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فصل اول

نقیقه بمدو  آنهمه مقصمد معینمی ناشمته باشم  نر        39/32ساعت  

 ،احساس پموچی عیییمی بمر ممل مسمتولی بمون       ،زنم می خیابانها قدم

ا همچو  موشهایی که سرشا  را آتش زنه اند بدو  توجمه بمه   ماشینه

 پیماید با سرعت زیان رن می عابری که نر آ  کنار قدم زنا  مسیرش را

 افهمار  نر غمرق  ،را کسمی  ممل  نه و نید می مرا کس هیچ نه و شدند می

  ؟ام زنده چرا نانست  نمی ،امید و هدف بدو  ،نامنظ 

 ؟چمرا بایمد ازنواک کمن     ؟لعه کن طام باید چرا ؟کن  می زندگی چرا 

 انتهای و کرنم اگر ابتدا می فهر ؟چرا باید بمیرم ؟چرا باید بچه نار شوم

 نر تغییری چه بمیرم اگر ؟آن  کیای مل ،بگیری  نظر نر خطی را ننیا

جمم  سمرمایه  و کمرن  کمار  ،کشمید  زحمت باید چرا ؟آید می پدید ننیا

!؟چه نیازی به ننیا نارم مل ؟ارنن مل به نیازی چه ننیا ؟کرن

 ،کمرن  رخنمه  وجمونم  بمه  سمرما  ،گرفمت  فمرا  را وجونم وحشت تمام 

صمدای   بما  ،برناشمت   قدمی چند ،کرنم فرو پالتوام جیب نر را نستان 

احساس کرنم چیزی پشت گرنن   .جیغ ترمز ماشینی به عقب برگشت 

 پشت به و فورا نست راست  را از جیی  بیرو  آورنم ،نهد می را قلقلک



 

/ سفر به خورشید1

 خون به ،شد پاره آ  پرواز با افهارم و پرید زرنی سوسک ،کشیدم سرم

 کمه  اسمت  آبی جوی چپ  سمت و ام ایستانه پارکی کنار نیدم و آمدم

 بسمیار  بموی  و بونند ریخته آ  سراسر نر مرنم که بون آشغالهایی از پر

 روی و ک خزیمدم پمار  ناخم   بمه  نرنم   بمی  ،بون کرنه پر را فضا بدی

 فهمر  ،کرن نفوذ استخوان  مغز تا نیمهت سرمای ،نشست  بیچو نیمهت

 و قمدیمی  سمینوزیت  از سمرم  ،نمدان  اجمازه  خستگی ولی برخیزم کرنم

. بست را چشمان  و گذاشت  نستان  میا  به را سرم ،کرن می نرن کهنه

همینطور که سرم پاییل  ،احساس تاریهی و سنگینی عیییی ناشت  

م شخصی را کنارم حس کرنم بالفاصله حضور گر ،بون و چشمان  بسته

سرم را بلند کرنم و ز  زییایی بما چشمما  مشمهی نرشمت و ممانتوی      

شیری و شال نارنیی که بسیار موزو  آرایش کمرنه بمون و بموی عطمر     

 ،زن می کرن و چشمانش برق می نان را نیدم که به مل نگاه می مطیوعی

بی اختیار سمالم    ،نمون ای می حضور او نر آنوقت شب به حضور فرشته

با صدای ظریف و زییایی جواب سالم  را نان و لیخند نلنشینی  ،کرنم

رسمید را بمه    ممی  زن و سیب قرمز و زییایی که بسیار هوسناک به نظمر 

مسیر چشمان  به روی سیب متمرکمز شمد    ،بفرمایید :طرف مل گرفت

ای  ولی نستا  سفید و زییای او بما سمیب سمرک مهمم  خمارق العمانه      

 ،پر از خواهش شده بونم ،برن می ه بون که نمونار هوس مرا به اوکساخت

نست  را بمی ارانه جلمو    ،نوست ناشت  سیب و نستش را با ه  بفشارم

کمرنم کمه    ممی  از همیل اال  گرمای مطیوع نسمتانش را حمس   ،آورنم

سممرم را  ،)سممالم  :مرنانممه ولممی صمممیمی مممرا بممه خممون آورن یصممدای

 بما لیاسمهای معممولی ولمی بسمیار تمیمز و      ممرن میانسمالی    ،برگرناندم

 ن.موقر و مصم  ایستانه بوای  چهره

سمرم را بمه    ،نر ایل حال بوی بدی از سمت نیگر به مشمام  رسمید   
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نر نابماوری   ،سمت چپ برگرناندم تا منی  بوی نامطیوع را رنیابی کن 

محض آ  ز  بسیار زییا و مونب آنقدر زشت و بدبو به نظرم آمد که با 

سیب  ،ی وحشتناک به مل ذل زنه بون که بسیار چندش آور بونچشمان

سرک که نر نستا  بسیار زشت و کریهش همانند گموی آتشمیل شمده    

 ،گرمای تند آ  را روی پوست  احساس گمرنم  ،بون توجه  را جلب کرن

کرنم چند  می  از وحشت از جا بلند شدم و همانطور که به آ  ز  نگاه

.قدم عقب رفت 

آ  مرن نگاهش را از آ   ،با احتیاط به مرن نگاهی انداخت سری  ولی   

ناشت نوباره مسیر نگاه مرن را ننیمال کمرنم و بمه ز  نگماه      نمی ز  بر

ممرن   ،ز  ملتمسانه آ  گوی آتشیل را به طرف مل گرفتمه بمون   ،کرنم

ترسیده بونم و نر جای خونم خشه  ،آهسته به سمت مل حرکت کرن

نر ایمل لحظمه صمدای اذا      ،تا فریانی بزن  چشمان  را بست  ،زنه بون

چشمان  را باز کرنم و به نیمهت جلموی  نگماه    ،صیح مرا به خونم آورن

مرن ه  نیون ولمی از جمایی کمه آ  ممرن      ،از آ  ز  خیری نیون ،کرنم

کرن کمه بموی مطیموع و     می ایستانه بون نسی  خنهی صورت  را نوازش

 ،نه بونم را بمه هممراه ناشمت   آرامشی غریب که تا آ  لحظه تیربه نهر

 .نمون می مسائ  چند لحظه قی  به خواب

 نرختا  بزرگ و کهنسال نر آ  پارک قدیمی زییاتر از قی  به نظرم 

آب نرو  آب  ،کرنم می امید و روشنایی غرییی نر نل  احساس ،آمد می

نر حالی که بسیار زالل تر و زییماتر از   رقصیدنمای وسط پارک انگار می

 ،نفس عمیقی کشیدم و به خیابا  کنار پارک نگاهی کرنم ،بونهمیشه 

مخلوط نور خورشید و ماه که آرام آرام عاشقانه ماه را نر آغوش گرفته 

نان تا آ  را به خلوتی بیرن و نور چمرا  خیابما  منظمره     می بون و فشار

احساس سیهی بسیار مطیوعی ناشت  انگار بر ابرها  ،زییایی ساخته بون


