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  ها ي ايل بازمانده
  

  يي مريوان حلبچه: محمد ــ برگردانعطا 
  

تر چشمان خود را بگشاييم و جلوي پاي  يي جلوتر از ما راه افتاد تا بتوانيم هرچه بيش صبح كه بيرون آمديم، بچه
  :است، گفت اش متوجه شديم كه سرش را به عقب برگردانده از حرف زدن. خودمان را ببينيم

  ايد؟ كه سه ماه است كور شده هايي نيستيد شما همان ــ
در . ايـم  دانستيم كه سه ماه است نخوابيـده  ايم يا نه، تنها مي دانستيم كه كور شده كدام پاسخي نداديم زيرا نمي هيچ

مـان بـوي    در نتيجـه اتـاق   ،گذاشـتيم  يكديگر را تنها نمي .هامان كوچك و قرمز شده بود خوابي چشم اين مدت از بي
هـاي مطيـع بـا     مانـديم و مثـل آدم   در جـاي خودمـان مـي   . ها را باز كنيم حتا فرصت نداشتيم كه پنجره. داد يشاش م
. خاسـت  در ايـن هنگـام بخـاري ترشـيده از مـا برمـي      . شاشـيديم  كامل از يكديگر، توي شـلوارمان مـي   شنويِ حرف
  :پسرك بار ديگر پرسيد. بود مان زرد شده هامان و پوست بدن لباس
  اند؟ هايي نيستيد كه سه ماه است كور شده شما آن ــ

  .ايم ــ گرسنه
  .هاي بچه، اين را گفت رفت، بدون گوش دادن به حرف كه پشت سر همه راه مي آن
  .اند زده اما مردم از وضعيت شما شگفت ،دانيم مي ــ

گشـت و مـچ   هـاي ان  مفصـل . ايـم  استفراغ چيـزي نخـورده  در اين هنگام احساس كرديم كه مدت سه ماه پس از 
  .پوسيده... ايم پوسيده. است مان نمانده بودند كه فهميديم گوشتي به تن مان چنان باريك شده دست
  اما ما در كجا بوديم؟ ــ

در آن بعدازظهري كه استفراغ شروع شد ديگر هيچ چيـز بـه يادمـان    . اين پرسش آغاز استفراغ را به يادمان آورد
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صـورت و بـوي نـاي    وين بيرون آمدم و به سوي شير آب رفتم تـا عـرق سر  پس از صداي آژير، من از زيرزم. نماند
زيرزمين را پاك كنم؛ اما تا شير آب را باز كردم، صداي مقطعي از آن بلند شد و چنـد قطـره آب سـرخ رنـگ از آن     

انگشـتم را در  . صدا دوباره تكرار شد و همراه آن احساس كردم كه چيـزي در حـال ظـاهر شـدن اسـت     . فروچكيد
يـي   ي مو، همراه با كيسـه  لولهيي بند شلوار، گ جوراب، تكهيك لنگه . بردم و آن را بيرون كشيدمي شير آب فرو هانهد

آن وقت بود كه فهميدم آژيرها بـراي بمبـاران نبـود،    . و سير باشد، از شير آب بيرون آمد ررنگ مثل زالويي كه پزرد
  .مرا به اينجا آوردند نپس از آ. بودم چنان نشنيده ژيري آنزيرا به يادم آمد كه مدت هفت سال بود كه صداي آ

اش پيشاني خود را خاراند و با صـداي   اش را به آرامي بلند كرد و با انگشتان رفت، ايستاد، دست كه جلوتر مي آن
  :نرمي گفت

  .ام اند هيچ چيز نخورده ام و آن را به اينجا آورده از آن روزي كه قوطي كنسرو را باز كرده -
توانند از  تنها مادراني مي. بود راديو براي چندمين بار، خبر استفراغ را به گوش مردم رسانده. به جلوي پنجره رفتم

فرصـت   اين مادرهـا  .آمد شان بيرون مي و حتا كليه  دل و روده ،هايشان همراه قي كردن آن روز سخن بگويند كه بچه
از استفراغ . نه با دست و نه با چوب يا چيزي ديگر. هاشان برگردانند چهآن امعا و احشا را به داخل شكم ب كردند نمي

چهره، لباس، ديوار و موي سرشان را كـدر نشـان   خاست كه  زردرنگ كنار چانه و زير سرشان، بخاري ترشيده برمي
  .داد مي

  !ام گشنه ــ
بود و به آرامـي راه   ف بيرون رفتهكه از ص در همان وقت، آن. مان انداخت اين صدا ما را به ياد گرسنگي بار ديگر

  .به سوي صدا رفتيم و پيدايش كرديم. رفت فرياد بلندي كشيد مي
 !!يخ زدهــ 

. شروع كرديم به مسخره كردن او؛ اما در يكي از دفعاتي كه او را تكان داديم، بازويش جدا شد. يكي چنين گفت
هايش  براي همين، با شتاب، پنجه. داد ا فشار ميي بازوي جدا شده، دستش ر پنجه. اش مانده بود بازويش توي دست

  :را باز كرد و پرتش داد و با خودش گفت
  .مدتي است كه او مرده است. بارها اين را تكرار كردم ــ
  !آيد اما هنوز دارد با ما مي ــ
  پس آن بچه كو؟ ــ
  !كدام بچه؟... به ــ

مان  يي همراه ما نيست و باز در اتاق كه بچه آن گاه مطمئن شديم. رفت با شگفتي چنين گفت كسي كه از جلو مي
  :ديگري گفت. هستيم
  !ش بيرونا ميبياييد بينداز ــ

  .گشت، اما چون احساس خستگي كرديم، دوباره نشستيم جا كه بود دنبال در مي هركس همان
يلـه نبودنـد   گفتنـد آنهـا ت   مي. يي خريده بود ي شيشه مان دو تا تيله ي همسايه ي صنعت داخلي، بچه پس از توسعه
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  .اين واقعه پيش از استفراغ بود. اش تركيده بودند هاي در ميان دست ،هاي شن پر از دانهچون هردو . بلكه چشم بودند
زيرا چون تكـان خـورد،   . هنگامي كه از حرف زدن باز ايستاد، متوجه شديم كه خيلي وقت است در اينجا هستيم

  .بود، پاره شد اش تنيده شده ازو، بيني و گوش و چشمتارهاي عنكبوتي كه به دور ب
رفـتم و  . ي استفراغ، هوس ليـواني شـير كـردم    كه از جلوي پنجره دور شدم، پس از ديدن منظره به محض اين ــ

  .ام از آن به بعد هيچ چيزي نخورده. كوبي شده در آن ديدم ي خال سه تا پنجه. قوطي شير را باز كردم
كـرد، دراز   شيرواني تا چشم كار مي در و بي اتاق خاكستري بي. خوريم ام از ما تكان نميكد هنگام حرف زدن هيچ

باشم، اما تنهـا يـك    ام من چند بار نفس كشيده به گمان. بود هاي سفيدي در آن خزيده و روي هم افتاده سايه. بود شده
موي سر و ناخن  دام كه قوطي كنسرو را باز كر زن. جا آوردندبار آن را به ياد دارم، آن هم در آن صبحي كه مرا به اين

خواهم بدانم پـس از آن هـق    مي. ام بگيرم خواهم سراغي از زن م به اينجا، تازه ميپس از آوردن. و دندان در آن ديدم
به آينه كه نگاه كردم سـر و صـورتم    .لزج بود. ام را كه شستم صابون كف نكرد صورت. هامان چه به سرش آمد زدن
. به صابون كه نگاه كردم پنج انگشت پاي راستم را در آن ديـدم . هايم جاي چنگ مانده بود روي گونه. آلود بود نخو

  . ام آمده است خواهم بدانم چه بر سر زن مي. ها بلند و چركين بود ناخن
  .كشتزارهاي جنوب را هم فراگرفتــ 

هـا   تا زماني كه آرام شد و تا هنگـامي كـه فاصـله   يك نفر پس از ايستادن، به طور مقطع اين را گفت و ادامه داد 
  .كمتر شد

هـا و ليموهـا، بـارور     گل گندم و جـو، پرتقـال   ،بودند كه كود مصنوعي را روي زمين پاشيده در آنجا پس از آن ــ
هـا  تركيدند، پستانك، چشم، پنجه و كفش السـتيكي از آن  افتادند و مي كردم يا به زمين مي وقتي آنها را قاچ مي. شدند

آن مان شنيدم كه هنگام تراشيدن درخت، خون از  نجار محله  اين موضوع را هم پس از دو روز از زبان. افتاد بيرون مي
اي و چيـزي در حـدود پنجـاه چشـم در آن پيـدا       بود و بعد كه باز تراشيده بود، پستانكي، شرتكي، جليقـه  بيرون زده

خـودم وقتـي در   . بـود  هيافتـ بود، سه تا دندان و زباني در آن  كردهام، قوطي روغن را باز  حتا هنگامي كه زن. بود كرده
يـي   ام تكـه  يي گوشت آن را گرفته بود كه به گمان پريموس نفت ريختم، قيف گير كرد و چون آن را پاك كردم، تكه

  .ته بوديي مو در ته آن نشس هنگامي كه بشكه را خالي كردم يك كليه و يك قلب و دو دندان و گلوله. جگر بود
  .جا برده شدند ها بودند كه از اين كنم كه اين ايل اين طور فكر مي ــ

جـا   از هنگامي كه ما در ايـن . يكي از ما چنين گفت و برخود فشار آورد تا چيزهايي را به ياد بياورد و مرتب كند
  .ايم هستيم، قدرت فكر كردن و حرف زدن را از دست داده

  .ها نشد شدند و ديگر خبري از آن هاشان دزديده و مرغ ها ها و سگ ها با اسب آن ايل ــ
  .تنها يك گوسفند از آنها به جاي ماند ــ

آمـد كـه از خـود     ها تالش كردند تا تصوير گوسفند را به ياد بياورند؛ اما هر بار وضعي پيش مـي  از ميان ما خيلي
اش را تكـان داد و راه رفـتن و صـداي     هـاي  گوش. خيز رفت پرسيدند چه شكلي بود؟ يك نفر تا وسط اتاق سينه مي

  : يك نفر ديگر فرياد كشيد ،گوسفند را تقليد كرد



  4 / ها ي ايل بازمانده 

  !!ام ام ديده اين ها را در بچگي ــ
  .يك هفته پس از رفتن آنها بود كه استفراغ شروع شد ــ

وجو  ما هم هركدام در جاي خود، به جست. ي جهت و جاي در ورودي پرسيد كسي كه اين حرف را زد، درباره
  . داختيم اما وقتي مطمئن شديم كه دري نيست، دوباره آرام گرفتيمپر

هاي بغداد را در دجله  ها، درياي آتالنتيك را در زمين واژگون كردند و كتاب اخبار حاكي از آن بود كه آن ايل ــ
  .ريختند
  ...اما ــ

يي كـه   خنده. ناچار خنديدرفت، تالش كرد كه حرفي بزند اما نتوانست چيزي بگويد و  كسي كه در وسط راه مي
  ...اش را نگاه كنيم اما تالش كرديم زبان. هايش فروريخت ي آن تمام دندان در نتيجه
اخبـار گفـت   . زند هاشان زمين را جارو مي انگشتي كويت صحبت كرد كه زلف هاي هشت همين طور از كلفت ــ

هـاي   آورند و در توي كفش ت سيگار پستانك درميميان پاك به همين خاطر از. زارها هستند ي سبزه اينها بسيار شيفته
ها شير خورد،  كه يك هفته از دست اين يي پس از اين دكتري هم گفته بود كه بچه. رويانند ها، علف و سبزه مي ميهمان

بعد هم صحبت . ي گلي به دست آمده بود كه در واليت نيست ها، دانه و از آن علف. اش علف روييد از دهان و بيني
زنند كه در فرهنـگ   ي استراليا كرد كه با زباني حرف مي هاي سه پستانه گري زن ي صنعت داخلي و روسپي وسعهاز ت

ي مـا   همه. خوابانند چون درآمد كمي دارند توالت مي ادامه داد كه اين روسپيان را در ،مردم منطقه نيست و در دنباله
در يـم كـه سـه مـاه بـود      دآور را بـه يـاد مـي   هـايي   او، حـرف  يهـا  همـراه حـرف  . هاي او تعجـب كـرديم   از حرف
  .اش بوديم وجوي جست
  اما به كجا بازگشتند؟ ــ

  .اش را تمام كند ادامه داد ي ها كنم كسي كه قبال نتوانسته بود حرف فكر مي
جـا   شـان را در آن  مـان احشـام   هـاي شـنزاري رفتنـد كـه پـدران      ها به سوي زمين گويد به عمق بيابان اخبار مي ــ
ها بخشيدند تا بكارند؛ اما چند پله كه پايين رفتند، همه چيز به شـن و   ها را به اين بخش زيرين آن بيابان. چراندند مي

  .مو، استخوان، پيراهن و كشتزارها. بود بو، تبديل شده
  !ها هستند؟ گوشت قصابي و سس هم، همين ــ
  !!سيگار و سيمان و خميردندان ــ
ها بسـازند كـه در    يي از آن كنند تا نسل تازه بستر مي ا كانگورو و ميمون همهاي فروخته شده به استراليا را ب زن ــ

  .يك آن توانايي خوابيدن با هفت، هشت مرد را داشته باشد
  ...بار ديگر صداي بچه به گوش رسيد

  ايد؟ هايي نيستيد كه سه ماه است كور شده شما آن ــ
  بريد؟ اما ما را به كجا مي ــ
خريدن كنسـرو و پنيـر و گوشـت و    به شدند، از سه روز پيش شروع كردند  ي كه بردههاي خويشاوندان آن ايل ــ
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روي قوطي هر سنگ قبر . سپارند برند و به خاك مي ها را به گورستان مي آن.... روغن و خميردندان و صابون و نفت
  .بودند نويسند تا آنها را به بيابان برده هاي خود را مي نام يكي از فاميل

  !اايم م گشنه ــ
  .ايم در اين هنگام احساس كرديم كه سه ماه است هيچ نخورده
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