
 
 

 خواب هاروی
 

 استيون کينگ 
 برگردان: مژده دقيقی

 
جنت پاي سينك ظرف شويي مي چرخد و يك دفعه چشمش مي افتد به شوهرش كه حدود 

سي سال است با هم زندگي مي كنند. با تي شرت سفيد و شلوارك بيگ داگ نشسته پشت ميز 
  .آشپزخانه و او را تماشا مي كند

 
تازگي ها اين مدير روزهاي هفتة وال استريت را بيشتر شنبه صبح ها درست همين  جا با    

همين شكل و شمايل مي بيند: شانه هاي آويزان و چشم هاي مات، شورة سفيدي روي گونه ها، 
موهاي سينه كه از يقة تي شرتش بيرون زده، و موهاي شاخ ايستادة پشت سر مثل 

 شيطان هاي كوچك كه پير و خرفت شده باشد. جنت و داستش هانا اين اواخر 1آلفا آلفاي
براي هم داستان هاي آلزايمري تعريف مي كردند وهمديگر را مي ترساندند ( مثل 

دختربچه هايي كه شب خانة هم مي خوابند و براي همديگر داستان ارواح تعريف مي كنند): 
 .فالني ديگر زنش را نمي شناسد، آن يكي ديگر اسم بچه هايش يادش نمي آيد

 
 صبح شنبه ربطي به آلزايمر زودرس داشته باشد. هاروي استيونس همة  ولي حقيقتاَ باورش نمي شود كه اين حضورهاي خاموش   

روزهاي كاري هفته يك ربع به هفت حاضر و آماده است و براي رفتن لحظه شماري مي كند، مرد شصت ساله اي كه پنجاه ساله 
نشان مي دهد( خب، بگوييم پنجاه و چهار ساله)، با يكي از آن كت و شلوارهاي برازنده اش، مردي كه هنوز هم مي تواند معامله اي را 

  .به نحو احسن جوش بدهد، به موقع بخرد، يا پيش فروش كند
 

جنت با خودش مي گويد نه، اين فقط تمرين پيري است، و از پيري بيزار است. مي ترسد وقتي او بازنشسته شود، هر روز صبح    
همين آش باشد و همين كاسه، دست كم تا وقتي يك ليوان آب پرتقال بدهد دستش و ( روز به روز بي حوصله تر، دست خودش هم 
نيست) بپرسد برشتوك مي خواهد يا فقط نان برشته. مي ترسد مشغول هر كاري باشد، رويش را كه برگرداند، او را ببيند كه در پرتو 
آفتاب درخشان صبحگاهي نشسته آن جا. هاروي اول صبح ، هاروي با تي شرت و شلوارك، با پاهاي باز طوري كه مي تواند( اگر عالقه 

داشته باشد) برآمدگي ناچيز توي بساطش را ببيند، و پينه هاي زرد شست پاهايش، كه هميشه واالس استيونس و« امپراطور 
 را به يادش مي آورد. ساكت نشسته باشد آن جا، گيج و منگ توي فكر، عوض آن كه آماده باشد و براي رفتن لحظه شماري 2بستني»

كند. خدايا، كاش اشتباه باشد. اين فكر باعث مي شود زندگي به نظرش خيلي بي ارزش و سطحي بيايد، يك جورهايي خيلي ابلهانه. 
بي اختيار از خودش مي پرسد يعني اين همان چيزي است كه اين همه سال به خاطرش مبارزه كرده اند، سه تا دخترشان را بزرگ 

كرده اند و شوهر داده اند، شيطنت اجتناب ناپذير ميانسالي او را پشت سر گذاشته اند، به خاطرش جان كنده اند و گاهي ( بياييد 
روراست باشيم) دو دستي به آن چسبيده اند. جنت فكر مي كند اگر آدم ها بعد از آن جنگل تيرة انبوه به اين جا مي رسند، به اين... به 

  اين توقف گاه... اصال چرا خودشان را به زحمت مي اندازند؟
 

ولي جواب اين سؤال آسان است. چون نمي دانستي. بيشتر دروغ ها را در طول راه دور انداختي، ولي به آن يكي كه مي گفت    
زندگي مهم است محكم چسبيدي. آلبوم عكس دخترها را نگه داشته اي. توي اين آلبوم هنوز كوچك اند و هنوز امكانات بالقوة 

http://www.dibache.com/text.asp?id=2587&cat=3�
http://www.dibache.com/text.asp?id=2587&cat=3�


جالبي دارند: تريشا، دختر بزرگتان، كاله سيلندر سرش است و چوب جادويي از جنس كاغذ آلومينيوم را باالي سر تيم، سگ كوكر 
اسپانيل، تكان مي دهد؛ جنا در ميانة پرشي وسط فواره هاي باغچه خشك  شده، و هنوز از عالقه اش به مواد مخدر، كارت هاي 

 اعتباري، و مردهاي مسن نشاني ديده نمي شود؛ استفاني، كه از همه كوچك تر است، در مسابقات منطقه اي هجي كردن كه كلمة
Cantaloupe  موجب شكستش شد. در بيشتر اين عكس ها، جايي( معموالَ در پس زمينه) جنت و مردي كه با او ازدواج كرده

  . باشد حضور دارند، هميشه لبخند بر لب، انگار هر كار ديگري خالف قانون
 

آن وقت يك روز اشتباه كردي و سرت را برگرداندي و به عقب نگاه كردي و ديدي دخترها بزرگ شده اند و مردي كه براي ادامة    
زندگي با او اين همه مبارزه كرده اي، با پاهاي باز، پاهاي سفيد مثل گچ، نشسته و خيره شده به پرتو آفتاب، و خدا مي داند كه شايد 

با كت و شلوارهاي برازنده اش پنجاه و چهار ساله نشان بدهد، ولي آن طور كه آن جا پشت ميز آشپزخانه نشسته انگار هفتاد سالش 
  . اسمشان را گذاشته اند دل مرده3است، بلكه هفتاد و پنج. شبيه آدم هايي است كه اراذل خانوادة سوپرانو

 
  .جنت مي چرخد طرف سينك ظرفشويي و آهسته عطسه مي كند، يك بار، دوبار، سه بار   

 
او مي پرسد: « امروز صبح چطوره؟» منظورش سينوس هاي جنت است، حساسيتش. بايد در جواب بگويد تعريفي ندارد، ولي    

حساسيت تابستاني اش، مثل خيلي از چيزهاي بد، فايده اي هم دارد. ديگر مجبور نيست پيش او بخوابد و نصفه شب سر سهم 
خودش از پتو و مالفه با او كلنجار برود، ديگر مجبور نيست صداي باد خفه اي را كه گه گاه در خواب عميق ول مي كند بشنود. 

بيشتر شب هاي تابستان شش، حتي هفت ساعت مي خوابد، كه از سرش هم زياد است. وقتي پاييز برسد و هاروي از اتاق مهمان به 
  .اتاق خواب خودشان برگردد، خوابش كم مي شود و به چهار ساعت مي رسد، و بيشترش هم آشفته و پريشان است

 
مي داند كه يك سال او ديگر به اتاق خواب خودشان برنمي گردد. و جنت خوشحال مي شود، گرچه به رويش نمي آورد- مي داند    

كه احساساتش جريحه دار مي شود ، و هنوز دلش نمي خواهد احساسات او را جريحه دار كند؛ اين چيزي است كه حاال در رابطة آن ها 
  .عشق مي شود، دست كم از ناحية جنت

 
  آه مي كشد و دستش را دراز مي كند طرف قابلمة آب توي ظرفشويي. توي آن دست مي چرخاند . مي گويد:« بد نيست.»   

 
و بعد، درست وقتي دارد فكر مي كند( بار اولش هم نيست) كه در اين زندگي ديگر هيچ جور شگفتي، هيچ جور پيوند زناشويي    

 شد پيش من نخوابيده بودي،  عميق و كشف نشده اي وجود ندارد، او با لحني كه به طرز غريبي خودماني است مي گويد:« خوب
  «.جكس. خواب بدي ديدم. راستش، توي خواب فرياد زدم و از خواب پريدم

 
يكه خورده است. چند وقت مي شود كه به جاي جنت يا جن، جكس صدايش نزده؟ ته دلش از اين اسم خودماني جن بيزار است.   

ياد آن هنرپيشة زن تي تيش ماماني سريال لسي مي افتد. بچه كه بود، آن پسرك( تيمي، اسمش تيمي بود) هميشه يا داشت 
مي افتاد توي چاه يا مار نيشش مي زد يا زير تخته سنگ گير مي كرد. اصالَ چه جور پدر و مادري زندگي بچه را مي دهند دست يك 

  سگ گلة كوفتي؟
 

دوباره مي چرخد طرف او، و قابلمه و آن آخرين تخم مرغ را كه هنوز تويش مانده فراموش مي كند، حاال ديگر آبش كامالَ از جوش    
افتاده و ولرم است. او خواب بدي ديده؟ هاروي؟ سعي مي كند به ياد بياورد هاروي كي به خوابي كه ديده اشاره كرده، و چيزي به 



 يك همچو چيزي مي گويد:« خواب تو   مي آيد كه هاروي خاطر نمي آورد. فقط خاطرة محوي از روزهاي عشق و عاشقي شان يادش
  .رو مي بينم» ، و جنت آن قدر جوان است كه اين حرف به نظرش بيشتر دل نشين است تا سطحي و آبكي

 
  «چكار كردي؟»    

 
  او مي گويد:« فرياد زدم و از خواب پريدم. صدام رو نشنيدي؟   

 
 نگاهش مي كند. توي اين فكر است كه شايد دارد سربه سرش مي گذارد. شايد اين يك جور شوخي عجيب و  نه.» همان طور «  

غريب صبح گاهي است. ولي هاروي اهل شوخي نيست. خوشمزگي براي او در تعريف كردن داستان هاي بامزه از دوران خدمتش، سر 
 .ميز شام، خالصه مي شود. همة آن ها را دست كم صد بار شنيده است

 
 «فرياد مي زدم و يك چيزهايي مي گفتم، ولي حرف هام مفهوم نبود. مثل اين كه... چه مي دونم... نمي تونستم دهنم رو درست   

ببندم. انگار سكته كرده بودم. صدام هم ضعيف تر بود. اصالَ شبيه صداي خودم نبود.» مكث مي كند.« صداي خودم رو شنيدم، و به 
خودم فشار آوردم و ساكت شدم. ولي سر تا پام مي لرزيد، و مجبور شدم يك مدت چراغ رو روشن كنم. سعي كردم ادرار كنم، ولي 

نتونستم. اين روزها انگار هميشه ادرار دارم- به هر حال، يك كمي- ولي ساعت دو و چهل و پنج دقيقة امروز صبح ادرارم نمي آمد.» 
مكث مي كند. همان طور نشسته آن جا، و جنت ذرات رقصان گرد و غبار را در پرتو آفتاب مي بيند. انگار دور او هالة نوري تشكيل 

 .مي دهند
 

مي پرسد:« چه خوابي ديدي؟» اين هم عجيب است. براي اولين بار، شايد در عرض پنج سال، از آن وقت كه تا نصفه شب بيدار    
ماندند و در اين مورد حرف زدند كه سهام موتورال را بفروشند يا نفروشند( و عاقبت هم فروختند)، چيزي كه هاروي مي خواهد 

  .بگويد برايش جالب است
 

او مي گويد:« نمي دونم برات تعريفش كنم يا نه.» و، برخالف هميشه، انگار خجالت مي كشد. مي چرخد، فلفل ساب را برمي دارد ، و    
  .آن را از اين دست به آن دست مي اندازد

 
جنت به او مي گويد:« مي گن اگه خوابت رو تعريف كني، تعبير نمي شه.» اين هم شگفتي شمارة دو: يك باره حضور هاروي در    

آن جا پر رنگ مي شود، طوري كه سال ها نبوده. حتي سايه اش روي ديوار باالي تستر يك جورهايي تيره تر مي شود. جنت با خودش 
مي گويد قيافه اش اين طوري است كه انگار مهم است، ولي چرا بايد اين طور باشد؟ چرا درست وقتي كه داشتم فكر مي كردم زندگي 

بي ارزش و سطحي است، بايد به نظر بيايد قرص و محكم و عميق است؟ االن صبح يك روز تابستان است د ر اواخر ژوئن. ما در 
كانتيكات هستيم. در ماه ژوئن ، ما هميشه در كانتيكات هستيم. به زودي يكي از ما مي رود روزنامه را مي آورد، كه سه قسمت 

 .مي شود، مثل سرزمين گل
 

«واقعاَ؟» هاروي مي رود توي فكر، ابروهايش باال رفته( بايد دوباره ابروهايش را قيچي كند، دارد نامرتب مي شود، و خودش     
هيچ وقت حواسش نيست) و فلفل ساب را از اين دست به آن دست مي اندازد. دلش مي خواهد به او بگويد كه اين كار را نكند، كه اين 
كار عصبي اش مي كند( مثل سياهي عجيب سايه اش روي ديوار، مثل ضربان قلب خودش كه ناگهان بي هيچ دليلي تند شده) ، ولي 

نمي خواهد حواس او را از آن چه در اين صبح شنبه در سرش مي گذرد پرت كند. آن وقت هاروي باالخره فلفل ساب را مي گذارد 



روي ميز، كه بايد كار درستي باشد ولي معلوم نيست چرا نيست، چون فلفل ساب هم ساية خودش را دارد كه از اين سر ميز تا آن 
سر مي افتد، مثل ساية يك مهرة عظيم شطرنج، حتي خرده نان هاي روي ميز هم سايه دارند، و اصالَ نمي داند چرا اين موضوع بايد 

 مي افتد كه به آليس مي گويد:« اين جا همه ديوانه اند»، و ناگهان احساس 4او را به وحشت بيندازد، ولي مي اندازد. ياد گربة چشايري
مي كند كه دلش نمي خواهد خواب لعنتي هاروي را بشنود، همان خوابي كه وقتي از آن پريده فرياد مي زده و مثل آدم هاي سكته 
كرده يك چيزهايي مي گفته. ناگهان دلش مي خواهد زندگي فقط سطحي باشد. سطحي هيچ ايرادي ندارد، خيلي هم خوب است، 

  .اگر شك داري، كافي است به زن هاي هنرپيشة فيلم ها نگاه كني
 

 چيز نبايد پيشاپيش آشكار شود. بله، كالفه است؛ انگار ُگر گرفته، هرچند مي تواند قسم بخورد كه  كالفه است، فكر مي كند هيچ   
همة آن مصيبت ها دو سه سال پيش تمام شده. هيچ چيز نبايد پيشاپيش آشكار شود. االن صبح شنبه است و هيچ چيز نبايد 

  .پيشاپيش آشكار شود
 

دهانش را باز مي كند كه به هاروي بگويد خودش هم قضيه را برعكس فهميده، كه درواقع مي گويند اگر خوابت را تعريف كني ،    
تعبير مي شود، ولي خيلي دير است، او ديگر شروع كرده به حرف زدن ، و جنت فكر مي كند اين جزاي خودش است براي سطحي 

 عميق است، مثل آجر قرص و محكم است. اصالَ چرا فكر كرده طور 5تلقي كردن زندگي. زندگي درواقع عين آوازهاي جترو تال
   است؟ ديگري

 
او مي گويد:« خواب ديدم صبحه و من آمده ام پايين توي آشپزخانه. صبح شنبه بود، درست مثل االن، فقط تو هنوز بيدار نشده    

  «.بودي
 

  «.جنت مي گويد:« من شنبه صبح ها هميشه قبل از تو بيدار مي شم   
 

او با حوصله مي گويد:« مي دونم، ولي اين خواب بود.» يك وقتي تنيس بازي مي كرد، ولي آن روزها ديگر گذشته. جنت با قساوتي    
كه از او خيلي بعيد است فكر مي كند، تو سكته مي كني، پيرمرد، كارت اين جوري تمام مي شود، و شايد يك نفر به دلش بيفتد كه 

در روزنامة تايمز سوگنامه اي برايت چاپ كند ، ولي اگر يكي از هنرپيشه هاي زن فيلم هاي عامه پسند يا يك بالرين كم وبيش مشهور 
  .دهة چهل همان روز مرده باشد، همين هم نصيبت نمي شود

 
او مي گويد:« ولي همين جوري بود. منظورم اينه كه آفتاب افتاده بود توي آشپزخانه.» يك دستش را بلند مي كند و ذرات گرد و    

غبار دور سرش را به حركت درمي آورد و جنت دلش مي خواهد سرش فرياد بكشد كه اين كار را نكند، كه اين جوري نظم كائنات را 
  .به هم نزند

 
 «سايه ام افتاده بود روي زمين. تا اون موقع، سايه ام رو اون طور روشن و اون طور قرص و محكم نديده بودم.» مكث مي كند، لبخند   

 قرص و " براي سايه صفت مضحكيه، مگه نه؟» " روشن"مي زند، و جنت مي بيند كه لب هايش بدجوري ترك خورده است.« 
   هم همين طور.»"محكم

 
 ...»  «هاروي  

 



او مي گويد:« رفتم طرف پنجره و بيرون رو نگاه كردم، ديدم يك طرف ولووي فريدمن ها ُقر شده، و- يك جورهايي- فهميدم كه    
  فرانك باز هم رفته بيرون و مست كرده و اون فرورفتگي هم مال وقتيه كه برمي گشته خانه.»

 
جنت ناگهان احساس مي كند االن است كه غش كند. فرورفتگي پهلوي ولووي فرانك فريدمن را خودش ديده بود، وقتي رفته بود    

 به كافة گورد و توي پاركينگ به چيزي  دم در ببيند روزنامه آمده يا نه( نيامده بود) ، و همين فكر را كرده بود، كه فرانك رفته
  ماليده. فكرش دقيقاَ اين بود: ببين طرف چه باليي سرش آمده؟

 
اين فكر از ذهنش مي گذشت كه هاروي هم اين را ديده، و به دليل عجيبي دارد سربه سرش مي گذارد. هيچ بعيد نيست؛ اتاق    

مهمان كه شب هاي تابستان آن جا مي خوابد، مشرف به خيابان است. فقط هاروي اين جور آدمي نيست. هاروي استيونس اهل « 
  .سربه سر گذاشتن» نيست

 
روي گونه ها و پيشاني و گردنش عرق نشسته، رطوبتش را حس مي كند، و قلبش از هميشه تندتر مي زند. واقعاَ احساس مي كند    

چيزي دارد آشكار مي شود، و چنين چيزي چرا بايد حاال اتفاق بيفتد؟ حاال كه تمام دنيا ساكت است، و چشم انداز آينده آرام است؟ 
 .فكر مي كند، اگر من چنين چيزي خواستم ، متأسفم... شايد هم درواقع دارد دعا مي كند. پسش بگير، خواهش مي كنم پسش بگير

 
هاروي دارد مي گويد:« رفتم سراغ يخچال و داخلش رو نگاه كردم و يك بشقاب تخم مرغ آب پز ديدم كه روش روكش محافظ    

 كشيده شده بود. خوشحال شدم- ساعت هفت صبح دلم ناهار مي خواست!»
 

مي خندد. جنت- يعني جكس- به قابلمة توي سينك ظرفشويي نگاه مي كند. به آن يك دانه تخم مرغ آب پزي كه تويش مانده.    
بقيه شان را پوست كنده، و خيلي مرتب نصف شده اند، و زرده هايشان درآمده. توي كاسه اي كنار جاظرفي هستند. شيشة مايونز كنار 

 .كاسه است. برنامة ناهارش همين تخم مرغ هاي آب پز بود با ساالد كاهو
 

مي گويد:« نمي خواهم بقيه اش رو بشنوم»، ولي آن قدر آهسته حرف مي زند كه خودش هم به زحمت صداي خودش را مي شنود.    
يك وقتي عضو باشگاه تئاتر غيرحرفه اي بود و حاال صدايش تا آن طرف آشپزخانه هم نمي رسد. ماهيچه هاي سينه اش خيلي ضعيف 

  .است، اگر هاروي هم مي خواست تنيس بازي كند، ماهيچه هاي پاهايش همين طور بود
 

هاروي مي گويد:« فكر كردم فقط يك دونه شون رو مي خورم، و بعد با خودم گفتم نه، اگه اين كار رو بكنم جنت دعوام مي كنه.    
بعد تلفن زنگ زد. پريدم طرف تلفن چون نمي خواستم تو رو بيدار كنه. قسمت ترسناكش از اينجا شروع مي شه. مي خواهي قسمت 

 » ترسناكش رو بشنوي؟
 

جنت سر جايش كنار سينك ظرفشويي فكر مي كند نه، نمي خواهم قسمت ترسناكش را بشنوم. ولي، در عين حال، دلش    
مي خواهد قسمت ترسناك را بشنود، همه مي خواهند قسمت ترسناك را بشنوند، اينجا همه ديوانه اند، و مادرش هم واقعاَ گفته بود 

اگر خوابت را تعريف كني، تعبير نمي شود. معني اش اين بود كه بهتر است كابوس ها را تعريف كنيد و خواب هاي خوب را توي دلتان 
نگه داريد، مثل دندان زير بالش پنهانشان كنيد. هاروي و جنت سه تا دختر دارند. يكي شان پايين همين خيابان زندگي مي كند، 
جنا، مطلقه و هم جنس باز، هم اسم يكي از دوقلوهاي بوش، و چقدر هم كه جنا از اين موضوع دلخور است؛ اين روزها اصرار دارد 

مردم جن صدايش كنند. سه تا دختر، كه معني اش يك عالمه دندان زير يك عالمه بالش است، يك عالمه نگراني دربارة غريبه هاي 



توي ماشين ها كه قول گردش و آب نبات مي دهند، و يك عالمه احتياط و دورانديشي. كاش مادرش راست گفته باشد كه تعريف 
  .كردن خواب بد مثل فروكردن تيري است در قلب خون آشام

 
 را كشف كند، هوديني و  هاروي مي گويد:« گوشي رو برداشتم، تريشا بود.» تريشا دختر بزرگشان است كه قبل از آن كه پسرها    

، ول فهميدم تريشاست. مي دوني كه آدم چطور هميشه " بابا" « اولش يك كلمه بيشتر نگفت. فقط گفت6بلكستون را مي پرستيد. 
  اين چيزها رو مي فهمه؟»

 
بله. مي داند آدم چطور هميشه اين چيزها را مي فهمد. چطور هميشه مي فهمد بچة خودش است، از همان اولين كلمه، دست كم    

  .تا وقتي بزرگ بشوند و آدم ديگري بشوند
 

 اولش جوابي نيامد. فكر " سالم، تريش. چي شده صبح به اين زودي تلفن مي كني، عزيزم؟ مامانت هنوز توي رختخوابه."گفتم: »   
كردم تلفن قطع شده، و بعد اون صداهاي پچ پچ و هق هق رو شنيدم. جويده جويده حرف مي زد. انگار سعي مي كرد حرف بزنه، ولي 

 .» صدا از دهنش بيرون نمي آمد چون قدرت نداشت يا نفسش باال نمي آمد. اون موقع بود كه كم كم ترس برم داشت
 

، جكس باشگاه تئاتر غيرحرفه اي، جكس متخصص درجه 7ديگر دارد جان مي كند، مگر نه؟ چون جنت- همان جكس سارا الرنس   
يك بوسة فرانسوي، همان جكس كه سيگار ژيتان مي كشيد و سرخوشي تكيال را دوست داشت- جنت حاال ديگر مدتي است كه 
ترسيده، حتي قبل از آن كه هاروي چيزي دربارة فرورفتگي بدنة ولووي فرانك فريدمن بگويد ترسيده بود. و وقتي به اين موضوع 

فكر مي كند، ياد صحبت تلفني اش با دوستش هانا مي افتد كه يك هفته هم از آن نمي گذرد، همان صحبتي كه دست آخر به 
داستان هاي ترسناك آلزايمري ختم شد. هانا توي شهر، جنت مچاله روي صندلي پشت پنجرة اتاق نشيمن، نگاهش به يك جريب 

زمينشان در وست پورت، به آن همه گل و گياه زيبا كه او را به عطسه مي اندازد و اشك به چشم هايش مي آورد، و قبل از آن كه 
صحبت به آلزايمر بكشد، اول دربارة لوسي فريدمن و بعد دربارة فرانك حرف زده بودند، و كدامشان آن جمله را گفته بود؟ كدامشان 

  گفته بود« اگه فرانك همين طور مست اليعقل رانندگي كنه، باالخره مي زنه دخل يك نفر رو مياره؟»
 

 ، ولي توي خواب فهميدم داره... داره... جا ميندازه؟ ... كلمة " ليس" يا " ليز"اون وقت تريش يك چيزي گفت شبيه به  »   
. ازش پرسيدم قضيه چه ربطي به پليس " پليس"درستش همينه، نه؟ فهميدم هجاي اولش رو جا ميندازه، و درواقع مي خواهد بگه

داره، و مي خواهد دربارة پليس چي بگه، و گرفتم نشستم. درست اون جا.» صندلي را نشان مي دهد، در گوشه اي كه به آن مي گويند 
كنج تلفن.« باز هم سكوت شد، بعد چند كلمة جويده جويدة ديگه، همون كلمه هاي جويده جويده و پچ پچ ها. ديگه داشت ديوونه ام 

. و فهميدم- همون طور " شماره"مي كرد. توي دلم گفتم ، استاد نمايش، مثل هميشه، ولي بعد، خيلي واضح مثل صداي زنگ، گفت
  - فهميدم مي خواهد بگه پليس بهش تلفن كرده چون شمارة ما رو نداشتند.»" پليس"كه فهميدم مي خواست بگه

 
جنت، بهت زده، سر تكان مي دهد. دو سال پيش تصميم گرفته بودند شماره شان را از راهنماي تلفن دربياورند، بس كه خبرنگارها    

دربارة كثافت كاري انرون به هاروي زنگ مي زدند. معموالَ هم موقع شام. نه اين كه هاروي هيچ ربطي به انرون داشته باشد؛ دليلش 
اين بود كه اين جور شركت هاي بزرگ نفتي به نوعي در تخصص او بودند. همين چند سال پيش هم در يكي از كميسيون هاي 

رياست جمهوري شركت كرده بود، آن موقع كه كلينتون رئيس بزرگ بود و دنيا( دست كم در نظر بي مقدار جنت) كمي بهتر و 
امن تر بود. و با اين كه خيلي چيزهاي هاروي را ديگر دوست نداشت، از اين بابت كامالَ مطمئن بود كه در انگشت كوچكش بيشتر از 



همة آن كثافت هاي انرون بر روي هم صداقت و شرافت هست. شايد گاهي وقت ها حوصله اش از صداقت سر برود، ولي مي داند 
  .چيست

 
ولي مگر پليس ها نمي توانند شماره هايي را كه در راهنماي تلفن ثبت نشده پيدا كنند؟ خب، شايد اگر عجله داشته باشند    

موضوعي را بفهمند يا چيزي را به كسي بگويند، نتوانند. به عالوه، لزومي ندارد خواب ها منطقي باشند، درست است؟ خواب ها 
  .شعرهاي ضمير ناخود آگاه اند

 
و حاال كه ديگر طاقت ندارد بي حركت بايستد، مي رود طرف در آشپزخانه و به صبح روشن ژوئن نگاه مي كند، به درياچة سوئينگ    

كه نسخة كوچك آن ها از رؤياي امريكايي جنت است اين صبح چقدر ساكت است! ميليون ها قطرة شبنم هنوز روي علف ها 
مي درخشند. با اين حال، قلبش محكم در سينه اش مي كوبد و صورتش خيس عرق است و دلش مي خواهد به او بگويد كه بس كند، 

كه نبايد اين خواب را تعريف كند، اين خواب وحشتناك را. بايد يادش بيندازد كه جنا پايين همين خيابان زندگي مي كند- يعني 
جن، جن كه در ويدئو كلوپ دهكده كار مي كند و تمام شب هاي آخر هفته را در كافة گورد به مشروب  خوردن مي گذراند، با امثال 

  .فرانك فريدمن كه سن پدرش را دارند، و قطعاَ بخشي از جذابيتشان در همين است
 

 كشته " و كلمه هاي جويده جويده ، حاضر هم نبود بلند حرف بزنه. بعد شنيدم كه گفت هاروي دارد مي گويد:« همه ش پچ پچ   
، و فهميدم يكي از دخترها مرده. نمي دونم چطور، ولي فهميدم. تريشا نبود، چون خودش پاي تلفن بود؛ يا جنا بوده يا "شده

استفاني. خيلي ترسيده بودم. راستش، نشسته بودم اون جا و فكر مي كردم كه دلم مي خواهد كدومشون باشه، مثل همون انتخاب 
 تازه اوم موقع دنياي " بگو كدومشون! بگو كدومشون! تو رو خدا، تريش، بگو كدومشون! "لعنتي سوفي. بنا كردم سرش فرياد زدن.

 ...» واقعي كم كم رنگ گرفت... هميشه مي دونستم چنين چيزي وجود داره
 

هاروي خندة كوتاهي مي كنه، و جنت در روشنايي تند صبحگاهي مي بيند كه وسط فرورفتگي بدنة ولووي فرانك فريدمن لكة    
قرمزي هست، و وسط آن لك تيره اي است كه مي تواند خاك باشد، يا حتي مو. فرانك را مي بيند كه ساعت دو صبح ماشين ُقر را 

كنار جدول خيابان نگه مي دارد، مست تر از آن است كه بخواهد وارد راه ماشين رو بشود، چه رسد به گاراژ- دروازه تنگ است وباقي 
  .قضايا. مي بيندش كه سرش را پايين انداخته و تلوتلوخوران به سمت خانه مي رود، و نفس نفس مي زند

 
اون موقع ديگه مي دونستم توي تختخوابم، ولي صداي ضعيفي رو مي شنيدم كه اصال شبيه صداي من نبود، شبيه صداي يك  »   

 !»  گو- مشون- ئيش" يك همچو چيزي." گو- مشون. گو- مشون."غريبه بود، و نمي تونست هيچ كدوم از كلمه ها رو درست بگه. 
 

  .بگو كدامشان. بگو كدامشان تريش   
 

هاروي ساكت مي شود. مي رود توي فكر. ذرات گرد و غبار دور صورتش مي رقصد. آفتاب باعث مي شود سفيدي تي شرتش چشم را    
  .بزند؛ انگار تي شرت آگهي پودر لباسشويي است

 
عاقبت مي گويد:« دراز كشيده بودم روي تخت و منتظر بودم تو بدوي توي اتاق كه ببيني چه اتفاقي افتاده. تمام موهاي تنم    

سيخ شده بود، و مي لرزيدم. البته مثل تو به خودم مي گفتم اين فقط يك خواب بود، ولي در ضمن فكر مي  كردم چقدر واقعي بود. 
  چقدر هولناك و حيرت انگيز بود.»



 
هاروي باز هم مكث مي كند، توي اين فكر است كه چطور بگويد بعد چه اتفاقي مي افتد، متوجه نيست كه زنش ديگر به    

حرف هاي او گوش نمي كند. اين جكس حاال تمام مغزش، تمام قواي ذهني قابل مالحظه اش را به كار انداخته تا خودش را متقاعد 
كند كه چيزي كه مي بيند خون نيست و فقط آستر رنگ ولوو است كه از زير رنگ خراشيده بيرون آمده.« آستر» كلمه اي است كه 

  .ضمير ناخودآگاهش سخت مشتاق است در ذهنش شكل بگيرد
 

 منظورم شاعرهاي بزرگه- _عاقبت مي گويد:« حيرت آوره، مگه نه؟ مي بيني تخيل مي تونه چه عمقي داشته باشه؟ البد شاعرها   
  «.شعر اين جوري بهشون الهام مي شه، مثل اين خواب. با جزئيات واضح و روشن

 
ساكت مي شود. آشپزخانه در تصرف آفتاب و ذرات رقصان است. آن بيرون، دنيا معلق مانده. جنت به ولووي آن طرف خيابان نگاه    

مي كند، انگار در چشم هايش ضربان دارد، قرص و محكم مثل آجر. تلفن كه زنگ مي زند، اگر مي توانست نفس بكشد، جيغ مي زد. 
اگر مي توانست دست هايش را تكان بدهد، گوش هايش را مي گرفت. مي شنود كه هاروي بلند مي شود و به آن سمت مي رود و تلفن 

 .دوباره زنگ مي زند، و بار سوم
 

 .با خودش مي گويد اشتباه گرفته اند. حتماَ همين طور است، چون اگر خوابت را تعريف كني، تعبير نمي شود   
 

   هاروي مي گويد:« الو؟»  
 

1 – Alfaalfa پسربچه اي از شخصيت هاي اصلي مجموعه تلويزيوني ، Little Rascals ( شيطان هاي كوچك). اين مجموعه 
  پخش مي شد، درباره ماجراهاي گروهي بچه تخس در يك محله بود. 1944 تا 1922تلويزيوني محبوب امريكايي كه از 

 
2 – » Emperor of Icecream )اين شعر روايت 1879 – 1955» ، شعر معروفي از شاعر امريكايي واالس استيونس . ( 

شخصي است كه به خانه پيرزن همسايه كه تازه از دنيا رفته مي رود تا كمك كند جنازه را براي تدفين اماده كنند، در حالي كه 
 ساير همسايگان در تدارك غذا- از جمله بستني- براي مراسم عزا هستند. 

 
3  – The Sopranos كه شخصيت هايش اعضاي خانواده مافيايي 2000، مجموعه تلويزيوني ماجرايي امريكايي در سالهاي 

 سوپرانو هستند. 
 

4 – Cheshire Cat گربه اي در كتاب ماجراهاي اليس در سرزمين عجايب نوشته لوئيس كرول كه لبخند مي زند و به تدريج ،
 ناپديد مي شود تا آن كه فقط لبخندش باقي ميماند. 

 
5 – Jethro Tull دهد. اين گروه به ويژه در   تشكيل شد و هنوز هم به كار خود ادامه مي1968، گروه موسيقي آمريكايي كه در 

» ( قرص و محكم مثل آجر) از آلبوم هاي معروف اين گروه Thick as a Brickدهه هاي هفتاد ، هشتاد و نود بسيار موفق بود.« 
 در اوايل دهه هفتاد است. 

 



6 – Harry Houdini ( 1926 – 1874 و ( Harry Blackstone( 1965 – 1885 هر دو از شعبده بازان و تردست هاي . (
 مشهور امريكا. 

 
7 – Sarah Lawrence.كالج هنر كوچكي در شمال نيويورك ،  
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