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ما با نام هایمان یکدیگر را در آغوش می گیریم.
مانتینگ1، »دوستی«

کسی که می اندیشد، آشکار می سازد.
پاسکال کینیار2، »مرِگ اندیشه«

هم زمان دو صدا با اسلوبی به هنجار از حنجره ام بیرون می آید؛ 
یکی بر فراز و دیگری بر فرود.
شیخ حمیدو کان3، »سرگذشِت نامعلوم«

Montaigne .1؛ نویسندة فرانسوی که با سبک غیررسمی، اّما دقیق خود توانست نویسندگان زیادی 
را تحت تأثیر قرار دهد.

Pascal Quignard .2 ؛ نویسندة فرانسوی، متولد 23 آوریل 1948.
Cheikh Hamidou kane .3 ؛ نویسندة قرن بیستم میالدی اهل سنگال.



1
می دانم و آگاهم نباید آن کار را انجام می دادم. من آلفا نادیه1، پسِر مردی پیر 
و فرتوت، می دانم نباید چنین می کردم. به خدا قسم، اکنون به این درک و 
آگاهی رسیده ام. افکارم فقط به من تعلق دارند، می توانم به هرچه می خواهم 
فکر کنم، اّما آن ها را به زبان نخواهم آورد. تنها افرادی که ممکن بود افکار 
نهاِن خود را با آن ها در میان بگذارم رزمنده ها بودند. کسانی که عاقبت 
زخمی و معیوب و شکم دریده به حال خود رها می شوند، طوری که خدا 
از حضورشان در بهشت شرمسار است و شیطان با مسّرت پذیرای حضور 
آن ها در جهنم خواهد بود. رزمنده های مجروح و ازهم دریده  هرگز نخواهند 
فهمید کسی که افکار نهانش را بر آن ها آشکار می سازد کیست. بازماندگان 
ِپی به افکارم نخواهند برد، پدر پیر و فرتوتم هم همین طور، مادرم نیز، البته 
اگر هنوز جزئی از این جهان باشد، نخواهد فهمید. سنگینِی باِر شرمساری 
بر سنگینِی مرگم نخواهد افزود. به فکرشان هم نمی رسد به چه چیزهای 
اندیشیده ام و چه کارهایی کرده ام. آن ها عمق آنچه را که جنگ بر من روا 

1. Alfa ndiaye
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امتناع ورزیدم. این اّتفاق مربوط به قبل است. قبل از اینکه به خودم اجازه 
دهم به هرچه می خواهم فکر کنم. اگر آن زمان همین آدم امروز بودم و فکر 
امروز را داشتم، همان بار اّول که از من خواست کارش را تمام کنم، او را 
می کشتم؛ وقتی سرش را سمت من چرخاند و دست چپش در دست راستم 

بود کارش را تمام می کردم. 
از دوستی و  امروز بودم، فارغ  آدِم  اگر آن موقع همین  به خدا قسم، 
رفاقتمان او را مانند یک گوسفنِد قربانی ذبح می کردم، اّما آن زمان به مادرم 
و پدر پیرم فکر کردم، به نداِی درونی ای گوش کردم که به همة ما امرونهی 
می کند و نتوانستم سیم خاردار رنج و محنتی را بچینم که به دوِر تنش 
پیچیده شده بود. کاری که من با مادمبا، برادر و دوست دوران کودکی ام، 
کردم انسانی نبود. اجازه دادم حس وظیفه شناسی و پایبندی به یک سری 
بلکه  نکردم،  نه تنها خالصش  بگیرد.  به جای من تصمیم  اخالقی  اصول 
یک ُمشت افکار غلط نیز تحویلش دادم. افکاری که از حس وظیفه شناسی 
و پایبندی به اصول فرمان می بردند، افکاری که از حمایت از حقوق بشر دم 
می زدند. من به این افکار اشتباه پایبند بودم، ولی خوِد انسان نبودم، که اگر 

بودم دوستم را از این رنج رهایی می بخشیدم.
به خدا قسم، دست روی دست گذاشتم و باعث شدم مادمبا مانند طفلی 
خردسال بگرید. سّومین باری که التماس کرد کارش را تمام کنم، شاشید 
و دست راستش را روی زمین کشید. در جست وجوی چیزی بود، گویی 
می خواست دل وروده اش را جمع کند که روی زمین پخش شده و مانند ماِر 
آبی، لزج بودند. به من گفت: »آلفا، اگر برادرم هستی، اگر واقعًا همان آدمی 
هستی که فکر می کنم، محض رضای خدا و مقاِم روحانی مان گلویم را مثل 
یک گوسفند قربانی بُِبر. اجازه نده جانور الشخوِر مرگ بدنم را این چنین 
آلفا....التماس  نادیه....  آلفا  نکن.  رها  آلودگی  و  کثافت  این  در  مرا  ببلعد! 

داشته، تصور نتوانند. به خدا قسم، شرف و آبروی خانواده از ترکِش افکاِر 
نهان در امان خواهد بود و خانواده در نظر دیگران همچنان محترم می ماند 

و شرمسار نخواهد شد. 
می دانم و آگاهم نباید چنین می کردم. در جهانی که پیش از این در آن 
می زیستم، جرئت انجام چنین کاری را نداشتم، اّما در دنیای کنونی ام، به 
خدا قسم، به خودم اجازة انجام کارهایی را می دهم که در تصّور نمی گنجند. 
دیگر ندای درونی ام سدِّ راهم نمی شود. به محض اینکه فهمیدم کار درست 
چیست و باید چه کار کنم، صدای نیاکان و والدینم در سرم خاموش شدند و 
عاقبت آن کار را به انجام رساندم. اکنون آگاه شده ام. سوگند می خورم این 
موضوع را زمانی به طور کامل درک کردم که متوّجه شدم می توانم به هر 
چیزی و هر کاری فکر کنم. این اّتفاق یک مرتبه و بدون هیچ هشداری ُرخ 
داد. روزی که مادمبا دیوپ1 ُمرد، گویی دانة غول پیکِر جنگ از آسمان فلزی 

بر سرم فرود آمد و وحشیانه به سرم ضربه زد.
آه! مادمبا دیوپ از برادر به من نزدیک تر بود. زمان زیادی طول کشید 
تا بمیرد. مرِگ بسیار دشوار و دردناکش از سپیده دم تا غروب آفتاب به طول 
انجامید. مانند گوسفندی که طبق تشریفات مذهبی قربانی و قطعه قطعه 
شده است، دل وروده اش بیرون ریخته شد و در معرض دید همگان قرار 
گرفت. با این تفاوت که گوسفند وقتی دل وروده اش را بیرون می آورند مرده 
است، ولی مادمبا هنوز زنده بود. مادامی که بقیه در زخم های عریِض داخل 
زمین، که به آن سنگر می گوییم، پنهان شده بودند، من کنار مادمبا ماندم 
و جفت او دراز کشیدم. دست راستم در دست چپش بود و به آسمان آبی 
و سرد و غم افزایی خیره شده بودم که گلوله های آتش از آن می گذشتند. 
سه بار از من خواست کارش را تمام کنم و من هر سه بار از انجام خواسته اش 

1. Mademba Diop
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می کنم....گلویم را بُِبر!«
اّما دقیقًا به این دلیل که با من از مقام روحانی مان سخن گفت و دقیقًا 
به این دلیل که فکر کردم نباید از قوانین انسانِی بشرّیت، قوانینی که به 
نیاکان ما تعّلق داشتند، سرپیچی کنم از انجام خواست او سر باز زدم. من 
انسان نبودم که اگر بودم اجازه نمی دادم دوستم این چنین زجر بکشد. اجازه 
دادم مادمبا، دوست دوران کودکی ام، کسی که از برادر به من نزدیک تر بود 
با چشمانی لبریز از اشک و دستی لرزان بمیرد. او تا دم مرگ با دستی لرزان 
زمین گل آلوِد میدان جنگ را می کاوید تا دل وروده اش را بیابد و آن ها را 

داخل شکم ازهم دریده اش برگرداند.
آه، مادمبا دیوپ! وقتی رفتی عاقبت به فکر فرورفتم. بعد از مرگ تو، 
در تاریک روشن هوا، متوّجه اشتباهم شدم. فهمیدم نباید به صداِی حس 
به  می کند،  امرونهی  که  صدایی  به  اصول،  به  پایبندی  و  وظیفه شناسی 
صدایی گوش کنم که هدایتگر است و مرا به جلو سوق می دهد، اّما برای 

این نتیجه گیری دیگر خیلی دیر شده بود.
وقتی ُمردی، دست هایت عاقبت از حرکت ایستادند. با آخرین نفست، 
دست هایت آرمیدند و از رنِج پست و شرم آورشان رهایی یافتند. آن زمان بود 
که با خود فکر کردم نباید دست روی دست می گذاشتم و صبر می کردم. بعد 
از آخرین نفست، فهمیدم نباید حّتی به اندازة یک نفس هم صبر می کردم، 
اّما چه فایده، دیگر کار از کار گذشته بود. به این نتیجه رسیدم باید به محض 
اینکه تقاضا کردی تو را بکشم، وقتی هنوز چشم هایت خشک بودند و دست 
چپت در دستم قالب شده بود، بالفاصله گلویت را می بریدم. نباید اجازه 
می دادم مانند یک شیِر تنها که زنده زنده خوراک کفتارها شده و اندرونش 
بیرون ریخته و در معرض دید همگان قرار گرفته زجر بکشی. به دالیل 
واهی، به خاطر افکاری که از قبل در من پرورده شده و شکل گرفته بودند، 

به  می رسیدند،  به نظر  بی نقص  و  درست  که  آراسته ای  افکار  آن  به خاطر 
خواست تو عمل نکردم و اجازه دادم به من التماس کنی.

آه، مادمبا! چقدر افسوس خوردم که چرا صبح روز نبرد، وقتی در لحن 
صدایت لبخندی شنیده می شد، وقتی با مهربانی مانند یک دوست از من 
درخواست کردی تو را بکشم، این کار را نکردم! افسوس خوردم چرا همان 
دم گلویت را نبریدم. زیرا این آخرین لطفی بود که در زندگی ات می توانستم 
در حق تو انجام دهم و باعث می شد من و تو برای همیشه دوست باقی 
بمانیم، اّما به جای اینکه در این موقعّیت دشوار از تو حمایت کنم، اجازه 
دادم درحالی که به من لعنت می فرستی، با صدای بلند گریه می کنی، آب از 
دهانت جاری است، فریاد می زنی و مانند کودکی وحشی در خود می رینی 
از این دنیا بروی. به نام آن کسی که از قوانین انسانِی بشر آگاه است، من 
تو را در آن وضعّیت فالکت بار رها کردم. شاید این کار را کردم تا روح 
خود را نجات دهم، شاید این کار را کردم تا در پیشگاه خدا و انسان، همان 
اّما مادمبا، در  انسانی باشم که کسانی که مرا بزرگ کرده اند آرزو دارند، 
پیشگاه تو نتوانستم انسان باشم. اجازه دادم تویی که هم دوست بودی و 
هم برادر به من دشنام دهی، اجازه دادم فریاد بزنی و به مقّدسات توهین 
کنی زیرا آن زمان هنوز نمی دانستم چگونه رها از آموزه های گذشته و افکار 

ازپیش قالب گرفته شده بیندیشم.
اّما بالفاصله بعد از مرگت، با شنیدن آخرین فغانت درحالی که دل وروده ات 
نمایان بود به حقیقت پی بردم. دوست من، ای از برادر به من نزدیک تر، 
به محِض مردنت به این درک رسیدم که نباید تو را در آن وضعّیت فالکت بار 

رها می کردم. 
کمی صبر کردم، کنار بقایایت دراز کشیدم و به آسماِن غروب خیره 
شدم. آبی ُپررنگ بود و دنباله های درخشاِن آخرین گلوله هاِی شلیک شده 
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از آن عبور می کردند. به محض اینکه سکوت بر میدان جنِگ خیس خورده 
در خون حاکم شد، شروع به اندیشیدن کردم. تو دیگر چیزی جز کپه ای 

گوشت مرده نبودی.
مشغول به انجام کاری شدم که تمام طول روز در تالش بودی انجام 
انجامش  از پس  نتوانستی  دهی، ولی چون دستانت به شدت می لرزیدند، 
بربیایی. با دّقت و ظرافت، روده هایت را که هنوز گرم بودند، جمع کردم و 
داخل شکمت گذاشتم، گویی آن ها را داخل ظرفی مقّدس قرار می دادم. در 
تاریک روشن هوا، احساس کردم به من لبخند می زنی، تصمیم گرفتم تو را 
به سنگر بازگردانم. در سرمای شبانه، ُکت بلند نظامی و پیراهنم را بیرون 
آوردم. پیراهنم را روی بدنت انداختم و آستین هایش را ُدوِر شکمت گره زدم. 
گره بسیاربسیار محکِم دوبل که به خون تیره ات آغشته شد. بلندت کردم 
و تو را روی ُکتم گذاشتم. تویی را که هم برادر بودی و هم دوست، مانند 
بّچه ای در آغوش گرفتم و میان ِگل و الی به راه افتادم. شکاف هایی که 
خمپاره ها در زمین ایجاد کرده بودند، مملو از آب های آغشته به خون بودند و 
موش هایی که پناهگاه هایشان را ترک کرده بودند تا از گوشت انسان تغذیه 
کنند روی زمین متفرق بودند. در همان حین که تو را میان بازوانم حمل 
می کردم، شروع به اندیشیدن کردم و از تو طلب بخشش کردم. می دانم، 
خیلی دیر فهمیدم کار درست چیست و باید چه کار کنم. وقتی با چشم هایی 
که هنوز از اشک خیس نشده بودند از من خواستی تو را بکشم، باید به 
کودکی اش  دوران  دوست  از  که  کسی  مانند  تو  می کردم.  گوش  حرفت 
می خواهد لطفی در حّقش انجام دهد، گویی این لطف ِدینی است بر گردن 
دوست، بدون هیچ غرور و تشریفاتی، با لحنی مالیم از من درخواست کمک 

کردی و من سر باز زدم. مرا ببخش.

2
مّدت زمان زیادی میان شکاف هایی راه رفتم که بر اثر خمپاره ایجاد شده 
بود  بازوانم  میان  بّچه ای که خواب است  مانند  مادمبا  تمام مّدت،  بودند. 
ماه دیدم که نشان  نور کامل  زیر  را  و وزنش سنگینی می کرد. عالمتی 
از گریزگاه نجات و رسیدن به منطقة امن بود. به گودال عریضی رسیده 
زنی  اندام جنسِی  شبیه  فاصله، سنگرمان  آن  از  بود.  که سنگرمان  بودم 
پاهایی  با  زنی  شده اند.  باز  هم  از  کمی  لبه هایش  که  بود  درشت هیکل 
عرضه  سربازان  ما  همة  و  بمباران  جنگ،  به  را  خودش  که  ازهم گشوده 
می کرد. این اّولین فکر نگفتنی و ممنوعی بود که به خودم اجازه دادم به 
آن بیندیشم. قبل از مرِگ مادمبا هرگز در ذهنم جرئت تصّور چنین چیزی 
را نداشتم و هرگز به خودم اجازه نمی دادم سنگر را اندام جنسی زنانة بسیار 
بزرگی ببینم که پذیرای حضور من و مادمباست. همان طور که اندرون زمین 
به بیرون ریخته شده بود تا این گودال حفر شود، اندرون ذهن من نیز بیرون 
ریخته شده بود. فهمیدم به هرچه بخواهم می توانم فکر کنم، به شرط آنکه 
دیگران از اندرون ذهنم باخبر نشوند. به همین دلیل بعد از اینکه از نزدیک 
به افکارم نگریستم، آن ها را دوباره داخل ذهنم حبس کردم. عجیب و ناآشنا 

به نظر می رسیدند.
دیگر هم رزمانم که در بطن زمین پناه گرفته بودند، مانند یک قهرمان از 
من استقبال کردند. من زیر نور کامل ماه، درحالی که مادمبا را میان بازوانم 
نگه داشته بودم، بدون اینکه متوّجه شوم قسمتی از روده اش از زیر پیراهنم 
بیرون آمده و دور کمرش گره خورده است، پیاده تا سنگر آمده بودم. وقتی 
آن ها آن فاجعة انسانی  را دیدند که میان بازوانم حمل می کردم، گفتند مردی 
قوی و شجاعم. گفتند اگر جای من بودند نمی توانستند چنین کاری انجام 
دهند و مادمبا دیوپ را رها می کردند تا خوراک موش های صحرایی شود. 
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گفتند آن ها جرئت این را نداشتند که مانند من دل وروده اش را چنین مرتب 
داخل ظرف مقّدس بدنش جا دهند. گفتند اگر جای من بودند، با آگاهی به 
این موضوع که ممکن است زیر نور کامل ماه در معرض دید دشمن قرار 
بگیرند، مادمبا را این همه راه با خود حمل نمی کردند و به سنگر نمی آوردند. 
من  وجود  به  باید  خانواده ام  و  شجاعتم  مدال  دریافت  سزاوار  من  گفتند 
افتخار کنند. گفتند مادمبا از آسمان مرا می نگرد و به وجودم افتخار می کند 
اّما من به این  و حّتی ژنرال منگن نیز به وجود من افتخار خواهد کرد، 
فکر می کردم که مدال شجاعت برای من اهمّیتی ندارد. هرچند هیچ کس 
هرگز نخواهد فهمید به دریافت مدال شجاعت اهمّیتی نمی دهم. همچنین 
هیچ کس هرگز نخواهد فهمید که مادمبا سه بار به من التماس کرد کارش را 
تمام کنم، اّما من هر سه بار گوش هایم را بر درخواست دوستم بستم و مانند 
فردی بی رحم و فاقد خوی انسانی به صداِی حس وظیفه شناسی و پایبندی 
به اصول گوش فرادادم و از آن صدا اطاعت کردم، اّما اکنون خود را از بند 
این نداهای درونی آزاد کرده ام و دیگر به صداهایی گوش نمی کنم که وقتی 

باید انسان باشیم فرمان می دهند انسان نباش و از آن ها تبعّیت نمی کنم.

3
و  می خوردم  بقیه  و چون  می کردم  زندگی  سربازان  بقیة  مانند  در سنگر 
گام های  از  خارج  و  فالش  می خواندم.  آواز  بقیه  مانند  گاهی  می نوشیدم. 
آهنگ آواز می خواندم و بقیه به آواز ناکوک من می خندیدند و می گفتند: 
می انداختند،  مرا دست  بخوانی.« گرچه کمی  آواز  نیستی  بلد  تو  »نادیه، 
باوجوداین به من احترام می گذاشتند. هم رزمانم نمی دانستند درموردشان 

چه فکر می کنم. به نظرم احمق بودند، آن ها را ابله و نادان فرض می کردم، 
چون درمورد هیچ چیز فکر نمی کردند. سربازان سیاه یا سفیدی بودند که 
همیشه می گفتند: »بله قربان.« وقتی به آن ها دستور داده می شد سنگرهای 
سرپوشیدة خود را ترک کنند و به دشمن حمله کنند، بدون هیچ مخالفتی 
می گفتند: »بله قربان.« وقتی به آن ها گفته می شد وحشی و بی رحم باشند 
آن ها  به  فرمانده  قربان.«  »بله  بود:  این  جوابشان  بترسانند،  را  تا دشمن 
می گفت، دشمن از کاکاسیاه های وحشی، آدم خوارها و سیاه های آفریقایی 
می ترسد و آن ها در جواب می خندیدند. از اینکه دشمنی که آن سوی دیگر 
کمین کرده است از آن ها بترسد، خشنود و راضی بودند. آن ها از این موضوع 
کنند.  فراموش  را  خودشان  درونی  ترس  می خواستند  زیرا  بودند،  خرسند 
به همین دلیل با تفنگی در دست چپ  و کاردی بزرگ در دست راست، 
درحالی که چشم هایشان مانند دیوانگان بود از بطن زمین بیرون می پریدند 
و  بزرگ  مبارزانی  می گفت  آن ها  به  فرمانده  بروند.  دشمن  مصاف  به  تا 
بی نظیرند و آن ها نیز با شنیدن این حرف به وجد می آمدند و درحالی که آواز 
می خواندند به مصاف مرگ می رفتند و دیوانگی  در میانشان به نوعی رقابت 
فکر  بقیه  ندارد  دوست  دیوپ  مثاًل  بود.  تبدیل شده  یا چشم وهم چشمی 
کنند نادیه از او شجاع تر است، به همین دلیل به محض اینکه فرمانده آرمند 
در سوتش می دمد، از سوراخ خویش بیرون می جهد و مانند یک وحشِی 
رام نشده فریاد می زند. این رقابت و چشم وهم چشمی نه فقط بین نادیه و 
ِکینز و تیونس، دایانز،  ِفیز،  بلکه بین کیتاس و سوماز، دیالوس و  دیوپ 
کورماس، بیز، فاکولیس، سالز، دینگز، سکس، کاس، سیِسس، نادور، توِرز، 
کاماراس، باس، فالز، کولیبالیز، سونخوس، سیس، سیسوخوس، دِریمز و 
تراِرز وجود دارد. آن ها بدون اینکه فکر کنند به مصاف دشمن می روند و 
می میرند، چون فرمانده آرمند به آن ها می گوید: »شما، سیاه پوستان آفریقای 



سیاه، به طور ذاتی شجاع تریِن شجاعان اید. فرانسه شما را تحسین می کند و 
از شما ممنون است. روزنامه ها فقط از رشادت هایتان سخن می گویند!« با 
شنیدن این سخنان، سربازان دوست دارند درحالی که تفنگشان را در دست 
راست و کارد بزرِگ سالخی شان را در دست چپ  نگه داشته اند  و مانند 

دیوانگان فریاد می زنند، به میدان نبرد بشتابند و به زیبایی قتل عام شوند.
اّما من، آلفا نادیه، برخالف دیگر سربازان معنی حقیقی سخنان فرمانده 
را می فهمم. احدی نمی داند به چه فکر می کنم. آزادم به هرچه می خواهم 
بیندیشم. به عقیدة من دیگران نمی خواهند برای خود صاحب فکر و عقیده 
باشم. چیزی که در پِس سخنان فرمانده نهفته است همین است، »فکر 
آن ها صالح  زمان  هر  می خواهند  ما  از  فرمانده هایش  و  فرانسه  نکن.« 
می دانند نقش یک وحشِی رام نشده را برایشان بازی کنیم. آن ها می خواهند 
وحشی باشیم، زیرا دشمن از کاردهای سالخی ما می ترسد. می دانم که 
موضوع چندان هم پیچیده نیست. فرانسه از ما می خواهد وحشی و بی رحم 
باشیم و چون من و دیگر سربازان مطیع و فرمان برداریم درنتیجه نقش 
وحشی ها را بازی می کنیم. گوشت بدن دشمن را می شکافیم، مجروحش 
می کنیم، سرش را از تنش جدا می کنیم و شکمش را می دریم. تنها تفاوت 
بین دوستانم، توکولور، سریر، بامبارا، مالینکه، سوسوس، هاوساس، موسیس، 
بود که آن ها  این  با من  بوبوس و ولوفس  ماکاس، سونینکه، سنوفوس، 
غیرارادی و تحت تأثیر حرف های فرمانده وحشی می شدند، ولی من دانسته 
و ارادی وحشی می شدم. آن ها در سنگر، خوِد واقعی شان بودند و فقط وقتی 
از دِل زمین بیرون می خزیدند تغییر چهره می دادند و نقش بازی می کردند، 
بازی  نقش  بودم،  سرپوشیده مان  سنگر  داخل  آن ها  کنار  وقتی  من  اّما 
می کردم. در جوارشان می خندیدم و آواز ناکوکم را سرمی دادم و باوجوداین 

آن ها به من احترام می گذاشتند.

را ترک می کردم، به محض  با حداکثر سرعت سنگر  اینکه  به محض 
اینکه از سنگر به بیرون زاده می شدم و نعره سرمی دادم، دشمن به دردسر 
می افتاد. وقتی فرمان عقب نشینی صادر می شد، هرگز عقب نمی نشستم و 
هر وقت خودم تشخیص می دادم به سنگر بازمی گشتم. فرمانده این موضوع 
را می دانست، ولی مانعم نمی شد و اجازه می داد هر وقت دوست دارم به 
سنگر بازگردم. هر بار زنده و همراه با لبخندی بر لب به سنگر بازمی گشتم، 
فرمانده شگفت زده می شد. حّتی وقتی دیروقت هم به سنگر بازمی گشتم، 
مانعم نمی شد، چون با خود غنائم جنگی به ارمغان می آوردم. غنیمت من 
نشان از جنگی وحشیانه داشت. بعد از هر نبرد، یا در ظلمات شب یا در 
روشنایی شبی که در نور ماه و خون حّمام کرده بود با تفنگ دشمن و دستی 
بازمی گشتم. غنیمت جنگی ام  به سنگر  بود  که آن تفنگ را حمل کرده 
تفنگ دشمن و دستی بود که آن تفنگ را حمل کرده بود. دستی که آن 
تفنگ را محکم در دست گرفته بود؛ دستی که آن را تمیز کرده بود؛ دستی 
که آن تفنگ را از فشنگ خالی کرده یا مجدداً ُپرش کرده بود. بنابراین 
وقتی فرمان عقب نشینی صادر می شد، فرمانده و هم سنگرهایم که برگشته 
بودند و در پناهگاه مرطوب و خفه شان مخفی شده بودند از خود می پرسیدند: 
»آیا آلفا نادیه زنده نزد ما بازمی گردد؟« و »آیا آلفا نادیه با تفنگ دشمن و 

دستی که آن تفنگ را حمل کرده به سنگر بازمی گردد؟« 
همیشه بعد از بقیة سربازان به زهدان زمین بازمی گشتم. طبق گفتة 
فرمانده، چه هوا طوفانی بود چه بارانی و چه برفی، بازهم از زیر آتش دشمن 
رد می شدم و نزد آن ها بازمی گشتم. همیشه با خود تفنگ دشمن و دستی 
را به ارمغان می آوردم که تفنگ را حمل کرده بود، آن را محکم نگه داشته 
بود، تمیزش کرده بود، به آن روغن زده بود، ُپرش کرده بود، خالی اش کرده 
و دوباره ُپرش کرده بود. همیشه فرمانده و هم سنگری هایی که جان سالم 
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به در برده بودند، غروِب روز نبرد آن دو سؤال را از خود می پرسیدند. آن ها 
از شنیدن صدای شلیک گلوله ها و فریادهای دشمن خشنود و راضی به نظر 
نادیه به احتمال زیاد دارد به سنگر  آلفا  از خود می پرسیدند:  می رسیدند و 
بازمی گردد، اّما آیا تفنگ و دست قطع شدة دشمن را نیز با خود به همراه 

دارد؟ یک تفنگ و یک دست. 
وقتی با غنائمم به سنگر بازمی گشتم، بیش ازحد خشنود و راضی به نظر 
می رسیدند و برایم غذا و مقداری توتون کنار می گذاشتند. آن ها به راستی از 
بازگشت دوبارة من به سنگر خوشحال بودند و هرگز نمی پرسیدند چگونه 
چنگ  به  را  دشمن  قطع شدة  دست  و  تفنگ  چگونه  کردم؟!  را  کار  این 
برای  داشتند. من  مرا دوست  زیرا  بودند،  برگشت من خرسند  از  آوردم؟! 
آن ها تبدیل به موجودی نمادین و مقّدس شده بودم. دست ها ُمهر تأییدی 
بر این موضوع بودند که آن ها یک روز دیگر هم زنده اند. هرگز نمی پرسیدند 
دام  به  را  دشمن  چگونه  نمی پرسیدند  کرده ام.  چه  دشمن  بدن  مابقِی  با 
انداخته ام یا چگونه دستش را قطع کرده ام. دانستن این موضوع برای  آن ها 
جذاب نبود. آنچه برایشان جالب بود نتیجة کار بود، »وحشی گری«. با من 
می خندیدند و به این موضوع فکر می کردند که اکنون سربازان دشمن، تا 
مّدتی وحشت زده اند و از تصّور بریده شدن دستشان به خود می لرزند. هنوز 
فرمانده و هم سنگری هایم نمی دانستند چگونه سربازان دشمن را به دام 
می اندازم و با مابقِی بدنشان چه کار می کنم. آن ها کسری از آنچه را که با 
بدن سربازان دشمن انجام می دادم، نمی توانستند تصّور کنند؛ حّتی کسری 
از آن ترسی را که سربازان دشمن تجربه می کردند. وقتی از بطن زمین 
بیرون می آیم، با اراده و انتخاب خود تبدیل به فردی می شوم که از انسانّیت 
بویی نبرده است. تبدیل به فردی فاقد خوی انسانی می شوم، اّما نه به این 
دلیل که فرمانده چنین دستور داده است، بلکه به این دلیل که خود به این 

موضوع اندیشیده ام و خود چنین خواسته ام. وقتی فریادزنان از بطن زمین 
بیرون می جهم، تصمیم ندارم چندین سرباِز دشمن را بکشم، بلکه قصد دارم 
در مسیر خویش، آرام و آهسته و در کمال خونسردی فقط دخل یک سرباز 
را بیاورم. درحالی که تفنگم در دست چپ است و کارد بزرگ سالخی ام 
در دست راست، از دخمة تاریک و َنمور خویش بیرون می آیم و آن زمان 
را نمی شناسم.  ندارم. دیگر آن ها  بابت هم رزمانم  دیگر هیچ گونه نگرانی 
هم رزمانم یکی یکی درحالی که صورت هایشان داخل خاک فرو رفته، اطراف 
من پراکنده شده اند و من بی تفاوت به آن ها می دوم، شلیک می کنم و خودم 
را با شکم روی زمین می اندازم. می دوم، شلیک می کنم و زیر سیم  خاردار 
می خزم. حین شلیک کردن هاِی بی هوا ممکن است تصادفی سرباز دشمن 
را بکشم، ولی این کار فقط از سِر تصادف است. بعید نیست حین شلیک، 
سربازی کشته شود، ولی قتل آن سرباز هدفمند نیست. چیزی که می خواهم 
و به آن فکر می کنم نبرد رودررو است. دلیل اینکه می دوم، شلیک می کنم 
و خودم را با شکم روی زمین می اندازم، این است که تا جایی که ممکن 
است به دشمن نزدیک شوم. با دیدن سنگر دشمن، آرام روی شکمم به 
جلو می خزم و آهسته آهسته پیش می روم و سرآخر از حرکت بازمی ایستم و 
خودم را به ُمردن می زنم. سپس در آرامش منتظر می مانم تا یکی از سربازان 
دشمن را به دام بیندازم. آن قدر منتظر می مانم تا باالخره یکی از آن ها از 
پناهگاهش بیرون بیاید. صبر می کنم زمان آتش بِس غروب فرابرسد. منتظر 
می مانم شلیک ها همه متوّقف شوند و زمان آسودگی و راحتی از راه برسد.

همیشه یک نفر از گودال خمپاره  بیرون می آید. سربازان معمواًل در این 
گودال ها پناه می گیرند تا هنگام غروب وقتی دیگر کسی شلیک نمی کند 
به سنگرشان بازگردند. وقتی سرباز از گودال خارج شد، با کارد سالخی ام 
پشت زانویش را می شکافم. کار سختی نیست، زیرا سرباز فکر می کند من 



21دیوید دیوپشب هنگام همة خون ها سیاه است 20

مرده ام. سرباز دشمن مرا جنازه ای می بیند میان دیگر جنازه ها و به عقلش 
هم نمی رسد زنده باشم. اکنون در ذهنش من از دنیای مردگان بازگشته ام تا 
او را بکشم. سرباز دشمن حسابی ترسیده است. وقتی با چاقو پشت زانویش 
را می شکافم، صدا از تنش درنمی آید، فقط کنترلش را از دست می دهد و 
روی زمین می افتد. آنگاه من خلع سالحش می کنم، دهانش را می بندم، 

دست هایش را نیز از پشت می بندم.
گاهی اوقات انجام این کار آسان است و گاهی دشوار. برخی از آن ها 
به راحتی تسلیم نمی شوند. برخی نمی خواهند باور کنند دارند می میرند. برخی 
مقاومت می کنند. به همین دلیل در سکوت آن ها را با ُمشت از پا درمی آورم. 
زیرا من بیست سال بیشتر ندارم و همان طور که فرمانده می گوید، نیروی 
ذاتی و طبیعی زیادی درونم نهفته است. سپس آستین یونیفورم یا یکی 
از چکمه هایشان را می گیرم و آن ها را به آرامی روی زمین می کشم تا به 
زمینی برسم که به گفتة فرمانده، نه به دشمن تعلق دارد و نه به ما و بین دو 
سنگِر بسیار بزرگ و آن سوی گودال های خمپاره و برکه های خون قرار دارد. 
فرمانده می گوید من در هر هوایی طبق برنامه پیش می روم. چه باد بوزد، 
چه هوا بارانی باشد، چه برف ببارد و چه بوران بتوفد، منتظر می مانم تا سرباز 
دشمن به هوش بیاید. اگر سرباز دشمن را ناکار کرده باشم، صبورانه انتظار 
می کشم تا به هوش بیاید. اگر سرباز فکر نکند می تواند پیش دستی کند و 
وقتی از مخفی گاهش بیرون می آید بگذارد او را بگیرم و من مجبور نشوم 
او را با ُمشت از پا درآورم، آنگاه کمی صبر می کنم و نفسی تازه می کنم. 
منتظر می مانم تا هردو آرام شویم. در همان حین که انتظار می کشم، زیر 
نور ماه و ستاره ها به او لبخند می زنم. به همین دلیل سرباز بیش ازحد آشفته 
و سرآسیمه نمی شود. وقتی به او لبخند می زنم، احساس می کنم از خود 
بخورد؟  مرا  از جان من می خواهد؟ می خواهد  این وحشی چه  می پرسد: 

می خواهد به من تجاوز کند؟ آزادم افکار سرباز دشمن را در ذهن خود تصّور 
کنم، زیرا اکنون دیگر به آگاهی رسیده ام. وقتی به چشم های آبی سرباز 
می نگرم، اغلب در نگاهش وحشت و ترسی ناگهانی از مرگ، وحشی گری، 
تجاوز و آدم خواری می بینم. در چشم هایش چیزهایی را می بینم که درمورد 
من به او گفته اند و چیزهایی که بدون اینکه مرا ببیند درموردم باور کرده 
است. فکر کنم وقتی به او نگاه می کنم و لبخند می زنم، به خود می گوید 
با  مهتابی  یا  ظلمانی  در شب های  و  نگفته اند  دروغ  من  درمورد  دیگران 

دندان های سفیدم او را زنده زنده خواهم بلعید، یا حّتی چیزی بدتر از این.
قسمت وحشتناک قضیه وقتی شروع می شود که من نفسی تازه می کنم 
و بعد لباس های سرباز دشمن را بیرون می آورم. وقتی دکمه های باالتنة 
یونیفورمش را باز می کنم، چشم های آبی سرباز ُپر از اشک می شود. آن 
از آن  زمان است که احساس می کنم تا سرحِد مرگ ترسیده است. چه 
شکایت  و  ِشکوه  و  نمی دهند  نشان  را  احساساتشان  که  باشد  آدم هایی 
نمی کنند، چه شوریده و پریشان حواس باشد و چه شجاع باشد و چه ترسو، 
زمانی که دکمه های یونیفورمش را باز می کنم، پیراهنش را بیرون می آورم 
و شکم بسیار سفیدش زیر نور ماه یا در باران یا هنگام بارش مالیم برف 
نمایان می شود، چشم هایش تیره وتار می شود. همة آن ها، چه قدبلند باشند 
و چه کوتاه، چه چاق باشند و چه شجاع، چه ترسو باشند و چه مغرور باهم 
فرقی ندارند، زیرا همگی وقتی مرا می بینند که این چنین به شکم سفید 
و لرزانشان می نگرم، چشم هایشان تیره وتار می شود. همگی بدون استثنا 

چنین می شوند. 
سپس مدت کوتاهی دست نگه می دارم و به مادمبا دیوپ فکر می کنم 
و هر بار در سرم صدای او را می شنوم که به من التماس می کند گلویش 
را بُِبرم. با خود فکر می کنم، چقدر بی عاطفه و سنگ دل بودم که گذاشتم 
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سه بار به من التماس کند. کاری را که من برای دوستم انجام نداده بودم، 
می توانستم برای سرباز دشمن انجام دهم. بدون هیچ رحم و مرّوتی.

وقتی دستم را سمِت کارد سالخی ام می برم، چشم های آبی شان تمام 
فروغ و امید خود را از دست می دهند. بار اّول سرباز دشمن به من لگد زد 
و سعی کرد فرار کند. ازآن به بعد قوزک پایشان را می بندم تا فکر فرار به 
سرشان نزند. به همین دلیل است که به محض اینکه کارد بزرگ سالخی ام 
را در دست راستم می گیرم، سرباز مانند دیوانه ای شروع به پیچ وتاب خوردن 
فرار  اّما  بگریزد،  از چنگم  فکر می کند می تواند  لولیدن می کند، گویی  و 
غیرممکن است. سرباز دشمن باید بداند هیچ راه فراری وجود ندارد، ولی با 
اینکه این قدر محکم بسته شده، هنوز امیدوار است بتواند فرار کند. همان طور 
که از چشم های سیاه مادمبا دیوپ خواندم، از چشم های آبی سرباز دشمن 

نیز می توانم بخوانم که امیدوار است من از درد و رنجش بکاهم.
شکم سفیدش نمایان است و از شّدت انقباض باال و پایین می رود. او 
نفس نفس و فریاد می زند البته به خاطر دهان بندی که محکم دور دهانش 
بسته ام، فریادش کاماًل بی صداست. من محتویات شکمش را بیرون می آورم 
و آن ها را در هوای بارانی یا برفی، در وزش باد یا در نور کامل ماه روی 
زمین می گذارم و سرباز دشمن بی صدا فریاد می زند. اگر در حین بیرون 
آوردن محتویات شکمش، چشم هایش برای همیشه تیره وتار نشود، آنگاه 
کنار او دراز می کشم صورتش را به سمت خود می چرخانم و مّدت کوتاهی 
او را تماشا می کنم که درحال جان دادن است و سپس گلویش را از روی 
مرّوت و دلسوزی با حرکتی سریع می ُبرم. در شب  همة خون ها سیاه است.

4
به خدا قسم، روزی که مادمبا دیوپ ُمرد، بالفاصله او را با شکمی دریده 
در میدان نبرد پیدا کردم. می دانم چه اّتفاقی افتاد. مادمبا برایم تعریف کرد. 
قبل از اینکه دست هایش شروع به لرزیدن کنند، وقتی مانند یک دوست با 
لحنی مهربان از من خواست کارش را تمام کنم، برایم تعریف کرد چه شد.

در بحبوحة یک حملة تمام عیار علیه دشمن، مادمبا تفنگش را در دست 
چپ و کارد سالخی اش را در دست راستش نگه داشته بود. نهایت تالشش 
را برای مبارزه با دشمن به کار گرفته بود و با همة وجود نقش یک وحشی را 
ایفا می کرد. او به یکی از سربازان دشمن برخورد کرد که روی زمین افتاده و 
خودش را به ُمردن زده بود. مادمبا دیوپ در همان حین که به جلو پیشروی 
می کرد، به طور تصادفی سرباز به ظاهر مرده را دید و ایستاد تا نگاهی به 
او بیندازد. فهمید یک جای کار ایراد دارد. کمی خم شد و لحظه ای کوتاه 
به سرباِز دشمن خیره شد. رنِگ صورت سرباز مانند دیگر مرده ها، حال چه 
سفید باشند چه سیاه، کبود نشده بود و به نظر می رسید خودش را به ُمردن 
زده است. مادمبا با خودش فکر کرد، ظالم و بی رحم باش و از خود انعطاف 
نشان نده، کار این سرباز را با کارد سالخی ات تمام کن، محتاط باش و 
حواست را جمع کن و این سرباز نیمه جان دشمن را بار دیگر بکش تا در 
امان باشی و بعداً احساس بدی از این بابت نداشته باشی و افسوس نخوری 
که اگر این سرباز را کشته بودی، آن وقت دوستان یا هم رزمانت که در همین 

مسیر پیش می رفتند در دام این سرباز گرفتار نمی شدند.
این  به  و  فکر می کرد  و هم رزمانش  دوستان  به  داشت  مادمبا  وقتی 
می اندیشید که باید در مقابل این سرباز نیمه جان از آن ها محافظت کند، 
وقتی به این موضوع فکر می کرد که این سرباز نیمه جان ممکن است به 
شخص دیگری غیر از خوِد مادمبا آسیب برساند، وقتی از این می ترسید که 
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مبادا این سرباز دشمن به من که مثل برادرش بودم و واقعًا هم چنین بود 
آسیب بزند، وقتی به این فکر می کرد که باید مراقب بقیه باشد، از خودش 
غافل شد و مراقب خودش نبود. مادمبا با مهربانی درحالی که هنوز لبخند بر 
لب داشت به من گفت، سرباز دشمن هشیار و گوش به زنگ بود و یک دفعه 
چشم هایش را باز کرد و با سرنیزه ای که در دست راستش بود و آن را زیر 
تاخوردگی ُکت گشادش پنهان کرده بود، با ضربة سریعی، شکمش را از باال 
تا پائین درید و پاره کرد. مادمبا که هنوز از شوک حملة ناگهانی آن سرباِز 
نیمه جان لبخند به لب داشت به آرامی گفت، حملة سرباز آن قدر ناگهانی بود 
که نتوانست هیچ کاری در دفاع از خود انجام دهد. همان ابتدا این حرف ها 
را به من زد، وقتی هنوز دردش زیاد نشده بود، کمی قبل  از اّولین باری که 
از من خواست در جایگاه یک دوست کارش را تمام کنم؛ قبل از اینکه در 
اّولین مشاجره اش، من، آلفا نادیه، برادرش و جوان ترین پسر مردی پیر و 

فرتوت را نشانه بگیرد این حرف ها را به من زد. 
قبل از اینکه مادمبا بتواند از خود واکنشی نشان دهد، قبل از اینکه بتواند 
انتقام بگیرد، سرباز که هنوز نیمه جانی داشت به قرارگاه خویش گریخت. 
کند.  توصیف  را  سرباز  ظاهِر  خواستم  مادمبا  از  دّوم  و  اّول  مشاجرة  بین 
مادمبا زیِر لب گفت: »رنگ چشم هایش آبی بود.« آن لحظه کنارش دراز 
کشیده بودم و به آسمانی نگاه می کردم که آتش و گلوله از آن می گذشتند. 
دوباره از او خواستم مشخصاِت ظاهری سرباز را برایم شرح دهد، گفت: »به 
خدا قسم، تنها چیزی که می توانم بگویم همین است. رنگ چشم هایش 
پرسیدم:  کند،  توصیف  را  او خواستم سرباز  از  دوباره  و  دوباره  بود.«  آبی 
»قدبلند بود؟ کوتاه بود؟ خوش قیافه بود یا زشت؟« و هر بار مادمبا در جواب 
می گفت، آن کسی که باید کشته شود، سرباز دشمن نیست، زیرا دیگر برای 
کشتن او خیلی دیر شده است و سرباز بسیار خوش شانس بوده که زنده 

مانده است. مادمبا تأکید داشت آن کسی که باید او را یک بار دیگر بکشم 
سرباز دشمن نیست بلکه خود مادمباست. 

برادرم گوش  به خدا قسم، به حرف مادمبا، دوست دوران کودکی و 
نکردم. به خدا قسم، تمام مّدت به این فکر می کردم که دل ورودة سرباز 
چشم آبی و نیمه جان دشمن را بیرون بریزم. به این فکر می کردم که شکم 
سرباز را پاره کنم و همین فکرها باعث شد از مادمبا دیوِپ خودم غافل 
شوم. به جای گوش کردن به مادمبا، به صدای انتقام گوش کردم. مادمبا 
دیوپ برای بار دّوم با من مشاجره کرد و گفت: »سرباز چشم آبی دشمن را 
فراموش کن. مرا بکش، زیرا دارم زجر می کشم. من و تو هم سن هستیم، 
تو شاهد  و  زندگی کردی. من  تو در خانة من  در یک روز ختنه شدیم. 
بزرگ شدن یکدیگر بودیم. به خاطر همین صمیمّیت است که می توانی مرا 
دست بیندازی و من قادرم نزد تو گریه کنم و می توانم هر خواسته ای از 
تو داشته باشم. ما از برادر نیز به هم نزدیک تریم، زیرا خود انتخاب کردیم 
که برادر یکدیگر باشیم. آلفا، لطفًا نگذار در این وضع بمیرم. دل وروده ام 
بیرون ریخته، شکمم زیر این درد طوالنی و جان سوز نابود شده. نمی دانم 
سرباز دشمن بلند است یا کوتاه، خوش قیافه است یا زشت! نمی دانم مانند 
ما جوان است یا هم سن پدرمان است! او خوش شانس بود که توانست جان 
خود را نجات دهد. آن سرباز دیگر اهمّیتی ندارد. اگر برادر منی، اگر دوست 
دوران کودکی منی، اگر همان آدمی هستی که همیشه می شناختم، همان 
آدمی که او را مانند پدر و مادرم دوست داشتم، برای بار دّوم به تو التماس 
می کنم که گلویم را بشکافی. از اینکه مانند پسربّچه ای ناله و زاری کنم 
لّذت می بری؟ از اینکه مرا در این وضعّیت شرم آور ببینی و شاهد آب شدن 
وقار و شأنم باشی لّذت می بری؟« من فاقد خوی انسانی بودم، چون اگر 

بویی از انسانّیت برده بودم او را می کشتم.
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اّما من امتناع ورزیدم. آه، امتناع ورزیدم. مادمبا دیوپ، مرا ببخش. دوست 
من که از برادر هم به من نزدیک تر بودی، مرا ببخش که با همة وجود به 
حرف هایت گوش نکردم. می دانم و آگاهم که نباید ذهنم را متوّجه سرباز 
چشم آبی دشمن می کردم. می دانم و به این درک رسیده ام که نباید وقتی 
هنوز جان در بدن داشتی، به انتقامی فکر می کردم که اشک هایت در ذهنم 
شیار زد و گریه هایت در مغزم کاشت. به جای گوش کردن به تو، به صدای 
قدرتمندی گوش کردم که به من فرمان می داد و مجبورم می کرد درد و رنج 
تو را نادیده بگیرم. ندای درونی می گفت: »بهترین دوستت را نکش. کسی 
را نکش که از برادر به تو نزدیک تر است. نباید زندگی او را بگیری، کشتنش 
کار تو نیست. کشتن نادیه چه خواست خدا باشد چه شیطان در هر حال تو 
نباید او را به قتل برسانی، چون این کار اشتباه محض است. آلفا نادیه، وقتی 
پدر و مادر مادمبا بفهمند این تو بودی که پسرشان را کشتی، این تو بودی 
که کار ناتمام سرباز چشم آبی را تمام کردی، آیا می توانی با آن ها روبه رو 

شوی و در چشم هایشان نگاه کنی؟«
سرم  در  که  می کردم  گوش  صدایی  به  نباید  آگاهم  و  می دانم  نه، 
شعله برمی افروخت. باید تا هنوز زمان بود و کار از کار نگذشته بود، آن 
از آموزه های گذشته و افکار  باید رها  صدا را در سرم خاموش می کردم. 
ازپیش قالب گرفته، فکر می کردم و خودم فکرم را به کار می انداختم. مادمبا 
باید فارغ از دوستی مان کار تو را یکسره می کردم تا دیگر گریه نکنی و 
از درد به خود نپیچی و برای اینکه دل وروده ات را که مانند ماهی تازه از 
آب گرفته شده بیرون از بدنت بوی تعّفن گرفته، داخل شکمت برگردانی، 

این همه تقال نکنی و پیچ وتاب نخوری.

5
به خدا قسم، از انسانّیت بویی نبرده بودم، چون اگر انسان بودم به جای اینکه 
به دشمنم گوش کنم به حرف دوستم گوش می کردم. به همین دلیل وقتی 
سرباز دشمن را به دام می اندازم و از چشم هایش می خوانم فریاد بی صدایش 
می خواهد سر برآورد و آسمان جنگ را بشکافد، وقتی شکم ازهم دریده اش 
چیزی جز یک ُمشت گوشت خاِم خمیرمانند نیست، آنگاه به نگاه درماندة 
مادمبا و تمّنایش برای مرگ فکر می کنم و سپس کار دشمِن شکم دریدة 
درحال ُموت را یکسره می کنم. به محض اینکه سرباز دشمن برای بار دّوم 
او را بکشم، گلویش را مانند گوسفند  التماس می کند  با نگاهش به من 
قربانی می ُبرم. به واسطة انسان دوستی بازیافته ام، کاری را که برای مادمبا 
دیوپ انجام ندادم، بی هیچ رحم و مرّوتی برای سرباز چشم آبی دشمن انجام 

می دهم. 
غنیمت  به  را  تفنگش  و  می ُبرم  کارد سالخی ام  با  را  دستش  سپس 
برمی دارم. بریدن دستش خیلی دشوار است و زمان زیادی طول می کشد تا 
بتوانم آن را کامل جدا کنم. وقتی سینه خیز سمِت سنگر حرکت می کنم و 
به زیر سیم  خاردار می خزم و از میان تیرهای چوبی می گذرم که از دِل ِگل 
لزِج میدان نبرد سر برآورده اند، وقتی به سنگرمان می رسم که مانند یک زن 
رو به آسمان دراز کشیده و پاهایش را باز کرده است، سراندرپایم پوشیده از 
خون سرباز دشمن است. من مانند تندیسی ساخته شده از ِگل و خونم که 

حّتی موش ها هم از بوی تعّفنم می گریزند.
بوی تعّفنم همان بوی گند مرگ است. مرْگ بوی دل ورودة متعّفنی 
می دهد که از ظرف مقّدسش بیرون آورده شده. در هوای آزاد، دل ورودة هر 
موجود زنده ای، چه انسان و چه حیوان، می گندد. چه ثروتمندترین مرد باشد 
و چه فقیرترین، چه زیباترین زن باشد و چه زشت ترین، چه وحشی ترین 
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حیوان روی زمین باشد و چه بی خطرترین، چه قدرتمندترین باشد و چه 
ضعیف ترین فرقی نمی کند، اندرون همه بوی تعّفن می دهد. مرگ مانند 
اندرون تجزیه شدة متعّفنی است که از درون جسمش بیرون ریخته شده 
است. موش ها هم وقتی بوی گند مرا می شنوند، می ترسند و زیر سیم خاردار 
می خزند. از مرگی که به سوی آن ها در حرکت است وحشت دارند و پا به 
فرار می گذارند. آن ها وقتی داخل سنگر، بدن و لباس هایم را می شویم و به 

گمانم خودم را پاک و تمیز می کنم، بازهم می ترسند و می گریزند.

6
را  دشمن  بریدة  دست  چهارمین  اینکه  از  بعد  هم رزمانم،  هم سنگر هایم، 
ابتدا از  برایشان به ارمغان آوردم، ترِس از من در وجودشان ریشه دواند. 
صمیم قلب با من می خندیدند و از اینکه دست بریده و تفنگ دشمن را با 
خود به سنگر می آوردم خوشحال و راضی بودند. آن ها از من خشنود بودند 
و حّتی معتقد بودند باید مدال شجاعت دیگری به من داده شود، اّما بعد 
از دیدن چهارمین دست بریده دیگر به سختی می خندیدند. از چشم های 
و  آدم عجیب  »این سرباِز سیاه  هم رزماِن سفیدپوستم چنین می خواندم: 
اهِل  از چشم هاِی سربازان سیاه پوستی هم که مانند من  غریبی است.« 
آفریقای غربی بودند، چنین می خواندم: »آلفا نادیه، اهل روستای گاندیول 
که نزدیک شهر سنت لوئیِس1 سنگال2 است چه آدم عجیب و غریبی است. 
ِکی این قدر عجیب شده که ما خبر نداشتیم؟« گرچه سربازان سفید و سیاه 

1. saint-Louis

Senegal .2؛ کشوری در غرب آفریقا 

)فرمانده آن ها را این گونه صدا می کرد( همچنان دوستانه به شانة من ضربه 
می زدند، اّما خنده  و لبخندشان تغییر کرده بود.  آن ها خیلی خیلی خیلی از من 
می ترسیدند و درست بعد از چهارمین دست بریده ای که به سنگر آوردم، 

زمزمه ها و پچ پچ های درگوشی شان آغاز شد. 
وقتی دست اّول، دّوم و سّوم را با خود به سنگر آوردم، در نظر آن ها 
تشویق  مرا  بازمی گشتم  سنگر  به  که  زمانی   بودم.  قهرمان  و  اسطوره 
می کردند و خوراکی های لذیذ به من می دادند و مقداری توتون نیز به من 
تعارف می کردند. کمک می کردند با سطل های بزرِگ آب خودم را بشویم 
و یونیفورمم را تمیز کنم. از چشم هایشان می خواندم که مرا درک می کنند. 
من به جای آن ها نقِش یک وحشِی مضحک و عجیب و غریب را بازی 
می کردم. نقِش یک سرباز داوطلِب جنگ که وحشی شده و بی چون وچرا از 
دستورات اطاعت می کند. دشمن باید تا حد مرگ از این وحشِی درنده خو 

ترسیده باشد.
ابتدا هم رزمانم از بوی گندی که از من به مشام می رسید و همان بوی 
متعّفن مرگ بود آزرده نمی شدند. بوی قّصابی می دادم که گوشت انسان را 
سالخی می کند، ولی وقتی چهارمین دست بریده را با خود به سنگر آوردم، 
دیگر به من لبخند نمی زدند. همچنان به من خوراکی های لذیذ می دادند و 
مقداری توتون تعارف می کردند که از اینجا و آنجا گیر آورده بودند و یک 
پتو به من قرض می دادند تا خودم را گرم کنم، اّما لبخندی ساختگی بر 
چهره های وحشت زده شان نقش بسته بود. دیگر به من کمکم نمی کردند 
به تنهایی  خودم  می گذاشتند  بشویم.  آب  بزرگ  سطل های  در  را  خودم 
یونیفورمم را تمیز کنم. دیگر هیچ کس دوستانه به شانه ام ضربه نمی زد 
و نمی خندید. به خدا قسم، به موجودی لمس ناپذیر تبدیل شده بودم که 

هیچ کس حاضر نبود به او دست بزند. 
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به همین دلیل آن ها گوشه ای از سنگر برایم ظرف غذا، لیوان، چنگال 
و قاشق کنار می گذاشتند. وقتی در روزهای نبرد به قول فرمانده، بی توّجه 
به سنگر  تمامی سربازها  بازگشت  از  بعد  برف، مّدت ها  و  باران  و  باد  به 
بازمی گشتم، آشپز می    گفت بروم و سهم غذایم را از او بگیرم. وقتی برایم 
یا  لبه  سوپ می ریخت، خیلی خیلی مراقب بود مبادا مالقه اش به داخل، 

کناره های کاسه ام برخورد کند. 
شایعه همه جا پخش شد. شایعه همه جا پراکنده شد و بی شرمانه همة 
لباس هایش را بیرون آورد و سرانجام شرم گاهش را نیز به نمایش گذاشت. 
شایعه که ابتدا به خوبی لباس پوشیده بود و بسیار آراسته و خوش لباس و 
زیبا بود، کارش به جایی رسید که لنگ هایش را از هم گشود و کونش را به 
همه نشان داد. ابتدا متوّجه این موضوع نشدم و به تغییراتی که ایجاد شده 
بود، پی نبردم، نمی دانستم این عجوزه چه توطئه ای برایم چیده است. همه 
شایعة پتیاره را دیده بودند، ولی هیچ کس درمورد او چیزی به من نگفت. 
عاقبت از زمزمه های اطرافیان ِپی به موضوع بردم و فهمیدم دیگرانی که 
فکر می کردند من مردی عجیب و غریبم تغییر نظر داده و به این نتیجه 
رسیده اند که دیوانه ام و بعد دوباره تغییر نظر داده و فکر می کنند جادوگرم. 

سربازی که سحر و جادو می کند.
به من نگویید در میدان نبرد به دیوانه نیازی نداریم. به خدا قسم که 
دیوانه از هیچ چیز نمی ترسد. بقیة سربازان چه سیاه و چه سفید نیز خود را 
به دیوانگی می زنند و در میدان نبرد نقش یک دیوانه را بازی می کنند. به 
همین دلیل است که قادرند به آرامی خود را جلوی گلوله های دشمن بیندازند. 
دیوانگی به آن ها کمک می کند، بدون هیچ ترس و وحشتی به سوی مرگ 
بشتابند. شما ناگزیرید دیوانه باشید تا بتوانید بعد از شنیدن صدای سوت 
فرمانده آرمند از دستورات او اطاعت کنید و با این آگاهی که احتمال بسیار 

کمی وجود دارد زنده به سنگر بازگردید، بازهم به مصاف دشمن بروید. 
از بطن زمین  را  نعره زنان خود  بتوانید  تا  باشید  باید دیوانه  به خدا قسم، 
فلزی  آسمان  از  که  بزرگی  دانه های  و  گلوله های دشمن  بکشید.  بیرون 
پائین می افتند باعث ترس دیوانگان نمی شوند. سربازاِن دیوانه از شنیدن 
فریادها و دیدن سرهای بریده و زخمی، از دیدن گوشت و خون، از شکستن 
استخوان ها و گرفتن جان سربازان دشمن ترسی به دل راه نمی دهند. جنون 
در جنگ،  کنی.  فراموش  را  گلوله ها  واقعّیت وجودِی  باعث می شود  آنی 

جنون آنی، خواهِر شجاعت است. 
اّما اگر تو تمام مّدت، پیوسته و بی هیچ توّقفی دیوانه باشی آن گاه دیگران 
حّتی هم رزمانت از تو می ترسند. آن زمان است که دیگر در نظر دیگران 
فردی شجاع نیستی. دیگر کسی نیستی که مرگ را به مبارزه می طلبد. بلکه 
از نظر آن ها دوست حقیقی مرگی، هم دست مرگی و حّتی از برادر هم به 

مرگ نزدیک تری. 

7
از نظر تمام سربازان، چه سیاه و چه سفید، من خوِد مرگ بودم. این را خوب 
می دانم که سربازان سفیدپوست یا کسانی که مانند من سیاه بودند، فکر 
می کردند جادوگرم، ساحری که دل ورودة آدم ها را می خورد، یک خون آشام. 
نیز چنین موجود خطرناکی  این  از  باور بودند که من پیش  این  آن ها بر 
بوده ام، اّما جنگ باعث شده ماهّیتم را نشان دهم. شایعه، این پتیارة کاماًل 
لخت، کارش به جایی رسیده بود که ادعا می کرد من دل ورودة مادمبا دیوپ، 
کسی را که از برادر به من نزدیک تر بود، پیش از آنکه بمیرد خورده ام. این 
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عجوزة بی شرم می گفت دیگران باید از من بترسند، باید هشیار باشند و از 
من حذر کنند. شایعة بی شرم و حیا، لنگ هایش را از هم گشوده و کونش 
را به نمایش گذاشته بود و می گفت، من نه تنها دل ورودة سربازان دشمن 
بلکه دل ورودة دوستان و سربازان خودی را نیز می خورم. می گفت، می دانید 
با دست های بریده چه می کند؟ بعد از اینکه آن ها را به ما نشان می دهد 

دست ها ناپدید می شوند. هشیار باشید و از او حذر کنید.
به خدا قسم، من، آلفا نادیه، کوچک ترین بّچة مردی پیر و فرتوت، با 
چشم خویش شایعه را می دیدم که چون زنی فاحشه، نیمه عریان و بی هیچ 
شرم و حیایی مرا دنبال می کند. سربازان سیاه و سفید شایعه را می دیدند 
که حین تعقیب من دامنش را باال زده و کونش را نشان می دهد و پوزخند 
می زند. آن ها همچنان به من لبخند می زدند و طوری با من حرف می زدند 
که گویی هیچ اّتفاقی نیفتاده است. در ظاهر رفتاری دوستانه داشتند، اّما 
حّتی شجاع ترین و سرسخت ترینشان نیز درون خویش از من وحشت داشت.

وقتی فرمانده در سوتش می دمید تا چون موجی خروشان از دل زمین 
بیرون بیاییم، مانند مردانی که به جنون آنی گرفتارند، خود را به بیرون پرتاب 
می کردیم و به سوی گلوله های آهنی و کوچک دشمن رهسپار می شدیم که 
بی توّجه به فریادهای دیوانه وار ما همچنان شلیک می شدند. حین بیرون 
جستن از دل زمین، هیچ کدام از هم رزمانم حاضر نبودند همراه یا کنار من 
گام بردارند. در این جنگ بدآهنگ هیچ کس جرئت نداشت شانه به شانة من 
از اندرون زمین به بیرون خیز بردارد. هیچ کس دوست نداشت وقتی از سنگر 
بیرون می آید و در معرض تهاجم گلوله های دشمن قرار می گیرد، کنار من 

باشد. به خدا قسم، در جنگ تنها شده بودم.
بعد از اینکه چهارمین دست بریده را با خود به سنگر آوردم، دست های 
لبخندها،  میان  در  من  آوردند.  ارمغان  به  برایم  را  تنهایی  دشمن،  بریدة 

چشمک زدن ها و دلگرمی های هم سنگری های سیاه پوست و سفیدپوستم 
همچنان تنها بودم. به خدا قسم، هیچ کس دوست نداشت چشمش به چشم 
سرباز جادوگری بیفتد که بهترین دوست مرگ است. این موضوع را کاماًل از 
رفتارشان فهمیده بودم. آن ها زیاد فکر نمی کنند، اّما وقتی هم فکر می کنند 
آن ها  از چشم هایشان می خوانم.  را  این  دارند.  به موضوع  نگاهی دوگانه 
فکر می کنند خوردن دل ورودة سربازان دشمن کار درستی است و بلعندة 
خون خوار آدم خوبی است، اّما خوردن دل ورودة هم سنگری کار اشتباهی 
است و سرباز خون آشام آدم بدی است. ازاین رو هنگام رویارویی با سربازان 
جادوگر شما نمی دانید از کدام قماش اند و به همین دلیل باید حسابی مراقب 
با سربازان جادوگر  رویارویی  بودند هنگام  معتقد  باشید. هم سنگری هایم 
باید خیلی خیلی مراقب باشند و با رفتاری ماهرانه و ازپیش تعیین شده آن 
سربازان را رام کنند. لبخند بزنند، رفتاری دوستانه از خود نشان دهند و بدون 
اینکه به آن ها نزدیک شوند، از اینجا و آنجا و موضوعاتی صحبت کنند که 
چندان جّدی نیستند. مراقب باشند که هرگز به آن ها نزدیک نشوند، آن ها را 
لمس نکنند و بدنشان اّتفاقی با بدن آن ها برخورد نکند که درغیراین صورت 

مرگشان قطعی است. 
به همین دلیل بود که بعد از دیدن چهارمین دست قطع شدة دشمن، 
وقتی فرمانده آرمند در سوتش می دمید و فرمان حمله صادر می کرد، آن ها 
از هردو طرف ده قدم بزرگ از من فاصله می گرفتند. بعضی از آن ها قبل 
از اینکه فریادزنان از درون سنگر بیرون بپرند، حّتی از نگاه کردن به من 
اجتناب می کردند و نمی گذاشتند نگاهشان به هیچ عنوان با نگاه من تالقی 
کند. گویی نگاه کردن به من به منزلة لمِس صورت، بازوها، دست ها، پشت، 

گوش ها و پاهای مرگ بود. گویی نگریستن به من مصادف با مرگ بود.
انسان ها همیشه توضیحاتی مضحک و پوچ برای موضوعات مختلف 
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ارائه می کنند. اکنون که قادرم به هرچه می خواهم فکر کنم، به چنین درکی 
رسیده ام. برادران جنگی من، چه سیاه و چه سفید، نیازمند این باورند که 
این جنگ نیست که آن ها را می کشد، بلکه قاتل اصلی آن ها چشم زخم 
است. نیازمند این باورند که یکی از هزاران گلولة دشمن به طور تصادفی به 
آن ها برخورد نکرده است، بلکه آن گلوله با قصد قبلی و هدفمند به سمتشان 
شلیک شده است. پیشامدهای تصادفی را دوست ندارند. پیشامد تصادفی 
از نظرشان نامعقول و مضحک است. به کسی نیاز دارند تا او را سرزنش 
کنند. ترجیح می دهند فکر کنند گلوله ای را که به آن ها اصابت کرده، فردی 
ظالم و بدنهاد و با نّیتی شیطانی شلیک کرده است. معتقدند یکی از این 
افراد ظالم و بدنهاد که اهدافی شیطانی در سر دارد منم. به خدا قسم، این 
نحوة تفکر بسیار سست و آبکی است. فکر می کنند چون جادوگرم از تمام 
حمله ها جان سالم در برده ام و گلوله های دشمن به من اصابت نمی کنند. 
آن ها به بدترین شکل ممکن به این موضوع فکر می کنند و بر این باورند 
که بیشتر هم رزمانشان مورد اصابت گلوله هایی قرار گرفته اند که از جانب 

من هدایت می شدند.
به همین دلیل بود که لبخندی ساختگی بر لب داشتند. به همین دلیل 
بود که وقتی از راه می رسیدم، نگاهشان را از من می دزدیدند و چشم هایشان 
را می بستند تا نگاهشان به نگاهم نیفتد، حّتی از اینکه لحظه ای چشم هایشان 
به من بیفتد حذر می کردند. من در نظرشان به تابویی تبدیل شده بودم. مرا 
توتم1 می دانستند، گویی همچون نیاکان اولیه یا خدای اختصاصی قبیلة خود 

به حیوانی توجه می کردند.

اقوام بومی و بیشتر قاره ها کاربردهای آیینی دارند. توتم  1. .توتم ها اجسامی نمادین هستند که در 
معمواًل به عنوان یادمانی از نیاکان ایل یا طایفه ای عمل می کند و افراد طایفه توتم را دارای نیرویی 
برای حمایت و حفاظت از طایفه می دانند. توتم باوری شامل دو قانون مهم است: حیوان توتم را نباید 

کشت و با افرادی از جنس مخالف و از توتم مشترک نباید رابطة جنسی برقرار کرد.

حیوانی که دیوپ ها و دوستم مادمبا دیوپ آن را توتم خود می دانستند 
و به آن توجه می کردند، طاووِس خودشیفته بود. مادمبا گفت: »طاووس« 
و من در جواب گفتم: »اردِک ماهی خوار کاکلی و طاووس چه فرقی باهم 
دارند مهم این است که توتم تو یک ماکیان است درحالی که توتم من یک 
گربة وحشی است. توتم نادیه ها شیر است و بسیار بهتر و اصیل تر از توتم 
دیوپ هاست.« به خودم اجازه دادم به مادمبا دیوپ که از برادر هم به من 
نزدیک تر بود بگویم، حیوانی که به عنوان توتم انتخاب کرده مضحک و 

خنده دار است. 
به جنگ  را  خود  دیوپ جای  و  من  گذاشتن های  و سربه سر  شوخی 
سرآخر  و  می داد  خانوادگی مان  نام های  و  خانواده هایمان  سِر  بر  دعوا  و 
مسخره بازی هایمان  و  قهقهه ها  و  می شدند  میدان  پیروز  شوخی هایمان 

دشنام ها و توهین هایی را که به هم کرده بودیم، می شستند و می بردند.
اّما توتم موضوعی جّدی است و به راحتی نمی شود با آن شوخی کرد. 
توتم خودش یک تابو است. نمی توانی آن را بخوری و باید از حیوانی که 
توتم است محافظت کنی. دیوپ ها حاضر بودند جان خود را به خطر بیندازند 
را  اردک ماهی خواِر کاکلی  یا یک  تا طاووسی که جانش در خطر است 
که مرگ تهدیدش می کند نجات دهند. چون طاووس یا ادرک ماهی خواِر 
کاکلی توتم آن ها بود. نادیه ها مجبور نبودند از شیری که در خطر است 
محافظت کنند، زیرا شیر قوی است و هرگز دچار دردسر نمی شود. همچنین 
می گویند حیوانی که توتم توست، هرگز تو را نمی خورد و این محافظت 
دوطرفه است. یعنی شیرها هرگز نادیه ها را نمی خورند. وقتی فکر می کنم 
دیوپ ها از اینکه طاووس یا اردک ماهی خواِر کاکلی آن ها را بخورند در 
امان اند، نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم. وقتی دوباره به لحظه ای فکر 
می کنم که به مادمبا دیوپ گفتم، دیوپ ها چندان هم باهوش نیستند چون 
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طاووس یا اردک ماهی خواِر کاکلی را به عنوان توتم انتخاب کرده اند و او از 
حرفم خندید، بی اراده لبخند می زنم. گفتم: »دیوپ ها نیز مانند طاووس ها 
درحالی که  دارند  متکبرانه  رفتاری  کوته بین اند.  و  خودشیفته  موجوداتی 
توتمشان یک ماکیان خودبین بیش نیست.« من سعی داشتم با گفته هایم 
مادمبا را دست بیندازم و این حرفم او را به خنده انداخت. او فقط در جواب 
حرف های من گفت: »این تو نیستی که توتمت را انتخاب می کنی، بلکه 

این توتم است که تو را انتخاب می کند.«
بدبختانه، صبح روز مرگش، کمی قبل از اینکه فرمانده آرمند در سوت 
خود بدمد و دستور حمله را صادر کند، دوباره بحث توتِم مادمبا را پیش 
کشیدم که ماکیانی متکّبر بیش نیست. به همین دلیل بود که او جلوتر از 
بقیه، فریادزنان از بطن زمین بیرون جست و به سوی دشمن شتافت تا به ما، 
من و دیگر هم سنگری هایش نشان دهد الف نمی زند و واقعًا شجاع است. 
به خاطر  حرف های من بود که او اّول از همه سنگر را ترک کرد. به خاطر 
توتم و شوخی و سربه سر گذاشتن هایمان، به خاطر حرف های من، مادمبا 
دیوپ به دست سرباز چشم آبی و نیمه جان دشمن زخمی شد و با شکمی 

دریده از دنیا رفت. 

8
آن روز مادمبا دیوپ با وجود تمام آموزه ها و دانشی که داشت فکر نکرد و 
عقلش را به کار نینداخت. می دانم و آگاهم نباید توتم او را مسخره می کردم. 
تا آن روز به قدر کفایت نمی اندیشیدم و درمورد نصف حرف هایی که می زدم 
تأمل نمی کردم و آن ها را بی هیچ فکری به زبان می آوردم. شما اگر فکرتان 

را به کار بیندازید، هیچ وقت دوستتان را کسی که از برادر به شما نزدیک تر 
است، برافروخته نمی کنید تا با نعره ای بلندتر از نعرة دیگر سربازان، سنگر 
به  برادر  از  که  کسی  نمی کنید  کاری  حرف هایتان  با  شما  کند.  ترک  را 
نبردی  به میدان  آنی شود و فریادزنان  شما نزدیک تر است، دچار جنون 
قدم بگذارد که اردک ماهی خوار کاکلی لحظه ای هم نمی تواند در آن دوام 
بیاورد. جایی که کوچک ترین گیاهان و نحیف ترین درختچه ها نمی توانند در 
آنجا رشد کنند. در میدان نبرد، گویی هزاران ملخ، ماه ها و ماه ها، بی وقفه 
و بدون کوچک ترین استراحتی با حرص و ولع یکدیگر را می خورند. دشتی 
که هزاران دانة فلزی بسیار کوچِک جنگ در آن کاشته  شده، دانه هایی 
که هیچ محصولی در بر ندارند. میدانی بدریخت و ازشکل افتاده که برای 

گوشت خوران ساخته شده است. 
ما در چنین جایی قرار داریم. باالخره آنچه را باید بفهمم فهمیدم. از 
زمانی که تصمیم گرفتم افکار قالب گرفته شده را کنار بگذارم و خودم فکر 
کنم، از زمانی که تصمیم گرفتم خود را از اندیشیدن به هیچ موضوعی منع 
نکنم، فهمیدم این سرباِز چشم آبِی دشمن نبود که مادمبا را کشت، بلکه این 
من بودم که او را کشتم. اکنون می فهمم چرا وقتی مادمبا التماس کرد او 
را بکشم، این کار را نکردم. صدای بسیاربسیار آهسته ای به احتمال زیاد در 
ذهن من چنین زمزمه کرده: »تو پیش از این دوست دوران کودکی ات را 
کشته ای و نمی توانی او را برای بار دّوم بکشی.« آن صدا باید چنین زمزمه 
کرده باشد: »وقتی صبح روز نبرد، توتم او را به ُسخره گرفتی و باعث شدی 
نعره زنان اّول از همه از دِل خاک بیرون بپرد، او را کشتی.« ذهنم باید با 
صدایی بسیار آهسته و نجواگونه به من گفته باشد: »کمی صبر کن. چیزی 
نمی گذرد که مادمبا بدون کمک تو خواهد ُمرد و آنگاه متوّجه خواهی شد 
باوجوداینکه التماس کرد کارش را تمام کنی، او را نکشتی تا به خاطر تمام 
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کردن کار کثیفی که شروع کرده بودی خودت را سرزنش نکنی. کمی صبر 
کن.« ذهنم باید چنین نجوا کرده باشد: »به زودی ِپی خواهی ُبرد، خودت 
با حرف هایت  را کشتی،  او  با کالمت  تو  بودی.  مادمبا  دشمن چشم آبی 
داخل  محتوّیات  راندی،  زبان  بر  که  با سخن هایی  و  دریدی  را  شکمش 

شکمش را وحشیانه بلعیدی.« 
از آن روز تا رسیدن به این نقطه نظر که وحشی و خون آشامم و انسان ها 
را حریصانه می بلعم، تقریبًا فاصله ای نیست و گویی آن زمان هم چنین 
خوی درنده ای داشتم و خود خبر نداشتم. چون اگر وحشی و خون خوار نبودم، 
نمی توانستم با دوست خود چنین کنم. از زمانی که به هرچه می خواهم فکر 
می کنم، قادرم در خلوت ذهن خویش هرآنچه را بپذیرم که در نظرم ممنوع 
بود و از آن حذر می کردم. آری، به خودم می گفتم باید وحشی و خون خوار 
باشم و اندرون دیگر انسان ها را با حرص و ولع ببلعم، اّما بالفاصله بعد از 
اینکه این فکر به ذهنم خطور می کرد، به خودم گوشزد می کردم، غیرممکن 
آن  ندارم.  باور  درنده خویی  این  به  چون  باشم،  آدمی  چنین  بتوانم  است 
لحظه این خوِد واقعی من نبود که فکر می کرد. من درهای ذهنم را روی 
افکار دیگران باز کرده بودم و به اشتباه فکر می کردم آن افکار به من تعلق 
دارند. دیگر صدای افکار خودم را نمی شنیدم و تمام فکرهایی که در سر 
داشتم، افکار کسانی بودند که از من می ترسیدند. اگر روزی تصمیم گرفتی 
آزادانه به هرچه می خواهی فکر کنی، باید خیلی هشیار و مراقب باشی و 
وارد ذهنت شوند.  به تن کنند و  لباس مبّدل  افکار دیگران  اجازه ندهی 
نباید اجازه بدهی افکار اشتباه پدر و مادرت، فکر نادرست پدربزرگت، افکار 
خواهر، برادر، دوستان و به عبارت بهتر دشمنانت ماسک به چهره بزنند و 

وارد ذهنت شوند. 
با این تفاسیر، من موجوِد خون خواری نیستم که دیگران را حریصانه 

می بلعد. این فکر متعّلق به کسانی است که از من می ترسند، از طرفی وحشی 
هم نیستم. این فکر نیز به گروهبان سفیدپوستم و دشمنان چشم آبی ام تعّلق 
دارد. فکری که مال خود من است و به من تعّلق دارد این است: »کالم 
ظالمانه ام دلیل اصلی مرگ مادمباست. من با حرف هایم توتم دوستم را 
به ُسخره گرفتم و او را به کام مرگ فرستادم. دهاِن گشادم را باز کردم و 
باعث شدم مادمبا برای اینکه شجاعتش را به من ثابت کند، نعره زنان از دل 
زمین بیرون بپرد. درحالی که پیش از این بر شجاعت او واقف بودم. سؤال 
اینجاست چرا به کسی که از برادر به من نزدیک تر بود خندیدم؟ سؤال 
اینجاست چرا درست صبح روز نبرد، ذهنم به کلماتی اندیشید که مانند نیش 

زنبور تیز و گزنده بودند و آن ها را بر زبان آورد؟«
من عاشق مادمبا بودم. او از برادر به من نزدیک تر بود. به خدا قسم، او 
را بسیار دوست داشتم. از مرگ او واهمه داشتم و با همة وجود می خواستم 
من و مادمبا، سالم و تندرست به گاندیول برگردیم. هر کاری می کردم تا 
مادمبا زنده بماند. در میدان نبرد همه جا پابه پایش می رفتم تا مراقبش باشم. 
به محض اینکه فرمانده آرمند در سوتش می دمید و فرمان حمله را صادر 
می کرد )گویی با این کار به دشمن هشدار می داد ما داریم نعره زنان از دِل 
زمین بیرون می آییم و قصد داریم به شما حمله ور شویم تا دشمن آماده شود 
و ما را گلوله باران کند.( به مادمبا می چسبیدم تا اگر گلوله ای او را مجروح 
کرد، مرا نیز مجروح کند یا اگر گلوله ای او را کشت مرا نیز بکشد یا اگر 
گلوله ای به او اصابت نکرد به من نیز اصابت نکند. به خدا قسم، در روزهای 
نبرد، من و مادمبا در میدان جنگ شانه به شانة یکدیگر حرکت می کردیم 
و لحظه ای از هم جدا نمی شدیم. هم زمان باهم فریاد می زدیم و به سوی 
دشمن می تاختیم، هم زمان باهم شلیک می کردیم. مانند برادران دوقلویی 

بودیم که در یک روز یا یک شب از رحم مادر متوّلد شده بودند.
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به خدا قسم، سر درنمی آورم. نه، نمی فهمم چرا درست صبح روز نبرد به 
مادمبا تلقین کردم که شجاع نیست، که جنگجویی واقعی نیست. اگر انسان 
خودش را از شرِّ افکاری رها کند که از قبل در او شکل گرفته اند و برای 
خود فکر کند به این معنا نیست که هر چیزی را می فهمد و درک می کند. 
به خدا قسم، نمی فهمم چرا در یکی از روزهای عادِی این جنگ خون بار، 
درحالی که آرزو داشتم جنگ که تمام شد من و مادمبا صحیح و سالم به 
گاندیول بازگردیم، بی هیچ دلیل معقول و درک پذیری با کالم خویش مادمبا 

دیوپ را کشتم. به هیچ عنوان نمی توانم این موضوع را درک کنم.

9
بعد از اینکه هفتمین دست بریده را با خود به سنگر آوردم، به نظر رسید 
زودتر  هرچه  می خواهند  و  نیستند  خشنود  وضع  این  از  دیگر  هم رزمانم 
خاتمه یابد. همة سربازان، چه سیاه و چه سفید چه کسانی که گروهبان 
و سرگروهبان بودند و چه آن هایی که نبودند، دیگر نمی خواستند با دست 
زیاد  به احتمال  گفت  فرمانده آرمند  بازگردم.  خانه  به  دشمن  سرباز  بریدة 
خسته ام و نیاز به استراحت دارم. برای اینکه این موضوع را به من بگوید، 
مرا به سنگِر خویش احضار کرد. در سنگرش سرباز سیاه پوست دیگری نیز 
حضور داشت. سِن سرباز از من خیلی بیشتر بود و درجة باالتری داشت. 
آن سرباز سیاه با اینکه مدال شجاعت داشت، در حضور من از ترس قالب 
تهی کرده بود. سیاِه شجاع هرچه را فرمانده می گفت، به زبان ولوف1 برای 
من ترجمه می کرد. آن سیاِه شجاِع پیر و بینوا نیز مانند دیگران فکر می کرد 

Wolof .1؛ یکی از زبان های آفریقایی که در سنگال، گامبیا و موریتانی رایج است. 

خون خوارم و آدم ها را وحشیانه می بلعم. جرئت نداشت به من نگاه کند و 
مانند برگ کوچکی در دست باد از ترس به خود می لرزید و با دست چپش 

به طلسمی چنگ زده بود که برای شکستن جادو در جیبش قرار داشت. 
مانند دیگران، او نیز می ترسید محتوّیات شکمش را ببلعم و او را به 
کام مرگ بفرستم. ابراهیم ِسک، سرباز پیاده نظام، مانند دیگر سربازاِن سیاه 
و سفید وقتی نگاهش به من افتاد از ترس به خود لرزید. آن شب مّدتی 
طوالنی در سکوت دعا کرد. آن شب مّدتی طوالنی تسبیح در دست گرفت 
برابر  از خودش در  تا  انگشت جابه جا کرد  با  را یکی یکی  دانه های آن  و 
من و وجود آلوده ام محافظت کند. آن شب او خودش را از آلودگی ها پاک 
کرد. ابراهیم ِسک، ایستاده بود و به فرمانده آرمند گوش می کرد و وحشت 
داشت حرف های فرمانده را برای من ترجمه کند. به خدا قسم، آن سیاِه 
شجاع که بسیار مسن تر از من بود، می ترسید به من اطالع دهد استثنائًا 
به من اجازه داده شده یک ماه کامل از خط مقدم جبهه دور شوم! زیرا 
ابراهیم ِسک فکر می کرد دستور فرمانده به مذاق من خوش نخواهد آمد. 
زیرا آن سیاه که مدال شجاعت گرفته بود و بسیار مسن تر از من بود، فکر 
می کرد وقتی بفهمم قرار است از گنجة خوراکی ام، طعمه ام و شکارگاهم دور 
شوم به شّدت عصبانی خواهم شد. ابراهیم ِسک به خیال خود فکر می کرد، 
جادوگری چون من به طور قطع از دسِت کسی که حامل این اخبار بد است 
خیلی خیلی عصبانی خواهد شد. به خدا قسم، به راحتی نمی توانید از دست 
سرباز جادوگری که یک ماه کامل از شکار محرومش کرده اید جان سالم 
به در ببرید. نمی توانید از خشم سرباز جادوگری که از بلعیدن اندرون آدم ها 
در میدان نبرد، حال چه دوست باشند چه دشمن، محرومش کرده اید در 
امان باشید. ابراهیم ِسک فکر می کرد من او را مسئول این ضایعه می دانم و 
معتقدم او باعث شده من از خوردن محتویات شکم سربازان خودی و دشمن 
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محروم شوم. ازاین رو برای اینکه خودش را از نگاه شیطانی من دور نگه دارد 
و از خود در برابر خشمی محافظت کند که با شنیدن این خبر درونم شعله ور 
خواهد شد و بتواند بعدها مدال شجاعتش را به نوه هایش نشان دهد، تمام 

جمله هایش را با این کلمات آغاز می کرد: »فرمانده می گوید...«
»فرمانده می گوید شما نیاز به استراحت دارید. فرمانده می گوید شما 
خیلی خیلی شجاع و دلیرید، اّما بسیار خسته شده اید. فرمانده می گوید که 
می گوید  فرمانده  است.  قائل  زیادی  ارزش  و  احترام  برای شجاعِت شما 
شجاعت شما عمق و ژرفای زیادی دارد. فرمانده می گوید به شما نیز مانند 
من مدال شجاعت خواهند داد... آه! شما پیش از این نیز مدال شجاعت 
دریافت کرده اید؟... فرمانده می گوید شاید مدال شجاعت دیگری به شما 

اعطا شود.«
آری، می دانم و آگاهم که فرمانده  آرمند دیگر نمی خواهد در خط مقّدم 
جبهه حضور داشته باشم. از کلماتی که ابراهیم ِسک، آن سیاِه شجاع، برایم 
ترجمه می کرد چنین برمی آمد که آن ها به خاطر هفت دست بریده ای که به 
سنگر آورده ام، از من ناراضی اند و می خواهند این وضع متوّقف شود. آری، 
به خدا قسم، می دانم آنچه آن ها در میدان نبرد می خواهند فقط دیوانگی 
زودگذر یا جنون آنی است. آن ها  مردانی را می خواهند که از خشم، رنج و 
عصبانّیت به جنون آمده اند و دیوانگی شان آنی و زودگذر است. دیوانگان 
دائمی نمی خواهند. به محض اینکه فرمان آتش بس اعالم می شود ما باید 
خشم، رنج و عصبانّیتمان را کنار بگذاریم. رنج قابل تحّمل است و می توانیم 
آن را با خود به سنگر برگردانیم، اّما به این شرط که آن را فقط برای خود 
نگه داریم و رنج خود را بر دیگران آشکار نسازیم، البته خشم و غضب را 
نمی توانیم با خود به سنگر برگردانیم. قبل از بازگشت به سنگر که همان 
خانة ماست، باید خودمان را از هرچه خشم و غضب است رها کنیم و با 

درونی عاری از خشم و عصبانّیت به سنگر بازگردیم. اگر چنین نکنیم دیگر 
قادر به شرکت در بازی جنگ نیستیم. بعد از اینکه فرمانده در سوت خود 

دمید و فرمان آتش بس داد، دیوانگی به تابویی تبدیل می شود.
می دانستم و به این امر واقف بودم که فرمانده و ابراهیم ِسک، سرباز 
و  خشم  نمی خواهند  است،  گرفته  شجاعت  مدال  که  سیاهی  پیاده نظاِم 
غضبی که یک رزمنده باید حین نبرد داشته باشد، درون قلب ما النه کند. 
به خدا قسم، می دانستم هفتمین دست بریده ای که با خود به سنگر آورده ام 
در نظر آن ها به منزلة این است که گویی فریادها و فغان های میدان نبرد را 
به مکانی آرام آورده ام. دیدن دست بریدة دشمن باعث می شد با خود فکر 
کنند اگر این دست  به من تعّلق داشت چه؟ با دیدن دست بریدة دشمن، 
ناخودآگاه به این نتیجه می رسیدند که از جنگ خسته شده اند و به اندازة 
کافی از این جنگ به آن ها رسیده، که دیگر بس است. به خدا قسم، بعد 
از پایان نبرد، در برابر دشمن تغییر موضع می دهیم و از موجودی وحشی و 
خون خوار دوباره به انسان تبدیل می شویم. به خاطر ترسی که دشمن از ما 
دارد، جشن می گیریم و خوشحالیم، اّما وقتی خودمان وحشت زده ایم، این 
خوشحالی  دوام چندانی ندارد. دست های  بریده ترس های ماست. ترس هایی 

که از بیرون به داخل سنگر آورده شده اند.
»فرمانده می گوید بار دیگر بابت رشادت هایی که به خرج داده اید از شما 
تشکر می کند. فرمانده می گوید به شما یک ماه مرخصی اعطا شده است. 
فرمانده می گوید دوست دارد بداند کجا... شما کجا... پنهان، آه... دست های 

بریده کجا هستند.« 
صدای خودم را شنیدم که بدون لحظه ای مکث و تردید جواب داد: 

»دست ها پیش من نیستند.«
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10
فکر  بود  از من مسن تر  ابراهیم ِسک که خیلی  و  فرمانده  به خدا قسم، 
می کردند یک احمق تمام عیارم. شاید کمی عجیب و غریب باشم، اّما احمق 
نیستم. هرگز فاش نخواهم کرد دست های بریده ام را کجا پنهان کرده ام. آن 
دست ها به من تعّلق داشتند و می دانستم هر دست ماِل کدام سرباز چشم آبی 
دشمن است. صاحب تک تک دست ها را می شناختم. موهاِی پشِت برخی از 
دست ها بور یا قرمز بود و پشِت تک و توکی از آن ها موی سیاه روییده بود. 
برخی از دست ها فربه و گوشتالو و برخی دیگر خشک و پوسته پوسته بودند. 
وقتی دست ها را از بازوهایشان جدا می کردم، ناخن هایشان سیاه می شدند. 
یکی از دست ها از بقیه کوچک تر است، گویی دست یک زن یا بّچه ای 
درشت هیکل است. دست ها به مرور قبل از اینکه بگندند، شروع به خشک 
شدن می کنند. برای اینکه از فسادشان جلوگیری کنم بعد از بریدن دّومین 
دست وارد آشپزخانة سنگر شدم که به آن خانه می گفتیم و روی دست ها تا 
می توانستم نمک دانه درشت پاشیدم و آن ها را داخل اجاق و زیر خاکستری 
جاسازی کردم که هنوز گرم بود. یک شب کامل آن ها را در همان حال 
رها کردم و صبح روز بعد، صبح خیلی خیلی زود، دوباره به سراغشان رفتم و 
آن ها را از داخل اجاق برداشتم. روز بعد دوباره روی آن ها نمک پاشیدم و 
دست ها را داخل اجاق و زیر خاکستر گرم جاسازی کردم. آن قدر این کار را 
تکرار کردم که دست ها مانند ماهی خشک شده، خشِک خشک شدند. همان 
روشی را که برای خشک کردن ماهی به کار می بریم، برای خشک کردن 

دست سربازان چشم آبی دشمن به کار بردم. 
از هشت دست بریده، هفت تا برایم باقی مانده و من یک تشکر به جین 
باپتیست1 بابت مزاح و شوخ طبعی اش بدهکارم. اکنون هفت دست بریده ام، 

1. Jean Baptiste

تمام ویژگی های منحصربه فرد خود را از دست داده اند. هر هفت دست مانند 
یکدیگرند. همگی قهوه ای مایل به زردند و مانند چرم شتر صاف شده اند 
و موهای بور، قرمز و مشکی شان از بین رفته است. به خدا قسم، دیگر 
لکه های قرمز و کک مک ندارند. همگی به قهوه ای تیره تغییر رنگ داده 
و گویی مومیایی شده اند. دیگر امکان ندارد گوشتشان فاسد شود. به غیراز 
موش ها هیچ کس دیگری قادر نیست بوِی آن ها را استشمام کند. اکنون 
دست هایم در جاِی امنی قرار دارند. از هشت دست بریده، هفت دست برایم 
باقی ماند زیرا دوستم، جین باپتیسِت حّقه باز و بذله گو یکی از دست ها را 
دزدید و من هم مانع کارش نشدم، چون آن دست اّولین دست بریدة من بود 
و کم کم داشت می گندید. آن زمان هنوز نمی دانستم چگونه از گندیدنش 
جلوگیری کنم. هنوز این ایده به ذهنم نرسیده بود که دست های بریده را 
خشک کنم. در روستای گاندیول، همسر ماهیگیرها روش خاصی برای 
خشک کردن ماهی  دارند. من نیز همان روش را به کار بردم و دست ها را 

خشک کردم.
در گاندیول، ابتدا ماهی های رودخانه یا دریا را حسابی به نمک آغشته 
می کنیم و بعد آن ها را با دود یا نور خورشید خشک می کنیم. اینجا در خط 
مقّدم جبهه، نور آفتاب آن قدر گرم نیست که بشود دست ها را خشک کرد. 
آفتاِب اینجا سرد است و هیچ چیز را خشک نمی کند. ِگل و لجن و خون 
را حفظ می کنند.  و رطوبت خود  َنم  و همچنان  نمی شوند  هرگز خشک 
یونیفورم هایمان را فقط روی آتش می توانیم خشک کنیم. دلیل اینکه آتش 
روشن می کنیم، فقط این نیست که خودمان را گرم کنیم، بلکه بیشتر قصد 

داریم بدن و لباس هایمان را خشک کنیم.
آتشی که در سنگر روشن می کنیم، کوچک است، زیرا فرمانده می گوید 
دود  بزرگ  آتِش  می گوید  فرمانده  است.  ممنوع  بزرگ  آتِش  برافروختن 
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سنگر  از  که  ببینند  را  دودی  دشمنانمان  اینکه  به محض  دارد،  به همراه 
برمی خیزد، به محض اینکه با چشم های آبِی تیز و نافذشان کوچک ترین 
رشته ای از دود حّتی دود سیگار را ببینند، توپخانه شان را روی سنگرمان 
تنظیم و ما را گلوله باران خواهند کرد. دشمن نیز مانند ما سنگرها را تصادفی 
و بدون هدف گیری خاصی بمباران می کند. دشمن نیز مانند ما حّتی در 
روزهای آتش بِس موّقت، وقتی قرار نیست نیروهای پیاده نظام حمله کنند، 
نامنظم و بدون هدف گیری خاصی شلیک می کند و حمله را آغاز می کند. 
بنابراین عاقالنه نیست که با دود ناشی از آتش به مردان توپخانة دشمن، 
خود  گلوله های  هدف  را  ما  آن ها  و  بدهیم  نشان  را  خود  استقرار  محل 
قرار دهند. به خدا قسم، بهترین کار این است؛ مانع شویم دود آبی آتش 
موقعّیتمان را بر دشمن آشکار کند. با این تفاسیر، یونیفورم های ما هرگز 
کامل خشک نمی شوند. یونیفورم های کثیف و تمام لباس هایمان همیشه 
نم دار و مرطوب اند. ازاین رو سعی می کنیم آتش کوچکی روشن کنیم که 
قرار  ُپشِت سنگر  را  آشپزخانه  بخاری  لولة  ما  باشد.  نداشته  به همراه  دود 
از دشمِن  تا  به کار می بریم  را  تمام تالش خود  به خدا قسم  و  می دهیم 
چشم آبی مان زرنگ تر باشیم. ازاین رو بخاری آشپزخانه تنها جایی بود که 
می توانستم دست ها را خشک کنم. به خدا قسم، هفت دست بریده را سالم 
نگه داشتم، حّتی دّومین و سّومین دست بریده را نیز که تقریبًا رو به زوال 

بودند، نجات دادم و نگذاشتم بگندند.
ابتدا هم سنگری هایم از اینکه دست بریدة دشمن را با خود به ارمغان 
می آورم، بسیار خوشحال بودند و حّتی آن را لمس می کردند. وقتی اّولین، 
دّومین و سّومین دست را به سنگر آوردم، سربازان جرئت به خرج دادند و 
دست ها را لمس کردند. بعضی از آن ها حّتی روی دست ها ُتف می انداختند 
و می خندیدند. وقتی با دّومین دست بریدة دشمن به سنگر بازگشتم، دوستم 

جین باپتیست میان وسایلم به جستجو پرداخت و و اّولین دست بریده را 
دزدید. مانع او نشدم و گذاشتم دست را بدزدد، زیرا کم کم داشت می گندید و 
ممکن بود موش ها به سروقتش بیایند. هرگز اّولین دست را دوست نداشتم، 
زیرا زیبا نبود. موهای بلند قرمز، پشت دست روییده بود و با ناشی گری آن 
را از بازوی سرباز دشمن جدا کرده بودم. چون بار اّولم بود؛ هنوز الگوی 
مشّخصی برای بریدن دست در ذهن نداشتم. به همین دلیل آن دست را 
ناشیانه از بازو جدا کرده بودم. به خدا قسم، کارد بزرگی که به همراه داشتم، 
هنوز آن طور که بایدوشاید تیز نبود، اّما به مرور تجربه ام بیشتر شد و از دست 
چهارم به بعد می توانستم دست دشمن را با ُبرشی از بازو جدا کنم. قبل از 
اینکه فرمانده در سوت خود بدمد و فرمان حمله را صادر کند، ساعت ها 
می نشستم و کارد سالخی خود را تیز می کردم و بعد با استفاده از تیغة چاقو 

و با ُبرشی تمیز و حرفه ای دست را از بازو جدا می کردم.
را  بریده  دست  اّولین  و  رفت  وسایلم  سراغ  باپتیست،  جین  دوستم، 
تنها  باپتیست  جین  نداشتم.  دوستش  که  دزدید  را  دستی  همان  دزدید. 
دوست سفیدپوسِت صمیمی من در سنگر بود. او اّولین سرباز سفیدپوستی 
بود که بعد از مرگ مادمبا دیوپ آمد و به من دلداری داد. بقیه فقط از 
روی هم دردی شانه ام را لمس کردند و سربازان سیاه قبل از اینکه جسد 
مادمبا را به پشِت خط مقّدم ببرند، برایش دعا خواندند و تشریفات مذهبی 
را به جا آوردند. سربازان سیاه پوست بعد از انجام تشریفات مذهبی، دیگر 
درمورد مادمبا حرفی نزدند، چون از نظر آن ها مادمبا مرده ای بود مانند دیگر 
مردگان. سربازان سیاه نیز دوستانی داشتند که از برادر به آن ها نزدیک تر 
بودند. آن ها نیز دوستان خود را از دست داده بودند و در خود برای مردة 
خویش گریسته بودند. جین باپتیست بعد از اینکه جسد شکم دریدة مادمبا را 
با خود به سنگر آوردم، فقط به لمس شانه ام اکتفا نکرد و مرا تنها نگذاشت. 
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جین باپتیست با آن کّلة ِگرد و چشم های آبی زاللش کنارم ماند و سعی کرد 
مرا تسکین دهد. جین باپتیست با آن کمر باریک و دست های کوچکش به 
من کمک کرد، لباس های کثیفم را بشویم. جین باپتیست به من توتون داد. 
جین باپتیست نانش را با من قسمت کرد. جین باپتیست با شوخی هایش مرا 

به خنده انداخت و سعی کرد از اندوهم بکاهد. 
ازاین رو وقتی سروقت وسایلم رفت تا اّولین دست بریدة دشمن را بدزدد، 

مانع نشدم و گذاشتم کارش را بکند.
تفریح  بود و  بریده، حسابی مشغول شده  با آن دست  باپتیست  جین 
می کرد. او با دست بریده ای که داشت می گندید حسابی تفریح می کرد و 
می خندید. صبح همان روزی که دست را ِکش رفته بود، مسخره بازی هایش 
یونیفورمش  آستیِن  زیر  که  بریده ای  دست  با  صبحانه  موقع  شد.  شروع 
پنهان کرده بود، با همة ما دست داد. وقتی با هر کدام از ما دست می داد، 

می دانستیم دست بریدة دشمن را به جای دست خودش جلو می آورد. 
آلبرت تنها کسی بود که غافلگیر شد. وقتی فهمید جین باپتیست دست 
بریدة دشمن را در دستش گذاشته، فریاد کشید و هم زمان دست دشمن 
را روی زمین پرتاب کرد. به خدا قسم، همه خندیدند و همة سربازان و 
باپتیست  انداختند. جین  آلبرت را دست  درجه داران و حّتی فرمانده آرمند، 
را در  فریاد زد: »همگی یک ُمشت احمق اید! تک تک شما دست دشمن 
دست گرفتید و با دشمنتان دست دادید، به همین دلیل در دادگاه نظامی 
محاکمه خواهید شد!« همة سربازان دوباره خندیدند، حّتی ابراهیم ِسِک 
سیاه پوست که مدال شجاعت دریافت کرده بود و از من خیلی مسن تر بود 

و آنچه را که جین باپتیست گفته بود، برای ما ترجمه می کرد نیز خندید.
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به خدا قسم، اّولین دست بریده برای جین باپتیست شگون نداشت. او مّدت 
زمان زیادی دوست من باقی نماند. نه اینکه یکدیگر را دوست نداشتیم، 
بلکه دوستی ما دوام نداشت، چون جین باپتیست کشته شد. او با مرگی 
بسیاربسیار ناگوار از دنیا رفت. در حالی ُمرد که اّولین دست بریدة مرا به 
کاله خودش وصل کرده بود. جین باپتیست دوست داشت ُمدام شوخی کند و 
نقش یک احمق را بازی کند، اّما غافل از اینکه برای شوخی و مسخره بازی 
بریدة سرباِز چشم آبِی دشمن،  با دست  نباید  دارد.  محدودّیت هایی وجود 
دوچشمی شان  دوربین های  در  آبی خویش  با چشم های  که  آن ها  مقابل 
نگاه می کردند و ما را دید می زدند، مسخره بازی درمی آورد. جین باپتیست 
نباید آن ها را دست  برانگیخته و خشمگین می کرد.  نباید آن ها را چنین 
گرفته  دل  به  را  کینه اش  و  بیزار شده  او  از  دشمن  سربازان  می انداخت. 
بودند. دوست نداشتند ببینند دست دوستشان به نوِک تیز سرنیزة فرانسوی 
دشمن چسبیده است. آن ها از این کار جین باپتیست خسته و بیزار شده 
بودند. از اینکه ببینند دست دوستشان در آسماِن باالِی سنگر در اهتزاز است 
خسته شده بودند. به خدا قسم، دیگر تاب تحّمل مسخره بازی های جین 
باپتیست را نداشتند. او درحالی که دست بریدة دشمن در انتهای سرنیزه اش 
بلند قهقهه می زد و فریادزنان می گفت:  با صدای خیلی  بود،  بسته شده 
»مادرقحبه های کثیف، مادرقحبه های کثیف!« گویی جین باپتیست عقلش 
را از دست داده بود. من می دانستم چرا عقل از سرش پریده است و سربه سر 

دشمن می گذارد.
می خواست  کرد،  دریافت  را  معّطر  نامة  آن  وقتی  از  باپتیست  جین 
آلمانی ها را تحریک کند تا عاصی شوند و از خود واکنش نشان دهند. سعی 
داشت توّجه دشمن چشم آبی را از پشت دوربین هایشان، همان دوربین هایی 



عادت داریم فرمانده دستور حمله بدهد و بله، قربان گویان به مصاف دشمن 
یا مرگ برویم. به خدا قسم، من، فرمانده و دیگر سربازان فهمیده بودیم 
جین باپتیست دوست دارد بمیرد و دشمِن چشم آبی را اذّیت می کند تا او را 

آماج گلوله های خود قرار دهند.
حمله  فرمان  و  دمید  خود  سوت  در  فرمانده  وقتی  حمله،  روز  صبح 
صادر کرد، وقتی فریادزنان از دِل زمین بیرون پریدیم، دشمنان چشم آبی 
بالفاصله شروع به تیراندازی نکردند. دشمناِن چشم آبی مان قبل از اینکه 
ما را به گلوله ببندند، به اندازة بیست دم و بازدم صبر کردند. این زمان را 
الزم داشتند تا بتوانند جین باپتیست را شناسایی کنند. به خدا قسم، بیست 
دم و بازدم کافی بود تا بتوانند او را شناسایی کنند. من و دیگر سربازان 
می دانستیم چرا دست نگه داشته اند و به ما شلیک نمی کنند. فرمانده گفت، 
به خدا قسم،  به دل گرفته اند.  کینه  باپتیست  از جین  دشمناِن چشم آبی 
آن ها از دیدن دست دوستشان که به انتهای سرنیزة فرانسوی بسته شده 
و باالی آسمان سنگرمان در اهتزار بود و از شنیدن فحش رکیِک »توی 
کونتون، مادرقحبه ها!« به ستوه آمده بودند. دشمن مصمم بود دفعة بعد که 
فرانسوی ها حمله کردند، ابتدا دخل جین باپتیست را بیاورد. به احتمال زیاد 
با خود گفته بودند: »آن سرباز گستاخ را به طرز مشمئزکننده ای می ُکشیم تا 

عبرتی برای دیگر سربازان دشمن باشد.«
جین باپتیست ابله که کاماًل مشهود بود دوست دارد به هر قیمتی بمیرد، 
هر کاری می توانست انجام داد تا کار دشمن را راحت تر کند. او دست بریدة 
دشمن را جلوی کاله خودش چسبانده بود. از آنجا که دست درحال گندیدن 
بود، ُدور آن گاز پانسمان پیچیده بود. به قول فرمانده برای آن دستار یا 
عمامه درست کرده بود. با گاز پانسمان سفید دست را بسته بود و فقط 
انگشت میانی دست رو به باال بود. کارش حرف نداشت، زیرا می توانستید 

را  نامه  داشت  وقتی  کند.  جلب  خود  به  می زدند،  دید  را  ما  آن ها  با  که 
می خواند، از چهره اش فهمیدم هوا پس است. قبل از اینکه نامه را باز کند، 
قاه قاه می خندید و چهره اش بّشاش و روشن بود. وقتی نامة معّطر را خواند، 
چهره اش کبود شد و درخشندگی اش را از دست داد. همچنان به خندیدن 
ادامه داد، البته خنده اش دیگر از سِر خوشحالی نبود. خنده اش از بدبختی و 
بیچارگی خبر می داد. خنده ای که بیشتر به گریه شبیه بود، خنده ای نامطبوع 
اّولین دست  از  باپتیست  و ساختگی. بعد از خواندن آن نامة معّطر، جین 
بریدة من استفاده کرد تا دشمن را دست بیندازد. او با دست بریده حرکاتی 
زشت و گستاخانه انجام می داد و هدفش این بود دشمن این اهانت را ببیند 
و خشمگین شود. دست بریدة دشمن را درحالی که انگشت میانی اش رو به 
باال بود، انتهای سرنیزة فرانسوی خویش وصل کرده بود و آن را بر فراز 
آسمان سنگرمان تکان می داد. جین باپتیست با این کارش کون دشمن را 
انگولک کرده و آن ها را مسخرة خاص و عام کرده بود. فریاد می زد: »توی 
کونتون، مادرقحبه ها، برید درتون رو بذارید!« تفنگی را تکان می داد که 
سرنیزة فرانسوی اش انتهای آن قرار داشت تا مطمئن شود دشمن که رنگ 
چشمش مانند چشم های خود او آبی است، پیامش را دریافت می کند. محال 
بود دشمن دست بریده ای را نبیند که انگشت میانی آن رو به باال قرار دارد. 
فرمانده آرمند به او گفت دست از کارهایش بردارد. به او گفت، کارهایی 
که می کند به نفع هیچ کس نیست. جین باپتیست با این کارهایش گویی 
آتش بزرگی داخل سنگر به پا کرده بود. دشنام هایش دودی بود که از آتش 
بلند می شد و به چشم دشمن می رفت. دودی که از دشنام هایش بلند می شد 
به دشمن کمک می کرد هدف را شناسایی کند و توپخانة خود را روی آن 
هدف تنظیم کند. گویی داشت با این کارها خودش را تسلیم دشمن می کرد. 
ندارد. ما  نباشد، معنا و مفهوم خاّصی  براساِس دستور فرمانده  اگر  مرگ 
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و  بود  بسته شده  جلوی کاله خودش  که  ببینید  واضح  را  بریده ای  دست 
انگشت میانی اش رو به باال بود، درحالی که بقیة انگشت ها رو به پایین بودند. 
دشمنانمان که چشم هایشان مانند چشم جین باپتیست آبی بود، به راحتی 
او را شناسایی کردند. در دوربینشان سرباز قلمی و الغری دیدند که نقطة 
سفیدی باالی کاله خودش است. تا آن موقع فقط به اندازة پنج دم و بازدم 
صبر کرده بودند. دوربین هایشان را تنظیم کردند و دیدند آن نقطة سفیِد 
کوچک، انگشتش رو به باالست و دارد کونشان را انگولک می کند. به اندازة 
اّما برای اینکه هدف به طور کامل در  پنج دم و بازدم دیگر صبر کردند، 
تیر رسشان قرار گیرد، باید به اندازة ده دم و بازدِم آهستة دیگر صبر می کردند. 
حسابی از دست جین باپتیست عصبانی بودند که آن ها را با دست بریدة 
دوستشان این چنین به ُسخره گرفته بود. اکنون دیگر کاماًل آماده بودند و 
به محض اینکه جین باپتیست در میدان دید لولة توپ قرار گرفت، درست 
بیست دم و بازدم بعد از شنیدن صدای سوت فرمانده به هدف زدند و احتمااًل 
از این کامیابی بسیار خوشحال بودند. به احتمال زیاد وقتی در دوربین هایشان 
سِر جین باپتیست را دیدند که یک دفعه پودر شد و به هوا رفت از خوشحالی 
به کاله خود  که  و دستی  نمی گنجیدند. سرش، کالهش  پوست خود  در 
بود پودر شدند. بی تردید دشمن که چشم هایش مانند چشم جین  وصل 
اهانت  آن ها  به  که  بی آبرویی  آن  سِر  منهدم شدِن  با  بود،  آبی  باپتیست 
می کرد، از خوشحالی به وجد آمده بود. به خدا قسم، احتمااًل به شخصی 
که چنین کار بزرگی برایشان انجام داده بود توتون تعارف می کردند. بعد از 
اتمام نبرد، به احتمال زیاد دوستانه به شانة آن شخص ضربه می زدند و به 
او نوشیدنی می دادند تا بنوشد و به خاطر آن نشانه گیری فوق العاده اش به او 

آفرین می گفتند. بی تردید به افتخار او ترانه ای نیز می سرودند. 
به خدا قسم، آوازی که از سنگر دشمن به گوشم می رسید باید همان 

آهنگی باشد که به افتخار قهرمانشان سروده اند. غروب همان روزی که 
جین باپتیست ُمرد، دست سرباز دشمن را برای بار چهارم بریدم. به قول 
فرمانده، در زمینی که نه به ما تعلق داشت و نه به دشمن، کار سرباز را 
ساختم. در آن ناکجاآباد دل ورودة سرباز دشمن را بیرون ریختم و دستش 

را قطع کردم.
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روز  آن  زیرا  می شنیدم،  واضح  را  چشم آبی  دشمناِن  خواندن  آواز  صدای 
غروب بعد از اینکه فرمان آتش بس صادر شد تا کناِر سنگر دشمن پیشروی 
کردم. به خدا قسم، بدون اینکه مرا ببینند تا بیخ گوششان پیش رفتم. قبل 
از اینکه یکی از آن ها را به دام بیندازم، صبر کردم تا آواز خواندنشان تمام 
شود. منتظر ماندم تا سکوت حکم فرما شود و دشمن به استراحت بپردازد. 
سپس همان طور که نوزادی را از داخل شکم مادرش بیرون می کشند، یکی 
از سربازان دشمن را از داخل سنگر بیرون کشیدم. البته با نوعی تندِی همراه 
با شفقت این کار را انجام دادم تا سروصدا و هراس و شوک ناشی از حمله 
را به حداقل برسانم. این بار به این سبک و سیاق عمل کردم تا بتوانم رئیس 
توپخانه، همان فردی که جین باپتیست را کشته بود به دام بیندازم. به خدا 
قسم، آن روز غروب برای گرفتن انتقام خون دوستم جین باپتیست که بعد 
از خواندن آن نامة معّطر می خواست بمیرد، ریسک بزرگی کردم و تا کنار 

سنگر دشمن جلو رفتم. 
ساعت ها سینه خیز زیر سیم خاردار پیش رفتم تا به کنار سنگر دشمن 
رسیدم. خودم را با ِگل استتار کرده بودم تا نتوانند مرا ببینند. درست بعد از 
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توپخانه ای که سر جین باپتیست را نشانه گرفته بود، خودم را روی زمین 
انداختم و چند ساعت سینه خیز جلو رفتم. وقتی عاقبت کنار سنگر دشمن 
از فرمان آتش بِس فرمانده آرمند زمان زیادی می گذشت. سنگر  رسیدم، 
دشمن نیز مانند آلت جنسِی زنی درشت هیکل از هم باز بود؛ زنی به وسعت 
زمین. بازهم جلوتر رفتم و تا کناِر قلمرو دشمن پیش رفتم و بعد منتظر 
ماندم تا زمان مناسب فرابرسد. آن ها مّدتی طوالنی زیر نور ستاره ها برای 
مردان و سربازان آواز  خواندند. منتظر ماندم آواز خواندنشان تمام شود و به 
خواب بروند. یکی از آن ها بیدار بود. به دیوار سنگر تکیه داده بود و سیگار 
می کشید. نباید در جنگ سیگار بکشید زیرا دودش باعث می شود دشمن 
شما را ببیند. دود سیگار باعث شد او را ببینم. از دود آبی رنگی که به آسمان 

می رفت ممنونم.
چند  در  اینکه  به محض  کردم.  بزرگی  ریسک  روز  آن  قسم،  خدا  به 
قدمی ام در سمت چپ متوّجه دود آبی سیگار شدم که به هوا بلند شده و در 
آسمان تاریک شب جلوه فروشی می کرد، مانند ماری در امتداد سنگر خزیدم 
و جلو رفتم. سرتاپایم را ِگل اندود کرده بودم تا دیده نشوم. شبیه مار مامبا1 
شده بودم. ماری سّمی که به رنگ خاکی درآمده است که روی آن می خزد. 
تا جایی که می توانستم  دلیل  به همین  تاریکی شب دیده نمی شدم،  در 
به همان جایی  عاقبت  تا  و خزیدم  و خزیدم  و خزیدم  افزودم  بر سرعتم 
رسیدم که دود آبی سیگار به هوا برخاسته بود. درواقع با این کار دست به 
ریسک بزرگی زدم. این ریسک را به خاطر دوست سفیدپوستم انجام دادم 
که می خواست به هر قیمتی در جنگ کشته شود، فقط همان یک بار چنین 

ریسک بزرگی کردم.
سنگر دشمن زیِر زمین بود و من باالی زمین قرار داشتم. خوشبختانه 

1. نوعی مار سّمی آفریقایی که به رنگ سبز یا سیاه است. مامبای سیاه و مامبای سبز.

سرباز در قسمتی از سنگر ایستاده بود که سقف نداشت و دود سیگارش را 
به آسمان می فرستاد. بدون اینکه بدانم داخل سنگر چه خبر است، بدون 
اینکه قادر به دیدن چیزی باشم، َسر و هردو دستم را از باال داخل سنگر 
اینکه بدانم اطرافم چه خبر است، نصِف  آویزان کردم. کورکورانه، بدون 
باالتنه ام را داخل سنگر دشمن آویزان کردم تا بتوانم سرباز چشم آبی دشمن 
را که آن پائین مشغول سیگار کشیدن بود با هر دو دست بگیرم و او را 
از سنگر بیرونش بکشم. به خدا قسم، خوش شانس بودم که سنگر در آن 
قسمت سقف نداشت و سرباز دشمن که دود آبی سیگارش را به آسمان 
تاریک شب می فرستاد، تنها بود. شانس با من یار بود و توانستم قبل از 
اینکه فرصت دادوبیداد داشته باشد، دستم را روی دهانش بگذارم. به خدا 
قسم، خوش شانس بودم چون صاحب چهارمین دستی که قرار بود با خود به 
غنیمت بردارم مانند بّچة پانزده شانزده ساله ای ریزنقش و بسیار سبک بود. 
در کلکسیوِن دست های بریده ام دست او کوچک ترین بود. آن شب شانس 
با من یار بود که هیچ کدام از دوستان و هم سنگری های سرباز کوچک و 
چشم آبِی دشمن مرا ندیدند. به خاطر حملة آن روز احتمااًل خسته وکوفته 
بودند و همگی به خواب رفته بودند. آن روز توپچِی دشمن، جین باپتیست 
را همان ابتدای نبرد ُکشت. بعد از اینکه َسِر جین باپتیست از تنش جدا شد، 
آن ها بدون ذّره ای درنگ و با خشم زیاد به شلیک ادامه دادند. تعداد زیادی 
از هم سنگری هایم آن روز کشته شدند، اّما من  دویدم، شلیک  کردم، خودم 
را با شکم روی زمین  اندختم و زیر سیم خاردار  خزیدم. حین دویدن شلیک 
 کردم، خودم را با شکم روی زمین انداختم و عاقبت به قسمتی از جبهه 

رسیدم که به هیچ کس تعّلق نداشت و به قول فرمانده ناکجاآباد بود.
اینکه  از  بعد  بودند،  به خدا قسم، آن شب دشمنانمان حسابی خسته 
دست از آواز خواندن کشیدند بی آنکه مراقب و هشیار باشند به خواب رفتند. 
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نمی دانم چرا آن شب سرباِز کوچک دشمن مانند بقیة سربازان خسته نبود. 
نمی دانم چرا بعد از اینکه هم سنگری هایش خوابیدند او به این قسمت سنگر 
آمد تا سیگار بکشد. به خدا قسم، دست سرنوشت به من کمک کرد از میان 
سربازان دشمن، این سرباز به دام من بیفتد. گویی در آسمان چنین مقّدر 
شده بود که آن شب، در گودال گرم و نموِر دشمن، آن سرباز به چنگ من 
بیفتد. اکنون می دانم و آگاهم هرآنچه آن باال نوشته شده و برای ما مقّدر 
شده، بسیار پوچ و بی معنی و بی ارزش است، اّما این عقیده ام را با هیچ کس 
به هرچه می خواهم فکر  از مرگ مادمبا دیوپ،  بعد  در میان نمی گذارم. 
می کنم، اّما افکارم را به احدی نمی گویم. باور دارم و به این درک رسیده ام 
آنچه در آسمان ها نوشته شده و برای ما مقّدر شده، نسخة ُکپی شده ای از 
چیزهایی است که آدم ها این پایین، روی کرة خاکی می نویسند. به خدا 
قسم، به این نتیجه رسیده ام که خدا همیشه از ما عقب تر است و ُپشت سر 
ما حرکت می کند. تنها کاری که می تواند انجام دهد، ارزیابی و سنجش 
میزان آسیب وارد شده است. او نمی تواند از من خواسته باشد سرباز کوچک 

و چشم آبِی دشمن را در گوداِل گرم و نمور سنگرشان به دام اندازم. 
باورش سخت است، اّما چنین به نظر می رسد صاحِب چهارمین دست 
بریده ام هیچ کار خطایی انجام نداده است. وقتی به قول فرمانده در ناکجاآباد 
یا همان قطعه زمینی که به هیچ کس تعّلق نداشت، دل وروده اش را بیرون 
ریختم، از چشم هایش خواندم بی گناه است. از چشم هایش خواندم انسان 
خوبی است، پسر خوبی برای پدر و مادرش است، جوان تر از آن است که 
زن داشته باشد، اّما بی تردید در آینده شوهر خوبی برای همسرش خواهد 
بود، ولی با وجود تمام این خوبی ها من به شکل اهریمِن مرگ و ویرانی بر 
َسِر این موجود بی گناه نازل شدم. جنگ همین است، جنگ جایی است 
که خدا پشت سر انسان حرکت می کند و به هر ساز او می رقصد. جنگ 

جایی است که خدا قادر نیست هم زمان ریسمان های این همه سرنوشت و 
قضاوقدرهایی را که درهم گره خورده اند از گوریدگی درآورد. به خدا قسم، 
نباید خدا را سرزنش کنید. شاید خدا می خواسته این سرباز کوچک دشمن 
به دست مِن سیاه پوست در جنگ کشته شود تا با مرگ او والدینش را تنبیه 
کند. شاید خدا زمان کافی نداشته و نتوانسته است رنج هایی را کنترل یا 
تعدیل کند که پدربزرگ و مادربزرِگ سرباز ریزنقِش دشمن به فرزندان خود 
روا می داشتند و می خواسته آن ها را این گونه مجازات کند. کسی چه می داند 
دلیل مرگ سرباز چیست! به خدا قسم، شاید خدا در تنبیه خانوادة سرباز 
ریزنقِش دشمن نیز از قافله عقب مانده است. موقعّیتی که در آن قرار دارم، 
باعث می شود به این نتیجه برسم خدا با کشتِن سرباِز دشمن درواقع قصد 
داشته پدربزرگ و مادربزرگ یا والدینش را به شّدت تنبیه کند. سرباز ریزنقِش 
دشمن نیز مانند دیگر سربازانی که قربانی شده بودند رنج می کشید. وقتی 
دل وروده اش را بیرون آوردم و محتویات شکمش را کنار بدنش که هنوز 
جان داشت، روی هم َتل کردم، مانند دیگر سربازاِن قربانی زجر می کشید. 
چیزی طول نکشید که دلم به حالش سوخت. سعی کردم درد و رنجش را 
به حداقل برسانم. رنجی که به خاطر تنبیه والدین یا پدربزرگ و مادربزرگش 
متحّمل شده بود. همان بار اّول که با چشم هایی اشک بار التماس کرد او را 
بکشم، کارش را تمام کردم. بی تردید دریدِن شکم مادمبا دیوپ که از برادر 
به من نزدیک تر بود، نمی توانست کار سرباز ریزنقِش دشمن باشد. همچنین 
قتِل جین باپتیسِت بذله گو که با نامه ای معّطر دچار نومیدی و یأس شد، 
نمی توانست کاِر آن سرباز ریزنقِش دشمن باشد. کسی که با شلیک توپی 

سر دوستم را پودِر خاکشیر کرد او نبود. 
شاید سرباز چشم آبی و ریزنقِش دشمن آن شب مشغول نگهبانی بود. 
به احتمال زیاد وقتی نیمی از باالتنه ام را بدون اینکه بدانم قرار است چه 
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کسی را بگیرم داخل سنگر آویزان کردم، آن بینوا مشغول نگهبانی بود. او را 
درحالی که تفنگش از شانه اش آویزان بود، باال کشیدم. سربازی که نگهبانی 
می دهد، نباید سیگار بکشد. هر نوع دوِد آبی در تاریکی شب قابل مشاهده 
است. به همین دلیل من او را دیدم. دود آبِی سیگار باعث شد سرباِز چشم آبِی 
ریزنقشم، صاحِب چهارمین غنیمِت جنگی ام، مالک چهارمین دست بریده ام 
را ببینم. به خدا قسم، در آن ناکجاآباد دلم به حالش سوخت. به محض اینکه 
با چشم هایی لبریز از اشک التماس کرد کارش را تمام کنم او را کشتم. این 

خواست خدا بود که او آن شب نگهبانی بدهد. 
وقتی با چهارمین دست بریدة کوچک و تفنگی که آن دست تمیزش 
کرده بود، روغنش زده بود، ُپرش کرده بود و با آن شلیک کرده بود، به 
و چه سفید  بازگشتم، هم رزمانم چه سیاه  بود  خانه مان  سنگر که همان 
طوری از من دوری گزیدند که گویی طاعون دارم. وقتی مانند مار مامبا 
که بعد از شکاِر موش صحرایی به النه اش بازمی گردد، روی زمین ِگل آلود 
خزیدم و خودم را به سنگر رساندم هیچ کس جرئت نداشت حّتی به من 
دست بزند. هیچ کس از دیدن من خوشحال نشد. احتمااًل به این باور رسیده 
بودند که اّولین دست بریده برای جین باپتیست، آن احمق کوچولو، شگون 
نداشت و این بدشگونی یا چشِم بد نیز سراغ هرکس خواهد رفت که مرا 
لمس کند یا به من نگاه کند. از طرفی جین باپتیست ُمرده بود و دیگر 
را جمع کند و در دلشان شور و  تا مانند گذشته سربازان  نداشت  حضور 
شوق ایجاد کند و باعث شود به خاطر اینکه زنده به سنگر بازگشته ام شادی 
کنند. هر چیزی در این دنیا دو رو دارد: یک روِی خوب و یک روِی بد. 
وقتی جین باپتیست زنده بود، به دیگران روی خوِب غنائم جنگِی مرا نشان 
داد. می گفت: »ببینید، آلفا دوست و یاور ما با دسِت بریدة دشمن و تفنگی 
که به آن تعّلق دارد نزد ما بازگشته است. دوستان، بیایید جشن بگیریم! 

این به این معناست که مادرقحبه های کمتری با گلوله هایشان ما را نشانه 
خواهند گرفت، این به این معناست که دست های مادرقحبه های کمتری 
و گلوله های مادرقحبة کمتری به جنگ ما خواهند آمد. زنده باد آلفا!« با 
شنیدن این حرف ها سربازان، چه سیاه و چه سفید، ِگرد هم جمع می شدند 
و به من تبریک می گفتند که غنائم جنگی ام را به سنگری آورده بودم که 
سقفش رو به آسمان تاریک شب باز بود. وقتی دست اّول و دّوم و سّوم را 
با خود به سنگر آوردم، همة آن ها به من تبریک گفتند. از نظر آن ها دلیر و 
شجاع بودم. به قول فرمانده، اََبرمردی بسیار نیرومند بودم. او این جمله را 
بارها تکرار کرده بود. به خدا قسم، به من خوراکی های لذیذ می دادند، کمکم 
می کردند بدن و لباس هایم را تمیز کنم. بیشتر از همه جین باپتیست که 
مرا دوست داشت، کمکم می کرد، اّما همان شبی که جین کشته شد، وقتی 
مانند مار مامبایی که بعد از شکار به النه اش برمی گردد به سنگر بازگشتم، 
هم رزمانم طوری از من دوری گزیدند که گویی به مرض طاعون مبتال 
شده ام. روِی بد جنایتم بر روِی خوب آن چیره شده بود. سربازان سیاه شروع 
به پچ پچ کردند و گفتند جادوگرم، خون خوارم و آدمیان را حریصانه می بلعم. 
سربازان سفید نیز کم کم حرف آن ها را باور کردند. به خدا قسم، هر چیزی 
دو رو دارد، هر چیزی عکس و متضاد خودش را نیز با خود دارد. وقتی اّولین 
و دّومین و سّومین دست را به سنگر آوردم، قهرمان جنگ بودم، اّما با آوردن 
چهارمین دست به یک وحشِی سفاک و دیوانه ای خطرناک تبدیل شدم. به 
خدا قسم، اّتفاق ها این گونه رقم می خورند و دنیا چنین است: هر چیز دو رو 

دارد، یک روِی خوب و یک روِی بد.
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13
فکر می کردند احمقم، اّما سخت در اشتباه بودند. فرمانده و ابراهیم ِسک، 
سرباز پیاده نظام سیاهی که مدال شجاعت داشت، از من می خواستند هفت 
دست بریده ام را به آن ها بدهم. احمق نبودم و می دانستم با این کار قصد 
دارند مرا به دام بیندازند. به خدا قسم، می خواستند دلیل و مدرکی برای 
اثبات وحشی گرِی من به دست بیاورند تا بتوانند مرا بازداشت کنند، اّما هرگز 
به آن ها نخواهم گفت هفت دست بریده ام را کجا پنهان کرده ام. هرگز 
موّفق نخواهند شد دست هایم را پیدا کنند. حّتی به ذهنشان هم خطور 
نمی کند دست هایم، دست های خشک شده ای که داخل پارچه پیچیده ام در 
چه جاِی ِدنجی آرمیده اند. به خدا قسم، بدون در دست داشتن این هفت 
دست، دلیلی برای اثبات وحشی گری من ندارند و ناگزیرند مرا موّقت به 
انتخاب  قسم،  به خدا  کنم.  استراحت  تا  بفرستند  مقّدم جبهه  ُپشت خط 
دیگری جز این ندارند و تنها امیدشان این است که به مجرد بازگشتم به 
خط مقّدم، سربازان چشم آبی دشمن دخل مرا بیاورند و آن ها بدون زحمت 
و دردسر زیاد از شرِّ من راحت شوند. در جنگ، وقتی با یکی از سربازانتان 
به مشکل برمی خورید این شانس وجود دارد که آن سرباز به دست دشمن 
کشته شود. کشته شدن سرباِز کذایی به دست دشمن عملی تر و به عبارتی 

کاربردی تر است.
بودم و هنوز  اضافه کرده  به کلکسیون دست هایم  را  پنجمین دست 
فرماِن  از  از سربازان سفید  بود که جمعی  نرسیده  به دست ششم  نوبت 
فرمانده آرمند اطاعت نکردند. وقتی فرمانده در سوتش دمید و فرمان حمله 
داد، آن ها از اجراِی دستور او َسر باز زدند. در آن روز کذایی آن سربازان 
گفتند: »نه! دیگر به جان آمده ایم و از این ُکشت وکشتار خسته شده ایم!« 
جرئت به خرج دادند و به فرمانده گفتند: »وقتی در سوتت می دمی و فرمان 

را  اینکه سنگر  به محض  آماده می کند  را  حمله می دهی، دشمن خودش 
نمی کنیم. نمی خواهیم  را ترک  ببندد. سنگر  به گلوله  را  ما  ترک کردیم 
به خاطر صفیِر سوت تو خود را به کشتن بدهیم!« فرمانده در جواب گفت: 
از  »از دستورات اطاعت نمی کنید؟ فکر کردید به همین راحتی می توان 
دستورات سرپیچی کرد؟« سربازان سفید گفتند: »نه، نمی خواهیم از سوت 
تو که سفیِر مرگ است اطاعت کنیم!« وقتی فرمانده مطمئن شد آن ها 
دیگر از دستوراتش اطاعت نمی کنند و تعداد این نافرمایان از پنجاه نفر به 
هفت نفر تقلیل یافته است، ترتیبی داد تا آن هفت سرباز نافرمان میان بقیة 
سربازان بایستند و بعد دستور داد: »دست هایشان را از پشت ببندید!« وقتی 
دست هفت سرباز خاطی از پشت بسته شد، فرمانده فریاد زد: »شما توسوها 
باعث ننگ فرانسه اید! از اینکه در راه وطن جان دهید وحشت دارید و به 

همین دلیل امروز خواهید ُمرد!« 
کاری که دستور داد انجام دهیم خیلی خیلی زشت و اسفناک است. به 
خدا قسم، باور نداشتیم یک روز همان رفتاری که با سربازان دشمن داریم با 
سرباز خودی داشته باشیم. فرمانده از ما خواست تفنگ های  آماده به شلیکمان 
را سمت آرواره های سربازان خطاکار نشانه بگیریم و اگر از فرمانش اطاعت 
نکردند به آن ها شلیک کنیم. در قسمتی از سنگر ایستاده بودیم که سقف 
نداشت و آسماِن جنگ باالی سرمان پیدا بود و دوستان خائنمان آن طرِف 
دیگر در چند قدمی ما ایستاده بودند. آن ها پشتشان را به ما کرده و روبه روی 
نردبان  هفت  روبه روی  سرباز  هفت  بودند.  ایستاده  کوچک  نردبان های 
کوچک ایستاده بودند. نردبان های کوچک آنجا گذاشته شده بودند تا وقتی 
می خواهیم حمله کنیم از آن ها باال برویم و روی زمین قدم بگذاریم. وقتی 
هر هفت نفر سِر جای خود قرار گرفتند، فرمانده فریاد زد: »شما باعث ننگ 
فرانسه اید! اّما کسانی که از آخرین دستور من اطاعت کنند بعد از مرگشان به 
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آن ها مدال شجاعت داده خواهد شد. کسانی که از آخرین دستورم سرپیچی 
کنند، در نامه ای به خانواده هایشان توضیح خواهیم داد که آن ها ناسپاس 
و خائن بودند و خود را به دشمن فروختند و هیچ گونه مستمری و حقوقی 
شامل افراد خائن نمی شود و ازاین رو به همسران این افراد یا خانواده هایشان 
حقوقی پرداخت نخواهد شد!« سپس فرمانده در سوت خود دمید و فرمان 
حمله صادر کرد. دوستان ما باید از نردبان باال می رفتند و خود را دست بسته 

در معرض شلیک های پیاپِی دشمن قرار می دادند.
به خدا قسم، تا آن زمان صحنه ای چنین زشت و اسفناک به چشم 
ندیده بودم. قبل از اینکه فرمانده در سوت خود بدمد، دندان های چند تن 
از این دوستاِن خائنمان از ترس به هم می خورد و صدا می کرد و تعدادی 
از ترس در خود شاشیدند. وقتی فرمانده در سوت خود دمید، لحظة  نیز 
وحشتناکی بود. اگر آن صحنه آن قدر شوم و ترسناک نبود، شاید می شد به 
َسرووضعشان خندید. هفت دوست خائنمان با دست های بسته از شش یا 
هفت پلة نردبان به سختی باال می رفتند و حین باال رفتن سکندری و لیز 
می خوردند و روی زانوهایشان می افتادند و از ترس فریاد می زدند. دشمناِن 
برای  دارد طعمه هایی  فرمانده  که  بودند  متوّجه شده  بالفاصله  چشم آبی 
شکار به آن ها تحویل می دهد. به خدا قسم، به محِض اینکه توپچِی دشمن، 
همان که دوستم جین باپتیست را کشت، طعمه ای را دید که به او عرضه 
شده بود، سه گلولة توِپ کوچک پرتاب کرد. هر سه توپ به هدف نخوردند 
و نتوانستند نّیت پلیدشان را عملی کنند، اّما چهارمین توپ یکی از دوستان 
خائنمان را منفجر کرد که تازه از سنگر خارج شده بود. آن دوست خائن 
به خاطِر همسر و فرزندانش شجاعت به خرج داد و خودش را در معرض 
شلیک توپ دشمن قرار داد. پس از اصابت توپ، محتوّیات درون بدنش 
بیرون ریخت و همراه با خونی که به سیاهی می زد، روی ما پاشیده شد. به 

خدا قسم، من به دیدن محتوّیات داخل شکم و خون سیاه عادت داشتم، اّما 
هم رزماِن سیاه و سفیدم به دیدن چنین صحنه ای عادت نداشتند. همة ما 
به خصوص دوستان خائنمان که به همین سرنوشت محکوم بودند به شّدت 
گریستیم. آن ها یا باید از نردبان باال می رفتند و به دست دشمن قتل عام 
می شدند یا به قول فرمانده از مدال شجاعت خبری نبود و پدر و مادرشان 

یا همسران و فرزندانشان از دریافت حقوق و مستمری محروم می شدند. 
به خدا قسم، رهبر دوستاِن خائنمان شجاع بود. اسمش آلفونس بود. 
به خدا قسم، آلفونس جنگجویی واقعی بود. یک جنگجوِی واقعی هرگز از 
مرگ نمی هراسد. آلفونس درحالی که مانند فردی علیل روی پّله های نردبان 
سکندری می خورد، گریست و گفت: »حاال دیگر می دانم چرا باید بمیرم. 
دیگر می دانم چرا. ُاِدت، من برای اینکه تو حقوق و مستمری دریافت کنی 
می میرم! دوستت دارم ُاِدت! دوستت دارم ُاِد...« سپس توپچی بدنهاد دشمن 
به هدف زد و پنجمین گلولة کوچِک توپ َسِر او را مانند جین باپتیست از 
تنش جدا کرد. مغز آلفونس روی ما و دیگر دوستان خائنمان پاشیده شد. 
دوستان خائن وحشت زده فریاد می زدند، زیرا آن ها نیز مانند آلفونس محکوم 
به چنین مرگی بودند. به خدا قسم، همة ما در سوِگ رهبر دوستان خائن 
خویش گریستیم. ابراهیم ِسک، سرباز پیاده نظامی که مدال شجاعت داشت 
و از من بسیار ُمسن تر بود، حرف هایی را که آلفونس فریادزنان گفته بود، 
برای ما ترجمه کرد. ُاِدت زن خوش شانسی بود که چنین شوهری نصیبش 

شده بود. آلفونس شخصّیت تابناکی داشت.
بعد از مرگ آلفونس، هنوز پنج دوست خائن دیگر باقی مانده بودند. 
پنج نفر که مجبور بودند بعد از رهبرشان به کام مرگ بروند. یک نفر از 
آن ها سمت ما برگشت و هق هق کنان فریاد زد: »رحم داشته باشید! رحم 
کنید! بّچه ها... بّچه ها... رحم...« نام این دوست خائن آلبرت بود. آلبرت به 
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مدال شجاعتی که قرار بود پس از مرگ به او اعطا شود، اهمّیتی نمی داد. 
برایش مهم نبود بعد از مرگش به خانواده اش حقوق و مستمری بدهند، 
او به فکِر والدین یا همسر و فرزندانش نبود. شاید پدر و مادر یا همسر 
ما شلیک کردیم. حال  و  زد: »آتش!«  فریاد  فرمانده  نداشت.  فرزندی  و 
پایان  به  بودند. چهار دوست خائن که چیزی  مانده  باقی  نفر  فقط چهار 
زندگی شان نمانده بود. این چهار دوست خائنمان به خاطر خانوادة خویش 
از سنگر بیرون پریدند و  از دیگری  شجاعت به خرج دادند و یکی پس 
دست وپازنان مانند مرغ هایی که تازه سر از تنشان جدا شده، مّدت کوتاهی 
به دویدن ادامه دادند، اّما به نظر می رسید توپچِی دشمن که پنج گلولة توپ 
کوچک هدر داده بود از پرتاب توپ منصرف شده و در دوربین خویش به 
قربانیانی می نگرد که از سنگر بیرون فرستاده بودیم. سی َدم و بازدم طول 
کشید. توپچی به اندازة سی دم و بازدم صبر کرد. بعد از سه شلیِک ناموّفق 
عاقبت دو هدف را مورد اصابت گلوله قرار داده بود. به نظر می رسید توپچی 
نمی خواهد عالوه بر آن پنج گلولة توپ، توپ های بیشتری برای کشتن 
دشمن هدر دهد. فرمانده می گفت، نباید در جنگ برای تحت تأثیر قرار 
دادن دشمن مهّمات گران قیمت را هدر دهید. ازاین رو چهار دوست خائنمان 
محکوم به مرگ با مسلسل بودند، زیرا مسلسل از گلولة توپ ارزان تر است. 
هر چهار نفر هدف شلیک مسلسل دشمن قرار گرفتند و فریادشان در گلو 

خاموش شد. 
به خدا قسم، بعد از اینکه هفت دوست خائنمان به فرمان فرمانده کشته 
شدند هیچ شورش دیگری بین سربازان ُرخ نداد. دیگر هیچ کس از دستورات 
فرمانده سرپیچی نمی کرد. به خدا قسم، می دانم و آگاهم اگر فرمانده اراده 
می کرد، مرا به دست سربازان دشمن بکشد به محض اینکه دوباره به خط 
مقّدم بازمی گشتم می توانست به خواست خود جامة عمل بپوشاند. می دانم 

و آگاهم اگر فرمانده می خواست مرا بکشد، می توانست به راحتی آب خوردن 
این کار را انجام دهد. 

باوجوداین نمی توانستم آنچه می دانستم را به فرمانده بگویم. به خدا 
قسم، نمی توانستم محِل اختفای دست های بریده را به او نشان دهم. به 
ابراهیم سِک سیاه و  به واسطة  همین دلیل در جواب سؤالی که فرمانده 
آن ها  نمی دانم،  گفتم:  پرسید  اختفای دست ها  در خصوص محل  شجاع 
را ُگم کرده ام. گفتم شاید یکی از دوستان خائن آن ها را دزدیده باشد تا 
ندارد،  ما کند. فرمانده در جواب گفت: »اشکالی  بقیة  را متوّجه  سوءظن 
اشکالی ندارد! بگذار دست ها همان جایی که هستند بمانند. بگذار از دید همه 
دور باشند. مشکلی نیست، اشکالی ندارد... اّما تو باید از جنگ خسته شده 
باشی. روشی که برای مبارزه با دشمن به کار می بری کمی وحشیانه است. 
هرگز به تو دستور ندادم دست های سربازان دشمن را بُِبری! این کار جزء 
آیین نامه نیست، اّما به خاطر مدال شجاعتی که دریافت کردی، چشمم را 
روی اشتباهت بستم. می فهمی چه می گویم، اساسًا این کار به این معناست 
که یک سیاه پوست خود را در معرض انتقادها و نکوهش های دیگران قرار 
دهد. یک ماه به پشِت خط مقّدم جبهه برو و استراحت کن و بعد تازه نفس و 
آمادة نبرد به خط مقّدم برگرد، اّما باید به من قول بدهی که وقتی برگشتی 
دیگر سربازان دشمن را ناقص و معیوب نکنی، فهمیدی؟ فقط به کشتن 
آن ها بسنده کن و ناقص و معیوبشان نکن. طبق قوانین و اصول جنگ 

کاری که تو می کنی قدغن است. فهمیدی؟ فردا از اینجا می روی.«
اگر ابراهیم ِسک که مدال شجاعت داشت و از من بسیار ُمسن تر بود، 
حرف های فرمانده را برایم ترجمه نمی کرد، یک کلمه از حرف هایش را 
می کرد:  شروع  این گونه  را  جمله هایش  تمام  سک  ابراهیم  نمی فهمیدم. 
»فرمانده آرمند می گوید...« وقتی فرمانده صحبت می کرد نزدیک به بیست 
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َدم و بازدم شمردم، ولی صحبت های ابراهیم ِسک که از من ُمسن تر بود 
به اندازة دوازده َدم و بازدم طول می کشید. پس این احتمال وجود دارد که 
نکرده  ترجمه  برایم  را  فرمانده  از صحبت های  ابراهیم ِسک بخش هایی 

باشد. 
فرمانده آرمند مردی ریزنقش است با چشم هایی سیاه که در خشمی 
دائمی و همیشگی غوطه ورند. چشم های سیاهش از هر چیز دیگری غیر از 
جنگ بیزارند. برای فرمانده زندگی در جنگ خالصه شده است. او همان گونه 
جنگ را دوست دارد که مردان، زنان هوس باز را. او با بی شرمی با جنگ 
درمی آمیزد و از آن لّذت وافر می برد. معشوقه اش یا بهتر است بگویم جنگ 
را هدیه باران می کند. هدایایش جان های بی شماری است که در جنگ تلف 
می شوند. معشوقش را لوس می کند. فرمانده کسی است که انسان ها را 
حریصانه می بلعد. می دانم و آگاهم، فرمانده آرمند موجود خون خواری است 
که برای زنده ماندن به زنی چون جنگ نیاز دارد و جنگ نیز برای بقا به 
شوهری چون او نیاز دارد تا حمایتش کند. می دانم و آگاهم که فرمانده آرمند 
با  به عشق بازی اش  بتواند  تا  می دهد  انجام  بربیاید  دستش  از  کاری  هر 
جنگ ادامه دهد. رقیب خطرناکی برایش محسوب می شوم، رقیبی که قادر 
است به رابطة عاشقانه اش با جنگ صدمة جّدی بزند. به خدا قسم، فرمانده 
می خواهد از شرِّ من خالص شود. می دانم و آگاهم، وقتی به خط مقّدم 
برگردم، ممکن است کار دیگری به من واگذار کند. هر کاری غیر از نبرِد 
ُرودرُرو با دشمن. به خدا قسم، می دانم باید دست هایم را از مخفی گاهشان 
بیرون بیاورم و با خود ببرم، اّما این را هم خوب می دانم این همان چیزی 
است که فرمانده می خواهد و بی تردید مرا زیر نظر خواهد گرفت تا مخفیگاه 
دست ها را پیدا کند. شاید همین ابراهیم سِک سیاه را که مدال شجاعت دارد 
و از من مسن تر است، مأمور انجام این کار کند. به خدا قسم، او قصد دارد 

به هر قیمتی شده هفت دست بریده ام را پیدا کند و از آن ها به عنوان مدرک 
استفاده و مرا تیرباران کند. می خواهد به بهانة دست ها مرا بکشد تا بتواند به 
عشق بازی اش با جنگ ادامه دهد. به احتمال زیاد یک نفر را مأمور می کند 
قبل از اینکه بروم چمدانم را بگردد. به قول جین باپتیست او می خواهد 
دست من به خون آلوده باشد و مرا حین ارتکاب جرم دستگیر کند، ولی من 

احمق نیستم. به خدا قسم، می دانم باید چه کار کنم.

14
حالم خوب است و ُپشت خط مقّدم جبهه در کمال آسودگی و راحتی روزگار 
می گذرانم. اینجا تقریبًا هیچ کار خاصی انجام نمی دهم. می خورم و می خوابم 
و زنانی جوان و زیبا که لباس سفید به تن دارند از من مراقبت می کنند. فقط 
همین. اینجا از صدای انفجار، از رگبار مسلسل و گلولة  توپ های کوچکی 

که دشمن پرتاب می کند خبری نیست.
تنها نیستم چون هفت دست بریده ام را نیز با خود به پشت خط مقّدم 
آورده ام. آن ها را به قول جین باپتیست زیر دماغ فرمانده پنهان کرده بودم 
و قبل از رفتن، دست هایم را از مخفیگاهی برداشتم که درست زیر دماغش 
بود. به خدا قسم، نمی شود گفت پنهان بودند چون آن ها را ته چمدان بزرگ 
سربازی ام گذاشته بودم. با اینکه آن ها را به دّقت میان نوارهای پارچه ای 
سفیدی قنداق  کرده بودم، بازهم تک تکشان را می شناختم و هر دست را از 
دیگری تشخیص می دادم. هم سنگری های سیاه و سفیدم که دستور داشتند 
قبل از رفتنم وسایلم را بگردند، جرئت نداشتند چمدان بزرگم را باز کنند. به 
خدا قسم، می ترسیدند سمت چمدانم بیایند و من نیز بر این ترسشان دامن 
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زدم. به قفلی که با ریسمان به دستگیرة چمدانم وصل بود یک طلسم یا 
نظرقربانی آویزان کرده بودم. به خدا قسم، طلسمی زیبا از چرم قرمز بود. پدر 
پیر و فرتوتم آن طلسم را وقتی به من داد که عازم جبهة جنگ بودم. روی 
این طلسِم زیبایی که از چرم قرمز ساخته شده بود، چیزی کشیدم که باعث 
می شد هر جاسوِس سیاه و سفیدی که سراغ چمدانم می آید، با دیدن آن پا 
به فرار بگذارد. به خدا قسم، برای کشیدن آن دسِت سیاه روی طلسم زیبایم 
حسابی وقت گذاشتم و زحمت کشیدم. یک تّکه استخوان کوچک موش 
صحرایی را که حسابی تیز بود، داخل خاکستری فروکردم که با روغن چراغ 
ترکیب شده بود و روی طلسم چرمی ام دست سیاه کوچکی کشیدم که از 
ُمچ بریده شده بود. شبیه دست بسیار کوچکی بود که پنج انگشت کوچکش 
از هم گشوده بودند و انتهای انگشت ها مانند انگشت های مارمولکی که 
رنگش صورتِی مات است آماس کرده بودند. ما این مارمولک های صورتی 
را اونک می نامیم. پوسِت صورتِی اونک به حّدی لطیف و نازک است که 
حّتی در تاریک روشن هوا نیز می توانید محتوّیات داخل بدن و دل وروده اش 

را ببینید. اونک خطرناک است چون ادرارش سّمی است.
به خدا قسم، دستی که روی طلسمم نّقاشی کرده بودم، مؤّثر واقع شد. 
از وقتی طلسم را به دستگیرة چمدانم وصل کردم، دیگر نیازی نبود دست ها 
را از چمدان بیرون آورم و جای دیگری پنهان کنم، چون تمام کسانی که 
فرمانده به آن ها دستور داده بود چمدانم را بگردند و دست ها را پیدا کنند، 
از این کار منصرف شدند و به فرمانده دروغ گفتند. برای فرمانده سوگند 
خوردند که تالش هایشان برای یافتن دست ها بی نتیجه بوده و نتوانسته اند 
هیچ دستی داخل چمدانم پیدا کنند، اّما آنچه مسّلم است، همة آن ها، چه 
سیاه و چه سفید، جرئت نداشتند به چمدانم دست بزنند که چنین طلسمی 
به دستگیره اش وصل بود. سربازانی که بعد از دیدن چهارمین دست بریده 

جرئت نداشتند به من نگاه کنند، چطور ممکن بود بتوانند دِر چمدانم را 
باز کنند، آن هم چمدانی که طلسمی به رنگ خون به آن وصل است و 
تصویر دست بریدة کوچکی با انگشتان آماس کرده درست مانند انگشتان 
اونک بر آن نقش بسته است. آن زمان از اینکه مرا خون خوار و آدم خوار 
ابراهیم ِسِک سیاه که  زیاد وقتی  به احتمال  بودم.  می پنداشتند خوشحال 
مدال شجاعت دارد و از من بسیار ُمسن تر است، برای گشتِن وسایلم آمده با 
دیدن قفِل عجیب و غریِب چمدانم از ترس غش کرده است و بعد خودش 
را سرزنش کرده که چرا گذاشته چشمش به آن طلسم بیفتد. به خدا قسم، 
شرط می بندم تمام کسانی که چشمشان به جمال طلسمم روشن شده، 
خودشان را سخت سرزنش کرده اند که چرا کنجکاوی به خرج داده و باعث 
شده اند نگاهشان به آن طلسم بیفتد. وقتی به تمام آن ترسوهای کنجکاو 
فکر می کنم، نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم و با صدای خیلی خیلی بلند 

در ذهنم می خندم. 
دیگران هرگز  و جلوی  دارد  تعّلق  به من  فقط  بلندم  و خندة  قهقهه 
و  بّچه ها  »فقط  می گفت:  همیشه  فرتوتم  و  پیر  پدر  نمی خندم.  این گونه 
دیوانه ها بی دلیل می خندند.« دیگر بّچه نیستم. به خدا قسم، جنگ باعث 
شد یک دفعه بزرگ شوم. به خصوص بعد از مرگ مادمبا دیوپ که از برادر 
بالغ تر شدم؛ باوجوداینکه مادمبا ُمرده، باوجوداینکه  به من نزدیک تر بود، 
جین باپتیست ُمرده هنوز در ذهن خویش می خندم. هرچند جلوی دیگران 
فقط لبخند می زنم، لبخندی ساده و نه بیشتر. به خدا قسم، لبخنْد لبخند 
می آفریند. مانند خمیازه، وقتی خمیازه می کشید طرف مقابل نیز خمیازه 
می کشد. من به دیگران لبخند می زنم و آن ها نیز در جواب به من لبخند 
می زنند. وقتی به آن ها لبخند می زنم، نمی توانند صدای رعدآساِی خندة 
بلندی را بشنوند که در سرم انعکاس یافته  است، و این از خوش شانسی 
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من است چون درغیراین صورت مرا دیوانه می پندارند. دست های بریده نیز 
و  رنج  باعث  نمی کردند چگونه  افشا  آن ها هرگز  بودند.  دقیقًا همین طور 
درد صاحبانشان شده ام. هرگز به دیگران نشان نمی دادند در هوای سرد 
و در ناکجاآبادی که به قول فرمانده به هیچ کس تعّلق نداشت، چگونه از 
دیگران  به  بریده  دست های  است.  شده  بلند  بخار  دل ورودة صاحبانشان 
نشان نمی دادند چگونه شکم هشت سرباز چشم آبِی دشمن را دریده ام. به 
خدا قسم، هیچ کس از من نمی پرسید آن دست ها را از کجا آورده ام. حّتی 
جین باپتیست که سرش با گلولة توپ کوچِک توپچِی چشم آبی و بدنهاد 
دشمن از تنش جدا شد نیز از من نپرسید. هفت دست بریده ام نیز مانند 
لبخندم در ظاهر خفیف و کم رنگ و در باطن عمیق و ژرف اند. آن ها از مرگ 
خبر می دهند و خود دلیلی بر کشته شدن سرباز دشمن اند، ولی میزان ظلم 
و شکنجه ای را که بر سرباز دشمن روا داشته ام بر دیگران فاش نمی کنند و 

همین امر باعث می شود در ذهنم از خنده روده ُبر شوم.
خنده هم مانند لبخند ُمسری است. خنده یا لبخند ما به خنده و لبخند 
دیگران منجر می شود، زیرا در بهدارِی جبهه که پشت خط مقّدم واقع شده 
نیز  او  لبخند می زنم  به هر که  برای بهبودی رزمندگان است  و مرکزی 
در جواب به من لبخند می زند. به خدا قسم، هم رزماِن سیاه و سفیدم که 
نیمه های شب وقتی سوت حمله و صداهای الینقطع و پیوستة جنگ را در 
سر خود می شنوند، فریاد برمی آوردند نیز به محض اینکه لبخند مرا می بینند 
لبخند می زنند. به خدا قسم نمی توانند جلوی لبخند خود را بگیرند، چون 

لبخندشان غیرارادی است و از کنترلشان خارج است.
غمگین  قیافه ای  که  است  باریک اندامی  و  بلندقد  مرد  فرانسوا  دکتر 
دارد، باوجوداین اّولین بار که مرا دید به من لبخند زد. فرمانده به من گفت 
اََبرمردی بسیار قوی ام که رعب و وحشت در دل دشمن می اندازم، اّما دکتر 

با چشم هایش به من گفت خوش قیافه ام و چهرة دل پسندی دارم. به خدا 
قسم، دکتر فرانسوا مرا دوست دارد. او که لبخندش را از دیگران مضایقه 
می کند به راحتی به من لبخند می زند و دلیلش ُمسری بودن لبخند است؛ 

چون لبخنْد لبخند می آفریند. 
به خدا قسم، از میان تمام لبخندهایی که با لبخند همیشگی  خویش 
به خود جذب کردم، لبخند دوشیزه فرانسوا را از همه بیشتر دوست دارم. 
دوشیزه فرانسوا نیز مانند زنان بی شماری که در بهداری جبهه لباس سفید 
پرستاری به تن دارند از ما مراقبت می کند. به خدا قسم، دوشیزه فرانسوا مرا 
بسیار دوست دارد. به خدا قسم، دوشیزه فرانسوا بدون اینکه خودش بداند با 
پدرش هم عقیده است. او نیز با چشم هایش به من گفت که چهره ای زیبا و 
دلپذیر دارم، اّما بعد از گفتن این جمله نگاهش را متوّجه قسمت میانِی بدنم 
کرد و نگاهش به گونه ای بود که فهمیدم فقط به چهره ام توّجه ندارد و به 
چیزهای دیگر هم فکر می کند. می دانستم و حدسم بر این بود که دوست 
دارد با من عشق ورزی کند. می دانستم دوست دارد مرا برهنه ببیند. این ها را 
از طرز نگاهش فهمیدم. نگاهش مانند نگاه ِفری تیام بود. چند ساعت قبل 
از عزیمتم به جبهه من و ِفری تیام به بیشة کوچِک درختان آبنوس رفتیم 

که از رودخانه فاصلة چندانی نداشت.

  

ِفری تیام دستم را گرفت و به چشم هایم خیره شد، سپس محتاطانه از 
دایرة دوستانی خارج شد که آن شب باهم بودیم و به سمت پائین رودخانه 
با  و  کردم  بقیه خداحافظی  با  نیز  من  او  رفتن  از  بعد  افتاد. کمی  راه  به 
 حفظ فاصله، دنباِل او به سمت رودخانه به راه افتادم. اهالِی گاندیول به خاطر 
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»مامه کومبا بنگ1« یا همان الهة رودخانه، دوست ندارند شب ها نزدیک 
رودخانه راه بروند و به لطِف ترسی که مردم از الهة رودخانه دارند، ما در آن 
مسیر هیچ کس را ندیدیم. من و فری تیام آن قدر مشتاق عشق ورزی بودیم 

که دیگر مجالی برای ترس نداشتیم.
به خدا قسم، ِفری تیام بدون اینکه حّتی یک بار هم به پشت سرش نگاه 
کند، به سمت بیشة کوچک درختان آبنوس رهسپار شد. بیشه از رودخانه 
فاصلة چندانی نداشت. او داخل بیشه از نظر ناپدید شد و من نیز به دنبالش 
رفتم. وقتی او را داخل بیشه پیدا کردم، دیدم به درختی تکیه داده است. 
پشتش به درخت و صورتش رو به من بود و منتظر بود از راه برسم. آن 
شب ماه کامل بود، اّما درختان آبنوس آن قدر به یکدیگر نزدیک بودند که 
جلوی نور ماه را گرفته بودند. ِفری پشتش را به درختی تکیه داده بود و 
من در تاریکی شب چهره اش را نمی دیدم. وقتی مرا به سمت خود کشید، 
متوّجه شدم برهنه است. ِفری تیام بوِی بخوری خوش بو می داد، بوی آب 
رودخانه، بوی خوِش خاِک َنم خورده. گذاشتم لباس هایم را بیرون بیاورد. 
از  قبل  کشیدم.  دراز  او  روی  من  و  کشید  زمین  به سمت  خود  با  مرا  او 
ِفری با هیچ زن دیگری رابطه نداشتم، ِفری نیز غیر از من با مرد دیگری 
رابطه نداشت. بدون اینکه بدانم چگونه باید این کار را انجام دهم، قسمت 
میانی بدنم را داخل قسمت میانی بدن ِفری فروکردم. به خدا قسم، داخل 
بدن ِفری به طرز غیرقابل باوری نرم و گرم و مرطوب بود. مّدتی طوالنی 
دربیاورم  سر  و  کنم  لمس  بیشتر  را  ِفری  بدن  داخل  تا  ماندم  بی حرکت 
ابتدا  غلتاند.  لب هایم  روی  را  لب هایش  او  یک دفعه  است.  جایی  چگونه 
حرکت لب هایش آرام بود، اّما بعد بر سرعتش افزود. اگر داخل بدِن ِفری 
نبودم، بی شک از آن وضع می خندیدم، چون حدس می زدم وضعّیتی که در 

1. Mame Coumba Bang

آن قرار داشتیم باید مضحک باشد. من دیگر بی حرکت نبودم و لگنم را در 
تمام جهات حرکت می دادم و ِفری نیز به تک تک ضربات من با یک ضربة 
لگن پاسخ می داد. ِفری ناله کنان به من ضربه می زد و من نیز ناله کنان به 
ضربه های او پاسخ می دادم. به خدا قسم، اگر آن کار این قدر لّذت نداشت، 
اگر می توانستم به خودمان نگاهی بیندازم که این گونه درهم می لولیدیم، 
بی تردید خیلی می خندیدم، ولی آن لحظه نمی توانستم بخندم. وقتی داخل 
بدِن فری تیام بودم، فقط از لّذت ناله می کردم. وقتی قسمت میانِی بدنمان 
را در تمام جهات جنباندیم، چیزی اتفاق افتاد که همیشه در چنین مواقعی 
اّتفاق می افتد. داخل بدِن ِفری درحالی که از لّذت فریاد می زدم، ارضا شدم. 
این ارضا شدن با فریاد همراه بود و بسیار بهتر از وقتی بود که با دست، 
خودم را ارضا می کردم. ِفری تیام نیز آخر کار فریاد زد. خوشبختانه هیچ کس 

آن حوالی نبود تا صدای ما را بشنود.
وقتی من و ِفری بلند شدیم، به سختی می توانستیم سِر پا بایستیم. در آن 
درختزار انبوه و در تاریکی شب نمی توانستم چشم هایش را ببینم. ماه بزرگ 
و کامل بود و تصویرش مانند خورشیدی زرد و کوچک در آب رودخانه 
منعکس شده بود. مهتاب نور تمام ستارگان ُدور و اطراف را فرو نشانده بود، 
اّما درختان آبنوس مانع می شدند نورش بر ما بتابد. ِفری تیام لباس هایش 
را پوشید و به من نیز کمک کرد لباس هایم را بپوشم، گویی بّچه ای بودم 
که برای لباس پوشیدن به کمک نیاز دارد. گونه ام را بوسید و بدون اینکه 
به پشت سرش نگاه کند به سمت گاندیول به راه افتاد. به خدا قسم، همان جا 
ماندم و به تصویر نورانی ماه در آب رودخانه نگاه کردم. مّدتی طوالنی آنجا 
ماندم و بدون اینکه به هیچ چیز فکر کنم، به تماشای رودخانه نشستم که 
زیر نور ماه در تب وتاب بود. به خدا قسم، قبل از اینکه عازم جبهة جنگ 

شوم این آخرین باری بود که ِفری تیام را دیدم.
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 نگاه دوشیزه فرانسوا، یکی از چندین دختر دکتر فرانسوا، که لباس سفید 
به تن داشت، مانند نگاه فری تیام بود. فری تیام آن شب با نگاهش گفت 
می خواهد کنار دریاچه ای باهم عشق ورزی کنیم که زیر نور ماه در تب وتاب 
بود. به دوشیزه فرانسوا که مانند فری تیام زنی جوان و بسیار زیبا بود لبخند 
و  زد  لبخند  بالفاصله  لبخندم  در جواب  دوشیزه فرانسواِی چشم آبی  زدم. 
نگاهش روی قسمت میانی بدنم اندکی درنگ کرد. دوشیزه فرانسوا شبیه 
پدرش نیست. به خدا قسم، او برخالف دکتر، سرشار از شور زندگی است. 
دوشیزه فرانسوا با چشم های آبی اش به من گفت به نظر او بسیار خوش قیافه ام 

و سرتاپایم زیباست.
اگر مادمبا دیوپ که از برادر به من نزدیک تر بود هنوز زنده بود می گفت: 
دوشیزه فرانسوا  خوش قیافه ای.  نگفته  دختر  آن  می گویی،  دروغ  »نه، 
نگفته تو را می خواهد! دروغ می گویی، حقیقت ندارد چون تو بلد نیستی 
به زبان فرانسه صحبت کنی.« اّما نیاز نبود به زبان فرانسه صحبت کنم 
را بفهمم. به خدا قسم، خودم می دانم  زباِن چشم های دوشیزه فرانسوا  تا 
خوش قیافه ام. چشم های دیگران نیز به من همین را می گویند، چشم های 
سیاه و چشم های آبی، چشم های زنان و چشم های مردان همه می گویند 
خوش قیافه ام. چشم های فری تیام نیز می گفت خوش قیافه ام. تمام زنان 
گاندیول در هر سن وسالی با چشم هایشان به من همین را می گفتند. همیشه 
وقتی نیمه برهنه روی شن ها ُکشتی می گرفتم، چشم های دوستانم چه دختر 
و چه پسر به من همین را می گفتند. حّتی چشم های مادمبا دیوپ که از 
برادر به من نزدیک تر بود و کم بنیه و الغر و استخوانی نیز بود، نتوانستند 
مقاومت کنند و عاقبت در طول یک مسابقة ُکشتی به من گفتند زیادی 

خوش قیافه ام.

مادمبا دیوپ اجازه داشت هرچه می خواهد به من بگوید، اجازه داشت 
بیندازد. رابطة ما به گونه ای بود که باهم شوخی می کردیم و  مرا دست 
بود که هر  رابطة ما شکل گرفته  قانونی در  سربه سر هم می گذاشتیم و 
نوع شوخی با یکدیگر را مجاز می دانست. مادمبا دیوپ چون از برادر به 
من نزدیک تر بود، می توانست به من طعنه بزند و سخنان نیش دار بگوید، 
اّما به خدا قسم مادمبا هرگز نتوانست درمورد هیکلم چیزی بگوید. آن قدر 
خوش قیافه ام که وقتی لبخند می زنم همه –به جز مردانی که در ناکجاآبادی 
قربانی شدند که نه به دشمن تعّلق داشت و نه به ما- در جواب به من لبخند 
می زنند. وقتی لبخند می زدم و دندان های ردیف و بسیار سفیدم را به نمایش 
می گذاشتم، حّتی مادمبا دیوپ، بزرگ ترین طعنة زننده ای که دنیا تاکنون 
به خود دیده نیز بی اراده لبخند می زد و دندان های زشتش را نشان می داد. 
بسیاربسیار  و  زیبا  دندان های  به  نپذیرفت که  مادمبا هرگز  به خدا قسم، 
سفید و ردیفم، سینه  و شانه های خیلی خیلی عریضم، کمرم، شکم صافم 
و ران های عضالنی ام حسودی می کند. مادمبا ترجیح می داد چشم هایش 
به من بگویند هم زمان هم مرا دوست دارد و هم به من حسادت می ورزد. 
وقتی پشت سرهم در چهار مسابقة کشتی برنده می شدم، وقتی زیر نور ماه 
می درخشیدم و کسانی که مرا سخت تحسین می کردند احاطه ام می کردند، 
چشم های مادمبا همیشه به من می گفتند: »هرچند به تو حسادت می کنم، 
اّما دوستت دارم.« چشم هایش می گفتند: »هرچند آرزو دارم جای تو بودم، 
اّما به تو افتخار می کنم.« مانند تمام چیزها که در این دنیاِی دون دو رو 

دارند، نگاه مادمبا نیز دو رو داشت؛ یک روی خوب و یک روی بد.
اکنون دیگر از جنگی دورم که در آن مادمبا، کسی را که از برادر به من 
نزدیک تر بود، از دست دادم. از گلولة توپ های کوچِک بدنهادی دورم که 
سِر هم رزمانم را به باد می دهند، از دانه های قرمز بزرگی دورم که از آسمان 
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فلزی جنگ فرومی ریزند. از فرمانده آرمند و صفیِر مرگش دورم، از ابراهیم 
ِسِک سیاه که از من بسیار ُمسن تر است و مدال شجاعت دارد دورم. به خودم 
می گویم هرگز نباید دوستم را دست می انداختم. گرچه مادمبا دندان های 
زشتی داشت، اّما شجاع بود. هرچند قفسة سینه اش به کوچکی قفسه سینة 
یک بّچه بود، اّما شجاع بود. گرچه ران هایش به طرز مضحکی دراز و باریک 
بودند، ولی یک سلحشور واقعی بود. می دانم و آگاهم نباید با حرف هایم 
او را وامی داشتم شجاعتش را به نمایش بگذارد. منی که به شجاعت او 
واقف بودم، نباید چنین می کردم. می دانم و آگاهم چون هم زمان هم به من 
حسادت می کرد و هم مرا دوست داشت، به محض اینکه فرمانده در سوتش 
دمید و دستور حمله داد، اّول از همه به میدان نبرد شتافت. می خواست به 
من نشان دهد، انسان برای اینکه به معنای واقعی شجاع باشد به دندان های 
زیبا، باالتنه و شانه های زیبا و ران ها و بازوهای قوی و عضالنی نیاز ندارد. 
سرآخر به این نتیجه رسیده ام، کلماِت من به تنهایی باعث مرگ او نشدند. 
گرچه حرف هایی که درمورد توتِم دیوپ ها زدم به اندازة دانه های فلزی ای 
تنها دلیل مرگ  این  بود، ولی  از آسمان جنگ فرومی ریزند، ظالمانه  که 
مادمبا نبود. می دانم و آگاهم زیبایی و توان فیزیکی من نیز در مرگ مادمبا 
نقش داشت که از برادر به من نزدیک تر بود و هم زمان هم مرا دوست 
داشت و هم به من حسادت می کرد. زیبایی و توان فیزیکی ام او را کشت. 
طرز نگاه کردن زنان به قسمت میانِی بدنم او را ُکشت. نگاه نوازشگرشان 
بر شانه ها، سینه، بازوها و پاهایم او را کشت. نگاه خیرة زنان به دندان های 

ردیف و بینِی آقاوار و عقابی ام او را ُکشت.
پیش از شروع جنگ، پیش از آنکه من و مادمبا دیوپ باهم عازم جبهه 
شویم، عّده ای سعی کردند ما را از هم جدا کنند. به خدا قسم، آدم های 
بدطینِت گاندیول به مادمبا گفتند من موجودی خون خوارم و وقتی خواب 

است ذّره ذّره نیرو و سرزندگی او را می مکم تا عاقبت تحلیل برود و از پا 
درآید. این حرف ها را از زبان فری تیام شنیدم. من و مادمبا هردو عاشق 
می بینی،  داری  »خودت  بودند:  گفته  مادمبا  به  آن ها  بودیم.  تیام  فری 
آلفا نادیه هر روز زیباتر از قبل می شود درحالی که تو زشتی و یک ُمشت 
پوست واستخوان شده ای. می دانی دلیلش چیست؟ دلیلش این است که او 
تمام نیرو و سرزندگی تو را می مکد تا به توان خودش بیفزاید و این گونه 
تو را تحلیل می برد. آلفا خون خوار است، آدم ها را حریصانه می بلعد، به تو 
هم رحم ندارد. او را رها کن، از آلفا فاصله بگیر. درغیراین صورت مستقیم 
به سمت نابودی خویش قدم برمی داری و اندرونت از بدنت بیرون می ریزد و 
در گرد و غبار به فنا می رود و خشک می شود!« اّما مادمبا با وجود حرف های 
وحشتناکی که درمورد من می زدند، هرگز مرا ترک نکرد، هرگز نرفت و 
مرا با زیبایِی باشکوهم تنها نگذاشت. به خدا قسم، مادمبا هرگز باور نکرد 
دوستش موجودی خون خوار و خطرناک باشد. وقتی مادمبا با لب هایی آماس 
کرده و کبود به خانه می آمد، می فهمیدم برای دفاع از من با افراد بدطینت 
گاندیول درگیر شده است. قبل از اینکه من و مادمبا باهم عازم جبهة جنگ 
فرانسه شویم، فری تیام این چیزها را به من گفت. ما هردو عاشقش بودیم. 
از فری ممنونم چون با گفتن این حرف ها باعث شد بفهمم مادمبا، کسی 
که از برادر به من نزدیک تر بود با اینکه قفسة سینه اش به کوچکی قفسة 
سینة کبوتر بود و با وجود بازوها و ران های بی نهایت الغرش از ضربات 
ُمشت مردان جوانی که از او قوی تر بودند ترسی به دل راه نمی داد. به خدا 
قسم، وقتی آدم سینة ستبر و بازوها و ران های عضالنی و قوی دارد، شجاع 
بودن کار سختی نیست، اّما دالوِر حقیقی فردی مانند مادمباست که با اینکه 
ُجثة کوچک و نحیفی دارد، از ضربات ُمشت افراد قوی  نمی هراسد. به خدا 
قسم، اکنون برخالف گذشته به این باور رسیده ام که مادمبا از من شجاع تر 
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بود، اّما می دانم برای چنین باوری خیلی دیر است. باید قبل از مرگش به او 
می گفتم از من شجاع تر است.

  

با اینکه زبان فرانسه بلد نیستم و با دوشیزه فرانسوا صحبت نمی کنم، اّما 
وقتی به قسمت میانی بدنم نگاه کرد زبان نگاهش را فهمیدم. فهمیدنش 
کار سختی نبود. نگاهش مانند نگاه فری تیام و دیگر زنانی بود که مرا 

می خواستند. 
به خدا قسم، در دنیای پیش از جنگ، غیر از فری تیام هیچ زن دیگری 
را نمی خواستم. در میان دخترانی که هم سن وسال من بودند فری زیباترین 
نبود، اّما تنها کسی بود که لبخندش حالم را دگرگون می کرد. فری از نظر 
بود. صداِی مالیمش مانند صدای برخورد  من بسیاربسیار گیرا و جذاب 
آب رودخانه به بدنة قایق ماهی گیران در سکوِت صبح گاه بود. لبخندش 
چون سپیده دم و باسِن ِگردش مانند ریگ های رواِن بیابان لومپول1 بود. 
چشم هایش هم شبیه چشم های ماده گوزن بود و هم ماده شیر. گاهی اوقات 
طوفانی سهمگین و گاهی اوقات اقیانوسی از آرامش بود. من و مادمبا رقیب 
عشقی بودیم و به خدا قسم ممکن بود برای برنده شدن در این رقابت 
دوستی ام با مادمبا به خطر بیفتد. خوشبختانه فری مرا انتخاب کرد. از بخت 
خوش، مادمبا که از برادر به من نزدیک تر بود، به خاطر من عقب نشست و 

چون فری مرا در حضور دیگران انتخاب کرد کنار کشید.
ِفری یک شب در اوج سرمای زمستان مرا انتخاب کرد. من و دیگر 
هم سن وسال هایم برنامه ریزی کرده بودیم به محِل زندگی والدین مادمبا 

Lompoul .1؛ بیابان کوچکی که در جنوب سنت لوئیس در سنگال واقع شده است.

برویم و شب زنده داری کنیم و تا طلوع صبح با حرف های عاقالنه یکدیگر 
را تحت تأثیر قرار دهیم. تصمیم داشتیم در محل زندگی مادمبا با دخترهای 
هم سن وسال خود چایی نعناع بنوشیم و شیرینی بخوریم. تصمیم داشتیم 
با جمالت و عباراتی رمزگونه از عشق سخن بگوییم. پول هایمان را روی 
کّله قند  و یک  نعناع  بسته چای  فروشگاه دهکده سه  از  و  گذاشتیم  هم 
بزرگ خریدیم که داخل کاغذی آبی رنگ پیچیده شده بود. با کّله قند حدود 
صد عدد کیک ارزِن کوچک درست کردیم و حصیرهای بزرگمان را روی 
ماسه ریزه های حیاط خانه پهن کردیم. شب که شد هفت قوری لعابِی قرمز 
کوچک داخل سبدهای بزرگ فلزی گذاشتیم و با تّکه های ذغال، هفت آتِش 
کوچک برافروختیم. شعله هایی که زیر قوری ها افروخته بودیم، ترق تروق 
صدا می کردند و جرقه به اطراف می پراندند. با دّقت و حوصله به تقلید از 
ظرف سرامیکی فرانسوی ای که از فروشگاه دهکده به امانت گرفته بودیم، 
کیک های کوچک ارَزن را داخل دیس های بزرگ فلزی چیدیم. زیباترین 
پیراهن هایمان را پوشیدیم. روشن ترین رنگ را انتخاب کردیم تا زیر نور ماه 
جلوه کنیم و زیباتر به نظر برسیم. پیراهن دکمه دار نداشتم، ازاین رو مادمبا 
یکی از پیراهن هایش را به من قرض داد. گرچه پیراهِن مادمبا برایم تنگ 
بود، چیزی از زیبایی ام کم نکرد و وقتی هجده دختر که همگی جوان و 

هم سن وسال ما بودند از راه رسیدند، زیبایی ام جلوه فروشی می کرد.
نبود،  دهکده  دختر  زیباترین  تیام  فری  گرچه  و  داشتیم  شانزده سال 
همگی او را می خواستیم. فری تیام از میان ما، مرا انتخاب کرد. وقتی دید 
روی حصیر نشسته ام، بی هیچ تعللی آمد و چهارزانو کنارم نشست. به خدا 
قسم آن قدر جفت من نشسته بود که ران سمت راستم با ران سمت چپش 
مماس هم قرار گرفته بودند. به خدا قسم، قلبم به حّدی تند می زد که فکر 
کردم هر لحظه ممکن است قفسة سینه ام را از داخل بشکافد و بیرون بیاید. 
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به خدا قسم، وقتی آمد و جفت من نشست، فهمیدم مرا انتخاب کرده و از 
این بابت بسیار خوشحال شدم. فری زیر نور ماِه تابان مرا انتخاب کرد. با 

این کار به من لّذتی وافر بخشید و چه لّذتی از این باالتر. 
شانزده ساله بودیم و دوست داشتیم بخندیم. به نوبت داستان های کوتاه و 
خنده داری تعریف می کردیم که ُپر از حرف ها و نکته های دوپهلو بودند. یک 
بازی اختراع کرده بودیم به نام حدس بزن و از دیگران می خواستیم جواب 
درست را حدس بزنند. خواهر و برادرهای کوچک مادمبا از َسروصدای ما 
بیدار شدند و یکی یکی به ما پیوستند. احساس می کردم پادشاه جهانم، چون 
فری از بین همة ما، مرا انتخاب کرده بود. دست چِپ فری را در دست 
راستم گرفتم و آن را ِفشردم. فری مطمئن و بی پروا اجازه داد، دستش را 
در دستم نگه دارم. به خدا قسم، فری تیام همتا نداشت، اّما فری دوست 
اینکه  از  از آن شب به بعد، بعد  نداشت خودش را در اختیار من بگذارد. 
از بین تمام هم سن وسال هایمان مرا انتخاب کرد، هر بار از او درخواست 
می کردم بگذارد قسمت میانی بدنم را وارد بدنش کنم، او ممانعت می کرد. 
به مّدت چهار سال در جواب این درخواست من گفت: »نه، نه، نه.« هر بار 
جواب »نه« می شنیدم. دختر و پسِر هم سن نباید باهم عشق ورزی کنند. 
حّتی اگر انتخاب کنند در زندگی دوستانی صمیمی برای یکدیگر باشند، 
باوجوداین نباید هرگز به ازدواج هم درآیند و زن و شوهر شوند. این موضوع 
را می دانستم و از این قانونی که دهاتی ها وضع کرده بودند اطالع داشتم. 
به خدا قسم، از این قانوِن اجدادی مان باخبر بودم، ولی آن را قبول نداشتم. 
شاید از مّدت ها قبل، یعنی قبل از اینکه مادمبا بمیرد، خودم را از عقایدی 
که به ما تحمیل کرده بودند رها کرده و براساِس ادراکات و شناسه های خود 
فکر می کردم و خودم خبر نداشتم. چون به قول فرمانده اگر آتش نباشد 

دودی هم در کار نخواهد بود. یک ضرب المثل فوالنی1 است که می گوید: 
»هنگام سپیده دم می توان فهمید آن روز، روز خوبی خواهد بود یا روز بدی.« 
شاید ذهن من نیز آگاه شده بود و نسبت به صدایی که می گفت باید پیرو 
سنت و عقاید پیشینیان بود دچار تردید شده و به این نداِی درونی که در 
ظاهر توانمند و خوش لباس و صادق بود دیگر اعتماد نداشت. شاید ذهن من 
ترجیح می داد به این قوانین غیرانسانی که بشر ابداع کرده و بر علیه بشرّیت 
بود نه بگوید. با اینکه دلیل نه گفتن های همیشگِی فری را می دانستم، با 
اینکه همیشه به خواستة من جواب َرد می داد، همچنان امیدوار بودم نظرش 
تغییر کند. تا اینکه شبی که قرار بود فردای آن من و مادمبا عازم جبهه 

شویم، فری مرا با خود به بیشة درختان آبنوس ُبرد.

16
به خدا قسم، دکتر فرانسوا مرد خوبی است. او به ما فرصت می دهد فکر 
کنیم، به ما فرصت می دهد تا مانند گذشته به حالت عادی برگردیم. دکتر 
فرانسوا من و بقیه را در اتاق بزرگی که مانند مدرسه ُپر از میز و نیمکت 
است، ِگرد هم جمع کرد. من هرگز به مدرسه نرفته ام، اّما مادمبا به مدرسه 
رفت و تحصیل کرد. او برخالف من می توانست به زبان فرانسه صحبت 
کند. دکتر فرانسوا به ناظم مدرسه می ماند. از ما خواست پشت نیمکت ها 
بنشینیم و دخترش دوشیزه فرانسوا که لباس سفید به تن داشت، روی هر 
میز یک ورق کاغذ و مداد گذاشت. سپس دکتر فرانسوا با حرکات دست 
به ما فهماند هرچه دوست داریم روی کاغذ نّقاشی کنیم. می دانم و آگاهم، 

Fula .1؛ مردمان فوالنی قومی مسلمان اند در آفریقای غربی که مانند عشایر زندگی می کنند.
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دکتر فرانسوا از پشِت عینکی که چشم های آبی اش را درشت تر کرده، به 
درون سرهای ما نگاه می کند. چشم های آبی اش به چشم های آبی دشمناِن 
بدنهادمان هیچ شباهتی ندارند. دشمنانی که قصد دارند با گلولة توپ های 
کوچک سرمان را از تنمان جدا کنند. چشم های نافِذ آبی اش ما را به دّقت 
دهند.  نجات  آزاردهنده  افکار  از  را  ذهنمان  بتوانند  تا  می کنند  موشکافی 
می دانم و آگاهم، نّقاشی های ما به او کمک می کنند آلودگی های جنگ را از 
ذهن ما بزداید. می دانم و آگاهم دکتر فرانسوا پاالیندة ذهن هایی است که 

به دسِت جنگ آلوده شده اند.
به خدا قسم، دکتر فرانسوا مبادی آداب است، بر خودش تسلط دارد 
فقط  و  نمی کند  ما صحبت  با  هرگز  او  نمی دهد.  بروز  را  احساساتش  و 
چشم هایش با ما سخن می گویند. همان بهتر که صحبت نمی کند، نگاه 
کردن به چشم هایش و فهمیدِن آنچه می خواهد بگوید برای من راحت تر 
است، زیرا برخالف مادمبا که به مدرسة سفید پوستان رفت و می توانست به 
زبان فرانسه صحبت کند، من از زبان فرانسه هیچ نمی فهمیدم. به همین 
دلیل به واسطة نّقاشی ام با دکتر فرانسوا صحبت کردم. دکتر به من لبخند زد 
و با چشم های درشِت آبی اش گفت، از نّقاشی ام خوشش آمده است. وقتی 
سرش را تکان داد، فهمیدم می خواهد بگوید نّقاشی من بسیار زیبا و ُپرمعنی 
است. خیلی سریع متوّجه شدم، نّقاشی ام داستان مرا بازگو می کند. می دانم و 

آگاهم، نّقاشی ام شبیه داستان بود و او داستانم را از نّقاشی ام خواند.
اّولین چیزی که روی کاغذ کشیدم، َسر یک زن بود. سِر مادرم را نّقاشی 
کردم. به خدا قسم، تصویر مادرم در خیال من بسیار زیباست. سرش را 
کشیدم درحالی که عرق چیِن سفیدی به سبِک مردمان فوالنی دور سرش 
پیچیده بود و مانند مردم قوم خویش آن را با جواهرات زینت بخشیده بود. 
جزئیات زیباِی نّقاشی ام دکتر فرانسوا را تحت تأثیر قرار داده بود. چشم های 

درشِت آبی اش از پشت عینک اعالم کردند به شّدت تحت تأثیر نّقاشی ام 
قرار گرفته اند. فقط با یک مداد سِر مادرم را نّقاشی کردم و به آن جان 
زن،  یک  سِر  از  نّقاشی شده  تصویِر  به  آنچه  فهمیدم  بالفاصله  بخشیدم. 
تصویری که فقط با مدادی نّقاشی  شده جان می بخشد چیست. آنچه به 
تصویری که روی کاغذ نّقاشی شده جان می بخشد، سایه روشنی است که 
در نّقاشی سیاه قلم دیده می شود. این بازی سایه ها و روشنایی هاست که به 
نّقاشی روح می بخشد. من تأللو نور را در چشماِن درشت مادرم به تصویر 
کشیدم. تأللو نور از قسمت های نقره فام کاغذ که سیاهشان نکرده بودم به 
بیرون تراوش می کرد. قسمت های نقره فاِم کوچکی از کاغذ که به رنگ 
سیاه در نیامده بودند به سر مادرم جان بخشیده بودند. به خدا قسم، فهمیدم 
چگونه با یک مداد و کاغذ، زیبایی مادر فوالنِی خود را به دکتر فرانسوا 
نشان دهم و گوشواره های سنگیِن طال که از گوش هایش آویزان بودند 
و دایره های فلزی کوچکی از طال و مس را در نقاشی ام به تصویر بکشم 
که داخل پره های بینِی عقابی اش بودند. فهمیدم باید با نّقاشی ام به دکتر 
نشان دهم، مادرم چقدر در خاطرات به جا مانده از کودکی ام زیباست. در 
سایه روشن نّقاشی ام او را با پلک هایی آرایش شده به رنگ سیاه، لب های 
سرخابی و نیمه باز، دندان های بسیاربسیار سفید و ردیف و موهای بافته شده 
و تزیین شده  با طال به تصویر کشیدم و این گونه زیبایی اش را نشان دادم. 
به خدا قسم، معتقدم نّقاشی ام به حّدی زنده بود که دکتر فرانسوا می توانست 
از دهان طّراحی شدة مادرم چنین بشنود: »گرچه رفته و ما را ترک کرده، 
مرا فراموش نکرده است؛ گرچه رفته و مرا با پدر پیرم تنها گذاشته، هنوز 

مرا دوست دارد.« 
مادرم چهارمین و آخرین همسر پدرم بود که از بدو ورودش شادی و 
لّذت را برای او به ارمغان آورد، اّما بعد از رفتنش برای پدرم به سرچشمه ای 
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از درد و رنج تبدیل شد. مادرم تنها دختر یورو با1 بود. یورو با چوپانی فوالنی 
بود که هر سال حین مهاجرت به سمت جنوب رمه اش را به کشتزارهای 
پدرم می آورد. یورو با در زمان خشک سالی گله اش را از دّرة سنگال عبور 
می داد که آب رودخانه در آن جریان داشت و به کشتزارهای همیشه سبز 
نیایس2 می آورد که از گاندیول فاصلة چندانی نداشت. یورو با پدِر پیرم را 
بسیار دوست داشت، زیرا پدرم به او اجازه می داد از چاه هایش3 استفاده کند. 
به خدا قسم، کشاورزان گاندیول چوپاِن فوالنی را دوست نداشتند، اّما پدرم 
مانند آن ها نبود. پدرم در میان کشتزارهایش راهی به سمت چاه های آبش 
باز کرد تا گلة یورو با از آن راه عبور کنند و به آب برسند. او همیشه در جواب 
کسانی که دلیل این کارش را می پرسیدند، می گفت همه حق زندگی دارند 

و باید زندگی کنند. مهمان نوازی در خونش بود.
فوالنی  یک  به  را  ارزشمندی  هدیة  چنین  سخاوت  نهایِت  در  شما 
نمی دهید، حّتی اگر آن فوالنی برای اسم و اعتبار خودش ارزش زیادی 
قائل باشد و بشود روی اسمش قسم خورد هم این کار را نمی کنید. یورو 
با این چوپان فوالنی امکان نداشت، هدیه و محّبتی را بی جواب بگذارد 
و بی تردید در قبال راهی که میان کشتزارهای پدرم برایش باز شده بود 
تا رمه هایش به چاه های آب پدر دسترسی داشته باشند هدیة خیلی خیلی 
بزرگی به او می داد. به خدا قسم، مادرم به من گفت: »اگر به یک فوالنی 
هدیه ای داده شود و او نتواند جبران کند ممکن است از خجالت بمیرد.« 
مادرم گفت: »اگر قّصه گویی که از تاریخ و فرهنگ سخن می گوید برای 

1. Yoro Ba

Niayes .2 ؛ ناحیه ای در شمال غرب سنگال. 
3. منظور چاه آرتزین است. این چاه چشمة ساخت بشر است که آب از آن با فشار طبیعی و بدون تلمبه 
خارج می شود و در جایی حفر می شود که الیة سنگی نفوذناپذیری آب را از قسمت برون زِد خود در 

سطحی باالتر از سطح زمین محل چاه دریافت کند.

یک فوالنی قّصه بگوید و شعر بسراید و فوالنی غیر از لباس هایش چیزی 
نداشته باشد به او بدهد حاضر است لخت وعور بشود، ولی زیر ِدین کسی 
نماند.« مادرم به من گفت: »یک فوالنی برای اسم و اعتبار خود ارزش قائل 
است و زیر ِدین کسی نمی ماند و اگر لباسی برای جبران قّصه گویی نّقال 
دوره گرد نداشته باشد یکی از اعضای بدنش مثاًل یکی از گوش هایش را 

می ُبرد و به او می دهد.«
یورو با مردی زن ُمرده بود که غیر از گاوهای سیاه و سفید و قرمزش، 
باارزش ترین دارایی اش در دنیا یگانه دخترش بود. او پنج پسر نیز داشت. به 
خدا قسم، تنها دخترش، پندو با، برایش ارزش زیادی داشت و نمی توانست 
قیمتی روی او بگذارد. از نظر یورو با، دخترش لیاقت این را داشت که با 
شاهزاده ای ازدواج کند. پندو می توانست در إزای مهریه ای باشکوه با فردی 
متمّول ازدواج کند. مهریة دخترش حداقل می توانست گله ای به بزرگی گلة 
خودش باشد. مهریه ای معادل سی نفر شتِر ساکناِن شمال آفریقا. به خدا 

قسم مادرم این چیزها را به من گفت.
ِدین کسی نمی ماند و قصد داشت هر طور شده محّبت  زیر  با  یورو 
پدرم را جبران کند. ازاین رو به پدر پیر و فرتوتم گفت بار بعد که با گله اش 
به گاندیول می آید، دخترش پندو با را به عقد او در خواهد آورد. او هیچ 
جهیزیه ای برای دخترش نخواست. تنها چیزی که از پدرم خواست این بود 
که تاریخی برای ازدواجشان تعیین کند. یورو با تمام هزینه ها را پرداخت. 
او بود که لباس عروسی و جواهرات خرید. او بود که بیست گاو از گاوهای 
گله اش را روز عروسی ذبح کرد. او بود که به نّقال های آواز خوان چندین 
متر پارچة گران بها داد، پارچه های ابریشمِی ُگل برجستة زربفت و پارچه های 

پنبه ای طرح داِر فرانسوی.
بی تردید در جواِب محّبت مردی فوالنی که عّزت نفس دارد و زیر ِدین 
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کسی نمی ماند و در إزای محّبتی که به رمه اش کرده اید، وقتی دختِر عزیزتر 
از جانش را به شما می دهد نمی توانید نه بگویید. می توانید دلیل این کارش 
را از او بپرسید و بگویید: »چرا؟« ولی نمی توانید »نه« بگویید. به خدا قسم، 
پدرم از یورو با پرسیده بود چرا این کار را می کنی؟ مادرم گفت یورو با در 
جواب گفته است: »باسیرو کومبا نادیه1، دهقان ساده ای بیشتر نیستی، اّما 
وقتی  که می گوید:  فوالنی هست  و شریفی. ضرب المثلی  اصیل  انسانی 
انسانی می میرد درحقیقت گویی هنوز متوّلد نشده است. من آدم های زیادی 
در زندگی ام دیده ام، اّما مردی به خوبی و سادگی تو ندیده ام. از تو معرفت و 
ِخرد آموختم و این آموخته ها بر ِخرد و معرفتم افزود. تو مانند شاهزاده ای 
مهمان نواز بودی. دخترم پندو را به تو می دهم تا خونم با خوِن پادشاهی 
تا  تو درآوردم  به عقد  را  پندو  است.  پادشاه  نمی داند  درآمیزد که خودش 
بی تحرکی و پویایی، سکون و گردِش زمان و گذشته و حال را به هم پیوند 
دهم. با این وصلت درختانی را که ریشه در خاک دارند و بادی که برگ های 
درختان را به جنبش وامی دارد، باهم آشتی می دهم. با این وصلت زمین و 

آسمان را به هم پیوند می زنم.«
نمی توانید به مردی فوالنی که خون خود را به شما هدیه می کند، »نه« 
بگویید. بنابراین پدر پیر و فرتوتم که سه زن داشت، با موافقت سه زن 
دیگرش به او جواب مثبت داد. پندو با، همسر چهارِم پدرم به من زندگی 

بخشید.
اّما هفت سال پس از ازدواج پندو با و پدرم و شش سال پس از توّلد من، 

یورو با، پنج پسرش و گاوهایشان دیگر به گاندیول نیامدند.
زندگی  برادرانش  و  پدر  بازگشت  امید  به  فقط  اّول  سال  دو  با  پندو 
می کرد. سال اّول گرچه خوشحال نبود، رابطة دوستانه اش را با هر سه هوو، 

1. Bassirou Coumba ndiaye

شوهرش و من که تنها فرزندش بودم حفظ کرد. او دوست نداشت در یک 
مکان بماند، عاشِق کوچ کردن بود و فقط به امید دیدار هر سالة خانواده اش 
در دهکده ساکن شده بود، وگرنه ترجیح می داد مانند طایفه اش از جایی به 
جای دیگر کوچ کند. با اینکه هنوز بّچه بود و سن کمی داشت، پدر پیر و 
فرتوتم را به همسری پذیرفت. به احترام پدرش و به خاطر قولی که یورو با 
به پدرم داده بود به این وصلت تن داد. پندو عاشق پدرم شده بود، زیرا پدر 
درست نقطة مقابل او بود. پدر مانند چشم اندازی همیشگی و تغییرناپذیر پیر 
بود و پندو مانند آسمانی که دائم درحال تغییر است جوان. پدرم مانند درخت 
بائوباب1 بی حرکت بود و پندو چون دختِر باد در جنبش. گاهی اوقات کسانی 
که هیچ شباهتی به هم ندارند به خاطر تفاوت هایی که بین آن ها وجود دارد 
مجذوِب یکدیگر می شوند. پندو عاشق پدر پیرم شده بود، زیرا پدر تمامِی 
خرِد زمین و فصل های تکراری اش را در خود داشت. پدر پیرم نیز پندو را 
در حد پرستش دوست داشت، چون او تجّسم چیزهایی بود که پدر از آن ها 
محروم بود. پندو برای پدرم مظهر حرکت، تازگی و نوعی شادمانِی همراه 

با بی ثباتی بود. 
اّما پندو تا زمانی می توانست این بی تحرکی و ماندن در یک مکان را 
تحّمل کند که پدر، برادرانش و گله شان هر سال برای دیدنش به گاندیول 
بیایند. آن ها رایحة سفر و محّلی را با خود به گاندویل می آوردند که اردو زده 
بودند. با آمدنشان عطر خوش علف و بوته های هرِز کوچکی به مشام پندو 
می رسید که در محِل اقامتشان روئیده  بودند. پندو با دیدن پدر و برادرانش 
رایحة شب هایی را استشمام می کرد که نگهبانی می دادند تا گله از حملة 
شیرهای گرسنه در امان باشد. در چشم های پدر و برادرانش می خواند که 

در  درخت  این  از  گونه  شش  که  دارد  شناخته شده  گونة  هشت  بائوباب  یا  آدانسونیا  Baobab؛   .1
ماداگاسکار و یکی بومی سرزمین آفریقاست. 
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حین سفر حیواناتی را که ُگم کرده اند، رها نکرده و عاقبت زنده یا مردة آن ها 
را پیدا کرده اند. آن ها برایش از راه هایی می گفتند که روزها زیر گرد و غبار 
پنهان است و شب ها زیر نور ستارگان پیدا. هر بار به گاندیول می آمدند و 
گلة بزرگ خود را که متشکل از گاوهای سفید و قرمز و سیاه بود، به سمت 
کشتزارهای همیشه سبز نادیه ها می آوردند، با زبانی شعرگونه که مخصوص 

مردمان فوالنی بود، زندگِی چادرنشینِی آن سالشان را بازگو می کردند. 
پندو فقط در صورتی می توانست زندگی در گاندیول را تاب بیاورد که هر 
سال پدر و برادرانش را ببیند. وقتی دیگر به گاندیول نیامدند، از همان سال 
اّوِل غیبتشان پندو شروع به پژمرده شدن کرد و سال دّوِم غیبتشان برای 
همیشه خنده را کنار گذاشت. آن ها همیشه زماِن خشک سالی َسروکله شان 
پیدا می شد، ازاین رو وقتی خشک سالی از راه می رسید، مرا سروقت چاهی 
می فرستاد که یورو با عادت داشت گله اش را آنجا ببرد. می خواست ببیند 
پدرش آمده است یا نه. با نگاهی اندوهگین به مسیری می نگریست که پدرم 
میان کشتزارها برای گلة یورو با ایجاد کرده بود و با اشتیاق گوش هایش را 
تیز می کرد بلکه در دوردست صدای گاوهاِی یورو با و برادرانش را بشنود. 
وقتی بعد از ساعت ها انتظار بی حاصل آهسته آهسته از دورترین نقطة شمالی 
بازمی گشتیم، دزدانه به چشم هایش نگاه می کردم و  به گاندیول  دهکده 

می دیدم چشم های غمگینش لبریز از تنهایی و تأثر و پشیمانی است.
وقتی نه سالم بود، پدِر پیرم که عاشق پندو با بود به او گفت می تواند 
با و برادران و گله شان برود.  گاندیول را ترک کند و به جستجوی یورو 
پدرم ترجیح می داد پندو از آنجا برود تا در دهکده بماند و از غّصه ِدق کند. 
می دانم و آگاهم پدرم ترجیح می داد مادرم دور از او زنده باشد تا اینکه نزد او 
جان دهد و در قبرستان گاندیول به خواب ابدی فرورود. می دانم و آگاهم که 
رفتن پندو برای پدرم آسان نبود، چون به محض اینکه ما را ترک کرد، پدر از 

آنچه نیز بود، پیرتر شد. بعد از رفتن پندو چیزی نگذشت که پشتش خمیده 
شد، موهایش کاماًل سفید شد و از تمام فّعالّیت هایش دست کشید. به محض 
اینکه پندو از پیش ما رفت، انتظار شروع شد. کمی بعد از عزیمِت پندو پدرم 
چشم به راه او نشست. به خدا قسم، به فکر هیچ کس خطور نمی کرد، پدرم 

را به خاطر حال و روزی که داشت دست بیندازد.
پندو می خواست مرا با خود ببرد، اّما پدر پیرم مخالفت کرد و گفت: »این 
بّچه جوان تر از آن است که راهِی چنین سفر طوالنی و پرماجرایی شود، 
از طرفی پیدا کردن یورو با، وقتی بّچه ای آویزانت باشد کار آسانی نخواهد 
بود.« اّما می دانستم و آگاه بودم دلیل مخالفت پدرم چیز دیگری است. او 
می ترسید اگر پندو مرا با خود ببرد، دیگر هرگز به گاندیول بازنگردد. اگر من 
در گاندیول می ماندم، پدرم خاطرجمع بود پندو دلیل بسیاربسیار مهمی برای 

برگشتن به خانه دارد. به خدا قسم، پدرم عاشق پندو بود.
بازوانش  میان  مرا  عزیمتش،  از  قبل  کمی  غروب،  روز  یک  مادرم 
گرفت و به زبان فولفولد1 که نغمه مانند و شعرگونه بود و چندان از آن سر 
درنمی آوردم گفت، آن قدر بزرگ شده ام که بتوانم دلیل رفتن او را درک 
کنم. او هر طور شده باید بفهمد چه اّتفاقی برای پدربزرگم، دایی هایم و 
گله شان افتاده است و در ادامه گفت، هرگز نباید کسانی را رها کنیم که به 
ما زندگی بخشیده اند. همچنین گفت، وقتی فهمید چه بر سر خانواده اش 
آمده نزد ما باز خواهد گشت و هرگز جگرگوشه ای را ترک نخواهد کرد 
به خدا قسم، حرف های مادرم هم  او زندگی بخشیده است.  به  که خود 
آرامش بخش بود هم آزاردهنده. او مرا میان بازوان خود نگه داشت و بیش 
از این چیزی نگفت. به محض عزیمت مادرم من نیز مانند پدر چشم به 

راهش نشستم تا برگردد.

Fulfulde .1؛ زبان مرسوم در شمال کامرون و نیجریه. درواقع در غرب آفریقا به این زبان سخن می گویند.
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پدِر پیرم از برادر ناتنی ام، ندیاگا، که بزرگ تر از بقیه و ماهی گیر بود 
خواست با قایق کانوی خویش پندو را به شمالی ترین قسمت رودخانه و 
سپس به شرق ببرد. مادرم درخواست کرد تا نیمی از راه او را همراهی کنم. 
ندیاگا قایق باریک کوچک تری به پشت قایق خود وصل کرد تا بتواند من، 
مادرم و سالیو را با خود ببرد. سالیو یکی دیگر از برادران ناتنی ام بود و قرار 
بود مرا به گاندیول برگرداند. من و مادرم در سکوت پهلوبه پهلوی هم روی 
نیمکتی در دماغة قایق نشسته بودیم. دست های یکدیگر را گرفته بودیم 
و هردو به افق خیره شده بودیم، بی آنکه آن را ببینیم. هرازگاهی نوسانات 
نامنّظم قایق باعث می شد، سرم روی شانة برهنة پندو قرار بگیرد و هر بار 
گوش راستم حرارِت گدازاِن پوستش را احساس می کرد. عاقبت به بازویش 
آویختم و سرم را روی شانه اش گذاشتم. با اینکه وقتی می خواستیم ساحل 
الهة رودخانه،  به مامه کومبا بنگ،  را ترک کنیم شیِر دلمه بسته  دهکده 
پیشکش کرده بودیم، در خیال خود امیدوار بودم مّدتی طوالنی ما را میان 
آب رودخانه معطل کند. دعا کردم قایقمان را در آغوش امواج بزرگ خود 
اسیر کند و با موهای قهوه ای جلبک بسته اش حرکت پاروها را ُکندتر کند و 
با اینکه برادرهای ناتنی ام با دو پاروی  دسته بلند به پشت او ضربه می زنند 
تا در مقابل جریان قدرتمند آب رودخانه ایستادگی کنند، بازهم از سرعت 
پیشرویمان بکاهد. ندیاگا و سالیو از نفس افتاده بودند و چون کارگرانی 
زحمت کش در سکوت محض پارو می زدند و داخل آب، شیارهایی نامرئی 
ایجاد می کردند. آن ها هم دلشان به حال من می سوخت و هم برای مادری 
ناراحت بودند که قرار بود از تنها فرزندش جدا شود. به خدا قسم، برادران 

ناتنی ام نیز پندو با را دوست داشتند.
زمان جدایی من و مادرم فرارسید. من و برادرانم در سکوت، درحالی که 
بود، دست هایمان را روی هم گذاشتیم و  پایین  به  سرها و نگاهمان رو 

به سمت مادرم دراز کردیم تا ما را دعا کند و تبرک بخشد. به زمزمه های 
آیه ای  زمزمه می کرد  برکتی که  و  او گوش کردیم، دعای خیر  ناآشنای 
طوالنی از قرآن بود که مادرم آن را از حفظ بود. وقتی دعایش تمام شد، کف 
دست هایمان را به صورت خویش نزدیک کردیم تا آخرین نسیم و رایحة 
دعایش را استشمام کنیم. گویی داشتیم از آن منبع الهی می نوشیدیم. وقتی 
من و سالیو داخل قایق کوچک تر نشستیم، ندیاگا یک دفعه با عصبانّیت 
طنابی را پاره کرد که به قایق ما وصل بود. او تمام مّدت ناراحتی خود را فرو 
نشانده و به آن اجازة بروز نداده بود و حال عصبانّیتش بابت اشک هایی بود 
که بی اختیار چشم هایش را ُپر کرده بودند. مادرم برای آخرین بار با اشتیاق 
به من خیره شد تا تصویر مرا برای همیشه در ذهن خویش حک کند. وقتی 
قایق کوچْک خودش را به آغوش امواج رودخانه سپرد، مادرم پشتش را به 
ما کرد. می دانم و آگاهم، دوست نداشت اشک هایش را ببینم. به خدا قسم، 
یک زن فوالنی که عّزت نفس دارد و برای اسم و اعتبار خویش ارزش قائل 

است هرگز جلوی پسرش گریه نمی کند، اّما من تا می توانستم گریستم.
هیچ کس نمی داند چه اّتفاقی برای پندو با افتاد. برادر ناتنی ام، ندیاگا، او 
را به سنت لوئیس برد و سپس مادرم را به ماهی گیر دیگری به نام سادیبو 
گوئیه1 سپرد تا در إزای یک گوسفند، پندو را سوار قایق تجاری خود کند و 
او را به واللده2 در دِیری3 ببرد. دِیری ناحیه ای است که در شهر کائولک4 
واقع شده است. یورو با، پسرانش و گله اش به طور معمول این موقع سال در 
آنجا اتراق می کردند، اّما آب رودخانه کم عمق بود و و سادیبو گوئیه نتوانست 
پندو را سوار بر قایق از رودخانه عبور دهد و به ناچار او را به پسرعّمة خود، 

1. Sadibou Gueye 

2. Walalde 

3. Dieri

Kaolack .4؛ شهری که در مرکز غرب سنگال واقع شده است. 
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بدارا دیاو1 سپرد و گفت پیاده در ساحل رودخانه پیش بروند تا به واللده 
برسند. تعداد کمی گفتند آن  دو را آن سوی دهکدة اِمبویو2 دیده اند و بعد 
آن ها میان بوته ها و درختچه ها از نظر ناپدید شده اند. مادرم و بدارا دیاو هرگز 

به واللده نرسیدند. 
به خدا قسم، این چیزها را یک سال بعد از عزیمت مادرم فهمیدیم. 
پدرم که به امید دریافت خبری از پندو با و یورو با نشسته بود، از انتظار 
خسته شد و برادر ناتنی ام، ندیاگا، را فرستاد تا از سادیبو گوئیه پرس وجو کند. 
سادیبو بالفاصله به پوُدر3 محِل زندگی بدارا دیاو رفت. خانوادة بدارا دیاو 
بعد از گذشت یک ماه وقتی می بینند از پسرشان خبری نیست، شروع به 
جستجوی مسیرهایی می کنند که بدارا دیاو به آن ها گفته بود قرار است با 
مادرم از آن  مسیرها عبور کنند. آن ها درحالی که از غّصه خون می گریستند 
گویا  افتاد.  اّتفاق  عاقبت  می ترسیدند  آن  از  آنچه  گفتند  گائیه  سادیبو  به 
بدارا و پندو هردو بیرون از دهکدة امبویو به دست تعدادی مرد اسب سواِر 
ساکن شمال آفریقا ربوده شده اند. ردِّ پای اسب هایشان در ساحل رودخانه 
دیده شده بود. مردمان شمال آفریقا که اغلب مسلمان اند، سیاه پوستان را 
می دزدند و آن ها را به عنوان برده می فروشند. مطمئنم همین که چشمشان 
به پندو باِی زیبا افتاده، بی هیچ تعّللی او را دزدیده اند تا مادرم را در إزای سی 
نفر شتر به شیخ یا رئیس قبیلة خویش بفروشند. می دانم و آگاهم بدارا دیاو، 
همسفر مادرم، را نیز ربوده اند تا ربودِن مادرم یک آدم ربایی ساده به نظر بیاید 

و انتقام و کینه جویی به دنبال نداشته باشد. 
به محض اینکه پدرم شنید همسرش را چند تن از اهالِی شمال آفریقا 

1. Badara Diaw

2. Mboyo

3. Podor

ربوده اند به معنای واقعی پیر شد. به خدا قسم، گرچه همچنان می خندید، به 
ما لبخند می زد و درمورد خودش و روزگار جوک می گفت و شوخی می کرد، 
دیگر آن آدم سابق نبود. با شنیدن این خبر شوم در آنی نصف جوانی اش و 

نیمی از شادی و نشاط زندگی اش را از دست داد.

17
بار دّوم، تصویر مادمبا، بهترین دوستم را که از برادر به من نزدیک تر بود، 
برای دکتر نّقاشی کردم. این نّقاشی به زیبایی نّقاشی اّولم نبود. البته من بد 
نّقاشی نکرده بودم، دلیلش زشتی چهرة دوستم بود. هنوز بر این باورم مادمبا 
زشت بود و اگر این باور چندان هم با حقیقت منطبق نباشد، بازهم نظرم 
تغییر نمی کند. با اینکه مرگ، من و مادمبا را از هم جدا کرد، عادِت سربه سر 
گذاشتن و دست انداختن یکدیگر هنوز بین ما باقی است. گرچه ظاهِر مادمبا 

به زیبایِی من نبود، بی تردید درونش از من زیباتر بود. 
وقتی مادرم ما را برای همیشه ترک کرد، مادمبا مرا درک کرد و به دادم 
رسید. او دست مرا گرفت و به خانة پدر و مادرش ُبرد. کم کم در خانة مادمبا 
ماندگار شدم. ابتدا یک شب آنجا ماندم و فردای آن روز نیز ماندم، و بعد روز 
سّوم نیز به خانة خودمان برنگشتم. به خدا قسم، پیوستنم به جمع خانوادة 
مادمبا دیوپ کم کم و به تدریج اّتفاق افتاد. من مادر نداشتم و مادمبا دیوپ 
بیشتر از هر فرد دیگری در گاندیول دردی را درک می کرد که در دل داشتم. 
به همین دلیل از مادرش خواست مرا به فرزند خواندگی قبول کند. او مرا 
نزد مادرش، آمیناتا سار1، برد. دست مرا در دست مادرش گذاشت و گفت: 

1. Aminata Sarr 
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»دوست دارم آلفا نادیه با ما زندگی کند و از تو می خواهم مادرش باشی.« 
همسران پدرم بدجنس نبودند و همگی به خصوص اّولین زنش، مادر ندیاگا 
و سالیو، نسبت به من رفتاری محّبت آمیز داشتند. باوجوداین به مرور خانواده ام 
را ترک کردم و به خانوادة مادمبا پیوستم. پدر پیرم بی هیچ حرفی با رفتنم 
مرا  اجازه می دهد  پرسید،  پدرم  از  مادمبا،  مادر  آمیناتا سار،  موافقت کرد. 
عید  سال  هر  »بله.«  گفت:  جواب  در  پدرم  و  بپذیرد؟  فرزند خواندگی  به 
از  قسمت  بهترین  می گفت  اِمبنگ  آیدا  اّولین همسرش،  به  پدرم  قربان 
گوشت گوسفند قربانی را به آمیناتا سار بدهد و عاقبت گوسفند قربانی را 
کامل و دست نخورده به خانوادة مادمبا می داد. پدر پیرم هر بار به من نگاه 
می کرد گریه اش می گرفت. می دانم و آگاهم دلیل دگرگونِی حالش شباهت 

بیش ازحد من به همسرش، پندو، بود. 
به مرور دلتنگی و حزن درونی ام از بین رفت. آمیناتا سار و مادمبا به 
یاری گذر زمان به من کمک کردند به تدریج این درد کهنه و قدیمی را 
بین  تا  بیرون می زدیم  از خانه  مادمبا  و  اّول من  روزهای  فراموش کنم. 
بوته ها و درختچه ها بازی کنیم و همیشة خدا راهِی مسیری می شدیم که 
به شمال دهکده منتهی می شد. من و مادمبا می دانستیم چرا این کار را 
می کنیم، ولی آرزویی را که در دل داشتیم، به زبان نمی آوردیم. امید داشتیم 
اّولین کسانی باشیم که مادرم، یورو با، پنج پسرش و گله شان را می بینیم. 
به آمیناتا سار می گفتیم امروز به سمت شمال دهکده می رویم تا موش ها 
آذوقه،  نیز کمی  او  کنیم.  قمری شکار  تیرکمان  با  یا  بیندازیم  تله  به  را 
مقداری نمک و یک فالسک آب خنک به ما می داد و دعای خیرش را 
یا یک قمری شکار  تله می افتاد  به  بدرقة راهمان می کرد. وقتی موشی 
می کردیم، ابتدا دل وروده شان را بیرون می آوردیم و قّصابی شان می کردیم و 
سپس آن ها را روی آتشی که با شاخه های خشک درست کرده بودیم، نگه 

می داشتیم و کبابشان می کردیم. آن زمان دیگر مادرم، پدرش، پنج برادرش 
بودیم،  آتش کوچکی که روشن کرده  فراموش می کردیم.  را  گله شان  و 
ِجلّزوِوِلز می کرد و ما به تماشای شعلة نارنجی اش می نشستیم. هرازگاهی 
چربی گوشِت شکاری مان که ِجزِجز صدا می کرد به بیرون تراوش می کرد 
و روی آتش می ریخت و آتش کوچکمان جانی دوباره می گرفت و بیشتر 
ِجلّزوِوِلز می کرد. دیگر به درِد هجران فکر نمی کردیم که دل وروده مان را 
می فشرد و فقط فشار گرسنگی بود که اندرونمان را به هم می فشرد. دیگر 
رؤیاپردازی نمی کردیم و منتظر نبودیم معجزه ای باورنکردنی ُرخ دهد و پندو 
از چنِگ دزداِن خویش که اهِل شمال آفریقا بودند بگریزد و در واللده به پدر 
و برادرها و گله شان ملحق شود و بعد همگی باهم راهی گاندیول شوند. آن 
لحظه در شمالی ترین قسمت دهکده، تنها کاری که می توانستم انجام دهم 
تا بر درِد فقدان و هجرت برگشت ناپذیِر مادرم فائق آیم، این بود با مادمبا 
که از برادر به من نزدیک تر بود، موش و قمری شکار کنیم و شکارمان را 

روی آتش کباب کنیم.
به  رفتن  از  به مرور  و  شدیم  بزرگ  مادمبا  و  من  زمان،  گذشت  با 
شمالی ترین نقطة گاندیول و انتظار کشیدن دست برداشتیم. پانزده ساله که 
شدیم در یک روز ختنه مان کردند و به کمک شیخ و بزرگ دهکده به 
دنیای اسرارآمیز بزرگ سالی قدم گذاشتیم. شیخ برای ما توضیح داد چگونه 
خودمان را هدایت کنیم. بزرگ ترین رازی که به ما آموخت این بود: »این 
انسان نیست که حوادث و رویدادهای زندگی را در کنترل خویش دارد، بلکه 
رویدادها و حوادث اند که انسان را کنترل می کنند. هر حادثه ای که انسان 
را غافلگیر می کند پیش از این، انسان های دیگر تجربه اش کرده اند. تمام 
چیزهایی که ممکن است برای بشر اّتفاق بیفتند و نتایج حاصل از آن ها را 
پیش از این انسان های دیگر تجربه کرده اند. هر اّتفاقی که اینجا برای ما 
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ُرخ دهد، حال چه خوب باشد و چه بد، رخداد تازه ای نیست. گرچه وقایع 
تکراری اند، تجربه ای که هر کدام از ما با ُرخ دادن آن وقایع کسب می کنیم 
تازه و متفاوت است، زیرا همان طور که هر برگ درخت با دیگر برگ ها فرق 
دارد و هر درخت با درختان دیگر تفاوت دارد، هر انسانی نیز منحصربه فرد 
است و به هیچ انسان دیگری شبیه نیست. گرچه تمام انسان ها از یک 
نیروی حیاتی واحد انرژی می گیرند، هر انسان به سبک و سیاق خود و 
به گونه ای متفاوت از این نیروی حیاتی تغذیه می کند. درحقیقت هر اّتفاق 
جدیدی که ُرخ می دهد، چیز تازه ای نیست و پیش از این تجربه شده است 
و فقط برای کسانی تازگی دارد که هم اکنون در سواحل دنیا دست و روی 
و  نسل اندرنسل  داستان  این  و  آب تنی اند  مشغوِل  و  را می شویند  خویش 
موج به موج ادامه دارد. بنابراین برای اینکه خود را در زندگی پیدا کنید و در 
مسیر زندگی خودتان را ُگم نکنید، باید به ندای انجام وظیفه گوش کنید 
و آنچه را به شما آموزش داده شده، سرمشق خود در زندگی قرار دهید. 
اگر بیش ازحد به خود فکر کنید، می لغزید و دچار شک و تردید می شوید. 
هرکس این راز را درک کند، این امکان برای او فراهم می شود تا در آرامش 
زندگی کند. گفتنش راحت  است، اّما انجام دادنش به این سادگی ها نیست.«

من قد کشیدم و قوی شدم، ولی مادمبا کوتاه و نحیف باقی ماند. هر 
سال موقع خشک سالی و بی آبی، شوِق دیدن پندو دوباره درونم پا می گرفت 
و به دلم چنگ می زد. نمی دانستم چگونه مادرم را از ذهنم بیرون کنم، تنها 
راهی که به ذهنم می رسید کار و فعالّیت زیاد بود. باید با کار زیاد جسمم 
را خسته می کردم. مادمبا ُمدام مشغول مطالعه بود و من در کشتزارهای 
پدرم و سایر دیوپ پدر مادمبا، کار می کردم. می رقصیدم، شنا می کردم و 
ُکشتی می گرفتم. به خدا قسم، هیچ کس در گاندیول مانند مادمبا کتاب 
مقّدس را بلد نبود. در دوازده سالگی قرآن را از حفظ بود، درحالی که من 

در پانزده سالگی دعاها و اعمال مذهبی  را به سختی می توانستم حفظ کنم. 
وقتی معلوماتش از روحانی دهکده هم بیشتر شد، تصمیم گرفت به مدرسة 
سفیدپوست ها برود. سایر دیوپ دوست نداشت پسرش مانند خودش دهقان 
ساده ای باقی بماند، به همین دلیل با رفتن او به مدرسه موافقت کرد به 
این شرط که من نیز با او به مدرسه بروم. در طول سال هاِی تحصیلش او 
را تا دِر مدرسه که فقط یک بار از آن عبور کرده بودم، همراهی می کردم، 
ولی خودم داخل مدرسه پا نمی گذاشتم. هیچ چیز نمی توانست وارد ذهن من 
شود. فکر و خاطرة مادرم مانند سنِگ آهک تمام سطح ذهن مرا پوشانده 
بود و آن را مانند الِک الک پشت سخت و نفوذناپذیر کرده بود. می دانستم 
زیر این الِک سخت جز انتظاری پوچ و بی سرانجام هیچ چیز دیگری وجود 
ندارد و ذهنم از هر چیز دیگری تهی است. به خدا قسم، انتظاری نافرجام 
تمام ذهنم را ُپر و فضایی را اشغال کرده بود که به علم و دانش تعّلق داشت. 
ازاین رو ترجیح می دادم در مزرعه کار کنم، برقصم و ُکشتی بگیرم تا میزان 
قدرت و تواِن فیزیکی ام را محک بزنم و دیگر به رجعت ابدِی مادرم فکر 
نکنم. وقتی مادمبا ُمرد، ذهنم باز شد و توانستم آنچه را ببینم که درون آن 
از نظر پنهان بود. شاید بگویید با مرگ مادمبا دانة فلزی و بزرگ جنگ از 
آسمان بر سرم سقوط کرده، الِک ذهنم را شکسته و دونیم کرده است. به 
خدا قسم، با مرگ مادمبا دردی جدید به درِد قبلی ام اضافه شد. هردو دردی 
که در ِدل داشتم، یکدیگر را زیر نظر داشتند و درمورد هم اندیشه می کردند. 

درواقع هر درد، دیگری را توصیف می کرد و به آن معنا می بخشید.
وقتی بیست ساله شدیم، مادمبا تصمیم گرفت به جبهه برود. در مدرسه 
این فکر به او القا شده بود که باید در پاسداری از میهن )فرانسه( بکوشد. 
مادمبا می خواست شهروند فرانسه شود، می خواست در سنت لوئیس برای 
دارم  دوست  است.  بزرگ  دنیا  »آلفا،  گفت:  من  به  شود.  کسی  خودش 
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دنیا را ببینم. جنگ فرصت خوبی است تا از گاندیول برویم. به امید خدا 
صحیح و سالم از جنگ برمی گردیم و وقتی شهروند فرانسه شدیم به سنت 
لوئیس می رویم. آنجا برای خودمان کسب وکار راه می اندازیم. عمده فروش 
مغازه های  و  ِسِنگال  شمال  فروشگاه های  در  را  غذایی  مواد  و  می شویم 
گاندیول توزیع می کنیم! وقتی حسابی پول وپله به هم زدیم، می گردیم و 
پندو را پیدا می کنیم و به سراغ مردان اسب سواِر شمال آفریقا می رویم که او 
را ربودند و مادرت را از آن ها می خریم.« من تحت  تأثیر حرف هایش قرار 
گرفتم و او را در دستیابی به رؤیایش همراهی کردم. به خدا قسم، مدیون 
مادمبا بودم. از طرفی به خودم گفتم اگر من نیز یک تفنگ دار سنگالی شوم 
که برای خودش کسی است و اسم ورسمی دارد، آنگاه می توانم از موقعّیت 
خود برای دستیابی به هدفم استفاده کنم و یک روز با تفنگی در دست چپ 
و کارد بزرِگ سالخی در دست راست به سراغ قبایل شمال آفریقا بروم و 

داد خود را بستانم.
نام نویسی کنیم، به مادمبا جواب  تا برای جبهه  اّولین بار رفتیم  وقتی 
َرد دادند چون زیادی الغر و نحیف بود و مانند اردک ماهی خواِر کاکلی 
ظریف و شکننده به نظر می رسید و به درد جبهة جنگ نمی خورد. به خدا 
قسم، مادمبا کّله شق بود و به این راحتی دست بردار نبود. او که درمورد 
مسائل روحی آدم سرسختی بود و مقاومت باالیی داشت و ذهنش به راحتی 
خسته نمی شد از من خواست به او کمک کنم توان جسمی اش نیز بیشتر 
شود و مقاومت فیزیکی اش افزایش یابد. دو ماه تمام روی او کار کردم تا 
بدن ضعیفش قوی تر و قوی تر شود. مجبورش کردم زیر آفتاب کم رنگ 
نیم روز روی ریگ های سفت بدود، مجبورش کردم در رودخانه شنا کند، 
مجبورش کردم ساعت های متمادی در کشتزارهای پدرش کار کند. به خدا 
قسم، مجبورش کردم حجم زیادی ارزن جوشانده شده ای بخورد که با شیر 

داغ و کرة بادام زمینی ترکیب شده بود. بوکسورهای اسم ورسم دار نیز وقتی 
می خواهند وزن  زیاد کنند همین معجون را می خورند.

بار دّوم که برای رفتن به جبهه داوطلب شدیم، کسانی که سربازگیری 
می کردند مادمبا را پذیرفتند. او را به جا نیاوردند چون از یک اردک ماهی خوار 
کاکلِی نحیف به کبکی چاق وچّله تبدیل شده بود. وقتی سربه سرش گذاشتم 
و گفتم اگر ُکشتی گیر شده بود به جای مادمبا دیوپ »سینه کفتری!« صدایش 
مادمبا  را روی صورت  فرانسوا همان خنده  دکتر  برای  می کردند خندید. 
نّقاشی کردم. با سیاه قلم و استفاده از سایه روشن، چین هایی را که خنده 
دور چشم هایش ایجاد کرده بود نّقاشی کردم. با کشیدِن آن لبخند مادمبا 

به حّدی ورم کرد که توِتمش نیز قادر به شناسایی اش نبود.

18
پسران  و  دختران  با  شویم  جبهه  عازم  آن  فردای  بود  قرار  که  شبی 
هم سن وسالمان ُدور هم جمع شده بودیم تا َگپ بزنیم و بخندیم. فری تیام 
در آن شِب مهتابی محتاطانه با چشم هایش به من »بله« گفت. ما فقط 
بیست سال داشتیم و دوست داشتیم بخندیم، برای یکدیگر داستان های 
کوتاِه جذاب و ُپرمعنی تعریف می کردیم و چیستان می گفتیم. چهار سال 
قبل همگی در خانة پدر و مادر مادمبا ِگرد هم جمع شدیم، اّما آن شب به 
خانة مادمبا نرفتیم و در عوض حصیرهایمان را گوشة یکی از خیابان هاِی 
شنی دهکده پهن کردیم که شاخه های درخت انبه بر آن سایه افکنده بود. 
خواهران و برادران کوچک تر مادمبا بزرگ تر از آن بودند که میان َسروصداها 
و داستان های شیطنت آمیزی که تعریف می کردیم به خواب بروند. ِفری در 
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آن لباس زرِد زعفرانی اش از همیشه زیباتر بود. لباسش که به سینه، کمر و 
ران هایش چسبیده بود، زیر نور ماه کاماًل سفید به نظر می رسید. ِفری نگاهی 
سریع و گذرا به من انداخت؛ نگاهی گذرا اّما ژرف که می گفت: »آلفا، آماده 
باش چون امشب قرار است اّتفاق مهّمی ُرخ دهد.« او وقتی شانزده ساله 
بودیم از بین همه مرا انتخاب کرد و دستم را گرفت. آن شب نیز درست 
مانند شانزده سالگی مان دستم را گرفت و دزدانه به قسمت میانی بدنم نگاه 
کرد و بعد بلند شد و جمع را ترک کرد. منتظر ماندم تا در َخم راه از نظر 
ناپدید شود، سپس بلند شدم و با حفظ فاصله تا بیشة درختان آبنوس او 
را دنبال کردم. شهوت و میل وافری وجودمان را فرا گرفته بود و همین 
امر باعث شد از مامه کومبا بنگ، الهة رودخانه، ترسی به دل راه ندهیم. 
با همة وجود می خواستم به ژرفای درون او راه یابم و او نیز با تمام وجود 

می خواست مرا درون خویش حس کند.
 قبل از اینکه من و مادمبا عازم جنگ شویم، ِفری تیام سنت را شکست، 
خودش را در اختیار من قرار داد و اجازه داد به درونش دخول کنم و من دلیل 
این کارش را می دانم. درون بدن فری تیام گرم و نرم و مرطوب بود. هرگز 
پیش از این چنین چیزی تجربه نکرده بودم. نه با دهانم و نه با پوستم هرگز 
چیزی چنین گرم و نرم و مرطوب را حس نکرده بودم. آن بخش از بدنم که 
داخل بدن فری تیام بود، هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود. آن قسمت 
از بدن فری تمام قسمت میانی بدنم را سفت و محکم در آغوش کشیده بود. 
حّتی وقتی با شکم روی شن های داغ ساحل می خوابیدم و برای لّذت بیشتر 
قسمت میانی بدنم را داخل شن ها فرومی کردم نیز چنین لّذتی تجربه نکرده 
بودم. وقتی دور از چشم دیگران، زیر آب رودخانه با دست هایی آغشته به 
صابون نیز نوازشش می کردم، چنین لّذتی تجربه نکرده بودم. به خدا قسم، 
در تمام زندگی ام هرگز چیزی بهتر از دروِن گرم و مرطوب و لطیف فری 

تجربه نکرده بودم. او روی شرافت خانوادگی اش پا گذاشت و اجازه داد این 
لّذت وافر را تجربه کنم و من دلیل این کارش را می دانم.

به احتمال زیاد ِفری قبل از من ِخرد خود را بازیافته بود و برای خود فکر 
می کرد. به نظرم به این نتیجه رسیده بود، جوان رعنایی چون من پیش از 
آنکه در دِل جنگ ناپدید شود باید این شادی مطبوع را بچشد و تجربه کند. 
می دانم و آگاهم ِفری می خواست قبل از اینکه جوانی و زیبایی ام را به جنِگ 
خون خوار پیشکش کنم، از من مرد بسازد. به همین دلیل با اینکه اجدادمان 
رابطة جنسی دختر و پسِر هم سن را قدغن کرده بودند، خودش را در اختیار 
من گذاشت. به خدا قسم، بدنم قبل از تجربة چنین لّذتی انواع لّذت های 
بزرگ را تجربه کرده بود. ُپشت سرهم و بی وقفه در مسابقات، ُکشتی گرفته 
بودم و با همة وجود توانایی و قدرت بدنم را حس کرده بودم. در مسابقات 
شنا، در مسافت های طوالنی شنا کرده بودم و بدنم تمام استقامتش را به کار 
گرفته و این همه فشار را تاب آورده بود. زیر نور سوزان آفتابی که جهنم را 
در ذهن مجّسم می کرد، آب دریا را بر بدنم افشانده بودم و بعد از ساعت ها 
جان کندن در کشتزارهای پدرم و سایر دیوپ با آب سرِد چاه های عمیق 
گاندیول عطش بدنم را فرو نشانده بودم. به خدا قسم، بدنم لّذت دستیابی به 
نهایت قدرت و توانش را تجربه کرده بود، ولی هیچ چیز با درون گرم و نرم 
و مرطوب فری تیام برابری نمی کرد. به خدا قسم، فری زیباترین هدیه ای 
را به من داد که زنی جوان می تواند به مرد جوانی که عازم جنگ است 
پیشکش کند. اینکه انسان بدون تجربة لّذت های جسمانی از دنیا برود اصاًل 
عادالنه نیست. به خدا قسم، یقین دارم مادمبا هرگز لّذت ورود به درون زن 
را تجربه نکرده بود. می دانم و یقین دارم وقتی از دنیا رفت هنوز باکره بود. 
اگر لّذت درون لطیف و نرم و مرطوب زنی را که دوست داشت، تجربه کرده 

بود الاقل ناکام از دنیا نمی رفت. بیچاره مادمبا.
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دلیل دیگری نیز وجود دارد که باعث شد فری تیام قبل از اینکه من و 
مادمبا عازم جنگ شویم بدنش را در اختیارم بگذارد. وقتی شایعات جنگ 
به دهکده مان رسید فری فهمید فرانسه و ارتشش مرا از او خواهند گرفت. 
می دانست و به این امر واقف بود که من برای همیشه از آنجا خواهم رفت. 
می دانست و آگاه بود حّتی اگر زنده بمانم بازهم به گاندیول بازنمی گردم. 
می دانست و آگاه بود اگر از جنگ جان سالم به در ببرم با مادمبا به سنت 
لوئیس می روم تا یک تفنگ دار سنگالی شوم، تا برای خودم کسی شوم و با 
حقوق باالیی که دریافت می کنم به پدرم کمک کنم سال های آخر عمرش 
را راحت تر سپری کند و سرانجام مادرم، پندو، را پیدا کنم و نزد خود  بیاورم. 
فری تیام می دانست چه زنده بمانم و چه بمیرم فرانسه مرا از از او خواهد 

گرفت.
با  اینکه  از  قبل  تیام  فری  شد  باعث  که  بود  دیگری  دلیل  هم  این 
سفیدپوست ها راهِی جبهه های جنگ شوم، روی شرافت خانوادگی شان پا 
بگذارد و با وجود نفرت پدرش از من، درون گرم و مطبوع و مرطوب خویش 

را به من عرضه کند.

19
عبدو تیام در گاندیول رئیس دهکده است. اجداد مان چنین قانونی را پایه ریزی 
کرده بودند. عبدو تیام از پدرم متنفر بود، زیرا پدر پیرم با حرف هایی که 
جلوی همة اهالی دهکده زد باعث شد از اعتبار و احترام او کاسته شود. 
عبدو تیام مسئول جمع آوری مالیات بود، او یک روز مجمعی تشکیل داد و 
همة بزرگان را ِگرد آورد و چیزی نگذشت که دیگر اهالی دهکده نیز به آن 

مجمع پیوستند. عبدو تیام که تحت  تأثیر نمایندة پادشاه کایور1 و فرستادة 
اغوا  آن ها حسابی  با حرف های  و  بود  قرار گرفته  لوئیس  از سنت  دولت 
شده بود، خطاب به مردم گفت: »باید مسیر جدیدی در پیش بگیرید. بهتر 
است به جای ارزن، بادام زمینی ِکشت کنید؛ به جای گوجه فرنگی، بادام زمینی 
ِکشت کنید؛ به جای پیاز، بادام زمینی ِکشت کنید؛ به جای کلم، بادام زمینی 
ِکشت کنید؛ به جای هندوانه، بادام زمینی ِکشت کنید. با ِکشت بادام زمینی 
پول بیشتری نصیب همه خواهد شد. ِکشت بادام زمینی باعث می شود پول 
بیشتری به دست آورید و راحت تر مالیات بپردازید. بادام زمینی باعث می شود 
بادام زمینی باعث  ماهی گیران تورهای نو برای ماهی گیری داشته باشند. 
از ِکشت  با درآمدی که  می شود چاه های جدیدی در دهکده حفر شوند. 
مدرسه ای  ساخت،  خواهیم  آجری  خانه های  می شود،  حاصل  بادام زمینی 
ورق های  خود  کاشانة  سقف  برای  و  داشت  خواهیم  همیشگی  و  دائمی 
گالوانیزة موج دار خواهیم خرید. با پولی که از فروش بادام زمینی عایدمان 
می شود، جاده و راه آهن احداث می کنیم و صاحب قایق های موتوری خواهیم 
شد. با درآمد حاصل از ِکشت بادام زمینی درمانگاه و زایشگاه می سازیم.« 
سرآخر رئیس دهکده چنین نتیجه گیری کرد: »کسانی که نمی توانند مالیات 
پرداخت کنند اگر بادام زمینی ِکشت کنند از کار اجباری معاف می شوند و 

الزم نیست در إزای پرداخت مالیات کار کنند.«
پدر پیرم بلند شد و اجازه خواست تا صحبت کند. من کوچک ترین پسر 
و کوچک ترین فرزند پدرم بودم. بعد از رفتن پندو با موهای پدرم سفید شد، 
گویی کاله خودی سفید بر سر داشت. پدرم سربازی بود که هر روز در نبرد 
زندگی مبارزه می کرد و تمام عمرش را صرف سیر کردن شکم همسران 
و فرزندانش کرده بود و نگذاشته بود گرسنه سر بر بالین بگذارند. هر روز 

Cayor .1؛ ناحیه ای در شمال سنگال. 
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بی هیچ وقفه ای در رودخانة زمان که همان زندگی است، شنا می کرد و 
شکم ما را با محصوالت مزارع و باغستان خویش سیر می کرد. پدر پیرم 
به ما زندگی بخشید و مانند نهال هایی که کشت می کرد و از آن ها تغذیه 
می کردیم، ما را قوی و زیبا پرورش داد. او فقط پرورش دهندة درخت ها و 
میوه ها نبود، بلکه پرورش دهندة فرزندان خویش نیز بود. ما مانند دانه هایی 

که در خاِک ُرِس مزارعش می کاشت، قد کشیدیم و قوی شدیم.
پدر پیرم بلند شد و اجازه خواست تا صحبت کند. به او اجازة صحبت 
دادند و پدرم گفت: »من، بسیرو کومبا نادیه، نوة سیدی مالمین نادیه1، 
بگویم که  بنیان گذاراِن2 دهکده  می خواهم چیزهایی  از  یکی  نوة  نوه زادة 
شاید به مذاِق عبدو تیام خوش نیاید. عبدو تیام، از اینکه یکی از زمین هایم 
را به ِکشت بادام زمینی اختصاص دهم ابایی ندارم، اّما حاضر نیستم در تمام 
مزارع خود بادام زمینی ِکشت کنم. با بادام زمینی نمی توانم شکم خانواده ام 
را سیر کنم. عبدو تیام می گویی ِکشت بادام زمینی برای ما پول بیشتری 
به همراه می آورد، اّما به خدا قسم، به پول نیازی ندارم. من شکم خانواده ام 
با ارزن، گوجه فرنگی، پیاز، لوبیاقرمز و هندوانه ای سیر می کنم که در  را 
زمین های خویش می کارم. گاوی دارم که به ما شیر می دهد و تعدادی 
گوسفند دارم که از گوشتشان تغذیه می کنیم. یکی از پسرهایم ماهی گیر 
از خاک،  است و به ما ماهی خشک می دهد. همسرانم تمام طول سال 
نمک استخراج می کنند. با این حجم مواد غذایی حّتی می توانم دِر خانه ام را 
به روی مسافری گرسنه نیز بگشایم و وظیفة مقّدس مهمان نوازی را به جا 
آورم، ولی اگر فقط بادام زمینی ِکشت کنم، آنگاه چگونه شکم خانواده ام را 
سیر کنم؟ دیگر چه کسی به مسافری عبوری که الیِق مهمان نوازی  من 

1. Sidy melamine Ndiaye

2. دهکده پنج بنیان گذار داشت و بسیرو کومبا نادیه نوه زادة نوة یکی از آن پنج نفر بود. 

است غذا خواهد داد؟ پولی که از فروش بادام زمینی به دست خواهم آورد 
برای سیر کردن این همه شکم گرسنه کافی نیست. عبدو تیام جوابم را بده، 
آیا آنگاه مجبور نخواهم شد برای خرید مواد غذایی به فروشگاه تو بیایم؟ 
عبدو تیام آنچه می خواهم بگویم به مذاق تو خوش نخواهد آمد، به نظرم 
خواسته های  به  و  دهد  اهمّیت  مردم  خواسته های  به  باید  دهکده  رئیس 
آن ها بیشتر از خواسته های خودش توّجه نشان دهد. عبدو تیام، تو و من 
باهم برابریم و هیچ دوست ندارم یک روز از روی اجبار به فروشگاه تو 
بیایم و برای خرید برنج قسطی، روغن قسطی، شکر قسطی التماس کنم 
تا بتوانم شکم خانواده ام را سیر کنم. از طرفی دوست ندارم به خاطر فقر 
و گرسنگی دِر خانه ام را به روی مسافِر رهگذری ببندم که به غذای من 
محتاج است. عبدو تیام، آنچه می خواهم بگویم شاید به مذاقت خوش نیاید، 
اّما اگر همة روستائیان این منطقه بادام زمینی بکارند، قیمت بادام زمینی ُافت 
خواهد کرد و ما روزبه روز پول کمتر و کمتری از فروش بادام زمینی به دست 
خواهیم آورد و خود تو نیز ناگزیر خواهی شد ملزومات زندگی ات را اقساطی 
خریداری کنی. فروشنده ای که تمام مشتری هایش مقروض و بدهکارند، 
خودش نیز مقروض خواهد شد، زیرا مجبور است اجناس مغازه اش را از 
فروشندة خود اقساطی خریداری کند. عبدو تیام، آنچه می خواهم بگویم 
شاید به مذاقت خوش نیاید. من، بسیرو کومبا نادیه، »ساِل قحطی« را به یاد 
دارم. به احتمال زیاد پدربزرگ مرحومت درمورد سال قحطی برایت چیزهایی 
گفته است. سالی که ملخ ها حمله کردند، سال خشک سالی، سالی که تمام 
چاه ها خشک شدند، سالی که طوفانی از گردوخاک از شمال وزیدن گرفت، 
سالی که آب رودخانه کم شد و نتوانستیم مزارعمان را آبیاری کنیم. من 
خیلی بّچه بودم، اّما خوب به یاد دارم اگر تمام چیزهایی را که داشتیم، در آن 
خشک سالِی دوزخی باهم تقسیم نکرده بودیم، اگر تمام ذخایر خود از ارزن ها 
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و لوبیاقرمزها گرفته تا پیازها و آرد کاساوایی1 را بین یکدیگر تقسیم نکرده 
بودیم، اگر شیرها و گوسفندهایمان را باهم تقسیم نکرده بودیم، همگی از 
گرسنگی تلف می شدیم. عبدو تیام، اگر آن زمان بادام زمینی ِکشت کرده 
بودیم، همه می مردیم چون بادام زمینی نمی توانست تمام نیازهای ما را در 
زمان خشک سالی برآورده کند و پول حاصل از فروش آن نیز به دردمان 
نمی خورد و ما را از آن فالکت نجات نمی داد. برای اینکه از خشک سالِی 
شیطانی جان سالم به در ببریم، بی تردید بذرهای بادام زمینی ای را خواهیم 
خورد که باید کاشته شوند تا سال بعد محصول دهند و بعد مجبور می شویم 
از همان افرادی که محصوالت خود را به آن ها می فروختیم، قسطی خرید 
کنیم. آن هم به هر قیمتی که بگویند، و ازآن به بعد برای همیشه به مردمی 
فقیر و مستمند تبدیل خواهیم شد! به همین دلیل، چه خوشت بیاید چه نه 
جواب من به پیشنهاد تو »نه« است. »نه« به بادام زمینی، »نه« به پولی که 

از فروش بادام زمینی به دست می آید.«
سخنرانی پدرم اصالوابدا به مذاق عبدو تیام خوش نیامد. او از حرف های 
پدرم بسیاربسیار خشمگین شد، ولی خشمش را نشان نداد. از اینکه پدرم 
گفت رئیس خوبی نیست خوشش نیامد. به هیچ وجه دوست نداشت کسی 
به فروشگاه او اشاره کند و درمورد آن حرف بزند. بنابراین آخرین چیزی که 
ممکن بود عبدو تیام در این دنیا بخواهد این بود که دخترش فری، با یکی 
از پسران بسیرو کومبا نادیه روی هم بریزد. قبل از اینکه عازم جبهه شوم، 
فری تیام خودش را در بیشة کوچک درختان آبنوس در اختیار من قرار داد. 
فری مرا از آبرو و شرافت پدرش بیشتر دوست داشت. پدری که خود عاری 

از شرافت و انسانّیت بود. 

Cassava .1؛ آرد مانیوک، نشاستة کاساوا یا آرد کاساوا. کاساوا نوعی سبزیجات ریشه ای گرمسیری 
است که با سیب زمینی، تربچه، هویج و سبزیجات دیگری از این دست استفاده می شود و آرد آن نیز 

به عنوان نوعی نشاسته مصرف می شود.

20
سّومین چیزی که برای دکتر فرانسوا نّقاشی کردم، هفت دست بریده ام بود. 
آن ها را مانند وقتی نّقاشی کردم که تازه بریده شده بودند. دوست داشتم 
بودم  ببینم. کنجکاو  اّولشان  به همان شکل و شمایِل روز  را  دست هایم 
بدانم آیا با یک مداد و کاغذ و با استفاده از سایه روشن می توانم دست هایم 
را دوباره خلق کنم؟ آیا آن ها نیز مانند تصویر سِر مادرم یا تصویر مادمبا با 
جزئیاِت تمام در مقابل دیدگانم جان می گیرند؟ نتیجة کار از آنچه انتظارش 
را داشتم نیز بهتر شد. به خدا قسم، وقتی به دست هایی نگاه کردم که 
نّقاشی کرده بودم، احساس کردم همین چند لحظه قبل، پیش از آنکه با 
کارد بزرگ سالخی ام آن ها را از بازواِن مردانی جدا کنم که در ناکجاآباد 
شکنجه شان کردم؛ تفنگی را که در دست داشتند، روغن زده ، ُپر کرده و با 
آن شلیک کرده اند. آن ها را یکی پس از دیگری روی کاغذ سفیِد بزرگی 
نّقاشی کردم که دوشیزه فرانسوا به من داده بود. به خدا قسم، تمام تالشم 
این بود تک تک تار موهای پشت دست ها، ناخن های سیاهشان و جزئیات 
بریدگی ُمچ دست ها، اینکه خوب بریده شده اند یا ناشیانه را در نّقاشی ام به 

تصویر بکشم. 
از خودم خیلی راضی بودم. دیگر چندان در ید تصّرف هفت دست بریده ام 
نبودم. به خدا قسم، با خودم فکر کردم منطقی تر این است که از شرِّ دست ها 
خالص شوم. از وقتی دکتر فرانسوا شروع به پاالیش ذهنم از آلودگی های 
جنگ کرده بود، به چنین نتیجه ای رسیده بودم. هفت دست بریده ام، خشم 
بودند، انتقام بودند، جنون ناشی از جنگ بودند. مانند فرمانده آرمند که تحّمل 
دیدن هفت دست بریده ام را نداشت و نمی خواست دست ها در سنگر باشند، 
من نیز دیگر نمی خواستم خشم و جنون ناشی از جنگ را پیش چشمم 
ببینم. ازاین رو یک روز غروب تصمیم گرفتم دست هایم را زیر خاک مدفون 
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کنم. به خدا قسم، منتظر ماندم تا در شبی مهتابی نقشه ام را عملی کنم. 
می دانم و آگاهم نباید دست ها را در شبی مهتابی چال می کردم. می دانم 
و آگاهم وقتی مشغول حفر چاله بودم، ممکن بود کارکنان بهداری از ضلع 
غربِی پناهگاهمان که در منطقه ای بی خطر و پشت جبهه واقع شده است، 
مرا ببینند، ولی آن زمان با خودم فکر کردم به تمام کسانی که آن ها را در 
ناکجاآباد شکنجه کردم، یک تدفین زیر نور ماه بدهکارم. من با هم دستی 
و مشارکِت ماه آن مردان را به قتل رساندم. ماه نورافشانی نمی کرد تا مرا 
از دید دشمن پنهان نگه دارد. آن ها در ظلماِت ناکجاآبادی که نه به دشمن 
حال  بودند،  روشنایی  شایستة  درحالی که  ُمردند،  ما  به  نه  و  داشت  تعّلق 

هرچند اندک.
می دانم و آگاهم نباید زیر نور ماه دست ها را دفن می کردم. دست ها را 
منظم داخل جعبه چیده بودم و دِر جعبه را با قفل عجیب و ترسناکم ِچفت 
کرده بودم. پس از دفن جعبه وقتی به داخل بهداری برمی گشتم احساس 
کردم، سایه ای پشت یکی از پنجره های بزرگ ضلع غربی ساختمان حرکت 
کرد. فهمیدم یک نفر از داخِل بهداری به رازم ِپی برده است. به همین دلیل 
چند روز صبر کردم و بعد دست ها را نّقاشی کردم. صبر کردم ببینم آیا کسی 
درمورد من چیزی گزارش می کند یا نه، اّما هیچ کس چیزی نگفت. ازاین رو 
برای اینکه با آب هایی عرفانی و نهان، ذهنم را از آلودگی پاک کنم، هفت 
دست بریده ام را نّقاشی کردم. باید آن ها را به دکتر فرانسوا نشان می دادم تا 

دست از سرم بردارند و از ذهنم بیرون بروند. 
هفت دست بریده ام به حرف آمدند و جلوی تمام کسانی که مرا به 
قضاوت نشسته بودند، همه چیز را لو دادند. به خدا قسم، می دانم و آگاهم 
نّقاشی ام مرا مّتهم جلوه داد. از وقتی دکتر فرانسوا دست های بریده ام را دیده 

است دیگر چون گذشته به من لبخند نمی زند.

21
کجایم؟ گویی از زمان و مکانِی دور بازمی گردم. من که ام؟ هیچ چیز را به یاد 
نمی آورم. سایه ها مرا احاطه کرده اند. قادر به دیدن هیچ چیز نیستم. کم کم 
گرمایی زندگی بخش در خود احساس می کنم. سعی می کنم چشم هایی را باز 
کنم که به من تعّلق ندارند، دست هایی را حرکت دهم که به من تعّلق ندارند، 
اّما متوّجه شده ام این دست ها و چشم ها به زودی ماِل من خواهند شد. پاهایم 
نیز اینجا هستند... عجیب است، احساس می کنم چیزی زیِر بدنی قرار دارد که 
گویی رؤیایی بیش نیست و به من تعّلق ندارد. قسم می خورم جایی که از آنجا 
می آیم کاماًل ساکن و بی حرکت است. آنجا هیچ بدنی وجود ندارد، اّما اینجا و 
اکنون احساس می کنم زنده ام و جان در بدن دارم و مانند انسان دارای جسم 
و جان شده ام. احساس می کنم جسمی غوطه ور در خوِن قرمز و داغ مرا احاطه 
کرده است. گویی جسم دیگری ُمماس با شکمم و سینه ای که به زودی ماِل 
من خواهد شد در حرکت است و به سینه و شکمم گرما می بخشد. احساس 
می کنم آن جسم، پوستم را گرم می کند. در جایی که از آنجا می آیم، هیچ 
گرمایی وجود ندارد. قسم می خورم، در جایی که از آنجا می آیم هیچ کس 
اسمی ندارد. می خواهم چشم هایی را باز کنم که هنوز به من تعّلق ندارند. 
نمی دانم که ام. اسمم هنوز از من می گریزد، ولی به زودی آن را به یاد خواهم 
آورد. عجیب است، بدنی که زیر من قرار دارد کاماًل بی حرکت است. عجیب 
است گرمای ساکن و بی جنبِش او را زیر خود احساس می کنم. عجیب است، 
یک دفعه احساس کردم دست هایی به پشت، ران ها و گردنی فشار می آورند 
به عنوان اعضای بدن خویش  را  ندارند، ولی آن ها  تعّلق  به من  که هنوز 
پذیرفته ام. از آن دست های لطیفی که مرا لمس می کنند ممنونم. عجیب 
است، دست ها یک دفعه شروع به ُمشت زدن به پشت و ران هایم کردند و 
گردنم را خراشیدند. زیِر خراش ها و ضربات ُمشتشان، بدنی که هنوز به من 
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تعّلق نداشت ماِل من شد. قسم می خورم، ترک دنیای نیستی و عدم بسیار 
لّذت بخش است. قسم می خورم آنجا بودم بی آنکه در آنجا حضور داشته باشم. 
اکنون از آن بی زمانی و بی مکانی بیرون آمده ام و بدنم دوباره به من 
این  می خورم  قسم  ارضا شدم.  زن  یک  درون  اّولین بار  برای  دارد.  تعّلق 
اّولین بار است. قسم می خورم خیلی خیلی لّذت بخش است. پیش از این هرگز 
درون بدن یک زن ارضا نشده بودم، زیرا جسم نداشتم. صدایی از فاصلة 
خیلی خیلی دور به من گفت: »این کار بسیار لّذت بخش تر از ارضا شدن با 
دست است.« آن صدا از راه دور در سرم نجوا کرد: »این لّذت به بلندی 
صدای انفجار اّولین گلولة توپ کوچک در سکوت صبحگاهی است که 
شکمت را وحشیانه می َدَرد.« آن صدا دوباره از راه دور به من گفت: »چیزی 
باالتر از این لّذت در جهان وجود ندارد.« می دانم و آگاهم، صدایی که از راه 
دور با من حرف می زند، اسمی روی من خواهد گذاشت. می دانم و آگاهم، 

این صدا به زودی مرا تعمید خواهد داد.
زنی که به لطف او این لّذت جسمانی را چشیدم، با چشم هایی بسته زیر 
من خوابیده است و هیچ حرکتی نمی کند. قسم می خورم او را نمی شناسم 
دادِن خودش  قرار  با  زن  آن  درواقع  ندیده ام.  را  او  این  از  پیش  هرگز  و 
با  داد. قسم می خورم  برای دیدن  به من چشم هایی  در معرِض دیدگانم 
چشم هایی می بینم که به من تعّلق ندارند، با دست هایی لمس می کنم که 
ماِل من نیستند. باورکردنی نیست، اّما قسم می خورم آنچه می گویم عین 
حقیقت است. قسمت میانی بدنم که صداِی راه دور آن را ورود و خروج 
می نامد، درون بدن زن غریبه است. می توانم گرمای درونش را حس کنم، 
درون گرمش قسمت میانی بدنم را تمام و کمال در بر گرفته است. قسم 
می خورم اکنون که درون بدن زنی غریبه ُسکنی گزیده ام، گویی درون بدن 
خود ساکن شده ام. او با چشم هایی بسته زیر من دراز کشیده است و هیچ 

حرکتی نمی کند و من نمی دانم این زن کیست. قسم می خورم نمی دانم چرا 
مرا پذیرفته و اجازه داده قسمت میانی بدنم را وارد بدنش کنم. خوابیدن 
روی زنی که او را نمی شناسی، امری غیرعادی است. اینکه احساس کنی 

درون بدن خودت یک غریبه ای نیز امری غیرعادی است.
دادم،  تکان  را  می بینم. دست هایم  که  است  اّولین بار  را  این دست ها 
آن ها را دو طرف سر زنی تکان دادم که روی او دراز کشیده ام. چشم هایش 
بسته است. به آرنج هایم تکیه کردم. تماس پستان هایش را روی سینه ام 
احساس می کنم. دست هایم که دو طرِف سر آن زن قرار دارند می لرزند. فکر 
نمی کردم دست هایی به این بزرگی داشته باشم. قسم می خورم فکر می کردم 
کوچک ترین دست و الغرترین انگشت ها را دارم. نمی دانم چرا، ولی اینجا و 
اکنون دست های خیلی خیلی بزرگی دارم. عجیب است، وقتی انگشت هایم 
را خم می کنم، وقتی ُمشتم را باز و بسته می کنم به جرئت می توانم بگویم 
دست هایم مانند دست های یک ُکشتی گیر است. قسم می خورم آنجایی 
که بودم، چنین احساسی نداشتم و فکر نمی کردم دست هایی به بزرگی 
دست های یک ُکشتی گیر داشته باشم. آن صداِی نجواگونه ای که از راه دور 
با من حرف می زد گفت ازاین به بعد صاحِب دست هایی به بزرگی دست های 
یک ُکشتی گیر خواهم شد. این اّتفاق برای من کاماًل غیرمنتظره است. باید 
بفهمم بقیة بدنم نیز مانند بدن یک ُکشتی گیر قوی و عضالنی است یا نه. 
باید از چندوچوِن بدنی سر دربیاورم که ماِل من نیست، ولی اکنون به من 
تعّلق دارد. باید بدنم را از بدن زِن ناشناسی جدا کنم که زیر من به خواب 
رفته است. عجیب است، با اینکه زیباست، زیاد به او نگاه نمی کنم و این در 
حالی است که احساس می کنم زنان زیبا را دوست دارم. ابتدا باید به بدنم 
نگاهی بیندازم ببینم طبق ادعاِی آن زمزمه ای که از راه دور با من سخن 

می گوید به بدن یک ُکشتی گیر شبیه است یا نه.
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خودم را از زن زیبایی جدا کردم که با چشم هایی بسته زیر من دراز 
از هم جدا  را شنیدم که  کشیده است. عجیب است، صدای بدن هایمان 
می شدند. خنده ام گرفت. صدای جدا شدن بدن هایمان صدایی خفیف و 
بیرون  از دهانش  را خیلی سریع  بّچه ای شستش  وقتی  مانند  بود.  َنم دار 
می کشد، چون مادرش قدغن کرده آن را بمکد. این تصویر که از راه دور 
در ذهنم نقش بست، باعث شد در سرم به صدای نم دار بخندم. از طرفی 
تعّجب آور است که کنار زنی غریبه دراز کشیده ام. گذشته از آن برایم عجیب 
است که قلبم تندتند می زند و هیجان دارم هرچه زودتر بفهمم بقیة بدنم 
به سمت سقِف سفید  را  بازوهایم  نه.  یا  بزرگ است  مانند دست هایم  نیز 
اتاق خواب بلند کردم. قسم می خورم هردو بازویم شبیه تنة درخت انبه ای 
کهن سال بودند. بازوهایم را پایین آوردم و دو طرف بدنم قرار دادم. هردو 
پایم را مستقیم به سمت سقف سفید اتاق بلند کردم. قسم می خورم اگر 
دوباره  را  پاهایم  است.  بائوباب  درخت  تنة  ببینید می گویید شبیه  را  پایم 
روی تخت دراز کردم و با خود گفتم عجیب است که خودم را در بدن یک 
ُکشتی گیر می بینم. عجیب است در چنین وضعّیت جسمِی خوبی به جهان 
قدم گذاشته ام. عجیب است آدم یک دفعه کشف کند از چنین قدرت و توانی 
برخوردار است. قسم می خورم هیچ ترسی از ناشناخته ها ندارم و مانند یک 
ُکشتی گیِر واقعی از هیچ چیز نمی ترسم، اّما عجیب است؛ به جاِی اینکه با 
بدنی ضعیف و کم بنیه درحالی که کنار زنی زشت آرمیده ام قدم به این دنیا 

بگذارم در بدن زیبای یک ُکشتی گیر و کنار زنی زیبا متوّلد شده ام.
از ناشناخته ها نمی ترسم. قسم می خورم از اینکه اسم خودم را نیز نمی دانم، 
هراسی ندارم. بدنم به من می گوید ُکشتی گیرم و همین برای من کافی است. 
نیازی به دانستِن اسمم نیست، بدِن قوی ام به تنهایی کافی است. نیازی نیست 
بدانم کجایم، بدن قوی ام به تنهایی کافی است. ازاین به بعد فقط می خواهم 

توان و قدرت جسمانی ام را محک بزنم و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم. بار 
دیگر بازوهایم را به سمت سقف سفید اتاق بلند کردم، مانند کندة درخت انبه ای 
کهن سال تنومند بودند. فاصلة دست ها و شانه هایم از آنچه انتظار داشتم بیشتر 
بود. ُمشت هایم را باز و بسته کردم، آن ها را دوباره باز کردم و سپس بستم. 
عجیب است وقتی ُمشتم را باز و بسته می کنم، عضله هایم زیر پوسِت بازوها به 
جنبش درمی آیند و می رقصند. بازوهایم از آنچه انتظار دارم سنگین ترند. گویی 
نیروی نهفتة زیادی در خود دارند. نیرویی منکوب شده که هرآن ممکن است 
چون تیری از چله رها شود. بااین همه باید بگویم از ناشناخته ها نمی ترسم.

22
دوشیزه فرانسوا، ممنونم! به خدا قسم، اشتباه نمی کنم. فرانسه بلد نیستم، اّما 
معنای نگاه دوشیزه فرانسوا به قسمت میانی بدنم را خوب می فهمم. وقتی 
دوشیزه فرانسوا با چشم هایش با من حرف می زند، از هر چیز دیگری در دنیا 
خواستنی تر است. آن روز غروب وقتی با چشم هایش به قسمت میانی بدنم 

نگاه کرد، واضح به من گفت آن شب به اتاقش بروم.
اتاقش در انتهای راهرویی قرار داشت که دیوارهایش سفید بود. وقتی 
بی صدا از جلوی پنجره های بزرگ راهرو می گذشتم، رنگ روشِن دیوارها زیر 
نور کامِل ماه سوسو می زد. نور ماه از پنجره  به داخل می تابید. دکتر فرانسوا 
نباید تحت هیچ شرایطی متوّجه می شد به اتاق دخترش می روم. همچنین 
نگهبان ضلع غربی بهداری نیز نباید به هیچ عنوان مرا می دید. دِر اتاقش 
باز بود. وقتی وارد اتاق شدم، دوشیزه فرانسوا خواب بود. کنارش دراز کشیدم. 
نمی دانست  زد چون  فریاد  زد.  فریاد  ترس  از  و  بیدار شد  دوشیزه فرانسوا 
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کسی که کنارش دراز کشیده منم. دست چپم را روی دهانش گذاشتم، ولی 
او همچنان مقاومت می کرد، البته به قول فرمانده، من اَبرمردی قهرمان 
بودم. دستم را برنداشتم، صبر کردم تا مطمئن شوم دوشیزه فرانسوا دیگر 
دست وپا نمی زند. دوشیزه فرانسوا به من لبخند می زد. من نیز به او لبخند 
زدم. دوشیزه فرانسوا، ممنونم! تو شکاف کوچکی را که زیر شکم داری، به 
روی من گشودی. زنده باد جنگ. به خدا قسم، مانند کسی که می خواهد از 
رودخانه عبور کند و داخل آب شیرجه می زند و در جریان قوِی آب دیوانه وار 
شنا می کند، من نیز درون دوشیزه فرانسوا شیرجه زدم و آن چنان در رحمش 
فروکردم که گویی قصد داشتم او را از هم ِبدرم. به خدا قسم، یک دفعه طعم 

خون را در دهانم حس کردم. به خدا قسم، دلیلش را نمی دانم.

23
کنند.  فاش  من  بر  را  اسمم  خودشان  ماندم  منتظر  اّما  پرسیدند،  را  نامم 
قسم می خورم نمی دانستم که ام. تنها چیزی که می توانستم به آن ها بگویم 
احساسم بود. با نگاه کردن به بازوهایی که چون درخت انبه ستبر بودند و 
با نگریستن به پاهایی که چون درخت بائوباب تنومند، به این باور رسیدم 
نابود کنندة زندگی ام، زندگی ها را می ُکشم و حیات را نابود می کنم. قسم 
هیچ چیز  شود،  راهم  سدِّ  نمی تواند  هیچ چیز  می کردم،  احساس  می خورم 
نمی تواند در مقابل قدرتم استقامت کند. احساس می کردم ابدی و فناناپذیرم 
قسم  کنم.  پودر  و  بفشارم  دست هایم  میان  را  تخته سنگ ها  می توانم  و 
می خورم، توصیف کردن احساسم کار آسانی نیست، چون برای بیانشان 
بیان  را  احساسم  نیستند عمق  قادر  کلمات  و  ندارند  وجود  کافی  کلمات 

کنند. باوجوداین به همین کلماتی متوّسل شدم که به نظر می رسید قادر 
به بیان احساسم نیستند. با خودم فکر کردم شاید شانس با من یار باشد و 
این کلمات برخالف مفاهیمی که معمواًل به شنونده منتقل می کنند، بتوانند 
منظورم را بیان کنند. در این لحظه هوّیت من چیزی است که بدنم احساس 
می کند. بدنم سعی دارد از طریق دهانم حرف بزند. نمی دانم کی ام، اّما فکر 
کنم می دانم چه چیزی می خواهد درموردم بگوید. بدن تنومندم و قدرت 
بیش ازحّدی که در آن نهفته است، فقط و فقط مبارزه، نبرد، جنگ، خشونت 
و مرگ را در ذهن دیگران تداعی می کنند. بدنم با ظاهر تنومندش خودش 
را مّتهم می کند، ولی چرا جثة بزرگم و نیروی زیادی که در آن نهفته است 

قادر نیستند صلح، آرامش و دوستی را در ذهن تداعی کنند؟
صدای زمزمه واری که از راه خیلی خیلی دور با من سخن می گوید گفت، 
بدنم، بدِن یک ُکشتی گیر است. قسم می خورم در جهانی که پیش از این 
در آن می زیستم، یک ُکشتی گیر بیشتر نمی شناختم. اسمش را به یاد ندارم. 
به احتمال زیاد این بدِن بزرگ که اکنون به منی تعّلق دارد که نمی داند کیست، 
بدِن همان ُکشتی گیر است. آن صدای زمزمه واری که از راه خیلی دور با من 
سخن می گوید گفت، به احتمال زیاد آن ُکشتی گیر به واسطة دوستی و از روی 

دلسوزی بدنش را ترک کرده تا من جای خالی او را در بدنش ُپر کنم.

24
شبحی که صخره ها، کوه ها، جنگل ها، رودها و گوشت انسان ها و جانوران 
را حریصانه می بلعد منم. پوستشان را می شکافم و کاسة سر و بدنشان را 
از هرآنچه در آن است تهی می کنم. بازوها و پاها و دست هایشان را قطع 



117دیوید دیوپشب هنگام همة خون ها سیاه است 116

می کنم. استخوان هایشان را می شکنم و مغِز استخوانشان را می مکم. ماه 
ُسرخ فامی که بر فراز رودخانه طلوع می کند منم. نسیمی که هنگام غروب 
شاخه های ُترد و نازک درخت های اقاقی را به جنبش وامی دارد منم. من 
ُگلم، زنبورم. من ماهِی جنبنده ای در دریا، من قایقی بی حرکتم. من تور 
ماهی گیری ام، من ماهی گیرم. بذری ام که درون درخت شکوفا می شود، من 
درختم. من ِکشت و کارم، من محصولم. تّکه چوبی ام که در آتش می سوزد، 
من آتشم. زندانی و زندان         بانم. پدر و پسرم. قاتل و قاضی ام. مادر و دخترم. 
شب و روزم. بی گناِه گناه کارم. آغاز و پایانم. خالق و ویرانگرم. من دو رو 

دارم. یک روی خوب و یک روی بد.
ترجمه و تفسیر آنچه باید گفته شود، هیچ آسان نیست. بیان معانی 
درحقیقت نوعی فریب است. گویی در مرزها به دوستان خود خیانت کرده 
باشی و اطالعات را در اختیار دشمن بگذاری. گویی جمله ای را با جملة 
انتقال مفاهیم یکی از فعالّیت هایی است که  دیگر مبادله کنی. تفسیر و 
باعث می شود بشر به ناچار درمورد جزئیات دروغ بگوید، بلکه بتواند حقیقت 
امر را کامل و دست نخورده منتقل کند. ترجمه و انتقال مفاهیم، درک این 
مسئله را به خطر می اندازد که معنای حقیقی هر کلمه  بیشتر از یکی است و 
شاید دو معنی، حّتی سه معنی، چهار معنی یا پنج معنی داشته باشد و اجازه 
نمی دهد به درک و برداشتی بهتر از دیگران دست یابید. با تفسیر و ترجمة 
معانی، انسان خود را از حقیقت محض دور نگه می دارد و مانند دیگران به 
این باور می رسد که حقیقت یکی است و صورِت دیگری از حقیقت وجود 

ندارد.
کسانی که آنجا حضور داشتند پرسیدند: »چه گفت؟ این جوابی نیست 
که انتظار داشتیم. ما فقط اسمش را پرسیدیم و جواب این سؤال دو کلمه 
یا درنهایت سه کلمه بیشتر نیست. همة آدم ها یک اسم دارند و یک فامیل. 

بعضی از آدم ها درنهایت دو اسم دارند و یک فامیل و نه بیشتر.«
کسی که قرار بود حرف های مرا ترجمه کند، مرّدد مانده بود و عاقبت از 
ترِس نگاه های نگران و خشمگین کسانی که لباس نظامی به تن داشتند، 
گلویش را صاف کرد و با صدایی آهسته که به سختی شنیده می شد گفت: 

»می گوید، او هم مرگ است و هم زندگی.«

25
می خورم  سوگند  قسم،  خدا  به  می دانم.  را  نامم  می کنم  احساس  اکنون 
صدای زمزمه واری که از راه خیلی خیلی دور در سرم با من سخن می گوید 
به من کمک کرد اسمم را حدس بزنم. صدای زمزمه وار می دانست بدنم 
قادر نیست هر چیزی را درمورد من به من نشان دهد. به خدا قسم، صدای 
زمزمه وار فهمیده بود بدنم درمورد من تردید دارد. سوگند می خورم بدنم 
بدون خراش و جاِی زخم، بدنی عجیب و غیرعادی است. تمام ُکشتی گیران 
سوگند  قسم،  خدا  به  می شود.  دیده  زخم  جاِی  بدنشان  روی  مبارزان  و 
می خورم بدن ُکشتی گیری که هیچ جاِی زخم و خراشی بر آن نباشد بدنی 
عادی نیست. اگر جای زخم و خراش روی بدن نباشد به این معناست که 
این بدن داستانی ندارد تا با بیان آن ما را از پیشینة خود مطلع کند. صدای 
زمزمه واری که از راه خیلی خیلی دور در سرم با من سخن می گوید گفت، 
بدن تو که هیچ جای زخمی بر آن نیست بدن موجود خون خواری است که 
انسان ها را حریصانه می بلعد و شانس با او یار بوده که هیچ جاِی زخمی بر 

آن باقی نمانده است.
بی نام ونشان  سرزمینی  از  که  شنیده اید  را  شاهزاده ای  داستان  همه 
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کند. صدای  ازدواج  مغرور  پادشاهی  دمدمی مزاِج  و  لوس  دختِر  با  تا  آمد 
زمزمه واری که از راه خیلی خیلی دور در سرم رسوخ می کرد، این داستان 
مغرور مردی می خواست که  پادشاِه  لوِس  دختِر  یادآوری کرد.  به من  را 
هیچ جاِی زخمی روی بدنش دیده نشود. مردی می خواست که هیچ پیشینه 

و گذشته ای نداشته باشد.
پادشاه  دختر  با  تا  بود  آمده  بی نام ونشان  از سرزمینی  که  شاهزاده ای 
ازدواج کند روی بدنش هیچ زخم و خراشی نداشت. شاهزادة بی نام ونشان 
که گویی از زیر بته عمل آمده بود، بی نهایت زیبا بود و شاه دخِت لوس 
داستان ما او را بسیار دوست داشت، اّما دایة شاه دخت از شاهزاده خوشش 
نمی آمد. دایه از همان نگاه اّول فهمید، زیبایی بیش از اندازة شاهزاده تله ای 
بیش نیست و او جادوگر است. او به دّقت بدن شاهزاده را نگاه کرد و فهمید 
هیچ خراش و زخمی روی بدنش نیست. شاهزاده ها نیز مانند ُکشتی گیرها 
روی بدنشان آثار زخم و جراحت دیده می شود، زیرا همین جراحت ها داستاِن 
زندگی گذشتة آن ها را بازگو می کند. شاهزاده نیز مانند ُکشتی گیرها الاقل 
باید یک جاِی زخم روی بدن خود داشته باشد تا دیگران بتوانند از روی آن 
جراحت ِپی به گذشته اش ببرند. نبودن جاِی زخم به معنای نبودن حماسه 
و رزم است. نبودن جراحت به معنای این است که آن بدن متعّلق به فرد 
نام آوری نیست. نبودن جراحت به این معناست که آن فرد شهرت و آوازه ای 
ندارد. به همین دلیل صدای زمزمه واری که در سرم رسوخ کرده بود، ناگزیر 
شد خودش کنترل اوضاع را در دست بگیرد. به همین دلیل آن صدای 
زمزمه وار، آن ندای درونی به من کمک کرد اسمم را به یاد بیاورم، زیرا روی 
بدنی که اکنون به من تعّلق دارد، روی بدنی که به من واگذار شده، جای 

هیچ زخم و جراحتی دیده نمی شود.
دایة شاه دخت می دانست و آگاه بود شاهزاده ای که روی بدنش جاِی 

زخم دیده نمی شود، موجودی بی نام ونشان است. دایه به شاه دخِت لوس 
هشدارش  اّما  داد،  هشدار  بی نام ونشان  فردی  با  ازدواج  خطراِت  درمورد 
و  زخم  هیچ  بدنش  که  می خواست  مردی  لوس  شاه دخِت  بود.  بی فایده 
جراحتی نداشته باشد. او کسی را می خواست که هیچ پیشینه و گذشته ای 
نداشته باشد. ازاین رو دایه به شاه دخِت لوس سه طلسم داد و گفت: »این 
تخم مرغ، این تّکه چوب و این قلوه سنگ را به تو می دهم، اگر روزی با خطر 
بزرگی مواجه شدی، سه طلسم را یکی پس از دیگری روی شانة چپت پرت 

کن تا از آن مهلکه رهایی یابی.«
بعد از اینکه شاه دخت با شاهزادة بسیار زیبا که از زیر بته عمل آمده 
بود ازدواج کرد، زمان آن رسید که موطن خویش را ترک کند و به قلمرو 
پادشاهِی داماد برود، اّما قلمرو پادشاهی داماد بسیار دور و ناشناخته بود. 
تعداد  از  می رفتند،  جلوتر  هرچه  کرد،  ترک  را  قریه اش  شاه دخت  وقتی 
دوستان و همراهان شاهزاده کاسته می شد. گویی آب می شدند و در زمین 
پدیدار  واقعی خویش  ناپدید شدند و سپس در شکل  آن ها  فرومی رفتند. 
شدند. یکی خرگوش صحرایی شده بود و دیگری فیل، یکی ماری سیاه و 
دیگری ماری سبز، یکی کفتار شده بود و دیگری سرگین غلتان. دایه درست 
حدس زده بود، شاهزاده، همسر بسیار زیباِی شاه دخت، جادوگر بود. او شیِر 
جادوگری بود که شاه دخت را به سرزمین بی نام ونشانش برد و او را مّدتی 

طوالنی در غاری متروک زندانی کرد.
نواِی  و  خرد  نداِی  به  و  نکرده  گوش  دایه اش  حرف  به  شاه دخت 
بود.  پشیمان  به شّدت  بابت  این  از  و  بود  ننهاده  وقعی  نیز  هشداردهنده 
شاه دخِت لوس در سرزمینی بی نام ونشان اسیر شده بود. ناکجاآبادی بی نام 
که در آن ِشن مانند شن بود و درختچه مانند درختچه و آسمان، آسمان 
بود. جایی که هر چیزی خودش را با چیزی دیگر اشتباه می گرفت، جایی 
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که زمین هیچ زخم و جراحت و شکافی نداشت، جایی که هیچ پیشینه و 
گذشته ای نداشت. مکانی بی تاریخ.

شاهدخت به محض اینکه فرصت فرار برایش فراهم شد گریخت، اّما 
دوباره  تا  تعقیب  کرد  را  او  نزدیک  فاصله ای  با  و  به سرعت  جادوگر  شیِر 
اسیرش کند. شیِر جادوگر می دانست اگر شاه دخت را از دست بدهد، تنها 
داستاِن خود را از دست خواهد داد، دیگر وجودش برای هیچ کس معنا و 
مفهومی نخواهد داشت، نامش را نیز که شیِر جادوگر بود، از دست خواهد 
داد و بی نام ونشان خواهد ماند. با رفتن شاه دخت، سرزمینش دوباره همان 
و  آرزوها  با  بود که  این شاه دخت  زیرا  بی نام ونشان خواهد شد،  سرزمین 
رؤیاهای خویش به آنجا زندگی بخشیده بود. اگر شاه دخِت لوس به غار 
متروِک شیِر جادوگر برنمی گشت، سرزمینش هرگز قادر نبود خود را دوباره 
احیا کند و به زندگی برگردد. حّتی زندگی خود شیِر جادوگر نیز به چشم ها، 
بی نقِص  زیبایی  شاه دخْت  بدون  بود.  وابسته  شاه دخت  دهان  و  گوش ها 
شاهزاده از نظرها پنهان می ماند. بدون شاه دخت غّرش و نعره هایش ناشنیده 
باقی می ماندند. بدون شاه دخت غار پادشاهی اش از روی زمین محو می شد.
بار اّولی که شیِر جادوگر به چند قدمی شاه دخت رسید و چیزی نمانده بود 
او را بگیرد، شاه دخت تخم مرِغ دایه  را روی شانة چپش پرت کرد و تخم مرغ 
به رودخانه ای پهناور تبدیل شد. شاه دخِت لوس فکر کرد دیگر نجات یافته، 
اّما شیِر جادوگر تمام آب رودخانه را َسر کشید. بار دّومی که شیِر جادوگر به 
چند قدمی شاه دخت رسید و می خواست او را بگیرد، شاه دخت تّکه چوبی را 
که دایه به او داده بود، روی شانة چپش پرتاب کرد و تّکه چوب به جنگلی 
انبوه تبدیل شد، اّما شیِر جادوگر تمام درختاِن را از بیخ و ُبن درآورد و آن 
جنگل را ریشه کن کرد. سّومین بار، وقتی چیزی نمانده بود شیِر جادوگر 
شاه دخت را بگیرد، دختر پادشاه زادگاهش را از دور دید، جایی که پدر و 

دایه اش در آن می زیستند. آخرین طلسمی را که دایه به او داده بود، روی 
شانة چپش پرت کرد و قلوه سنِگ کوچک به کوهی مرتفع تبدیل شد، اّما 
شیِر جادوگر با پرش هایی بلند از آن صعود کرد و بعد فرود آمد. شیِر جادوگر 
از هر سه مانع عبور کرده بود و همچنان در تعقیِب شاه دخت بود. شاه دخت 
جرئت نداشت به پشت سرش نگاه کند، زیرا می ترسید خطر را در چند قدمی 
خود ببیند. او می توانست آهنِگ موزوِن قدم های شیِر جادوگر را بشنود که 
با هر گام به زمین ضربه می زد. آیا این موجودی که هم انسان بود و هم 
حیوان، روی دو پا می دوید یا روی هر چهار دست وپایش؟ شاه دخت احساس 
کرد صدای نفس نفس زدن هایش را می شنود. احساس کرد هنوز می تواند 
رایحه اش را استشمام کند، بوِی رود و جنگل و کوهستان؛ بوِی جانور یا 
انسانی که از غیرممکن ها جان سالم به در برده است. ناگهان َسروکّلة یک 
شکارچی با تیر و کمان پیدا شد. شیِر جادوگر روی شاه دخت پرید، اّما همان 
لحظه تیر از چله رها شد و مستقیم به قلبش اصابت کرد. این اّولین و آخرین 
جراحت شیِر جادوگر بود و به خاطر همین جراحت است که ما داستاِن او را 

می دانیم و از حفظیم.
فروافتاد،  زردرنگ  غباری  از  متشّکل  ابری  میاِن  جادوگر  شیِر  وقتی 
صدای وحشتناک غّرش مانندی از اعماق سرزمین بی نام ونشانش به گوش 
پادشاهی اش  غار  و  قلمرو  زد.  سوسو  روز  روشنایی  و  لرزید  زمین   رسید. 
از دِل زمین بیرون آمدند و به سمت خورشید باال رفتند. صخره های بلند 
درهم شکستند و در دِل سرزمیِن بی نام ونشاِن شیِر جادوگر فروریختند. همه 
می توانستند صخره های شکسته ای را ببینند که از دِل سرزمین بی نام ونشان 
به آسمان برمی خاستند. پس از آن غار پادشاهِی شیِر جادوگر با زخم هایی 
عمیق بر زمین باقی ماند. به همین دلیل است که امروز ما داستان غاِر 

پادشاهی را می دانیم و از حفظیم.
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شکارچِی نجات دهنده کسی نبود جز تنها پسِر دایه. همان دایه ای که 
به شاه دخت سه طلسم داده بود. شکارچِی نجات دهنده زشت بود و فقیر، 
اّما توانسته بود جاِن شاه دخت را نجات دهد. به پاس شهامتی که از خود 
نشان داده بود، پادشاه مغرور دخترش را به ازدواِج شکارچی ای درآورد که 
بدنش پوشیده از زخم بود. زخم های روی بدنش بیان کنندة داستان های 

زیادی بودند.

  

سوگند می خورم داستان شیِر جادوگر را کمی قبل از اینکه عازم جبهه 
شوم شنیدم. این داستان نیز مانند تمام داستان های جّذاب دیگر سرشار 
از مفاهیم حکمت آمیز است. هر کسی داستان معروفی چون داستاِن شیِر 
جادوگر و شاه دخت را تعریف کند همیشه داستان دیگری زیر آن داستاِن 
معروف پنهان کرده است. برای دیدن داستانی که زیِر داستان معروف پنهان 
شده باید چشم هایت را باز کنی و به دّقت زیر آن داستان را بنگری. اگر 
داستانی که زیر داستاِن معروف مخفی شده، خوب پنهان شده باشد، ناپیدا 
باقی می ماند. داستاِن مخفی ناگزیر است آنجا بماند، بی آنکه آنجا باشد. آن 
داستان باید صبر کند دیگران جاِی او را حدس بزنند و پیدایش کنند. درست 
مانند لباِس زرِد زعفرانِی تنگ و چسبانی که باعث می شود بتوانیم اندام 
زیبای دختری را از روی لباس حدس بزنیم و ببینیم. داستاِن معروف باید 
شّفاف و ُپشت نما باشد تا کسانی که این داستان برای آن ها معنا و مفهوم 
خاصی دارد، آن را بفهمند و داستاِن مخفی بتواند مسیر زندگی آن ها را تغییر 
دهد و باعث شود آرزو و خواستة غیرمنسجمی به شکلی ملموس و واقعی 
به عمل تبدیل شود. انتظارات داستان سرایی که نّیت خوبی از نقِل داستان 

ندارد مهم نیست؛ آنچه مهم است دریافت مفاهیم حکمت آمیزی است که 
در آن خفته است و عاقبت داستاِن پندآموز بیماری دودلی و تردید را در 

وجود کسانی التیام می بخشد که داستان را درک کرده اند.
سوگند می خورم، داستان شیِر جادوگر را شبی شنیدم که فردای آن عازم 
جبهه شدیم. آن شب حصیرهایمان را روی شن های سفید پهن کرده بودیم 
و با دخترها و پسرهای جوان و هم سن وسال خود زیر شاخه های درخت 
انبه نشسته بودیم که در آن شِب مهتابی ما را زیِر سایة حمایت خود گرفته 

بودند.
شیِر  داستان  شب  آن  تیام  فری  آگاهم  و  می دانم  می خورم،  سوگند 
مانند همة  و  نداشت  بر تن  را شنید که هیچ زخم و جراحتی  جادوگری 
ما از شیِر جادوگر خوشش آمد. او شیِر جادوگر را برگزید که بدنی بدون 
زخم داشت و خود را شاه دختی پنداشت که در طلب بدنی بدون جراحت 
است. وقتی فری تیام بلند شد و جمع را ترک کرد، به این موضوع ِپی 
بردم. می دانستم و آگاه بودم، فری تیام هر کسی را که به چشم شاه دخت 
که  بودم  آگاه  و  می دانستم  می طلبد.  تن به تن  مبارزة  به  نگاه  کند،  او  به 
سخت در طلِب شیِر جادوگر است. وقتی آلفا نادیه، کسی که از برادر به من 
نزدیک تر است و توتم او شیر است، بالفاصله بعد از فری از جایش بلند شد، 
می دانستم و آگاه بودم می رود تا به او ملحق شود. می دانستم آلفا و ِفری در 
بیشة کوچک درختان آبنوس به هم می پیوندند. آن بیشه با رودخانه که زیر 
نور ماه در تب و تاب بود، فاصلة چندانی نداشت. فری تیام درست در شبی که 
قرار بود فردای آن من و آلفا عازم جنگ شویم، خودش را به آلفا تسلیم کرد. 
این موضوع را می دانم، چون خودم بی آنکه آنجا باشم در آنجا حضور داشتم.
اّما اکنون که عمیق تر به موضوع نگاه می کنم، اکنون که حقیقت را 
به من  و  افتاده  اّتفاق  برای خودم  به خاطر می آورم که گویی  به گونه ای 



شب هنگام همة خون ها سیاه است 124

تعّلق دارد، ِپی برده ام آلفا از روی دلسوزی و به واسطة دوستی مان، جایی 
در بدن بزرگ و قوِی خویش به من اختصاص داده است. می دانم و آگاهم 
شِب مرگم، در دِل آن ناکجاآبادی که به هیچ کس تعّلق نداشت، آلفا اّولین 
التماس و تضرِع مرا شنید، زیرا نمی خواستم وسِط آن ناکجاآباد و در آن 
سرزمیِن بی نام ونشان تنها رها شوم. به خدا قسم، سوگند می خورم اکنون 

هرگاه به خودم و آلفا فکر می کنم می بینم او من است و من او. 
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