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]تیزی�قلم�استخوانی�را�که�کناره�هاش�ساییده�شده�است،�باالی�مرکبدان�نگه�می�دارم�
که�قطرات�اضافی�اش�بچکد�آن�تو.�و�در�این�میان�گوشه�هایی�از�دستور�زباِن�فارسی�را�
مرور�می�کنم.�تا�پایان�چکیدن�این�قطرات�وقت�دارم،�پیش�از�آن�که�دوباره�قلم�را�به�
مرکب�بدرنگم�فروببرم�و�روی�پوست�بلغزانمش.�پوست�های�ورقه�شده�ام�دارند�به�آخر�
می�رسند،�اما�این��مسئلۀ�درگیرکننده�ای�نیست.�و�نیز�این�مسئلۀ�دلهره�آور�که�دیر�یا�زود،�
جای�کنونی�من،�که�این�طور�بهش�خو�گرفته�ام،�به�مخروبه�ای�تبدیل�خواهد�شد.�وقتی�

توالی�زمان�از�من�گرفته�شده�است،�فرقی�نمی�کند.
اما� شده�ام،� منع� باشند،� که� هرکس� آدم�ها،� همۀ� به� نگاه�کردن� از� که� است� درست�
خودم�هم�اصراری�ندارم.�ممکن�است�دوباره�مرا�مضطرب�کنند�و�تازه�من�علی�رغم�
لغزش�هام،�هنوز�خوی�اطاعت�کننده�ای�را�که�به�انجام�دادن�دائمی�کارش،�عادت�محض�
داشته�باشد،�در�نوع�خودم،�حفظ�کرده�ام.�جدا�از�این�ها،�بدون�احتمال�حضور�او،�اهمیتی�
به�خیل�عظیمی،�که�می�دانم�اندکی�دورتر�از�این�جا،�هنوز�در�حال�لولیدن�اند،�نمی�دهم.
آخرین�قطره�توی�مرکبدان�می�چکد.�نوک�قلم�را�توی�آن�می�زنم.�نور�شمع�روی�

به�مرگ�مادرم
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میز�به�لرزه�می�افتد.�این�ها�سواِد�نوشته�های�پیشیِن�من�اند،�که�باید�برای�نوشتِن�بیشتر،�
بشویم�شان:[



...پاهای�آقای�احمد�گل�بته،�درحالی�که�لباس�های�سیاه�و�سفید�و�تمیزشان�را�به�دقت�تا�
می�کردند�و�دم�در�حمام�می�گذاشتند،�از�سرما�به�لرزه�درآمد.�چراکه�ایشان�متوجه�رسیدن�
حمام،� سرد� روی�سنگ�های� ماهر،� رقصنده�ای� شکِل� به�سرعت،� بودند.� نشده� زمستان�
نوک�پا�خیز�برداشتند�و�خود�را�به�دوش�رساندند.�مثل�دزد�یا�پلیسی�حرفه�ای،�خودشان�
را�به�ثانیه�از�جریان�بی�وقفۀ�آب�کنار�کشیدند،�گردن�و�شکم�شان�را�رو�به�دیوار�عقب�
گرفتند،�و�صبر�کردند�تا�به�حد�کافی�گرم�شوند.�آقای�احمد�گل�بته�به�قطع�انتظار�چنین�

چاالکی�ای�را�از�خود�نداشتند،�دست�کم�در�چند�سال�اخیر.
ایشان�به�تاریخ��21دی�ماه�سال�93،�ساعت��5و��58دقیقۀ�غروب،�شست�بزرگ�
پاشان�را�زیر�قطرات�شالقی�دوش�گرفتند،�و�بی�هوا�از�میان�بخار،�آن�یکی�پا�را�جلو�
آوردند�زیر�دوش،�و�در�این�اثنا،�تقریباً�کله�پا�شدند�و�ناخودآگاه�دست�شان�را�به�دیوار�
مرطوب�حمام�گرفتند�که�شانه�شان�به�آن�اصابت�کرد�و�تمام�اتاقک�تنگ�حمام،�برای�

لحظاتی�به�ارتعاش�درآمد.�
در�حالت�عادی،�آقای�احمد�گل�بته�آینۀ�کوچک�باالی�روشویی�را�از�جاش�برمی�داشتند�

پانصد تومان و منفی دوازده کیلو ارثیۀ آقای گل بته
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و�با�باالو�پایین�کردنش،�سرسری�نگاهی�به�تن�شان�می�انداختند�و�حواس�شان�را�بیشتر�
جمع�می�کردند،�اما�این�بار�-یعنی�ساعت��5و��59دقیقه-�فقط�بلند�شده،�ایستادند،�اندکی�
شانه�شان�را�مالیدند،�و�سرشان�را�با�چشم�های�بسته�رو�به�دوش�باال�گرفتند�و�خطوط�

آب،�موهای�زبر�ایشان�را�نرم،�و�روی�کله�و�صورت�مشوش�شان�آرام�کرد.
لذت� حمام� آب�دوش� داغی� از� بعدازظهر،� �6 در�ساعت� باألخره� گل�بته� احمد� آقای�
بردند�و�شوک�کله�پاشدن�ناگهانی�و�خطر�را�که�از�بیخ�گوش�شان�گذشته�بود،�به�جریان�
بی�وقفۀ��آب�سپردند،�اما�نه�کامالً.�چشم�ها�را�باز�کردند،�موهای�شان�را�کنار�زدند�و�رو�
و� زلزله�فکر�کردند؛� به� بود،� لرزیده� دیوار�که�آن�همه� آبی�رنگ� از�کاشی�های� به�یکی�
بالفاصله�به�کسانی�که�حین�وقوع�زلزلۀ�موعود�تهران،�زیر�دوش�های�حمام��خواهند�
بود.�در�حالت�عادی،�ایشان،�به�طرز�خفیفی�به�خود�می�لرزیدند�و�بعد�به�خط�اصلی�فکر�
یک�دست�خودشان�برمی�گشتند،�اما�این�بار،�درست�در�ساعت��6و��2دقیقه�اجازه�دادند�
لرزه� به� ناگهان�حمام�شان� برهنه�و�خیسی�که� آدم�های� از� تصویرهای�پشت�سر�هم،�
می�افتد�یا�بعضاً�دَردَم�روی�سرشان�خراب�می�شود،�پیش�چشم�هاشان�سرازیر�شود.�آقای�
احمد�گل�بته�نتوانستند�از�دلسوزی�برای�این�جماعت�خودداری�کنند،�و�نتوانستند�این�
موضوع�را�نادیده�بگیرند�که�اگر�زلزلۀ�موعود،�همین�حاال�رخ�می�داد،�ایشان�هم�جزو�
و�فکرشان� با�تک�تک�شان�حس�می�کردند.� را� اتحاد�غریبی� بودند�که� همین�جماعت�
دنیا� اکناف� در� چیزی� ُارگانی� دنبال� حافظه� و� ذهن� در� که� بود� شده� پراکنده� به�قدری�
می�گشتند�که�به�طور�خاص،�از�برهنگان�زیر�دوش�حین�وقوع�زلزله،�حمایت�کند.�و�این�

فکر�متعلق�به�ساعت��6و��4دقیقه�بود.
در�این�ساعت،�خطی�از�فکر�که�از�یک�-دو�دقیقه�قبل�پا�گرفته�بود�و�آرام�آرام�خودش�
را�به�اکنون�آقای�احمد�گل�بته�می�رساند،�درخشیدن�گرفت�و�ایشان�در�آستانۀ�ساعِت�
رُند��6و��5دقیقه،�فکر�زلزله�را�که�همین�حاال�اتفاق�بیفتد،�پی�گرفتند�و�تصویر�مغشوش�
خود�را�دیدند�که�در�همین�نقطۀ�نزدیک�دیوار،�به�زمین�می�افتند،�دوش�روی�کله�شان�
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از�انحاء�می�میرند.�و�در� می�خورد،�چراغ�حمام�ول�می�شود�و�ایشان�عاقبت�به�نحوی�
این�ساعت�ایشان�بیش�از�همیشه�به�خود�لرزیدند�و�فهمیدند�پس�از�دقیقاً�پنج�سال�
و�چهار�ماه�و�احتماالً�ده�ساعت،�جریان�فکری�یک�دست�شان�را�از�دست�داده�اند��-سر�
یک�سهل�انگاری�ساده�و�یا�این�که�از�صبح�معلوم�بود�آن�روز،�روز�گیج�کننده��تری�است.
ایشان�درحالی�که�به�گواهی�قلب،�هر�تالشی�را،�برای�بازگشتن�به�خط�فکری�ای�که�
زندگی�خود�را�پاش�گذاشته�بودند،�بیهوده�می�دیدند،�شیر�آب�را�بستند.�گویی�بدن�شان�
که�از�سرما�می�لرزید،�کمی�خیال�شان�راحت�تر�می�شد.�ایشان�نمی�دانستند�چه�کار�کنند�
و�حیناً�می�بایست�دربرابر�وسوسه�های�حاضر�و�آمادۀ�فکرکردن�به�انواع�موضوعاتی�که�
این�مدت�از�ورود�به�آن�ها�خودداری�کرده�بودند،�مقاومت�کنند.�»آدم«�برهنه��بودند�که�
به�ناگه�از�میانۀ�جریان�سجده�و�تقدیس،�گم�شده�و�بر�زمین�فرود�آمده�و�دیگر�نمی�تواند�
هیچ�مختصاتی�از�بهشت�خود�به��یاد�بیاورد.�دربرابر�لباس�هاشان�مات�شان�برده�بود�و�
از�ماه�ها،�علناً� دست�شان�نمی�رفت�که�هیچ�کدام�را�بردارند.�در�این�زمان،�ایشان�پس�

دست�وپاشان�را�گم�کردند.
در� به�زودی� دیگر� و� می�شود� ذوب� بی�دردسر� و� آرام�آرام� مغزشان� می�کردند� احساس�
دیواره�های�جمجمه�بند�نخواهد�شد.�از�هم�اکنون�درون�کله�را�حس�می�کردند�که�خیس�
می�شود.�و�در�مابین��6و�ربع�و��6و��20دقیقه،�هنوز�با�گردن�خم�رو�به�زمین،�به�لباس�های�
ضخیم،�خشن�و�قدیمی�شان�خیره�مانده�بودند.�مذبوحانه�تالش�می�کردند�خودشان�را�در�
آن�ها�تصور�کنند،�چون�احتمال�می�دادند�با�تصورکردن�امری�پیش�از�وقوع،�انجام�دادن�

آن�آسان�تر�خواهد�شد.�این،�از�اعتقادات�بنیادین�ایشان�بود.�
در��6و��25دقیقۀ�بعدازظهر،�آقای�احمد�گل�بته�که�همچنان�برهنه�در�آستانۀ�حمام��
ایستاده�بودند،�عاقبت،�نگاه�سنگین�خود�را�به�زحمت�از�روی�لباس�ها�که�بدون�حضور�
کردند� جابه�جا� خانه� کنار� و� گوشه� بر� می�رسیدند،� به�نظر� حقیر� بسیار� آن�ها،� در� ایشان�
-عمدتاً�بر�تلفن،�گلدان�درختچۀ�نیل،�مبل�راحتی�زهواردررفته�و�صندوقچۀ�صدقات�که�
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کنار�آن�علم�کرده�بودند.�بعد�سعی�کردند�خاطره�ای�با�این�لباس�ها�به��یاد�بیاورند�و�کمی�
هم�دست�وپاشان�را�تکان�دادند�اما�باز�موفق�به�پوشیدن��آن�ها�نشدند.�و�بعد،�درحالی�که�
کامالً�خشک�شده�و�خوشحال�بودند�از�این�که�راه�حلی�یافته�اند،�سروقت�گنجه�رفتند�تا�
آن�جا�عکسی�پیدا�کنند�از�خودشان�در�این�لباس�ها.�عکسی�قانع�کننده�که�مربوط�باشد�

به�روزی�پیش�از�این�پنج�سال�و�چهار�ماه.�
ایشان�شگفت�زده�می�شد.�چنان�که� از�دیدن� بسیار� ناظر�دلسوزی�وجود�داشت،� اگر�
آلبوم�های� و� گنجه� پای� بودند� نشسته� چهارزانو� برآمده�شان،� شکم� دور� الغر،� اندام� با�
درب�وداغان�خانوادگی�را�با�احساس�دوگانه�ای�از�انزجار�و�دلتنگی�می�گشتند،�و�گاهی�
ریش�انبوه�شان�را�می�خاراندند.�انگارنه�انگار�همین�دقایقی�پیش،�از�یگانه�و�مهم�ترین�
هدف�زندگی�شان�بازمانده�اند.�دیگر�حاال�فقط�دنبال�تصویر�خود�توی�لباس�های�تاشدۀ�
دم�در�حمام�بودند.�و�بعد�هم�دیگر�کالً�حواس�شان�به�عکس�ها�پرت�شده�بود�که�تا�
کودکی�ایشان�به�عقب�می�رفتند.�آدم�هایی�که�سال�ها�بود�خبری�ازشان�نبود،�بعضاً�در�
عکس�ها�صمیمی�به�نظر�می�رسیدند،�گمانم�صمیمیتی�بسیار�دور�و�یا�نوعی�خوشحالی�
ناخودآگاه�از�حضور�با�ایشان�در�یک�قاب.�حیف�که�ایشان�ناظری�برای�ظرافت�های�

رفتارشان�نداشتند.�کمی�سکوت�می�کنم.�ببخشید.�
ایشان�در�ساعت��6و��53دقیقه�آلبومی�مقوایی�را�که�روش�تصاویر�مبتذلی�از�بچه�ها�
با�پرهای�سفید�و�طالیی�داشت،�باز�کردند�و�بالفاصله�فهمیدند�آلبوم�عروسی��خلوت�شان�
است.�و�تصویر�جوان�همسر�سابق�شان�را�در�لباس�عروس�دیدند�که�با�لبخند�عصبی�آشنا�
بر�صورتش،�کنار�ایشان�-در�لباس�دامادی�که�آن�وقت�به�تن�شان�می�چسبید-�ایستاده�
بود.�لباسی�عبارت�از�همین�کت�وشلوار�ماهوتی�سیاه�و�پیراهن�سفید�که�حاال�روی�هم،�در�

آستانۀ�لخت�حمام�که�زمانی�پادری�داشت،�تا�خورده�بودند.
برای�پوشیدن�لباس�های�کهنه�شان�متقاعد� در�ساعت��6و��56دقیقه،�ایشان�کامالً�
شده�بودند.�منتها�همان�طور�که�اندکی�با�نظام�فکری�آقای�احمد�گل�بته�آشنا�شده�اید،�
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خط�موازی�دیگری�از�فکر،�که�در�سه�دقیقه�پیش�متولد�شده�بود،�اکنون�به�ثمر�رسیده�
و�موقعی�که�ایشان�می�خواستند�بلند�شوند،�دیگر�قابل�انکار�نبود:�همسر�سابق،�گلین،�

که�روزها�از�بار�آخری�که�آمده�بود�می�گذشت.
قرار� گل�بته� احمد� آقای� دید� محدودۀ� در� کم� -یا� می�ماند� کم� اواخر� این� آن�قدر�
پول� زیاد،� یا� کم� صدقات،� صندوق� در� و� آمده� کی� نمی�آمد� یادشان� که� می�گرفت-�
گذاشته�است.�احتمال�می�دادند�پول�مان�تمام�شده�باشد.�و�دیری�نپایید�که�این�گمان،�
با�یادآوری�مجدد�فکر�یک�دستی�که�از�دست�داده�بودند،�توأم�شد،�فکر�یک�دستی�که�
بنا�نبود�پیش�از�مرگ،�چیزی�آن�را�در�کلۀ�ایشان�متوقف�کند.�و�حاال�همچنان�توی�
جمجمه�را�احساس�می�کردند�که�خیس�و�خیس�تر�می�شود.�و�جفت�ساق�های�ایشان�تیر�
می��کشید.�خواستند�پیش�از�عاقبت�تن�کردن�لباس�هاشان،�سری�به�صندوق�صدقات،�
در�نزدیکی،�بزنند.�و�بله،�آقای�احمد�گل�بته�متوجه�نبودند�حاال�که�همۀ�این�پنج�سال�و�
چهار�ماه،�هدر�رفته�است،�صندوق�صدقات�دیگر�موضوعیت�سابق�را�ندارد،�اما�مسئله�
این�بود�که�پیروز�یا�شکست�خورده،�ایشان�تا�زنده�بودند،�می�بایست�ارتزاق�کنند؛�پس�
فکرشان،� دیگر� حاال� می�شدند.� مطمئن� آن�تو،� اسکناسی� یا� سکه� وجود� از� می�بایست�
نبود.�رطوبت� هرز،�همه�جا�می�پرید.�و�متأسفانه�خیسی�مغز�ذوب�شده�شان�مهارکردنی�
چسبناک�را�حس�می�کردند�که�از�اکثر�منافذشان�بیرون�می�زند.�و�بعد�صفیر�دردناکی�
که�توی�ساق�ها�کشیده�می�شد،�به�نقاط�دیگر�تن�شان�-از�جمله�سینه-�دوید.�ایشان�
که� آن�جا� از� اما� نیُفتند،� که� انداختند� صندوق� پنج�ضلعی� مکعب� دور� را� دست�شان� دو�
صندوق�صدقات�در�نشیمِن�کوچک�منزل�آقای�احمد�گل�بته،�به�همان�استحکام�که�
در�پیاده�روهای�شهر�می�ایستد،�نصب�نشده�بود،�ایشان�با�صندوق�صدقات�کمیته�امداد�
در�آغوش�شان،�روی�فرش�افتادند�و�لباس�های�تاشده�شان�دست�نخورده�ماند.�چون�در�
ساعت��7و��1دقیقۀ�بعدازظهر�قلب�شان�ایستاده�بود�و�وقتی�گلین�خانم،�همسر�سابق،�
طبق�معمول�صدقه�ای�را�که�از�شوهرش�به�قصد�خیریه�های�گوناگون�گرفته�بود،�آورد�
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که�در�صندوق�»احمدآقا«�بیندازد،�از�بوی�بد�دم�در�متوقف�شد.
مأموران�آمدند�و�نعش�را�بردند�و�گلین�با�چشم�های�تر�و�جمله�های�نیمه�تمام�که�درهم�
مخلوط�می�شدند،�به�همسایه�ها�گفت�که�»خودش،�خودشو�شسته�بوده�و�لباساشو�تا�کرده�
بوده«�و�از�این�جور�حرف�ها�و�نقل�ها.�واقعیت�هم،�مرده�شور،�فقط�الزم�بود�مغز�ذوب�شدۀ�
ایشان�را�که�به�صورت�تف،�مدفوع�یا�شاش�از�تن�شان�بیرون�زده�بود،�پاک�کند.�گلین�خانم�
یک�پانصدتومانی�را�توی�مشتش،�مچاله�می�کرد.�توی�صندوق�صدقات�همان�مانده�بود�و�
حاال�کمی�نگران�بود�مأمورها�به�خاطر�وجود�یک�صندوق�متعلق�به�کمیته�امداد�در�خانه،�
او�را�سؤال�جواب�کنند.�این�سنت�گلین�خانم�بود�که�از�هر�چیز�مربوط�به�احمدآقا�نگران�
باشد.�در�خانه�را�قفل�کرد�و�زودتر�از�آن�جا�دور�شد�و�فقط�من�ماندم�توی�خانه�که�خیلی�
راحت�نیستم�دربارۀ�خودم�چیزی�بگویم.�همین�بس�که�از�مرگ�ناگهانی�آقای�احمد�گل�بته�
ناراحت�و�دستپاچه�بودم.�حسرت�زده�بودم�به�خاطر�نبوِد�ناظری�دلسوز،�و�به�خاطر�این�که�

احدالناسی�قدر�ایشان�را�ندانسته�بود.�

راستش�بدون�ضربان�قلب�آقای�گل�بته�توی�گوشم،�اضطرابی�که�توی�خانۀ�خالی�
ایشان�موج�می�زد،�تحمل�کردنی�نبود.�اولش�فکر�می�کردم�پس�از�گرفتن�جان�ایشان،�
وقت�دارم�که�مدتی�بدون�بار�مسئولیت�و�حواسی�که�الزم�بود�شش�دانگ�جمع�شمار�
نفس�های�ایشان�باشد،�در�خانه�و�وسایل،�گشت�بزنم�و�بعد�هم�البد�آدم�های�سرزنده�ای�
بود� آزاد�خواهم� من� و� می�کنند� مکان� نقل� بیغوله� این� به� دارند،� وقت� که�حاالحاالها�
که�دنبال�کار�دیگری�بروم.�اما�نه،�این�جا،�در��45متر�جا�زیر�همکف،�چیزی�نبود�که�
جذابیت�چندانی�داشته�باشد،�یا�آقای�احمد�گل�بته�در�زمان�حیات،�ته�وتوش�را�درنیاورده�
باشند.�دقایق�متمادی�می�گذشت�و�من�راحت�نبودم�که�گذرشان�را�بپذیرم.�ساعتم�را�
نگاه�نمی��کردم.�گمانم�اگر�آدم�بودم،�آن�وقت�مردی�شده�بودم�الکلی�و�تباه،�که�ریش�
و�سبیلش�بسیار�بلند�شده،�بوی�عرق�خشکیده،�همه�جاش�را�گرفته�و�ساعت�خواب�و�
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ایشان� اما�مرگ� است،� مسخره� واقعاً� است.�می�دانم،� به�هم�خورده� بدجوری� خوراکش�
افسرده�ام�کرده�بود.

خانه�را�دنبال�وصیت�نامه�و�یا�نوعی�دیگر�از�کالم�مکتوب�ایشان�زیرورو�کردم.�چنان�
به�خود�شک�کرده��بودم�که�احتمال�می�دادم�ایشان�کاری�کرده�باشند�و�از�چشمم�مخفی�
مانده�باشد.�اگر�پیداش�می�کردم�هم�خب�چه�می�شد؟�در�طبیعت�من�امکان�دست�زدن�
به�چیزی�جز�جان�وجود�ندارد،�چه�برسد�به�این�که�برش�دارم�و�کاری�باهاش�بکنم.�
گلین�قدرنشناس�می�بایست�حداقل�این�دوروبر�را�می�گشت.�می�دانستم�کارش�را�با�این�
خانه�کرده�است�و�دیگر�طرفش�نمی�آید.�چه�طور�می�خواستم�بهش�حالی�کنم�درختچۀ�
بدبختی�را�که�پای�اندک�نور�منزل،�درحال�پالسیدن�بود،�سر�قبر�کوچک�آقای�احمد�
گل�بته�بکارد�و�بعد�صندوق�صدقات�را�ببرد�سر�جای�بیست�سال�پیشش�نصب�کند...�
روی� مدام� که� دارم� یاد� به� اما� نداشتند� دیگری� بخصوِص� خواستۀ� ایشان� اواخر،� این�

همین�ها�تأکید�می�کردند،�روی�جسمیت�بادوام�گیاه�و�فلز.
باورم�نمی�شد�پس�از�این�همه�ساعت�و�دقیقه�که�صرف�آمادگی�برای�مردن�شده�بود،�
وصیتی�چنین�ساده�و�بدیهی�را�هیچ�جا�برای�هیچ�کس�ننوشته�بودیم.�بس�که�افکار�و�
شخصیت�آقای�احمد�گل�بته�مسحورکننده��بود،�خود�من�هم�پاک�فراموشش�کرده�بودم.
همین�افکار�و�شخصیت�است�که�پاگیرم�کرده.�حتی�در�گرفتن�جان�ایشان،�مطمئنم�
است.� فاجعه� تازه�کار� ملَک�الموتی� برای� این� و� کرده�ام� تأخیر� را� نامعلومی� دقایق� که�
می�خواستم�صندوق�صدقات�توی�جمجمه�شان�نخورد�و�مغزشان�را�متالشی�نکند.�چنان�
از�اضطراب� بمیرند�که�هنوز�که�هنوز�است،� به�همان�صورت�که�هستند،� می�خواستم�
این�که�نکند�جان�شان�را�تمام�وکمال�نگرفته�باشم،�به�خودم�می�لرزم.�هنوز�هم�قیافه�شان�
را،�بوشان�را�به�خاطر�می�آورم�و�وقتی�حواسم�نباشد�برمی�گردم�که�مبادا�آن�جا�باشند.�
فقط�آرام،�با�ضربۀ�اندک�انگشتم�قلب�شان�را�لمس�کردم�و�زود�با�هول�دستم�را�عقب�
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کشیدم...�ناشیانه؛�انگارنه�انگار�بارها�برای�چنین�چیزی�تمرین�کرده�بودم،�روی�حیوانات�
و�جنین�ها.�و�باز�حواسم�که�نباشد�از�خودم�حرف�می�زنم�و�تجربه�های�یکنواختم.�بهتر�

است�احترام�آقای�احمد�گل�بته�را�نگه�دارم.�ببخشید.

ایشان� شخصیت�� و� افکار� به� بلندم،� اقبال� از� که� می�کنم� شکر� هزارمرتبه� هم� باز�
نه� ثبت�شدند،� در�هیچ�کجا� نه� این�ها� کنیم،� نگاه� منطقی� اگر� یافتم.�چراکه� دسترسی�
پسِت�جهان�گذاشتند.�خوشبختانه� واقعیِت� در� تأثیری� نه�کالً� و� گفته�شدند� به�کسی�
ما�دست�پرورده�های�عزرائیل،�از�همان�ابتدا�یاد�می�گیریم�که�باید�طرف�مان�را�بهتر�از�
هرکسی،�بشناسیم؛�بیشتر�از�آن�مقدار�که�او�در�لحظه�به�خودش�فکر�می�کند،�ما�به�او�
فکر�کنیم؛�کمتر�از�میزانی�که�فکر�او�از�سیر�درونی�اش�به�جاهای�دیگر�هرز�می�پرد،�به�
فکر�چیزی�جز�او�بیُفتیم...�تا�زمانی�که�کارمان�باهاش�تمام�شود.�همان�طور�که�تابه�حال�
بسیار�سعی�کرده�ام�وصفش�کنم،�استثنابودن�آقای�احمد�گل�بته�دقیقاً�از�این�لحاظ�بود�
دوتا� آن�صورت�که� به� دقیقاً� نه� بله،� فکر�می�کردیم!�خب،� به�هم� به�یک�اندازه� ما� که�
آدم�به�همدیگر�فکر�می�کنند...�اما�در�پنج-شش�سال�گذشته،�به�جز�آن�فراموش�کاری�
بی�رحمانه�و�غم�انگیز�دقایق�آخر،�ایشان�همان�قدر�از�تجسم�مرگ�غافل�نشدند�که�من�

از�توجه�به�ایشان.
و�البته�که�خودم�خوب�می�دانم�که�کسی�نیستم؛�آن�چه�من�فکر�می�کنم�یا�ترجیح�
می�دهم،�هیچ�اهمیتی�ندارد.�تمام�زندگی�ام�یک�کار�مالل�آور�ثابت�انجام�می�دهم.�و�تازه�
زندگی�ام�به�آن�مفهوم�که�زنده�ها�می�دانند،�زندگی�محسوب�نمی�شود.�تنها�باید�توجه�
کنم�و�توجه�کنم�و�توجه�کنم.�بیشتر�از�همه�به�مغز،�و�بعد�هم�به�قلب�که�در�زمان�
بخصوصی�توی�مشتم�بگیرم�و�فشارش�دهم.�درمجموع،�من،�فقط�هستم،�آن�هم�به�
نوع�خودم.�چیزی�شبیه�بودن�ِ�کلمه�ای�مثل�»عور«.�کسی�نمی�داند�چه�زمانی،�از�کجا�و�
چه�طوری�این�کلمه�به�زبان�وارد�شده�است.�تنها�مثل�سایه�ای�بین�جمعیت�انبوه�کلمه�ها�
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جا�گرفته�و�امروز�هم�فقط�معطوف�به�کلمۀ�»لخت«�به�کار�می�رود.�مانند�امثال�من�که�
فقط�معطوف�به�شخص�محتضر�به�کار�می�روند.�آن�چه�پیداست،�من،�زیاد�از�حد�به�آقای�

احمد�گل�بته�عطف�شده�ام.�و�شاید�چیزهای�دیگری�هم�از�حد�گذشته�باشد.
من�که�اختیار�خیلی�چیزها�را�از�دست�داده�ام.�مثالً�همین�به�کاربردن�متعدد�»من«�که�پس�
از�هربار�اداکردنش،�از�اضطراب�آتش�می�گیرم.�کاش�می�شد�حرف�نزنم.�حسرت�بزرگم�این�

است�که�نمی�توانم�اساِس�گفته�هام�را�معدوم�کنم�-»من«�های�اضطراب�آور�را.
»من«ی�که�باید�به�آن�بپردازم،�آقای�احمد�گل�بته�است.�منتها�پر�از�اضطرابم.�هرچه�
باشد�این،�زبان�ایشان�است،�و�زبان�همۀ�کسانی�که�هیچ�راهی�به�افکار�و�شخصیت�
ایشان�ندارند.�فکر�می�کنم�ادای�احترام،�چیز�آرام�کننده�ای�است.�باز�سکوت�می�کنم�و�

معذرت�می�خواهم.�

ببخشید.�دیگر�فقط�آقای�احمد�گل�بته،��21شهریور�88،�رأس�ساعت��8صبح.�ایشان�
آورده� باال� صبح� دم� نخوابیده،� ده�دقیقه�ای� بازه�های� از� بیشتر� دیشب� تمام� درحالی�که�
بودند،� مانده� به�سقف�خیره� از�تخت� با�چشم�های�گشاده� این�ساعت�بخصوص،� تا� و�
به� تا�لحظۀ�مرگ� احمد�گل�بتۀ�سراندیبی،� نوشتند:�»این�جانب،� برخاستند.�روی�کاغذ�

چیزی�جز�مرگ�نخواهم�پرداخت.«
خیلی� نکرده�اند.� ادا� جمله� یک� در� را� مطلب�شان� حق� ایشان� بگویند� است� ممکن�
هم�بی�راه�نیست.�منم�که�از�ادبیات�مورد�استفاده�ایشان،�می�توانم�به�شرح�بی�قراری�
ضمیرشان�پی�ببرم!�وِاالّ�که�فکر�مرگ�می�تواند�چیز�معمول�و�پیش�پاافتاده�ای�به�نظر�
برسد.�به�عالوه،�ایشان�به�چشم�دیگران�ممکن�بود�بی�کاره�ای�بنمایند�که�برای�توجیه�
مفت�خوری�و�تنبلی،�خود�را�به�دیوانگی�زده�است.�ولی�خیر،�من�شاهد�بودم�که�ایشان�
هر�روز�ساعت��8صبح�بیدار�شده،�شروع�به�بازسازی�صحنۀ�جان�دادِن�خود�کردند�تا�
شب.�کم�کم�لحظات�پس�از�آن�را�نیز�با�دشواری�و�عرق�ریزان�تجسم�کردند.�به�طوری�
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بروند،�به�شش�شیوۀ�گوناگون�که� به�حمام� این�که�در��21دی�ماه��93 از� تا�قبل� که�
بعضی��از�آن�ها�چند�ماه�طول�کشیده�است،�پایان�کار�آقای�احمد�گل�بته�به�وسیلۀ�شخص�
ایشان،�در�مغز�ایشان،�به�تصویر�کشیده�شده�بود.�نه�آن�طور�که�یک�نویسنده�ممکن�
است�فهرستی�از�نام�رویدادها�یا�خردک�توصیفی�را�در�تنگ�شان،�ترتیب�دهد�و�خواننده�
را�در�جریان�کلیت�فضا�قرار�دهد،�نه،�به�تعبیر�من�کار�ایشان�چنین�بود:�تجسم�هر�ثانیه�
و�نگه�داری�آن�به�صورت�آماده�در�ذهن�،�تا�ثانیۀ�بعدی،�تمام�وکمال،�به�آن�اضافه�شده،�
در�آن�چفت�شود�و�به�این�ترتیب،�زمانی�که�به�دست�ایشان�تولید�شده�است،�پیش�برود.
برای�به�دست�آوردن�یک�همچون�توانایی�ای،�الزم�بود�هیچ�اطالعات�جدیدی�به�مغز�
آقای�احمد�گل�بته�وارد�نشود.�و�الزم�بود�تمام�اطالعات�قدیمی�شان�نیز�تنها�در�راستای�
یگانه�هدفی�که�برگزیده�بودند،�به�کار�گرفته�شود.�به�همین�خاطر�بود�که�پس�از�یک�
ماه�به�خود�آمدند�که�از�ذخیرۀ�مادی�شان�برای�ادامۀ�حیات،�چندان�باقی�نمانده�است.�
ناچار�شدند.�درحالی�که�محتاطانه�انگشت�اشاره�را�سفت�روی�نقطه�ای�بر�بدنۀ�پالستیکی�
تلفن�قدیمی�فشار�می�دادند�-تا�به�طور�عینی�ثانیه�ای�را�که�از�عروِج�لحظه�به�لحظۀ�خود�
به�آسمان�تجسم�می�کردند،�نگه�دارند-�گوشی�را�برداشته�شمارۀ�همسر�سابق�شان�را�
گرفتند.�مختصر�و�مفید�به�او�اعالم�کردند�اگر�معادل�امروزی�پولی�را�که�سال�ها�پیش�
به� ندهد،� ایشان� به� خردخرد� و� مرتب� و� نیاورد� بود،� برداشته� از�صندوق�صدقات�شان�
شوهر�فکلی�اش�همه�چیز�را�خواهند�گفت.�و�اضافه�کرده�بودند�که�گرسنه�اند�و�گوشی�

را�گذاشته�بودند.��
همه�جا� از� � شوهِر� به� زنگ�زدن� مثالً� از� تصوری� هیچ� ایشان� که� بودم� شاهد� من�
بی�خبر�گلین�و�به�هم�ریختن�زندگی�اش�نداشتند.�حتی�احتمال�توقف�دوبارۀ�خط�فکری�
یک�دست،�بسیار�هولناک�بود.�در�همین�چند�ثانیه�تلفن�کردن،�سرانگشت��شان�که�خون�

بهش�نرسیده�بود،�مات�شده�و�درد�گرفته�بود.
همان�طور�که�از�پس�از�تصمیِم�بزرگ�شان�چنین�کرده�بودند،�تلفن�را�از�برق�کشیدند�
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و�تا�چند�روز�بعد�که�گلین�سراسیمه�و�فریادکنان�رسید،�ثانیه�ای�به�او�فکر�نکردند.�مگر�
حیِن�پرداختن�به�کار�خودشان:

گلین�میان�سال��را�با�لباس�های�پلوخوری�مشکی��تخیل�می�کردند�که�سر�خاک�ایشان�
روح�سرگردان� برود،� که� راه�می�افتد� و�همچنان�که�سالنه�سالنه� قطره�اشکی�می�فشانَد�
ایشان�تعقیبش�می�کند�و�دست�از�سرش�برنمی�دارد.�صحنه�های�تعقیب�وگریز،�مملو�بودند�از�
سرعت،�هیجان�و�طنز�-که�بر�مرکزیِت�پیکر�مشوش�گلین،�به�هنرمندی،�رقم�زده�می�شد.
بعدتر،�ایشان�این�شیوۀ�نخستیِن�فکرکردن�به�لحظات�پس�از�مرگ�را،�تا�بدان�جا�پیش�
بردند�که�با�نزدیک�شدن�پایان�زندگی�خورشید،�زمین�به�همراه�همۀ�منظومۀ�شمسی�با�
حجم�چندبرابرشدۀ�کرۀ�آتشین،�سوزانده�می�شود.�و�ایشان�که�میلیون�ها�سال�به�صورت�
بقیۀ�روح�ها�به�درون�آتش�کشیده� روحی�سرگردان�در�برهوت�زمین�زیسته�اند،�همراه�
می�شوند�و�بعدها�در�سیاه�چالۀ�تنگی،�همۀ�روح�ها�روی�هم�می�افتند؛�آن�قدر�فشرده�که�
دیگر�جداکردن�شان�به�اسم�و�هویت�مشخص،�از�کسی�برنمی�آید.�و�فقط�سیاه�چاله�از�
حضورشان،�سنگین�و�سنگین�تر�می�شود�و�هرچیزی�را�درون�خودش�فرومی�کشد.�آقای�
گل�بته�حین�تجسم�ثانیه�های�طاقت�فرسای�سیاه�چاله�بودن،�به�تناسب،�درحال�هورت�کشیدن�
سوپی�بودند�که�گلین�برای�شان�آورده�بود�و�کشیده�شدن�هر�جسم�بی�اهمیت�و�بی�معنای�
شناور�در�فضا�را،�همۀ�آدم�های�باقی�مانده�را،�و�همۀ�آن�کره�هایی�را�که�هرگز�بشر�نفهمیده�
درک� خودشان،� گلوی� به� سوپ� کشیده�شدن� پایاپای� دارد،� وجود� روی�شان� حیات� بود�
می�کردند.�زیرا�تنها�این�طور�بود�که�خوراکی�می�توانست�به�جسم�آقای�گل�بته�بنشیند،�
یعنی�جوری�که�انسجام�فکرهاشان�را�برهم�نزند.�حد�هیجان،�برای�هردوی�ما،�زیاد�بود.�

خالصه،�آن�روز�اول�که�گلین�سررسید،�پس�از�فحش�و�فریاد�بسیار،�با�دیدن�حال�غریب�
احمدآقا�خودبه�خود�صداش�را�پایین�آورد.�و�بنا�کرد�به�سؤال�پرسیدن.�و�بعد�متوجه�چشم�های�
گودافتادۀ�ایشان�و�حال�نزارشان�شد�و�گیج�تر�شد�ولی�از�بی�عرضگی�شان�باز�هم�گله�کرد.


