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تووواني توو نسووبت بووه وضووع موون، فقووط مووي 
کنجكوواو باشووي. مكوول يووک جووور نگوواه کووردن بووه  

جوا  بينوي کوه ابرهوا دارنود جابوه     آسمان اسوت. موي  
تواني احتمال يک روز باراني يوا  وند. فقط ميشمي

آفتووابي را بوودهي. کووار ديگووري از دسووتت سوواخته  
 !نيست

 گفت.... و خاموشي با هزاران زبان سخن مي                                   
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 Ellieبا 

 در واشينگتن دي. سي
 
 قفل با يک دهانِ

  کليد شده از ترسهايو دندان
                     ود حرف زد!شچگونه مي

 
هوا داريوم. او بوا يوک ماشوين      موان، حكايوت  آسيايي 1و اما با گرل فرندِ
هوا و ميوادين   تازِ خيابوان يكْه G.P.Sيريابِ الكترونيک سفورد، و يک م

سبز، در واشينگتن دي. سي اسوت. در هور رفوت و برگشوت از سويلور      
گمشدگي به هر دوي حسِ سيتي، بارها اسپرينگ، به مرکزِ پان امريكن

ايون   2داد. اما از آنجا که او، يكه به زن کوه نوه، پوارتي زنِ   ما دست مي
هراسيِ دو مهاجرنشين، ي بياي به نشانهگردن و شانهميدان است، سر و
انده و رقصو آدموي،  يي هويتِ گم شدهگذاري شدهدر اين ميدانِ مين

سوطح و  چِ هندسويِ هوم  هاي موارپي گاهي در هزارچم اين راه گذرد.مي
، کووه بووه Onlyهووا، بووا يکوور يووک  گوواه متقوواطع، در شووانه و کنوواره راه 

نشويند  کوه   هاي حلزونيِ من، در يک معادل صووتي، عوالي موي   گوش

                                                 
دخترم، در راهبُردي تماتيک، گرل فرندي در بلنداي ديووار   Ellieکرد جاي اقتضاء مي .1

 بنشانم! Janetحاشا، به نام ژانت 
زن: که در همان نگاه شوخ، زِن پوارتي يوا بوه کنايوه، پوارتيزان نيوز از آن مسوتفاد        . پارتي2
  شود!مي
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! بياب است و تصوري باطل و غيرِ مفّريوا  اي نجات دهنده و راهْلحظه
نووري در چشوم، همچنوان دخيول بور      اما که سرابي بيش نيست و ما بي

ايم! بگذريم که کالف سوخن  مفرغي بسته G.P.Sآور گمشدگان، امپي
زمووانيِ يووک ميتينووگِ شوولو  بايوود... و حرفووي از پُخووتِ هووم را غووالف

ي بوا تومِ نوان و بيموه    چينِ اعتراض موردمِ سوياه و سوفيد،    سراسري، با ته
 .در مطوب  واشوينگتن دي   2009کاري، در سيّ اُمين روز مواه اکتبور   بي
 نشايد زد! .سي

آور، هاي کاشته شده، و عبورِ سورگيجه که در بزرگراه، با نئون کار
 پچ رسيد، او گفت: به پچ
 زني؟چرا حرف نمي  My God !اوه، -

 ي چاهِ غربت، گفتم:آمده از تهبا صدايي بر
 …Excuse meاوه،  -

 با يک دهان قفل،
 کليد شده از ترس،هايو دندان
 شود حرف زد!چگونه مي
 اي باخته و نيمه ايراني گفت:جهبا له ژانت
به کمک ماهواره، موا را بوه هور کجوا کوه بخوواهيم        G.P.Sاما اين 

 رساند.مي
 انگار حق با او بود:

هفته هالووين بود و ما در وحشتي از پيش مهندسي شوده، بوه يوک    
هاي با خوش رقصي رسيديم و ترس مايع را، در مجامعتنايت کالپ 

 :-پلک زديم! اُشترانه، به دور از وطن،
 نمايش را شروع کن.»

 شنوي،اشگاه ميبلعنتي را در  اين وقتي
 صداي موزيک را بلند کن!
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 ها به ما است.آييم، همه چشموقتي ما به باشگاه مي
 کنند.نگاه کن به پسرها در باشگاه، دارند ما را تماشا مي

 ها به ما است.ست، همه چشمهر کسي در باشگاه
 فرياد بزنم. خواهم جيغ ومن مي

 هرچه در درون قلبم دارم بيرون بريزم.
 گوييم: اووووه. اووووه. اووووهما مي 

بوا جيوغ و   ما در حال پايكوبي با جيغ و فرياد هسوتيم. اووووه... بلوه   
کاش، اين شب براي هميشه ادامه داشت. چون قوبال  غمگوين   فرياد. اي

 بودم، اما حاال بهترم!
 1«گيريم!من و تو با هم جشن مي رود وقتيطور پيش ميهمين

 2009مريلند، اکتبر 
 

                                                 
Silver springايعناي بهار نقره: شهري در مسير و نزديک واشينگتن دسي، به م 

Monument     يک بناي بلنود تواريخي، شوكل موداد در :Washington DC    کوه در نگواهي
 شوخ، پان امريكن سيتي، مرکز دارالمناره وصف شده!

Onlyکناري راه، که تغيير مسير جز در يک جهت، گردش به چپ يوا راسوت، در   ي: شانه
 آن ممكن نيست.

Halloweenي کودو  تعبيري از من، که با کنده کاري روي بدنهي وحشتِ شيرين به : هفته
شوكنند  چيوزي مكول    ي کودکان ميتنبل و سياه نمايي، تابوي ترس را با شكالت در يائقه

گيرند  و جاي دهند و سرخي ميچهارشنبه سوري ما، که با پرش از روي آتش، زردي مي
 کنند!نكبت را با دولت عوض مي

 يغ بنفشي، در عبور تو در تويِ نور و موزيک و سايه وي ج: يک کلوپ شبانهپنايت کال
 حرکات غير موزون، با تنانگيِ حضور مخدّرات و عالئم يکور!
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 استيكِ نيم گريل شده
 هاي خونيبا رگه

 
 

آورم. بوا  تان را کامال  بوه يواد موي   يكي از خواستگاران اسبق Matآقاي 
هواي خووني، در رسوتوراني کنوار     اشتهايي براي استيکِ گوشتي با رگه

مون و  با چنود بوار  اور در آن  درياچه، و قوهاي چوبيِ تک سرنشينِ شن
بوان، تنوانگي در پوِر طاووسوي بوه اسوتتار، ديوارهوايي بوه رنوگ          فانوس
اي پوشيده از پوست گاوميش، و تفنگ باروتي و شاخ گووزن، و  قهوه

ي اي بويش از آن کوه رانوده   هکه توو وانموود  طوراين چند تابلوي شكار 
اسوت!   Angela آنجالکليسا باشد، انگار دوستِ  درگاهِ تو از پشت درِ
بوه قود و   داني، گاهي بال، شوكل يوک دختور کوچولوو،     چيزي که نمي

نازل شود  خب، مكل  Matتواند بر آدمي مكل آقاي ي آنجال، ميقواره
خووب، و گردشوي بوا خريودِ ارزان،      week endهميشه اين که گفتوي  

توان بوه آب   داشتي، لوب و لوچوه مخاطوب    Mal1ي کريسمس در ويژه
 هوا، کوه موردان پوا بوه تووپِ      Femanنه  را، Malدش توي افتاد. آن گر
شكن، در ميادينِ بازي با دستكش سياه هم، مال باختگانِ بيضه در کالهْ
گرمي،  ! به خصوص آن دو تا مرکز فروش بيكني اجناسِاندآن حوالي

                                                 
1 .Mal     مجموعه چند بوتيک و فروشگاه در يک پاساژ، با سواز و کوار نوو و دکوراتيوو و :

 گران.
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 پووشِ ميوانْ  هواي کفْوي  Ladyهاي ايستاده در ويتورين، و  ي مانكنويژه
ا ياري به کنار و گردشي دوباره بوه اقموار، از   باريک! راستش اگر ما ر

ل از دسوت آن فرشوته سوونگي   عتُور  بوه آسومانِ نيويوور  بووود، مشو     
 نشاندم!گاه او ميبرگرفته، چند تارنماي پر طاووسي را بر شرم

کوه  شويوخ کوه بگوذريم، بور خوالف دفعوه پويش،         خب، از شوخيِ
کوه در آن  ، در رسوتوراني  Matآقواي   rest room1نزديک بوود انعوامِ   

بودين، به گردنوت   ههاي خوني را خورداستيکِ نيم گريل شده با رگه
اين بار، حسابي کوالسِ جُبرانوي بورايش گذاشوته، از عروسوک       بيافتد 

تر از مووي او  را هم به گردنِ اين بار نه ناز  Alexشرت آنجال، تا تي
هوا را انگوار شوما، ژانوت عزيوز هوم مكول        گذاشتي و ايون جوور چووب   

 زني و بس!ها، با نگاهت ميبعضي
 2010ژانويه 

                                                 
 w.cسرويس  .1
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 قائمانِ به دوپا
 
 

ش بوه جويم   «فوورد هوايبرد  »و ماشوينِ   Ellieاين روزها بدون استكناء، با 
هواي ورزشوي   رويم. جويم باشوگاه بسويار بزرگوي اسوت بوا دسوتگاه       مي
شمار، که در آن، قائمانِ به دو پوا، بوه تاخوت، تأسّوي بور چهارپايوان       بي
کوه   رسوند و در جاينود،  رونود، بوه جوايي نموي    اموا هور چوه موي     د!گيرن
کوالهِ گالديواتوري، از   ي مردْسوار به شيوه بِنْ هور، بيکشيِ ارابهتسمه

مان رسيد. اين از رسووم مقبوولِ دخترانوي    عجايب آن است و به رؤيت
 سازي عضالتِ ران و بازو دارند!سوزيِ شكم و فربهاست که قصد پيه
اي بزرگ زمستاني، با آب سرد و ولورم  يوک اسوتخر    دو استخر شن

شناي تابستاني، با سكوي پرش و شيرجه، دو جايگاه بلندِ غريق نجوات  
و يک بوفه  دو سوناي جوشان و آبشاري که از شكافِ ديوار در يک 

ريوزد. سووناي خشوكي کوه     ي ما ميخط فشار، آب به روي سر و شانه
 ش بوه کمورِ فرشوته آزادي   سوزي است، که دسته کليود يک کوره آدم

 است و هيزم خيس آن مائيم!
دو سالن بزرگ آموزشِ حرکات مؤزون و بَودَوي، کوه تنوانگي در    

شود  و به کار آب کردن چربي، و تناسب بدن آن به چيزي گرفته نمي
ي رقو  و جنوونِ جمعوي را، در    سازِ قشوني، که پروسوه است و آماده
هواي چنودين هوزار نفوره     ترنوگِ نوور و سوايه، در کنسور     بازي هفوتْ 
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 گذارد!آخرالزماني، به تماشا وا مي
و اما، بر اين باورم در اين مرحله از سفر، فرصت پرداختن بوه هويچ   
جور تراوشاتِ قلمي و تأمالتِ تخم غاز شكني، جز رفتن بوه باشوگاه و   

. چون زماني کن، برايم ميسر نباشدصرف يک شامِ پان امريكنيِ خأل پُر
هست، بايد آماده بيرون رفوتن بوا    offخانه يا در موقعيتِ  ، درEllieکه 

اش « سوونات آبوي  »در باشوگاهِ  « قائموانِ بوه دوپوا   »او باشم  توا بوه خيولِ    
پورداختن بوه کارهواي     رِبپيونديم. اما قبل از آمدنم بوه قواره سوفيد، ويوا    

 خودم را در اين ديار داشتم.
بوه نويش، و    شود و جز لِنگ ال ْ پشوت دريوايي  حاال ببينم چه مي

ي بستِن دُِم خرچنگ کوبوايي بوه ريوش، کلنوِگ کشوف کودام مائوده       
 ي خاکي، بايد به زمين بزنيم!کرهاي را، در اين نيمخانهسفره

 2009فوريه  18




