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 اکيداً ممنوع يا يي استها ارزش  ِي تجارِي معامله وشيفر پنهان
بيني   پيش وشّخص،نام  طرف، بيهاِي  که در مکان  نظارتتحِت

 و کننده فراهم  بيِن ،گيرد مي  انجام براِي چنين کاري نشده 
قراردادي يا هاِي  ، و با عالمت، با توافِق ضمنيکننده درخواست

 خطرهاِي خيانت و جتناب ازاپهلو ــ به هدِف  ِي دو  مکالمه
ــ، در هر ساعتي   دارد  همراه  بهعملّياتي  اِي که چنين  کالهبرداري

هاِي  مکانِن  بودبازهاِي رسمِي  تساع از روز و شب، مستقل از 
  .تعطيِل آنها هاِي  اعت بيشتر در سولي مجاز، تجارِي
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  فروش پنهان
 در اين ين ساعت وادر رويد،  مي  راه است که اگر بيرون

خواهيد که نداريد، و اين چيز  ست که چيزي مي ااين ، براِي مکان
از شما تر  ها پيش  برسانم؛ چون اگر مدت شماتوانم به را من مي

مدتي بيشتر از شما، و اگر حتي اين   و براِي ن هستم اين مکادر
 ،تس اها ها و حيوان انسانبيِن   انه وحشيروابِط که ساعِت ،ساعت
 آن  درستمن دارم ست که  ادهد از اينجا، براِي اين نمي  م فراري

 رد  منکند خواهشي را که از جلوِي ء چيزي را که ارضا
کنم، سِر    خالي آناست که بايد خودم را از شود، و مثِل باري مي

   . منشود از جلوِي  مي  يا حيوان، که ردانسانهرکسي،  

توش رغِم ساعتي که  م، بهشو  نزديک مي شمااست که به اين
اندازند روِي   و حيوان خودشان را وحشيانه ميانسانمعموالً  

هاِي باز و  شوم، همين من، به شما، با دست مي  نزديک همديگر، 
 پيِش کند عرضه مي، با فروتنِي کسي که  شمابه ها رو  کِف دست

فروتنِي کسي که دارد پيِش کسي که  خرد، با  کسي که مي
 بينند طور که مي بينم، همان مي  را خواهِش شماد؛ و من خواه مي

ساختمان، توِي هاِي باال  رااي  پنجرهِي  شده   روشن چراِغروشنائِي
شود به   شما مثِل غروب که نزديک ميشوم به غروب؛ نزديک مي
محبت تقريباً، حيوان و  ، آرام، با احترام، با اين اولين روشنايي

 گردن کُنان، تا   رهاشانخيابان به حاِل خودهاِي   پايين راانسان
  نشان هاشان را وحشيانه به هم  هاشان و دندان بکشند توِي قالّده 

   .بدهند
ش  توانيد خواهان مي هباشم چيزي را ک  زده   حدسکه ايننه 

ِي  واستهباشم که بدانم؛ چون خ  داشته   شتابيکه اين، نه باشيد  
کنند   مي  تماشاش است، که ممکنِزچي ترين  ماليخوليايي خريدار

  به آن رخنه که  فقطاست همين مثِل راِز کوچکي که در انتظاِر 
 ارمغاني ؛ مثِل کنند دهند که به آن رخنه  مي کنند و به خود فرصت
. کنند  را باز ميشحوصله بند کنند و با   مي که سربسته دريافت
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،  هستممکانکه توِي اين   از همان وقتي  من خودم هم،آخر
تواند   ميي يا حيوانانسان  هرِي آن چيزي را که همهه ام خواست

ش  آَوَردش بيرون از خانه  اين ساعِت تاريکي، که ميتوي بخواهد 
هاِي  انساننشده و   هاِي ارضاء ِي حيوان وحشيانه خرخرهاِي رغِم  به

 بهتر از خريداِر دانم،  مي منکه  ش نشده؛ اين است دليل  ارضاء
ِي  دارد رازش را مثِل باکره مي  نگه  که هنوز براِي مدتي نگران

آن  دارم از پيش ، کهآورده اند تا جنده بشود  کوچکي که باَرش
رنجشي   که اين، و بدوِن  خواست  خواهيد منشما ازچه را که  

متقاضي   در وجود دارداي که  عدالتِي ظاهري کنيد از بي  احساس
  مناست که از کند، فقط کافي  ميرضهع پيِش کسي که بودنْ

   .بخواهيدش 
ندارد  اين زمين وجودروِي ديگري واقعِي عدالتِي  چون بي

است از  ست از سرما يا نازا ازمين، که نازا عدالتِي خوِد  جز بي
عدالتي  مخلوِط ماليِم گرما و سرما؛ بي ر از ندرت بارَو  گرما، و به

رود که  مي  زميني راه  تکّه مان هروِي ندارد براِي اويي که  وجود
 ؛است  مخلوِط ماليم همان گرما يا هماندر انقياِد همان سرما يا

 يا حيواِن هاِي انسان  که بتواند توِي چشم، يا حيوانيانسانو هر 
 باريک همان خطِّروِي  چون ،است  برابر، با اوکند  ديگري نگاه 

همان سرماها و هاِي  هدرروند، َب مي  جغرافيايي راه ِح عرِض و مسطّ
  هم ندارها؛ تنها مرزيچنين، هم، وچنينهم ها  اهمان گرماها، دار

 چرا  نامطمئن، اما مرزياست، فروشنده که هست، مرِز خريدار و 
خواسته دارند هم چيِز خواستني را، همزمان گود و  هم هر دو که

ها و   تري که هست مياِن انسان عدالتِي باز کم برجسته، تازه با بي
است که من موقّتاً  براِي اين . ها در نر و ماده بودِن آنها حيوان

، تا ما را دهم مي گيرم و گستاخي را به شما وام  مي فروتني را وام 
ست  ناچار يکي ا بدهند در اين ساعت که به از همديگر تشخيص 
  .براِي شما و براِي من
اين لحظه که ِي ماليخوليايي، توِي  من، باکره بگوييد پس به
 چيزي  منها، بگوييد به ها و حيوان کنند انسان خرخرهاِي خفه مي

شما برسانم، و   توانم به  هستيد و من مي ش خواهانرا که 
نرمي، با احترام تقريباً، شايد با شفقت؛ آن  شما به  ش به رسانم مي

هايي که توِي  ها و هموار کردِن کوه وقت، بعد از پر کردِن گودي
شويم از هم، با تعادلْ روِي بنِد باريک و  هستند، دور ميما 

هاِي  ها و حيوان مان، راضي در مياِن انسان مسطِّح عرِض جغرافيايي
 بودن؛ ولي از من  بودن و ناراضي از حيوان ناراضي از انسان 

شوم آن وقت بر  ؛ مجبور مي راتان نخواهيد که حدس بزنم خواسته
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 کردِن  را که در اختيار دارم براِي راضيِي آن چيزهايي  شمرم همه
شوند از زماني که اينجا هستم، و  کساني که از جلوِي من رد مي

 زماني که الزم است براِي اين بر شمردن چه بسا بخشکاَند قلِب
  .من را و بسوزاَند اميِد شما را

  

  مشتري
  من در مکاِن خاص و در زماِن خاصي نيست که راه

ِي ديگر،  اي به نقطه روم از نقطه م، همين؛ ميرو  مي روم؛ راه مي
گيرد نه در   مي براِي کارهاِي شخصي که فقط در آن نقاط انجام

اي دارم، و  شناسم نه هيچ جور خواسته مسير؛ نه هيچ غروبي مي
ِي  رفتم از آن پنجره مي.  بگيرم حوادِث مسيرم را خواهم ناديده مي

ِي روشِن ديگر، اين پايين  رهروشن، پشِت من، آن باال، به اين پنج
که از مياِن شما پيِش روِي من، بر مبناِي خطّي کامالً راست 

اما هيچ . قصد خواسته ايد آنجا جا بگيريد  گذرد چون به مي
 بدهد به اويي که از يک بااليي به بااليِي  اي نيست که اجازه وسيله

زير باال کند تا بعد ناگ  رفتن خودداري  رود، از پايين ديگر مي
کنند و با خطِر   مي برود، با پوچِي دو حرکت که همديگر را خنثي 

ها به هر قدم در مياِن آن دو  هاِي پرت شده از پنجره لهيدِن زباله
تر، ولي  کردن هر چه باالتر، فضاش پاک حرکت؛ زندگي 

آن  کرد تان تر؛ وقتي هم که آسانسور پياده ش هم سخت سقوط
ِي آن چيزي که  رفتن در مياِن همه کند به راه  تان مي پايين، محکوم

اي از خاطراِت در حاِل تباهي، مثِل  آن باال نخواسته ايد، مياِن کُپه
تان را  حساب  توِي رستوران، آن وقتي که پيشخدمت صورت

ِي آن  هاِي مشمئزتان، همه شمرد، توِي گوش  و بر مينويسد مي
  .کنيد  مي يد هضمها است دار هايي را که ديگر مدت خوراک

تر باشد، و  ش اين بود وانگهي که تاريکي باز هم غليظ الزمه
توانستم،  شما ببينم؛ آن وقت مي  من نتوانم چيزي از صورتکه اين

رفتيد تا  شايد، اشتباه کنم سِر حقّانيِت حضورتان و اُريبي که مي
ِي خودم اُريبي که  سِر راِه من قرار بگيريد، و من هم به نوبه

تواند آن  رانجام سازگار بشود با ماِل شما؛ ولي کدام تاريکي ميس
بدهد؟  قدر غليظ باشد که شما را کمتر از خودش تاريک جلوه 

هيچ شِب بي ماه نيست که نيمروز جلوه نکند اگر شما توش 
دهد که خواسِت  مي م  خوبي نشان بگرديد، و چنين نيمروزي به

، بلکه قانوِن  ينجا جا دادهمقدِر آسانسورها نيست که شما را ا
  ش اي که خاصِّ شما است، که با خود حمل نشدنِي جاذبه منسوخ 
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ها، که پابندتان  کنيد و ديدني است مثِل ساِک روِي شانه مي
  زنيد آه مي کند در اين ساعت به اين مکاني که از آن َتخمين  مي

  .ها را کشان ارتفاِع ساختمان
اي باشد که  ن ام، اگر خواسته چه من خواهاِن آ و اما آن

 ياد بياورم اينجا، در تاريکِي غروب، وسِط خرخِر  بتوانم به
، گذشته از اين آيد  شان به ديده نمي  هايي که حتي دم حيوان

اِي که دارم که ببينم ِول کرده ايد فروتني را، و به  خواسِت حتمي
ضعفي چون اگرچه اندک ــ  نکرده ايد گستاخي را  من پيشکش

براِي گستاخي دارم، بيزار ام از فروتني، چه توِي خودم چه توِي 
چه را که من خواهان  آيد از اين دادوستد ــ، آن  ديگران، و بدم مي
ِي من، اگر فقط يکي باشد، اگر آن  خواسته. ام، شما نداريد يقيناً
کند که پس  تان را، وادارتان مي سوزاَند چهره را به شما بگويم، مي

رويد آن وقت توِي  هاتان را، و در مي شيد با فرياد دستبک 
.  آيد ش به ديده نمي  دود که دم تاريکي مثِل سگي که چنان تند مي

َبرد که هرگز   مي ولي نه، ِکِدرِي اين مکان و اين ساعت از يادم
 ياد بياورم، نه، تقاضايي بيشتر از  اي داشته ام که بتوانم به خواسته
بگيريد   است که کناره   از شما بکنم، و حاال الزم  که ندارمعرضه

 ببنديد از محوري   گرفتن نشوم، که َرخت تا من مجبور به کناره

 کنيد خودتان را، چون آن نور،   بوده ام، که باطل گرفته که من ِپي
  شود، ادامه آن باال، باالِي ساختمان، که تاريکي به آن نزديک مي

کند اين تاريکي را مثِل  دن؛ سوراخ ميوقفه به درخشي دهد بي مي
دستمالي را که مدعِي   قابکند  ميوري که سوراخ کبريِت شعله

  .است  کردِن آن  خاموش
  

  فروش پنهان
آيم و هيچ  نمي حق داريد فکر کنيد که از هيچ جايي پايين 

کنيد  کنيد اگر گمان   مي هم قصد ندارم که باال بروم، ولي اشتباه
گريزان ام از آسانسور . کنم بت احساِس تأسف ميکه از اين با

کنند درشان   امتناع که ايننه . است از آب مثل سگ که گريزان
باشم خودم را توشان  داشته   اکراه که اينروم باز کنند، نه  را به 
دهد و من توش  مي م   کنم؛ ولي آسانسوِر در حرکت ِغلِغلک حبس
  ر چه دوست دارم ِغلِغلکدهم؛ و اگ مي  دست  م را از شرافت
باشم که ديگر ِغلِغلک  ش را داشته  ، دوست هم دارم امکانبشوم

آسانسورهايي هست که مثِل .  کند م حکم که شرافت نشوم همين 
کند، نه  ِي زيادش شناورتان مي بعضي از مخدرات است، استفاده
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م گير در پيش مي ، خطوِط منحني  نه هرگز پايين ام هرگز باال رفته
با اين . بندانم آتش را در مرکِز آن مي جاي خطوِط راست، و يخ 

، بلد ام به جا  امهمه زماني که در اين مکان حال، بعد از اين 
زده  ها، به نظر يخ هايي را که از دور، پشِت شيشه بياورم شعله

  به شدزمستان، ولي کافي است نزديکهاِي  آيند مثِل غروب مي
کلّي   َپرتِو بهکه اينياد آوردِن  حبت، براِي به آنها، آرام، شايد با م

 کردِن شما نيست، بلکه  م خاموش سرد وجود ندارد، و من هدف
داشتِن شما از باد است، و خشکاندِن َنِم لحظه به  اَمان نگه  در 

  .گرماِي اين شعله
باشيد، خطّي که روش  ش گفته  چون، هر چه هم که در باره

ه راست بود، کج شد ولي وقتي که من را رفتيد، شايد ک مي راه 
ِي دقيق را که من را ديديد درست  ديديد، و من گرفتم آن لحظه

تان انحنا گرفت، آن هم نه انحنايي  ِي دقيقي که راه در همان لحظه
کند از من، بلکه انحنايي که بياييد سمِت من، وگرنه ب  که دورتان 

شديد از من، آخر  ر ميکرديم با هم، بلکه دورت نمي هرگز مالقات 
ِي ديگر جا به  اي به نقطه رفتيد که از نقطه مي به سرعِت کسي راه 

سم چون جا به توانستم به شما بر شود؛ من هم هرگز نمي جا مي
سکون، به َرَونِد    آرامي، تقريباً به کُندي، به  شوم مگر به جا نمي

ي که از ِي ديگر، بلکه کس اي به نقطه رود از نقطه کسي که نمي
شود از جلوِي او  مکاني تغييرناپذير مترصِد کسي است که رد مي

اگر . و منتظر است که طرف تغيير بدهد اندکي مسيِر خودش را
  زديد، که چه بسا حاال ادعا کنيد اُريبي بوده گويم منحني  هم مي

گويم   از من، که آن وقت در جواب ميکردناست براِي حذر 
ِي نزديک شدن، چه بسا به اين خاطر باشد است برا حرکتي بوده 

نکرده ايد، که هيچ خطِّ  که دسِت آخر شما اصالً مسير عوض 
راستي وجود ندارد مگر نسبت به يک طرح، که ما بر مبناِي دو 

 خالصه دسِت آخر جز اين که اينکنيم، و   مي طرِح متمايز حرکت
ه را يا کرديد و من گرفتم اين نگا م  ماَند که شما نگاه نمي

شديد،  ، در نتيجه، خطّي که روش جا به جا ميکه اينبرعکس، و 
هر چند هم که مطلق بود، نسبي شد و پيچيده شد، نه راست نه 

  .منحني، بلکه محتوم
  

  مشتري
هاي نامجاز  با وجوِد اين، براي خوشاينِد شما، خواسته

م هاِي مجاِز روز انجا هام را توِي ساعت من يکي، معامله. ندارم
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شده با روشنايِي  هاِي تجارِي مجاز و چراغاني دهم، توِي مکان مي 
ِي من متعلّق  خانه شايد جنده باشم، ولي اگر جنده ام، جنده. برق

ِي من در پناِه نوِر قانوني  خانه چنين دنيايي نيست؛ جنده به اين
ِي قانون   تمبرخورده،  بندد سِرشب چيند و درهاش را مي مي بساط 

ز چراِغ برق، چون حتي نوِر خورشيد قابِل اعتماد و روشن ا
چه انتظاري داريد، شما يکي، از مردي . هايي دارد نيست و تباني
دارد که مجاز نباشد و تمبرخورده، قانوني و غرق  که قدمي برنمي

هاش؟ اگر هم اينجا  ترين گوشه در روشنايِي برق حتي تا کوچک
، در جا به جايي، از خطْ هستم، در مسير، در انتظار، در تعليق

اصطالح جاِي   گي بيرون، موقّت، عمالً غايب، بهبيرون، از زند
گويند، در باِب کسي که با هواپيما از آتالنتيک  ديگر ــ آخر مي

ِي زماني از گروِئنلند است، و  گذرد، که او در فالن فاصله مي
؟ ــ و اگر اصالً آيا واقعاً آنجا است؟ يا در قلِب پر آشوِب اقيانوس
باشد، هيچ  اُريبي زدم، هرچند هم که خطِّ راسِت من دليلي نداشته 

شود  روم، کج  اي که مي آيم و تا نقطه اي که مي دليلي، که از نقطه
کنيد راِه من را، انباشته از  يکهو، براِي اين است که شما سد مي

 ولي. هاِي وجوِد مقاصِد نامجاز توِي من مقاصِد نامجاز و فرض
کند، حتي  چه بيش از هر چيزي توِي دنيا مشمئزم مي بدانيد که آن

بيش از مقاصِد نامجاز، بيش از خوِد عمِل نامجاز، نگاِه آن کسي 
ِي داشتِن آنها  است که شما را پر از مقاصِد نامجاز و خوکرده

کند؛ نه فقط به دليِل خوِد اين نگاه، که ِکِدر است با اين  فرض مي
 کدرکردِن سيالِب کوهستان، ــ تازه نگاِه شما يکي همه تا حدِّ

تواند الي برِکشد تِه يک ليوانْ آب ــ بلکه به اين سبب که فقط  مي
از وزِن اين نگاه روِي من، بکارتي که در من است خودش را 

رفته، و خطِّ راست هم  کند يکهو، معصوميِت خطا  دريده حس مي
ِي روشِن ديگر ببرد،  وشن به نقطهاي ر که قرار بود من را از نقطه

شود در اين  شود و هزارداالِن تاريک مي  شما خميده ميسبِب  به
  .شده ام ِي تاريکي که من در آن گُم  خطّه

  

  فروش پنهان
م   تا اسب ايددر کوشِش سراندِن خاري زيِر زيِن اسِب من
م عصبي است و  عصبي بشود در برود از جا؛ ولي، اگرچه اسب

 داشته ام، به اين سادگي در  ش رِکش، به افساِر کوتاه نگهگاهي س
شناسد ضخامِت  رود از جا؛ خار تيغ نيست، اسِب من مي نمي

با وجوِد اين، کي . تواند بيايد با خاِرش ش را و کنار مي چرِم زين
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آورند   مي ها را کامالً بشناسد؟ گاهي تاب است که خلقياِت اسب
تواند به   گاهي غباري مانده در يراق ميشان، سوزني را در تهيگاه

 کند از زين سوار  جفتک بيندازدشان، دور بچرخاندشان و پرت
  .را

زنم، توِي اين ساعت،  مي بدانيد پس که اگر با شما حرف 
زيِر : اين جور، آرام، شايد هنوز با احترام، به سياِق شما نيست

ا کسي را گذارد توِي شم فشاِر يک چيزهايي، با بياني که مي
، يک ترِس کوچِک حاد، داردبدهند که انگار ترسي  تشخيص 

اي از َچِک محتمِل پدرش؛ من،  معني، زيادي پيدا، مثِل ماِل بچه بي
بشود، بياِن اين ِخطّه و  گذارد شناخته  بياِن کسي را دارم که نمي

ها گردن توِي قالّده  اين بهره از زمان را دارم که توش آدم
م را نگه  کوبند؛ من، زبان ها سر به َپرچين مي ککشند و خو مي
ِکشي تا خودش را نيندازد  داشتِن افساِر اسِب تخم دارم مثِل نگه  مي

 کنم کمي فشاِر  کنم، اگر شل سِر ماديان، چون اگر افسار را ِول 
هام خوِد من را از زين  هام را، واژه هام را و ِکشِش بازو انگشت
شوند سمِت افق با شقاوِت يک اسِب   ميکنند و سرازير  مي پرت

کند کوير را و ديگر هيچ چيزي جلودارش  عربي که حس مي
  .شود نمي

 شما را بشناسم، با نزاکت برخورد که اينبراِي همين، بدوِن 
ِي اول، از همان قدِم اولي که به  کردم با شما، از همان کلمه

ام، بي آن که طرِف شما برداشتم، قدمي درست، فروتنانه، بااحتر
بدانم آيا اصالً چيزي توِي شما هست که قابِل احترام باشد، بي 

کند که اصالً  م  آن که چيزي از شما بدانم که بتواند آگاه
دهد که من فروتن باشم  مي من اجازه  هاِي ما به ِي موقعيت مقايسه

سبِب وقِت  و شما گُستاخ، گستاخي را براِي شما گذاشتم به 
يم، چون آن وقِت غروبي که  شد توش به هم نزديکغروبي که ما

شما به من نزديک شديد، وقتي است که نزاکت ديگر توش 
شود، که ديگر هيچ چيزي توش  اجباري نيست و پس ضروري مي

اي وحشيانه در تاريکي، و من  اجباري نيست مگر رابطه
ِي يک  دستمالي روِي شعله توانستم بيفتم روِي شما مثِل قاب مي
اين نزاکت، . ِي شما را، ناغافل توانستم بگيرم يقه ع، ميشم

بندد شما   کردم، مي ضروري ولي مجاني، که من به شما پيشِکش
باشد که من   شدهرا به من، حتي اگر فقط به اين خاطر هم 

اي که ِله  تان مثِل چکمه توانستم، از سِر غرور، پا بگذارم روي مي
دانستم، به دليِل اين هيکل  ن ميکند کاغِذ ِچرکي را، چون م مي

ِي ما است ــ و در اين ساعت و در اين مکان فقط  که تفاوِت اوليه
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دانيم  کند ــ، که هر دوِي ما مي هيکل است که تفاوت ايجاد مي
  .چکمه کي است و کاغِذ ِچرک کي

  

  مشتري
م  کرده باشم، بدانيد که دل  هر حال چنين کاري اگر هم به

نشيند و  گردد و مي نگاه مي. ما نگاه نکرده باشمخواسته به ش مي 
طرف است و آزاد، مثِل زنبور در  اي بي کند در منطقه گمان مي

ولي چه . ِي محصوِر علفزار ِي گاو در پهنه گُلزار، مثِل پوزه
م  زده  کردن سمِت آسمان غربت شود کرد با نگاِه خود؟ نگاه مي
سرِت چيزي را خوردن م؛ ح زده کند و خيره شدن به زمين غم مي

يکسان    نداريد آن چيز را، هر دو بهکه اينياد آوردِن  و به 
  خود نگاهروِي   بنا بر اين بايد درست به روبه. کننده اند فرسوده

کرد، به ارتفاِع خود، حاال هر سطحي که باشد و پا موقتاً آنجا 
ه اآلن رفتم آنجايي ک  مي  باشد؛ براِي همين، وقتي راه ه شد گذاشته
م لزوماً بايستي  رفتم و حاال متوقّف ام آنجا، دير يا زود نگاه راه مي
خورد به هر چيِز مانده يا روان در همان ارتفاِع من؛ چرا که  برمي

بنا بر فاصله و قوانيِن پرسپکتيو، هر انسان و هر حيواني موقّتاً و 

 که شايد، در واقع، تنها فرقي. تقريباً در همان ارتفاِع من است
عدالتي،  دهيد تنها بي  مي ماَند براِي تمايِز ما، يا اگر ترجيح  مي باقي

مان ترِس مبهمي دارد از َچِک محتمِل ديگري؛  اين است که يکي
 ما است  دهيد تنها عدالت، ناداني مي و تنها شباهت، يا اگر ترجيح 

ِي اين  ِي وقوِع آينده ِي اشتراِک اين ترس، از درجه از درجه
  .ِي متقابِل شدِت آنها ها، و از درجه َچک

ِي  کنيم مگر بازسازِي رابطه ترتيب، کاِر ديگري نمي  اين  به
ها و در  ها ِبيِن خودشان در ساعت ها و حيوان معمولِي انسان

 گرفته  شان هاِي نامجاز و ظلماني که نه قانون زيِر پوشش مکان
ها و   حيواناست نه برق؛ براِي همين هم است، به سبِب نفرِت

دهم   مي دهم قانون را و ترجيح مي ها، که ترجيح  نفرِت انسان
کنم که هر نوِر طبيعي و هر  روشنايِي برق را و حق دارم گمان 

ها جهان را  ِي فصل نشده نشده و حرارِت تصحيح  هواِي تصفيه 
کند؛ چرا که هيچ صلح و حقوقي در عناصِر طبيعي  پرمخاطره مي

 نيست در دادوستِد نامجاز، فقط تهديد است و نيست، دادوستدي
ِي  فرار و کُتک، بي چيِز فروختني و بي چيِز خريدني، بي سکّه

هايي که توِي  ها، تاريکي، تاريکِي انسان معتبر و بي مقياِس قيمت
روند؛ و اگر به سمِت من آمديد، براِي اين  شب به سمِت هم مي
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پرسيدم  اگر از شما ميخواهيد بزنيدم؛ و  است که دسِت آخر مي
داديد که،   مي خواهيد بزنيدم، حتماً به من جواب که چرا مي

اي که به خوِد شما مربوط است، که  دليِل محرمانه دانم آخر، به مي
اين است که چيزي از شما . ضروري نيست، البد، من بدانم

افتد از بام و همين  زنند آيا با سفالي که مي مي حرف . پرسم نمي
 را؟ زنبوري هستيم نشسته بر تان  است که خرد کند جمجمهاآلن 

ِي گاوي هستيم که خواسته بچرد سمِت ديگِر  گُلي عوضي، پوزه
شويم،  رويم، پشيمان مي کنيم يا در مي  مي ؛ سکوتدار ِي برق نرده

هاِي نامعقول،  توانيم، انگيزه مي کنيم که  مانيم، آن مي منتظر مي
  .قانوني، تاريکي بي

که در آن اَسرار جاري  پا گذاشته ام توِي يک نهِر طويلهمن 
که  ها؛ و از اين اسرار و از اين تاريکي است مثِل فضوالِت حيوان
اي که براساِس آن،  گيرد آن قاعده  مي خاِص شما است سرچشمه

خورند، هميشه بايد انتخاب کرد  بيِن دو انسان که به هم برمي
بد، در اين ساعت و در اين کند؛ و ال اويي بود که حمله مي

افتد،  ها، بايد به هر انسان يا حيواني که نگاه به او مي مکان
تان بود  دانم آيا در نيت نمي:  او گفت نزديک شد و او را زد و به

  که من را بزنيد، به دليلي نامعقول و مرموز که در هر حال الزم

  هت، ترجيح هر ج بگذاريد، ولي، به ش  ديديد با من در ميان نمي
اولي باشم و دليِل من، اگر هم نامعقول است، دسِت کم ه ام  داد

آخر، به سبِب حضوِر من و حضوِر شما و به سبِب : سري نيست
زد که شما   توي هوا موج ميش هامان، امکان تالقِي اتفاقِي نگاه

افتد تا  دادم سفال باشم که مي اول من را بزنيد؛ من هم ترجيح 
  .ِي گاو  تا پوزهدار ِي برق دهجمجمه، نر

اي باشيد داراِي  وگرنه، اگر راست بود که شما فروشنده
شان و  کنيد از بر َمال کردن  مي هايي چنان مرموز که امتناع جنس

شان بزنم، و من هم  اي ندارم که حدس من هم هيچ وسيله
اي چنان سري که خودم هم از آن  خريداري باشم با خواسته

اي دارم مجبور ام  بشوم خواسته  مطمئن که اين براِي خبر ام و بي
اي که خون  م را مثِل خراشيدِن زخِم خشکيده بخراشم خاطره

  بچکانم از آن، اگر راست است اين، پس چرا همچنان مدفون نگه
، اينجا  شده امهاتان را، در حالي که من متوقّف داريد جنس مي 

، مهروموم، که روِي  ندهگُهستم و منتظر ام؟ مثالً توِي يک ساِک 
 ناملموس، که انگار وجود  ِي َبريد، عيِن يک قانوِن جاذبه شانه مي

ندارند و نبايد وجود داشته باشند مگر با در آمدن به شکِل يک 
ها، که  تيزخانه ها، جلوِي استريپ کن جمع خواسته؛ مثِل مشتري
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، شب، که گرديد خانه گيرند، وقتي که داريد برمي ميان را ت آرنج
. خانم اينجا است، امشب: سرانند تان مي بخوابيد، و توِي گوش

بدهيد، اگر نامي بدهيد به   شان در حالي که اگر به من نشان
گرفته و پس  تان، حاال چيزهاِي مجاز يا نامجاز، اما نام َعرضه

توانم  م بگوييد، مي شان را به دسِت کم قابِل تشخيص، اگر نام
گر خودم را مثِل درختي حس نکنم که تکان بگويم نه، و دي

. لرزاَند هاش را مي جا که ريشه باشد از بادي آمده از هيچ خورده  
  تان چون بلد ام بگويم نه و دوست دارم بگويم نه، قادر ام مبهوت

هايي را که  ِي شيوه خودم، بشناسانم به شما همههاِي  کنم با نه
شوند که  مي هايي شروع  يوهِي ش براِي گفتِن نه هست، که با همه

ِي  ها و همه ِي پيرهن براِي گفتِن بله هست، مثِل لََوندهايي که همه
شان را انتخاب نکنند، و  کدام کنند که هيچ  مي ها را امتحان کفش

َبرند جز از حظِّ رد  ِي آنها مي  کردِن همه حظّي که از امتحان
ن را بگيريد، نشان تا تصميم. آيد نمي  عمل  ِي آنها به کردِن همه

کند،  جاهلي هستيد که سنگفرش لگدکوب مي: بدهيد خودتان را 
تان را بچينيد اول، آن وقت  ؟ در صورِت اخير، بساط ايديا کاسب

  .ش کردن   مانيم به نگاه مي
  

  فروش پنهان
خواهم کاسب باشم، و نه جاهل،   ميکه ايندرست براِي 

م چه دارم و چه به شما گوي بلکه يک کاسِب واقعي، به شما نمي
بياورم دسِت رد را، که  خواهم تاب  کنم، چون نمي نهاد مي پيش

دارد، چون  هر کاسبي بيش از هر چيِز دنيا از آن است که واهمه 
اين است که . سالحي است که خوِد او ازش برخوردار نيست

 بگيرم؛ ولي  خواهم هم يادش هرگز ياد نگرفته ام بگويم نه، نمي
 خرده صبر کنيد،  بله يک: ِي انواِع بله، همه را بلد ام هحاال هم

خيلي صبر کنيد، تا ابد اينجا با من صبر کنيد؛ بله ازش دارم، ازش 
آورم، هيچ وقت ازش نداشتم  آورم، ازش داشتم و باز ازش مي مي

کنيم  فرض:  بگويندم حاال بيايند به. آورم تان ازش مي ولي براي
ش هم بياوريم، شما هم چيزي  زبان م، بهباشي اي داشته  خواسته
دارم چيزي را : گويم  کند؟ آن وقت مي ش باشيد که ارضاء نداشته 

تصور کنيد با اين حال که : کند؛ اگر به من بگويند ش  که ارضاء
:  بگويندم حاال به. ش باز باشيدش؟ ــ حتي در تصور، دارم نداشته 
ن باشد که مطلقاً کنيم که دسِت آخر اين خواسته چنا فرض

  باشيد که براِي ارضاء نخواهيد حتي فکِر داشتِن چيزي را داشته 
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رغِم اين  ش، به کردِن آن الزم است؟ راستش، حتي با نخواستن
  .چه را که بايد، با وجوِد اين حتي، دارم آن

تر؛ هر  تر، خريدار اَطواري ولي فروشنده هرچه درست
شناسد، در  اي است که هنوز نمي اي ِپِي ارضاء خواسته فروشنده

ِي خودش را تسليم ارضاء َبَدوِي  حالي که خريدار هميشه خواسته
شود؛ اين  نهاد مي کند که به او پيش تواِن رد کردِن چيزي مي

کند با امتناع، و  ش غَلَيان مي نيامده  زبان  ِي به طوري خواسته
کردِن  ر اَفکنده َبَرد از س رود توِي لذّتي که مي مي ش يادش  خواسته
شان را  هايي نيستم که تابلو ولي من از نژاِد کاسب. فروشنده
. ها به خشم و انزجار کنند براِي ارضاء رغبِت خريدار  مي وارونه

من اينجا نيستم که لذّت بدهم، بلکه اينجا هستم براِي پرکردِن 
ِي خواسته، احضار کردِن خواسته، مجبور کردِن خواسته  ورطه
ش به زمين، شکل و سنگيني  به خودش بگيرد، کشيدن يکه نام
ش، با شقاوِت ناگزيري که هست در شکل و سنگيني   دادن به

بينم که ماِل شما مثِل  از آنجايي هم که دارم مي. دادن به خواسته
ش  هاتان ليس شود و لب هاتان پديدار مي ِي لب بزاق در گوشه

 که اينتان سرازير بشود يا  مانم تا از چانه زنند، باز منتظر مي مي
 کنم، چون اگر زودتر آن  کنيد که به شما دستمال تعارف ش  تف

کنيد، و اين  م را رد مي دانم که دست  کنم، مي را به شما تعارف
  .بياورم خواهم تاب  رنجي است که من اصالً نمي

دارد، توِي  چون چيزي که هر انسان يا حيواني از آن واِهمه 
رود که حيوان، که   مي  انسان در همان ارتفاعي راهاين ساعتي که

رود که هر انسان، رنج   مي هر حيواني در همان ارتفاعي راه
نيست، چون رنج سنجيدني است، و تواِن تحميل و تحمِل رنج 

 دارد،  چه بيش از هر چيِز ديگري از آن واهمه سنجيدني است؛ آن
ش آشنا  جي که برايغرابِت رنج است، و وادار شدن به تحمِل رن

 خواهد شد بيِن َدد و  اي که همواره حفظ چنين، فاصله اين. نباشد
دهند، از ارزيابِي متقابِل  مي تشکيلجهان را جمعيِت  که ، دوشيزه
   تواند خيلي ساده تقسيم آيد، چون آن وقت جهان مي  نميها قدرت

 سِر هر ، و هر َدد خودش را بيندازد ها شود بيِن َددها و دوشيزه
چه دور نگه  دوشيزه و جهان ساده خواهد بود احتماالً؛ بلکه آن

 خواهد داشت از  ش دارد َدد را و تا ابديت هم دور نگه مي 
ها است، مثِل اين  پايانِي غرابِت سالح پايان و بي دوشيزه، راِز بي

همراه  شان به  ها توِي کيِف دستي  هاِي کوچکي که دوشيزه بمب
شان  پاشند تا به گريه ها مي  هاِي َدد ايِع آن را توِي چشمدارند، که م 

  ها گريه ها را ديد که پيِش دوشيزه  شود َدد بيندازند، و يکهو مي
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کنند، از هرگونه شرافتي بي بهره، نه انسان، نه حيوان، هيچ  مي
اين است که . شده، فقط اشِک خجالت در خاِک يک کشتزار

قدر هم به هم بدبين،  ند از هم و همانا  بيمناک ها َددها و دوشيزه
 که خودش هم کند  مي  را تحميلهايي چون هر کس فقط رنج

 واهمه دارد که خودش هايي ، و فقط از رنجکند ش  بتواند تحمل
  .کند ش  نتواند تحميل

تان را، خواهش  پس رد نکنيد که به من بگوييد سبِب َتب
 بگوييد به من؛ و اگر ش، تان را به من، دليل کنم، سبِب نگاه مي

دار نشود، خوب، به من  تان خدشه موضوع اين است که شرافت
گويند، يا رو به ديواِر يک  بگوييد جوري که به يک درخت مي

کنند، لُخت،   مي زاري که توش گردش زندان، يا در خلوِت پنبه
چون تنها شقاوِت . کنيد م   حتي نگاهکه اينشب؛ به من بگوييد بي 

ين وقِت غروب که هر دوِي ما توش هستيم، اين نيست واقعِي ا
 کند، يا شکنجه، يا  ش  کند آن يکي را، يا مثله که انساني زخمي

بيندازد؛ شقاوِت  ش  عضوها و سرش را ِبکََند، يا حتي به گريه
زند که انسان يا  واقعي و دهشتناک از آن انسان يا حيوان سر مي

 در  کند مثل سه نقطه ش مي عگذارد، که قط حيوان را ناتمام مي
کردن به  گرداَند از او بعد از نگاه  وسِط يک جمله، که رو برمي

سازد، خطاِي  او، که از حيوان يا انسان خطاِي باصره مي
کنند   مي کنند و مچاله  مي اي که شروع تشخيص، خطا، مثل نامه

  .يکهو درست بعد از نوشتِن تاريخ
  

  مشتري
دزدد يا زيادي  تيد که چيزي نميراهزِن بسيار شگفتي هس

دزِد عجب نوبري که شبانه وارِد  دهد که بدزدد، ميوه مي ش  ِلفت
نکرده  ها را جمع  ها و ميوه شود براِي تکاندِن درخت باِغ ميوه مي

 ايد و من ام که غريبه ام؛ ها شما ايد که آشناِي اين مکان. رود مي
د؛ من اويي ام که  دارد که بترس ترسد و حق که مي ام من اويي

دهد  مي تواند بشناسدتان، که فقط احتمال  شناسدتان، که نمي نمي
با شما بود که حدس بزنيد، که چيزي . تان را توِي تاريکي هيکل
کردم، به   ببريد، آن وقت شايد به حرکِت سر تأييد مي را نام

 م  خواهم که خواسته شديد آن وقت؛ ولي نمي خبر مي عالمتي، با
. شود مثِل خونْ توِي يک سرزميِن بيگانه وپوچ پاشيده  چسِر هي

خطري متوجِه شما نيست؛ از نگراني و ترديد و بدگمانِي من 
ها  روم؛ اين خيابان آيم و به کجا مي دانيد از کجا مي باخبر ايد؛ مي
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دانيد؛ من،  هاتان را مي شناسيد، به اين وقت آشنا ايد، نقشه را مي
من، پيِش .  من همه چيزم در خطر استدانم و همين چيزي نمي

ِي  شده هستم که به جامه شما، انگاري جلوِي اين مردهاِي زن 
داند آلت  دهند، دسِت آخر، ديگر کسي نمي مردانه تغييِر لباس مي

  .کجا است
چون دسِت شما گذاشته شد روِي من مثِل دسِت راهزن 

   آن وقت رنجش يا مثِل دسِت قانون روِي راهزن، و از روِي قرباني
 آيا که اينخبر از  خبر از تقديِر خودم، بي خبر، بي کشم، بي مي

دانم   نميکه اينکشم از   مي ، رنج امتحِت محاکمه ام يا همدست
 چه زخمي به که اينکشم از ندانستِن   مي کشم، رنج  مي از چه رنج

شايد در واقع اصالً عجيب . ريزم زنيد و از کجا خون مي من مي
، بلکه مکّار ايد؛ شايد جز خادِم قبا گردانده قانون نيستيد، نيستيد

 دام  کند براِي به ترشح مي  که قانون به شباهِت راهزنها از همان
پس، از . ؛ شايد، دسِت آخر، از من درستکارتر ايد انداختِن راهزن 

 چيزي گفته يا خواسته که اين اين قرار، سِر هيچ، از سِر اتفاق، بي 
اِي هستم که  دانستم کي هستيد، چون خارجي ون نميباشم، چ
داند اينجا چه قبيح است  شناسد، نمي داند، رسوم را نمي زبان نمي

رفتار  چه معمول، چه پشت است چه رو، که مثِل گول و گُم

بودم، انگار که بدترين  کند، انگار که چيزي از شما خواسته  مي
 بودم که حاال مقصِر تقاضا  ز شما تقاضا کردهچيِز ممکن را ا

اي مثِل خون پيِش پاِي شما از من جاري  خواسته. ش باشم کردن
، که فقط شما ايد آورم نميشناسم و به جا  اي که نمي شد، خواسته

  .کنيد ش مي شناسيدش و تشخيص که مي
کنيد، با دستپاچگِي   مي پس اگر اين طور است، اگر سعي

بگذاريد که با شما يا عليِه شما  ائن، در تنگنام مشکوِک يک خ
بکنم تا در هر حال مجرم باشم، اگر اين است، پس  ِاقدامي 

نفِع   نکرده ام، نه به  بپذيريد دسِت کم که من هنوز هيچ اقدامي
 کردِن من نيست،  شما نه ضدِّ شما، که هنوز َسببي براِي مالمت

بدهيد براِي من که  هادت ش. که درستکار مانده ام تا اين لحظه
 داشتيد، که نماندم مگر به اين  م   توِي تاريکي نگهنيامد  م خوش

 بدهيد که من   گذاشتيد روِي من؛ شهادت دليل که شما دست
درخواسِت روشنايي کردم، که نلغزيدم توِي تاريکي مثِل دزد، به 
خواسِت خودم و با مقاصِد نامجاز، بلکه غافلگير شدم توِي 

که  ش وقتي خواب  اي توِي تخِت يکي و فرياد کشيدم، مثل بچهتار
  .شود چراِغ خواِب آن يکهو خاموش مي
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  فروش پنهان
عليِه شما در سر  هاِي خشونت کنيد که نيت  مي اگر گمان

دارم ــ که شايد هم حق داريد ــ، خيلي زود نوع و نامي نسبت 
ا آمده ايد که آلِت  دني شما با اين فکر به. ندهيد به اين خشونت 

ماَند، و اين فکر  انسان در جاِي خاصي قايم شده و همانجا هم مي
دانم ــ با  کنيد؛ با اين حال، من يکي مي  مي را محتاطانه حفظ

ــ، که آلِت انسان در ه ام   دنيا آمد ِي شما به  به همان شيوهکه اين
 کند، صرِف طوِل زماني که او صرِف انتظار و فراموشي مي

جنبد از جايي به جاِي ديگر، هرگز پنهان  نشستن در خلوت، مي
گردند؛ و هيچ  ش نمي ا در جايي مشخص، بلکه پيدا آنجا که ِپي

است  آلتي، پس از گذشِت زماني که انسان در طوِل آن ياد گرفته 
 شبيِه هيچ آلِت کند،  آرامي استراحت  بنشيند و بهش در خلوت

 آلِت نر شبيِه آلِت ماده نيست؛ که  قدر که ديگري نيست، همان
 گونه قبا گرداندن وجود ندارد براِي چنين چيزي؛ بلکه فقط  هيچ

هاِي مياني، که نه  دو ِدلِي ماليِم چيزها است و بس، مثِل فصل
است، نه زمستاِن در کسوِت  تابستاِن در کسوِت زمستان

  .تابستان

ِ آن  ه سببارزد که طرف ب وجوِد اين، يک حدِس تنها نمي با 
ِي جواِن خود در  هراسان بشود؛ تخيِل خود را بايد مثِل محبوبه

بگردد،  ش که ِول  اگرچه خوب است ديدن: اختيار گرفت
من مکّار نيستم، .  بدهد احمقانه است بگذارند نزاکت را از دست

م را از سِر کنجکاوِي محض روِي بازوتان  کنجکاو ام؛ دست
يا با تني که ظاهِر مرِغ َپرکَنده دارد، بودم، تا بدانم آ گذاشته 

کند يا سرماِي مرِغ مرده، و حاال،  گرماِي مرِغ زنده مطابقت مي
بريد مثِل   مي شما، اهانت نباشد اين گفته، از سرما رنج. دانم مي

ِي نيم َپرکَنده، مثِل مرِغ مبتال، به معناِي دقيِق کلمه، به  مرِغ زنده
شان توِي مرغداني  دويدم ِپي ، ميکچلِي َپرريز؛ کوچک که بودم

بکنم، از سِر کنجکاوِي محض،  بکشم و کشف  دست شان  بهکه 
امروز . شان دماِي مرگ است يا دماِي زندگي که آيا دماِي بدن

 کردم،  زدم، سرماِي مرگ را توِي شما حس که به شما دست 
 کردم، آن جوري که فقط يک زنده  ولي رنِج سرما را هم حس

م را براِي  به اين خاطر است که کُت. بکشد د رنج توان مي
   کردم، چون من يکي رنج هاتان به شما تعارف پوشاندِن شانه

، تا آن حد که ه ام نبرد هيچ وقت هم ازش رنج . م از سرمابر نمي
برده ام از آشنا نبودن به اين رنج، تا آن حد که تنها رؤيايي  رنج 
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هايي که هدف نيستند،  ين رؤياکه داشتم، کوچک که بودم ــ از ا
اند که بچه توِي آن   اي  اند، لحظه هاِي مضاعف بلکه زندان

هايي که رؤيا  زاده بيند، مثِل برده ش را مي هاِي اولين زندان ميله
زاده اند ــ، رؤياِي من يکي اين بود که با برف و  بينند ارباب مي

  . شما استيخبندان آشنا بشوم، با سرما آشنا بشوم که رنِج
ش اين نيست که  م، معني داد م را به شما قرض  اگر فقط کُت

، بلکه، بريد مي    است که از سرما رنجتان ندانم که نه تنها از باالتنه
اهانت نباشد اين گفته، از باال تا پايين و شايد حتي کمي هم فراتر 

شود، من هميشه اين  از آن؛ تا آنجايي هم که به من مربوط مي
 فکر کرده ام که به يک سرمايي بايد لباِس مربوط به همان طور

 که اينقسمتي را داد که او از آنجا سردش است، حتي به قيمِت 
طرف يکهو خودش را ببيند که لخت شده است از باال تا پايين و 
شايد حتي کمي هم فراتر از آن؛ ولي مادرم، که اصالً خسيس 

 گفت که اگر چه در خوِر نبود بلکه مبادِي آداب بود، به من
تحسين است دادِن پيرهن يا کُت، يا هر چيِز ديگري که باالتنه را 

پوشاَند، در عوض هميشه بايد حسابي ترديد کرد در دادِن  مي
 در هيچ موقعيتي شايسته نيست واگذار کردِن که اينکفش، و 

  .شلوار

اورم  ازش سر در بيکه ايندانم ــ بدوِن  طور که مي اما، همان 
دانم ــ که زميني که ما، شما و من و  ولي به يقيِن مطلق مي

توازن روِي شاِخ گاوي   ش قرار داريم، خودش به ديگران، روي
 داشته شده  قرار دارد و به دسِت مشيِت الهي در اين وضعيت نگه

 کامالً بدانم چرا که اينکنم ــ بي   طور هم سعي مي است، همان
 کنم به  کنم ــ خودم را محدود دي سعي ميولي بدوِن هيچ تردي

چه شايسته است و پرهيز کنم از هر چه ناشايست است، مثِل  آن
ِي بام حتي پيش از  اي که بايد بپرهيزد از خم شدن بر لبه بچه

طور هم که بچه گمان  فهميدِن قانوِن سقوِط اجسام؛ و همان 
کنند تا مانِع   مي ِي بام را به او قدغن کند که خم شدن بر لبه مي

کردم که واگذار کردِن  ها خيال مي ت پرواِز او بشوند، من هم مد
کنند تا مانِع او بشوند که شور يا   مي شلوار را به پسربچه قدغن

ولي امروز که چيزهاِي بيشتري .  برَمال کندش را  مالِل احساسات
در فهمم، که  پذيرم که نمي فهمم، که چيزهاِي بيشتري را مي مي

اين مکان و در اين ساعت اين همه زمان مانده ام، که ديده ام 
شان کرده ام و گاهي هم دست  بگذرند اين همه رهگذر، که نگاه

 چيزي بفهمم و که اين ، اين همه دفعه، بي ه امروِي بازوشان گذاشت
پوشي از  الوصف بدوِن چشم  بخواهم چيزي بفهمم اما معکه اين بي 
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برداشتن از گذاشتِن دستي روِي  ا و بدوِن دست  کردن به آنه نگاه
 آوردِن انساني که رد   چنگ تر است به بازوي آنها ــ چون آسان

دانم که هيچ  شود تا مرغي که در مرغداني است ــ، خوب مي مي
چيِز ناشايستي وجود ندارد نه در شور و نه در مالل که الزم 

بي آن که  کرد ه پيروي بايد از قاعدکه اينشود، و  باشد پوشانده  
  .دانست چرا

تازه، اهانت نباشد اين گفته، اميدوار بودم با پوشاندِن 
. م، ظاهرتان را به چشِم خودم آشناتر کنم هاِي شما با کُت شانه

کند، و به ديدِن شما که ساعتي م   تواند خجالتي غرابِت زياد مي
 بيمار   نهآمديد، از خودم پرسيدم که چرا مرِد پيش به سمِت من مي

ريزد   پوشيده که مبتال به کچلي است و َپرهاش مي عيِن مرغي لباس
گردد توِي مرغداني با پرهايي که به مشيِت  و همچنان مي

مانده اند؛ چه بسا هم، از سِر   هنوز روِي تنش سيخ ش  مريضي
 کردم که سرم را بخارانم و اُريبي  خجالتي بودن، به اين بسنده

دوري کنم، البته اگر، توِي نگاِه شما که به من بزنم که از شما 
رود،   بودم که مي هاِي کسي را نديده بود، فروِغ چشم دوخته شده 

 کند، و اين فروغ من را از  معناِي دقيِق کلمه، چيزي درخواست به
  . انداختتان صرافِت لباِس مضحک

  

  مشتري
آوردِن چه هستيد از من؟ هر حرکت که  اميدواِر در 

  رسد؛ نگران کنم، مثِل يک نوازش به انجام مي ش تلقّي مي يا ضربه
اگر مايل ايد . خورد  که بايد کَُتک  کننده است نوازش شدن وقتي

حاال . خواهم که دسِت کم بدگمان باشيد از رفتن بمانم، مصراً مي
  يد، چرا نبايد اول شکا که اتفاقاً مدعِي فروختِن چيزي به من 

هام خالي  چيزي دارم که بپردازم؟ اصالً شايد جيبکنيد که اصالً 
 را روِي م خواستيد پول است؛ صادقانه اين بود که اول ازم مي

پيشخان رو کنم، همان کاري که معموالً با مشترِي مشکوک 
بريد که  چه لذّتي مي: هيچ چنين چيزي از من نخواستيد. کنند مي

ت به اين مکان سرتان کاله برود؟ من براي پيدا کردِن مالطف
کند، قوا  تکّه حمله مي کند، تکّه کاري مي نيامده ام؛ مالطفت ريزه

من به تماميِت . کند مثِل جسدي در تاالِر پزشکي قطعه مي را قطعه
. دارد مي م  خودم احتياج دارم؛ بدخواهي دسِت کم کامل نگه

بکشم؟ عصباني  م را از کجا بيرون  وگرنه، توان: بشويد عصباني 
، مطمئن مان ها مانيم به معامله مي تر باقي  آن وقت نزديک: ويدبش 
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. پردازيم ِي واحدي مي شويم آن وقت که هر دو داريم به معامله مي 
کنم،  مي  است خودم از کجا کسِب لذّت  م چون، اگر چه حالي

  .کنيد  مي فهمم شما ماِل خودتان را از کجا کسب نمي
  

  فروش پنهان
بودم که براِي پرداخِت چيزي که  ده  کر اي شک اگر لحظه

 بودم وقتي که به رفته  ِپِي آن آمده ايد هماني نباشيد که بايد، اُريب 
هاِي  هاشان مدرک هاِي عادي از مشتري دکّان. من نزديک شديد
زنند و   مي هاِي لوکس حدس خواهند، ولي بوتيک تواِن پرداخت مي

کنند   نمي کوچک خودشان را هيچ وقت همخواهند،  چيزي نمي
يک چيزهايي براِي .  کنند مبلِغ چک و صحِت امضا را وارسيکه 

فروش هست و يک چيزهايي براِي خريد که براِي آنها اصالً نه 
ش را   که آيا خريدار قادر است قيمتشود  مياين سؤال مطرح

از اين .  بگيرد  چه مدت مي گذارد تا تصميمکه اينبپردازد، و نه 
کنند به مردي که دور   نمي ر ام چون که توهينجهت، من صبو

. گردد دانند راِه رفته را دسِت آخر برمي شود در حالي که مي مي
شود از مالطفِت   گرفت، در حالي که مي شود توهين را پس نمي

خود بر گشت، و بهتر است افراط در اين يکي تا يک بار حتي 
شوم، چون   نمياين است که فعالً عصباني. استفاده از آن يکي

ش را هم دارم که  ش را دارم که عصباني نشوم، و وقت وقت
ِي اين  شوم شايد، وقتي که همه ميعصباني بشوم، و عصبابي هم 

  .ها ديگر سپري شده باشد وقت
  

  مشتري
کردم که گستاخانه رفتار  فرض ــ اعتراف مي حاال اگر ــ به

  ز من خواهش خودتان اکه اينکردم ــ بي رغبت ــ فقط براِي 
 شديد، به   که به من نزديک وقتي  بوديد چنين رفتار کنم آن  کرده

ش بزنم ــ آخر من مستعِد حدس  توانم حدس نيتي که هنوز هم نمي
دارد اينجا،  ي م  زدن نيستم ــ که دانستِن آن با اين حال من را نگه 

دارد  مي م  چه نگه گفتم که آن فرض به شما مي  آن وقت چه؟ اگر به
هاِي شما است و دانستِن آنها  اينجا، در شک بودِن من از نيت

م جالب است، چه؟ در غرابِت ساعت و غرابِت مکان و در  براي
رفتم به  سمِت من، من هم گويا پيش  آمدِن شما به   غرابِت پيش 

  ِي اشياء به در آمده از حرکتي که در همه  جنبش  سمِت شما، به 
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 که حرکِت متضادي َبر  ي محفوظ است مادامنشدن اي محو  گونه
باشم، چه؟ کشيده  اگر از لَختي به شما نزديک شده . آن اثر نکند

ِي شخصي بلکه با آن کششي که  به سمِت عمق، نه به اراده
روند خودشان را توِي  کنند که مي  مي ها در خود احساس شاهزاده

رود پايين توِي  ي ماني پنهاي که ، يا بچه زنند  ميخرابات به اَلواطي
ِي ناشناخته و بي  کشِش شيِء ريزه و منزوي به توده: زيرزمين

ست؛ چه بسا، در حالي که سستِي  اعتنا که در تاريکي پنهان ا 
تان  سنجيدم، آمدم سمت آرامي مي هام به م را توِي رگ رونِد خون

 پاک يا رود که بجوشد با اين سؤال که بدانم آيا آن سستي مي
ِي بيان  کُندي، ولي پر از اميد، فارغ از خواسته  شايد به؛وشدبخ

 نهاد کنند، چون  پيشم ِي راضي شدن به چيزي که به شدني، آماده
مثِل شياِر يک  شد کردند، مي نهاد مي  پيشم هر چه هم که به

سبِب باير ماندن که ديگر فرق  ها عقيم به  ِي مدت مزرعه
ِي  افتند؛ من، آماده ش مي  که روي تيها وق گذارد بيِن دانه نمي 

شد از دور  راضي شدن به هر چيزي، در غرابِت برخوردمان، مي
شد از دور  شويد، مي  به من نزديک مي  کرده باشم که شما گمان

، چه بسا به وقت   آنکنيد؛ پس،  مي م تصور کرده باشم که نگاه
، با مه ان بودتا ، به شما نگاه کرده ام، نزديکه ام شما نزديک شد

خاطر که  توقِّع بسيار چيزها از شما ــ بسيار چيزها ــ، نه به اين 
دانم، خودم بلد نيستم  ، چون خودم هم نمي زده ايد مي حدس 

 داشتم از شما، هم فکِر  حدس بزنم، اما هم رغبِت خواستن توقّع
 .يک خواسته، جنس و قيمت و ارضاء

  

  فروش پنهان
 کنند چيزي را که بعد صبح  فراموشندارد که شب  خجالت 

ِي چنان  آورند؛ شب وقِت فراموشِي، گيجِي، خواسته مي ياد  به 
ش  با اين حال صبح جمع.  شود بخار است که ديگر مي گرم شده

خواب، و البته ابلهانه است  کند مثِل ابِر غليظي بر باالِي تخِت مي
فرض به من  هپس اگر ب. بيني نکنند باراِن صبح را که شب پيش

، از ايد  کردن   اي براِي بيان بهره از خواسته گفتيد که فعالً بي مي
خستگي يا فراموشي يا از زيادِي خواسته که راه به فراموشي 

گويم که بيش از اين خودتان را  َبَرد، به فرِض متقابل به شما مي مي
خواسته دزديده . بگيريد خسته نکنيد و ماِل کِس ديگري را قرض 

آن که کُِت آدم، ديگري هم  شود؛ حال   نمي شود ولي اختراع يم
تر  دارد، تازه خواسته آسان مي قدر گرم نگه  که آن را بپوشد، همان
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حاال که من بايد به هر قيمتي . شود  گرفته مي از لباس قرض
بفروشم و شما هم به هر قيمتي بايد بخريد، خوب، بخريد براِي 

گردد و  مي اي که ول  ونه خواستهديگراني جز خودتان ــ هرگ
گيرد ــ، براِي شاد کردن و ارضاء  بکنيد معامله سر مي تورش 

شود،  تان کناِر شما بيدار مي کردِن مثالً آني که صبح زيِر مالفه
شود و   که بيدار مي خواهد همين کوچولويي که چيزي مي نامزد

 کنيد،    هديهش آيد به تان مي  شما هنوز نداريد آن چيز را، که خوش
   از من خريدهکه شويد آن وقت داريدش چون  مي که خوشحال 

واقعاً گنِج کاسب است که اين همه آدِم متفاوت وجود . بوديدش
هاِي متفاوت  دارد که اين همه بار نامزد کرده اند با اين همه چيز

کننده  ٌ هر يک تقويت فظه هاِي متفاوت، چون حا به اين همه شيوه
خريد،  جنسي هم که اآلن از من مي.  ديگري استِي حافظه
فرض ــ   درِد هر کِس ديگري بخورد، اگر که ــ به تواند به مي

  .کنيد نمي ش  خودتان استعمال
  

  مشتري
خواهد که وقتي مردي مرِد ديگري را  قاعده اين طور مي

ِي او بزند از زن با او حرف   آخرش دستي به شانه،کند مالقات مي
ِي زن آخرين پناهگاِه  خواهد که خاطره ده اين را ميبزند؛ قاع 

ِي شما؛  خواهد، قاعده هاِي خسته باشد؛ قاعده اين را مي رزمنده
،  برسيممان   خواهم در غياِب زن به صلح نمي. شوم  نمي ش من تسليم

ِي هر چيزي که  ِي يک غياب نه اصالً در خاطره نه در خاطره
طور؛  ها هم همين  زنند و غايب م ميه م را به  ها حال خاطره. باشد

  نخورده را ترجيح هاِي هنوز دست  شده، خوراکي به غذاِي هضم
خواهم آن صلحي را که از هر جايي برسد؛  نمي. دهم مي
  .خواهم به صلح برسيم نمي

ولي نگاِه سگ هيچ چيِز ديگري توِي خودش ندارد مگر اين 
به اين . ام سگ استوضوِح تم  ش به تصور که همه چيز در اطراف

ش  کنيد که اين دنيايي که ما، شما و من، روي ترتيب، ادعا مي
هستيم، به مشيِت الهي روِي شاِخ يک گاو بند است؛ در حالي 

دانم که شناور است روِي پشِت سه نهنگ؛ که نه هيچ  که من مي
. اِي هست نه تعادلي، بلکه فقط هوسبازِي سه ديِو ابله مشيِت الهي

هامان  مان آميخته به طبيعت ياهاِي ما يکي نيست، و غرابتپس دن
، جلوِي شما،  کنم م را هوا نمي نه، يک ِلنگ. مثِل انگور در شراب

نيستم اي  خوِش همان نيروِي جاذبه در همان جايي که شما؛ دست
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آخر صبح نيست که بيدار . نيامده ام که شما؛ از همان ماده در
  .خوابم  که مينيست شوم، زيِر مالفه هم مي

  

  فروش پنهان
ِي  من فروشنده. نشويد نشويد، پدر جان، عصباني  عصباني 

شناسد  اي بيشتر نيستم که فقط همين يک تکّه خاک را مي چاره بي
که توش منتظِر فروش است، که هيچ چيزي جز همان که مادرش 

دانست، يا تقريباً،  نيست؛ و چون او هيچ چيز نمي داد بلد  يادش 
ِي خوب سعي  ولي فروشنده. دانم، يا تقريباً م چيزي نميمن ه
کند چيزي بگويد که خريدار منتظر است بشنود؛ براِي اين هم  مي

 دارد کمي او را بليسد تا  بزند، الزم که سعي کند آن را حدس 
م آشنا نبود،  بوِي شما يکي اصالً براي. بوش را به جا بياورد

 که اين منظوِر  ولي به. م بيرون اي راستي که از يک مادر نيامده
کردم که شما يکي هم خالصه   بشوم، فرض بتوانم به شما نزديک

کردم که مادِر شما هم  ، فرض مثِل من از مادري آمده ايد بيرون
برادرهايي براِي شما درست کرد همان طور که ماِل من، به تعداِد 

، که اين و ِي بعد از يک غذاِي مفصل، شمار مثِل بحراِن سکسه بي

کند غيبِت ندرت  در هر حال، چيزي که ما را به هم نزديک مي
ل شدم به من هم متوس. ِي هر دوي ما است است که مشخصه

 سفر ها شود مدت داريم، چون مي اشتراک  همين حدِّ اقلّي که به
ولي اگر .  داشتِي تعلّقي نقطه  جاييکه اينشرِط    در کوير بهکرد

 هيچ که اين، و   بيرونه ايد  اگر از مادري نيامداشتباه کرده ام،
 نکرد، که نامزدکوچولويي  کس هم براِي شما برادر درست

، پدر جان، از تان ها نداريد که صبح با شما بيدار بشود توِي مالفه
  .کنم شما درخواسِت بخشش مي

خورند انتخاِب ديگري ندارند مگر  هم برميدو مرد که به 
 مالطفِت  با يادشمنانهبزنند، با خشونِت  همديگر را که اين

کنند، در کويِر آن   مي اگر هم دسِت آخر انتخاب. انهبرادر
ساعت، ياِد آن کنند که آنجا نيست، از گذشته يا از رؤيا، يا از 

از حد  بيش   کمبود، براِي اين است که هيچ کسي با غرابِت
ست خود را باز اآدم در برابِر راز بهتر . شود مستقيماً درگير نمي

تمامي حجاب از خود بردارد تا وا دارد راز را که متقابالً   کند و به
اند که انسان  هاِي سري  خاطرات سالح. حجاب از خود بردارد

دارد وقتي که لُخت است، آخرين صراحت که  مي با خود نگه 
نه . کند؛ درست آن واپسين عرياني صراحِت متقابل را ايجاب مي
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م  ه ايني که هستم نه شرمنده، ولي از آنجا که شما برايمفتخر ام ب
تر، خوب، همانطور  ناشناخته ايد، تازه به هر لحظه هم ناشناخته

کردم، همانطور که  م را در آوردم و به شما تعارف  که کُت
ام و  تان دادم بي سالح، اگر هم حاال من سگ م را نشانها دست

ِز ديگري غيِر اين، از هر شما انسان، يا من انسان ام و شما چي
نژادي که باشم و از هر نژادي که باشيد، ماِل من، دسِت کم، 

کنيد و به  م   بزنيد، لمسش گذارم دست ش که ببينيد، مي گذارم مي
گذارد او را بگردند تا  من خو بگيريد، مثِل مردي که مي

  . مخفي نکندهاش را  اسلحه
 احتياط، با متانت، کنم، با نهاد مي اين است که به شما پيش

هاِي بهتري   کنيد، چون معامله با آرامش، که به من دوستانه نگاه
زدِن شما نيستم، و  در ِپِي گول . شود کرد در پناِه آشنايي مي

تنها رفاقتي که . کنم که نخواهيد بدهيد چيزي درخواست نمي
ِي   کردن به شيوه  بيرزد، آني نيست که عملش  متعهد شدن به

کند، بلکه آني است که اصالً عملي ايجاب  ا ايجاب خاصي ر
عدالتِي   پايان و بي کنم به شما، صبِر بي نهاِد سکون مي نکند؛ پيش
چون عدالت وجود ندارد بيِن کساني که همديگر را . کوِر دوست

ندارد بيِن کساني که همديگر را  شناسند، و دوستي وجود  نمي

مادرم هميشه .  آبکَند نيستشناسند، همانطور که هيچ پلي بي مي
م گفته است که ابلهانه است رد کردِن چتر وقتي که آدم  به
  . بزند داند همين اآلن است که باران مي

  

  مشتري
دوستي . دادم  مي  ترجيحتان  تان را به دوستانه مکّار

ش  اگر احساسات بود که به. تر از خيانت است خشک ناخن
پرسيدم از شما  ش را مي ما، قيمتش ش به  گفتم  داشتم، مي احتياج
ولي احساسات جز با اَمثاِل خودش . مپرداخت ش را هم مي و مبلغ
ِي تقلّبي، کاسبِي  اي است با سکّه شود؛ کاسبِي تقّلبي نمي  مبادله 

کنند هرگز يک   مي عوض. آورد مفِلسي که اداِي کاسبي در مي
نهاد کنيد،  کيسه برنج را با يک کيسه برنج؟ چيزي نداريد پيش

ريزد روِي پيشخان، مثِل  تان را مي براِي همين احساسات
دهند و بعد   مي ناجور که روِي جنِس بنجل تخفيفهاِي  کاسبي

من يکي، احساسات . هم ديگر امکاِن ِگله نيست از آن جنس
بهره ام، فکرش  ش به شما بدهم؛ از اين سکّه بي ندارم که در عوض

بنا بر . توانيد بگرديد من را ش، مي بياورمرا نکرده ام که با خودم 
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تان نگه داريد، مادرتان را توِي  تان را توِي جيب اين، دست
  .ترين چيز است تان، کم تان را براِي خلوت تان، خاطرات خانواده

کنيد،   مي هرگز خواهاِن اين آشنايي نيستم که سعي
 روِي بازوم، تان را نخواسته ام دست. زيرجلَکي، بيِن ما برقرارکنيد

 شدن با شما   گرفته خواهم خطِر عوضي تان را، نمي نخواسته ام کُت
چون، بدانيد، اگر ساعتي پيش متعجب شديد از لباِس من، و . را

کنيد، تعجِب من هم دسِت  تان را پنهان  بهتر ندانستيد که تعجب
  کردم به من نزديک تان مي که نگاه قدر زياد بود وقتي  کم همان 

کند که به  ولي در سرزميِن بيگانه، بيگانه عادت مي. شديد مي
شود  ِي عجايب مي ش را، چون براِي او همه نقاب بپوشاَند تعجب

 طور که با  رسوِم محلّي، و او ملزم است با آنها کنار بيايد همان
تان بيِن خويشاِن  بردم ولي اگر مي. هاِي محلّي هوا و غذا  و   آب

ِي مجبور به پوشاندِن احساساِت  اشيد آن بيگانهخودم، تا شما ب
هاِي آزاد در رو کردِن آنها، آن وقت  خودش و ما هم بومي

برو َبرگرد  داديم و بي   مي تان کرديم و با انگشت نشان تان مي دوره
گرفتيم و ازم پرسيده  فلِک بازاِر مکّاره مي و شما را به جاِي چرخ

  .خرند ا ميش را کج شد که بليِت ورودي مي 
پلکيد اينجا بيشتر براِي  مي. براِي کاسبي نيست که اينجا ايد

آيد عيِن جنگ پشِت  ش مي  که پشت گدايي، براِي دزدي
چون . کنيد   را ارضاءها  اينجا نيستيد که خواسته. مذاکرات
، داشتم من، افتادند دوروَبرمان لگدمال شدند؛  ها خواسته
بشويد  ش، کافي بود خم  َسهلش،   ش، پيچيده ش، کوچک بزرگ
مشت ازشان برداريد؛ ولي گذاشتيد بغلتند سمِت جوب،  مشت

، هاش کردِن حتي کوچک چون چيزي نداريد براِي ارضاء
چيزي، نياز  رغبت بلکه از بي چيز ايد، اينجا ايد نه به بي. هاش سهل

ِن کنم نه به خريدِن تصاويِر مؤمانه نه به داد تظاهر نمي. و ناآگاهي
صدقه . ِي يک گيتار در کنِج يک خيابان مايه پول براِي کوِک بي

. خرم  ميش  قيمت بخواهد، يا هر چيزي را به م  دهم اگرکه دل مي 
بکنند   بکنند، که جرئت  ولي همان بهتر که گداها گدايي

  . را دراز بکنند، و دزدها هم بدزندشان دست
شاينِد شما باشم؛  بکنم به شما نه خو خواهم نه توهين من نمي

 بخورم، نه  خواهم نه خوب باشم نه بد، نه کُتک بزنم نه کُتک نمي
. خواهم ِصفر باشم مي. ببريد کنيد از من دل   سعيکه اين ببرم نه  دل

 نشده ام براِي  از صميميت واهمه دارم من، ساخته
خواندگي، از خشونِت رفاقت هم بيش از خشونِت   وخويش قوم

ناپذير توِي  دو ِصفِر حسابي ِگرد باشيم، دخول. ترسم کتک مي
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حاال . غلتد هم، موقّتاً کناِر هم، که هر کدام در مسيِر خودش مي
کراِن اين ساعت و اين مکان که  که اينجا تنها ايم، توِي خلوِت بي

اند، چون نه دليلي وجود دارد  برداري  نه ساعت و نه مکاِن تعريف
 شما در آنها به من بر که اينکنم نه  که من در آنها شما را مالقات

بخوريد، و نه سببي براِي صميميت نه عدِد معقولي مقدِم بر ما که 
  .بدهد، صفرهايي باشيم ساده و منزوي و مغرور معنايي به ما

  

  فروش پنهان
افتاده  حساب به جريان : اما حاال ديگر خيلي دير شده است

ت دزديدن از کسي که حق اس. بشود  و ديگر الزم است تصفيه 
ش فقط ها دارد توِي صندوق مي خواهد بفروشد و حاسدانه نگه  نمي

براِي لذّت خلوِت خودش، ولي دور از نزاکت است دزديدن وقتي 
و اگرچه موقتاً . همه چيز فروختني است و همه چيز خريدني

 شده  مناسب است بدهکاِر کسي بودن ــ که فقط يک مهلِت داده
 که اينـ، ِجلف است دادن و ِجلف است پذيرفتِن بيشتر نيست ـ

ايم براِي دادوستد نه  ما اينجا به هم رسيده . بدهند ان مجاني ت به
مثِل . جنگ، حق نيست پس که يکي بازنده باشد و يکي برنده

 رفته است سگي  رويد، يادتان پر از اينجا نميهاِي  دزدها با جيب
  .تان را گيرد آن وقت کون را که محافِظ خيابان است و گاز مي

ها و  که آمديد اينجا، در مياِن خصومِت انسان حاال 
وجوِي هيچ چيِز ملموسي  هاِي خشمگين، تا در جست حيوان

دانم به چه دليِل نامفهومي  خواهيد نمي  که مي نباشيد، حاال
 کنيد  دار بشويد، ملزم ايد پس که پيش از آن که پشت جريحه

هاتان را، تا چيزي به هم بدهکار  د جيبکني بپردازيد و خالي
: حذر کنيد از فروشنده. باشيم نباشيم و چيزي به هم نداده 

دزدند حسودتر از مالکي است که  اي که ازش مي فروشننده
گفتارش ظاهِر احترام و : کنند؛ حذر کنيد از فروشنده  مي ش غارت

  .مالطفت دارد، ظاهِر فروتني، ظاهِر عشق، ظاهر فقط
  

  ريمشت
آخر چه است که شما باخته ايد که من نبرده ام؟ چون 

با . م، هيچ چيزي نبرده ام من يکي گردم توِي حافظه بيهوده مي
پردازم بابِت باد،  پردازم قيمِت چيزها را؛ ولي نمي کماِل ميل مي

اگر گُم کرده ايد . تاريکي، بابِت اين هيچ که مياِن ما است
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تر از پيش شده  قاِت با من سبکتان بعد از مال چيزي، اگر ثروت
داريم؟  است پس چيزي که هر دوِي ما کم  است، کجا رفته 

 .پردازم چيزي نه، حظ نبرده ام از چيزي، نه، نمي.  بدهيد م نشان
 
  فروش پنهان

خواهيد بدانيد چه نوشته شده است از همان ابتدا  اگر مي
 که ينااز  شما، که بايد هم بپردازيدش پيش حساِب روِي صورت

گويم که انتظار است، حوصله است،   ميتان کنيد، به  پشت م به
بازارگرمِي فروشنده براِي خريدار، و اميِد فروختن، اميد 

 به هر ش  مخصوصاً، که از هر انساني، که با درخواستي توِي نگاه
نامه  از قول. سازد شود، در َدم يک بدهکار مي انساني نزديک مي

شود، و غرامت بايد بپردازد  د استنباط ميقوِل فروش و قوِل خري
  .کَُند اويي که نقِض قول مي

  

  مشتري
اگر . نشده ايم تنهايي وسِط ِکشتزارها ما، شما و من، گُم 

صدا بزنم از اين طرف، سمِت اين ديوار، آن باال، رو به آسمان، 

بشوند،  ها نزديک  ها بدرخشند، قدم بينيد آن وقت که چراغ مي
جمعي تبديل  نفرت اگر سخت باشد تنهايي، دست. برسد  کمک 

ها،  کنيد تا به زن  مي شما بيشتر به مردها حمله. شود به لذّت مي
کنيد که مردها به   مي ترسيد، و گمان ها مي چون از جيِغ زن

 روِي شرافت و غرور و سکوِت بکشند؛   جيغاستنظرشان ننگ 
پيشِکش من اين شرافت را به شما . کنيد  مي مردها حساب

زنم،  خواهيد براِي من، صدا مي اگر بدي است که مي. کنم مي
ِي  همهگذارم  ميکنم،   کمک ميدرخواسِتکشم،  فرياد مي

  .شان را بلد ام مددخواهي را بشنويد، چون همههاِي  شيوه
  

  فروش پنهان
شود، چرا فرار  تان مي آبرويِي فرار نيست که مانع اگر بي

ِي مبارزه است؛ زيرک  ندهاِي زيرکانهکنيد پس؟ فرار از ترف نمي
يد توِي ا  هاِي چاق شما مثِل اين خانم. يد شما؛ بايد فرار کنيد پسا 

  ها را سرنگون لولند و قوري ها که الِي ميزها مي خانه چاي
يد با ا خودتان را مثِل گناهي که ازش پشيمان  کوِن: کنند مي

ر طرفي تا بقبوالنيد چرخيد به ه تان و مي گردانيد پشت خودتان مي
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ولي بيهوده است، سر آخر . تان اصالً وجود ندارد که کون
  .زنند مي تان گازش  براي

  

  مشتري
من . کنند  مي  حمله من از نژاِد آنهايي نيستم که اول از همه

هاِي همديگر  شايد بهتر باشد، دسِت آخر، شپش. خواهم وقت مي
. خواهم من وقت مي. يريم همديگر را گاز بگکه اينرا پيداکنيم تا 

بياييد با . هوا دچاِر تصادف بشوم خواهم مثِل يک سِگ سربه نمي
  .کند  ميمان من؛ بگرديم ِپِي مردم، آخر تنهايي خسته

  

  فروش پنهان
کردم،  ش  تعارفتان ماَند اين کُت که نگرفتيد وقتي که به مي

  .و حاال ديگر الزم است َخم بشويد که َبَرش داريد
  

  مشتري
گر به هر حال روِي چيزي تف کرده ام، روِي کلّيات ا

کرده ام، و روِي لباسي که فقط يک لباس است؛ و اگر در مسيِر 

نبود بکنيد تا  شما است، عليِه شما نيست، و هيچ حرکتي الزم 
بکنيد که تف روِي  اگر هم حرکتي . بکنيد براِي آن تف جا خالي 

گري، با  رت يا از حسابصورِت شما بيفتد، از رغبت، از شرا
  ِي اينها فقط نسبت به اين تکّه پارچه است که تحقيري نشان همه

نه، کمر َخم . گيرد  نمي  پس داده ام، يک تکّه پارچه هم حساب
هاِي بازارهاِي  کنم پيِش شما، ناممکن است، نرِمِش اعجوبه نمي

تواند انجام  هايي هست که انسان نمي حرکت. مکّاره را ندارم
پردازم بابِت اغوايي که نشده  نمي. بدهد، مثِل ليسيدِن کوِن خودش 
  .ام

  

  فروش پنهان
ش توهين  مناسِب يک انسان نيست که بگذارد به لباس

بودِن تولِّد انسان  عدالتِي واقعِي اين دنيا تصادفي  چون اگر بي. کنند 
لباِس . ش است باشد، تصادِف مکان و ساعت، يگانه عدالت لباس

خوِد : ترين چيزي است که او دارد، بهتر از خوِد او  مقدسانسان
ِي تعادلي که در آن عدالت و  کَُند؛ نقطه نمي اويي که تحمل 

. رسند، و نبايد بد رفتاري کرد با اين نقطه عدالتي به توازن مي بي
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 کرد، نه  ش قضاوت به اين خاطر است که بايد انسان را به لباس
کردن به  اگر تف . ش اش، نه به پوستش، نه به بازوه به چهره

کردن به  تولِّد يک انسان عادي باشد، خطرناک است تف
  .سرِکشِي او

  

  مشتري
يک کُِت روِي . کنم نهاد مي خوب، برابري به شما پيش

برابر باشيم، . پردازم خاک را با يک کُِت روِي خاک به شما مي
مساوات در  سالح، به  بيمساوات به غروِر برابر، به ناتوانِي برابر، به

تحقيرشدگِي شما  برهنگِي شما را، نيم نيم. رنج از سرما و از گرما
مان  ِي ديگري هنوز براي نيمه. پردازم هاِي ماِل خودم مي را، با نيمه

کنيم به هم   باز جرئت که اينماَند، کامالً کافي است براِي  مي
 باختيم از سِر  کنيم چيزي را که هر دو  کنيم و فراموش نگاه

غفلت، از سِر خطرپذيري، از سِر اميد، از سِر گيجي، از سِر 
ماَند  تازه، براِي من يکي، نگرانِي سمِج بدهکار هم مي. تصادف

  . است  کرده که از پيش بازپرداخت
  

  فروش پنهان
آخر چرا چيزي را که در اين ساعِت شب گُنگ و ناملموس 

 از ديگري ه ايدتوانست ش ايد، چرا چيزي را که مي خواهان
  بخواهيد، چرا از من يکي نخواسته ايد؟

  

  مشتري
گردد در   ِپِي چيزي ميآيد  به نظر مي: حذرکنيد از مشتري
ش هم  خواهد که فروشنده حتي حدس حالي که چيِز ديگري مي

 .آورد سرانجام  مي ش  چنگ زند و او به نمي
 
  فروش پنهان

هاِي من  ؛ اگر زيِر ضربهکنم  مي تان اگر فرارکنيد، تعقيب
بگيريد بيدار  مانم کنارتان تا بيدار بشويد؛ و اگر تصميم  بيفتيد، مي
تان، و  تان، در ناخودآگاه مانم کنارتان، توِي خواب نشويد، مي

  . همه، مايل به زدوخورد با شما نيستم با اين. فراتر
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  مشتري
ي که هاي ترسم زدوخورد کنم، ولي واهمه دارم از قاعده نمي

  .شناسم نمي
  

  فروش پنهان
  .اي نيست؛ فقط وسيله هست؛ فقط سالح هست قاعده

  

  مشتري
کنيد  آيد؛ سعي  بياوريد، ازتان برنمي م  چنگ کنيد به سعي

خون که بريزد، خوب ديگر، از هر دو طرف : کنيد م  زخمي
رساَند ما را، مثِل دو  مي اتحاد  ناپذير است، به  ريزد و، اجتناب مي

بندند در مياِن  ، کناِر آتش، که عقِد خون ميپوست سرخ
نه، . عشق نيست، عشقي در ميان نيست. هاِي وحشي حيوان
باشد،  نيامده   چنگ   بهتر بياوريد که پيش  چنگ  توانيد چيزي به نمي

ش  ش، و مالقات گردد ِپِي مرگ ميرد و بعد مي چون انسان اول مي
 مسيِر اتفاقِي از يک کند سر آخر، برحسِب اتفاق، سِر مي

  .پس، اين بود فقط: گويد روشنايي به روشنايِي ديگر، و مي

  

  فروش پنهان
 چيزي نگفته ايد که از  ببينم، لطفاً، توِي هياهوي شب، هيچ

  باشم؟ باشيد و من نشنيده    من خواسته 
  

  مشتري
طور،  شما چه. چيزي نگفته ام  چيزي نگفته ام؛ هيچ هيچ

 ش  کردن به ن تاريکِي اين همه غليظ که عادتتوِي شب، توِي اي
نهاد نکرده ايد که   چيزي به من پيش خواهد، هيچ وقِت زيادي مي

  باشم؟ نزده  ش  حدس
  

  فروش پنهان
  . چيز هيچ

  

  مشتري
  ؟ پس حاال، کدام اسلحه
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