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  رضا قاسمی
 

   ازهاکتاِب
  

  
  
  
  

  :مقدمه
 :)»خوانند یها م  که برهیورد«در ربط با (  دوستکياز نامه به 

. کردم ی میسيکنم، وبالگنو ی میسيسبوکنويها، مثل حاال که ف  آنوقت،یدان یم«
دار   نظم و نسقسمينو ی را که به بطالت میاتي چرندنيبه سرم زد که ا کهوي

 وقت ممکن است به کي ،یا دهيحاال هم، رضا را چه د.  شد رماندي شاسم؛يبنو
 حاال سم؛ي در وسط بنوی نخکي با سمينو ی را که میاتيسبوکي فنيسرم بزند ا

 ی»سيف«غرض . ستمي در بند نیلي، خ يا هرچه داستان بلنداياسمش بشود رمان 
  ».ماند» بوک«است کز ما 

ه در اول راه است و اينجا فقط تازکه کتابی . زاده شد» کتاب ازها«و به اين ترتيب 
آنچه روشن است اين کتاب رمان نيست، داستان بلند  .خوانيد  بند اول آن را می22

شايد هم همان . نوعی تامالت شاعرانه است شايد. هم نيست، اصَال داستان نيست
    .»هرچه«
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1  
   از قلب

 قلب در طرف فهمم چرا ی م،ی شصت و يک سالگی تازه، در آستانه
 که چپ دست یخوشا آن کس! ترين قسمت آن  بدن است؛ در ضعيفچپ
  .است

  
  
2  

  ها از اخالق قديمی
 کفش ی تو  آدمی پایعنيبود؛ هم کش   پاشنهیا  هر خانهی تو، ميقد

 یکردند تو ی را مشان یحاال چطور پا. رفت ی میسخت  هم بهشخود
  .دانم ی نمگرانيکفش د

  
  
3  

  از پدران و فرزندان
رفتند به  ای يک بار میب پدران و مادرانی بودند که هفتهپيش از انقال

حاال پدران و مادرانی هستند که . عبدالعظيم يا حضرت معصومه شاه
انگار . زهرا يا، از آن بدتر، به اوين روند به بهشت ای يک بار می هفته

 بنويسيم که پدران و مان را از روی مسيرهايی يک بار هم بايد تاريخ
  . اند به جبر سرنوشِت فرزندان مادران رفته

فرزند . ست الزامی» گوگل ارث«برای ترسيم چنين مسيری استفاده از 
شناسم که نزديک قطب شمال زندگی  يکی از اين پدر و مادرها را می

در پاريس پدر و مادری روستائی را ديدم مرد عرقچين داشت . کند می
يشان را د هرگز پااين پدر و مادر شاي. و زن چادر و روسری ی گلدار

. گذاشتند اگر دختر به پاريس پناه نياورده بود  بيرون نمیاز روستا
  .ی وجود ما انقالب اسالمی انفجاری اتمی بود در خانه
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4  

  از مبارزه
 به خاطر ترس از ا،يها را مردم تصرف کنند  ابانيکند که خ ی نمیفرق

اراده مردم  نيدر هر صورت ا.  آنجا را اشغال کندسيحضور مردم، پل
  .ها را به تصرف خود درآورده ابانياست که خ

  
  
5   
  ها سه نقطه از
سه نقطه بگذارند چون گمان » اهللا« شد به جای کلمه رسماز انقالب  بعد
که راه افتاد انترنت . بد بکنند با روزنامه کارهای بد مردم رفت می

 گمان يعنی اينها.  کرد هم سرايتمجازی نشريات ها به همين سه نقطه
  اکران کامپيوتر پاک بکنند؟ باکجايشان را است  کنند مردم ممکن می

  
  
6  

  از زبان فارسی
ساخته شده حدودَا » زن«در زبان فارسی تعداد ترکيباتی که با کلمه 

» مرد«دويست و پنجاه تاست؛ تقريبَا پنج برابر ترکيباتی که با کلمه 
بيل : » زن«ه خود اما غالب اين ترکيبات ربطی ندارد ب. ساخته شده
گردد به امور  تايی هم که ربط دارد غالباَ برمیآن چند... زن، همزن

، )که با زنان پير مقاربت کندمردی (زن دبال: ناموسی بی
های مراجع  به رساله. شود ناموسی می اش خيلی بی جمهتر(زن طبق

 : خاقانیی ازکنيم به شعر میعجالتَا اکتفا ). مراجعه فرمائيد
  د را زنان بينیاهل بغدا

  طبقات طبق زنان بينی
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7  

  از عقايد ملت ما
 آيا »ها  سالنيصدسال به ا« نديگو ی هر سال به هم مِدي که عردمیم

  د؟ن داریا دهي هم عقرييواقعَا به تغ
  
  
8  

  و شاعری از شعر
 يیشکوفا« به لي نی، کثراهللا امثالهم، برا  است جماعت تک پرانیمدت

. دي کرده باشافتي شما هم درديشا. ليمي ا روآورده اند به»یاقتصاد
 مترجم گوگل را هم به »ها هدفمند کردن دادانه «ی برادميامروز د

شعر و  آخر گري دنيبشتابيد که ا» نحوشکن «یرفقا. اند خدمت گرفته
 : استیشاعر

 سالم«
 مشخصات نجاي کردم و در ادايکه من پ.  سال خانم23»متر من . است

 پاسخ افتي دریخواهد بود به خوب. ام گرفته استخود را که به من اله
 .ميشما هست

 .باي روز زکي
  ».تاير
اگر پيمبر بودم کتابم . قدرت است و رازآلود اين کلمه پرچه! »است«

  !است: کردم را با اين کلمه آغاز می
  
9  

  از نيروگاه اتمی فوکوشيما
 ی جدنهايز ا اشي را بماي فوکوشی اتمروگاهي انفجار در نديبه گمانم ما با

  اعتقاد ندارد اندازهآن یالمثل ژاپن  ضربني به ای ملتچي هآخر،. ميريبگ
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.  راه نرویستي بایتوان ی میوقت.  ندوی راه برویتوان ی میوقت: که ما
  . استدنيکش از همه بهتر درازیول
  
  

10  
  از تاريکی

 ليو درست به دل.  در آنجا نباشدی حتا اگر کسم،يترس ی میکياز تار
 ابان،ي بی یکيدر تار. ميترس ی است که م»چکسيه«نيد هموجو

 خردسال همانقدر هراس آور است که برخورد با یبرخورد با کودک
  . اند»چکسيه«آخر، هر دو همان.  شاخ و دمی بیغول

  
  

11  
  های زبان فارسی از قابليت

ها چسب   وقتنطوري که ادانستم یم... « :  نوشتمیدر نامه به دوست
 ديرفت خر. فرستادمش بخرد. پسرم آنجا بود. کند یزه مسوپرگلو معج

 افتاده یاتفاق جالب. دمي دست از نوشتن کشدمي که رسنجايبه ا» .آورد
 اي به فاعل، حرف ربط ازي نچي هیب! جمله آخر فقط سه فعل بود. بود

  . به وجد آمدمی زبان فارستي قابلني ازا. مفعول
  
  

12  
  از انسان

.  شدهدهيسوراخ به دورش تن به نام نیا ائده است که زیانسان سوراخ
 سوراخ که ني که ادي است بدانیفي انسان موجود شرديکن یاگر گمان م

 استثمار قي مقعد، از طرگرشي و سر دشود ی مدهي سرش دهان نامکي
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 به ی شخصی جنگ جهانکي هفتاد سال ی نزديک بهخ، در مدتاسورن
  :از اين قرار است انشيقربان از ی برخیبي که فهرست تقردانداز یراه م

  مرغ3000
  گوسفند30

  بز3
  گاو2

 ی ماه3000
 گوي م60000

  بوقلمون10
 ی مرغاب4

  خرگوش10
  خوک10
  کبوتر20

  گنجشک100
  کبک2
  آهو1
  گوزن1

  قورباغه1000
  خرچنگ1000

 هوي ت100
  ملخ10000
  حلزون1000

 یائي صدف در10000
  اختاپوس50

  سوسک100000
  موش100
   تخمک490
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   اسپرمهاارديليم
  س پشه و مگونهايليم
   و ويروس و باکتریکربي ماردهايليم

...  
  
  

13  
  از آفرينش جهان

 و در هفتم روز دير» آف «چي هیخدا در شش روز جهان را ب
 .فرموداستراحت 

   مرقاستي به رواتورات
  
  

14  
  از کلمات
را » هق هق «هي گراني بی برای ما وقتاکانياند ن  به خرج دادهیچه ذوق

 دو حرف نيکردن هم  اما برعکسشان ی خوش ذوقتينها. اند ساخته 
  .)قه قه(قهقه:  خندهاِني برایبوده است ب

  
  

15  
  از مرگ

 دارد که ازي نیزي حضور خود از شش سو، مرگ به چشي نمایبرا
شود در  ی جسد چه زود محو مکي. مقاومت نشان بدهد در برابر مرگ 

 شهر کي اي کارخانه کي مزرعه، کيوکه،  مترای اما خانه. عتيطب
با اسبک « بدهد شيتواند هزاران سال حضور مرگ را نما یمتروکه م
  .»نکيسربسته به زر«. »نکيو با ز
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16  
  )دو( از مرگ
 یکي یکيست که اعضاء بدن  یريدر پ.  کامل جسمابي غیعني یجوان

 ها،  زانوها، کمر، چشمه،يکنند؛ قلب، ر یحضور خودشان را اعالم م
 تيمرگ جسم.  دردناک استء که بدون استثنایحضور... گوش ها

  .به جسماست  کامل دِنيبخش
  
  

17  
  از تنهايی
 ده،ياش در ني پوستده،ي سرش بردمي دیام، گوسپند ی زندگبيازغرا
اش تا به شکم  نهي سزان،ي آویاش به قناره و طناب از درخت الشه

کردند اما قلبش  ی ممينور ستون فقراتش دو ط سای شکافته، به ضربه
 و »ی لما سبقتنيیلوي ايیلوي ا«: يادم آمد به کالم مسيح.  هنوزديپت یم
 نداشت ی رسالتچي که هی قلبني ای بر تنهائ،او ی نه بر تنهائما استميگر

 قلب ی ا،ستياِب! ستياِب: دي نبود که بگویکي افالک ی همهاما در 
  !هودهيب
  
  

18  
  کشی از بهره

 به اتي تداوم حني تضمی است براعتي طبدي تمهعي سر انزالنديگو یم
 ،ی وحشواناتي حی  از جمله خطرحمله،ی که همه نوع خطریروزگار

توان  ی ماقي سنيبه هم.  صبر سِری یري جفتگکيداده به  یفرصت نم
 تا از  است در ما نهادهعتي که طبستي نيی خو»یبهره کش « آياديپرس

  پستان مادر؟  به ميندازيهمان بدو تولد چنگ ب
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 گري که دمدعی شودتواند  ی را انتخاب کرده ميیتنها آن کس که تنها
  .ی بهره کشی با خو استوداع کرده

  
  

19  
  :از رسيدن به خود

  .»یگريد«  شده است به لي تازه تبدديباشد د» خودش« کردی سعیوقت
  
  

20  
 از جنون

 کي ،حکومت تازه. اتياضير عليه عقل است »ینظام« یجنون کودتا
  .رفته  ازدستی شاعراستي است به ر»ی شعرورينااتحاد جماه«
 
 

21 
  از شاعران
ند و شاعران نک  می پيادهشان در زندگیرا   رفته جنون ازدست شاعران

  .بزرگ در کارشان
  
  

22  
  از سعی

اما تراژدی اينجاست . ساقی به سعی رمق... و بعد. رمق به سعی ساقی
گری چه باک اگر که  ز خودساقی ا...و خب.  آدم باشدکه ساقی خوِد

   آدم خوب باشد و حسابش بد؟ی هندسه
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23  
  یکياز تار
 کهن؛ نبشته به ی دائره المعارف اوهام است؛ کتابني بزرگتریکيتار

  .اهي سی  بر صفحهاهيخِط س
  
  

24  
  )24(از جاه طلبی 

ی  برای رسيدن به قله پا بر شانهآنها . دارم میکوهنوردان را دوست 
از . از کوهنوردی کاری نيستتر   بيهوده،با اين حال. ندنه کسی نمی

  .رسد  نفعی هم نمی،رسد به کسی  کوهنورد اگر آزاری نمیی طلبی جاه
  
  

25  
  از راه

؟ کسی که احتماِل خطر نکند به دست آورد تواند  چگونه ی نوچشم انداز
  .راه فقط يک راه و آن رفتن از هرکجا که راهی نيست

  
 

26 
  از شرافت گرگ

به گرگ . یطلب  انسان به فرمان جاه؛دردت ی میگرگ به فرمان گرسنگ
گوشت و نه   داردازين اما انسان به معرکه. کند یتمام م  راکار آن کي

  .کتري مراد نزدی کشتار هرچه کشدارتر او به آستانهپس مراسم . تپوس
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27 
 اتياز ادب

ه ب یازيننه   کردن خوداني بیاند که انسان برا ها نشان داده کروالل
 است که در ما ی به صدا درآوردن آن کلماتاتيادب. صدا دارد نه کلمه

شوند که نوشته  ی مدهي شنی که تنها در صورتيیاند؛ صداها الل مانده
  .شوند

 
 

28 
  از شهرت

 . اما به دست آوردن اعتبار، نه. رسيدن به شهرت آسان است
 به  رسيدِنی هست، اما برای رسيدن به شهرت همه جور راهیبرا

 .آار، آار، آار: اعتبار فقط يك راه
 باشد ی ندارد، حتا اگر آدمی شهرت است به فردا اعتقادی آه در پآنكس

 ی داور اعتبار است، اعتقاد به روِزیو آنكس آه در پ. یعميقًا مذهب
  .   باشد عميقاًًً المذهبی، حتا اگر آدمدارد

  
  

29  
 از هشت سين

سکسکه و سرداب و سيخ و سمبه و سوسک و سمباده و سردار و 
  .عيدی بود، فوئرباخ! آخ... سوراخ
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30 
  ها  گورکناز

آنها تمام روز مشغول حمل و . دانند یها م وزن مرگ را فقط گورکن
 هم هست؛ و ی دسته جمعرباراِني ت،مهنهيبا ا.  در خاکاند تينقِل بشر
  .بولدوزر:   اما وزِن مرگ را نهداند ی که وزِن خاک را میگورکن
 داري دماند ی مادي در از همه شي که بیا  هاملت صحنهاز ،ني همیبرا

  .ها اوست با گورکن
  
  

31  
  در حال ترکی يک سيگاری خود ولتر بينی  عقدهاز 

من با سيگار کشيدن :  تا چشمم افتاد به آينه خطاب به خودم گفتمامروز
  .یارت را بکش سيگیتو مخالفم، اما حاضرم جانم را بدهم تا تو بتوان

  
  

32 
  از رابطه 

قطار که راه . دخترک ايستاده بود کنار مادر؛ روی صندلی جلويی
. نشد ستايشش نکنم! چه زيبايی شگرفی داشت.  برگشت طرفم،افتاد

اش  چهره. ام به کار افتاد های چهره ، عضله نشوم ديگرانتا مزاحمپس، 
ن اشاره گفتم وای به همان زبا. شکفت از هم؛ طوری که نشد ادامه ندهم

او هم . بر پسران روزی که تو يک الف بچه بشوی دختری ُگنده
حرف حرف آورد و چندين ايستگاه . عضالت چهره را به کار انداخت

چه غره بودم به قدرت  ( بگرداندآنکه مادر سر ها رفت بی ميان ما سخن
. د کر به ايستگاِه تازه و توقفقطار رسيد. )ی ارتباط خود در برقراری

ناگهان برگشت، . انداخت  نگاهی به نام ايستگاهزنان حرفدخترک 
 را نشانش داد و با حرکاِت تنِد  ايستگاهتابلوی ،زد ی مادر روی شانه
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مادر به آرامی سری .  صورت به او گفت بايد پياده شوندها و دست
دختر را بغل .  کرد به نام ايستگاه و ناگهان برخاستیچرخاند، نگاه

  .  رفت بيرونرعتزد و به س
گفتم و گمانم بود او با من به زبان  من با او به زبان او می! چه حماقتی

  .گفت من می
  
  
  

33  
  از مرگ

 نيفرقش ا! یا ه رفت،یذارگبکه   راسرت. اندم یمرگ هم مثل خواب م
 ینيب ی خواب مبعد. یا همردکه  ینيب ی خواب می مردی که وقتاست
بعد .  کار سِریا ه رفتینيب یاب م خوعدب. یداري و باست  شدهصبح

 نگاه ونيزي تلوینيب یبعد خواب م. یخور ی مغذا ی دارینيب یخواب م
 شب ینيب یبعد خواب م. یکن ی میباز  عشقینيب یبعد خواب م. یکن یم

 ینيب یبعد خواب م. یا ه مردینيب یبعد خواب م. یخواب یماست و داری 
 رگي که دودش ی تکرار منقدرآ خواب نيو ا... یبيدار و است  شدهصبح

است که نوقت آ.  که مرده ایینيب ی خواب می داراي یا ه مردودرب ادتي
  .ینيب ی نمی خوابچي هرگيد
  
  

34  
  از آفرينش

ی  همه. شوند  میآغازی چيزهای بزرگ از يک چيز خيلی کوچک  همه
ی کتاب ها از يک جمله، يک  ،همهموجودات زنده از يک سلول

کنند   میگمانها  فقط احمق.  کائنات از يک بيگ بنگپاراگرف، کل اين
  .بايد از يک چيزخيلی بزرگ شروع کرد
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35  

  از خواب
 که یزيچ . زدنتني زمیمرگ است برای  هرشبه گرفتن یخواب کشت
 جنبش ی صدااي کابوس؛ دِني داست،ي رودِنيد هر بار دهد نجاتت می

  . هر بار مگر يک بار. در اطرافیزيچ
  
 
 

36 
  انگاناز ديو
که هرچه لعن و مغربی شناسم مردی بود  ای که می ن ديوانهتريشاعر

پريد به هوا و با تمام  د؛ میدا زمين میی  دشنام داشت خطاب به سياره
بزرگترين اشتباهش اين بود که . کرد وزنش زمين را زير پا لگد می

 زمين ی  چهارم ساختمان را با سيارهی  طبقهی های چوبی يک شب پله
 ناچار. حاال تمام روز افقی است. بردندش به تيمارستان. اه گرفتاشتب

جايی که هرچقدر لگد بزنی پاهايت اصابت . است رو به آسمان بکند
  .»کسی«کند به  نمی

  
  
  

37  
  از تنهائی

های   بردِن خود به مکان.اند ست که خالی  فضاهائیتنهائی ُپر کردِن مدامِِ
   .های ناموجود موجود و مالقات با آدم

  .ناموجود های به مکاناست  تن خويش بردنِِتنهائی ترينِِ ناب
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38  
  از سياره زمين

 هم ها انسان رسد، از ميليون ها اسپرم فقط يکی به مقصد می از ميليون
  يکی؟فقط ها سياره هم  از ميليون. فقط يکی

 افتاده؟ براهها اسپرمی که و زمين در کدام مرحله است؟ يکی از ميليون
 *که سرانجام به هيئت موجودی کژاندام ای » بارور شدهتخمک«يا 

  ؟ ه استبدنيا آمد
 بشر، يعنی اين تصور که ی ترين دغدغه اگر اين است، شايد قديمی

واقعيتی که به   ريشه داشته باشد در،»زندگی در جای ديگری است«
  .شهود رسيده است و هنوز به دانش نه

  .»ناقص الخلقه«برای   است پيشنهادی معادلی»کژاندام«: اشاره
  
  
 

39  
  از بردباری

گيردادن به يکی بزرگتر از خود به قصد «يا » عرض اندام«
ورزشی است باستانی که همه بلدند اما تنها کسانی به آن » خودنمايی

های مغزشان الغرتر از حِد  کنند که بعضی از ماهيچه مبادرت می
» انقالبی«جوی اين دانش» عرض اندام«در اين فيلم نوع . معمول است

انگيز و واکنِش  تر خونسردی حيرت یتماشايست؛ اما از آن  تماشايی
  .ی الکان است بردبارانه
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40  
  )2(از تنهائی 

 حتا اگر آنجا هيچ. تنهائی وجود ندارددر آن  که  استتنها جايی  صحنه
در اين معنا تنهائی .  حضور نداشته باشدبازيگر ديگری جز شما
  .نداشتن تماشاگر است

 
 

41 
  مستراح مختصر المعارفةاز دائر

روند و با  یم اضطراب به آنکه همه با است  يیمستراح تنها جا
 ی از نظر مردم مستراح جا،نهمهيبا ا. نديآ می رونيباز آن  یخرسند
 و بلوچستان تانسي سی يی روستای ی نواحیدر بعض. ست ینديناخوشا

ست که  چيزیچون مستراح .  از مستراح وجود نداردیا ی تلقنيچن
کمی هم مهتاب  ( شبیکي که در تاردي کنصور را تیابانيب. وجود ندارد

از مردان، دستارهای سپيد بر سر  یادي زی  عده)تر است هشاعرانباشد 
 از یکم، به فاصله دهي کشني را پائشانيشلوارهای سپيد بر تن،  و جامه
  بلندی صداه باند در کار تخليهاند و همچنان که   دو پا نشستهیهم رو
 »ی پنهان بورژوازتيجذاب« ازیدر سکانس.  به گفت و خندندمشغول
 حاجت ی قضای براوخورند  ی می به تنهائی را در اتاقکشانيها غذا آدم

بايد . کنند ی و گفت و گو منندينش ی توالت می رویزيدور تا دور م
 با اينهمه، بايد اعتراف کرد ايده .بوده يا نه بونوئل بلوچ حقيق شودت

 .تر است ها شاعرانه بلوچ
؛  کارخانه استکيد انسان ورآ ی مادمانيست که به  يی تنها جامستراح
 .ی حيات  مستعمراِت طبيعت در چرخه  ای از زنجيره مستعمره

م توام با رکود  توروضعيِتتان در  اگر کارخانهديرو ی مستراح که مبه
 اش سندهينواگر   خواندن، وقِت، کهیهائ  کتابد؛ياست با خود کتاب ببر
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 نانياطم.  سرشی توديديکوب ی آن را میتان بود دو دست ی رویجلو
 .ست ینّيتر از هر ملکارآ اري بسيیها  کتابنيدهم چن یم
  : مکانني متعدد ایها  ناماني ماز

 . في و کثسي است بدبو، خی مکانادآوريمستراح 
چندان   نهيیست خشک با بو یمکان ادآوري یمي قدستيا  با آنکه کلمهمبال

 . هن ِپآزاردهنده، مثل
 .  شده و خوشبویکاري کاشز،يست تم ی مکانادآوري توالت
 زديانگ ی برنم شما دری احساسجيست خنثا؛ ه ی مکانادآوري زگاهيآبر
 .  بر تنیا مامه و عبا و عدي به دست داری مسیا  آفتابهنکهي اجز

 . زدگان  خجلتیست برا ی مکانادآوري يیدستشو
دچار مازاد شما را  دارد که ممکن است ی تهوع آوری چنان بومستراح

 اليدر عوض توالت چنان خوشبوست که ممکن است خ. دکن بديتول
 ی بدی بوديا  خودتان در توالت نشستهیوقت. ندازدي را از سرتان بديتول

 به توالت یگريدر عوض اگر بالفاصله بعد از کس د. ديکن یاحساس نم
 .ست که انسان چقدر بدبوني ااز ديکن ی تعجب مديبرو

 همان هي شبدي قاعدتا بانديآ ی که در مستراح به دست ميیفکرها
 مورد ني در اچهيچون ن. نديآ یزدن به دست م  باشند که در قدميیفکرها

 .  نگفته استیزيچ
 حاجت به آنجا ی قضای برایبعض. ونليکس فونیست مولت يی جاتوالت

 ی برای بعضگار،ي سدني کشی برای بعضه،ي گری برایروند، بعض یم
 ، خوردنی برای بعضنطرف،ي به اشي سال پی، و، از س موادقيتزر
 .بعضی برای خوراندنبه اينطرف، ره معظم رهبری  دواز ،و
 :تيب
 . را فراموش مکنلنگيش یرو ی مستراح مبه

 هستند که وزن انسان را به يیها ستوران جزو معدود مکان و رمستراح
ها   مکانني ای ورود به هر دویبرا. دهند ی مريي تغ و خروج وروديک
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 است که شما پول مستراح ني اتهي سنت به مدرنیبرتر.  دادديبا پول
  .ديده ینم

دهد   قديمی تعريفی برای مستراح آمده است که نشان میای نامه در لغت
  :ای بوده يام مستراح چقدر جای شاعرانهدر آن ا
  ). االربیمنته. (شي آسای برآمدن و جای جا:مستراح

  !جای برآمدن
 
  

42  
  از صحنه
 پا ی از تاريك کهیآس.  ناپذير از صحنهیجداياست  بخشی زدن پشتک

 .  به روشنا بايد به پاره شدن شلوار هم بينديشدنهد یم
  !ان در الك بم،یتن اگر نرم.  آرگدن استی جاصحنه

پرد از اين تاريکی  به آن تاريکی؛  با اينهمه کرم شبتاب هم هست؛ می
  .با خردکی روشنا در کف

  
 

43 
 از اعتماد
که، »  روح*کلوناژ «ینوع.  خودري انسان است به تکثدي شدلياعتماد م

 انسان آن را اختراع کرد ،ی از تولد گوسفند دالشيها سال پونيليم
 . بداندکي ژنت از علمیزي چآنکه یب

 خود؛ کراني بی يی انسان است به تنهانانهي شرمگِ وقوفاعتماد
 نکهي به ا یخراف   یديام  نسبت به الطاف پروردگار؛ اوستیاعتماد یب
 . همان خداوند استدي شاطانيش

  . کردع را اختراانتي با کشِف اعتماد خانسان
* Clonage  
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44 
 استياز س

 
 بعدها شان قتي اما حقافتند یحاال مست که ی مجموعه اتفاقاتاستيس

 که حاال همکار شماست اما چند ست ی کساستمداريس. شود یمعلوم م
 . به شما تجاوز کردهشود یسال بعد معلوم م

قبل از :  کندمي را به دوبخش تقسی کشورخيتواند تار ی ماستيس
 يازده سپتامبر، بعد از يازدهقبل از . زکي بعد از کهرزک،يکهر

 .سپتامبر
 به مردم ی جنگیمايشما با هواپ: تواند خنده دار باشد ی ماستيس

 ).یقذاف(ديکن یمعترض کشور خود حمله م
عرفات پشت در منتظر باشد و شما :  آور باشدهيتواند گر ی ماستيس
 کاي دهان مونیتان را تو  دماسنجها یني به درد فلسطدني رسیبجا

 .دي بگذارلوينسکی
 کي به یجمع انقالب شما با تجاوز دسته یروزي پس از پیعني استيس

 آنکه ی برادي و بعد از او بخواهديدار کن  دامن او را لکهرنگاربزن خ
 .اوردي را در نشيدار نشود صدا دامن انقالب لکه

، هم بر اثر »سرکوب«تواند هم بر اثر ی که آدم مدهد ی نشان ماستيس
درد  ر شقدچا»  انقالبکي یروزيپ« و هم براثر »یاسيمذاکره س«

 .بشود
های کامَال متفاوتی عرضه  بندی  که در بستهاستا اگري وی نوعاستيس
    ...شفاهی، کتبی، شيميايی، اتمی: شود می
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45  
  رزدن از ُغ

  . ی مشقی ی پيايی ها ست با گلوله غرزدن کشتن ديگری
ی  ست برای گرفتن هزينه روح ديگری» نظامِی«غرزدن اشغال 

  .ای تازه اهدهلشکرکشی و تحميل مع
ی  ست برای اعدام فوری  وکيل تسخيریی غرزدن تقاضای عاجزانه
  .ی او موکلش؛ به نُيت رستگاری

  !آه که چقد غر زدم به جاِن اين غرغروهای بيچاره
  
  
 

46 
  طلبی از فرصت
به همين دليل دائم مشغول   .طلب آدمی است که وجود ندارد فرصت

تواند وجود داشته باشد که  او تنها در صورتی می. ابراز وجود است
کند   بيارزد ابتدا سعی میتان اگر سرتان به تن.  شما وجود داشته باشيد

کند  پروری نيستيد سعی می اگر ديد اهل نوچه. علم شما سينه بزند زير
ربط و با ريط،، دائم به بدگويی از شما  به صف دشمنان شما بپيوندد؛ بی

او نخستين کسی خواهد بود که زبان بعد هم که از دنيا رفتيد . بپردازد
ارزش  از همان خردک خاطرات بی آه که. به مرثيه بازخواهد کرد

های پر آب و تاب که به خورد ملت نخواهد  اش با شما چه داستان  رابطه
  . داد 

ی  طلب کسی است که پول مسافرت ندارد اما مصمم است همه فرصت
 سوارش کنيد آنقدر تعريف اگر. دنيا را با ُاتو استوپ زيرپا بگذارد

اگر . خواهد از ماشين پرتش کنيد بيرون تان می کند از شما که دل می
  .تان پرت شود به ته دره کند همان لحظه ماشين سوارش نکنيد آرزو می
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. »بی معنی«:ها دمها صفت جالبی دارند برای بعضی از آ اصفهانی
  .معنی ست به تمام معنا بی فرصت طلب آدمی

  .ست طلبی ند مشروع فرصترذالت فرز
  
  
 

47  
  از رمان

های ديگری از زندگی  ی خداوند است؛ ابداع شيوه کاری رمان جبران کم
  .های هستومند ايم؛ زندگی که به غفلت از کنارشان رد شده

  
  
  

48  
 ی شيطانی وصايا،ی انسانیخطاها
 کنيد پک زدن به سيگار زنی بوسيدن غيرمستقيِم اوست  گمان میاگر

 حتا کرد چون گمان خواهد.  شما بدهدبهرا سيگارش اهيد  نخوهرگز
 ی جز گدايیراهشما   ارزشمند همیآوردن چيزها دست  بهیبرا
سيگار . کند همه چيز را معلق میطنز با توسل به  شيطان .شناسيد ینم

ها، صورتش را به  گيرد اما بجای نزديک کردن آن به لب را می
 ازخواهم پکی بزنم  بده، میسيگارت را : کند  نزديک میصورت زن

  ! تها لب
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49  
  یکار بیاز 

  ـ شما کارتان چيست؟
  ـ کار؟

  ؟ايد ـ آره، چکاره
  .ی کارم ـ من کننده
  .تان کنيد در زندگی کار می ـ يعنی چه

  .کنم از کار بيکار می ندارند به کاِر کسی ـ کسانی را که کاری
  
  
  

50   
  از ابتذال

ياد نگرفته ام چطور ويدئوی مورد هنوز .  تصويری است»از«اين [
  ]اضافه کردمی توان نظر را 

  
  
  

51  
  از بوسه

؛ تالشی عبث که هر بار از سر ست درون کشيدِن ديگری بوسه تمنای به
  . ماند  به اين دليل که هربار ناکام میدشو گرفته می

ی مادر؛  رفته  از دست پستاِن بنای يادبود است برایکردِنناببوسه 
  .ی ارگاسميکنوعی سوگوار

  
  

  ادامه دارد




