتم!
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 الو خوبی!گفتم خوابم
 پس مزاحم شدمگفتم خُب
 باز خوابم نمیبرهگفتم خب
 بچه امروز مثلِ هوای بیرون دم به ساعت میشاشیدگفتم خب
 مثل اینکه تو امشب حالت مساعد نیست!تا آمدم که بگویم خُب ،گوشی را گذاشت و از خانه بازدیدی نکرده بی آن که خودش را در آینه ی قتدّی
ورانداز کند ،مثل جنازه بر تخت ولو شد .ویرش گرفته بود تو را ببرد جایی که ویرت بخوابد .هتوای آن
شب داشت توی سردی می رفت .یکهو چنان تگری شد که وقتی انگشت هات زیر شیر آب رفتت ،دردی
کشید و فوری ریخت .بارانِ تندی نمی آمد ،اما باد آمده بود که موهات را به هم بریزد و با برگ هتای تتهِ
پاییز ،در کوچه ریخت و پاش کند .خانه در تنهایی به شغالِ تاریکی می مانست کته وقتتی اتتا هتا همته
خوابیدند ،به انتظارِ مرغ و خروسِ جوانی که ما باشیم ،کمین کرده بود .پرده ،مالفته ،روتختتی ...بتاالخره
همهچیزِ اتا ِ بیهمه چیتزش را صتورتی کترده بتود .داده بتود پریشتب دیوارهتایش را هتم بته یکتی از
کارگرهای کارخانه تا صورتی کند.
و شد!
به طرزِ فجیعی جهانِ کوچکی که دست و پا کرده بود ،به رنگِ صورتیِ توی دخترهایی می مانست که دم
به ساعت خود را به خانه می آوردند و بعد از فروفقا ،برگشت می خوردند .اما این آخری بَلدی داشت .تا
تنهاییاش را که در کوچه با ناز و عشوه میآمد ،پیشبینی کردم ،قدمهایی که با غمزه میرفت ،تنتد شتد،
از بینِ چند لیچار و دو سه انگشت که یکیشان تا نصفه هم فرو رفته بود ،گذشت و دستهای ستفیدش
را مثلِ نانی که سیرِ تنور نکرده باشد ،زیرِ سینه سبد کرد و هر دو پستانش گروپّی توش ریخت .بعتدش
شروع به دویدن کرد و دِفرار ...مثل یک جتِ شکاری که با سرعتی نزدیکِ صوت توی دلِ تتاریکی فترو
رفته باشد و همین االن است که با کلّه به تهِ آسمان بخورد ،پرید توی شلوغیِ آدم ها ،بینِ خال های ریتز،
همچی بفهمینفهمی طوری بُر خورد که هیچکس نمیدانست آسِدلی که من رو کردم ،لخت و پتتی بتینِ
آنهاست .شهال از قدِّ بلندم هم باالتر بود .وقتی که از حمام درمیآمد ،موهای سیاه کردهاش پیچ میخورد
و آن باال روی شانه ها پخش می شد .چنان خمار و کردنی ستراپای آدم را ورانتداز متی کترد کته آدم آب
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میشد .تنش پیچ و خمِ کوچههای رشت را داشت .از هر طر

که میرفتتی ،بتا پیشتانیِ عتر کترده و

زبانی از لب و لوچه آویخته ،بینِ دو تپّه برمی گشتی .از آن بتاال قستمتی از نتیم رُخش را متی دیتدی و از
پایین ،موهای کمرنگِ کمرگاه و کونِ بلورینی که بقیهی دنیا بود.
عجب مچِ پایی! اگر دامنی کوتاه پاش می کرد و پا می داد مردِ ندیدبدیدی ببیندش ،کارش حتتمن ستاخته
بود .چه رانی روی پاهای خوش تراشش خودنمایی می کرد! عجب باسنی! نه مثلِ تاقچه های آجرساز بتود
که نیم متر از پای پنجره عقب نشینی کردهاند ،نه مثل دیوارهتای تتازه بته دوران رستیدهای کته رادیتاتور
شوفاژ ،نقشِ تاقچه ی آن را ایفا می کند .الکردار کونی زیرِ کمرِ باریکش کار گذاشته بودند که یتک کتاره
چشم را شق می کرد ،چه رسد به دودولِ پسرهای کوسندیده ی شهرستتانی کته بترای کتونِ زیترِ چتادر
ماندهی پیرزنی که در باد میرود هم راست میکنند .چه سینهای! وای از پستتانهتاش نپترس کته جعفتر
لختی با لب هایی که همیشه ی خدا مثلِ کونِ مرغ ریدمان می زد به سر و صورتش ،می گفت شهری کوس
نگو! تو خیلی زود هم که دل داده باشی ،دو سال بعدِ من روش کار کردی و من سه سال پتس از حستن
بچه باز و تازه او که توپ را از پسرعمویش پاس گرفته بود ،همیشه می گفت علی رقاص گفته خدا خیلی
گداست که انارِ به این مرغوبی را هر هزار سال فقط یک بار پروار می کند .نته متی شتود آن را دوبتاره از
شاخه چید ،نه در جایی دید ،پس بی خیال شو که رضا خلقی هم با آن همه سواد متواد ،از بتس کته الی
پستانِ شهال خیال کرد و خواب دید ،جلقی شد! شهلی نگاه نمیکرد ،آتتش متیزد! چطتوری آن کلّتهی
کوچک ،چشم های به آن درشتی را حمل می کرد خدا می داند! این کته متی گوینتد طتر

راه نمتی رفتت،

می خرامید ،درخورِ وصفِ قدمهای این دختر نیست .شهلی قدم نمیزد ،مثلِ آب توی پیادهرو جاری بود.
حیف که من شناگرِ ماهری نبودم .همین که لخت شدم ،تخمِسگ غر م کرد! ناکس عجیب بلدی داشت،
یعنی هر کاری می کردی اجازه نمی داد دمِ درزِ کوسِ باد کرده اش چشمِ چپ ات را دوربین کنی .انگار که
گنجی درونش مخفی کرده باشد .با پاهای جفت شده میداد و در اوقتاتِ چشتم و چتال چرانتی چنتان
جفتک می پراند که نمی شد رنگ و لعابی به صورتِ احوال داد .اصلن همتین شتیوه ی اُمّلتی باعت

شتد

رابطهای که باید دو هفته طول میکشید و فاتحه ...عمرش به هفت ماه برسد .گوشهاش طیِّ ایتن متدت
آنقدر برای شنیدنِ من پشتِ گوشی وقت گذاشته بود که عاقبت عتادت ،کتار را بته عاشتقیت کشتاند و
باالخره یک شب که هوا هوایی شده بود ،مثل دو شاخه رز ،دورِ هم پیچیده بودیم که ناگهان بمب ترکید
و خبر در شهر پیچید .گویا بیدِ مجنونی که توی عالقهیِ هم کاشته بودیم ،آن شب ،یکتی از شتاخههتای
ژولیدهاش را مثلِ جنگندهای شکاری در آسمان فرو کرده بود تا خِرِ کالغی را که آن حوالی پرسه متیزد،
چسبیده تحریکش کند برای رضای خدا ،بانیِ کارِ خیری شده گشتِ ثارااهلل را خبر کند تا السّاعه به ستر
وقتِ دو لختی که خوابهای نامشروع میبینند ،برسد .داستانش مفصل است امتا پتیش از تعریتفِ ایتن
ماجرا بد نیست به نکته ای اشاره کنم .آقای من شما باشید ،مدتی ست حالم بههتم ختورده از بتس رُمتانِ
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کیری به خوردِ ذهنم دادهاند .همه میخواهند فلسفهبافی کنند که دربارهی کتوس بنویستند ،امتا ختدایی
کوس می نویسند .یکی شان رُمانی قطورکرده با نامِ بی مسمّای افستارِ کاتبتان و در آن جتوانِ مستلمانی را
حدود دو صد صفحه پیِ دختری کلیمی فرستاده ،آن قدر یکی به نعتل و یکتی بته متی کوبیتده کته آدم
می ماند این همه دنگوفنگ ،آخر بترای چتی بهتتر نبتود در همتان چنتد صتفحه ی آغتازین ،نویستنده
تختخوابی جمعوجور کرده اجازه دهد پسرهی کوسمشنگ ،ترتیبات کامل کنتد و والسّتالم! بتیختود
نیست که بعدِ این همه سال چُسپراکنی ،هنوز نویسنده ای که به دردِ فاک بخورد ،زیرِ فارسی نمی خوابتد!
کاتبی که نداند کلیمیجماعت همان مسلمان های تازه حزب اللهی شده اند ،کتابت برای چه می کند! تتازه
یکی هم که از خوارجِ کونِ لقِّ ارشادِ خیلی کالس داده ببخشید! دیده محسوب می شود ،در نوشتتههتاش
دارد با کون و خیالِ کوس و خُرده کیری که ندارد ،خودش را اماله میکند .اما خداوکیلی من یکی تا حاال
حتّی نشانه ای از یک رابطه ی انسانی اصلن تو بگیر حیوانی که ربطی بته تختتختواب داشتته باشتد ،در
داستان هاش نه دیدم ،نه ریدم .دروغ نگویم فقط یک بار خودش را به فاک داده بود که بنویسد باری خدا
بیامرز گلشیری ،الفی توی سوراخش خاک کرده اما در همین مقال هم تصویری از یک معاشقه یا تو بگو
تجاوز ،به دست نداد که نداد .اصلن چرا راهِ دوری بروم ،خودِ گلشتیری کته پدرخوانتده ی همته ی ایتن
پاپتی هاست ،باری نتوانست نه این که فکر کنی نخواسته نه! اشتباه نکنید! نمی توانست! یعنتی اصتلن بلتد
نبود زنی را توی سطرهای پیچخورده اش لخت کرده الاقل کمی لختی کند .حاال کتی جماعتتِ ایرانتی از
این کیری نویسی خسته می شوند ،بماند! من کته از رو نمتی روم ،یعنتی نترفتم! یتک روز پتیش از آن کته
سروکله ای در خانه پیدا کند ،زنگی به هادی زدم که ربطی به اصخرآغا ندارد و تکپر هم نیستت ،بهتش
گفتم امروز سرِ ساعتِ هفت بیا دمِ درِ خانهام زنگی بزن و در رو!
بعدش هم منتظر شدم که خانم با هزار جور دنگوفنگ طبقِ قرار ،یک ربع مانده به هفتت وارد شتود کته
الحمدااهلل شد!
 شهری تو که اینقدر دهاتی نبودی ،این دیگه چه ریختییه دست و پا کردی چرا ریش و پشتمَت پتر
ندادی
 حر

نباشه .فوری بکَن که هوای کیرم خیلی پسه!

و کَند
 جوراب و سوتین و شورتت رو هم جنگی دربیار سلیته خانم .دِ زود باش!
و درآورد
 حاال بخواب!
و خوابید
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 اینجوری نه! دَمر!
 تو امروز چه مرگته معلومه
 پاهاتو واکن فوری!
 اینطور حال میکنی آقای شکنجه! راضی شدی
بالفاصله دو نازبالش زیرِ شکمش گذاشت که کونش درحالِ قمبل بتاقی بمانتد و کتوسِ بتادکردهاش از
زیر ،سالمی نظامی دهد .دو دستش صلیب و پاهاش را هفت کرده محکم به چهار گوشه ی تخت بستت.
بعدش چشم و دهنش با پارچه ای محکم پُلمپ شد .زبانی دراز کرده الی کونش گذاشته تا درزِ کتوسِ
حاال سرخ شده اش تو برد .با لبِ پایینم جاده ای خیس کرده تا مچِ پای راستش پایین آمتدم ،بته چتپ
رفتم ،از پای چپ تا پهلوی راستش لیسیده شد .حاال نوبتِ نوکِ دنتدان بتود کته روی پوستتش سُتر
بخورد.
و خورد!
به پشتِ گردن که رسید ،عوعوی سگ کم نمانده بود همسایه ها را خبر کند .نکند هم فرقی نمی کنتد ،در
هر حال همین که یک خانم به خانهام خوانده شود ،ابولی تازهسبیلِ همسایه پشتِ پنجره چشتم و گتوش
میایستد که جلقش را بزند .بزند! سگ خورد!
آقای من شما باشید در سفری که چند سالِ پیش به چین داشتم ،یکی از جنده های چشمبادامی که شپش
توی جیبش تاس می انداخت ،اصرار می کرد وقتِ حشر و پیش از دُخول ،کتکش بزنم! من هم که آدمِ
مُبادیِ آداب و شاعرمسلکی هستم ،به کتم نمیرفت و دوشیزه کون چون تانک ،مدام میگفت تو مستتر
و اربابی و من بردهای که تنها تحت شکنجه به ارگاسم میرسد و توضیح میداد که در این صورت لذتِ
مستر که کننده ست دوچندان می شود ،نه برده که باید کتک بخورد .اما بتاز متن یکتی کته از استاس آدمِ
جنتلمنمآبی هستم ،زیرِ بار نرفتم که نرفتم .تا اینکه طفلی مجبور شد مترا بته رستتورانی ببترد کته مغتزِ
میمون سِرو میکرد .همین که آن پشت رفتیم ،دوشیزه کون چون تانک ستفارش داد و بعتدش مرتیکتهی
نخراشیده ی لوچ ،با میمونِ بیچاره ای سرِ میزمان آمد .یککاره ضربه ای به سرش وارد کرد که دادِ حیتوان
به هوا رفت و در چشم بههم زدنی کاردی کشید و مغزِ حیوان بیچاره را درآورد.
اما خودمانیم عجب غذای خوشمزه ای بود! تازه دوزاریم هتم افتتاده بتود .همتان طتور کته مغتزِ میمتونِ
خشمگین خوردن دارد ،کوسِ زنِ کتک خورده هتم کتردن دارد .از همتین ستفر بتود فکتر متیکتنم کته
کتککاریِ پیش از کردن راستِ کارم شد .پس طبقِ روالِ هر کردنی ،عوعوی سگ که درآمد ،زدم به ستر
و صورتش ،کونش ،کوسش ،طوری که تنش سرخ و خونی شده بود.
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 آخ جوون! جونِ مامان! شهری نزن! بسّه دیگه! دلم ضعف رفته حاال بذار توش!
 حر

نباشه اللمونی بگیر جیندا خانَم!

حضرتِ کیرش را که مثل دستهی تبرِ میرزا قاسم قد گرفته بود ،توی دستِ زنیکه نگذاشته بود کته زنتگِ
خانه به فریاد آمد!
 کیه با کسی قرار داری
 امشب جز تو کوسی در کار نیست ،میرم ببینم کدوم جاکشی جرأت کرده بیخبر...
 عزیزم نرو! ممکنه کمیته باشهها
 جفنگ نگو!
از اتا ِ صورتی خارج شد .بی آن که خانه را تترک کنتد ،درِ خروجتی را بتاز کترد و محکتم بستت .بته
دستشویی رفت و جلوی آینهی ترک برداشتته ریتشش را کته دُم درآورده بتود ،فتوری زد .نتاخنهتای
مصنوعیِ همسرش ...ببخشید! یکی از جندهها را که پیشتر در خانه جا مانده بود ،سوارِ انگشتهاش کرد
و صورتش را با ادکلنی کدّی که تازه از دستفروشِ سرِ گذر خریده بود ،طوری خیستاند کته عطتر و
لعاب التی مَکُشمرگما بگیرد ،که گرفت!
دوباره تا دمِ درِ خروجی رفته بی آن که از خانه خارج شود ،آرام بازش کرد و به محت

ِ ایتنکته محکتم

بست ،عربده ای کشیده مثلِ مایکل داگالس ،خودش را به زمینِ سفت زد و فوری پا شدم .گاماسگاماس
قدم در اتا ِ صورتی کرده در حالی که شهلی کتبسته با دهنِ کتفکترده ،از شتدتِ تترس داشتت زوزه
میکشید ،التفاتی به حال و روزش نکرده مثل خوکِ تیرخوردهای روی کونِ لختش افتادم و بتا صتدایی
که در تغییر دادنش از هیچ داگالسِ کوننشوری کم نداشتم ،کیرم را توی گوشش چپاندم و هِتنّ و هِتن
راندم .به چنان رعشه ای افتاده بود که لذتِ کردن را دوچندان می کرد .جنگتی صتورتِ صتا

و صتو

شده ام را روی قُمبلِ کونش ماالندم تا بو ببرد منِ عوضی ،عوض شده ام! کته ستار ِ تتازه از راه رستیده
ترتیبِ مرا داده در حالِ ریپ یا چه می گویند تجاوز به اوست که البته از رعشه ای کته در تتن و بتدنش
افتاده بود ،میشد فهمید که نقشه ردخور نداشته ،طر

باورش شده .طفلی مثلِ گوسفندی که گردنش را

سرِ صبحِ عیدِ قربان زده باشند ،داشت جان می کند و مرتیکه ی نترّهختر بتدون آن کته تُفتی زده باشتد دمِ
سوراخِ کونش ،خشکاخشک کرده بود تا ته! طوری که خون چون جوباریکه ی سرخ آب ختورده ای الی
کونش جاری بود .هرچه بیشتر جیغ میزد ،خَرکیتر میچپاندم .جوری کته معجتونی از عتن و ختون،
کله ی کیرم را زرد و سرخ کرده بود .تازه داشتم به لحظه ی انزال نزدیک می شدم که جنده ختانم از حتال
رفت و من از ترسِ اینکه نکند مرده باشد ،کیرم یککاره خوابید .پاها و دستهتا و چشتم و دهتنش را
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باز کردم .هرچه گفتم عزیزم منم! داشتم سکسی تازه تست متی کتردم تتا مثتلِ ایتن لیستندههتا ببخشتید!
نویسندهها سرخود به سروقتِ کوسنویسی نرفته باشم ،به کتش نرفت که نرفت.
اصلن من چرا دارم اینها را تعریف میکنم نمیدانم چرا خیلیها فکتر متیکننتد داستتاننویستی یعنتی
تعریف کردنِ قصه ای که تحریفِ قصّوی دارد .حتمن تو هم که داری این کوس نویسی را می خوانی ،فکر
میکنی من هم مثل خیلی از این کاتبانِ کیری جاکشم ها!
نه عزیزم! من هم خُردهخواننده ای هستم شبیهِ خودت که به تنتگ آمتده از بتس در رُمتان فارستی بهتش
وعده ی تخت خواب داده شد و از ترسِ اخال و فرهنگ و ارشاد و یکی از همین کوسکلک بازی هتای
رایج ،سفیدخوانی شد .آخر رمانی که در خواب و خیالِ دست سازش ،کتوس و کتونِ کیرختورده غیبتت
داشته باشد و زندگی نباشد ،به چه دردی میخورد ها! جونِ مادرت اصلن تو بگتو اکپرچتی! دارم دروغ
جاساز میکنم! حتمن االن هم کفِ اینی که بدونی باالخره چی شد نه!
بیآلخ! به همین خیال باش! فکر کردی وقتِ نابکارم را از سرِ راه پیدا کردم که کوس نویسی کتنم و تتوی
کوسندیده هم سر از پا نشناخته جلقات را بزنی فیلمِ سوپر که اکران نمیدهم .دل داشته باش! اگر قرار
باشد همهی زمینِ بازی را تخیلِ من بیل بزند ،پس تکلیفِ مشارکتِ خواننده ایتن وستط چته متیشتود
خیارم را ...ببخشید! خیالم را از سرِ راه که برنداشتم تا مفتی خرجِ شعورِ نیمبندِ راننده ببخشید! خوانندهی
گاریسوار کنم .اون جنده خانوم هم یا روانی شده که در ایتن صتورت جتاکشآقتایی متیبتردَش پتیشِ
روانپزشک ،یا جان کنده و مُرده که چه بهتر! میلیونی میدهم دستِ جعفرالت که الشه را گموگتور کنتد
یا که اصلن سُر و مُر و گنده حالش جا میآید و به خوردنش ادامه میدهد .دیدی دارد ساک متیزنتد
جاکش!
«عزیزم این کیرِ بدمصب رو اول پاکش کن! پیش از تو جنده خانمی این جا بتود کته کتونش ،کیترم رو
عنی و خونی کرده بود».
البته اُردها را همیشه توی دلم مزمزه می کنم .چون اگر علنی کنم با هترکس و ناکستی هستتم و عشتق و
ازدواجی هم در کار نیست ،سرِ یک ماه ،مثل شغالهایی که به جانِ جستدِ یتک گترگ متیافتنتد ...چتی
میگفتم!
وای چه حالی داشت ،شبی که مست کرده بودند و پنج تایی به جانم افتادند .انگشتِ شصتِ هتر دو پتام
چنان پا شده بود که از کیرم که حال می آورد ،بیشتر حال می داد .مشغولیاتم به حتدِّ اکمتل رستیده بتود.
دیگر عذری ...ببخشید! عضوی باقی نمانده بود که سوراخی پُر بکند .یکی از جندهها ناخنِ شصتتِ پتای
راستم را با دندان جویده مرطوب توی کوسش گذاشت و در حالی که داشت تخمِ چپم لیس متی زد،
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روی آن وول می خورد .بعدی هم بدونِ آن که کاری به نتاخنِ شصتتِ پتای راستتم داشتته باشتد آن را
خشکخشک توی کونش گذاشت و سومی که مهارتی عجیب در خوردن داشت...
«آاخ جوون! زبونت رو زیرِ کیرم ،روی رگِ ورقُلمبیدهش بلغزون ،جوونمی! باال بترو! پتایین بیتا! تتا تته
بخور آرره!»
«شهری! شهری! دِ پاشو! تو بازم که داری خواب میبینی ،دِ زود باش! «سوشی» خراب کرده یتادت باشته
زودی الستیکش رو عوض کنی .من رفتم! راستی امروز دیر برمی گردم .دوره داریم .فقتط بترای بچته و
خودت شامی درست کن! من به اندازهی کافی توی پارتی هست ،میخورم! بای!»
از خانه که خارج شد ،دیگر مصمّم شده بود ،شهری را با خواب و خیاالتِ سوپرمنی تنهتا گذاشتته مثتلِ
شوهرش فقط حواس اشغال نکند .پس زنگی به آژانسِ سرِ خیابانِ شاد زد که تاکسی بفرستتد .بعتد سترِ
کوچه تا ماشین برسد ،دستی به صورتم کشیده با ماتیکِ آینهدارم ،صفایی به سر و رو دادم .زیترِ پاهتام،
بر ِ تن نازکی جا خشک کرده بود که هنوز آفتاب با همه ی جانی کته طتیِّ دو سته شتب کنتده بتود ،از
پَس اش برنیامده بود .آن باال ،کالغی که بر شاخه ی لختِ انجیربُنی در تهِ پاییز نشستته بتود ،غارغارکُنتان
دوستش را صدا میزد که کمی پایینتر با بقیهی سیاهیها ،سیمهای مختابرات را اشتغال کترده بودنتد.
الکل توی رگهام میشُرّید و هوا داشت گرمتر میشد .چند اسبِ چاالک ،چارنعل در سرم میدویدنتد و
هرچه زور میزدند ،نمیتوانستند کالسکهای را که در گلویم مثل بغ

گیتر کترده بتود ،از چالته بیترون

بکشند .بعدش به هر تقلّایی که شد ،در خیالم راه افتادند و جنبِ اشکهام کته شُترّ و شُتر متیریختت،
شهریار را دیدم وقتی هنوز جوانِ رعنایی بود و نسبتی با تیمارستان نداشت .در پیادهروها که راه میرفت،
دیگر از یاد نمی رفت .همهی دخترهای دمِ بخت را هوایی می کرد .به کیرِ خوش تراشی می مانست که پالتو
پوشیده باشد .چارشانه ی موبلند و قدباالیی بود که آغوشِ جاداری برای پناه بتردن داشتت .چشتم هتاش
نمیدرید ،هیز نبود ،تیز بود! نگاهش که میکردی وا میرفتی ،اول دل ،بعدش همه را دربستت متیدادی.
لبهای قیطونیش با این دهانِ فرتوت که از بس دم و بازدم توی وافور کترده ،زمُختتیِ خرطتومِ فیتل را
پیدا کرده ،هیچ نسبتی نداشت .لبت را که میخورد ،دندانت را مثلِ قند توی دهانش آب متیکترد .بتا
هرکه میخوابید ،وقتِ ارگاسم با کیرش روی کوس امضا میکرد ،طوری که دیگر همه متیدانستتند ایتن
مغازه را هم شهری ششدانگ به نامِ خودش سند زده است .از تر و تازهگی و حسِّ باکرهی این مرد ،منی
که از اول برایش آخری بودم ،چه بگویم باید از امثالِ رؤیا کوستپّه پرسید که وقتی شتهری مثتلِ ستگ
ولش کرد ،یک شهر را آباد کرد و شبیهِ شهری پیدا نکرد .تازه یک شب که با مریم هتزاری و او داشتتیم
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ترتیبِ حسنخوشگله را می دادیم ،رویا گفت من که طوریم نیست ،لیال لبغنچته ای را کته متی گوینتد
خودش را کشت ،دیده بودی نکشت! با کیر شهری سرِ دار رفت! حتی هایده کونباال که در رادیو از تتهِ
دل می خواند ،نمی خواند! شهری را صدا می زد! آن سال ها هنوز گذرش به تیمارستان نیفتاده بتود .طفلتی
چه میدانست زمان کوهیست ندیدنی! به هر صدایی که از آن سرباال برود ،وقتی جواب میدهتد کته در
سرازیریِ آن غلت میخورد .تقدیرش ماشینِ ترمزبریده ای بود که هیچ کس نمیدانستت کجتا سترش بته
دیوار میخورد .این سالها چه بر سرش آمده بود من آورده بودم چقدر ایتن هفتت ستالی کته بتا هتم
ازدواج...
«ببخشید شما تاکسی میخواستید »
تا پیکانِ زردِ قناری که ای کاش صورتی بود حرکت کرد ،دستیش را درآورد و شمارهای گرفت و بعد از
دو سه تکزنگ قطع کرد که محمود شصتش خبردار شود .بعدش شمارهی مادرم را گرفتم.
 سارا سالم! تندی گوشی بده مامان ،حر

دارم.

 چی شده شهال بچه طوری شده
 هیچیم نیس .بچه هم مثلِ باباش هم خوب میرینه ،هم سا میشاشه .گوشی بده مامان!
«آقا! لطفن بپیچ چپ! تهِ این کوچهست».
 چه سراسیمهای شهلی دوباره با شهری گپ و گفتِ کفری کردی سلیته خانوم
 باالخره من که هرگز نفهمیدم تو مادرِ منی! یا زاییده گا ...استغفرااهلل! اونی!
«آقا مرسی! همینجا پیاده میشم!»
 دوباره بهت زنگ میزنم ،کارِ مهمی باهات دارم ،االن دمِ ادارهم ،خدافظ!
«چقدر میشه »
«ناقابله آبجی ،هزارتا!»
«چقد هم ناقابله دو خیابون راه .بیا!»
لختی این پا و آن پا می کند که تاکسی دور شود .همین که به تقاطع رسید و پیچید ،همتان مستیرِ رفتت را
سیصدوسی قدمی برگشت و پشتِ دروازهای صورتی ایستاد که فوری زنگش را بزند!
زد!
محمود که شانه های پهنش معتادِ گریه های من است و از روزی که با هم خوابیدیم صورتی متی پوشتد،
چشمهاش از درز در بیرون آمد و انگار که قصدِ خوردن داشته باشد ،همتهی مترا در ختودش جتا داد و
طوری که هیچ عابری بو نبرد ،در را آرام باز کرد و تکدستی از زمتین بترَم داشتت و بتا اشتاره ی دیگتر
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دست ،آن را بسته کرد تا در چشم بههم زدنی روی مالفهی صورتیِ تختخوابِ صتورتیِ اتتا ِ صتورتی
رنگش پیادهام کند.
 دیشب پریود شدم
 مشکلی نیس ،تو امکانات فراوون داری ،جاده خاکی میرم!
 ای خاک بر سرت! دیرم شده امروز فقط یه ساعت بهِم مرخصی دادن
 کو تا اینهمه وقت! نیم ساعتش کافیه ،بقیه مالِ خودت!
 راستی قاسم کو خونه نیس
 تو که میگی پریودی ،با یه باند دو تا طیاره دعوت میکنی خوشکردار قاسم از دیشب رفتته خونتهی
عذرا که با زهرا و فاطی خرابه قاتیپاتی کنه ،اگه پایی بی خیالِ اداره شو تا با هم یه تُتکِ پتا بتریم پتیشِ
عذرا اینا ،عزراییل هوا کنیم...
 شما دو تا اگه اینجوری پیش برین یا ما رو اخراج میکنن ،یا بانک تعطیل میشته .البتته اگته خونتهی
عذرا نبود ،میاومدم .فکر میکنم این جنده با شهری سر و سرّی داره...
 ای بابا! توام که با این شوهر جاکشت نمودی ما رو! سوراخ خالی که نذاشته توی شهر ،تو چرا تنبلتی
میکنی پاشو بیا بریم.
 نه! الزم نیست ،آخه کدوم کوسخلی رو دیدی کیر به این خوشتراشی رو قسمت کنه تا من دوّمتیش
باشم فوری بکَن که هوای کوسم خیلی پَسه!
 تو که میگی پریودی
 جاده خاکی که آمادهست کوسکش! خودت خواستی دربیار!
و درآورد!
 شورت و جورابت رو هم پِر بده کیری!
و داد
 حاال بخواب!
و خوابید
 اینطوری نه! من که ماساژور نیستم بچه کونی! رو باال!
 خوب شد سرکار خانم شکنجه!

 | 12هرمافرودیت

بخش اول

این داستان مردانه یا مقالهست یا زنانه

اگر به یکی از شاخه های بیدِ مجنون برخوردی که به دیوار کُرنش می کرد ،جا نخور! خیتال نکنتی رستمِ
زمانه این است ،خر نشو! لگدی مَشتی وسطِ سینهی دیوار بگذار که الکردار درِ کتونش بگتذارد و انتدام
لکنتهاش مجموع کند!
معطّل نکن! حاال که اصرار داری برو! بنویس! ولی نترس! ترس هم از غولی که ستری نتترس را سترِ دار
می برد ،می ترسد .فقط حواست باشد به مورچه ای که سرِ کوچه منتظرِ توست ،محل نگذاری .به خیابتان
که رسیدی ،احتمالن سگِ سیاهی وا وا میکند .داغ نکن! دمِ بزرگراه ،چند گرگِ گتردندراز دنبتالت
میکنند ،نباید پلنگی باشی که بیحال و حوول میکُشد ،بُکن!
پای قلهای که با آن قرارِ کاری داری ،دو سه جنگل کرگدن ،رو در روت گردنکجی خواهد کرد .مفعتول
نباش! از همین حاال غول شو پسرم! غول باش!
و نوشتی!
تکوتوک ماشینی که تازه از غال

بیرون آمده باشد ،در جاده توی دلِ تاریکی داشت فرو میرفت .تکو

توک مغازه ای روی نوکِ کوچه ها که مثلِ قطاری دنبالت کرده بودند ،روشن بود .قدمی آهسته می کنی و
سری برمیگردانی ،جز برهوتی در کار نیست ،کسی را صدا میزنی که فکر میکنی...
توی تاریکی صدایت لمبر می خورد و تنها برمی گردد .بعد پیش پایت نگتاهی انداختته متی کنتی .جتاده
سنگالخیست که باید مثلِ تراکتور وسطش جان بکنی تا راهِ الاقل مالرویتی پتیشِ پتایت دراز بکشتد.
تراکتوری که به سمتی دور ،مثلِ جتی که بخواهد در بی نهایت به هتد

بختورد ،سترعت گرفتته باشتد!

هدفی که جز خانهای دربسته نیست .دَرش در تو باز میشود .دری که یک عمر دنبالِ زنی گشته التمتاس
میکند ،مردی بازش کند ،مردی که نمیداند اگر ربطتی بته زن نداشتته باشتد ،نمتیتوانتد باشتد! همتان
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ندانستنی که در بخشِ قبلی ،حربه دستِ دانای کل داد تا برای تحریفِ قصه ی داستتانی کته متی خواهتد
داستانی تعریف نکند ،نقشِ مردِ درونِ راوی را به زنی درونی که همان شهلی باشد ،بدهد .زنی که می آید
تا حسّ و حالی به فضای قصه ای که حالش از قصه بههم می خورد بدهد ،اما نیّتِ مؤلف یا دانای کل را
که من باشم ،چنان تحریف میکند که شهری مجبور میشود دوباره در چند سطرِ آخرِ رُمتانی کته بعتدها
خواهید خواند و اگر نخوانید هم چندان مهم نیست ،راستراست راه رفته الاقل مقالته ای قلمتی کنتد در
وصفِ زنی اثیری که لکاته بود و با هدایت ،صاد نبتود و اصتلن متن دهتنِ هرچته داستتان و رُمتان و
بالنسبت ادبیات را گاییدم که فقط زنجموره می کند و یک ایپستیلون شتادی هتم دَرَش پیتدا نمتی شتود.
ادبیاتی که یکی از خصیصه های حال بههمزنش ،توصیفِ خررنگکنِ سَکنات و وجناتِ یک چندجنسیِ
ترگلوَرگل و پاپتی ست .کمرباریک هایی که لیسندهجماعت چنان حولِ توصیفِ عشوه هاشان قلم می زنند
که ماندهام چرا هرگز نمینویسند همین که آنها را زمین بزنی و آبِ کوفتیت در بیاید ،حتالت از هرچته
نازبالش در همه عالم بههم میخورد.
همیشه چند سماورِ برنجی ،آینه و شمعدان ،قالی و قالیچهی لوله شده ،انواع کماجدان و کاسهی مستی و
باالخره چند مجمعهی خالی که فقط شبهای عاشورا پُر به مسجد میرود ،توی انبتاری ایتن داستتانهتا
خاک می خورد .گاهی که میخواهند فضایی تازه ساخت کنند ،تا متی آینتد بگوینتد در فرودگتاهِ مهرآبتاد
همهمه بود و رفته بودیم به فروشگاهِ سرِ خیابان داستان که قرض و قوله هامان را صتا

و صتو

کنتیم،

دست و بال شان خالی شده یک فوج آدم و آدم نمای عهدِ بو  ،توی صتفحهی ستفیدی کته دستت و پتا
میکنند ،ناگهان لول میزند .از زمرهی این لیسندهها یکیشان قهوهچیست که به هرچه لمپن گفته زکّی و
توی آن قحبهخانه ،قهوهی قَجَری قاطیِ چای کنسرو شده سرو کرده همین که دوشیزهی محترمتی ایتراد
میگیرد ،این کوفتی چیست که داستان میکنی
«مثل این که دُمت خارخسک درآورده سیتیسُماقی! حاال با من هم یکیبهدو می کنتی حتتمن بایتد چنتد
فقره فحشِ رکیک واسه روی گُهِ تو آب بکشم پتیاره! «توکا» بیا این سلیته رو با درِ کونی از دُکّون بیرون
کن!»
دخترک با صورتی به رنگِ دمپختک ،بِرّ و بِر داشتت نگتاه متیکترد کته یتککتاره داستتانندهی مردمتانِ
سال خورده که در گوشه ی دیگر ایّام سپری می کرد و با صورتِ اسبی و خالِ کم رنگی که روی گونته اش
مو درآورده بود ،داشت با ذکرِ حضرتِ کلثوم و الباقی برای خود استغفار می فرستاد و تسبیح می انداخت،
با کله توی حر شان پرید.
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 پیش این دختر که سند و سالی نداره ،این حر ها رو بلغور کردن معصیت داره .تازه منو هم که موهام
برفی شده ،روزگار ایطوری شیکسّه ،وگرنه هنو چشم و گوشم یه جورایی بسّهس که تونسّتم خریّتت رو
پیشخرید کرده گُروپ گُروپ امضای انواعِ سِنده و لیسنده برای کوسه و گروبی جمعوجور کنم! من کته
گوشم رفته تازه هیچ! خانمِ زمان هم که از خرگوش بیشتر هوش داره ،از کجا بتاس پُترس متی کترد و
می افتاد دوزاریش که با سیلی ،صورتِ سیاهِ کسی لو نمتی ره! اگته دوتتا رُژ مُت بختری از لپّتاش ختون
می چیکه مرتیکه! خجالت نمی کشی مرغ ،هرچه چا تره ،کونش تنگ تره پولت که از پارو باال متی ره
الکردار! واسه چی سرِ تاختِ خانه و مرغ داری ،چندرغاز مهریه ی ای سیاهبخت رو هَپرو کترده بتا قهتوه
هورت میکشی مادرقحبه!
 ها گفتی خانوم جان! خانمِ زمان مَمانو ول مِل کن! دنبالِ ای روی سگِ توئه که شو تتا صُتبح ،ستگدو
می زنُم تا چیزی دستهخرم رو حشری کنه! اگه طال ای خالهخوابرفته ی گندهدماغ رو شیشمیخه کتنم،
اصلن شما صیغهی من میشی
 واه واه! خوبه خوبه! هنو لکلکونت هم به روزه! کونِ کون دادن نداری ،پیشِ کوسِ کفکرده پشتتک-
وارو می زنی ناسالمتی مثلِ من به تو هم می گن داستاننده االهی اون پایین تنه ت رو سرِ تخته بشتورن،
تو با اون بچه چه کردی تا با من چه ها کنی ،من بعدِ صیغه با ملّا افندی پشتِ دستتم رو داغ کتردم کته
دیگه با قهوهچی جماعت وصلت نکنم...
حر های یکی از همین مردمانِ سال خورده ،همیشه ی خدا این طوری کلیدر متی ختورد و واردِ ستینما و
تیاتر میشد .تازه توی خانهی اعیونی و افیونیش که دودکشی با ریهی مجروح داشت و دود را بتا کته و
کهی سرفههای خشکش بیرون میداد ،وقتی چمباتمه مینشست ،همین ترهاتِ احمقانه را در روزنامهها
حاشیه می رفت و حشو می کرد که می توانست با جماعتِ خدانشناس هم خدانگهداری کند .طر

خیلتی

به مسلمانیش دلخوش نبود و اصلن خوش نداشت ،جنابِ سلمانی که کیفکشِ دولت توی آبادی بود،
وسطِ تلویزیون ،با آهنگی که قر توی کمر می انداخت مرثیهخوانی کرده ،اله وله خورده ،طتوری انگشتت
توی شیر بزند که شهری به شهلی بگوید ،گُه رفته گوز اومده ،دکترِ کوسدوز اومتده! ختاموش کتن اون
بدمصب رو ،این سرتاش جاکشو از بچه گی هاش می شناسم! مثلِ مادرش موهای وزوزیِ دده سیاه ،دمتاغِ
کوفتهای ،ابروهای پاچهبزی داشت و با پوست سبزهی تندش همیشهی خدا مشغولِ ادارهی شلوغی در تهِ
کالس بود .هر وقت که بچه ها به غش و ریسه می افتادند ،شازده بی پرسوجو از داستتان سترا بیترونش
کرده ،دستور میداد که خیرالنسا به خانه دیگر راهش ندهد! از بس رفوزهاش کرده بود ،چند سر و گتردن
از همه قدباالتر بود .یک روز که داشت جلق زدن را تهِ کالس تمترین متی کترد ،کیرکیترَکش ناخواستته
خودش را به کون یکی از داستاننده های نیمکتِ جلویی ممتاس کترد و پستره ی کتون نشتور همتین کته
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چشمش به کله ی مار افتاد ،قشقرقی راه انداخت که نگو بعدها می خواهد نامش را بگذارد «نیمه ی پنهان»
و باع

و بانی شود تا دیگر از سلمانی در همه اطرا

خبری نشود!

نشد!
تنها هزارویک شب و خُرده ای بعد که زمین هرچه کیرش را به کونِ ماه زد ،خورشید جُم نختورد و متن
دیپلم گرفته کنکور داده دانشجو شده بودم ،شهرزادِ خوب نکرده گاییده اش را توی کوی دانشتگاه دیتدم
که حال و حواسِ آدم را می گرفت و با خود می برد به راسته ای کته طتر

خیتا خانته داشتت .داستتان

می دوخت و شلواری که هزارویک شب پا می خورد و از این چیزها .وضتع متالی ش همچتین بتد نبتود!
خانهاش کامپیوتر داشت که هنوز هیچ خیاطی در جهان نداشت .شبها رادیو گوش میکرد و گتاهی کته
دستور می فرمود ،یککاره بارِ کاغذ را با قاطر درِ مغازه اش خالی می کردند .تازه جتاکش هتم بتود! تتوی
سایتش جنده آورده دعوت کرده بود همه را .من نمی خواستم ،ولی آخرش رودرواسی ،شتهوتم را بته
زور آنجا برد! وقتِ کتابتِ همسایهها که انقالبیترین رُماننوحهی فارسیست ،چترخِ خیتاطیِ رنتگورو
رفتهای از این دستیها که از بس میچرخاندش شانهاش میافتاد ،خریده بود که باهتاش همیشتهی ختدا
شورتِ ماماندوز میدوخت و بعدش که خسته میشتد ،یکتی از آنهتا را دورِ دودولش پیچانتده جلتق
می زد ،طوری که وقتی دوات کم می آمد ،قلمش را توی مَنی کرده بر صفحه جوری درز وا متی کترد کته
بعدها مخاطب ،کونِ لقاش سفیدخوانی کند.
این چرخ را یک روز که حضرتِ احتجاب تا ته کرده بود تو ،بهش هدیه داده بود .وقتی سوارش می شد،
احساس میکرد کیرِ استاد را روی زینش کار گذاشته اند .اصلن همین رکاب باع

و بانی شد که جنتابِ

وزیر ،جنبِ یک زیرگیری در جشنواره ی اهواز چرخسواری کرده وادارش کند بنویسد ،که البته لیسنده ی
بدی هم نشد! خودکار را که دستش میگرفت ،قرقره میچرخید و بر صورتش بند میانتداخت و نت
مثلِ کیرِ تن نازکی که پیچوتاب خورده باشد ،آن قدر دورِ انواعِ ماسوره میچرخید که یک کتاره از ستوراخِ
سوزن ،برِّه ی گمشده راهی می کرد .منی که عمری خوابم را همه جا با خود می بردم و از هتر ستن دیتده
بودم ،این یکی را حتی در خواب ندیده بودم .مثلِ کسی که تتازه راهتیِ فرنتگ شتده در مستتراحی کته
می کند ،آب و آفتابه ای در کار نبوده مجبور باشد بعدِ ریدن ،سوراخِ کونش را با دستمال پاکیزه کترده در
کوچه پسکوچهها بازباز راه برود ،طوری می نوشت ،ببخشید میداد که انگتار جنتدهی کارکشتتهای را از
اعیانی ترین روسپی خانه ی برلین پیشکش کرده باشند .تازه پایش را این ورِ باغِ بلوغ گذاشته نگذاشته بتا
دو چشمِ شهال ،موی طال ،مثلِ شما ،بیپدر آنقدر خوشگلی میکترد کته ناغافتل از خانتهی ختالی ستر
درآوردیم .همین که لخت شد ،طوری که لبِ پرده ی سینما نشسته باشی و تازه پایت را آن ورِ پرده توی
فیلمِ چشمهای کاملن بازِ نیکول کیدمن گذاشته باشتی و کیترت از درزِ زیتپ زده باشتد بیترون ،ناگهتان
چشمم به خطی افتاد که سلمانیِ داستاننده در ختنه سورانِ توپی که برایم گرفته بودند ،سرِ کله اش انداخته
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بود .زن ها دایره دُنبک می زدند و کم که می آوردند طشت و جفتک! دو سه تاشان هم که شکرِ خدا پسرنَزا
بودند ،بیشتر سنگِ خودشان را به سینه مالش داده می خواستند پوستِ کیرم ختورده خایته هتای جنتابِ
دکتر را که هم نرخِ کوسِ مَدونا ویزیت میکرد ،نمالند.
پدر و دو عمو ،بچه را که در آغوشِ مادربزرگ گم شده بود ،از هر طر

گرفته برای این که جُم نخورد،

چمبک لبِ حوضی نشاندند که از ترس داشت توش می شاشید! ما بین همین چه کتنم نکتنم ،کیترش را
دودستی گرفته بود که سلمانی ریغماسی ،تیغش را درآورده ،چپوراستت روی ستنگِ مصتقل کشتید و
برقی سرِ کیرم را قاپید و تراشید و در چشم بههم زدنی اشتهای زنها ،طوری آن پارهپوست را باال کشتید
که الکردار ردخور نداشت ،چیزی نگذشته بود که دیدم توی کوچه پسکوچههای شیراز ،همهی بچتههتا
نامِ شهری را کش رفته اند .همان شهری که در پایتختِ یکم خشونتی حسّی داشت و فامیلیّتی با خایهمالی
نداشت ،نه این که پیشِ رویم عزیزی میکرد و پشتِ سرم آبروریزی ...البته من خیلی با ایتن نظتر موافتق
نیستم ،قبول دارم که خوانشِ سطرسطرِ بخش اول هرمافرودیت آبروبَر است .زبان به سمت هتای زیتادی
الکی میرود درست! اما این زیادینویسی دربارهی سکس ،چرا به انتدازهی کمتی هتم سکستی نیستت
معلوم است که راوی عصبانیست ،چون باخته و نشانی از بُرد ،حتی در سطری از متن پیدا نیست .این را
فقط دانای کل که من باشم میداند .من حتی میدانم همین حاال تویی که در حالِ خوانشِ این سطری بته
چه فکری و در چه حالی! داری دستت را که روی سینهات خواب رفته میلغزانی پایین ،انگشتِ سبّابهات
روی نا ت مک

می کند ،دوری توی سوراخش چرخ خورده درمی آید .دارد متی رود پتایین تتر ...جتانِ

مادرت ول کن! راوی توی مودِ خوبی نیست؛ حال ندارد حتی به اندازهی کمی تا قستمتی سکستیگتری
کند! چون باخته ست .پس دوباره برمی گردد که برگشت خورده باشد به شهری که از آن آمده بود .شهری
که هرچه بیشتر پیش می آمد ،پیش آمدِ تازه ای باعت

متی شتد کته پیشتاپیش از یتاد بترود .شتهری کته

دستهای کودک را از سرِ ناچاری به چادرِ تننمتای متادر گیتر متیداد تتا همیشتهی ختدا متلتکهتای
چندشآوری که اثبات میکرد زنی جندهست ،کوچه پتسکوچتههتای محتل را در اشتغال داشتته باشتد.
مادرش جنده بود ،چون زیباییِ غیر قابل توصیفی داشت! جنده بود ،چون همیشهی خدا م ههای قدبلندی
چشم هاش را که بینِ سبز و آبی معطل مانده بود ،محاصره متی کترد .فاحشته بتود ،چتون دو سته نت از
موهاش که دائم بین انتخابِ دو رنگ دستپاچه میشد ،یک روز از زیرِ روسری رفت بیرون و حستادتِ
یک فاطیکماندو چنان تحریک شد که ناگهان از پاترول ثارااهلل پرید پایین و فوری ستوارش کترد تتا در
کمیته نهی از منکری شنیده ،کتکهای امر به معروفی نوشِ جان کند .کتکهایی که همیشهی ختدا دختتر
را به عنوانِ یک خطر به شهری گوشزد می کرد و هشدار می داد خودش را هرچه زودتر گم کترده گتور
کند ،کشوری را که نمیدانست هرگز نمیتواند بی حال و هوای چندین فصلی ش ،تعلقی به زنتدگی ،بته
این مُردگی داشته باشد .شهری سیستانی بود ،یعنی همیشه دوست داشته همشهریِ رستم باشد تا فضتا را
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برای حضورِ سوشیانت که وعدهاش را پیشتر زرتشت داده بود و بعدها مهتدی شتد ،آمتاده کترده حتالِ
چنگیز گرفته ضربِ شصتی به تیمور نشان داده طوری ترتیبِ ژنرال «گلتد استمیت» را بدهتد کته دیگتر
جرأت نکند تکهای از سیستان و هیرمندش را به عقدِ جایی دربیاورد که پیشتر از ایران فراری شده بتود.
حیف که سیستانی نبود وگرنه در بندِ رستم که سدّی از سنگ بود ،طوری آبگیری میکرد که تیمورِ لنگ
دست به آب رفته ،سدّ و خودش را با هم خراب نکند ،یا الاقل کاری می کرد این دولتت هتایی کته بعتدِ
تیمور آمدهاند و مثلن ارواحِ کونشان ایرانیاند ،دستی به سر و روی این سدّ بکشند.
شهلی بلوچ بود .گرچه نیاکانش از حوالی گیالن به آن جا آمده بودند و سدّ «بتاهو کتالت» را دو دستتی
روی رودخانه ی «سرباز» که عوضی ها بعدها راهش را عوض کردند ،گذاشتند .با این حتال گرچته کمتی
لوچ اما بلوچ نبود ،وگرنه حتمن ترتیبِ «احتشامالوزرا» که قبلن انگلیسیها توی چتادر ترتیتبش را داده
بودند ،می داد و اجازه نمی داد ناصرِ قاجار ،تکه ای از پوست و گوشتِ بلوچستان را به سرزمینِ پتاک بتی
در و پیکری بچسباند که قدرش را نداند و مثلِ بخشی از «کارداکا» که هنوز در بالدِ ترکیه اسیری می کند،
تلف شود .طفلی میخواست ،ولی نشد! پدرش که سیستانیِ چارشانهای بود ،نوزده ستالش کته شتد بته
کارداکا رفته با «کردو» زنی ازدواج کرد و بعدِ عمری ضرب و تقسیم ،شهری به دنیا آمد که قومِ «آمادا» از
نتایجِ ایرانیِ اوست .شهری «ماد» بود و شهلی کردو ،ولی هیچکس نبود .وگرنه هرگز اجازه نمیدادند تتن
و بدنِ کارداکا را که قلبش هنوز در ایران می تپد ،چهار تکه کرده بزرگش را به سرزمینِ غالمان وصتله
کنند که تازه در سرحدّاتِ وقاحت ترک های کوهستان بخوانندشان و بالهت را به حدّی برسانند کته نتامِ
«آتورپاتکانِ شمالی» را به «اران» داده مدّعی شوند خودِ مادِ کوچک که همان آذربایجانِ امروزین استت و
تا پیش از سالجقه ششدانگ به هرچه ترک میگفت سیکتیر ،نَسبی عثمانی دارد! شهری «آذربایگانی» بود
اما نمی دانم چرا اجازه داد ترکانِ سلجوقی آتشِ زبان را در سرزمینی که از اسَر در پارسی غلت می خورد،
خاموش کرده زبانی انیرانی را در خاکِ مهر رواج دهند .این را دیگر همته متی داننتد کته رودِ «ارَس» زنِ
سربهراهی ست که بینِ دو مرد نمی درازد و هرگز نمی خوابد .این زن از اسَر جغرافیای آذر را از هر بالدی
جدا کرده ست .مقصّر البته آنانند که آذربایجان را دو شقّه کردند تا شرقی و غربتیگتری در همتین ایتران
کند! کم بود شمالی را هم وبال کردند!
قفقاز باید برود غازش را بچراند! همان طوری که عرا خودش را به اراک می دهد ،ایران دوباره تا تته در
اران خواهد راند! و مثلِ پاره ی دیگرِ خوزستان که از وقتی به عرا رفت ،عرب شد ...می بینید چه گیتری
کرده ام توی رُمان هم دست از سرم برنمی دارند لعنتی ها! مجبورم می کنند هی راوی را کنار بزنم ،دانتای
کل را صدا کنم تا روشنگری کند .انگار مردم قا ند! بابا این سرزمین شناسنامه دارد ،شوش که در قلتبِ
خوزستان کار میکند ،پایتختِ باستانیِ ماست .غلط که نکردیم اگر چنتد کشتتی عتربِ روستیاهِ آفتری 
یمنی را که از بدِ روزگار برده به ایران آمده بودند ،آزاد کردیم و خانه دادیم تا با ایتران و در ایتران تتازه
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انیرانی باقی بمانند .وقاحت به حدّی رسیده که این پایتختِ کهن را عربستانِ صغیر می نامند! عجبا! اصلن
ول کن! داشتم میگفتم ،شهری بازگشته بود ،از کوچه میگذشت ،بی آنکه ردّپایی ریخته باشد بر ختاک.
چنان آرام که حتی به خُرده برگهای زرد تهِ پاییز هم آسیبی نمیرسید .پشتِ دری ایستتاد و مثتل همتان
سال ها ،سه بار به شاسی فشار داد اما کسی به خانه بود که دیگر نمی شنید! پای همان در نشستت و فکتر
کرد چقدر این سال ها را ندیده حتی نگذرانده تنها از رویشان پریده بی آن که چیزی به دستت آورده یتا
برده باشد ،زندگی را از دست داده بود.
«که چی چُسناله آغاز شد! با چند جمله زبانریزی ،فلسفهبافیِ یکمن ستهشتاهی شتروع کتردی کته
خواننده قُر زده باشی! بیخیال مشدی! نیست که نیست ،پاشو! نیمکتتی انتختاب کتن در همتین پتارکِ
جدیدِ پشت شهرداری ،نگاهی به آدم ها بینداز! هیچچیز فجیع تر از این نیست که بی آن کته ببینتی ،نگتاه
کنی .من نوهی خانمِ همین خانه ام که در کتاب تو شهلی شده ،هر روزه پنج تا هفتِ عصرِ ختودش را بتا
خیالِ راحت در پارکِ روبهرو میگذراند .گرفتی به سالمت!»
شباهتی باورنکردنی داشت به دخطری که سال ها معلمِ سرِخانه ام بود .الفبا را او یادم داده بود .آب را کته
بخش می کرد ،چنان حالی پخش می کرد که از خدا می خواستم لب هایش هرگز به «ب» نرسد .چه می شد
اگر در حالِ «آ» برای همیشه همان طور وا می ماند و منظره ای که ردیفِ دندان هاش پشتِ سرخیِ لب های
قلوهایش درست میکرد ،خراب نمیشد .گاهی که دستم را میگرفت تا «آ»ی آب را بنویستم ،التف را
آن قدر کش می دادم که کاغذ فوری تمام می شد .همیشه دلم می خواستت کاغتذی داشتتم ایتن هتوا ،تتا
دست های ظریفش وقتِ بیشتری را به انگشت هام اختصتاص دهتد .دستت هتای گرمتی کته از قترصِ
سرماخوردگی زودتر عمل می کرد« .آ» را که می کشیدم ،کالهش را سرش نمی کتردم ،هرچنتد کته گتاهی
احتمال میرفت سرما بخورد با این حال دلم نمیخواست سرش کاله بگذارم.
سرتان را درد نیاورم این خانمِ معلم که حاال دارم برای دخترش خواب می بینم! بینِ همتهی زن هتایی کته
تاکنون دیده ام یک استثناءِ عزیز بود که دیروز توی پارکِ پشتِ شهرداری از بتدِ روزگتار ،چتادر نمتازی
گُل بِهی سر کرده بود ،قدّش به تقریب نصفونیمه شده بتود .از دور کته متی آمتد ،بته متن زُل زده بتود.
نزدیکتر که شد ،مرا نگاه میکرد و از کنارم که رد شد ،مرا ندید! صدایش زدم ،برنگشت!
«اهللُ اکبر! باز هم نُه جمله تلف کردی که بگویی شهلی به پیریِ کالغ رسیده کور و کر شتده ،کته چتی!
رُمان نویسی ریزنویسی ست درست! اما قرار نیست چیزی را که می شتود بتا جملته ی ناقتابلی بته ختوردِ
خلقااهلل داد ،اینهمه کِش بدهی».
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«شما با این پاترولِ اسقاطی و یک مُشت ریش و پشم دیگر شورش را درآوردی .با ورودِ بیاجتازه راوی
را سردرگم می کنی و «نه»ای بزرگ را در پاس به سؤالی که نمی کند ،کوچک میکنی .دل داشته باش! اهلل
یا «ال ال» که تازه مال کلیمی هاست ،در واقع چیزی به جز «ال» نیست .راوی دارد زور می زند بگوید برای
اطالع از دالیلِ نهِ بزرگی که سال ها پیش شنیده عقب گرد کرده ،خُب حاال که تیرش به ستنگ ختورده و
بقایایی از گذشته باقی نیست ،برگشته آن سالها را دوباره آغاز کرده بتا مکت ِ کوتتاهی پشتتِ دروازهی
تختهای زنگ میزند!»
 کیه!
 خودتی! بازش کن!
داخل که شد ،باغچه ای به استقبالش آمد که تا نداشت .زیباییِ قدبلندِ گتل هتای آفتتاب گتردان ،ظرافتتِ
صورتیِ گل های رُز را محو کرده بود .درخت پُربارِ سیب ،موجودیِ خود را با کمالِ رضتایت پتای کتاجِ
قدبلندی که همیشهی خدا میوه در مخفی داشت ،ریخته بود.
ضمنِ عرض درود ای بکارتِ زیبایی! دو سه گامی برداشت و واردِ حیا ِ آشتنایی شتد کته جتز آستمانِ
باالی سرش همه چیزش را تعوی

کرده بود .ماه چون گرده ی گُهتی کته خیلتی هتوا ختورده طعمته ی

خرمگس شده باشد و ازش شاش بچکد ،آن باال ،بینِ رنگ های سفید و خاکستری مستأصل مانده بتود و
هر آن هراس میرفت کسی ولش کرده این پایین بر سر و کلتهی آدم افتتاده آن را عنتی و ختونی کنتد.
پشتِ باغ ،توی بزرگراه ،ماشین هایی که مثلِ ردیفِ مورچه با نظمی اجباری میگذشتتند ،حکتمِ فحتشِ
رکیکی را داشتند که هر دم حواله اش می شد و شب که آسمانِ بدگِلی داشت ،تکهتکه ابرها را متیآورد و
سرِ شهر طوری پخش می کرد که خدا را شکر ،بر

در سرش ببارد و بختِ سیاه و نکبتتی ش را کتمکتم

سفید کند .هوا گرچه تاریک اما هنوز نورِ مهتاب به بر

میخورد و شنریزههایی که میتوانستند خودی

نشان بدهند ،مثل برادههای طال میدرخشیدند .باالخره بعدِ سرفههای خشکی کته در گلتویش کته و کته
میکرد ،یکهو تصویرِ باغِ بهشتی و استخرِ کونلخت و رانِ قرقاول و آبِ روان مثلِ بر از خاطرم گذشت
و ناگهان از پیله ی امنِ استخوان هام که شوفرِ الغرمردنی ش ،دنده اش را قُرچقرچ جا می انتداخت ،پریتدم
بیرون و در صفحهی هفتادوهفتِ بیگانهی آلبرکامو با جندهای قرار گذاشتم.
پادَری که پا خورد ،درِ ورودی کنار کشید و به بوی تنِ عر کرده ای رسیدم .دیدم چته دختتری! عجتب
اندامی توی آن دکولته لختی شده هوش از سرِ آدم می برد! چشمهاش آبی عینِ دریا ،هیکل خدا ،قد بتاال،
کمر فلوتی ،مو بلوطی عینهو تو بگو شارون استون! زبونم بند بند ،بند اومد .لبها رو کته بِهِتم داد ،فقتط
تونستم بگم جوون! با این که همچی بفهمینفهمی ترس وَرم داشته بود ،گفتتم ول کتن! ایتن تیکّته تتوی
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خواب هم گیرِ آدم نمی آد .نمی دونستم به چه مستمسک و بهانه ای استارت بزنم .نیگاهی به اینور اونور
انداختم و تا دیدم که حواسش نیست ،پریدم توی تخت و ترمز دستیم رو خوابونتدم و دِ بترو! از ایتن
اتا که کاناپه داشت به اون یکی ،باالخره همهجا رو تمرین کردیم! خانهاش که چه عرض کنم ،کاخش با
روکارِ صورتیرنگ و نمای باروک ،نسبتِ نزدیکی با خانه ی «آل پاچینو» توی فیلم «پدرخوانده» داشتت،
اصلن آجرهای هردوشان توی یک کوره خشک شده بود و دیوارهاش حضرتِ عباسی فامیلِ هم بودنتد.
پدرسگ آنقدر خوشگل بود که به هر فنی نمیتوانستی توی صورتش نگاه کنی! پوستش چنان شفا
بود که انگار هرگز شال نخورده کمیته نرفته صیغه نکرده و طال نگرفته اصلن خطا نکنم ،مثتلِ ماشتین
دایی عباس آکبند بود.
«راستی مثل این که طر

جیم شده پیداش نیست ،اما خودمانیم! خیلی هم الکتی وِر نمتی زد! ختب حتق

داشت! تعریف کردنِ قصه یعنی تحریفِ غصه ی همه ی گُه های تمام قدّی که صبح تا شب جلوی آینه ای
که نامش زندگیست ،ایستادهاند».
بچه که بودم ،البته منظورم حوالی یازده سالگیست ،همیشه با دختربچههای همسایه خانهبازی میکردم و
کونِ محمد پسرخاله ام که تازه از من قدّش بلندتر بود ،شدیدن از این بابت می سوخت .او همیشه شتوهر
دختری میشد که ناخوش بود .الجرم دائم باید پیِ دکتر و دارو از خانه ختارج متیشتد .متن ولتی مثتلِ
زین العابدینِ بیمار که ناخوشی کم نداشت ،مجبور بتودم در بستترم استتراحت کتنم .بنتابراین از مراستم
خانه بازی فقط بخش های مربتو بته ختواب را ختوب بته اجترا درمتی آوردم و همتین کفترِ محمتد را
درمی آورد .اصلن من مادرزاد دخترباز به دنیا آمده بودم .همه ی نازدارانِ درسندیده را حیوانتات خطتاب
میکردم که قربانشان بروم به دو دستهی اهلی و وحشی تقسیم میشدند .همسایهالکوها و دخترانِ فامیل،
اهلی و الباقی همه وحشی بودند .یک روز تهِ کوچه با یکی از همین اهلی ها که چند پیراهنی بیشتر از ما
دریده بود ،خانهبازی میکردیم که کمکم فیلش هوای هندوستان کرد و به خانهشان رفتیم ،موهای بلند و
بلوطیش را که روی گل های سرخِ رُب دُشامبرش ریخته بود ،با روبانِ سفیدی بسته بود .رنگش پریده و
گونههاش کبود بود و گاهی پلکهاش ناگهان روی ابرو میپرید و اصلن همین کردنیترش متیکترد .متا
هم که با کلهی تراشیده و تن و بدنِ آفتابخوردهی ساحلی و البته یک جفت پی امهی نت نمتا و رنتگ و
رو رفته یازده سالی بیشتتر نداشتتیم ،روی لتبهتاش کته دور و بَترش خوشتمزهتترین بستتنیِ دنیتا را
می فروختند ،با سینه هاش گردو بازی می کردیم و روی کونِ سفیدش سُر می خوردیم و می افتادیم دمِ درزِ
کوسِ بادکرده اش که تازه گیها علف های جلوی قنادیش سبز شده بود .دیگر عادت کرده بودیم ،کیرمان
را هر روزه گرمِ ظهر به چرای این علف ها برده ،سیر که خوردند ،مثلِ چوپانی درِ زیپ را بتاز کترده ،دمِ
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غروب به آخورشان هی کنیم .خالصه بچه که بودم ،خیلی با غریبهها نمیپریدم .پتانزده ستالم کته شتد،
گذرم به النه ی وحوش افتاد .پیش از آن فقط اهلی باز بودم .نه احتیاجی بته کانتدوم بتود ،نته نیتازی بته
التفات .مجبور نبودم هفتهای هزار تا خرجِ این ناجنس کنم که تازه اغلب پاره میشود!
«ای کاش پاره می شدم و یک سوشیِ دیگر پس می افتاد .ای کاش چنین مقاوم نبودم و در حتینِ پتایین و
باال رفتن ،منتظر نمی ماندم تا کله ی کیر گیج رفته باال بیاورد .ای کاش الاقل بعدِ اُرگاسم ،مرا و دوستتانم
را که پخشِ اتاقیم ،روانهی سطلِ آشغال میکرد و مجبور نمیشدیم اینهمه آدم و الباقی را حمل کنیم و
دستی در این جنایتِ مخو

داشته باشیم .از وقتی که در بسته های ششتایی جفتوجور شدیم ،در فشار

بودیم .چه می دانستیم این فشار بیشتر شده به نهایت که می رسد ،چنین بی مصر

در گوشه ای می افتتیم

و فروغی در نمی آید که بنویسد آنگاه خورشید سرد شد! و یا حافظ که نگوید توانا بُود هر که دانتا بُتود!
منی که حاال این همه می دانم چه توانی دارم کاش پایی داشتم و این همه بتیگنتاهی را پتای چتاهِ کستی
میبردم و در خانمی میریختم و کودکی مثلِ همان سوشی که مهدی شد»...
 مامانی ببین باز بابا باتکُنک آولده لیخته کفِ اتا  ،مامانی خوابی«سیب های رسیده ی شاخه ای که از سرِ شهوت پنجره را باز کرده بود ،مثلِ خوابِ شهلی نرم و سنگین به
اتا ش آمد و لطفِ یکی از برگهاش را شاملِ حالش نکردهکرده باع

شد خانوم غلتی خورده ،مالفهی

گل گلی که روی صورتش با آهنگِ نفس ها باال و پایین می رفت ،ناگهان برکنار شده ،کوسِ بتادکرده اش
در حالِ تا باز خودنمایی کند.
در همین حین و بین ،سوشی ببخشید! مهدی با دستهای کوچکی که تازه از سوراخِ بینتیش داشتت در
می آمد و عندماغی خیسخورده بر نوکِ سبابه اش سبزی می کرد ،از زمین بَرم داشت و در لبه هام آنقتدر
فوت کرد که مجبور شدم از شدّتِ خشم بترکم و قطرهای اُریب توی کوسِ شهلی پاشیده شود»...
 چخد این باتکُنکا بو دالن! سوشی تو هنوز بیداری پسرم مادرت خستهس ،بذا آروم بگیره ،پاشو بریم اتا ِ بابا بابایی واسه چی این باتکُنکا لو همیچه خیچ میکنی بابا قربونِ اون دودولِ طالت بره ،اگه خیس نمیکردم ،تو که هرگز پیدات نمیشد کاپوتپاره!همین که آمد بغلش کند تا به اتا ش ببرد ،شاش و گهِ ترکیبی از زیرِ الستیکی که دیگر شُل شتده بتود،
روی دُشکِ شهلی سرازیر شد و نواری قهوه ای حاشیه ی پایینیِ آن را آذین کرد .دیدی چه شد اعتنتایی
نکرد و فوری بچه را به دستشویی برد و تمیز کرد و بعد در اتا خواباند .حاال هم برای رفعِ مالل ،یکتی
از «سیدی»ها را در ویدئو فرو می کند که از قرارِ معلوم نسخه ی تحریتف شتده ی زندگینامتهی استکندر
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مقدونی ست و حکایتِ این که جنابِ حرامزاده چگونه در این جهان چشم پیدا کرد و چطوری چون عُمر
به ایران لشکر کشید و باقیِ قضایا که دروغی تاریخی ست .با این همه من مانده ام چطتور کتارگردانِ ایتن
فیلم ،چشم هاش را کور کرد و تکه پاره های کاخِ کوروش و داریوش را تازه در موزههای کشورش ندیتد
که چنین احمقانه در چندین سکانسِ فیلمش به کپرنشینیِ این شاهان تأکید می کنتد! طتر

آن قتدر قتا

تشریف دارد که نمی داند وقتی ارابه های مدرنِ ایرانِ باستان برای اخذِ باج و خراج بته یونتان متی رفتنتد،
همه ی اهلِ آتن جهتِ تماشای تکنولوژیِ تمدنی که به ساختِ آن ماشین های جنگی منجر شتده بتود ،از
خانه شان می زدند بیرون .دریغا که فیلمسازانِ اخته و جشنواره ای و اُپورتونیستتِ وطنتی نیتز بهتتر عمتل
نمیکنند و برای اینکه توی سرِ فرهنگی دیرسال زده باشند ،آب توی آسیابِ انیرانیجماعت میریزنتد و
تازه سنگِ مخالفت با حکومتی فرهنگکُش را که همان جمهوری اسالمی باشتد نیتز بته ستینه متیزننتد.
برآیندِ تمام این تالش هاست که سبب شده دمِ بازرسیِ هر فرودگاهی همین که سروکله ی یک ایرانی پیدا
میشود ،در کمالِ وقاحت توی ماتحتش نیز دست میکنند تا مبادا این وحشی آلتی ضتدِّ فرهنگتی واردِ
خاکِ بیتاکِ کشورشان کند .ماندهام چگونه ایرانی جماعت اینهمه تحقیر را تحمل میکند و دَم نمیزند!
من نمی دانم این حکومت های انیرانی که طیِّ سده ی اخیر در ایران بر مسندِ حکومت تکیه زده اند ،چرا به
همین افتتاحیه ی المپیک که با ادعای ایجادِ دوستی بین ملت ها و فرهنگ ها برگزار می شود و هتدفی جتز
پارسستیزی ندارد ،اعتراض نمیکنند دهها قرن پیش ،ارتشِ باشکوه و چند صد هزار نفریِ پارسها کته
تازه بمبِ اتم هم نداشت ،در دریا غر شد و دونتده ای کتونلختت ،صتحرای متاراتن را دویتد و خبترِ
مرگشان را به اهل آتن رساند ،تا پایکوبان جشن بگیرند و بعدش از فر ِ خستگی گوشهای افتاد و کونِ
لقّ اش مُرد! حاال بعد از گذشت این همه قرن ،هنوز دنیا دستبردار نیست و همایشی جهانی را که همتان
المپیک باشد ،مشعل به دست ،به یادِ این مردک با دوی ماراتن آغاز می کند ،تا به آتشتی کته دارنتد روحِ
مهر را در آن میسوزانند ،میدان بیشتری داده باشند .دریغا که تصور چنین آوشویتستی از عهتدهی تخیتل
هم برنمی آید! جنبِ این وانفسا چقدر ابله است ،مُالیی پاپتی که مفتخر است باب گفتوگوی تمدن ها را
باز کرده ست! مردک توی دهانِ تمدنی که ربطی به شتمایی کته ستنگش را بته ستینه متی زنیتد نتدارد،
خشکاخشک کردهاند تا ته! نایی نمانده حر

کند ،چه گفتوگویی! امثتال تتو کته عمّامتهی ستلمانِ از

فارسی دررفته سر کرده اید و ناگهان مسلمان شدید ،چه می دانید که ایتران چیستت و ایرانتی کیستت تتا
سخنگوی تمدنش باشید! مثل این که بازم زدم به صحرای کونبال که البد صحرا نبود و کوهِ قدکوتاهی
بود که تازه پایش رودخانه ی عری

و طویلی جریان داشت و من مانده ام چگونته اهتالیِ خیمته در آن

حوالی بودند و از تشنگی هالک شدند! چقدر بعضی ها ول معطلند و سالی هزار بار این کشکیّاتِ پتر از
تضاد را سرهم می کنند و یکی نیست بپرسد آخر خرت به چند! اساسن کارگردانی که فیلمش متّکی بته
داستان باشد و بلد نباشد دوربین را کولش گرفته مثلِ «دیوید لینچ» حرکتنویسی کند ،به دردِ فتاک هتم
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نمی خورد .اصلن چه معنی دارد صداکُشی کردن و دیالوگ نویسی برای چند تا شخصیت که هرچه بهشان
بپردازی ،یک نفر بیشتر نمی شوند! مثل همین شهری و شهلیِ خودمان که تازه بعد از این همه پرتوپتال
نویسی خودم هم نفهمیدم چه سر و سرّی با هم دارند! کم کم داره حالم از این اسامی به هتم متی ختوره،
اصلن کی گفته شهال باید اسم زن باشه و شهریار مال مرد
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بخش اول

چون حالم از داستان به هم میخورد  /پس حالم از داستان به
هم میخورد!
 الو! الو! شهری! خوبی!
مثلِ اینکه خیلی من شدی ،ضدِّ زن شدی پسر! پیدات نیست ،داری چهکار میکنتی! فترو کترده بتودی
فروید را در فرو ،که ین و یانگ را یونگ رو بکند ،چی شد این بود آن همه سعی و صفا بته قصتدِ فقتا
کردن طیِّ هزارویک شب به شهریار دادنم از حلق و حنجره ،گیرم که گفته باشم بعد از سی ،همه عمترِ
اضافه می کنند ،گُهی خوردن نمی توانند ،وقتِ اضافه هم به کارشان نمی آید ،کتمان نمیکنم ،گفتم! اما تتو
فر داری خیلی! خُلقِ تو ربطی به اخال ِ ناصری نداشت ،ندارد! اگر قدم بزنی مرگ حتّی نمیرسد پسر!
نه آن یهودیزادهی بیکس و ناکس مارکسی که در بحرِ شکم توراتِ تازه آورد ،نه موسی کتردهای چتون
فروید که عمری زیرِ شکم کرالِ سینه رفت! تو ماردآفریتدهای! شتهریارِ کاتبتانی کته متیخواهتد تنهتاییِ
خودش را انجام بدهد ،اینهمه راهِ راست! قورباغه توی دایره داری وول میخوری پسرم!
 تمام شد! هیچ دایره ای دایر نیست ،چنان که هیچ خطی راست! هیچ دایره ای دایره نیست ،چون کته از
حی ِ میکروسکوپیک هنوز اطالعِ دقیقی از طولِ یک پارهخط نداریم! هنتوز نمتیدانتیم نتوترون چگونته
روی مداراتِ انشعابی خنثاست!
تو میدانی جمعیّتِ فوتون ،انرژیِ خود را به چته طترزی تستلیمِ الکتترونهتای بتدهکاری متیکنتد کته
می خواهند به آزادی یعنی به صفر برسند هسته چیست هیچ هسته ای هست نیست! تو هم که پتا تتوی
بهارِ جوانی ،هزارویک شب وا کردی ،طوری انگشت کردی توی دنیا که مانیِ آخر وقتی که آمتد ،بهترامِ
اول به دروازهی جندیشاپورش آویخت کرد!
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 مادر برایت بمیرد ،عجب اراجیفی طرز میکنی! سیمی که حر ِ حسابم در کتابِ تو متیریتزد ،ختش
دارد .به گوشِ کسی بدهکار نیست ،به جایی در قرنِ هفتم گیر کرده بدجوری ،کاری کن! بلدِ ناصری کته
منصور نمیشود ،حالج بهانه بود ،دوری کن! «تارتو » چنان مینویسی که «مولییر» از «بوستوئه» انتقتام
بگیرد «اپیکورین» که بیخود کورنویسی نمی کند! به جلدهای «اوریپید» طوری می رود کته عتالیجنتاب
«آریستو فان» بکند! کریستف کُلمبِ فکری شدهای در هرمافرودیت که آمریکاش پیتدا نمتیشتود هرگتز!
تارتو

به این دالیل نکن نوشتن که جنبِ خطرناک ،بعتدِ لتبگتوئیِ  Cherchez la femmeدُچتارِ متن

میشوی!
 زن! هه! فقط کسی می تواند عاشقِ من باشد که دوست داشته باشد ،کسی عاشقِ او نباشد! عاشقکُشتیِ
«مارکی دو ساد» چه ربطی به دردِ بیدرمانِ سادیسم که هیچ ربطی بته ستادِ عاشتق نداشتت ،دارد چترا
قدرت همهی درهایی که می توانست ارضای سادیسمِ افالطونیِ ساد کنتد ،تختته کترد شتهرزادی نکتن
نقاش! آفریقای به این بزرگی را سیاه ،من کردهام! پیکاسوی فرداخوردهات خوب میداند ،فقط آنهایی که
میکشند و دوست دارند بکشند ،نقشههای هرمافراخوانی میکشند .الباقی برای رفتن با کستی قتدمرنجته
میکنند که دائم شکنجه میکند.
جمعیتِ عار

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

دایرهی «لیبیدو» درد میکشد ،عاشق به شر ِ شق میشود ،به خدا نمیکُشد...
 جنابِ نوسوفی! هیچ دو عاشقی مثل هم نمیشوند! فالنی به بوی بدن عاشق می شود ،بیساری به متوی
سر یا مثلِ همین اهورای خودمان به دست!
او سایرِ شهلی را نمی بیند ،حتی کوس و کون و مخلّفاتش را که خیلتی تنتگ نیستت نمتی خواهتد! بته
گمانم او اصلن عاشق نیست ،کوسخل است! خُل است برای این که هرگز نمیپرسد چترا افالطتون کته
کونِ مرمر به شر ِ زر میداد ،زن را مردِ منحط میخواند
مانده ام چگونه برخی وقتِ مننمایی ،همان شهوتی را صر

می کنند که برخی دیگر وقتِ دادن و کردن،

اتّحادِ این دو برخی چرا هنوز مشغولِ دیدهبانیِ داد  -کردنِ همان شهلی  -لیلیست
زنِ قبلی میداد درست! زنِ فعلی اما داد میکند که دادن کرده باشد!
 این هم مخمصه ی دیگری ست که من دَرش گیر کرده ام ،باشد! اما برای اینکته از زیترِ ضتربِ کیتر در
بروی ،مگر تو نبودی که بعدِ کونبخشی ،هزارویک شب کوس نویسی ساخت کردی چون بدنی نداشتی
که تازگی بکند ،زن باره گیِ شاه ،تخیّلت را مستعمره ی خود کرد تا بر تخت خوابی که در ذهنش بستری
کرده بود ،خیالِ دیگری پهن کرده باشد .تو هم که دستی در این داستان نداشتی ،در خیالش که دیگر کار
نمیکرد ،دست بردی .برای رفعِ آتشی که در شهوتِ دیدهبانیش شعله میکشید ،نقلِ تو از هر زنِ لختتی
در تختخوابها کارسازتر بوده حتی در روایتی که میکردی برای سلطان کته دیگتر ختواب نمتی دیتد،

 | 26هرمافرودیت

خیالِ خامت هزارویک شب جلق زد .وانگهی هزارویک شهلی به فاک سپردی که شهریارت بته ختاک و
خون نکشد .گفته بودم که سکس چیزی جز استمناءِ خیال نیست ،شهریارِ تو ایتن را ختوب متی فهمیتد!
تخت خواب فقط کارگاهِ مرد است مادر! زن هم چیزی جز یک میزِ کار نیست! به قدرِ کافی متی کته بته
خوردش داده شود ،راهی نمی ماند جز این که یککاره تعوی

شود! پس برای این حر ها که ظتر ش

زیادی چرکی ست ،در این حمّامی که من باب کردهام ،دلّاکی نمیکنی پیدا! داستان جهتِ لیسندهجماعتت
منبر کن که خیلی گوش است ،من سالهاست با کله از شهرزاد زدهام بیرون! بچه نیستم که!
برخی چون نیچه و واگنر ،همین که از کوسِ مادر خالص می شوند به خواهر که البد بلدِ بدلکاری ستت
و زیباییِ خودش را از مادر کش رفت ،عاشق میشوند .دیکتاتوریِ این مادر شیطان رخصت نداد هرگتز
که نیچه در واگنر دیگری کند .زیرِ سیطره ی همین یوغ بود که هدایت مجبور شد تا اپد تنهایی پیشه کند.
گرچه هرگز به اشتهارِ هدایت و نیما که خیلی خانواده بودند ،قدرت مجال نداد تنهایی کند.
اگر مانی ببخشید! اگر نیما و هدایت تعلقی به اشرا

و سلطنت نداشتند ،چه بسا چون تنتدر و هوشتنگِ

ایرانی طرزی فقط در جیغِ بنفش شهره می کردند .بیدلیل نیست که پیشاپیش خدا  -شتاه ایتن هتر دو را
اخته میکند.
یکی را در یوش وقتِ سالم و صلوات موش کرد و بعدی را در الشهی پاریس ،پرالشِز ،زنده به گور!
اصلن همین اخته گی باع

شد که صاد خودش را سرخود از مردی بیندازد و نیما چنتان بته وافتورش

پناهنده شود که عالیه را هرگز حالی به حالی نکند ،دائتم صتدا بزنتد ریرا! ریرا! کته بترخال ِ نظرگتاهِ
جماعتِ ریش و پشم ،ربطی به آوای هیچ پرنده و چرندهای در شمالِ ایران ندارد! اگر قبول کنیم نیما طیِّ
زندگی ش ،کنکاشی وی ه در زبانِ گذشته و گذشته ی فارسی داشته و دانش بداریم به خصلتِ جایگشتتیِ
برخی حرو ِ چندتایی در این زبانِ بازمانده از عهدِ اسَر مثلِ س  -ش(در کاسان و کاشان) ،پ  -ب(اپتد
و ابد) ،ر  -ل(آرام و آالم) ،ی  -ا  -و(علی و عال و علو) ...باید اذعان کنیم اسامیِ لیال ،لولو ،ریال(ژیتال)،
ریرا ...همان لیلی است که در قیافههای دیگرگونی تجلی پیدا کردهست!
پس خطابِ نیما به ریرا قصدی را دنبال نمیکند مگر دعتوتِ دوبتارهی آدم  شتاعر از لیلتی  شتیطان
جهتِ یک برابرنشینی! اصلن انتخابِ تخلصِ نیما که قلب شده ی لقبِ مانی ست ،ختود از شتعورِ زبتانیِ
شاعری به این پارسی خبر میدهد.
مگر نه این است که مانیِ اول با طرحِ دوآلیسمِ خدا  -ابلیس طریقتِ سو ِ پرشیایی را از مستیرِ اپتدی -
اسریِ خود خارج کرد! پس ری راکُنانِ نیما چیزی جز دعوتکُنتانِ آنیمتای درونش از لیلتی نیستت! او
میخواست با اینهمانیِ لیلی  شیطان و خدا  وجدان به نوعی خودآئیِ پارسانی برسد.
دریغا که نوشتارِ نیما چون کتابِ رکیکتر از ادبیات ،مدام با خوانشگَرانِ حُمق روبهرو بوده خواهد بود!
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البته من که شهرزادِ هزارویک شبه ام ،با طرحِ این اتفا  ،سعیِ خراب نمی کنم تا توافقِ خود با نیمتا را بته
کسی حُقنه کرده باشم! بلکه این طراحی دقیقن بیان گرِ اختالفاتِ عمیقِ من با مهردوستیِ امثتالِ نیماستت!
زیرا به وضوح پیداست خداجوئیِ اینان ریشه در شاهترسی و پدرخدایی دارد...
این مکالمه پایان ندارد!
بهتر نیست کاغذی را که زیرِ دستم سفیدی میکند ،بسوزانم و عمیقِ این فکرها را طوری سانسور کرده با
فالوسِ کلماتم جوری بازی کنم تا بنیانِ هر حر ِ اضافه ای را حر های اضتافهام افشتا کنتد پتیش از
حدودِ پس و پیش ماه و چندی هرمافراخوانی ،نوشتن در دورههای پردهداریِ جنسی طتیِ قلتم متیکترد.
یعنی لیسندهجماعت که همان فسیلِ حیوانانِ انگشت به کون ماندهی باقیمانده از عصر یت بنتدان استت،
نمیدانست کسی که منحر
نامتعار

نباشد ،موجود نیست .حتّی نمیپتذیرفت در طرزهتایی همگتان عملکتردی

داشته اصلن هیچ کس متعار

نیست! اینان چرا می نویسند ،شما چرا می خوانید ،من نمتی دانتم!

چون حالم از داستان به هم می خورد ،پس حالم از داستان به هم می خورد! بهتر نیست جوری نویستش
کنم تا نوشتن فرار کرده داستانی نماند که خواننده بخواند
باری ،در پایانِ مکالمه ی باال که ظر ِ هزار و سگ شب م ِ عالم و آدم خورد ،مادر  شهرزاد از ادامته ی
مسلمانیِ من قطعِ امید کرده فرمان داد برای اینکه امتحانی پس داده باشم ،دیروز که یکشنبه بود ،ستری
به کلیسای بزرگِ سنخوزهی پاریس بزنم.
رفتم!
همه جور جنسی ریخته بود توی آن سیاهی که روی ردیفِ صندلی ها ولو بود .همه زُل زده بودند به یتک
صلیب و دعاخوان آرزوی وصل می کردند .بعدِ آن که از روی صلیب ،مرد و زنی که به هتم عتالوه شتده
بودند پا شدند ،یکهو عالقه پاشد و جنابِ حقیقتت را کته روی صتلیب وارونته ریختته بتود ،بتا همتین
چشم هام دریدم! ضلعِ عمودی ش به کیری راست می مانست که خایههاش از فتر ِ شتهوت در جمعیتتِ
کوس ،خودش را کشیده باشد باال تا در افق ضلعِ بعدی را تشکیل داده باشد .جمعیتِ کیر و خایهپرست،
داستان سرودِ قربانی را جوری توی کلیسا پخش کرده بودند که کمکم داشت به دیوارهاش برمیخورد.
برخورد!
من یکی از دیوارهاش را تشکیل می دادم ،سهتای بعدی نمی دیدند ،یعنی چشم نداشتند ببیننتد! مایتل بته
ابری یکی ،بعدی آبی ،سه دیگر سفید و روم سیاه! چه ها که نمی دیدم! کردن گاه لقبی بود که شاعران و از
ما بهترانی که بعدها جنده می شدند ،به این اتا داده بودند .آن طر

هم حمام بود .پیشِ پام ،تختتی کته

هرچه بستری می کرد نمی شد ،اتاقی را پُر کرده بود که بی شک عالقه های بسیاری روی مالفه هاش خونی
شده بود .جمعیّتِ عجب چیزِ پُر برکتی ،بکارتی ،توی این چاردیواری اونی شده بود ،ذوالفقتارش را کته
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جا زد در غال  ،خوابید و خوابید و ختواب دیتد کته عیستی شتده ابتراهیم پسترش استحا ببخشتید!
«آگاممنون» دخترش «ایفی ژنه» را به کَردگاهِ پروردگار می برد تا کرده بالفور گردن بزنتد ،ناگهتان ختدا 
یهوه یا «آرتمیس» کیرش خوابید و چشم که پوشید ،بدلِ افالطون مثلِ سقرا و الباقی که ارواحِ کونشان
در بین النهرین کالس دیده بودند و توی قوطیِ هیچ یونانی باستانی نبودند و از تولیدیِ رُنسانس آمده انتد
بیرون و قبلن به روح سه جلوه ی عقلی ،شوقی ،شهوتی داده بودند ،احضار شدند! پس حاال یعنی همتین
حاال برخال ِ این همه افالطون که عقل را اشر ِ آن چند تجلی نامیده اند ،کمک می کنم جلتوهی شتهوی
که خالصترین است ،بر دو دیگر چیره شود.
همان طوری که مَنی ترشح کیر است ،مغز نیز تراوشِ فکر می کنتد .پتس چتون تصتاویرِ ذهنتی ناشتی از
تغییراتِ بدنی ست و می دانیم که اعضای حقیقت در علم ،لَدُنی ست به این نتیجه می رسیم تنها جنابِ کیر
است که تولیدِ فکر میکند.
تکبیرتُ االحرام!
اکبرش میکنم
هنوز اصغر است این طفلِ شیرخواره میدان نمیرود!
نمیشود!
چه کنم!
از وقتی که شهوتم را بازداشت کردند« ،لیبیدو»ی عزیزم توی کوسِ متادر جتا مانتد و شتهلی بتازیگرِ
صحنهای شد که دائم دارم عوضش میکنم!
اگر برآیندِ همه ی کیرهای جهان فقط یک کیر می شد که شهلی به آن داد می کرد ،لیلی از نقتشِ ختود بته
عنوانِ یک آبلیس کناره گیری کرده شهری می توانست به آیینِ خود گرویده هرگز از عَنی نگهداری نکنتد
تا وقتِ بیرونرَویِ مدفوع ،لذت رضا کرده آببازی پیشه کند .همان رضایی که وقتی ارضا نمیشد ،مَنتی
را فقط روی شکم میریخت تا با انگشتِ سبّابه دورِ نا

آب بازی کند.

«دست نزن! می سوزیها! به آن چه ما می کنیم اهتمام نکن! هرچه میگوییم انجام کن! ایتن را بکتن ،آن را
نه!»
و چنین بود که مادر  دجّال و پدر جلّاد و اصلن خودِ خانواده شکنجه گاهِ فرد شد .حتی پسر از نگتاهی
که مادر به پدر می کرد ،مردی گرفت و دختر کیرپرست نمی شد اگر به ختنهسورانِ پسر نمی رفت .اساسن
همه را دوجنسی ساخت کرده اند ،همان طوری که زیرِ هر کیر ،سوراخی کاشته اند که می دهتد .تتوی هتر
کوسی نیز کیرَکی کار گذاشتهاند که میکند.

علی عبدالرضایی | 29

شهلی اگر منفعل نبود و َبلدی داشت در کردن ،شهری اعتیادی به سادیسم پیدا نمتیکترد .اصتلن صتر ِ
دادن و اشتغال به خودنمائیِ این مازوخیست باع

شد که شهری مدام به کارِ عزیزِ کوسآزاری بپتردازد.

همیشه ضمنِ هر سکسی او می خواست به کوسِ اعظمی بازگشت کند که پیش تر او را گاییتده ببخشتید!
زاییده بود .یک عمر این همانیِ کوسِ تازه با مادر کوس سبب شد جنابِ کیر بته طترزی خودبتهختودی
نقشِ نوزادِ منشیفته ای را ایفا کرده جنبِ کوکای اخیر در جستوجوی آینته ی از دستت رفتته ،مارستل
پروستی کرده آن قدر بگردد تا از فر ِ خستگی بر جبینش ریخته باشد عر  ،بیاید آبش که تولیدِ مثلتی
کرده بعدها منِ همسانی ارمغان کند.
کرد!
پسر که دنیا آمد ،به آقام که دیگر داشت بزرگ می شد پدربزرگم گفت :دو سه پیکی عتر بترو بتاال کته
سرت رو همچی باال نگه داری! سربهزیر شدی پسر! مگه تریاک میکشی
وقتی رفته بود که دیگر مزاحمِ خوابِ جهان شده بودم ،نمی دانستم! جنبِ امامزاده عبدااهلل آب خورده بود
و عبدی که تنهاترین کوه را در او قدم میشد زد تا دیوارهای دَرَکه هنوز رستم بود .طفلتی! در بنتدِ درکِ
مهمی در زن نبود .پدرزنم بود و احترامش واجب! من نمی فهمیدم ،تو اصرار نکرده بودی خیلی! از دست
دادنِ من مادرت را کشته بود! اصلن تو قاتلِ پروین گلی که کمکم داشت عالقهام را که در مادرم جا مانده
بود کش میرفت ،بودی! او مادرم نبود ،تو همسرم بودی .جایی پیدات کرده بودم که دیگر نبودی .وقتتی
عاشقت شده بودم که از هم جدا شده بودیم .همهجا گشتم ،نیستی! همه را پیدا کردم ،به تو مربو نبود.
میدانِ ونک پُر از سفیدیِ لکلک بود .همهجا دود دود دود بود و بو ِ ماشینها .جشنِ عروسیمتان تتوی
کُمد نبود .عکس هام ،عکس هات را برده بودی .فقط عروسکی جا گذاشتی وسطِ ویالی توسریخورده ی
باغی که از بس با ملّای خودش صدرا عشق کرده موهاش بلند شده از باسنش ریخته پایینتر!
یک شب که با عمران و برخی صالح دیدیم خیلی لب ،خیلی دهان خندان کنیم ،قدری کیر ،ببخشید! شیر
خواسته بود و مایل نبود بیتو با من به زیباکنار بیاید .زیباکنار آمده بود به اتاقی که پیش تر سرش به تتا
خورده بود .خیلی به عمران سالم کرده بودی ،حسابت نکرده بود شهلی! حسابش را بتهختدا بتدجور
رسیدهام آن شب ،حاال کمی بخند! لطفن!
میگویند زن در طولِ تاری شرمسارِ بشریّت بوده است .من اما خجالت کشیدهام از خود ،هتر وقتت کته
یادِ یکی از زنهام کردهام .همیشه عشق را از کنارش فراری دادهام ،بیقراری دارم ،قراری ندارم با کوستی
که به تبعیدگاه بردهای .دوباره باید فرار کنم در زنِ دیگری تا در یکی از تو پهلو گرفتته باشتم .دعتا کتن!
کُمیلی بخوان جنبِ همین جمعه تا این کوکای تازه که دارد خیلی با کاکوم کنار متی آیتد از ریختت هتای
لیلی کنارهگیری نکند! خیلی برام کالس گذاشته تخمسگ! شبیه نوغانی که تا میخوابید ،داشعلتی روش
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خال میگذاشت .چقدر چشمهاش کرمِ ابریشم داشت .از باغهام برگ خورده بتود و متن جتانمی! تتوت
توت توت میخوردم!
ای زبانی ترین آموزگاری که زبانم بندبند آوردی! تو یادم دادی چگونه دامنِ دنیا را بزنم با ال بتاال الالتتر!
چه حالی دادی .حاال علی نیستم ،لی صدایم کن ای ژاپنی! دیگر کالست را خراب نمتی کتنم! لتب لتب
لباست را ،دیگر کسی را کتاب نمیکنم ای طی جی!
ای جی جی!
ای خواهرِ تو را گاییدم!
باالخره نه گفتی!
پشتِ یکی از شر های دیگر لوچ می کنم .اصلن کوچ می کنم به یک درسِ تازه در چند کالجِ بعدی! دنیتا
که به آخرِ دنیا نرسیده! یک سوفی و هزار و سگ تا سلیطه باید شتاب کنم بروم پیِ افشای کوس و اکران
درزی که پیش تر کیری را از آن کنده ام .راستی تو اگر مریم نمی شدی ،مقدّس نبتودی ،بکتارت نداشتتی،
چه میشد چه میشد اگر بکارت در اوجِ یک عشق اسارت نداشت ،دشمن نمیشد
به جمعیّتِ دوشیزه دوش یاد داده اند نگهبانی کند مدام ،دمِ کوسکاخِ آخ نکرده ای که قرار استت یکتی از
همین روزها به شاهزادهی قصهی سیندرال خوشآمد بگوید .چرتی اگر بزند ،غافل که شود آن کوسبتان،
این بیپیر ،این خونریز ،این جنابِ حضرتِ کیر ،سرزده وارد شده افشا میکند که قصری در کار نیستت!
طفلی که قصدی ندارد! تو که غر ِ همین اعتقاداتِ کیری بودی ،بعدِ آن شتبِ ختونی ،افستردگی شتغل
کردی ،مردستیز شدی و طفلی من! چقدر و چندی بیلیال!
بزن باال
حاال که هیچ ماهی نمانده تنها دو راه در پیش است
من از راهِ سوم نمیروم!
همینجا
همانجا
جا میمانم!
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بخش دوم

شهال در مادرید و شبِ واویالیی که ليال رید

باالخره برداشتم
الو الو میکرد
بی پاس ش نمیگذارم
اگر بمیرد!
دستبردار که نیست! مثلِ این لیسندههای نخوان و فارسی نابلد که در گوشه و کنارِ دنیتا ضتر متیزننتد:
«هرمافرودیت خرابکاریست و دارد ادبیات را گمراه میکند!» از بس ایراد به این کوسنویسی گرفتت،
ذهنم شلمشوربا شد!
من نمیدانم اینها چرا مینویسند حالی که انگار متیکننتد بتا نویسشتی چنتین هرمتایی ،تیمارخانتهی
ادبیشان بوتیمار میشود! اصلن کی گفته اینجا کوسی مینویستد! متا داریتم متیکنتیم ،همتین! پیتدا
کردهایم یکی را که در همهی ما حبسی بوده قرنهاست از سرِ ناچاری با خودمان حمل میکنیم! بگذارید
رهایشی در کارِ این بندی حاصل شود! همهی ما بی آنکه بدانیم ،کسی داریم که هتمزمتان لیلتیختواه و
لیلیکُش است! هرمافرودیت میخواهد او را شناسایی کند ،بنماید و بشناسیدش این غولِ زنکُشی را کته
اتفاقن در زنهای زبانم الل ،فمنیست! دُن کیشوتی را اجیر کردهست!
«چی
کوس میگویم! »
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پس چرا محیطِ رفتاریِ خودت را از مرد کِش رفتتی صتدات بتم شتده ،رختت و لبتاست زن نیستت!
حواست هست! مثلِ این نویسنده ببخشید ،لیسندههای تازه به دوران رسیدهی بیستوات کته ناقادرنتد
زن شان را بیرونی کرده تنها اطوارِ مرد را ادا می کنند ،به کبکتی کته ستر در بتر

فترو کترده متیمانیتد.

نمیگویم که بدانید .بخوانید! «هرمافرودیت» رُمان نیست! مقاله و داستان هم نیست! نویسشِ ظلمتیستت
که بی رحمانه به لیلی روا داشته اید! همان زنی که شما از بدوِ ورود ،چون بلدِ خایهمالی نبتود ،شتیطانش
نام دادید! باری اگر نمیخواهید ،نخوانید! مگر خواهشی داشتهایم!
بعدِ اینهمه کالسِ اخال کُشی که اخالقیترین آموزگارش بودهام در تمامِ دنیا و سرش زندگیم به پتای
باقی شتافت ،تازه دارند یادم میدهند خلّا نباشم! بهتتر استت همتینجتا یتادآوری کتنم! گرچته آنکته
هرمافرودیت را نوشت ،من نبودهام ،اما هرمافرودیت را کسی نوشت که من بودهام .با اینهمه جنبِ ایتن
مننویسی ،طوری که من بودهام ،زن نبودم! یعنی زن بودم اما من نبودم.
عجیب نیست!
من آسمانپرست نیستم ،زندگیدوستم! زن را دوست دارم ،چون پوست دارم .تمامی نتدارد ایتن داشتتن!
فقط نمیدانم چرا به کتِ خیلیها نمیرود اصلن این تخمِ لتق را ختواهرزادهی آبزیرِکتاهِ هتدایت کته
مرحومش کردهاند ،دربارهام سرِ زبانها ریخت .و اال ربطی بینِ من و این حر ها ندارد .زن که زشتت و
زیباش چه اهمیت دارد! در همه نوعش که غلت بزنی معماری! تفاوتش این است که وقتِ کرد و کار
با انواعِ نازیبا ،نیازِ مبرمی به یک پاکت داری که مثلِ کاله سرشان بگذاری! بعد هم تخیلی راهی کنی و دِ
برو! گیرم که رفته باشی و مثلِ من دِسپرِت نباشی اما الشی! جز استمناءِ خیال ،مگر معنتای دیگتری هتم
دارد سکس! تو اگر وقتِ داد ،من اگر گاهِ کرد ،چشمهامان را نبندیم ،مگر متیشتویم! خیتال کتن کته
بیاتاقی ،خانهخالی نه! نداری ،دستِ کوسی را بگیر و با هم به سینما برویتد ،دستتهتاش را رهتا نکتن!
همینجا خوب است! همین ردیفِ اول بنشینید! فیلم که آغازید ،چشمهتات را در حتالِ بتهآرامتی ببنتد!
گوشهات را ،هر دو با هم کر کن! حاال با دستهایی که در دست داری بازی کن! الی انگشتهاش کته
دارد گرم و هی گرمتر میشود ،چاکِ کوسیست و انگشتِ سبّابهات کیرت که زور میزنی ،کلّهاش یعنی
نوکِ انگشتت را دَرش فرو کنی ،رفت! حاال بچرخان توش ،بساب! بکش بیرون! برو تو! برو بیا ،برو بیا،
آرام تند آرااااااااااااام تند آاارااااا ....دیدی! دیدی که راست شد! نگفتم
حاال فرض کن دختری هستی ندار! از دارِ دنیا کسی نداری جز کسی که دارد به تو فکر میکنتد در منتی
که جنبِ ینگهی دنیا بود .کار و باری نداشت ،تازه از خستگی آمده بود و گرفته در گوشهای نشسته بودم.
گرچه پاکتی نداشتم اما یککاره در ناگهان رفتم و اتفاقن با اتحادِ کیر و خیال ،بهترین بارانِ دنیا جور شد.
روی زمینِ خدا یعنی دورِ نافی ریخت که اسمش یادم نیست .اما عجب کوسی ،چه باسنی! عینِ تپههتای
برآمده وسطِ صحرای کونبال ،یککاره شق کردم و بعد آبم رودخانه شد ،رفت و ریز کرد پای خیمه تا
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دیگر دو طفالنِ مسلم از تشنگی هالک نشوند! پس اینجا یعنی پشتِ شبی کته در کتار نبتود ،مستلمانی
نکنید که سلمانِ یکالقبایی راست کردهست در فارسی ،عرب نمیخواهد ،نمیکند! نبود!
چه روزِ درندشتی بود .دوستان جمعشان جمع و من که خیلی به طرزِ نازداری پوشتیده بتودم ،قترار بتود
راهی شوم به کجایی که جاش چندان مهم نبود .درِ ورودی که باز شد ،شهلی فوری زد زیرِ گریه ،هتادی
هم یککاره اشکش تخمیتخمی درآمد ،طوری که صورتش را آب برده بود پتیشِ کتیش .بعتد بترای
این که رد گم کرده باشد جوری خندید که جماعت مانده بود با ایتن صتدای عوضتی چته کنتد .همته را
بوسیدم و از لیالی قبلی طوری لب گرفتم که عذرخواهی کرده باشم برای لتبهتایی کته بعتدها بایتد از
لیالهای بعدی میگرفتم.
چه کنم! برخال ِ شهری که بلد بود توی هر پریودی عشق را با کسی بازی کند ،شهلی بلد نبود .عاشتقی
زده بود به سرش! تقصیرِ خودش که نبود ،حال و هوای آمریکا ضعیفه را هوایی کرده بود و شهری که هر
زنی به طرزی زندگیش را گاییده بود ،بی آنکه بخواهد گوشتِ زیر ساطور شد .طفلی که کم و کستری
نداشت .خایه و خانه و شغل برازندهای داشت که دوست و دشمنان قسمخوردهاش را توی حسرت بتاغِ
ملّاصدرا پرت میکرد! گرچه گاهی سرِ چیزهایی که روی شکم برخی مینوشت گیر میافتاد ،امتا دلیلتی
نداشت برای دو سهتا مشت و چند دَهن فحشِ چارواداری دل به دریا بزند .امید که نزدیکترین دوستتِ
سالیانش بود ،در حالی که بستهی کتابهای علی ببخشید! شهری را حمل میکرد و من نمیدانم بتا چته
ترفندی خودش را به بازرسی رسانده بود ،بعدِ آنکه داروندارش را سرِ سکوی تونلِ وارسی جا گذاشت،
توی گوشم گفت« :دخترای سیاه بُتون آرمهن ،قبول! اما به جای من هم که شد ،درِ کونِ یه روستی بتذار
که پارسال وقت نشد توی امارات توش کنم!»
دمِ بازرسی ،اجتماعِ چشمهای سیاه و رنگی ،زیر جُلی ،ایتنور و آنور دودو متیزد .در گوشته ریشتوی
خسخسیِ چا و چلهای با آرنجی که روی پشتیِ صندلی پیچ میخورد و پاهایی که تا ته وا شتده بتود،
گلوگشاد نشسته بود .جماعت دستهاشان روی زانو ،دوال شده پیچوتاب میخوردند و طتوری کته بته
سرفهای شدید افتاده باشند ،گاهی میخندیدند .نمی دانم چه شد که مردَک ریغماسی ناگهان اخمتو شتد،
ابروهاش که تا حاال دیده نمیشد ،جمع شد و مثل سیاههی مردم در تظاهرات ،باالی چشمهاش اجتمتاع
کرد .کمی پایینتر از این اجتماع ،درست وسطِ چشمهاش ،من دیده میشدم که داشت با نگاهِ یتکبَتری،
ترسخورده دنبالش میکرد .عقدهای ،جلدِ رنگ و رو رفتهی کتابی را که تا وسط جر ختورده بتود و دو
نیمهاش با رشتهی نخی گِلِ هم بود ،دستش گرفت و بیدلیلی از پرواز اخراج کرد .بعتدش بلتیطم کته
اوکِی شد ،بوئینگ پا گرفت و در پرواز برای اینکه آبی شود ،صورتم را به آسمان چسباندم .وقتی فرود
آمد ،تأخیرِ اندکش باع

شده بود به پروازِ بعدی که قصدِ پاریس داشت ،نرسد .پس قرار شد شبی را به
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عنوان میهمانِ «امارات ایر» در جندهخانههای دُبی بگذراند .ویزای اقامتِ تکشبی کته صتادر شتد ،بترای
ورود به این ملکِ تهرانساز ،پشتِ صفی ایستاد که انواعِ کوس و کیر را به هم چسبانده بود .فکر کردم...
همیشه وقتی جایی با گزارهی «من فکر میکنم» برخورد میکنم ،یادِ «پس هستم» میافتم و دلم بته حتالِ
فرهنگی که همهی گذشته و تفکر اصیلِ خود را در زبانش مخفی کرده میستوزد! در زبتانِ فارستی متن
یعنی اندیشیدن ،پس اگر در جایی مثلِ کالس درس یا صفِ سربازی در پاس به یتک حضتور و غیتاب
گفته باشی من! تا اثبات کرده باشی هستی و ندانی که داری فکتر متیکنتی ،ایرانتی نیستتی و فارستی را
نمیشناسی ،پس که هستی که میگویی ایرانیتری اما ترکی! کردی عربی! یعنی چه هی تو که افغانی و
از اهالی اصیل تاجیکستانی و هنوز در فارسیِ من راه میروی و گاهی جلو میزنی از منی کته دارم آن را
گم میکنم و ترجیح داری به ایرانیتری که مادرش را فراموش کرده سنگِ دیگری را میزند بته ستینهای
که زبانش را احمقانه در گذشته جا گذاشت! تو از اینان ایرانیتری چون دارند به نامِ استتقالل ،زیترآبِ
اتحادی را می زنند که از اسَر بینِ اقوام ایرانی بلندی میکرد و پرشیا را در جهان سربلند کرده بود .اقوامی
که یکپارچه ملتی محسوب میشوند و بیدلیل نیست کته ملتتهتای اروپتایی ستالهاستت دارنتد زور
میزنند به این یکپارچگیِ میهنی رسیده کشوری واحد انگار شوند! آری تو ایرانیتری چون فارسیتر از
امثالِ منی راه میروی که نامشان پارسی نیست!
همیشه باالی سرِ نوشتههام ،بر خال ِ همین حاال ،وقتی چشمم به نامم میافتد ،حتالم از ختودم بتههتم
میخورد .نامی که با توجه به معنای احمقانه اش نه ربطی به من دارد ،نه زبانی که بدان مینویسم ،قضتیه
چیست حال اگر بپردازیم به افکار و ذهنیتِ کسی که این تناق

و تضاد از نامش آغاز میشود ،به کجا

میرسیم این نام چند سالهست ریشه در کدام دارد از چه مایه میگیرد ایران از ایرانیم یا پرشیا که
باید دوباره جهان را زیرِ خودش بخواباند ایران که بودم از یونان بدم میآمد ،اما طیِّ برخوردهایی که بتا
جماعتِ یونانی در اروپا داشته ام ،دستگیرم شد که نزدیکیِ فرهنگیِ اینان به ایتران و ایرانیتان بستیارتر از
اروپاییهاست!
«کوس میگویم! »
اگر عرا و عراقیان را که خودِ ایران و ایرانیانند ،از دودمانِ عرب جدا کنیم...اصلن چرا راهِ دوری بروم،
به شهری نگاه کنید! چرا آرزو میکرد از هتل اخراجش کنند برای چی! هتل کاری اطرافتی دارد کته او
کمکم داشت در این هر طر

آزموده میشد .مسئولِ رستوران بود اما حاال دیگر میتوانستت اتتا هتا را

تمیز کرده گاهی به بازرسیِ تمیزکاریِ دیگران بپردازد .به هر زبانی چند جمله از بر کرده بود و طوری بتا
مسافران تا میکرد که بعضیهاش وقتی که او زبان میچرخاند ،اینپا و آنپا میکردند .گرچه مردهاش به
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زن پا نمیدادند اما از چینیها چندان دلِ خوشی نداشت .وقتی که میخواستند با هم خوشوبشِ عاشقانه
داشته باشند ،طوری سرِ هم داد میکشیدند که خیال میکردی همین االن است به ستروکلهی هتم بزننتد.
خدا در خلقت آن ها سنگِ تمام گذاشته بود .جای حنجره توی گلوی هرکدام بلندگویی کار گذاشت کته
بیوقفه کار میکند .برعکسِ آلمانها که خاموشی پیشه کرده مثلِ گاو میخورند و چون موشِ کور بقایای
بوفه را هم میروبند .لعنتیها یک روز رستوران را چنان به گُه کشیدند که شهری از فر ِ خستگی بعد از
این که چند میز را پولیش کرد ،چند پولیش را روی میز کرد! راستتی ایتن پتولیشهتا عجتب مردمتانِ بتا
فرهنگی هستند! اغلب ضمنِ کار کردن کوس هم میدهند .برای داد کردن حتی دنبالِ جایی که برای دادن
انتخاب میکنند ،نمیگردند!
یک شب یکی از این کالیگهای پولیش با عربِ ریشوپشمداری جفتوجور شد و در چشم بههم زدنی
رابطه پا داد و با هم رفتند باال .چیزی نگذشته بود که دختره پایین آمد!
 چقدر زود! پنج دقیقه هم تحمّل نداشت دارلینگ! بابتش هزارتا هم گذاشت کفِ دستم!شهری که حسابی کفش بریده بود ،فرداش که این آقتای عترب بتا همسترِ چتادریش جهتتِ کوفتتِ
صبحانه خودش را انداخته بود پایین! رفت توی ن ِ چادر و تخیّلش را با تمام قوا راهی کرد.
دیدم چه سینهای! کوس و کونی! عجب پنیر و کرهی دستسازی! چقدر کردن معطّله پای این خاله شهال!
باالخره تا راست کردم ،با وقارِ یک خروس آرام رفتم پشتِ شوهر و روبهروی خانوم سهپا ایستادم.
«چیزِ دیگهای احتیاج ندارین! »
با ته لهجهی عربیش طوری تشکر کرد که شهری با خودش گفت ایتن صتدای ختودِ هنتدِ جگرختواره
پدرسگ ،الکی نیست که از تختهسنگی مثلِ سینهی حمزه دلِ دُرشتی کنده!
با اینهمه جوری لوندی کرده بود که شهری ترس را کنار زد و وقتی به خودش آمد که زیتپش داشتت
پاره میشد .جنگِ جهانی هم از وقتی که کلّهی کچلش یککاره زد بیرون آغاز شد .آمده بتود تظتاهرات
تخمسگ! هفتهای نگذشته بود که خرپولِ عرب بهانه پیدا کرد و برای انجامِ مأموریت ،هند را بتا اتتا ش
تنها گذاشت و با شهلی که اینجا لهستانی ست ،چند روزی رفتند به شتهر نزدیکتی هواختوری! شتهری
دیگر دل توی دلش نبود .دم به ساعت بهانه سرهم میکرد و به اتا جگرخواری سر میکشید که حدس
میزد هر آن ممکن است فیلش هوای هندوستان کند!
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 ببخشید آقا! این طرفا ماساژور سراغ ندارینبه قلّابی که پیشتر در این اتا انداخته بود ،حاال ماهیِ دُرشتی شروع کرده بود به نوک زدن!
 من ساعتی هشتاد تا میگیرم ،ولی همکارم پیتر که ایرلندیه با پنجاه دالر هم راضی میشه ،صداش کنم مهم نیس! همین حاال شروع میکنی! اگه مایلین بهتره اتاقی توی هتلِ پهلویی براتون رزرو کنم و ساعتِ پنج که کارم اینجتا تمتوم متیشتهبهتون سر بزنم
از خوشحالی در پوستش نمیگنجید! فوری سری به «آنّا» زد تا موهاش تندرست شده شمشتیرِ عریتانی
آماده کند جهتِ جنگی تن به تن با قاتلِ دلِ حمزه!
سرتان را درد نیاورم ،ظر ِ آن چند شب چنان خوب خوابیده بود که در خوابهاش یتک جفتت کیتر و
کوسِ سخنگو بر صفحهی تلویزیون با هم مناظره میکردند .چهرهی کوس که گاهی در نمتای کلتوزآپ
خودش را پخش میکرد ،به چهرهی بتادکردهی زنِ چتاقی متیمانستت کته بینتی و چشتم و ابتروش را
پسربچهای در نقاشیش پاک کرده تنها دهانی جا گذاشته باشد که اول زباندرازی کند ،لتیس بزنتد ،متزّه
بریزد تا بعد که خوراک کافی شد ،یککاره تا بی قورتش بدهتد .گرچته کتوس بتا ورّاجتیش اجتازه
نمیداد مستر کیر جُم بخورد ،اما همان دوباری که دوربین او را در خوابهای شهری نمایش داد ،همچی
بفهمینفهمی قدّش به بلندی میزد و به مردِ الغراندامی میمانست که دستهاش را بریده فوری بتدنش
را در کفن پیچیده باشند .توی گور که میبردندش ،جمعیتِ فتحه و ضمّه از قرآن پریده بودند بیترون ،اَ...
اُ ...اَ ...اُ...رژه میرفتند ،صدای قاری کافی نبود و خداکوس پسَاش متیفرستتاد و تتدفین دوبتاره از ستر
گرفته می شد .تا جایی که از بس این کردار تکرار شد ،کردن تغییرِ هویت داد و جنتازه بتاال آورد و هنتد
عاشق شد و شوهرش را در نامهای که من حوصلهم سررفته ،قصدِ سفر دارم و با موبایلم تماس بگیر! سرِ
کار گذاشت و شهری را برداشت و با هم رفتیم توی دلِ مادرید!
گفتن ندارد ،بینِ ما حوادثی افتاد اتفا که خودکارم نمیتواند یعنتی متیتوانتد ولتی چشتمِ شتیطان کتو،
بعضیها مثلِ شهلی بدشان میآید اینجا بنویسم!
باالخره آنقدر شنا کردیم تا جیبهام پُرِ پول شد و به این بهانه که مجبورم برگردم ،ولش کردم.
تا سربازِ خسته ام را سا کرده باشتم ،چنتد شتبی تتوی هتتلهتای مختلتف ختواب دیتدم و روزهتا در
جندهخانهها ،سان.
ناگهان یکی از همین روزهایی که داشتم ول میگشتم ،سر رسید و حالم بههتم ختورد از ایتن اطتوار و
فوری به خودم برگشتم.
در اتاقی نشسته بود.
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چای دم کرده بود که خستگی در کند ،فشارَکی هم به شاسی داد ،سربازی که  TVآورده بتود بته تماشتا،
ریختِ لبخندی که روی تفنگ ریخته بود ،چند ساله چشمی داشت که ضربن زورا هم به سی نمیرسید!
شلیک ،عربده را صدا نمیکرد ،صفیرِ دردی بود که داشت میکشید!
کسی در گوشهایم گلوله را میشنود
و چای

در استکان

سرد میشود!

از شناکردن در طول و عرضِ دریا خستگی میریخت ،کشتیم داشت غر میشد!
شغلِ تازهام بیتاب بود که برگردم ،با اسکناسهای غریبه باید چه میکردم!
توی کوچهها داشتم تاب میخوردم که زیباییِ تکتی ناگهتان سترنگونم کترد ،در مادریتدِ کتوچکی کته
چشم هاش داشت ،اتاقی کرایه کردم و ماشینی که پیشِ پایش ترمز کند ،به پتابوسش بترود و پاپوشتی
برایش در لهاسا بدوزد!
ما دو نفر بودیم و تخت در اتاقی که مشترک شده بودیم تک نفری!
ارکیدهای که آن گوشه گلدان گرفته بود در فکرهای کوتاهش موعظه میکرد و روی تلویزیون بتاالی بلتر
که دربارهی سیبهای به لبنان فرستادهاش در بار رفته بود.
مُشتِ هیتلر در قابِ عکسی باز مانده بود.
پاهام را دراز کرده بودم و داشتم توی حر ِ دیواری میپریدم که موش سوراخش کرده بود...
جانمی! شانس آوردم! چه خوب شد که بوش انگلیسی نبود
وگرنه هرگز نمیگذاشت ،و بوش درمیآمد
سگِ سیاهی که چشمهاش هار کرده بود ،گرگی را که آن حوالی پرسه میزد باید میگرفت
گرفت!
سبز شد!
تا خوشگلی کامل کند و رنگِ چشمهاش عوض شود ،کمی نگاهم کرد ،لخت شد!
شدم!
به  13رفتیم
و افعیِ چاالکی بینِ هم ردوبدل کردیم که میمونِ پایین پریده را تا دید ،قورت داد!
به سرزمینِ نرفتهی وی چنان تجاوز شد که آن دو نارگیلِ رسیده افتاد
و صورتش سرخ شد
نمیدانستم
چه میدانستم که پرتقالش خونیست!
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چه لیالیی
عجب شبِ واویالیی بود!

مادرید  /طاپستانِ  6969میترایی
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بخش سوم

خدای دیگری امالی خود کن با سُسِ تورات!

آنها که از قصّههام تعریف میکنند چه میدانند که دائم خواستهام قصهای تعریف کنم که زیرِ بارِ تعریف
نمیرود بلکه بارِ تعریفی میکند که در قصهگویی عر

نیست .در قصهگتوئیِ متن ،تعریتف وقتتی آغتاز

میشود که جدالِ با تعریف آغاز میشود.
سازمانِ پارتیزانهای فرهنگی راهی نداشت مگر اتخاذِ کردارِ دیگری با کلمات .گاوِ گروه زاییتده بتود .از
قرارِ معلوم با متوسط معاصر شده بودیم .مانده بودیم از چه بنویسیم ،از متوسط چرا متوسط بنویستیم!
مایی که آن همه خرختوان بتودیم و هرگتز خواننتدهی ختوبی نبتودیم ،حتاال بایتد هرمافرودیتت را بته
سمتهایی میبردیم که سمتِ هیچکدام نبود .عمری زده بودیم بر طبلِ بیعاری که برای خودش عتالمی
داشت ،تازه باد به زخممان خورده بود و فهمیده بودیم این چارده شاهی ورای آن هفتصد دینار است.
برای این که فکری به حالِ هرما ...کنیم ،جنبِ یکی از همین امروز قرارِ کاری داشتیم .قرار شتد بته کافته
«سالیپاکه» در «سوهو» که پشتِ پلِ خشتی افتاده بود زنگ بزنم.
زدم!
و باز همان میزی را که اغلبِ خانمها بعد از فروفقا دورش مینشستند ،رزرو کنم.
کردم!
به شهلی و شهری ،به شهریار کاتبان و دانای کل خبر دادم .داوود لینچ هم پیشتر همان حوالی در بزرگ-
راهِ گمشدهاش پشتِ دوربین رفته بود .همین که گفتم کافهی ...مگس را در هوا نعل کرد و گفت...
«سرِ ساعتِ بکنم عباس ...آنجام!»
فقط مانده بود شهرزاد که باید از هزارویک شبِ طوالنی میگذشت و میآمد به سوهو کته هتر زنتی در
خانههای قدغنش داشت برای شهریاری ،شهرداری می کرد .متأسفانه هنوز تلفنی را که بتا آن بشتود بته
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چند قرنِ قبلی یا بعدی زنگ زد ،اختراع نکرده بودند .اول چند خیالِ خام را در کلهام انبار کردم .بعد زل
زدم به شبی که باالی سرِ خانهها و روی خیابان ریخته بود و هنوز مانده بود تا آن دورها تهِ سیمهای بر
را کاملن سیاه کند .تمرکزم که آن ته گم شد ،چشمها را بسته کرده اول لبهای شهرزاد در سترم ستاخته
شد که داشت در حالِ ذکر ِهمان سه اسم اعظم غنچه میشد .از نوکیسه قرض نکرده بودم که خرج نکنم!
دستور دادم به تخیل ،رفت و فوری بَر و رویِ این راویِ اسری را روی یکی از صتندلیهتای ذهتنم کته
خالی مانده بود ،نشاند .لبهام به طرزِ اُریبی روی کلماتی که باید یک طورهتایی ادا متیشتد ،غلتت زد.
سیتیسُماقی همین که آدرس را شنید ،ضمنِ اینکه قول داد خودش را سرِ ستاعتِ هفتت برستاند ،عتذر
خواست از اینکه مجبور است زودی برود تا گوشهای شاه از این بیشتر در انتظارِ ادامهی همان داستانِ
کردنی چشم به راهی نکند .پس از دعوتِ عالم وآدم به نشستِ عظیمِ هرمافرودیت ،روی همتان صتندلی
که باز در ذهنش خالی مانده بود ،نشست .مانده بود چرا یکی از پیروانِ این دنیای کیری نمیفهمتد کته
زندگی از هیچ قانونی پیروی نمیکند .دلش چیزی ،چیزکی میخواست که هیچکس نمیدانست چیست.
«اگر بکنم اما ...اگر بخورم اما ...چا میشوم اگر ...اما»...
مثل همهی اما و اگرهای چرندِ زندگی حالش از این امّا و اگر هم بههم خورد .باز مثل همیشه یک جای
مغزش به فکری که نیازی به کردن نداشت ،اشتغال داشت.
«مگر شاشیدن توی مستراحی که اسم و رسمش دنیاست ،نیازی به فکر کردن دارد رفتن به مستراح کته
اینهمه انا انزلنا ندارد ،پاشو!»
دستی به زیرِ خایه کشید و هرچه را که در مایه داشت ،کمی بیشتر از یک دقیقه مشت کرد .بعد انگشتِ
سبابهاش از حوالیِ زیر و زیرا آغاز کرد ،روی رگِ برآمدهاش ،سینهخیز باال خزیتد و نزدیتکِ قلته مکت
کرد .به اتفا شصت که کونِ تپُلی داشت ،کمی ماساژش داد .دوباره یادش آمد که چیزِ مهمی در این دنیا
دارد از زورِ شاش میترکد!
اعتنایی نکترد ،حتالش نبتود بته مستتراح بترود .دراز کشتید .غلتتی زد و فتوری دَمتر خوابیتد .قتولنجِ
دستوپاداری که از فر ِ سر تا نوکِ پایش رژه میرفت ،بتادی تتوی رودهاش راه انداختته کته از فتر ِ
گیجی یادش رفته از کدام در بزند بیرون .عضالتِ عزیزِ اطرا ِ سوراخ را کمی شُل کرد.
نشد!
پاهای بلندش از هم وا شد و کونش را کمی باال گرفت ،زور زد.
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نشد!
کون به هوا روی دو زانو تورنگی نشست و همهی نیروها را حوالیِ همان سوراخِ مرزی اعتزام کترد .بتر
خال ِ انتظار هرگز صدای مسرّتبخشی نشنید ،تنها هجومِ بادی که از آن خارج و با صدای چا ِ فتی ی
ی ...به خارجه می رفت ،صفایی به هوای اتا داده بود که دستش مثل مصدومی شیمیایی فوری پرید و
پنجرهها را باز کرد تا این بوی آدمکُش به دنیای اجنبی صادر شود .چه میدانست پشتتِ پنجتره ،ستایهی
کمرباریکی که ناگهان از سمتِ چپ به دیگر سو دویده ،دخترِ موبلند و کونتاقچهایِ همسایه باالییستت
که از پیادهروی اُریبِ پشتِ پنجره رد می شد و برای نجاتِ بینیِ سربلندش پستتانهتاش را تتوی مشتت
انداخته فوری به دویدن کردهست.
چند ساعتی مانده بود به قول و قرار .نصفِ آن وقف شد تا دوش بگیرد ،صورت بزند .قبلن بترای نهتار،
قیمهیِ دبشی تیار کرده بود که نگو و نپرس! تا تغارش به داد و قال افتاد ،مثتلِ کتونِ شتهال سترپا سترپا
ترتیبِ قیمه را داد و کمی بیشتر از ده دقیقهی دیگر سگخور شد! نایی گرفتههایی پیدا کرده بود .دلش
طلبِ چیزی از جنسِ ظریف کرده بود که در خانه حاضر نبود .گرچه معاصرِ روزهای تازه و متدرنِ دنیتا
بود اما هنوز معنای معاصری برای پاس به رفتتارِ آدمهتای حَشتری بته بتازار نیامتده بتود .بتددهنتیش
شرمندهی کیری شده بود که راست روی دستش مانده بود و داشت بهش سرکوفت میزد .مثل ایتنکته
صبحی یکی از زنهای سابقش که دائم توی حر هاش گوشه میزد ،طیِّ تماستی خواستته بتود ستری
بهش زده گفته بود
 سرِراهی اگه چیزی میخوای بگو بگیرم
 اگه حالشو داری یه چن تا کوس وردار واسهم بیار -ای کونیِ مری

! تو آدم نمیشی!

و گوشی را گذاشته پشتِ پنجره ،ماتش برده بود .عصبیت دستِ راستش را انداخته بود روی نیمرُخی
که رُژِ گونهاش را میشد در آینه دید و فوری طی حملهای انتحاری پاک شد.
«چرا دیگه از من خوشش نمیآد »
زن از خودش پرسید .بعد دستی به روی باسن کشید و محکم کوبید سرش.
«خاک بر سرت! تو هم که وا رفتی!»
نمیدانست چرا بدنش دیگر مرد را تحریک نمیکند .قوطیِ وازلین ،بستهی کاندوم و حتی تختختوابِ
بیکاری که گوشهی اتا دراز کشیده بود ،در این باره چیزی نمیدانستند .موهایش را کته بتر دو ستمتِ
شانه ریخته بود ،دیگر باد نمیبترد .همتهی آرزوهتایش مثتل چنتد تتا دوزاری تتهِ جیتبش زار متیزد،
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خوشحالیش با همین مردی که ناگهان تصمیم گرفته بود برود ،فرار کرده بود .همهچی تمتام شتده بتود.
عالم و آدم می دانست که این دو باجی دیگر به هم نمیدهند .آن سوی خط مرد هم با همان گوشتی کته
هنوز توی دستش مانده بود ،نمیدانست چه کند .شده بود عاصی از دستِ این پتیاره و راهتی نداشتت
مگر سراغِ همان یک ساعتی برود که باید اختصاص میداد به نشستن پشتِ کامپیوتر و چت کردن با یکی
از همین دخترهای خوشگلی که در وبکمِ خود لخت میشوند.
خانهی دوستِ فداکاری که پیشتر از زندانش نجات داده چند ماهی در یکی از اتا ها نشانده بتود ،تتهِ
کوچه ی فشکالی ،در شمالِ جنوبیِ جنگل ویمبلدون افتاده بود که اگر طبقِ معمتول بتاز متیخواستت از
وسطِ آن گذشته السی با درختهای لخت شدهی تهِ پاییزش بزند ،یک ساعتِ دیگرش میپرید.
پرید!
به آندرگراند که رسید ،سوارِ اولین ترنی که آمد ،شد .به مح

ِ ورود ،شکالتِ خوشمزهای را که تتازه از

آب گذشته بود ،درآورد و با لبهای دختری که کونِ عزیزش داشت بته صتندلیِ روبتهرو حتال متیداد،
خورد و لیسید و فوری قورت داد .عجب شباهتِ نزدیک و گاهی دوری به آنا داشت .دخترهای خارجی
معمولن اطوارِ خودوی های دارند .یعنی وقتی میدهند که بخواهند .برعکسِ دخترهای خودمان که دقتیقن
به مردی که میخواهند نمی دهند! آنا خواسته بود .در یکی از همین قطارها دستم گرفته بود و برده بتود
به خانهاش ،شورتش کشیده بود پایین و اجازه داده بود ،دستتم ببترم الی الی الش کته انگشتتهتام
الالیی بخوانند و دختر یککاره بگوید« :زهی خیالِ باطل! من یکی به قدرِ گاو هم از الو سر درنمیآورم،
خرم نکن!» و نداند که دارد درمیآورد سری بینِ سرهای عاشق و به سمتهایی میرود که پیشتتر رفتته
بودند و دیده بودم چطور خودشان را گول میزنند و وول میخورند توی فکرهایی که ربطی بته اطترا ِ
آن ارتبا نداشت .پس راهی نداشتم مگر گوشزد کنم تو را میخواهم چون نیازِ عزیزی بته کتردن دارم!
لبخندی زد و یککاره دستم گرفت ،برد الی الی همان که الش به ال اله اال الوش گفته بتود ال! درازش
کردم که نازش کنم ،پوستش بکنم پیازش کتنم .دمَترش خوابانتدم .کمترش را چتال داده بتود ،طتوری
چسبانده بود به تخت که کونِ عزیز و لذیذش گروپی زده بود باال!
چشم گرفتم که زودی راست نکنم .رفتم سراغِ پاها و کفشهتاش را درآوردم .بتر پوستتِ زمختتِ کتفِ
پاش ،ناخنم که حاال به طرزِ عمودی فرو رفته بود در گوشتش...
به تعریف کردنش نمیارزد .خودتان بهتر میدانید! قبلن در یکی از بخش اول ،همتانجتا کته بتا لیلتی و
شهلی داشتیم ترتیبِ شهری را میدادیم ،من همان زن بودم که انگشتِ شصتِ پای راستش را کرده بود
توی کوسم تا ته! اما نه! شما نبودید ،ندیدید! شما اینجا بودید ،داشتید مثلِ همین حتاال متیخواندیتد و
من حال میکردم با شما در چشمهاش که داشت خوابیده میشد یا نه ،اما اگر حاال من بگویم که شتما را
هم به غیر از ولی زیرا مثل ما یا اما و از این حر ها اصلن کون لق دنیا اگر میکردم ،از خداتان بتود کته
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باز هم بعله! اما چرا نه زیرا که این حر ها مالِ داستان و این حر ها نیست .یعنی متا چترا حتاال کته
ماجرا جدی شده در همین حول و حوشِ هوش ،چقدر نتوانیم جووون! به خیر و خوشی کنیم تتا نکنتیم
جهان خراب و روی این سطر اصلن چرا کلیک نکنیم لطفن سرِ این کلمه بنشینید! و همزمان که داریتد
میخوانید من هم آدمم! دل دارم! اصلن برای همین است که این روزها یکی میآید مرا بکشتد امتا شتبی
شبیه اینطور بود که در یک سانحه ی کیری ،کونِ خاطره خونی شد خب! حتاال کته بتا گوشتی بته ایتن
چرایی اگر کرَم پس خرَم یکی مثل خوشگلترین نسرینِ من در حرّافی به حلقه در صرّافی چرا نمیآید
آخر چرا آن شب که در خواهرت خوابیده بودی با کوهِ کون ،برای چرا متن کته در خانتهی گیشتا هنتوز
عاشقتم و خواستهگاری میکنم هنوز پُر از زنِ بارداری که تا سرِ فاطمی دختر بود مثل این یا آن در همین
حاال که وقتِ بیا بیا چون و چرا میپرسد از زهرایی که زیراترین لخت ،زیرِ پتوی به این گوزنی در هوای
همین حاالست که مینویسم ،پس اگر ننویسم چه بنویسم نیما هم کته در مقدمتهی آن دیتوانِ تخمتی،
خودش را شاعرِ تاتی لقب داد .مگر ترتیبِ رستم را که ترتیبِ دیوِ سپید داده بود ،نداد حاال چترا بمانتد
بینِ ما ،چه بماند دیگر اما و اگری در کار نیست و زنهتا همته متیداننتد کته نیمتا در ایتن ستطرها از
مهرپرستی در برابرِ تهاجم و یورشِ آئین زردتشت حمایت کرده نیک میدانیم کته نمتیدانتیم اصتلن بته
تعریف کردنش هم نمیارزد اگر بنویسم از کوچهای تنگ درآمدی و دامنی بلند پوشیده بودی که بلنتدت
کنم با گلهایی مثل یعنی از وقتی که دنبالش کردم سالها همه هفت ماه دارند و خب بعد از آن ستکس
طوالنی و این چیزِ طوالنی تر که توی تونل گیر کرده بود و بعدش خب! وقتی پرستید حاضتری بته مُتال
خودت گفتی خب! اما این تنها کارِ گرانی بود که در عمرت انجام داده بودی مثل خب! گناهِ تو نبود اگتر
خونین و مالین شدی و حالیت نبود و خب من هم جوان بودم که بچه شتدم حتاال و همچتین بفهمتی-
نفهمی عقلم قد نمیدهد به این حر ها که میزنند .مثلِ دادن چه اشکال داشت مگر هرکه میکند جنده
نیست تو هم مثل یکی از همین هرکی خب! حاال بکش پایین که رفت و آمد کنیم و تا ختوب ختورده
کرده باشیم لبهات را مثلِ لبهات قلوهای کن مثل خوردهام بخور بمال روی این نرمِ سفتمزاج و بعتد
روی همین دوقلوی چا وچله تا هر کیفی که میتوانم بکنم خب! من که چارهای نداشتم چتون ستفتِ
سفت شده بود و دیوانگی به خدام گفته بود گم شو! که البد دنیا را با این دریای بزرگش که دارم درَش
آبتنی میکنم دوست دارم چون دوست دارم دستت دارم مثتلِ دارم! یتادت هستت ملتوان عجتب آدمِ
عجبداری بود ،کیرِ خر ،چهارتا چشم داشت و چهارصدتا قرض کرده بود که دیتدت بزنتد از گوشته و
چه احمقانه نفهمید دخترهای آلمانی عجب کوسی هستند و خب! تو هم که حالیت نبود و قدّت به ایتن
حر ها نمیرسید و وقتی رسید که یونان بودی و از یک عرب حدی ِ پارسی شنیدی و تترک شتدی و
هرچه دول توی استانبول بود کیری نبود که کافی کند خب! نگفتی ماجرا چته بتود چترا متادرت تنتگ
پوشید و آنهمه کوس پاشید و چنان تنگ در آغوشم گرفت و آنقدر حَشری شتد کته نفهمیتد ختواب
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نیستم و یواشکی دارم با دو تا پستانِ استانبول حال میکنم خب! حاال فهمیدی زندگیست دیگر ،سخت
نگیر! چیزی ست در حدودِ همین دسته خر! دیدی! باز گُه زدم ،ده دقیقه مونده به قول و قترار! تترن بته
سوهو رسیده دنیا نگهدار! من باید پیاده شم جاکش!
از پلهبرقی که باال رفت ،نرسیده به پیچِ آخرِ راهرویی که آدمها را از تاریکیِ آندرگراند بیرون میریختت،
صدای دیوانهی گیتاری که به طرز فجیعی پرشیایی زده میشد ،غزلی توی گوشش ریخت.
روز را بر شبِ موهای تو طی خواهم شد
پیِ عاشق شدهام سوی تو هی خواهم شد
گرچه از درد در این ساز نمیبینم سوز
تو اگر دم بزنی نالهی نی خواهم شد
آسمان کاش دلی داشت و از من میکند
کاش میگفت که همبالِ تو کی خواهم شد
بر نمیچیندَم از خوشهی لذت دستی
و نمیگویدَم این شیشه که مَیخواهم شد
گفتم ای! دورترین میلِ مرا برگردان
چه کنم جور نشد یارِ تو هی! خواهم شد
خواستم اینهمه دل را به تو تقدیم کنم
به جهنم که نشد عاشقِ وی خواهم شد...
عجب ماجرای عجیبی دارد این شاعری ،همیشه مجبوری برای گفتنِ چیزی ،چیزهای دیگری بگویی کته
آن چیزِ اسَری را بیشتر مخفی کرده باشی .هر شاعری در طولِ زندگیش هزاران شعر مینویسد که تنهتا
یکی از آنها به درد می خورد .در آن یک شعر هم فقط یک سطر هست که نقش مهمی دارد و متیشتود
ک چیتزی بته است ِم آب از جتایی کته نتام
معنای زندگیِ آن شاعر! حاال شما بگویید جز صدای چک چت ِ
بیربطش سقف است و دارد پیالهی پولِ این خوانندهی گمنام را پر میکند ،سطرهای بتاال چته حتاالیی
دارد من که حالی ندیدم .با اینهمه پنجاه پنسیِ نازنینی حرامش کتردم و بته دو از درِ خروجتیش زدم
بیرون و دمِ کافه تا مچِ دستم را زدم باال ،خشکم زد! انگار عقربهها هم با خودشان قترار گذاشتته بودنتد
هم زمان با من به هفت برسند .داخل که شدم شهرزاد موهای بلوطیش را با عجب جمالی ریخته بود بتر
پشتیِ صندلی داشت نزدِ دانای کل سیتیسُماقیگری میکرد .داوود لینچ هم به طرزِ فجیعی هر دو چشم-
ش را که در آن میشد دو روسپیِ تازه از زیرِ کار پا شده را دید زد ،چتپ کترده بتود .آن گوشته پشتتِ

علی عبدالرضایی | 45

پیشخوان ،علی با لیوانِ آبجویی در دست ،مشغول خواندنِ کتاب تازهی شتاعری بتود کته در خطرنتاک
زندگی میکرد .مرا که دیدند همه جا خوردند...
 پس کو گیتارت! گیتار! یعنی چه همهجا نقله پسر! که کارت شده رقاصی و گیتارگری و آوازبازی توی آندرگرانداین را دانای کل گفت و پشت بندش شهرزاد نه برداشت و نه گذاشت
 شهبانوی ما هم خبر داره ویرش گرفته حتمن تو را بشنود تا بلکه ببیند میفهمی که! ...ایناهاش! دعوتنامه داده بگیر!در همین حی

و بیص ،درِ کافه باز شد .اول دسته ی گیتاری دختول کترد و ستپس موهتای بتادآوردهی

مردی که صورتش را سیاه کرده و روی سینهاش ریخته بود...
«چقدر شبیهِ توست کاتبان!»
این را خودم گفتم...

شانگوزمای  /زنستانِ  7969میترائی
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بخش چهارم

کردن که دیگر منّ و من کردن ندارد

برای من هستن دیگر تمام شده بود ،نقاشیم را کشیده آویخته بودهام بر دیوار که انتظار کند .زده بتودم از
خانه بیرون و گیتارِ بدکارهام در تاریکیِ مترو آنقدر خواند که نامردی بود اگر نمیانداختمش بر دوش و
نمیبردمش آنجا که آرامش اختیار کند.
دود در کافه غوغا کرده بود ،حلقه میشد باالی سرِ یکی و به سقف که برمیخورد ،یککاره میمرد .سترِ
همهی میزها سرها توی هم رفته بود و آنهمه بطری مانده بود با خالیِ خود چه کند .پشتِ بتار ،دختتری
که انگار باردار شده بود ،خوب کار نمیکرد .هنوز شرابی سرو نکرده بود برای پچپچِ گوشختراشِ یتک
مشت ایرانی که از سمتِ صداهای رُمانی عوضی ریخته بودند آنجا و اهالیِ کافه را کالفته کترده بودنتد.
من تازه آمده سیگاری گیرانده بودهام بینِ دو انگشتم که آتش کنم
?- May I have a cigarette
خانمی که بر سینه چسبانده بود شهال شاعران ،میپرسد
- Sure
!- Thank you sir

- You're welcome
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دو سه کامی گرفت و کنار میز کمی مک

کرد .منتظر مانده بود تعار

کنم بنشیند .چیزی نگفتم .خرامی

کرد و آرام کمر باریکش را جلو داد و مثل یک مانکنِ ناشی در شوی لباس ،تا پای بار رفتت و جتوری
سرِ چارپایه نشست که نصف کونش از کافه بیرون ریخت.
 ببخشید شما ایرانی هستیداین را مردی که بر سینه چسبانده شهریار کاتبان و از اهالیِ همان میزِ کذایی بود و حاال بیهیچ اجتازهای
بر یکی از صندلیهای کناریم نشسته بود ،پرسید.
 یعنی من هم قیافهم مثل تو اینقدر تابلوئه اختیار دارین شما با اون گیتارزنیتون به مایکل فالن هم گفتین ذکی! خُب! فرمایش! دوستام منو با شما اشتباه گرفتن ،فکر کردن منم که توی آندرگراند گیتار میزنم گُه خوردن! مثل اینکه مزاحم شدم ،ببخشین!هستن برای این گیتاریست جوان دیگر تمام شده بود .با همه و هرچیز سرِ دعوا داشت .از «دا »ها دیگر
خوشش نمیآمد و از «زاخ»ها هم مثل همیشه انزجار داشت .دنبال جنس دیگری میگشتت کته بته ایتن
سادگی پیدا نمیشد .یک شب به کالبِ گِیها سر زده بود و از اطواری که از آنها سر زد ،حالش بههتم
خورده بود .شبِ دیگر به یکی از پاتو های معرو ِ لزبینها رفته مفتونِ خطو ِ بدنهایی شتده بتود کته
توی هم میلولیدند زیر نورافکن .اما باز از برخی زنهای نکره که مرد را رفتار میکردند ،شاکی شده بود.
پیشتر از دوستی شنیده بود که هرمافرودیتها پاتوقی دارند در یکی از جادههای دنج پاریس که از وسطِ
پارک جنگلی رد میشد .هفتهی بعد آنجا بود ،پ وی نویی کرایه کرده ساعتی صد بار این جاده را رفتت
و آمد میکرد .گاهی کناری توقف کرده از مردهای خوشحالی که داشتند بتا پستتانهتای مصتنوعیشتان
کاسبی میکردند ،عکس برمیداشت .هرازگاهی هم به یک هرمافرودیتِ واقعی برمیخورد که نرخِ طال را
روی کونش گذاشته بود .در یکی از همین کوسچرخهایی که دورِ کونهای برآمده میزد ،دلی بته دریتا
زد و با یک دخترِ خیلی پسر یا پسرِ ناگهان دختری واردِ معامله شد .پیشاپیش پنجاهتایی پرداختت و واردِ
کردنگاهِ یکی از سیاهترین هرمافرودیتهای دنیا شد .مینیاستیشنِ بازنشستهای بود کته صتندلیهتاش را
انداخته بودند بیرون و جاش ،تخت و مخلفاتش را گذاشته بودند .همین که جنابِ آقای سترکارِ ختانم
لخت شد ،همهی حالم از خودم بههم خورد و درجا باال آوردم .کردن نیز دیگتر بترای ایتن صتحرانوردِ
دریاباز تمام شده بود .میخواست بازگردد اما کجا! نمیدانست!
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همهی دنیا شده بود عینهو ظرفی پر از ماکارونی ،ماکارونی این غذای بدمزهی لذیذ با کرمهتای کثیتف و
درهم لولیدهای که تنها بازماندگانِ الغروی جسدش بودند.
جسدش!
هنوز که سر پا و سالم بود ،کدام جسد!
باید به خانه برمی گشت .به مادرش ،پدرش و دنیا را از دوباره دیتد متیزد .امتا دیگتر نمتیتوانستت بته
کشورش برگردد.
کشورش یعنی چه!
این کلمه همیشه مرا یادِ کشو انداخته .کشویی پر از پیچ و مهرههای کارگاهِ یخچالسازیِ پدرم ،برادرم...
چقدر از این کارگاهها که کارش گاییدنِ عمرِ آدمی بود ،بدش می آمد .چقدر از کار و از کیری که گتاهی
کار می کرد ،انزجار داشت .از این دنیای پر از کونکار و خونخوار و بیکار حالش بههم خورده بتود .از
مردها که مثل مرگ روی زن و زمین خوابیده بودند .از زن که عینِ عن نرم و لطیف بود و عمری در حالِ
عن مالی به سر و صورتِ زندگی ،جلوی آینه سگ بسته بود .از فتر ِ بتدحالی شتیههای استبی کشتید و
دستهایش را سوی خدایی که در آسمان مخفی شده بود ،برد باال!
«شانس آوردی دستم بهت نمیرسه جاکش! و اال به طرزِ فجیعی خشکاخشک میکردَمت تا ته!»
بعد فکر کرد اگر خدایی در کار باشد ،دَهنش را حتمن صا

میکند آن دنیا .پس در دلش عذرخواهی

کرده دستهاش را برای دعا و ثنا دوباره برد باال!
«آی خدایی که لب را آفریدی! آی خدایی که روز را کنارِ شب کیر کردی! آی خدایی که حتیالمقدور بر
سر و کلهیِ کیر ریدی و کوسکارها و کونکارها و خونخوارها را آفریدی!
کیرم به کونِ فرشتگانِ کوسکار و جبرئیلِ کونکار و پیغمبرانِ خونخوارت که ریدهاند بر این عالم!»
وقتی به اندازهی کافی با خدایش راز و نیاز کرد ،یادش آمد که باید زودی به خانهی دوستش برگتردد.
پس جهتِ چشمدوانی در عکسهای پورن و مستندی که طیِ این سالها گرفته ،بهتر دیتد قبتل از او بته
خانهاش برسد به حسابِ خودش!
بعد پا را روی پدالِ گاز گذاشت و دِ بگوز!
پ وی مکشمرگِمای تو دل برو را که تحویلِ آژانسِ مربوطه داد ،قدم زنان از کنارِ جویبتارکی کته انگتار
سرچشمه از خانهی دوستش میگرفت و پر از شاش و گهِ دخترهای گاییدهالییتدهاش بتود ،گذشتت و
سوارِ آسانسور تهِ راهرو شده آنقدر رفت باال که یککاره سرش به سقف آسمان هفتم خورد ،کلید را که
انداخت توی سوراخ ،در خودش را مثل کونِ شهال وا کرد و دو لیوان شاش ریخت در مستراح و فتوری
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رفت زیرِ دوش .بعد سیگاری دود کرد و دو سهتا عود در اتا سوزاند و قرصکی را که برای روزِ بتزرگ
کنار گذاشته بود از کیفش درآورد و انداخت توی لیوانی که از ودکا پر شتده بتود .لختت شتد .گتیج و
کالفه رفت زیرِ مالفه .یککاره فکرِ تازهای از کوچهی پشتیِ سرش گذشت .پا شد .دوباره شلواری تنش
کرد و تیشرتی .زد بیرون! سرِ کوچه داخلِ گلفروشی شد .با موسیو «رابسون» شروع کرد به چانته زدن.
باالخره موفق شد با تهماندهی هرچه جیب داشت ،سطلی پر از گل بخرد .گلهای رُزی که زرد و صورتی
را به تساوی بینِ هم تقسیم کرده بودند .برگشت خانه .لباسش را درآورد و تا لخت شد ،شروع کترد بته
پرپر کردنِ گلهایی که روی تخت ریخته میشد .خوابید رویشان و مالفه را هم کشید سرش .به تابلویی
خیره شد که در بدوِ ورود به پاریس کشیده بود و تقدیم کرده بود به دوستش که آویخته بود به دیتوار.
مثل زمان که همیشه از تاریکی میآید و در روشنایی گم میشود .المپها را آهسته خاموش کرد.
«چقد این تاریکی جون میده واسه سکس»
تصمیم گرفت آخرین جلقِ زندگیش را بزند .اما به مح

اینکه یادش آمد در سطرهای قبلی نوشتته از

کیر و کار و کردن همیشه بدش میآمده زودی پرید و کونبرهنه المپ را روشن کرد .باز رفت زیترِ پتتو.
بعد هم همین لیالی تازه ببخشید! الله یعنی همان لیالیی که هیچ خیالی نمیتوانست از شرش خودش را
خالص کند ،آمد سراغش .در جستوجوی چشمهاش روی تمام دخترهای دنیا غلت زده بود و پیتداش
نکرده بود .دانشجوی مهندسیِ الکترونیکِ دانشگاهِ امیرکبیر ،ورودیِ  10بود .نامش هنوز باید اللته باشتد،
البته که هست! اللهی زاهدی ،قد  !8/10و شاید  . 1صورتی پهن داشت عینهو دمکنی! چشمهایی درشتت
قدِّ گاو! و پستانی گنده اما بهخدا سفت! یک کمرِ باریک هم باالی باسنِ خوشتراشش زنتدگی متیکترد.
یکپارچه خانم بود ،البته که هست .اولین لب را که از شب بیرونم کرده بتود ،او داده بتود .تتاپتتاپ و
طبّالی را قلبِ پا خوردهام در آغوشِ گندهاش آموخته بود .دخترِ ترگلوَرگلی که لمسِ انگشتها و مالشِ
کشالهی رانش مرا عاشقِ سینما کرد .در جستوجویش با هرچه لیال در دنیتا بتود ،لتیلتی کتردهام .چته
لیالهای تازهای که الی تازه داشتند و چقدر زود الیی دادم و دررفتم .همیشه به هر لیالیی کته رستیدهام،
فکر کردهام همان اولیست ،آخریست! اما تو فر داری خیلی ،ای واقعن لیلتی! لتیالی ایتن شتبهتای
بیفرجامِ من باش! انجامِ من باش...
هنوز از حالوهوای لیال ببخشید! شهال بیرون نیامده بود کته دستتش دراز شتد و کتتابی را از سترِ میتز
برداشت ،حاویِ شعرهایی از لورکا که شاملو سروده بود .نگاهی به جلدش انتداخت و بعتدِ فحتش آب-
داری که نثارِ هر دو کرد ،بازش کرد و به خوانشِ این شعر پرداخت...
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از خانه زد بیرون
و دیگر زن ندارد
مردی که فامیلی به غیر از من ندارد
من دارد و غم دارد و خانه به دوشی
دار و ندارش رفت جز دشمن ندارد
تنهای تنها میرود مثلِ خیابان
شلوارکی پا کرده پیراهن ندارد
بادِ بلندی از کنارش میشود رد
بارانِ لندن هم سرِ ماندن ندارد
ماندهست
ماشینی
و دارد میزند بو
یک جندهی دیگر که خوابیدن ندارد
آمد عقب
قدری عقبتر
باز شد در
پس از عقب هم میدهد قدغن ندارد
اینپا و آنپا میکند هی خاکبرسر
کردن که دیگر مِنّ و مِن کردن ندارد
هر داستانی آخرش آغازِ بعدیست
فردا دوباره عاشقم
گفتن ندارد!
به پایان غزل که رسید ،زیرِ لب گفت جاکشها! عجب دلشان خوش بود!
حالِ خوشی نداشت ،مرگ هم کیریتر از آن بود که زندگی را به آن ترجیح ندهتد .کتتاب را بته کنتاری
انداخت .بعد هم برای لحظهای به ایران رفت .به خانهی پدرش با آن ویالی دمِ ساحلش کته آستمانش
آدم را هر صبح بغل میکرد .به شبهای پیش از سفرش فکر کرد .به شبنشینیهتا و همتان تترسهتای
قرونِ وسطایی...
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حسن گفته بود با «امارات ایر» برو! گرچه در فرودگاهِ درندشتِ دُبتی نگته متیدارد و مجبتور متیشتوی
پروازت را عوض کنی اما گاهی تا به دُبی برسد این پرواز ،تأخیر کرده مجبور میشوند ویتزای یتکروزه
صادر کنند در هتلی اسکانت دهند تا فرداش با پروازِ بعدی عازمِ پاریس شوی .شهری هتم کته بترایش
فرقی نمیکرد .تازه میتوانست از جندههای عرب هم ارتزا کند .پس بیخیالِ پروازِ هما شتد کته چنتد
تکه از عمرش را به عنوانِ مهندسِ تأسیساتش آنجا به فاک داده بود.
طبقِ پیشبینیِ حسن ،طیاره تا به دُبی برسد نیمساعتی تأخیر داشت .پروازِ بعدی هم پریده بود و باز بنا به
گفتهی همان خالی بند ،ویزای دُبی بهش دادند و شبی میهمانِ کمپانیِ عربی شد .حاال بگتذریم کته وقتت
گذر از بازرسی و ورود به شهر حتی در شورت ش گشته بودنتد کته چیتزی بیابنتد و انگتار چیتز قتابلی
دست شان را نگرفته بود .بعد اتوبوسی که مال همان کمپانی بتود ،دمِ هتلتی پیتادهاش کترد .اتتا ش کته
س آسمان رسیده بود .دو ستاعتی استتراحت کترد و بعتد پتا شتد تتا
مشخص شد ،خورشید دیگر به رأ ِ
کوسچرخی هم در شهر زده باشد.
راننده ی پاکستانیِ تاکسی که فارسی را به خوبیِ انگلیسی حر

میزد ،بعد از اینکته بته انتدازهی تمتام

آبادانیهای دنیا خالی بست پرسید ،راستی رفیق! با چه جور جنسی حال میکنی
شهری دسپرتِ سیاه بود اما برای اینکه دلِ امید را هم نشکسته باشد جواب داد:
 روسی یا سیاهِ تا درزِ کوس و کون آفریقایی چرا هر دو نه جایی میبرمت که شوی رنگارنگ داشته باشد.از خیابانی گذشت که تابلوی رنگیِ مغازههاش آسمان را فارسی کرده بود...
«جاکشها یک تکه از خیابانِ پهلوی با میدانِ ونکش را قلفتی کندهاند و انداختهاند اینجا!»
جلوی درِ دوّاری پیادهاش کرد که پشتِ شیشتههتاش متیشتد ستالهتا ایستتاد و در کتون و کپتلهتای
خوشتراشی که آن تو تکانتکان میخورد ،چشمدوانی کرد .نیمتی در حتالِ رقتص بودنتد و نتیمِ دیگتر
منتظر ،تا یک عربِ خرپول یا توریستِ کوسندیدهای از ایران سر برسد ،به گیالسی شراب میهمتانشتان
کند بعد ...بعد هم ...کیرم به این بیپولی ...گشتی کنار کوس و کون زد .سپس پیکی تکیال گیراند و کنتار
یک سیاهِ صحرایی نشست ،شبیهِ همان سیاهی که وقتی به پاریس میرسد ،حوالیِ شانزهلیتزه تتورش زده
میبرد خانهی یکی از همین لیسندههای تازه به دوران رسیدهی پاریسی که جاکش از ترس اینکه بعتدها
صدایش بزنند جاکش! به قدرِ یک شاش هم به مستراح نرفت تا لختی با این سیاهِ صلواتی تنهتایی کترده
یککاره سرپا سرپا هم که شده موشکی به مری بفرستم .مادرجندهی کوسلیس تازه ادعاش میشود کته
پشتمدرنیستی مینویسد! طی آن چند ساعتی که آنجا بودیم حتتی آشتپزخانهاش را هتم آورد در اتتا ِ
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پذیرائی ...خالصه این هر دو سیاهِ صحرایی که یکیشان را آن لیسنده هم دیده و میتواند شهادت بدهتد
که خالی نمیبندم ،پوستشان از جنسِ سیاهی بود که در قهوهای دویده باشد ،ای کیرم به کونت مطرب!
بر میزد مثلِ رخش! انگار خدا شیرهی همهی درختانِ زیتونِ باغاتِ بهشت را روی تن و بدنِ این جنده
خالی کرده بود .چرب بود ،نرم بود ،عینهو تو بگو پامُدوور!
آرام نشست کنارش و پیش از آنکه مثل این لیسنده آغازِ کوسلیسی کند...
 نمیخواهد مرا دعوت کرد خواهش میکنم! چی میل میفرمایینفوری پرید دمِ بار و گیالسی شراب گیراند و آورد داد دستش
 -فارسی را خوب حر

میزنی

 یککم خردهای ایران بودی نه! مشتری زیاد میخواهم ،ایران مرا دوست داشتند حق دارن بهخدا ارزانم! اگر به خانه آمد  277درهم فقط...انگشت سبابهاش را نشانم داد ،یعنی برای فقط یک بار!
 حاال تا روز هم باشی میشوی  577درهم...آنقدر گران بود که نمیشد چانه زد .همانطور که بغل دستش نشسته بود ،کمی ماالند و کمکم به ایتن
بهانه که میرود تکیالی دیگری بستاند از کنارش پا شد .پیکِ دوبارهاش را پتر کتردهنکترده ،یتک دختترِ
روسی که احتمالن اُکراینی بود و وسطِ انگلیسیش لهجهی ترکی ریختته بتود ،تتوی گوشتش گفتت 17
درهم ،خانه هم دارم!
«سگ خورد!»
تاکسی خبر کردند و عنقریب پای درِ کوچکِ خانهی کوچکی که چند اتا ِ کوچک داشت ،پیتاده شتدند.
واردِ جایی شد شبیهِ همین سوئیتی که هتل داده ست به مهندسِ تأسیساتی کته تتازه استتخدام شتده دارد
نقشه میکشد تا در شباهتِ جایی که دوستش دارد ،روزی روزگاری اجراش کند .خوابیده است اینجا
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و خواب میبیند دراز کشیده بر تختی در گوشهی اتا ِ دوست پاریسیش و دارد به گوشهای فکر میکند
در دُبی که چند روسپیِ به ظاهر روسی که احتمالن ایرانی نبودند ،در اجاره داشتند!
میشا که همان شهلیِ خودمان باشد ،وارد که میشویم تا قیمتِ واقعیش را به رُخم کشیده باشتد ،فتوری
لخت میشود .بعد مالفهی کثیفی را که لکههای مَنی روسفیدش کترده بتود ،عتوض کترده فتوری درازم
میکند روی تخت .روبهرویم تابلویی بود حاویِ بلواری که بر کنارههاش سرو کاشتته باشتند و میانتهاش
گلهای آفتابگردانی که هنوز به خورشید پوزخند میزند .فردای همان شب وقتی به پاریس رستیدم آن
تخت را در تابلویی که دوستم روبهروی این تخت آویخته کشیده بتودم .تلفتن هتم کته دستت از سترِ
کچلم برنمیدارد ،احتمالن اوست .عجب گیری افتاده! همهی این سالهای سخت مواظبم بوده تتا بتاز
این کیرِ بیپدر کار دستم ندهد .دارد زنگ میزند هنوز .دستبردار نیست .برنمیدارم!
دستی دراز کرده گیالس شراب را که پُرِ ودکاست برمیدارد .یک ضرب میروم باال و میکشد دراز روی
گلهای پرپرشده میروم زیرِ پتوی همان تختی که در تابلوی روبتهروستت .لتیال ببخشتید! میشتا شتروع
میکند ،من خوابم! میشا تالش میکند ،این خواب است! مینشیند روش و نیمساعتی میرود بتاال و هتی
میآید پایین .نمیتواند! برنمیآید از پسام! میگوید که اآلنه برمیگتردد .متیرود بته اتتا ِ کنتاری و در
میزند
 شهلی مشتری داری رفتهواردِ اتا میشود
 یه ایرونیِ نرّهخر مشتریِ منه که فکر کنم یه لولی انداخته باشه باال! هرچه میکنم آبتش نمتیآد! کمتکمیکنی
 پنجاهتا آب میخوره همهش هشتادتاست ،نصفش مالِ توداخل که میشوند ،پیش از آنکه شهلی خودش را بکند لخت
 ما از آقایونِ کارباال پولِ باال میگیریم .صیغهمون که نکردی حاجی! اگه پنجاهتایی بتری بتاال ،ختدامونمییاریمت پایین!
شهری سرش را تکان میدهد که یعنی خیالی نیست ،باشد!
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لخت که میشود شهال ،علی کریمی یکی از بازیکنانِ تیمِ پرسپولیس که دارد با توپی قتدِّ پستتان ستامانتا
فاکس استوپِ سینه میزند ،در اتا ظهور میکند .هر دو میپرند روی شهری کته قتبلن میشتا خوابانتده
بودش سرِ همین تختِ تکنفری.
 -8کاپوت ببخشید! کاندومِ چروک شده را از تنِ کیر درمیآورند.
 -8اسپرهیی از روی میز کناری برداشته پیسپیسی سرِ کله و کمرش میپاشند تا پیسیش برود.
 -8کیرم ببخشید! کاندومش را عوض میکنند.
 -8شهلی پستانش را ول میکند روی سینهام که غلت بزند .همزمان میشتا خایتهختوری کترده همچتین
طوری که بفهمینفهمی دردت بگیرد ،تکهای از پوستش را میگذارد بین دندانهاش و گاز متیگیترد و
میبوسد ،گاز میگیرد و هی لیس ،لیس میزند.
 -8پستانِ شهلی غلت خورد ،رفت و رفت و رفت تا پای کیرم رستید .پتس ستر و صتورتش را هتم بتا
خودش برد پایین و کونش آخ جوووون! آمد جلوی چشمهام و لمبرهاش در جنگی چنتین عتربکُتش
طوری لرزیدند و رقصیدند که محمدرسولاهلل در غزوهی بدر هم مثل اُحد ناگهان شکست خورد.
 -8حاال دیگر عالوه بر کیر ،تخیلِ شهری هم راست کرده بود .خواهش کرد میشا نیز کونش را به شمالِ
غربی ببرد.
وای عجب صحنه ای! چه صفایی! کوسی چنین ،چون تپهی اُحد که از زیرِ درزِ کون ختودش را انداختته
باشد بیرون ،محمد هم وقتِ عایشه هرگز نکرده بود.
عالقه مندان اگر کارتِ اعتباری داشته باشند ،با پرداختِ  0دالر و فقط خردهای میتوانند در جندهخانتهی
اینترنتیِ همان لیسندهی پاریسی ،این فیلم را به تماشا بنشینند تا همانجا که پستانهای شهلی روستفید از
زیرِ کار درمیآید و راستی اون یکی اسمش چه بود ها! میشا میشاشد روی کیتر و هتمچنتان کته بتاال
میرود و می آید پایین و رفت باال و آمد پایین و رفت و آمد کرد چیزی در چیزی تا جایی که تخت هتم
با این هر سه نفر به ارگاسم رسید ،دادش درآمد ،دیوار لرزش گرفت و قاب که بیتابی متیکترد ناگهتان
افتاد! خردههای شیشه در اقصینقا خانهی پرهام پخشوپال شد .برای شهری هستتن دیگتر تمتام شتده
فرداست که روزنامههای عصر بنویسند بی احتیاطیِ شاعری که در تابلوی نقاشیِ دو زن خوابید ،باعت

و

بانیِ مرگش شد.
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بخش پنجم

رفتارِ مردانه با دستِ راست

کیرِ او مهاراجه بوده اصلن از ازل او خواجه بوده هرگز از سکس خوشش نمیآمده بلکه برای تماشای آن
معماریِ ستودنی یعنی پستان بوده اصلن چرا دروغ! بترای استتان هتم نبتوده طتر

عاشتقِ بتاز کتردنِ

دکمههای پیرهن بوده ،بعد از تماشا هم که دیدن تمام میشده باید خداحافظی میکرده اما نمیکرده چون
با دروغی که درباره ی عاشقم می گفته بازی تازه آغاز متی شتده ،بتا ایتنهمته آن روزهتا دیگتر گذشتته،
دسترسی به جنده خانه های سوهو دکمه بازی را آسان کترده هتر دفعته هفتادپونتدیِ نتازنینی بتت کترده،
دکمه های پیراهنی گشوده سینمای سینه که اکران شده ردّ کمربند را گرفته آن را باز کرده زیپ را کشتیده
گفته پشت کن و خانم خیال کرده خواجه خواسته از پشت دخالت کرده از راهِ مالرو به خیابان زده پتس
هراسیده چون اهلش نبوده یا کونش را نداشته اما نیازی به ترس نبوده چون مهاراجه بالفاصله شلوار و
شورت را کشیده پایین و دستی پر از المسه بر سطح کوس و کون چرخانده گفته  Don't worryکلی بته
شناسائیِ شخصیت پرداخته یک هو شنیده که جنده فوری گفته نیم ساعتت تمام شده اگر مایلی اول بایتد
طی کرده یک پنجاه پوندیِ بیپاره دوباره پی کترده امتا مهاراجته بتاز هتم فرمتوده  Don't worryچتون
میتوانسته سینمایش را سرِ وقت تمام کرده ،بتیختود نبتوده کته خانتههتای ستوهو دیوانتهاش خوانتده
محبوبترین مشتریِ جندهها شده ،چون اهلِ کردن که نبوده بلکه تنها نگاه میکرده تتا از بترای عملیتاتِ
لب در شب ،خیالی مسلح کرده و شده باشد! اصلن برعکسِ هر زنی ،یک مهاراجه وقتی جوان متی شتود
که از جوانی می افتد .در اصل ،اصلی ترین کردنِ او اولین خوابیدنِ او با دو زن بود .کردنِ آن ها حتتا فکتر
کردن به کردن را غیرممکن میکرد .برای هر زنی او آخرین دادن بود اما آخرینباری که او داد ،من نبودم.
چون با هر زنی که میخوابیدم ،یک آخرین کردن داشتم اما آخرین کردنِ من آن زن نبود ،من بود.
پس زن تمام نمیشود تا من تمام کنم!

 | 56هرمافرودیت

آن ها گرچه با من در بستری دوتایی خوابیدند ،اما چون دو نفر بودند ،جنده نبودند ،من سه نفتر بتودم! و
چون یک نفر نبودم ،داشتم به کردن خدمت می کردم .همیشه بی آن که خودم را جر بتدهم ،دادن بته متن
نزدیک شد .من استعداد عجیبی در رابطه با کتردن دارم ،امتا همیشته کترده متیشتوم ،البتد خیتالپتردازِ
فو العاده ای هستم .کسی نمی تواند تخیلم را به زور از من بگیرد .چون بی برو برگترد بته او متی کیترم.
برای خیلیها سکس مرگ است .آنها از مرگ فرار میکنند و نمیداننتد کته دارنتد زنتدگی را از دستت
می دهند .دائم به کوس پشت می کنند و به کیر که یک کاره پا می شود ،تشَر میزنند :بگیر بختواب! اصتلن
برو گمشو!
چگونه میشود به سربازانی که میلرزند روبهروی تو هی زندگی! فرمانِ آتش داد نه میتوانند بکنند ،نه
میخواهند بدهند و همین تولیدِ قانون میکنتد تتا مترگ بته آستانی بتینشتان قتدم بزنتد .ایتنهتا همته
هرمافرودیتاند ،اما از هیچ جنسی برخوردار نیستند ،چون بدجنساند!
در بین این اجناس ،من به چیزی جز زن احساس ندارم ،با این همه کم پیش می آید کته بختواهم زنتی را
بکنم ،اما آن ها می خواهند بدهند ،چه کار کنم در مقابله با ختواهشِ یتک زن ،متن نتیم متن هتم نیستتم،
کوهستانی ضعیفم که زن ها ارتفاعاتش را خاموش کرده اند! همیشته در یتک زنِ دیگتر حاضتر بتودم.
علی الخصوص وقتی زنی به فکرهای من می افتاد .اما هنتوز از تتکگلولته ای کته متی خواهتد زنتدگی را
خالص کند ،دوری دارم.
دیشب به چاردیوارِ اتا م گفتم ،بیایید آشتی کنیم! لطفن کمی نزدیک شوید ،میخواهم ببوسمتان!
هیچ زنی دیوار نیست ،هر زن جهانِ کوسداریست که مرا در خود انبار میکند .خالی که میشوم فتوری
محو می شود تا بر کوسِ دیگری کار کنم .یک روز سرِ خیابانی که در حکمتِ گریه سینه کرده بود ،زنتی
آمد و احساسِ مرا قُر زد! ناگهان او را همان طوری که بودم دیدم ،یک جنده که متلِ کردن فقط می خواهد
بدهد! آیا همین برای شدن کافی نیست
به خودم گفتم این عاشق است که دارد میآید ،چرا نمیشوی
و شد!
زنی روی زخمهایم کوهِ نمک سابیده بود ،راه دادن ،و راهرفتن دیگر وحشت نبود .این زن متن بتودم کته
داشتم به خودم نزدیک میشدم .پس با او یکی شدم .یک شب دیدم سهتا شدهایم ،فوری ولش کردم!
ول کردن ،مثل خودِ کردن لذتی هول ناک دارد ،کسی نمی داند! برای همین است که گاهی دو نفر مثلِ کَنه
بههم میچسبند تا عمرِ خانواده ،کارخانه را بسوزاند .ازدواج هراس است و تداوم آن قتلعامِ بتیچتون و
چرای حواس ،کسی نمیداند!
من ول کردم! اما این پایانِ عایشهبازی نبود .آیا این بازی نبود که کمکم داشت میباخت
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هر برنده ای احمقترین بازندهست ،چون حُمق را دلیل باخت میداند .او چه میداند که پایان هرگز آغتاز
نمیشود .شاید در بازیِ بعدی هم ببرد ،بازیِ دیگر چی حاال جنابِ عایشهباز ،از بُردهای قبلن دیگر ذکر
نمیکند ،تنها به باختی که دست داد ،بعدن فکر میکند .چون هیچ نبردی را هتیچکتس نمتیبترد ،هتر دو
میبازند! مهاراجه دیگر نباید میکرد ،زیرا کردن همیشه او را جرّاحی میکرد .طیِّ اینهمه خوابی که کرده
بود ،به هرکه نزدیک شده بود ،نیشتری به زخمِ بزرگ زده جانش را مثلِ ختوره ختورده بتود .بته هرکته
نزدیک میشدم ،تختخوابی آماده میکرد که فکر میکردم ،تازه با آن سروکار پیدا کردهام.
یک جنونِ مهآلود که معمولن در جنوبِ شب قدم میزند ،مرا عدم کرده بود.
در عدم داشتم قدم در آدم می زدم که ناگهان روز شد .حتاال چیتزی در متن ،بته شتدت از کتردن دوری
میکرد .کسی انگار ،کردن را از من کِش رفته بود ،کیش داده بود به احساساتم و من مانده بودم چه کنم.
اگر میماندم ،مات میشدم!
پس راهیِ تورات شدم!
البته هنوز زنها را دوست دارم ،چون کردنشان چیزی از من کم نمیکنتد .امتا عالقتهشتان کته بتیشتتر
می شود ،برای آزادی ام لباس میدوزند .آنها دوست ندارند مردم مرا لخت ببینند ،اصلن برای همین است
که برای پنجره های خانه ام پرده دوخته اند .شعرهایم را که می خوانند صاحب می شوند ،چون فکر می کنند
برای آنهاست که دارم مینویسم! احمقانه نیست
گاهی روی تنِ پشمالوم که میخوابند ،دست میبرند الی موهای سینهام ،و ادعا میکنند این مالِ ماست!
میبینید! صاحبِ پشم میشوند!
من مال خودم هم نیستم ،نمی فهمند! تا بدنم را محاصره می کنند ،تنم را در اختیار می گیرند و فوری بتر
سرتاسرش یک دیکتاتوری برپا می کنند .گرچه بعدها بعدی می آید و این دیکتاتوریِ کوچتک را تحویتل
میگیرد اما چرا کسی به فکر یک شاعرِ عافی نیستت تتنِ متن مثتل هیکتلِ بتدقوارهی بریتانیاستت کته
شش صد سالِ آزگار انواعِ ملکه بر آن حکومت کرده .هرگز مالِ خودم نبوده ام! مثل لندن کته هرگتز متال
لندن نبود و هزارویک ملت عینِ عن در آن ماندن کردهاند.
همه مجبورند!
متل من که عازمِ ماندن در همین لندن هستم .با همه ی مردمِ این شهر هم دوستتم ،چتون بتا هتیچ کتس
دوست نیستم .هر روز با این مردمی که آویخته از کنارم رد میشوند ،فاصله میسازم و دورِ خودم نردهای
دوباره می کشم ،گاهی مجستمه ای متی شتوم بتر میتدانی بتزرگ ،کته هنتوز در حتالِ تماشتای آدم هتای
مجسّمهست!
آدمی

سری دارد و دو گوش

دو چشم

دو پا که پا میدهد به راه
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و کیری گاه
گرچه

که فقط یک کله دارد
بعضی از این آدمها که ندارند

دارند چیزهایی
یعنی چیزی
مثل تاقچه
که پاالن گذاشتهاند سرش
همیشه گُه
از دلِ زیباترین کونِ دنیا درمیآید!
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بخش ششم

وقتی دروغهای بزرگ تریبون دارند

دروغ های بزرگ هنوز تریبون دارند ،اما کون ندارند به زبان که شعرهایم را شیر می دهد ،شبیخون بزننتد.
چنان فرارِ از سوفی کرده اند جماعتِ کوفی ،که عار مسلک و صوفی شده اند ،عجبا! حضراتِ علتی کته
یوفی نبوده هرگز ،تنها به مسجداالقصایش که باغی بود پای پلِ مالصدرا ،از اقصانقا ِ خانم ها ،با عجتب
نقطهی داغی میآمدند زیارت که بکارت را زده باشم.
قرار بود با هم برویم عاشقِ من بشویم که عمری عشقسازی کنیم ،نشد!
عشق بازی کردیم و یک کاره بازی تمام شد! آنها همه یازده شهریور بودند و چون همیشه سه متاه دیگتر
بودند ،به عشقِ چند دختر بستری می شدند تا تختخوابی از خیلی ،عاشقتر از لیلی حال داده خوشمتزه
با چند نفر عایشه بازی کند .باالخره طی این سال هایی که پیمودم ،هرگز در اجاره ی کسی نبودم .کرایته ی
عکسِ عروسکی که افتاده بود بر لبخندی پالستیکی بودم .در خیابانی که جایی نمیرفت جز من ،همیشه
طوری خودم را می ساختم که هرگز با کسی نسازم .البته آن ها هم ساختگی بودند ،زندگی نبودنتد .رملتی
که داشت چشمهاشان را عمل میکرد ،مثلِ ماژیک میکشیدند در ماتیک و لبهایی به عمل متیآمتد کته
فوری گوشتم را عمل می آورد .اما گوشم مثل خودکارم که دارد درد می کند ،بدهکاری نمی کرد .هنتوز
هم بر سر درِ همان خانهسازی که بستگی دارد به عایشهبازی ،بردهداری میکند که بردهداری نکنتد .اگتر
این داستان را باندپیچی کنم ،زخمهایم سرپیچی میکند .پس راهی ندارم جز اینکه ایمتانم را پانستمان
کنم .باید خدایی برای خودم بسازانم و اسمش را کدگذاری کنم!
اصلن چرا زودی نمی روم به سکسشاپِ سرِ کوچه و ارزان ترین پنجاه پوندی را خریدن نمی کتنم یتادم
بماند درست چکش کنم .مبادا سوراخسمبههاش کونگشادی کند .امتا نته ،کتوسِ تنهتا کته نمتیتوانتد
کون کاری کند شب ها ،تازه از حرارت های من درآوردی هم خوشم نمی آید .پس چه بهتر که این ختدای
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تازه را هم زنم کنم .عجب حرفی می زنم ،انگاری کوسخلتی کرایته کترده ام در جهتانی کته از زمتین و
آسمانش کوس میبارد ،چرا منتِ کارخانههای کوس سازی را بکشم .مگر خودم کیرخانه نتدارم اصتلن
چرا دیشب همان دو خانم را که آن همه خانمی می کردند به خانه دعوت نکردم عجب شتبِ کتون داری
بود! شهلی و شِری که شفاعتِ مرا کتبی کرده بودند پیشِ خانمِ کون باال ،کوچه را پُر کرده بودند با کوس.
پای نامه شان هم رادیکالی کشیده بودند که دنیا را می برد زیرِ کیر .البته برای این کارها دیگر خیلی کیترم،
ببخشید پیرم! دو سالی می شود که فهمیده ام باید به یک ساعتِ بعدی فکر کنم .اما نمتی شتود ،چته کتنم!
دوستانم از دور فقط نصیحت می کنند ،دیگر گوش نمی دهند به گفتن ،کون گشادها همه دشمن شده انتد.
با دشمنانم حماقت را بردهاند در عرشه .وقتی که به انتدامِ کیرختوردهی یتک زن متیکننتد ،بته نکتتهای
میرسند در تازه که نقطهها را ول کردهست .همه از من بفرما را پس گرفتهاند جز کوس ،که هنوز درهای
خودش را در سوهو به رویم باز نگه داشته ست .این ها را بیشتر دوست دارم ،چون فقط پول می خواهند
و این تنها کاری بود که امروز میتوانستم نکنم .هوا خودش را حسابی به روشنی زده بود.
طفلی چنان درخواست ارتقای حقوقی اش رد شده بود که اقصا نقا ِ دخترهای هتل مقصتد شتده بتود و
جنده خانههای لندن رفته بودند ورشکست بشوند .صبحی که ابرِ باالی سرش ،خودش را گرفتته بتود ،بتا
همین جعبه ی ابزارش رفته بود به یکی از اتا ها که سرمای کولرش از کار افتتاده بتود .آن قتدر درِ کتونِ
بی چاره پیچ گوشتی کرده بود که حضرتِ کون ببخشید کولر به گوزیدن افتاد و هتوایی خنتک بته هیکتل
اتا صادر شد .حاال ویرش گرفته بود با کرستی که روی تخت ریخته  -وای خدا مترگم بتده  -گرفتته
بود خوابیده بود .یعنی نخوابیده بود ،اول برداشته بود کرست را دور کمرِ کیرش پیچیده بود و چون کافی
نبود ،گشته بود شورتِ مامان دوزِ مهمان را هم از چمدان کشیده بود بیترون و گذاشتته بتود سترِ دمتاغ و
مالیده بود به لب و از طرزِ بوی کوس و کون ،تیپ و قیافه ی مربوطه را شنا ببخشید! شناسایی کرده بتود.
بعد تخیلش از مچِ پاها که خیلی تُپُل بود ،آغاز کرده رفته بود روی رانی مک

کرده بود که سه تا لکته ی

آفریقایی داشت .سپس روی تپهی کوس ایستاده بود و ناگهان کرده بود تا ته!
ته! و باز هم تا ته! تَ تَ ته تا...
قطار در راه بود که یک کاره یادش افتاده بود آن طر ِ این کوسِ عزیز ،کونی لذیذ منتظر است .رفته بتود
آن طر  ،یعنی نرفته بود ،برگردانده بودش علیاحضرت کونِ اعظم را به پشت و با دو پهلوی دو انگشتِ
سبابه درزِ خوش مزه ی کون را باز کرده بود .عجب سوراخ خوشگلی! تفی قِل داده بود در دهن و حکمن
ریخته بود توی حلقه و با کله ی کیرش به ماساژ دور و برِ سوراخ پرداخته بعد یواشکی کله را کرده بتود
توو ،زنِ بدن به رعشه افتاده بود ،انگار هنوز موسمِ فرو فرا نرسیده بود .پتس دوبتاره کیترش را درآوردن
کرده بود بیرون و انگشتِ سبابه اش را بترده بتود در ستوراخ و نازنتازی اش کترده بتود .حتاال از شتدت
شهواتیگری کیرش ترکیدن کرده بود .ناگهان یادش آمده بود نقدی خوانده از کوسمَشتنگی کته نوشتتن

علی عبدالرضایی | 61

کرده بود درباره کتابی که لیسنده اش ریدن کرده بود به شخصیتی کته بترای کتون قائتل شتده بتود .پتس
بیخیالِ لذیذ شد و سعی کرد به عنشناسی پرداخته در نتیجه جناب شخصیتشناسش یعنی کیرش را تا
دسته کرده بود در سوراخ .گویا دوباره بدجوری در بدن درد رفته بود ،اما دیگر طاقتش لیاقت نداشتت.
گفته بود بهکیرم! حتی اگر از آنِ االغ باشد ،با کاندومِ گرانی این کونِ آسمانی را باید کرد .در همین لحظه
یادِ فرمان هفتمِ خدای تازه افتاد که فرموده بود :درِ چونِ هر رقم خری گذاشتن فرمایید جز اونی که رضا
باشد! ناگهان یک لحظه مک

کرده یادش افتاده بود این کونِ رزاستت نته استتانبول .پتس دوبتاره آقتای

تلمبهاش به کار آغازیدن کرده بود .وسط کار بود که با خود گفته بود انگاری داخلِ سوراخ جامداتی شده
است ،نکند جنابِ کله عنی شده باشد! یک کاره درش آورده بود و دیده بود عجتب کیترِ خوشتگلی دارد
هنوز ،پس دوباره کرد تو ،بعد از چندصد فشار در همان حالتی که تا دسته توش بود ،زن را که بر پشت،
در خوابیدن رفته بود ،بلندن کرده بود در لندن .طوری که از اطرا ِ کمر به باال بر تخت مانده بود و پاها
آویختن کرده کون قمبلی شده بود .درست شبیه کونهای خوشمتزهی دخترانتی کته هنتوز عاشتق بتود.
انگاری حاال برای خودش شهرتی شده بودند .بعد درنگی کرد ،عجب کیر شاعرسازی دارم .اما یادش آمد
که نباید چیزی بگوید تا کیرش دوباره پُرروگری نکند .پس با صدایی قنبری بهش گفته بود روت رو زیاد
نکن جنده! تو اگر شاعرساز بودی پس چرا هرگز گاوِ مشرحیم فروغ نشد آن قدر مامآااا کرد که گرفت
و یککاره افتاد مرد .اما عجب مونسی داشت خانهی مشرحیماینا! راستی مونس که آنهمه کربال ببخشید
کونبال رفت سرِ کیرم و بال شد ،چرا موریس بالنشو نشد
پس این کیر بالنشویی بی خودی جنون را دعوت کرده بود بته روز! زده بتود بتر طبتلِ بتی عتاری و بتا
خیاالتش کوبیده رفته بود در حیاتِ مشرحیم که مباشرِ پدرش بود و به کارهای شالیزارشان رستیدگی
می کرد .هنوز بچه بود که پدربزرگ آورده بودش به خانه و نگهدارش شده بود .طفلی عالقهی عجیبی بته
آقاجان داشت ،طوری که گاهی مطمئنن میشدم ،پدربزرگ پردهی آن پسرِ زحمتکش را زده اما نه! آقا
نماز می خواند و کیرِ شاعرسازی نداشت .گرچه مطمئنم شهلی را در عجب طوری به مشرحیم انتداخت
کرده بود .شهلی و شری خواهرانِ شهالیی بودند که یک خوشگلیِ دست نخورده را با والدین خود پتیش
از آنکه آقام مرا بسازد ،آورده بودند از دهات و پدربزرگ مسئولیت باغ توت را که در تلنبارهاش ،کرمها،
ابریشم می ریختند ،سپرده بود به آن ها .گاهی که بین مادر و پدر عزا می شد ،کاسخانوم مدام به کیرِ آقتام
بند میکرد که هرزهگرد بود.
«حقش بود که شهال سیتیسُماقی زنت بشه که از دختری انداختیش و بابات اونو به مشرحیمِ بتدبخت
انداخت».
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البته بعدها که عاشقِ گاوِ خانه ی مشرحیم شده بودم و هرازگاهی برای علفکشی آنجا میرفتم و تتوی
درزِ کوسِ گرمش میگذاشتم ،فهمیدم پدرم جز شهلی ،شری را هم میکرده حتی از مشرحیم با آن دماغِ
درازش هم نمی گذشته چون یک بار که در طویله کارِ گاو را ساخته ،کاردم را غتال

کترده بتودم ،آمتده

بودم دمِ ایوان که از شهلی سماقی شربتی بخواهانم ،شری آن جا بود و با ختواهرش داشتتند دربتاره متن
گفته میکردند.
 عظمت خدا رو باش ،چنان تخته به تخته می زنه که مو هم نمی زنه! عجب ایتن پستر بته بابتاش رفتته،حاجآقا تا آدم رو از هفت ور نمیکرد ،دستوردار نبود.
 مواظب شعله باش! اگه این پسر چشمش به خوشگلیِ دخترت بیفته ،فروگذار نمیکنه .الاقل پدرش که
به اسم رحمان در کونِ مشرحیم هم میذاشت ،کاری به حیوانجماعت نداشت .اما این بیشر

به گتاو

و گوسفند و مرغ هم رحم نمیکنه .از مونس که چیزی نمونده خدا کنه الاقل مردی کنن و یه مشرحتیم
جوون هم واسه این بینوا پیدا کنن.
مانده بودم چه کنم .اگر میفهمیدند گوش ایستادهام خیلیخیلی بد میشد .چون مجبور میشدم استغفراهلل
هر دو را با هم بکنم و این غیرممکن بود! چون به مادرم قول داده بودم .یعنی کاسعروس گفته بتود هتر
گهی که می خواهی بخور اما هرگز زنی را که چند سالی بیش تر از تو به زندگی ریده نخور! راستی نکنتد
این زنی که تخیل کردهام در هتل ،زندگیاش ،بیشتر از من کرده باشد.
از شدت ترس ناگهان کیرش خواب دیده ببخشید! خوابیده بود .تخیلش از کار افتاده بتود ،شتلوارش را
فوری کشیده کرد باال و پشت میز تحریر نشست .سری به سایت لوا زد تا به مطالعهی شخصیت کتون
بپردازد .هرچه گشت فایده ای نکرد .لیسنده ی مزبور ننوشته بود ،چه طور می شود از طریق شتمایل کتون،
سن و سالِ صاحب کون را تخمین زد .از طرفی مایعاتم هنتوز شُرّوشُتر نیامتده بتود و قطتره قطتره آبِ
رگانش را نریخته بود تا باورش کنم ،پس شروع کردم به تایپ کردن:
www.worldsex.com

بعد سری به بخش هرمافرودیتها زده کون درخواستیم پیدا شد .دوبتاره داشتتم راستت متی کتردم کته
دستیام زنگ خورد.
- Maintenance speaking
- Hi Ali! Sorry for disturb you, this is Anna from Holborn hotel, the main air condition is
broke down. The guests are complaining.
- Ok Ann! I'm coming now.
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ساعت درست به پنج رفته بود .از هتل که زدم بیرون ،دیدم جلالخالق! از زمین و زمان دارد کفر می بارد،
تنداتند از کنارم کون می گذشت و کوس می آمد .باد هم حاضر بود اما بارانی در کار نبود .خیابان لخت و
مردم کوس و کونها را ریخته بودند بیرون ،نگاهی به شخصیتها انداختم ،چه پرسوناژهای همقیافتهای!
علی الخصوص کون های انگلیسی که خیلی بی شخصیت اند! یعنی بی نیستند ،بلکه کتاراکتری مشتابهِ هتم
دارند .البته گاهی می شود که در گوشهای ،کناری ،به شخصیتی بربخوری تاقچهای ،اما ایتن کجتا و کتونِ
آفریقا که سلطانِ تاقچههاست کجا!
داشتم رفته میکردم که ناگهان یک رأس حوزهی علمیه بته ستمتهتای  Earl’s court stationاز کنتارم
گذشتن کرد ،بعدِ این همه سال دوری از خویش و قوم ،هوسِ قتم کترده بتودم .متال بته ستمتی کته بتاد
می خواست ،در نا ِ لندن داشت رفتن می کرد ،اما عمامه اش را نبرداشته بتود .پشتتِ وی را گترفتم و بتا
بادی رفتم که یکهو دوید و یک کاره خورد به عبای جنابِ حجتالمسلمونی .طوری  37سانت کمرش را
برد جلو و  25سانت کونش را آورد عقب که عبا ناچارن رفت توی درز ،صحنه آن قدر سکسن بتود کته
این هوا شده بودم گی! طوری که سگی با سورتمه در روده های بر پوشیده ی خایه ام لهله میزد و کیترم
در حجره ی سرم دور و برِ کونِ مُال ،چَهچَه می زد! به چند قدمیِ قم که رسیدم ،خیابتان ختودش را تمتام
کرد ،سرِ چهارراه ،پای چراغی که تازه قرمز شده بود ،ناگهان قانون به کونِ آغا ایست داد ،کمتی ایستتاد،
بعد قرمز ،سبز شد ،باز هم نرفت .من هم که راست کرده بودم ،پشتِ ویترینتی کته درش متانکنی لختت
شده بود ،مک

کردم .چشم ها را که یواشکی چپ کردم ،یک کاره دیدم جتانمی! عبتا ،دوتتا شتده .پتس

زاویهی تنگی را که با چشم درست کرده بودم ،کمکم گشاد کردم .جلالخالق! چادر! زنِ چتادری! آن هتم
در باد! این را دیگر هزار سالی می شود که دید نزدم .از باد خواهش کردم که ضدِّحال نزند .دوباره با متن
دنبال این چادرهای نر و ماده رفتن کند .دمِ ایستگاه باد سربههوا طوری درِ کون خانم فوت کرد که یکهو
دیدم جلالخالق! عجب باریک است این کمر! چنان توی درزِ خانم تو رفته بود چادر ،که با انگشتت هتم
نمیتوانستی چنین و چنان فرو ...مانده بودم کمرِ به آن باریکی چهطور از کونِ به این بارکَللهی نگهداری
می کند .دخترهای سیاه و سفیدِ کونباال ،که مرا طیِ این سالها اسیر و ابیرِ خود کرده بودند ،لختتوپتتی،
فقط با شورتک و سینه بندی از کنارشان گذشتن می کردند اما المصّب این رادار ،این کیرِ الکردار ،فقط پیِ
چادر بود .پس بیخود نبود که اسالم این دینِ سکسیِ مردانه حجتاب را اکیتدن کترده حتتا الیتتاهلل رزا
پاریسی هم در توضیحالمسئلهاش کتابت کرده زنِ چادری تخیلِ آویخته را فرهیخته میکند .اصلن سکسی
که سعیِ تخیل نداشته باشد و همه ی سهم را بی هیچ تالشی به چشم بدهد ،خدایی هیچ لطفن ندارد .اگر
میشد تقی به توقی خورده این جمهوریِ مسلمونی کیریکیری سرِ همهی دنیتا چتادر بکشتد ،وای چتی
میشد! عجب خیالبازاری رفع و رجوع میکردیم در کائنات!
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چهقدر دلم برای جوانترها میسوزد که از شرِّ حجاب ،جریانشان را چپ کردهاند! راستی چترا راستت
نمیکنند که تا دسته در راست فرو کنند!
باباجان آزادی یعنی پول! اگر داشته باشی میتوانی بخریش! خودت را آزاد کن! همهچی جور میشتود.
حکومت ها همه کشکند! کیرِ خودت را چا کن! مرا ببین! این جا هستم وسطِ آزادی! آزادم کیرم را توی
این خیابانی که دارم قدم می زنم و صدای این کوس نویسی را در کاست می ریزم دربیاورم ،اما اگر پلتیس
ببیند این زیبا را ،هزار پوند پیادهام میکند که هیج! تازه کلی باید خایههای کورت را بمالم که بتیشتتر از
چند ماه نبرّد برام .خیال نکنی من کوس خلم! یا جنسِ آزادیِ درخواستی ام با شما فر ها دارد ،نته جتانم!
یک کلمه حتی به اندازهی یک حر

از یک کلمه اگر این جا به کوئین توهین کنی ،درِ کونت می گذارند.

خیلی از این چپ های دوآتشه که کینگِ جاکشِ خودمان را تتاب نیاوردنتد ،اگتر حرفتی طترز کنتی بته
پاسپورتِ انگلیسیشان پُز میدهند که شر ِ اخذِ آن قولِ وفاداری و جاننثاری به کوئینِ کشوریست کته
طیِّ این سده مادرمان را گاییدهست! باالخره آسمانِ همهجا همان گند گُه است ،منتها در جاهایی مخلفات
قاطیاش کردهاند و به نظر ابری نمیآید! مثلن بعید است برای همین چرندیاتی که در هرمافرودیت بلغور
کرده ام ،ویزای مرا که سالِ آینده فینیش می شود ،همین دولتِ کارگریِ گوردن براون به راحتی تمدید کند.
بهکیرم! نکند! من اگر حر ِ حساب نزنم می میرم .شتاعرم کته بته شتر ِ چتاقو ننویستم .و اال متیشتدم
لیسندهی ادبداری و از هرمافرودیت شاهکار میساختم .تا حاال دیدهاید یتا خوانتدهایتد یکتی از همتین
لیسنده های پناهنده ی خودمان به این همه گه بازی در کشورِ میزبان گیتر بدهتد حتتمن ارواحِ کتون شتان
میگویند اینجا بهشت است و نمیدانند که یک لیسنده اگر واقعن نویسنده باشد میتواند به کوسِ تنتگِ
یک فرشته در بهشت هم گیر بدهتد! خایته کته چته عترض کتنم! بستی بستیار کستاد استت! بته ختدا
پاستوریزهاند ،نمکگیر و اختهاند! تخت خوابیدهاند که چندرغاز خرجِ پریودِ ماهیانهشان را بازیافت کننتد
که با آن مثلِ یکی از خرده حیواناتِ همین خانههای انگلیسی هم نمیشود زندگی کرد .خیالتان تخت! از
این جماعت بادی بلند نمی شود .فقط بلدند به جمهوریِ جاکشِ مسلمونی بند کنند که گیردادن به آن این
روزها مُدِ هر دکّانی شده ،لحظه ای هم از خود نمی پرسند که آن جنده ها را همین جاکش ها مثل عروسک
بزک کرده اند که از شرّشان به این جنده خانه ها پناه آوردیم! کم هم که می آورند شتدّتِ افستردگی ستبب
می شود دست از سرِ جمهوریِ مسلمونی بردارند و گیر بدهند به فرهنگِ پرشیایی که طیِّ سده ها از یونان
و روم و مغولستان گرفته تا ترک و عرب بدان هجوم آوردند و هنوز حتی یک خش برنداشت .کافی ست
یک جمهوریِ مسلمونی فقط ده سال در یکی از همین کشورهای اروپایی حکومت کرده ترویج حماقتت
کند ،آنوقت یککاره فرهنگِ این مردمانِ بیگذشته و بیبُته زیرِ بار ،لتّوپار میشود.
چند ماهی ست که جمهوری حجتاالاسالمی که اصلن پرشیایی نیست و نمی تواند جز دشمنی بتا پرشتیا
شغلی اختیار کند ،طرزی تازه مُد کرده جهتِ عوامفریبی ،خایههای عتیقهجات را میمالد و سنگی باستانی
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به سینه می زند .در نتیجه خیلی ها با این که جنسِ این بالماسکه ها را خوب می شناسند ،به نتام دشتمنی بتا
جمهوریِ مسلمونی به پرشیا می تازند .یادتان باشد! همهی آن هایی که جای نقدِ یک نقتصِ فرهنگتی ،بته
تحریف پرشیاییگری مشغولند ،حقو بگیرانِ جاسوس و بوزینهای بیش نیستند .هر آدمی را وطنش که
همان هویّتِ اوست ،تعریف می کند .آن ها که جای مقابله بتا دیکتتاتوریِ استالمی بته ستتیزِ بتا فرهنتگِ
پرشیایی پرداخته با پُزِ مکُشمرگِمایی ،جهانوطنی را تبلیغ میکنند ،یا نمیدانند و ندیدهاند که این تئوری
مصداقی جهانی ندارد و درست همان ها که طرحش کرده اند در واقع ن ادپرستانی بیش نیستند که نیمته ی
عقب مانده ی جهان را سرِ کار گذاشته اند ،یا از زمره همین بوزینه گانند که ذکرشان رفت و باید بتا همتین
ذکرَم رازی شان کرد! یک روز با شاعری فرانسوی که خیرِ سرش می خواست شعرهام را برگردانتده بتود،
دربارهی جهان وطنی مجلس کرده بودیم و به اندازهی یکی از هرمافرودیتت هتا بته عمامته دارِ جمهتوریِ
مسلمونی انداختیم که نمی گذارد حقو دهکدهی مارشال همهجا یکجور بشری کند ،این وستط طتر
گاهی برای پرشیا هم که در جهان قدیم ساالر بود ،تیکّه می آمد ،تا آمدم یک مزّه ی یک سطری به دولتتِ
الیگاری و تاری استعماری شان اضا

کنم ،جنابِ روشن فکرِ جهان وطن ،اخم کرد ،تَخم کترد ،بعتد هتم

فرمود تو تنها شاعری هستی که افکارِ تروریستی دارد!
گفتم می دونی چیه من کیرم پرشیائیه! فکرهای دوم خردادی هم که می دونی آشی فرانسویه! پتس کیترم
اول به پاریس و دوم به خردادی های کوس لیس! که باع

شدند این همه کوس میس کنم! پس هرجا کته

باشم ،هرچه دلم خواسته کند مینویسم ،چون ارواحِ کونشان دنیا خانهی من است! اینهمه اتا دارد این
کاشانه! در هرکدام که مستراح ببینم میرینم! چون دنبالِ یک اتا م که پنجرههاش را چارتا بتازی کتنم،
این حقِ من است! نه پولی می خواهم نه کولی! چشمم کور! دنده م نرد! خربزه ختوردم پتای لترزش هتم
می نشینم  ،حمّالی می کنم تا بتوانم بکنم .نه چپ می زنم نه راست! راست می کنم که چپوراستت بکتنم.
حاال شما صدایم بزنید تروریست! بخوانیدم ن ادپرست! اصلن من چون شاعرم دیکتاتورم! پس کیترم بته
هرچه اجرای دمکراسی در متن که استتیکی زنانه دارد و چندصدایی که خودم بابش کرده ام در فارستی
و از امشب تبدیلش میکنم به یک صدای سربلندِ پارسی!
جاکش ها شورش را درآورده اند! من از آن گه کده که جز شما کسی کدخدای پشت پرده اش نیستت ،زدم
بیرون که برابرتری کنم در جهان نه دربه دری! اگر بخواهید مجبورم کنید خایه تان را مالیده کنم ،خایه ام را
درِ کونتان میمالم! هنوز به هندبالم آنقدر میبالم که این دو توپ را فقط در سوراخِ جاکشجماعت فرو
کنم! فوتبال که می کردم ،منظورم آن سال هاست .نه حاال که در کون گشادی عالمی دارم ،در جنتابِ چتپ
شوت می زدم .اوت که می شد ،تخم هام فوت می کردند .همیشه هر توپی را که از جناحین پاس متی آمتد،
خراب می کردم .توپ خرابکنی در خطِ حمله یعنی فرو بودم .حاال هم فرقی نکردهام کوس خرابکن ام!
چند ماهی میتوانم برای خوراکِ خانوم ،خدایی درست کنم .بعدش نمیشود ،خانوم که سترد متیشتود،

 | 66هرمافرودیت

گرم کردنش هم بی فایده ست چون غذای دیشب همان غذای پریشب است .این پدرسگ توپ هم که در
کنند ،چرتاش نمیپرد .چون با اینکه اینهمه عاشقِ فاتیمیتم ،جنابِ کیرم فستفود را ترجیح میدهتد.
بیخود نیست که جای عایشه دارم هفتهای دو تا عقب میزنم زمین! اینقدر آب دادهام به ایتن گتلهتای
خرزهره که اگر جمع می شد حاال وسطِ لندن یک خلیجِ عربی داشتند این هتوا و جتای تمتبِ کوچتک و
الباقی به این دو تا بمبِ گرد که دائم بیرون میماند از دروازهشان ،بستنده متیکردنتد و متدام در پارستیِ
خودمان خلیج نمیکردند .پس برای اینکه کیر خورده باشند ،الکی گیر نمیدهم.
این جا که ایران کرده ام برخی از ایرانیها خجالت می کشند بگویند ایرانی اند! البد ایتران را نمتی شناستند!
بعضی هم نمی دانند ایرانی اند چون نیستند! برای خیلیها که دور می شوند از وطن ،تنها چیزی که گرامین
میشود ایران است ،فارسیست که مهم است .وطن وطن ،وطن مهم است!
دوباره شیر میخورم از سینهای که رگ کرده تا جُعّلق جماعت بنالند
فالنی پانی شدیدن ایرانیست!
تا جامهای درخور به تن راست کنم نشد اجباری بر اختیارِ کسی اختیار کنم چون ایرانیام!
بیرحمانه از رحِم بیرونم نیاوردند که عمارتی در اوقات راست کنم
باید دوباره برگردم از اینهمه سال و حالی سر راست کنم
میکنم!
گرچه با هیزمِ کسی آتش برنمیکنم در وقت!
دوستترین وقتم وقتیست که در وقت ،دقت میکنم تا در کسانی که وقت ِشان گتم کتردهانتد ،وقتفِ
وقت نکنم.
هنوز در حالِ شاعرم!
تا در فارسی اترا کرده باشم حالِ تازهای در داغ کردهام ابالغ میکنم
من ایرانیِ همان ایرانِ مالکِ هزار حالت و یک آلتم
که تا هر هزار مایل
مایل به چپ و راستش نیست
دراین راستراهه بیم از کسانی که تابلو سرِ دریا راست میکنند ندارم!
از کنارِ خلیج مدعی خیلی رفت که بعدها در هوایِ سرسنگینِ پارسی به گُه خوردهام!
مراجعت خواهد کرد
دریغا که دریا بیخود از سالیانی که از خود گذشت به خود نیامد!
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از صدای هرجا که خواهی میرو!
در دویدن آمد که پای گربهی درحال گریه بنشیند
ماندهام چگونه این جماعتی که در چند و چونِ دنیا چند میکنند
مُشتهای خود را از طریقِ دریا میبازند
بر تختهپارهای که در دریای اعظم انداختند
آویختند که مقصد کنند کجا
خلیج از درونِ خلیج

پارسی بیرون آمد

با خیلی نامها کنار آمد که خیلی هم به او نمیآمد
سالهای سیاهی در ایران درگذشت
خیلی نفت از رگهای خزر به هدر رفت
و آبِ ولگا از تکههای شمالی خیلی سر رفت
حذر از مازندران کم بود که خزرهم زیرآبِ گیالن زد
در نقشه غش کرد و غشغش لش که آوردید
قرِ فرنگی در نقشهی خلیج کشیدید که پارسیست
خلیج عرعرعربی بی بی بیهمه چیز!
گُه خوردید!
با کیری که غرب راست کرده در ایران جلق میزنید
امان کم بود که از آب گرفتید
بد کردیم دریای بغل دستِ فارس را که پارسیست عمان کردیم
دوباره تازی به گُهخوری راضی شد
دوباره دریا بیناخدا دیدید و به خود ریدید!
با دایه در خاکِ خایه خوابیده جنگیدید
خارک را خوار کردید
کیش را مات کردید
مات
ماندهام چگونه از آبهایی که در رستم ادامه دارد نمیهراسید
برای خلیجِ فارس ،پارس میکنید
وای به روزی که این عربخواندههای فارسیخور عمامه بردارند از قم و گور گم کنند
آنوقت آلِ سعود از کیرِ زال سقو خواهد کرد
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و در عرا عرب به وا وا و شی نشین با مل زمین خواهد خورد
دیشب به افراسیاب نوشتم آب! رستم چرا کمیاب شد
سرشانههای زال را قال
در جنگ

بالها چرا!

این جنگِ تن به تن سهراب کیست

کیست که در چه کنم چه کنم
یک من ریش جنبِ کیش زیرِ عبا برده یک قطره قطر قدِ شاشِ گیالن هم نیست
اگر بگوزد گوزگوز در ریدمانِ بنفشِ اصفهان میشود بحرین
و از امارات اگر عمارت تهی کند تهران
نوشتم آب

مات میشود

دوباره از افراسیاب سرمیرود

و استانبول که عاشقِ دولِ تهران است
سبزِ غربنوازش را خاموش کرده سینهبندش را باز میکند
که بعد از چراغِ غریبنوازی

هر دو پستانش ایرانی کند بازی

دوباره این گربه شیر خواهد شد
و باکوی کوچههای آذری را پارس می کند که در خود ایران کند سر دهد این ن بته نخجتوان و جتوانی
نکند با قفقاز ،حاضر کند این راز در محضرِ سمرقند و از بخارا دوباره بردارد هرات را که از دهات خسته
شد
همه با هم به نام ایران سند میخورند باز
دوباره شیر میشود این گربه که دیوارهایِ قدبلندش موش دارد
کابل از دورِ کابُل دوباره باز میکنیم و تا کیش پیش میرویم
پیش میبریم در عرب که پیشاپیش بر عرب که جنبِ غرب پشت دارد ،شاشیده باشیم!
که عمامه از سرِ هر چه رهبریست ،منبریست ،برداشته باشیم
شعبهی شعب در الوسرای الوان شی کردید
با فیس و افاده کیش را با قیس مات کردید
خلیجِ عرعر عربی بی بی بیهمه چیز!
گُه خوردید!
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بخش هفتم

حواشیِ این داستان که راست کردهام

 | 71هرمافرودیت

1

هرمانویسیِ یک عدد فيلمباز

داود لینچ

زندگی اش پُر از صفر بود .بارها از صفر آغاز کرده بود و همین که کارش گرفته بود ،دوباره دررفته بتود.
برعکسِ من که ربطی به این حر ها ندارم ،بَد آدمی نبود .خودِ باد بود ،از هرجا که می گذشتت ،دوبتاره
برمیگشت .خیلی در از دست دادن دست داشت ،اصلن دستهاش را برای دادن آفریده بودند! آن روزها
زندگی اش تازه داشت سیزده سالگی اش را پیدا میکرد ،سیزده سالهای بود که داشت نقاشی میکشید .من
هم که دائم مثل همین حاال همه را رنگ می کتردم! داشتتم از پشتت او سترک متی کشتیدم و دیتدی بته
نقاشیاش میزدم تا مثل بعدها که فیلمهای شهید ثالت را کُپّی کردم ،چیزی دستم را بگیرد اما او ناگهان
دادش را چنان بلند کشید که سرم درد گرفت ،دردی که تا پایان سال تحصیلی با من هتم راه بتود .بعتدها
هم همین او را فلج کرد و تا یک سال در خانه خوابانید و جایِ او در ردیف نیمکت جلویی خالی ماند و
انگشتِ سبّابه ام یک سالِ آزگار بی کار! آن سال ،البد من کته تحمتل جتای ختالی او را نداشتتم از فتر ِ
کلهخری خودم را رفوزه کردم تا بعد این دستِ شرمگین با آن کونِ خشمگین همکالسی کنتد .ستال دوم
دبیرستان دیگر سیزده ساله ی سالِ قبل نبود .یک سال ماندن در خانه او را وادار بته مطالعته کترده بتود و
سال بعد این هم کالسی یک سر و گردن از بقیه باالتر بود .یادم است از او خواستم تا لیست کتتاب هتایی
را که خوانده است در اختیارم بگذارد ،در کاغذ کوچکی که باید هنوز در میان خُرده کاغذهایم باشد ،نتام
شهریار کاتبان ،ایرج میرزا ،مارکی دو ساد و دیوید لینچ در خاطرم هست و کتاب هایی را که از او قترض
گرفتم و کونِ لقّاش هرگز پس ندادم ،هنوز در کتابخانهام دارم« :عملیتات زناشتویی»« ،طرزهتای جلتق
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زدن با بالش» و «هرمافرودیت» که خیال متیکتنم اولتین جرقتههتای خیابتانگتردی ،جلتق و عالقته بته
دخترنوازی را در من شکوفا کرد .بدون شک این او بود که میل به دادن و دانستن را از پانزده ستالگی در
من برانگیخت .خاطره ای که از هیچ یک از معلمان خود در حافظه نتدارم .اصتلن همتین نقتاش بتود کته
خوابیده ام را هر روزه توی حیاتِ پشتی برمی انگیخت تا این که باع

و بانی شد نت بتدهم بته ختاطره،

دخترِ جعفر سبیل و به خاطرش ،بالیی جعفر سرم نتازل کنتد کته جترأت نکتنم حتتی هنتوز هتم ستبیلِ
دُم باریکی بگذارم .باالخره ما طیِ آن سال ها آن قدر دورِ هم پیچ خوردیم که دوران مدرسه به پایان رستید
و هر دو در دانش کدهی هنرهای زیبای تهران پذیرفته شدیم .او دانش کده را نیمه رها کرد و نقاش شد ،و
من با اینکه کیرِ غول شکستم و دوران سخت دانشجوییِ هنر را با مرارت به پایان رساندم ،نقاش نشدم!
از رفاقت ها چند قرن گذشت و هم چنان در این دوستی فاصلهی ایمنی را رعایت می کنم تا مبتادا بتاز بتا
پشتش تصاد

کرده چیزم برانگیزد و جعفر سبیل ،سروکله پیدا کند! هر چنتد او هنوزاهنتوز دربتارهی

فیلمهای من نقد مینویسد و جانبِ رفاقت را مراعات نمیکند اما چه کنم!
نکند!
قدیمیترین دوست من ،این پیر! این هنرمند معاصر و در یک کالم بینظیر ،روشتنفکتریستت صتاحب
کیر ،یا هنرگندی روشن فکر که نقد اسبابش بدون شک در بضاعت من نیست ،اما آن چه در کارهتای او
به وضوح قابل رؤیت است  ،گزارش هنرمندی متعهد است که تعهد داده ست تصویر دقیتق و روشتنی از
وضعیتِ کون و اکنون را در آثار و رفتارش منعکس کند .او هنرمنتدی استت کته پتا در کتونِ ختویش و
نگاهی در پیش دارد .هرگز خود را اسیر سنتهای پیشین نمیداند ،بلکه به دالرهای بعدی فکر متیکنتد.
در عینحال که از آن چه آموخته و دیده است کم نیاموخته و کم ندیده است ،یعنی هرچته داده ببخشتید!
دیده آموخته و هرچه آموخته داده یعنی ریده و از این کود ،به عنوان پشتوانهی فرهنگی در آثتارش ستود
میجوید .درک شأن اسبابِ او ،بدون شک برای دوستداران غیرایرانی مستلزم آشنایی با سنتهای نفتتی
و فیلم های من است ،فیلمی که از یک سو در آستتانهی ورود بته جهتان متدرن و از یتک ستو شتیوه ای
مدرن ستیز دارد و همین دوآلیته ،جذابیت خار العاده ای به کارهای او می بخشد .دانش کم نظیر او در باب
هنرهایِ جاکشی  -اسالمی ،آثارش را از کارهایِ مدرن و بی هویت امروزی جدا متی کنتد و بته تماشتاگر
هشدار می دهد که نقاش با تأسف از چیزی سخن می گوید که در کودکی از دست داده ست .زبانش زبان
انسانِ فیلمهای پورنست و شیوَنَش از دردی کهنه خبر میدهد .همانقدر به تاری ِ کونهای گشاد احاطه
دارد که به اطوارِ کیریِ غرب و این وی گی از او آموزگاری جاکش ساخته است.
او تنها یک نقاش بزرگ نیست ،او یک عجیب ،یک آشنای زنهای نجیب ،یک دوستدار معر کالسیک و
یک کالسِ پُر از کوس دارد که دائم در آن به تحلیلِ کاندوم های مدرن پرداختته گتاهی کتارِ شناستایی و
شکار می کند در سینمای امروز و دائم پیِ هنرپیشه ای می گردد که هنوز کوس نداده و خالصه یک متفکر
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اجتماعی ست .این شخصیت چندبُعدی ،به خدا بُعدی ندارد ،در قیاسِ با او این خلتق ،همته کیترِ بعتد از
جلقاند! بیخود نیست که بعدها به یتک میترا
شورت های مصر

فرهنگتی بتدل خواهتد شتد و بتزرگتترین کلکستیونِ

شده را به موزه ی هنرهای معاصر اهدا می کند ،چون استثنا است! این استثنای عزیز و

تنها ،میراثیست بینظیر مثل کیر که بیشک کسی دارای به این کوتاهی نیست...
از مچِ دست هاش خستگی می ریخت ،مدادش را سرِ میز ول کرد و دستش که آزاد شد ،دست برد توی
موهای زیرِ بغل و انگشت هاش که خشک رفته بود ،چرخی الی موها گشتت و بیترون کته آمتد ،ختیسِ
خیس بود .به دماغش که نزدیک شد ،رایحه ی سکسیِ عر کالفه اش کرده بود ،بوی ترکیبی اش به طعتم
خوردنیِ انگشتی می مانست که هم زمان در کونِ نقاش و کوسِ شهلی فرو رفته باشد .پتا شتد .در گوشته
یک عدد تلفن که مثل کتابهای نقاش از خانهی ژان کوکتو کش رفته بود ،بیوقفه داشت بته ستروکلهی
خود میزد و فیلمباز همچنان التفاتی بدان نداشت ،ناگهان بیحوصلهگیاش بَرَش میدارد...
 الو! تو معلومه کدوم گوری میچری! واسه چی گوشی رو برنمیداری داشتم اطاعتِ امر میکردم و واسه این جاکش چیز مینوشتم شهلی! نگو جاکش عباسی! دلت می آد! تو که دنیا رو قُر کردی ،چیزی که ازت کم نمیشه جیگر! یه حتالیبهش بده! عوضش منم چنان حالِ اصیلِ سکسی بهت ببخشم که...اصلن باش من اومدم بای!
شهلی در یکی از فیلمهاش بازی نکرده بود اما حاال که حالش خیلی گرفته بود ،میخواست سری بهش
بزند تا دوباره فیلمش کند.
«اینجا پیاده میشم مرسی!»
حسابِ تاکسی را که رسید ،برای اینکه در بزند ،دستش را نوز از جیب درنیاورده بود که باز شد
 چه عجب! خانوم خانوما! فردا دوست امروز آشنا... خوبه خوبه! بلبلزبونی نکن که باید زودی برم.به پای تخت که رسیدند از فر ِ غم آهی کشید از کون و اتا را بوی بتدش بتا عبتاس از خانته بیترون
ریخت .طفلی کیرِ در کمین ماندهاش ،که خودش را برای استفراغ آماده کرده بود ،همین که باد و بترودتِ
بیرون به کلهاش خورد ،یککاره خوابید .عباس کاملن کالفه بود .پای در درنگی کرد .بعدش دو سه باری
کوچه را رفت و برگشت و رفت و تتا بتوی شتهلی را از دمتاغش بیترون کترده باشتد ،داشتت دوبتاره
برمیگشت که نقاش گوزش دررفت و با پاترولِ خاکستری اش ،پیشِ پای فیلم باز ترمز کرد .تتا چشتمش
به نقاش و ماشین اش افتاد ،زیرِ لب گفت این کیرِ خر دیگه از کجاش پیداش شد! پس بنتا را بته ندیتدن
گذاشت و یکی از دستهاش را که در جیب فرو کرده بتود ،درآورد و چتون فتیلمبتازی کته دارد تفکتر
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می کند ،داشت با عینکش بازی می کرد که نقاش با خودش گفت :چه پُزی متی داد واسته متن! «اوریتانو
فاالچی» میخواد به من کوس بده ،حاال چی! حاال که مرده االغ! نیگاش کن چه حالی داره!
این حالتش چهقدر جون میده واسه یه کارِ فیگوراتیوِ تخمی! اما نه! حیفِ نقاشیام ،ول کن!
بو زد .دوباره بو زد و مثل جعفر سبیل که در دورانِ همان مدرسه شان ،هتر هفتته سترِ کوچته پتارک
می کرد و آن قدر بو می زد تا هر دو را سوار کند و توی یکی از خرابه های قلهک بخواباند ،دستتش را
دراز کرد و درِ شاگرد را به روی فیلمباز ،باز کرد .درِ مافنگی هم با صدای لوالهای روغننخوردهاش آرام
تابی خورد و آرامتر تَقّی به سینهی عباس زد که هنوز داشت در کیابیای تفکراتش رستمی میکرد.
 چته خیلی دَمغی! سوار شو ببینم! ها! تویی اینجا چه میکنی با یکی از شاگردهای عجب کوسم قرار دارم که خوشگلیاش به نیکیت گفته ذکّی!عباس هم که داشت با عینکش بازی می کرد ،فهمید که نقاش هنوز نمی داند یک ماهی است نیکی را دو
در کرده دارد سرِ شهلی کار میکند!
 خُب! من مزاحم نمیشم! برو سرِ قرارت! خوش بگذره! قرارمون همینجاست! حاال دیگه سرِ کوچهی ما راندوو میذاری نالوطی! شهلی گذاشته بابا! منو چی به این کوسچرخی! شهلی! داره میآدِش! صفر کیلومتره! هیچی نگیها! -سالم استاد!

عباسی! من بعدن بهت زنگ میزنم.

برای این که باز چُس ندهد ،فیلم باز خودش را کنار کشید و شتهلی هتم چتین کته باسَتن اش بته صتندلی
برخورد ،در را محکم بست.
تا فیلم باز به خودش بیاید و بپرسد که هم دیگر را از کجا می شناسند ،نقاش داد زد «عبتاس چتو کتوزه ی
ماست ،شهلی بده من دومادُ بشناس» و فوری گازش را گرفت و در چشم بههمزدنی ،توی بزرگراه نقطه
شد .بعد هم فیلمباز دست از پا کوتاهتر به خانه برگشت خورد و کونسوزی یتککتاره او را روی تختت
انداخت .داشت به آن روزی فکر می کرد که شهلی را خوابانده بود و کوسش را میخورد و متی خوانتد:
کوسی برعکسِ کوس های دگر تنگ ،ز تنگی می کند با کیرِ من جنتگ ،کوستی بشّتاش تتر از روی لیمتو،
مهیاتر ز خلق و خوی لیمو ...ناگهان درنگی کرد و ترسید دوباره به سرش زده این شِترّو وِرهتا را کتتاب
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کرده کاخی درباره اش ستایش نامه ای بنویسد و باباچاخیِ مشنگ هم در جوابش خودش را در مقالته ای
جِر بدهد که اینها همه کوسشعرند ...ول کرد! اما ویرش گرفته بود بنویسد .طترحِ تتازهای بته ذهتنش
خطور کرده بود .پس برای این که باز همه را فیلم کرده م ِ نقاش را زده شهلی را به دستت آورده باشتد،
شروع کرد در وصفِ برتری در دختربَریِ نقاش مقاله کردن:
زندگی اش پُر از صفر بود .بارها از صفر آغاز کرده بود و همین که کارش گرفته بود ،دوباره دررفته بتود.
برعکسِ من که ربطی به این حر ها ندارم ،بَد آدمی نبود ،خودِ باد بود ،از هرجا که می گذشتت ،دوبتاره
برمیگشت .خیلی در از دست دادن دست داشت ،اصلن دستهاش را برای دادن آفریده بودند! آن روزها
زندگی اش تازه داشت سیزده سالگی اش را پیدا میکرد ،سیزده سالهای بود که داشت نقاشی میکشید .من
هم همه را مثل همین حاال رنگ میکردم...
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2
آدیشتيشی برای آغازشِ دههی دویّودِ هرمافرودیت

هنگردی از سنج نوشت در سه دیسهی دیدبانبرگهی هرمافرودیت ،بر تارکدهای کته در ختال ِ تارنمتای
چامهسرایی خالفتی در دهکده تاشید ،بیچمِ نومین ،فرزانشورانه بر سینهی کاغذ واژگان پاشتید ،تتا کته
داشته باشد روبرداری از این بُرداری که من در هم بودِ پرشیایی راست کرده ام .هتر ستخنی کتردار دارد و
واژگان بر سینهی سپیدِ کاغذ رفتاری که از آن بردارها برمیخیزد ،سزاست آیتا کته انتدازهای برازنتدهاش
تاشید می توان چنان درنوشت که رفتارِ واژه را بر سازمانِ سپهرِ همگانی درکنده انگاشتت و در دیسته ی
چمیک آن ترسی از لرس نداشت .همان ترس بر سنگِ لرس را گویم که از ستاکِ گذشته ی چیزی فراهم
نیامد و فرانامشِ یک نامیدهست ،نه آنکه در چمِ ترز درمیپویید!
ورزیدنی میخواهد این لرزیدن! ورزای زورتان آنقدر ورزه دارد تا ورزآورد خمیری که من ترز کردهام!
کیرک درآورده از شاش ورِ خود بهرِ ما برکرده اید که سرکیر داریم درهمتی بایتد قبوالنتد کته ارتکتابِ
کوس در کردارِ واژگان کمتر از واژن نیست ،بلکه ساز و کارِ کیر که از کار میآید ،کردار کاریِ ماست.
دریغا که در جود نیست ،فرزانشوری که داوافرازی کند ،بر این فارسی که من کردهام در دری!
دریوَری در دیسهی زرگری که سر نمیتاشد! نومینشی میخواهد که اندر آن کردار نا دارید.
با پشت دهی به کاچی در نگرداشتی که اندر هیچ داشته درمی غلتید و می پیکرید در حال و هوایی که اهل
شمایان نیست یا پَکرید!
فصلِ عسگر گذشته دیگر ،کاره با کُلت هم برنمیآید از آن بال و پر که برگستراندید در غزوهی خند !
بر سنگِ آن مهرازِ واژگان که هندی بود ،هندیستاری چنانم که همسنگش هتیچکستان بودنتد .چته در
سویه ی اهویی ،چه در دیسه ی مزدایی از گرانچم ترین اسناد سخن است آن چه در هرمافرودیتت آورده ام
کنار کلمات! به آسانی بر سینه ی کاغذ نپاچیده ام آنان که آسان برشان چیدید .چتم اهتورایی بتا واژگتانی
تاشیدم که من برنمایم بر واژن! نه زن که مرد دارد و مرگ ندارد .رفتی که لحنِ هتر واژه دیتدبان برگته ی
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هرما فرود آورد ،پیشامدانه چندین دیسه از آن دارد که لیتینشِ امر مینوییک ندارد .پس آن ناسفته این ترز
نیست که من کردهام ،شمایان درنمیپویید.
در سترهای باالیاد ،خواستم درنویسم دیگر کرده ام فارستی را در بتالدی کته داشتتم دیگتری متیکتردم،
ننوشتم! چون که این برنویسی ترک تُرک و عرب نیست ،بلکه ترک اترا است .برای براندیش منتدی کته
بلدبانِ ژاژگفتاریست ،چرا بنویسم
دیگر آدیشتیشی ندارم برای فرزانش ورزیِ آن چه که در پیش دارم .چمِ نومین و هتر نومینشتی گیترم کته
دیدمانپردازی نخواهد ،ترکِ اترا که میخواهد ،کردم!

اسفهان  /تاپستانِ  7777میترایی
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و باالخره اینکه
کونِ لقِّ هرچه داستان!

«این تکه از هرمافرودیت ،تألیفِ ضبطِ صوتیست که در اتا ِ مشاجره کارش گذاشته بودند»
تا بوده این بوده عالم عالمِ اسباب است!
قا

تا قا  ،حر ِ اول را همین سه کا

میزند ،فاک آ !

پاالن و بار که در کار نباشد ،خر در زمینِ خدا یُرقه می رود! زور که هموار نباشد ،کونِ حر ِ حساب هم
مثل کتاب باز میشود .باال و پایین ندارد همه هموارند ،هموارهاند! تا کوه نریزد ،دره پتر نمتیشتود .یتک
عده قاشق دارند نمی خورند! آن هایی هم که می خورند ،نانِ خود کج بیل می کنند .همه آب دارچیاند ،امتا
آب از دست شان نمی چکد .عقربِ زرد روی هر ناخنِ خشکی لیز می خورد .عمری ستت کته دارنتد دورِ
خود دیوار میکشند ،معمارند! میسازند کته ستردارِ ستازندگی لقتب بگیرنتد .شتکمِ بترآوردهی حتاجی
معدهای ،اساسیترین فرآوردهی کارخانههاست .خطِّ تولیدشان را چنان چرب کردهاند که هندوانه در کونِ
ریاض ،پیاز می رود .از وقتی که آدم گم و گور شد ،خر در زمینِ خدا مأمور شد .توی هیچ حاتمی طتائی
نمیبینی ،همه بغدادشان خراب است .آمّا من کجا و خلیفهی بغداد!
هرکه در دنیا تاریخچهای دارد ،مادری ،زنی ،پدری که میتواند گاهی جمعشان کند ،سری بهشان بزند یا
الاقل فکری به حال شان وقتِ آب گوشت ،تیلیت ...من چی! برای خودم گوشه ای تمرگیده بودم ،کتاری
به کس نداشتم .دو کلمهی تنها بودم که میتوانست ،توی هر کلهای وول خورده بر صفحه بنشیند .مرا که
خودِ ابزارم چه به خودکار و کارِ قلمی! (ببخشید! لطفن یه لحظه من برم دستشویی ،االنته برمتی گتردم)
توی این هیروویری ،تو زیرِ ابرو گرفتی و جنبِ دانای کُل شغل کردی .بادی هم نبود که بند کند به بیتدم
تا چنارم بلرزاند .تنها مادربه خطایی هشدار داد ،پولِ کون دادن خرج بواسیر می شود ،پیشه ی خود خانگی
کن نه شاعری که شعبهای دارد در دیوانگی .گفتم حاال که سعدی زیادیست ،دمِ دانای کل ببینم تا کیشّی

 | 78هرمافرودیت

به فیشّی کرده مرا که این همه صاد م ،فوری هدایت کند! پس همین که نامی جعل کردی و مرا به بتازی
در این دوجنسی سازی خواندی ،بهم برنخورد که هیچ! بلکه با تخمم ،دو سه انبار گردو شکستم و با کونِ
گشادم آن قدر وَر رفتم که گوزم دررفت .حاال که خر گوزید ،کرایه باطل شد! وعده و وعیتدم داده آب،
درِ گوشم کردی و بعدش که سوروساتِ نوشتن برپا شد ،فارسیِ لگدخورده ای به ختوردم داده شتهریار
کاتبانی دست و پا کردی و جنبِ این نقاشی ،دست و بالی کشیدی برایم که غوغا بود! (این جای نوار اول
صدای یه گوزِ گُنده اومد ،حاال هم صدای باد ...باد...مثل این که باد ادامه ی حر ها رو با خودش برد امتا
نه! داره کمکم)...
قرار بود سروری کند این الکردار بر تمامِ کاتبانِ جهان ،چی شد! گربته ناگهتان عطسته ی شتتری کتش
رفت
بنا بود منِ مادرمُرده بهترین شهریارِ کاتبانِ دنیا باشم! نداده و نکرده پای اهورا اهتریمن را بتا آن نثترِ گُته
دهن کشیدی توی دو که چی بد کردم همه بدخواهانِ توی نامرد را به فاک سپردم و استغفراهلل...
حاال که تقیّ به توقیّ خورد و شکمت گوشتِ نو باال آورد ،عروسِ تعریفی گوزو درآمد
قا

تا قا

زمزمه بود که شهریاری آمده دارد یک شبه کونِ صد ساله میکند در عربستان!

زنمردِ زنازادهایست که یککاره از گوشهی اصفهان میپرد توی ماهور و غلت میخورد وسطِ دشتتی و
در گوشه ی ابوعطا چنان شورش را درمی آورد که هر خواننده ای را گرفتارِ قمر می کنتد .چتی شتد! آب
سرباال رفت و قورباغه در بیاتِ اصفهان الویس پریسلی خواند اهورا اهریمن دیگر چه سگیست
چهقدر استخوان سرِ موعد به خوردش دادی که یککاره گوشت میخواهد آدمِ گدا و اینهمه ادا!
(دوباره شرمنده! آلبرکامو بود ،زنگی زد و التماس که پشتِ یکی از کلمات ،توی صفحه ی  00بیگانه مثل
خر گیر کرده باید زودی برم و درَش بیارم ،پس رخصت تا یه دس به آبِ دیگه!)
خاله اگر خایه داشت خالو می شد .انگار زینب زیادی ست .پیه زیادی به کونش مالیدی تا فتحِ قسطنطنیه
کند پارسال که داشت ،پشتِ یک چا سالمتی برایم وا وا می کرد ،دیدش زدم! همچین کتون و کپتلِ
برازندهای هم نداشت که تو اینقدر کیر و خایهی نداشتهاش را بتر ستروکلّهی نحیتفِ متردم متیکتوبی!
اینهمه آدم زمین زدی ،یککاره کوندریدهای جانشین کردی کته آن شتب از کیترم سترباال رفتته بتود!
آسمان ابریِ خودش را عوض کرده بود ،صدای کاغکاغِ چند کالغ که روی کاجِ توی حیات فک داشتند،
سگ بسته بود توی سرش .انگاری خورشید هنوز نرفته بود پشتِ کوه تا به سمتِ دیگرِ ایتن خرمهتره ی
گُه زده تابیدن کند .هوا داشت کم کم به تابستان می رسید .چنتان داغ کترده بتود کته آن بتاال آفتتاب هتم
بی قراری می کرد .با سرفه های فرسوده یک پاتیل شراب و فالوده آورده قصد داشت با من رفاقت کند نته
رقابت! مانده بودم سرِ چهارراهِ چه کنم! باالخره دعوتش کردم به زیرزمین که خلوتی کرده سوروستاتی
برپا کنیم .زیرخانه پُرِ بوی تندِ سرکه و جیرجیرِ سوسک بود .تا نشستیم هتواری کشتیده بعتدش صتدای
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تاغتاغِ درب ،خودش را با کله توی گوشم انداخت .اُرد که دادم در چشم بههم زدنی ،ضعیفه ماستخیار
و مخلفاتی روبهراه کرد و سفره که کامل شد ،سرِ خر را دک نکردهکرده چندسیری ریختم و اهورا کته بتا
خطِ اتوی شلوارش میتوانست گردنم را بزند ،سرباال نرفته رفته طوری مست شد که هرچه پیشتپیشت
کرد گربه از رو نرفت ،بیش تر پیش رفت .دماغش را که گرفتم ،مماغش از سوراخِ کونش دررفت .گفتم
هپَلی زر بزنی از کون چنان دارت می زنم که مثل خربزه قاچ بخوری ،پس الل مونی بگیر کته جتانِ ستالم
بهدر ببری! لباسش را که درآوردم ،چشمش به بیدِ سرافکندهای افتاد کته پشتتِ پنجتره داشتت ،دیتدش
میزد! بیرون بادِ مخالفی میآمد و در حالِ جارو کردنِ ابرها خودش را به در و دیتوار متیزد کته هتوا را
موافق کند .حقحقِ سرخوردهی شبآویزی که از پشتِ درختِ گردو میآمد ،دلشوره متیریختت تتوی
دلِ اهریمن که داشت گروپگروپ می زد .حاال دیگر به آسانی می شد در مساماتِ صورتش ترس را به
تماشا نشست .داشتم از سرِ دلسوزی بیخیالِ کرد و کار میشدم که ناگهان چاوچتاوِ یتک دستته چترخ
ریسکِ آواره توی گوشم شیشه شکست .یادِ غیظ تویِ دانای کتل افتتادم کته از هرچته خیتا و چترخِ
ریسندگی انزجار داری! پس همان بالیی را که سرِ شهلی در هرمافرودیتِ یک آوردم و پیش تر تعریف و
تفسیرش رفت ،یک کاره واقع شد و تازه بعدش کونِ اهریمن را هم با مقاش داغ کردم تتا ختدای نکترده
روزی روزگاری هوای رقابت به سرش نزند( .خیال تان جمع! کلماتی مثلِ کیتر و کتوس و کتون رکیتک
هستند ،اما دیگر کثیف نیستند .همه را قبلن ریختم توی ظر شویی و با کفِ صابون و آبِ جوش آن قدر
شست وشو دادم که خداوکیلی عینِ طال بر می زنند ،پس دل واپسی نکنید به ایمان تان برنمیخورد! البتته
شما عقلتون بیشتر از قدِّ این حرفاست! بیشتر با بسیجیام! بیهمهچیزا ،می تتونن فانستقهشتون رو دور
کمر کوه ببندند اما نمی تونن سراشونو بردارن و توی سر و صدای اتا ِ حقیر همسایه فقیرشون بذارن تتا
به جای گیردادن به سُرخآبِ یه دختربچهی چارده ساله پای کوه ،چوب توی کونِ گشاد فرماندهی کلِّ قوا
کنن!)
خدا که اینهمه کیری نمیشود! بهشت و جهنمی احدا

میکند تا فرقی بین بندهی طاغی و شهریاری به

این االغی قائل شده باشد .با من چنان تا کردی که با تو نکردم .خیال کردی فالنی مُرد و مثتلِ افتتادن بتا
وقارِ برگی پای درخت ،رفت! هر عباسی که پیش کردی ،یک کاره رقاصی پیشه کردم .حاال کته هرطتور
رقم زدی ،من رَمق گذاشتم دلت را زد با اون دلِ سنگ از دوباره هوسِ کتونِ تنتگ کتردی و اهتورا را
صدا زدی که هرچه گفتی هورا بکشد البد سرِ گاوِ تو هم توی خمره گیر کرده که این جا کله پیدا کردی
چه عجب! خوشآمدی! اما حاجی! توی حکومتِ تو خرِ دجّال ظهور کرده ،جمع کن این ابتزارِ جاکشتی
رو که قمپُزِ اتمی برای آمریکا در کردن ،خرما به بصره بردن و زیره به کرمان آوردن استت .عترب کته از
برای کون دادن وصیت نمی کند جاکش! حر ِ پیشکی مایه شیشکیست! پیشتتر پشته پترواز متی دادی،
حاال شاهین آسمانی شد بدبخت لنگِ حصیر بود و ناصرنصیر که غم میخورد ،چی شد که از دنیا شلغم
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می خواهد ،بماند! بی خایه گی که مایه نمی خواهد .تو که رفسنجان را جزءِ عربستان می دانتی ،دیگتر چترا
این قدر جگرجگر ،دگردگر می کنی! تو اصلن کِی مُردی که تابوت حاضر نشد جلوی توپچیِ ایرونتی
ترقّه می ترکونی گفته باشم چراغِ هیچ کس تا صبح نمی سوزد تا شب باقی ست ،فتیله را بکش پتایین کته
دمِ صبحی فتیله ات نکنند! حکایت این جا محمد دیدن و موسی شنیدن است! و اِال عیسی هم که بر مسندِ
اهریمن نشسته اهورایی کند ،زرتشت نمیشود ،دهنش مُهروموم نمیکند ،میکتابد!
دوره دوره ى نوچه شاعر و نیم چه نیچه نیست! خیالت جمع! چلوی مارکوپولو هم دیگر جای آب زیپتو
کارساز نیست .همه را فیلم کردی که از آبِ گل آلود اوزون بورون باال بکشی ایتن ستینمای تکتراری را
ورودیِ خواهران در ادارهها عمریست که جنبِ خروجیِ برادران اکران میدهد.
 چهقدر وِر میزنی از برای نشاشیده شب درازی میکند پسر! دل داشتته بتاش! بتا اشتتهای متردم کتهنمی شود نانِ تافتون کوفت کرد ،گوشِ مجانی را که اقسا نمی دهند علی بنگی! سوار کشتتیِ منتی و بتا
ناخدا می جنگی طلب کار بودم چیزی نگفتم حاال بدهکار شدم! کسی که با مادر زنا کند با ختود چته هتا
می کند پسر! به هوش باش! تا وقتی که سرداری ،متی تتوانی ستر بشتکنی ،متردم دار بتاش! آدم هتا مربتعِ
خودشانند ،چارگوشه دارند درست! ولی چاردیواری نیستند که در هتر گوشته اش دردی احتکتار کنتی.
کمی شادی کن! شاد بنویس! خسته نیستی! به من چه که زیرش زاییدی ،سکه را هر سمت که عشتقت
کشید ،خودت پرتاب کردی ،حاال اگر روی کثیفِ شاه رو شد ،باید زمین و زمان را به گُه کشید!
به تو من پیشِ روی تو در خانهی تو خیانت کردم ،جنایت که نکردم! تتوی همتین آپارتمتانِ دوخوابتهی
لعنتیت که سالهاست ،سالش را عوض کردهای ،اتاقی تازه پیدا کردم ،گُه خوردم! در عرضِ ایتن سته
ساعت ،از عرضِ این اتا  ،سیوسه بار رفتم و برگشتم .پیشِ تو اما تنها یک بار آمدم و رفتیم! حتاال کته
می خواهم برگردی ،نمی خواهی دست و پای این همه «را» ،توی جمالتِ این رُمان که متالِ متن نیستت.
همه ی گناهِ من این است که غیر از من همه انسانند .انستان را دوستت دارنتد! و چتون دوستت دارنتد،
حیوان می خرند و آدم می فروشند! آدم کُتش و آدم فتروش و آدم کشتی مُتد شتده دیتری ستت! بته هرکته
می خواهند برچسب می زنند ،فالنی جاسوس،فالنی سالوس ،فالنی این و آن و به هر حال نوبتت کته بته
ایشان رسید ،جنبِ این خالی بندی چنان جاخالی می دهند که آدم می ماند انگشت به کون! حتاال حکایتتِ
توست ،میخواهی فحش رنده کنی خُب زود باش! اما چرا فقط روی من این خُردهریزهها را میپاشتی
در خلقِ شهریار کاتبان من که دستی نداشتم .عقب را گاییدی جز دستتختوش! کیترت ستالمت باشتد،
چیزی نگفتم! اما اگر بخواهی پای خوک ها را به خانه و خانواده ی اعراب بتاز کنتی ،اغمتاض نمتی کتنم!
گرچه عمری برای تأمین کالباسِ اسرای لهستانی از جان مایه گذاشتند اما همه می داننتد کته ختوک هتای
آلمانی در جنگِ جهانی هیچ نقشی نداشتند .این ها گرچه بمبِ اتم ندارند اما به قتدر آدم هتا روی زمتین،
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قدیم و قدم دارند و قولی را که از اسَر دادهاند به مشتری ،هنوز پتس نگرفتنتد .حکایتتِ متن تتوی ایتن
ادبیاتِ بیات هم حکایتِ همین خوک هاست! تو از همه بهتر می دانی که من با همه مخالفم اما نمی دانتم
چرا برخی فکر می کنند با آن ها موافق نیستم ،مسخره نیست! (واقعاً که مزدِ خرچرانی خرستواریه .پیتادہ
کردنِ نوار بگومگوی چن تا کوس خُل به خدا کار شاقیّه ،به خصوص اگه بخوای عینِ حرفتا رو بنویستی
که دیگه غوز باال غوزه! خسّه شدم از بس نوار و پس و پیش کرده این کوسِشِعرها رو تایپ کتردم .ایتن
وسط یه جاهایی زدم به صحرای کونبال و از خودم مایه گذاشتم ،شما ندیده بگیرید!)
 همیشه بیش از آنکه چیزی خلق شود ،چیزهای دیگری نابود میشود ،اینکه تقصیرِ من نیست! غلط کهنکردم اگر تویوپِ الغری توی خیابانی که سوی آب تنیِ تنی چند از شاعران می رفت ،پرت کردم تا غر
نشوند! کارِ آسانی هم نبود .آسان نبود در شنبه های اصلی ،همیشه از کوچه ی فرعی دررفتن و زنتگ زدن
پشتِ درِ زنگخوردهی خانهای که کودکیهایم پشتِ درش جا مانده ،آستان نیستت فوتبتال در کوچتهی
علی و علی و این همه علی که سه تا گُل خورد و سه تا خُل بود و خیلتی سته! دریغتا کته بچته هتا هنتوز
آدمترند! مثلِ گلهی آهو وحشیاند! شما آنها را رام میکنید ،این را بکن آن را نه! و این «نته»ی المصّتب
کوتاه شان می کند! همیشه از کوچه ی ولی و مَمَلی و حسن بروسلی درازتر بتودم .مُشتت از همته کتم تتر
میخوردم توی دعواها ،آن سالها سیوسه ساله بودم ،هنوز هم ستیوسته ستال دارم .از متن کته کتاری
ساخته نیست ،به تو حقّه زدند پسر! صندلیهای ذهنِ تو پُر شده حقهبازها همتهجتا را اشتغال کتردهانتد.
ذهنی که در تو کار گذاشتهاند استیجاریست .تو کنترل میشوی بی آنکه بتدانی .کتاری هتم نمتیکنتی،
داری سعی می کنی که دری باز کنی اما نمی شود! تو برده ای! برده ی ذهنِ استیجاریِ خودتی و نمتی دانتی
که زندگی بی زندانبان در جامعه ممکن نیست .جامعه زندان است .در صورتی هتم نتابود متیشتود کته
آدمها یککاره از آن فرار کنند! گفتم حاال که دنیای بیدولتی در کار نیست ،کاری کنم که بهتترین کاتبتانِ
این دنیا ،فرار را بر قرار تترجیح بدهتد ،بتد کتردم! شتهری هتم مثتل تتو چُتسچُتس متیکترد کته در
هرمافرودیت ،من آرتیست بودم و نقشی روبهروی نیکی داشتم و بیشتر از همه ترتیتبِ آتنته را بتا فقیته
داده بودم و فالن و بهمان! با این همه حر

شنید و راغب شد برود لسآنجلس که با «جنیفر لتوپز» السِ

سرخپوستی زده جنبِ «شارون استون» حالِ اصیلِ انگلیسی بکند .حاال رستیدم بته تتوی بنگتی کته آرزو
داشتی به هدایت برسی ،خب رسیدی! کلِ بو ِ کور و نوشتههای جورواجورِ صاد به اندازهای که تو در
همین دو قسمتِ هرمافرودیت ،کیرِ غول شکستی به تأویلی در آینده موکول نمی شود ،حتتمن کته نبایتد
آنقدر صدا کِش داد تا خودخواسته سرِ دار رفت! ار ِ خرس به کفتار میرسد .شما دوتا ناستالمتی مترد
تشریف دارید واقعن که دو باجی به هم نمی دهند ،بنازم به شهلی که وقتی از رُمان اخراج شد ،به تختمِ
چپش هم نبود.

 | 82هرمافرودیت

 ها! چی شد!اولندِش که من به پشمِ کوسم نبود.
دومندش هرچه تخمِ چپ توی دنیاست ،نثارِ کونِ گشادِ شما سه نفر که قا

تا قا

پاره ست .کم آوردی

از من خرج میکنی مالِ همه مال است ،مالِ من مالِ بیتالمال است
سومندش چشم های به این خوشگلی را بدجور درآوردی تتوی میهمتانیِ گُهتی کته در بتومِ نقاشتیِ تتو
برپاست .تازه کوسِ من مگر بادکنک است که هی مینویسی بادکرده بادکرده! با پیرزن هم طر
که الزم باشد با دمپاییِ ابری هی بکوبی سرش تا باد کند .آن پستانی هم که ازش حتر

نیستتی

متی زنتی ،متالِ

زنی تازه فارغ شدهست که مجبور است روزی هزاربار به تولهای کته پتس انداختته شتیر بدهتد .ضتمنن
همجنسباز نیست و همجنسگراست و از این مهمتر ،تو اگتر ستر و کتونت متیجنبتد و زیترِ بیانیتهی
جماعتِ گِی و لزبیَن امضا می زنی ،دلیل نمی شود هتر شخصتیتی کته تتوی داستتان و کتوس نویستی ات
میپردازی ،همجنسگرا باشد .اصلن تو با اجازهی کی پای منو توی دو کشیدی که حتاال از ایتن متاراتنِ
درجازده خارج میکنی حال اگر ترمز میکردی و بیتعار

سوار متیشتدیم و بتینِ متن و چنتد ختانمِ

محترمِ دیگر که بیشباهت شبیهِ همایم ،یکی را انتخاب و بقیه را سترِ چهتارراه بعتدی پیتاده متیکتردی،
خیالی نبود .تو چیزی نداری که با آن جلق ات را بزنی کون گشاد! چنان کیردار شدی که می توانی با چنتد
زن همزمان جماع کنی همیشه از خاطرخواهی که بیخبر به خانهام سر میزد ،بدم میآمد .حاال به سترم
آمد! ای بِخُشکی شانس!
 ببخشید! زیر آالچیقی که در آن جای تو میخوابید ،من دراز کشیدم ،ببخشید!برای صبری که آن شب را یواشکی از روزهایت سوا کرد و آن شبی که در خوابت سرک کشید و دیتد
زد ،برای قایقی که در چشم هایت پارو کشید و رفت تا ته! من عذر می خواهم ،تو حتق داری! تتوی ایتن
رُمان قبول دارم که درِ درستی باز نکردهام ،خانهاش دری عوضی داشت ،غُر میزد! هرچه سعی کردم فرار
کنم از چیزی که دارم دنبالش میکنم نشد! همه یک هیچکتس در خودشتان دارنتد ،متن همتان هتیچم!
مهمان سرای درندشتی ست دلِ من که فقط به مهمانِ یک شبه سرویس می دهد ،چه کنم! هرچه گشتم در
تو چیزی پیدا نکردم جز دو سگ ،دو چشمِ سیاهی که در کوچه پسکوچهها دنبالم میکردند تا پاچهام را
بگیرند ،گرفتی! من تو را آن طور که می پوشیدی سبک ،مثل برگی بر شتاخه ی لختتِ تتهِ پتاییز دوستت
داشتم ،اشتباه بود باید بگویم گُه خوردم! خب خوردم! خوب شد!
 مادر قاطر ،مادیانی بود که مادرش خاله اش نبود .این چارده شاهی که پتس دادی علتی ختان! ورای آنهفت صد دینار است .زن راضی و من راضی ،گورِ پدرِ قاضی! تو که استب نتداری چترا پتیِ افستاری
خیال میکردم چشمت هر هزارجا طوری کار میکند که ابروهات خبردار نمیشود اما انگتار بتدجور تتر
زدی ذکّی! خایه مال را هم گاییدم! یارو نان نداشت کوفت کند ،انبار اجاره میکرد تا توش کوس و کتونِ
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بادآورده بار کند .تو از اسب افتادی ،از رسم که نیفتادی نامرد! صد مَن رفتی و نیمه آمدی ،یعنتی ریتدی
خاک بر سرت! کونِ کج و کمرچین! تو که بیل را هم پارو کرده بودی ،فقط مرا نکرده بتودی ،پتس چتی
شد! الحق که بابا نیست هرکه ریش دارد .آنهمه چریدی ،پس کو دنبهات! دلم خوش بود کته هتزاری
کون دادیم و باالخره یکیمان امین الدوله شد! ما را باش که برای تو دستمال پهن میکتردیم ،اهتلِ محتل
یاری کند تا خواجه زنداری کند .ای کوسلیس! تو اگر زنی داشتی که چشمش کرایه میخواستت ،چته
میکردی
به قولِ معرو

اگر گرگِ باالن دیدهای را پیشِ خری ببندند ،درست است که سر نمیشود ،امتا ختر کته

میشود .تا دیر نشده باید بزنم در رَم ،تو هم بیخیالِ این رُمانِ سرکاری شو! قاچِ زین را بگیر ،اسبدوانی
پیشکِش! زن به تصاد

آدم شد ،کوسکِش!
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