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 پیشگفتار ناشر

قرار  ابزار انتقال به عنوانوقتی  ای در نظریه نظام چندگانه ادبیادبیات ترجمه
ها، ژانرها، الگوها و حتی خیال در بین ها سبکموثری در فرم نقش و گیردمی

قاء ارتادبیات  مرکزیای به جایگاه کند، از جایگاه حاشیههای ادبی ایفا مینظام
 .یابدمی

 شود:پذیر میر سه حالت زیر امکاناین جایگاه مرکزی برای این نوع از ادبیات د
الش ت درنظام در فرآیند تثبیت خود جوان است و  ت یکدر زمانی ادبیا ،یکم

از ادبیات دیگر ملل کمک برای گسترش مرزهای خیاِل خود در تصویر و فرم و فن 
 های ادبیدر حالتی که ادبیات در ارائه و بیان لحظه ها و نیازمندی ،. دومگیردمی

 .د استخود ضعیف است و ناگزیر به وارد کردن آن مفاهیم از ادبیات مجاور خو
ها و یا خالءهای ادبی وجود داشته سوم وقتی در نظام ادبی نقاط عطف، بحران

فتنی جذاب و پذیر، یعنی دیگر الگوهای تثبیت شده ادبی برای نسل جوان باشد
 .های ادبی جدیدتر استنیست و نیاز به گونه

ممکن است مستقیم و بدون واسطه یا غیرمستقیم و از طریق ی تاثیرات ادب
صورت میگیرد که ی مختلـف صورت گیرد. تأثیر مستقیم زمانی هاهواسط

تحت  یبه زبان اصلی دیگر هبـا آثار نویسندی از طریق مطالعه و آشـنایی انویسنده



 

 

. تأثیر ینیمـا یوشـیج از شاعران فرانسوی قرار گیرد، مانند تأثیرپذیری تأثیر و
ه که از تأثیر حافظ بر گوت غیرمستقیم اغلب از طریق ترجمه صورت میگیرد، مانند

 هامر پورگشتال صورت گرفته است.ی آلمان هطریق ترجم
با انگیزه اینکه بتوانیم نقشی کوچک در کنار همه تالشگران حوزه نشر در زمینه 

مان اهر مان داشته باشیم در نشر ویرسوتقویت و رشد ادبیات سرزمین کهن مادری
آغاز  «امداشتههایش نگهگوشرا از  من یک گرگ»با کتاب در حوزه ادبیات را 

 کردیم.
ر داستانهایی روان و تصویرگ «امداشتههایش نگهگوشمن یک گرگ را از »کتاب 

 یسوکه در آنهر روزه ماست، با آنهای زندگی و دلهره هادارد و از جنس دغدغه
ود و شو با فرهنگی دیگر از ما نوشته شده بسیار با ما عجین می این کره خاکی

 ماند.ها در آلبوم خیال ما باقی میهای تصویری آن تا مدتآذرخش
خوب کتاب سرکارخانم الهام پنام که افتخار سالها ما در تعاملی پویا با مترجم 

 الحیاصطبسیار تالش کردیم تا عنوان کتاب که دارم،  را همکاری با ایشان
با فرهنگ ادراکی ادبی  یک عبارت التین است را به نحوی انگلیسی برگرفته شده از

ای مترجم خواستیم عنوانی دیگر حرفه یخود نزدیک کنیم و گاهی به دلیل دغدغه
نگل سیاه، ج»زینیم زاد بر گرفته از فضای کتاب برگحتی عنوانی آ ها و یااز داستان

میم ما با در نظرگرفتن همه اما نهایتا تص «...زندگی در دهان شیر، مخمصه و 
 .بودعنوان اصلی کتاب  واژه به واژهترجمه  ،جوانب
 برگردان انگلیسی از اصطالح «امداشتههایش نگهگوشمن یک گرگ را از »
 گرفتن یک ببر از»معادل امروزین آن است که  auribus teneo lupum التین

ش پی های گیر افتادن که نه راگر این مفهوم که در چنان مخمصهو بیان است «دم
توان گوش گرگ را رها کرد چون به تو حمله داشته باشی و نه راه پس، یعنی نه می

 نگه داشت.تا ابد توان آنرا کند و نه میمی



 

 

ه اثر لورا ون دن برگ نویسند «امداشتههایش نگهگوشمن یک گرگ را از »کتاب 
 متولد و بزرگ شده است، در ماساچوست دایاو در فلورآمریکا است،  اهل انجو

و چند مجموعه داستان دیگر  «سومین هتل»وی نویسنده رمان  کند. یم یزندگ
 .است

از  یمورد توجه بسیار «امداشتههایش نگهگوشمن یک گرگ را از »کتاب 
تبری در نشریات مع داستانیدر رده ده کتاب برتر  و سفارش شده کارشناسان ادبی

 .است 2۰2۰چون تایمز در سال 
شما قرار گیرد و انتقادات و پیشنهادات  در پایان امیدواریم این کتاب مورد اقبال

 های شما پشتوانه ادامه مسیر ما در نشر ویرسو گردد.و همچین دلگرمی
 1400سجاد خزائی تیرماه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار مترجم

مادرم، به من  نیعمرم، پس از مرگ نازن یروزها نیترکیتارترجمه کتاب در 
مردم  مرگ بر سر یهیساکه  میگذاریمرا پشت سر  ییروزها ،ییشد. از سو شنهادیپ

مثبت  یهاحستمام  نیگزیجا تیو ترس و عدم قطع کندیم ینیجهان سنگ
، امگرفته شیهاگوشگرگ را از من یک  یهاداستان. تک تک اندشدهزرد ی شیاند

 کیتنها در تار دیکردیمکه فکر  ییهاحس. از زنندیمآشنا با ما حرف  ییاز ناکجا
اال و حاند شدهتجربه  یزندگ یهایبلند یو در پست اندداشتهذهن شما جا  یخانه

 یهاداستانتا با  اندشده فیرد یگریبعد از د یکی، هاتیشخص یکایک
که  یالحظهات را اعتراف کنند و درست در یخود، همان تجرب فردمنحصربه

ود مفرد خ ییو از تنها دیشویمآرام  یکم ،ییگویمجانا سخن از زبان ما  دییگویم
شما را به بهره بردن از  ،ییدرازگو نیبا کمتر هاداستان نی. خواندن ادیشویمرها 

ا ر تانیهادلهرهشما و  سندهی. نوکندیمشود، دعوت  ریاز آنکه د شی، پهافرصت
 .کندیمتصویر از آنها  ینوازش نیو با کمتر پردهیبو  شناسدیمخوب 

 کرد. خواهند ریرا تسخ شما ذهن شهیتا هم از هر داستان ییرهایتصو د،یترد یب
1400تیرماه  پنام الهام
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 که قطار به من زد و ُمردم. ی. شبمیبگو تانیاز آن شب برا خواهمیم

 .فتادیاتفاق اصاًل ن نیکه ا نهیا انیجر
 ها قبل.به سال شودیم مربوطاین 

ز روز که ا کیشب آخرم و بعد  کردم،یبه آن شب فکر نم گریبود که د هامدت
 ، همان شب بود.توانستم به آن فکر کنممی ی کهزیشدم، تنها چ داریخواب ب
شلوغ بودم. ساکن  یزندگ کیها وسط دهم. سال حیتوض طورنیاست ا بهتر

افه ک کی یباال ی. در آپارتمانامیساخت و ساز تمام نشدن یهاپر از پروژه یشهر
دفترم  به یگریپشت د یکیکه در دفترم هستم، دانشجوها  ی. مدتکنمیم یزندگ

مرکز بحران هم به  کی. در کندیمها مرا از شر افکارم رها نحرف زدن با آ ند؛یآیم
 شانیزندگ یهستم که از ماجراها ییهازن ی. گوش شنواکنمیطور داوطلب کار م

 هم بسته شدن آن لیهمه جا در سکوت فرو رفت. دل شیاما چند وقت پ ند؛یگویم
و  یاطالع چیبود، آن هم بدون ه یشکرگزار دیروز بعد از ع کیدرست  کافه

 سکوت فرا گرفت. راشد که کل ساختمان  طورنیا
 .دانمیزنده شدن خاطرات شب آخرم م لیکافه را دل یلیتعط من

ا ب کردندیم یبودم و سع یسال داشتم و ده ماه بود که در آن مرکز بستر هفده
شوند. پدر و مادرم  یخودکش یام برامختلف یهامانع تالش یدرمان یهاروش
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خانه را رهن داده بودند تا مرا آنجا بخوابانند و فقط در دو ماه آخر بود که حاضر شدم 
 واستندخیم نکهیبود. از ا یهم از سر کالفگ نحرف بزنم که البته آ یها تلفننبا آ

 بودم. ید به شدت از دستشان عصبانمرا به زور زنده نگه دارن
من  یدارقرار داشت و مدت نگه یمرکز یدایفلور ییمرکز در منطقه روستا نیا

 مرخص کردن یشده چون تا برا یطوالن دانستمیشده بود. م یاز حد طوالن شیب
به اسم  یزیرفته بود چ ادمیرا بزنم،  میپاها یرفته بود چطور موها ادمی ند،یایمن ب
 یرا به کل نترنتیو ا ونیزیتلو ا،یدر یدندان هم وجود دارد. صداو نخ هیشودهان

 برده بودم. ادیرا کاًل از  رونیب یایفراموش کرده بودم. دن
 کی یشروع به حرف زدن با من کرده بودند که انگار راه یطور میهایاتاق هم
خدا  و گذاشتندیم میهاشانه یدست رو دیام. با تردخطرناک و ناشناخته تیمأمور

 .آوردندیرا به زبان م نمتینب نجایا گهید دوارمیام ای ،یخوش باش رونیبه همرات، ب
مکان مرا به مدت ده ماه  نیبودم. ا دهیبخوابم. ترس توانستمیآخرم نم شبدر 

 داشت. دو دختر یبه خودم بستگ زیهمه چ گرید یزنده نگه داشته بود و به زود
 ییجورا کی نفربخوابند. ما سه  توانستندیبودند هم نم یکه در اتاقم بستر یگرید

 .میدوست شده بود
 «.میبکن یکار هی دیبا، شب آخرته» اتفاق گفتند: به
 شهیکه هم درویسف یبه مرد م؛یدیرس یهمان حدودها، به نگهبان ایشب،  مهین

. از او زدیم ینیریبر سر داشت و لبخند ش سبالیکاله ب یداخل اتاقک نگهبان
 .میبرو رونیاجازه دهد ب میخواهش کرد

 کردندیم یحال سع نیو در ع «شب آخرشه» کردندیالتماس م یهم اتاق دو
بود  زنان یو روان یمرکز مخصوص اختالالت ذهن نیبه نظر برسند. ا آزاریکاماًل ب

 یموضوع به ما احساس برتر نی. هممیکم سن و سال آنجا بود مارانیو ما جز ب
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ه چه . بمیخواستیخودمان م اگر. دیشا ،میرو داشت شیپ یادیز یزندگ . هنوزدادیم
 !یقدرت

و  میریجاده م نییتا پا. کوتاه یروادهیپ کیفقط در حد »: گفتم من
 «.میگردیبرم

نه قاطع  کیانتظار داشتم دو جواب بشنوم:  کردم،یرا مطرح م شنهادیپ نیا یوقت
 در ذهنم ساخته بودم. در آرامش یریتصو نیمردک چن نیبستان، چون از ابده کی ای
 یزیحساب کتاب کردم ممکن است از دهانش چه چ یاز طوفان، سرانگشت شیپ

 .میبشنو
 .کردمیکار را م نیممکن بود بخواهد ماساژش دهم. ا مثالً 

 .میخواستیشب گرم را م مهیواقعًا آن ن چون
 وم.دست به کار ش دیمن با کردمیکه شب آخرم بود، حس م نیبا توجه به ا چون

 «.دیزود برگردجون،  خداحافظ بچه» گفت، نگهبان
 بچه. دیبگو یبودم به کس دهیوقت ند چیه «؟یچ»
 به  گردهیبرم. بود بوگارت یکلمات هامفر نیآخر هانیا» ما گفت: به
 یبزهکار نوجوان بود اما بعدها کارها کیبوگارت  ینره: هامفر ادتی. ۱۹۵7سال 
 «.انجام داد شیتو زندگ یاالعادهفوق

 یزیچ نیچن میاز دانشجوها یکی. اگر شهی! هنوز باورم نممیوبر اجازه داد تا بعد
چرا  زد؟اندایشغلش را به خطر ب دیچرنده! چرا با گفتمیم نوشتیرا در داستانش م

و  دمکریم چیپردازم را سؤال پ الیخ یدانشجو داد؟یم یفقط او، کل شب نگهبان
 ،مکردیو قطعًا اشتباه م دیگویمچه  فهمدیاصاًل نم کردمیمدت فکر م نیتمام ا

 ییمشکل بازگو نیو ا میافتاد، او واقعًا اجازه داد ما برو یاتفاق نیچون واقعًا چن
 .رسندیهم دروغ به نظر م قیحقا یها در داستان است، حتتجربه
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باد دهم، چون شب را بر  زیفکر کرد آنقدرها آدم شدم که نخواهم همه چ دیشا
 آخرم بود.

 .میرفتن ندار یبرا ییو جا میوسط ناکجاآباد هست دانستیم دیشا
ا ب اندازمیبه سقف، قرص باال م رهیبعدها هر روز صبح که خ دانستیم دیشا

وب که خ ینه وقت ،یبرو گذارندی. چون آن موقع است که میتو برد م،یگویخودم م
 .یدیکش دنیدست از جنگ یبلکه وقت ،یو سرحال

 نه. ایهنوز هم نگهبان است  دانمینم
 مرده. ایزنده است  دانمینم اصالً 

 یه جلوک سبالیکاله ب یهاتنها لبه دم،یندارم، صورتش را هم ند ادیرا به  اسمش
 دارم. ادیآن محل را کاماًل به  اتییاما جز ن؛یریو آن لبخند ش گرفتیچشمانش را م

 یامروز، وسط بحبوحه یدارم. حت ادیرا به  اتشییتمام جز ،آن مکان اما
 آنجا را نقل کنم. اتییتک تک جز توانمیم ،یانسالیم

دار گل یهاخانه به آنجا بدهند، با آن پرده هیشب یکرده بودند حس و حال یسع
نهان پشت آن را پ یهالهیبودند تا م دهیکه سرتاسر پنجره کش یدالبر یهاهیو حاش

 یهالهیم میتوانستیروز م ییدر روشنا نیبودند، بنابرا متیقها ارزان کنند. پرده
 .مینیزمخت را از پشت پارچه بب یآهن

ر راه و شروع به قدم زدن د میرفت رونیبه ب یاز در پشت نیپاورچ نیسه پاورچ هر
ام از همه شرمنده شیاست که ب یزیچ نیو ا میقطار کرد لیبه سمت ر ،یخاک

. میخوردیدو دختر. با هم غذا م نیمن و ا م،یکردیم یزندگ. ما ده ماه با هم کندیم
. میزدیهم را شانه م یدخترها. موها زا یارهی. جزمیدیدیم لمیها فبا هم شب

. میدادی. قلقلک ممیدیکشیرا م گریکدی یها. لپمیگرفتیم شگونیرا ن گریهمد
 یهابه کابوس یواشکی. میگفتیرا به هم م مانی. رازهامیخوردیهم م یاز دهن یحت

 ن. آمیچانیکه پرسنل آنجا را بپ میکردیم یکی. دست به میدادیهم گوش م یشبانه
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من به آنجا آمدم معتاد به مواد بودم و مصرف  ی)وقت میداشت زهیموقع ها که هنوز انگ
 (.کردمیم یرا مخف امیهم اتاق نیکلونوپ

 با این حال ...
ها را پاک فراموش کردم. از صورتشان فقط دو نآ. ستین ادمیها را ناسم آ یحت

 یهدارم، نحو ادیآن نگهبان خنگ را به  شتری. بدیآیم ادمی کسانی اهیس یحفره
 فراموش کند؟ تواندیم یسرش. چه کس یرو سبالیگذاشتن کاله ب

ه ب گانیرا یکه جلسات آوردیم یمرکز بحران زنان مشاور الت،یتعط کینزد
مرکز به ما داوطلبان است. دوشنبه  هیهد یبه نوع نیا دهد؛یداوطلبان اختصاص م

کدام از  چی. هندینشیباال م یو جمعه بعد از ظهر، مشاور در اتاق هنر طبقه
مطمئن  دیگویبه من م ور. مشاطورنی. من هم همروندیاو نم شیها پداوطلب

ام موفق شدن را دارم؛ به مذاق یزم براال یهاتیهستم و قابل یآوراست من آدم تاب
 نکنم. یتلق نیحرف او را توه نیا کنمیم یو سع دیآیخوش نم

د عمر معتاد به موا کیمشخص شد من آنقدر بلندپرواز هستم که نتوانم  بعدها
اما  آمد،یجور درم میهابا برنامه شتریبه الکل ب ادیداشتم و اعت ییهابمانم. برنامه

 یکه با هر قدم صدا ییهابود که مرا وادار کرد از پله یزیهمان چ قاً یالکل دق
 یجهیکه نت دیشد یبا سردرد ،اتاق هنر شوم ردباال روم و وا شودیغژغژشان بلند م

ز زمان بگذار که ا میپاها یعاقالنه جلو یوارم بود. به مشاور گفتم راهوانهید دنینوش
 داد. شنهادیو مکان جدا شوم و او به من شناکردن را پ

 کی یو راه شومیم داریاز خواب ب دیروز در هفته، قبل از طلوع خورش پنج
تا  اورمینتوانم دستانم را باال ب گریکه د کنمی. آنقدر شنا مشومیاستخر سربسته م

ن از م یآن مشاور مجان یغرق شوم. وقت ادیکه امکان داشته باشد از ضعف ز ییجا
 کاماًل  کنمیاحساس م فتمنه، گ ای دهدیبه من م یشنا حس خوب دیپرس

                                                                                .شومیمحو م
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ام دهصبحانه خور یحت ایچند شنبه است،  رودیم ادمیاستخر هستم کاًل  کهیمادام 
 .دهدیکلر م یبو زینه. همه چ ای

 «.دهیجواب م» که میگویاتاق هنر با اصرار م در
 کیبار در ماه،  کیبود:  طورنیها قبل اسال دا،یدر فلور یدرمان جلسات

که کمک کند خاطرات دفن  آمدیاز شهر ساراسوتا م یمحل یکننده زمیپنوتیه
 جاتیبکشد. او بدل رونیروح و جان ما وارده کرده بود را ب در یکه زخم یاشده

ماًل داشتند که کا یحشتناکخاطرات و مارانی. اکثر بکردیم زانیبه خود آو یادیز
ان . باورتشناختندیها را منبود که آ یزبان مردم یلِقهکه َلق ییبود، ماجراها انیع
 ها داشت.ناصرار به شخم زدن مغز آ کنندهزمیپنوتیه نیبازهم ا شود؟یم

 .مینداشتم به او بگو یزیمن نه. چ اما
 .شدیآدم قانع نم نیا اما
 یاش رونقره یمرا گرفت. رد سرد حلقه یهابار که جلسه داشتم، دست نیاول

 ین روم یوحشتناک برا یپوستم ماند. به من گفت با تمام وجود باور دارد اتفاق
 سازنهیزم یروح بیآس نیام در امان بماند و همداده اما در خاطرم پنهان شده تا جان

 شده است. میتمام دردسرها
کردم. تعهد من به  یخوددار زمیپنوتیحرف را زد، من از ه نیکه ا نیاز ا بعد

ه است ک ادهایش هیشب کردمینبود. فکر م قیو روشن شدن آن چندان عم قتیحق
 خم شده است. ورآالتیآن همه ز ریز

 نیتردناککه در یدر مرکز بود. زن یاماهانه او اوقات آزاردهنده یدهایبازد
 ی. سعزدیحرف نم یو کالم زدینم یزیداستان را داشت تا چند روز بعد لب به چ

مرکز  نیندادم چون ا زمیپنوتیه یکه من اجازه میهم بگو گرانیبه د کردمیم
رل کنت توانستندیها فقط منآ اماکند  یادیز یما را مجبور به کارها توانستیم
گاه ما داشته باشند. هرچند، همه دوست داشتند ه یادیز  زمیپنوتیبر ذهن ناخودآ
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از دست من  نیاز ا شتریخود ادامه دهد و ب یهایبه حفار دادندیشوند و اجازه م
 .آمدیبرنم یکار

و ما از همان  دیتپیما م یبه آنجا فرستاده بودند که قلبشان برا یما را افراد اکثر
خودش به  یسرگذشت را داشت با پا نیکه بدتر یاما زن م؛یتافراد دلسوز نفرت داش

 نیتراش را رهن داده بود. او تلخاندازها را برداشته و خانهآنجا آمده بود، تمام پس
 کند. یکه زندگ خواستیتمام وجود م اداستان را داشت و هنوز ب

 گفتم، وحشت کرد. یبه مشاور مجان زمیپنوتیکه در مورد ه یزمان
 «.!یچه ناش» گفت، او

او  یهابود اما حرف ادیو ش یناش کنندهزمیپنوتیه دیشا میرا هم بگو نیا البته
 اند.ام جا خوش کردهسالهاست در ذهن

 یها زندگنکه در آ رومیم ییهاجلسات در اتاق هنر، به محله نیاز ا پس
در پارک.  بیعج یهیسا کی. اندازمیگردشگر، عکس م کیو همچون  کنمینم

به  برگشت ریها. در مساز گِل پشت پنجره یزده خال خیخاک گرفته و  یهاگلدان
ن مترو منتظر هستم، مراقبم فاصله را تاحد ممک ستگاهیا ِی ت یسکو یرو یخانه، وقت

 .کنمیم هیشده تک یکاریکاش واریکه به د یحفظ کنم، تاحد هالیاز ر
. به دیکن تی. چشمان خود را تقودیکن تادداشیها را نآ د،ینیرا بب اتییجز

 انجام دهد. دیبا سندهینو کیاست که  یکار نیا میگویم میدانشجوها
 شانیاز ماجراها ییهادارم نکته ادیکه به  یاتییمورد آن دو دختر، تنها جز در
 است.

 یها براها، تمام تالششده بود. تمام درمان یها قباًل دو بار بسترناز آ یکی
 یاش شده بود. پدر و مادرش، نامزدش و حتخانواده ینجاتش، موجب ورشکستگ

 مگیبهشون م شهیهم» :گفتینامزدش در خطر افتاده بودند. شب اول م یخانواده
 «.کننیلطف به خودشون م نیبزرگتر رم،یاگر بذارن بم
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 سال. یهارش قرار گرفته بود. سالدامورد تجاوز بر ،یگرید
 کوتاه با دست ییها. نامهنوشتینامه م شیبود که برا یتنها شخص برادرش

 خط خودش، در مورد آب و هوا.
 یاتنها نکته دوارمیدخترها هم مرا کاماًل فراموش کرده باشند. ام نیا دوارمیام

 .میشویم حسابیب یطورنیداشته باشند. ا ادیاز من به  یوانیو ح زیرآمیتحق
 هنوز زنده باشند. نکهیبا فرض ا
 که از جاده بلند شده بود هوا را غبارآلود کرده بود. یآخرمان، گرد و خاک شب
 .کنمیم فیداستان تعر کی تانیبرا االن
 یوالدف یهالبه یو رو میباال رفت ییقطار بلندتر از جاده بود. از سرباال ریمس

 .میخورد کهیخود  ینناگها ییو رها یآزاد نیو از ا میشروع به راه رفتن کرد لیر
ود، ما شده ب یایکه دن ایآن دن شد؛یم دهیدرختان د ینور مرکز از البه ال یبه سخت

و قبل از  رومیکه فردا صبح چطور م نیا د. در موردیرسیدور به نظر م یلیخ
 .مینزد یحرف بندمیصبحانه فلنگ را م

 نیاول» بود: دهیام از من پرسجلسه نیمرکز آن روز بعد از ظهر، در آخر ریمد
بود. سرکار صندل  یپنجاه سالگ لیاو اوا «.ه؟یچ یانجام بد یخواهیکه م یکار

دا شده بود بود. ج زانیاز گردن آفتاب سوخته آو یبا بند اشیآفتاب نکی. عدیپوشیم
با َون ما را به  ها،کشنبهیشد. یم دهیانگشتش د یحلقه رو یاما هنوز جا

 ؛میکردیصرف م تونیز یو ناهار را در رستوران مزرعه بردیشهر م نیترکینزد
 یچیساندو یهابا نان یازننده یگنده، اداها یهاما زن یکه همه ییجا

 و او توان مقابله با ما را نداشت. میآوردیدرم
                            .انداختیخون م ادیمرا به  بود. حرکتیو ب نیشب سنگ یهوا 

 اندازنیخودشوُن م یادیز یهاآدم» شده بود گفت: یکه قباًل دو بار بستر ییاتاقهم
 «.کننیم یخودکش طورنیهزاران نفر ا ،یشمال یکایفقط در امر. قطار ریز
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 یکه در آن، خواهر قهرمان داستان با قطار خودکش خوانمیم یرمان؛ بعد هاسال
ز ا یکیکتاب با  نیدر مورد ا کنمیم ی. سعکنمیم هیو تا چند روز گر کندیم

 یکه حتمًا من خواهر دهدیحس به آن فرد دست م نیوگو کنم و اگفت انیآشنا
اجرا بدم م حیکه توض دهدینم انمام هیاز دست دادم و گر یداشتم که در اثر خودکش

 است. یاگهید زیچ
 ها که در فکرنآ یو برا کنمیبرگزار م یبعدها، در مرکز بحران، کارگاه یحت

 دهندیکمک را م ژهیخط و یهاکه پاسخ تلفن یهستند و داوطلبان یخودکش
 ،یارتکاب خودکش یواژه یدارد به جا ی. سرپرست کارگاه سعکنمیم یسخنران

با  یانجام کار یمعنا بهچون ارتکاب  اندازدیرا جا ب یمرگ براثر خودکش یکلمه
با  اشیکه زندگ یکس میفرض کن طورنیا میتوانیاست و م یقبل تیقصد و ن

صد و ق توانستهیبوده که نم شانیآنقدر مضطرب و پر رسدیم انیبه پا یخودکش
 در سر داشته باشد. یتین

 درخواست ییزهایاست که اکثر مردم در مورد چ نیا ژهیآن خط تلفن و مشکل
 .ادیبرنم یکار یکه از دست کس کنندیکمک م
 .زنندیزنگ م نگیبابت مجوز پارک همه

رکز به م وتریاستفاده از کامپ ای گانیرا یوعده غذا کیخوردن  یبرا خواهندیم
ها و لباس خواهندیم ایندارند.  نیکه آن اطراف امکان پارک ماش دانندیو م ندیایب

 را به مرکز اهدا کنند. شانیمیقد یهاکتاب
 کیکه  ی. از زنمیبپرس شانهیسؤاالت دوراند کندیم هیکارگاه توص سرپرست

 یکه سرپرست در فهرست یاز سواالت یکی زند،یروز بعد از ظهر به مرکز زنگ م
و  دیامروز انجام بد دیتونیهست که م یچه کار کوچک» پرسم؛یقرارداده را م

ؤال س نیاگر جواب ا یکنیفکر م» گهیزن در جواب م «.د؟یبهتر کن تونیزندگ
 «.زدم؟یشماره مزخرف زنگ م نیبه ا دونستم،یم
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 یدر مورد خودکش یادیکه اطالعات ز یایکاش سرپرست کارگاه، هم اتاق یا
 ییبلند قد، با موها -دختر نیا د،یآیبود. دارد به سمت من م دهیبا قطار داشت را د

در مورد تمام اقدامات خود  اقیچطور با اشت دیآیم ادمیپرده.  یو بلند یبه صاف
ا ر اشندهیگذشته و آ یهاسرقت کهدار مجرم سابقه کیدرست مثل  زد،یحرف م
نرفتند، کار  شیکه درست در لحظه آخر خوب پ ییزهایها، چنقشه ؛کندیمرور م
 .یآزاد گریکار بزرگ و بعد د نیآخر دهد،یبعد انجام م یکه دفعه یمتفاوت
 بودم. دهیروشن باشد را ند اشفیکه آنقدر تکل یبه حال فرد تا
هر  قرار گرفته بودم. نامزدش رینامزد دارد تحت تأث نکهیکه چقدر از ا دیآیم ادمی
 «.هاکشنبهیقرار » گفتیو به آن م فرستادیکارت پستال م کیهفته 
س نه. حد ای شودیقطار استفاده م لیهنوز از آن ر ایآ میدانستینم مانچکدامیه

 به گوشمان یقطار چیسوت ه یبالاستفاده باشد چون تا به حال صدا میزدیم
ه ک یمرکز مخصوص زنان یجاده نییقطار در پا لینخورده بود. من گفتم وجود ر

 است. یبزرگ سکیدارند ر یروان،یمشکالت ذهن
 یهامو قرمز با مژه یکه برادر متجاوز داشت، دختر یدوم، همان دختر یاتاق هم

 بور بود.
 «.شنومیاومدن قطار م یصدا» گفت: او

ا را به لفظ خفه باب نیا شهیهم «.یخفه بابا، غلط کرد» بلندقد گفت: یاتاق هم
 .یمیجور لفظ صم کی. بردیکار م

 «.شنومیمن م» قرمز گفت مو
 .لرزدیم میپاها ریز ،کردم قطار الیخ

. حالت سجده دارن ندازن،یقطار م ریکه خودشون ز ییاونا» بلندقد گفت دختر
 «.ذارنیقطار م لیر یو سرشون رو زننیاونجور که زانو م
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صورت گرد رنگ  «.؟یکنیشب آخرت چه کار م» رو به من کرد: موقرمز
 «؟یسجده کن یخوایم» .دیدرخشیمثل ماه م اشدهیپر

. متالطم یایدر یرو یچوب یقیهمچون قا ،شروع کرده بودم به دعا کردن راً یاخ
 یعنیمثل من زجرآور هستند؟  ییهادوست دارم بدانم از نظر خدا آدم یلیخ
 قیمان رفاند، هدر لجن فرو رفته بانیکه تا گر کنندیعبادت م یکه تنها وقت ییهاآن
 .میمان داشتکه همه یبد

 گهیبعد از اون، د. گارهینخ س کی خوامیکه االن م یزیتنها چ» دادم جواب
 «.دونمینم

 .کشمیرا م گارهایو تمام س خرمیپاکت م کیروز بعد، در فرودگاه،  صبح
را  یی. سنگ سرد روشورودیبابت عق زدن هدر م یادیو مدت ز شودیحالم بد م

که انگار  کنمیهق هق م یطور ما،ی. در هواپمانمیجا م مایبغل کردم. دارم از هواپ
 را ترک کردم. امیعشق زندگ

با را  زیچ چیمن ه» شد. ایغرق در رؤ اه،یس یهالیبه ر رهیبلند قد، خ دختر
«.کنمیقطار عوض نم

 سوت بلند زد. کیقرمز دو انگشت را در دهان فرو برد و  مو
 .آمدیکارش خوشم نم نیاز ا «.بس کن» به دستش زدم. محکم

 ها را داخل دهان برد و آن کار را دوباره انجام داد.قرمز دوباره انگشت مو
 «.نه ادامه بده» بلند قد گفت: دختر

هان در د شتریاش را بو دو انگشت زدیسوت م شتریمز بچه قدر دختر موقر هر
درختان  یها. برگکردمی. حس مدمیشنی. مدمیدیآن را م شتریب کرد،یفرو م

ام داغ شد.عرق کرد. ته کفش امنهیصدا کرد. س لی. ردیلرز
.شدیم کیداشت نزد قطار




