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 مرض مرگ ۴

. ي حقوق براي نشر شعر پاريس محفوظ است يه كل



 مرض مرگ ۵

 ديده جا همه زمان هم بايد بشناسيدش، نبايد
 در كافه، در خيابان، در هتل، در باشيدش،

 تو، در شما، در خودتان، در فيلم، در كتاب،
 جايي دنبالِ شب در ات افراشته سكس وقتي

 هايي اشك از تا كند، جا را خودش تا گردد مي
 . ود ش خالص شود، مي ريخته آن بر كه

 : باشيد گفته . باشيد داده پول او به است ممكن
. د بيايي هرشب مدتي براي بايد
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 به بعد و باشد، كرده تان نگاه مديدي مدت زن
 ش هزينه صورت اين در كه باشد گفته شما

 . ت اس گران
 خواهيد؟ مي چه : پرسد مي شما از بعد و

 را چيز كنيد، آزمايش خواهيد مي كه گوييد مي
 آن به بشناسيد، را آن كنيد سعي كنيد، امتحان

 اين به ها، سينه اين به تن، اين به كنيد، عادت
 آوردنِ دنيا به خطر اين به زيبايي، اين به عطر،

 بدنِ اين به است، نهفته تن درين كه كودكاني
 اين به صورت، اين به ماهيچه، بي ريشِ بي

و پوست بين تالقي اين به برهنه، پوست 
 . گيرد برمي در پوست اين كه گي زنده

 كنيد، آزمايش خواهيد مي كه گوييد مي زن به
 . شايد كنيد، آزمايش روزي چند
. هفته چند شايد



 مرض مرگ ۷

 . عمر تمامِ براي حتا شايد
 چي؟ آزمايشِ : پرسد مي زن
 . داشتن دوست : گوييد مي

 چي؟ براي ديگر و : پرسد مي زن
 در كه سكسي روي خوابيدن براي گوييد مي

 . شناسيد نمي كه جايي آن است، استراحت حالِ
 جا آن كنيد، آزمايش خواهيد مي كه گوييد مي

 . جهان خاص ي نقطه آن در كنيد، گريه
 هم را من : پرسد مي زند، مي خند لب زن
 خواهيد؟ مي
 خواهم مي شناسم، نمي هنوز . بله : گوييد مي
 كه خشونتي همان با و . شوم وارد جاهم آن

تر بيش اش مقاومت گويند مي . است من عادت



 مرض مرگ ۸

 خالء از تر بيش كه ست مخملي شود، ي م
 . كند مي مقاومت

 تواند نمي كه ندارد، نظري كه گويد مي زن
 . بداند

 چيست؟ ديگر ِ شرايط : پرسد مي زن
 ساكت اش نياكان زنانِ مثل بايد كه گوييد مي

 تسليم شود، شما تسليم كاملن شود،
 زنان مثل باشد، تان مطيع تمامن تان، خواستن
 از غله انبار در خرمن برداشت از بعد كه كشاورز

 اند، خوابيده كه چنان هم و آيند درمي پا
 اين – بيايند، شان سمت به مردان گذارند مي

 كه شكل اين با كم كم بتوانيد كه است آن براي
 عادت شود، مي آميخته درهم شما شكلِ با

خدا اختيار در كه مذهب زنانِ مثل كه كنيد،
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 هم، اين – باشد شما اطاعت تحت هستند،
 بزرگ كه روزي با تدريج، به كه آن براي
 را تان تن كجا كه اين ندانستنِ از شود، مي

 تر كم بداريد، دوست خالء كدام سمت و بگذاريد
 . بترسيد

 تان نگاه ديگر بعد و . كند مي تان نگاه زن
 بعد و . كند مي نگاه را ديگري جاي كند، نمي

 . دهد مي جواب
 تر گران بازهم صورت اين در كه گويد مي زن

 . گويد مي را پرداخت رقمِ . است
 . كنيد مي قبول

 . بيايد روز هر زن
. د آي مي روز هر زن



 مرض مرگ ۱۰

 كه تخت از جايي در و شود مي برهنه اول روز
 . كشد مي دراز دهيد مي نشان او به

 ساكت زن . رود مي خواب به كه كنيد مي ش نگاه
 اش نگاه شب تمامِ . رود مي خواب به زن . شود مي
 . كنيد مي

 . رسد مي شب با زن . برسد شب با زن
 . كنيد مي ش نگاه شب تمامِ

 . كنيد مي اش نگاه تمام شبِ دو
 . زند نمي حرفي تقريبن شب دو مدت در

 . زند مي حرف . كند مي كار را اين شب يك بعد،
 تا خورد مي دردتان به آيا كه پرسد مي شما از

 اين وقتي كه گوييد مي . باشد تنها تر كم تان تن
 درستي به باشد، خودتان وضعِ به مربوط كلمه

تنها گمانِِ كه گوييد مي . شويد نمي ش متوجه
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 اضافه گيريد، مي اشتباه شدن تنها با را بودن
 : كنيد مي

 . شما با مثلِ
 : پرسد مي شب ي ميانه در ديگر بار يك بعد و

 است؟ سال از وقتي چه االن
 . پاييز هنوز زمستان، از پيش : گوييد مي

 شنويم؟ مي چه : پرسد مي طور همين
 . دريا : گوييد مي
 كجاست؟ : پرسد مي
 . اتاق ديوارِ ِ پشت جا، آن : گوييد مي

 . رود مي خواب به دوباره

 در هايش، لباس در . باشد جوان زن جوان،
دنبال بماند، ساكن كه باشد عطري موهايش،
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 بلديد كه طوري همان آخر ِ دست بگرديد، عطر
 از عطري : بگوييد . اريد بگذ رويش اسمي
 طور هر : دهد مي جواب زن . ليمو و گردان آفتاب

 . بخواهيد شما

 قرار، طبق كنيد، مي را كار آن ديگر شب يك
 به چسبيده ش، گشاده هاي ران باالي تان صورت
 باز زن كه جا آن ش، تن رطوبت در ش، سكس

 . گذارد مي تان راحت . رويد مي خواب به شود، مي

 لذت او به تفريح، روي از ديگر، شب يك
 . كشد مي فرياد زن و دهيد مي
 . نكشد فرياد كه گوييد مي زن به

. كشيد نخواهد فرياد ديگر كه گويد مي زن
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 . كشد نمي فرياد ديگر زن

 در فرياد به شما از زني هيچ ديگر پس ازين
 . آيد نمي

 جا اين تا كه رسيد مي لذتي به زن در شايد
 دانم نمي . دانم نمي بوده، ناشناس خودتان براي

 خالل از را اش لذت دورِ و كر غرَش كه
 از كه آرامي خيلي خُرخُر خالل از اش، تنفس
 حس آيد، مي و رود مي بيرون هواي تا اش دهان

 . كنم نمي گمان . كنيد مي
 : گويد مي كند، مي باز را هايش چشم زن
. ئي بختي خوش چه
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 ساكت تا گذاريد مي اش دهان روي را تان دست
 را چيزها جور اين كه گوييد مي شود،
 . گويند نمي
 . بندد مي را هايش چشم زن
 . گفت نخواهد را ها حرف اين ديگر كه گويد مي
 ها حرف اين از مردها آيا كه پرسد مي زن
 . نه كه گوييد مي . زنند مي
 . زنند مي حرف چه از ها آن كه پرسد مي زن
 كه زنند، مي حرف چيزها ي بقيه از كه گوييد مي
 . آن از جز زنند، مي حرف چيز همه از

 . رود مي خواب به دوباره خندد، مي زن

 يا تخت كنارِ رويد، مي راه اتاق در ها وقت بعضي
. دريا به مشرف ديوار درازاي
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 . كنيد مي گريه ها وقت بعضي
 شدن آغاز حالِ در كه سرمايي در ها وقت بعضي
 . رويد مي ايوان به است،
 رخت در كه زني خوابِ محتواي دانيد نمي

 . چيست است، خواب
 سوي به خواهيد مي برويد، تن ازين خواهيد مي
 خودتان سوي خودتان، تنِ برگرديد، ديگران تنِ

 گريه كه است تكليف اين از زمان هم و برگرديد
 . كنيد مي

 بيدارش . خوابد مي زن . خوابد مي اتاق، در زن،
 اتاق در بدبختي اش خواب با زمان هم . كنيد نمي

 تخت پاي زمين روي بار يك . شود مي گسترده
. خوابيد مي
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 پيش . است سان يك خوابي در هميشه زن
 لبخند خوابيدن خوب طور اين از كه آيد مي
 را اش تن كه شود مي بيدار وقتي تنها . بزند

 پيش . را اش چشمان هايش، سينه كنيد، لمس
 كه اين براي جز شود، بيدار دليل بي كه آيد مي
 . مد َ صداي يا است باد صداي كه بپرسد شما از

 : گويد مي . كند مي تان نگاه . شود مي بيدار زن
 مرض رود، مي پيش شما در پيش از بيش مرض

 . رسيده صدايتان به هايتان، چشم به
 مرض؟ كدام : پرسيد مي
 . بگويد تواند نمي هنوز كه گويد مي

 شويد، مي اش تاريك سكسِ وارد شب به شب
 كور راه اين وارد بدانيد كه آن بي بيش و كم
جا همان مانيد، مي جا همان گاهي . شويد مي
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 و باشيد آماده تا شب، تمامِ او، در خوابيد، مي
 از يا او جانب از ارادي غير حركتي لطف به اگر،

يك شد، غالب شما بر خواست خودتان، طرف 
 پرش دوباره تا كنيد، خود آنِ از را زن ديگر بارِ

 مثل كه ببريد لذت لذتي از فقط و كنيد
 . است شده كور اشك از هميشه

 مورد در . نه يا موافق باشد، آماده هميشه زن
 هيچ وقت هيچ كه است خاص ي نكته همين

 ي بيروني بديهيات تمام از زن . دانست نخواهيد
 . مرموزترست شده، شناخته حاال تا كه شما

 هيچ نه شما نه دانست، نخواهيد چيز هيچ هرگز
 چطور بيند، مي چطور او كه اين از هرگز، كس،

و تان تن به كند، مي فكر جهان و شما به
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 آن به گويد مي كه مرض اين به و تان، انديشه
 . مبتالييد

 بگويد، شما به تواند نمي . داند نمي خودش زن
 . شود نمي گيرتان دست او از چيزي
 نه شما نه هيچ، دانست، نخواهيد هرگز
 فكر شما مورد در او چه آن از كس، هيچ
 كه باشد قرن هرچند . ماجرا درمورد كند، مي

 هيچ دهد، پوشش را هايتان هستي ي فراموشي
 . بداند تواند نمي زن، او، . دانست نخواهد كس

 هيچ زن كه گوييد مي دانيد نمي هيچ او از چون
 بسنده همين به . داند نمي شما از چيزي

. كنيد مي
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 قالب در دفعه يك باشد، دراز تن . باشد بلند قد
 خدا، خود دست به گويي باره، يك باشد، ريخته

 . شخصي تصادف ناشدني پاك كمال با

 . د نباش شبيه كس هيچ به زن واقع در
 از است صاف دفاعي، هيچ بي است، دفاع بي تن

 ناسزا، بدرفتاري، و تجاوز گي، خفه . پا تا صورت
 هاي شهوت گسستن زنجير تنفر، فريادهاي

 . كند مي صدا را كشنده و كامل
 . كنيد مي اش نگاه

 هايش ران باريك، تقريبن است، الغر بسيار
 شركت تن ي زيبايي در كه زيباست چنان
 . د كن نمي

. باشيد زيبا خيلي بايد : گوييد مي او به
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 جلوي كنيد، نگاه جايم، اين من : گويد مي زن
 . هستم شما
 . بينم نمي هيچي : گوييد مي
 كه مبلغي در ببينيد، كنيد سعي : گويد مي زن

 . است شده حساب هم اين ايد، كرده پرداخت
 را اش مختلف جاهاي گيريد، مي دست به را تن
 برش دوباره گردانيد، مي برش بينيد، مي
 اش نگاه هم باز كنيد، مي اش نگاه گردانيد، مي
 . كنيد مي
 . كنيد مي رها
 . كشيد مي دست تن لمسِ از . كنيد مي رها

 شود مي چطور بوديد نفهميده شب، اين تا
ها، دست چه آن بيند، مي چشم چه آن به نسبت
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 اين . بود جاهل كند، مي لمس بدن چه آن
 . كنيد مي كشف را جهالت

 . بينم نمي هيچي : گوييد مي
 . دهد نمي جواب زن
 . خوابد مي زن

 تن آيا كه پرسيد مي او از . كنيد مي بيدارش
 . دهد مي منفي جواب . است فروش

 را ها شب اين قرارداد چرا كه پرسيد مي او از
 . است پذيرفته

 شنيده بيش و كم كه آلود خواب صدايي با
 كه اين محض به چون : دهد مي جواب شود نمي

 مرضِ به مبتال كه فهميدم زديد، حرف من با
 نامي توانستم نمي اول روزهاي . هستيد مرگ
. توانستم بعد، و . بگذارم بيماري اين روي
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 اين . كند تكرار را كلمات كه خواهيد مي او از
 مرضِ : كند مي تكرار را كلمات كند، مي را كار

 . مرگ

 كه گويد مي . داند مي كجا از كه پرسيد مي او از
 كه اين بدون دانيم مي كه گويد مي . داند مي

 . دانيم مي كجا از بدانيم
 شكلي چه به مرگ مرضِ : پرسيد مي او از

 آن به كه كسي : دهد مي جواب است؟ كُشنده
 مرگ حاملِ آن، ِ حامل كه داند نمي مبتالست،

 مرضِ حاملِ كه كسي طور، اين نيز و . است
 پيش كه ئي گي زنده بدون ميرد مي است، مرگ

 مردن از شناختي گونه هيچ بدون بميرد، آن از
. ئي گي زنده هيچ در
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 ئي گي خسته كه گويي . اند بسته هميشه ها چشم
 خوابد، مي وقتي . كند مي در به تن از را قديمي

طور همين ايد، كرده فراموش را هايش چشم رنگ 
 بعد . بوديد داده او به اول شبِ كه را اسمي
 كه نيست چشم رنگ اين كه شويد مي متوجه

 خواهد شما و او بينِ عبور غيرقابل مرز ابد تا
 و سبز بينِ كه دانيد مي نيست، رنگ نه، . بود

 . است نگاه نه، نيست، رنگ نه، ست، خاكستري
 . نگاه

 . د كن مي تان نگاه كه شويد مي متوجه
 . چرخد مي ديوار سمت به . كشيد مي فرياد

 . نترسيد شود، مي تمام زودي به : گويد مي
 سبك قدر اين كنيد، مي بلندش دست يك با

. كنيد مي نگاه . است
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 هستند، رنگ اي قهوه ها سينه عجيب، طرزي به
 خوريدشان، مي . سياه تقريبن شان نوك
 خورد، نمي تكان تن در چيزي و نوشيدشان مي
 شايد . گذارد مي بكنيد، را كارتان گذارد مي

 او به ديگر، بار يك . بكشيد فرياد بازهم زماني
 فقط بياورد، زبان به را كلمه يك كه گوييد مي
 اين او به شماست، نامِ كه اي كلمه كلمه، يك

 دهد، نمي جواب . را نام اين گوييد، مي را كلمه
 كه جاست اين و . كشيد مي فرياد دوباره پس

 زنده فهميد مي كه جاست اين و . زند مي لبخند
 . ت اس

 . نگفت را نام . شود مي محو لبخند
 مانده، خواب در صورت . كنيد مي نگاه هم باز

اما . خوابد مي ها دست مثلِ است، الل صورت
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 طي را اش تمام رسد، مي تن سطحِ به فكر
 تنهايي به بدن اين جاي هر كه طوري كند، مي

 مثلِ دست دهد، مي شهادت را اش تماميت
 ها سينه صورت، مثلِ شكم ي گي برآمده ها، چشم
 قلب، تنفس، ها، دست مثلِ پاها سكس، مثلِ

 . ن زما مثلِ ها شقيقه ها، شقيقه

 . سياه درياي به رو گرديد، برمي ايوان به
 را اش دليل كه شماست در هايي هق هق
 اند، مانده متوقف شما ي نزديكي در . دانيد نمي

 شما به توانند نمي هستند، شما از بيرون گويي
 درياي روي به رو . كنيد شان گريه تا برسند
 مثل خوابد، مي او كه اتاقي ديوار به پشت سياه،

. كنيد مي گريه خودتان روي غريبه يك



 مرض مرگ ۲۶

 درك . است خواب . گرديد برمي اتاق به
 در سرجايش برهنه، است، خواب . كنيد نمي

 كه است ممكن چطور كه كنيد نمي درك . تخت
 توسط كه بگيرد، ناديده را شما هاي اشك او

 اين تا نداند كه شود، محافظت شما از خودش
 . است ريخته هم به را دنيا تمامِ اندازه
 خودتان روي چنان هم . كشيد مي دراز او كنار
 . كنيد مي گريه

 يك با اتاق بعد . است دم سپيده تقريبن بعد
 روشن نامشخص رنگي با تاريك ي روشنايي

 را او تا كنيد مي روشن را ها چراغ بعد . شود مي
 ايد، نشناخته وقت هيچ كه را چيزي تا . ببينيد
 و بلعد مي چه آن ديدنِ مدفون، سكسِ ببينيد،

نشان را اين ظاهرش كه اين بدون دارد، مي نگه



 مرض مرگ ۲۷

 بسته خواب در طور اين كه ببيندش بدهد،
 و كك ديدنِ براي . است خواب حالِ در شده،
 روي ها سينه سرِ تا موها ي لبه از كه هايي مك

 شان وزن با كه هايي سينه شده، پخش او
 حتا شوند، مي آويزان بازوان لوالي به و افتند مي

 رنگ و باز نيمه هاي لب و بسته هاي پلك روي تا
 جايِ جاي در : گوييد مي خودتان به . پريده

معرضِ در باز، جاهاي در تابستان، خورشيد 
 . شدن ديده

 . است خواب زن
 . كنيد مي خاموش را ها چراغ

 . است شده روشن تقريبن هوا
 . است دم سپيده ي حوالي چنان هم

 آسمان فضاهاي وسعت به كه ست هايي ساعت
كجا از داند نمي زمان است، زياد خيلي . است



 مرض مرگ ۲۸

 خودتان به . گذرد نمي ديگر زمان . بگذرد
 خودتان به . باشد مرده بايد زن كه گوييد مي
 بميرد، شب ساعت درين حاال، اگر كه گوييد مي

 : است اين منظورتان شك بي بود، خواهد تر ساده
 . يد كن نمي تمام را تان جمله اما شما، براي

 آمدن باال به شروع كه شنويد مي را دريا صداي
 خواب رخت در جا اين غريبه زنِ اين . كند مي

 هاي ملحفه سفيد ي چاله در جايش، سرِ است،
 كند، مي تر تيره را زن شكلِ سفيدي، اين . سفيد
 از ناگهان كه حيواني وضوحِ يك از تر واضح
 . نيست مرگ وضوحِ كه كشيده، دست گي زنده
 حال، همين در كنيد، مي نگاه را شكل اين

كنيد، مي كشف را اش جهنمي قدرت
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 شكست قدرت ضعف، وحشتناك، ي گي شكننده
 . همتا بي ضعف ناپذير

 رو گرديد، برمي ايوان به كنيد، مي ترك را اتاق
 . زن بوي از دور دريا، به
 نور كه آسماني زير دريا است، باران نمِ نم
 را صدايش . است سياه هنوز كرده، اش رنگ بي
 ادامه اش آمدن باال به سياه آبِ . شنويد مي
 بي . خورد مي تكان . شود مي نزديك دهد، مي

 رنگ سفيد و دراز هاي موج . خورد مي تكان وقفه
 در كه بلند موجي كنند، مي طي را دريا

 سياه درياي . افتد مي فرو سفيدي از هياهويي
 در اغلب است، طوفان دوردست در . ست قوي
 كردن نگاه به را زيادي زمان . افتد مي اتفاق شب
. گذرانيد مي
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 چيز جاي به سياه درياي كه كنيد مي فكر
 شكلِ اين و شما جاي به خورد، مي تكان ديگري

 . خواب رخت در تيره
 گوييد مي خودتان به . كنيد مي تمام را تان جمله

 شما براي بميرد، شب از ساعت درين اگر كه
 كنيد، محوش جهان ي صحنه از تا است تر ساده
 چند انداخت، سياه درياي به را او شود مي

 را وزن اين با بدني تا است الزم وقت اي دقيقه
 خواب رخت تا انداخت آيد، مي باال كه دريايي به

 خالص ليمو و گردان آفتاب متعفن بوي ازين
 . شود

 در خواب، جاست، آن زن . شويد مي اتاق وارد باز
. اش زيبايي در اش، رهاشده هاي گي تيره



 مرض مرگ ۳۱

 با لحظه، هر كه شده ساخته طوري فهميد مي
 دست زيستن از تواند مي اش بدن خواسته، يك

 هايتان چشم از شود، گسترده برش و دور بكشد،
 و خوابد، مي كه است تهديد درين و شود، ناپديد

 را او شما تا دهد مي قرار معرض در را خودش
 قرار خطر معرض در را خودش كه . ببينيد

 است، نزديك قدر اين دريا كه وقتي دهد، مي
 . خوابد مي كه او و هنوز، سياه قدر اين خالي،

 . اتاق تن، دورِ
 اتاقِ ساكنِ . باشد تان شخصي اتاق تواند مي

 تشخيص را اتاق ديگر . زن يك شماست،
 اتاق شده، خالي گي زنده از اتاق . دهيد نمي

تنها . شماست همتاي بدونِ اتاق شماست، بدونِ
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 در غريب شكلي از دراز و نرم قالبِ اين
 . ست كرده اشغال را اتاق خواب، رخت

 . شود مي باز نيمه ها چشم خورد، مي تكان
 : گوييد مي مانده؟ باقي ديگر شب چند : پرسد مي
 . سه
 دوست را زن يك وقت هيچ : پرسد مي

 . وقت هيچ نه، كه گوييد مي ايد؟ نداشته
 ايد؟ نخواسته را زني وقت هيچ : پرسد مي
 . وقت هيچ نه، كه گوييد مي
 كه گوييد مي لحظه؟ يك بار، يك حتا : پرسد مي
 . وقت هيچ نه،
 : كنيد مي تكرار وقت؟ هيچ وقت؟ هيچ : گويد مي

. وقت هيچ
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 عجيبي چيزِ مرده يك : گويد مي زند، مي خند لب
 . ست

 زن، يك به كردن نگاه و : كند مي شروع دوباره
 گوييد مي ايد؟ نكرده نگاه زن يك به وقت هيچ
 . وقت هيچ نه، كه
 : گوييد مي كنيد؟ مي نگاه را چيزي چه : پرسد مي

 . را چيزها ي بقيه
 خند لب . شود مي ساكت كشد، مي را خودش

 . رود مي خواب به دوباره زند، مي

 ها ملحفه سفيد ي چاله در . گرديد بازمي اتاق به
 كه كنيد مي نگاه كسي به . است نخورده تكاني
 وقت، هيچ بوديد، نشده نزديك بهش وقت هيچ

. خودش طريق از نه همتاهايش، طريق از نه
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 نظر به مشكوك هاست قرن كه شكلي به
 . كنيد مي رها . كنيد مي نگاه رسد، مي

 نگاه را چيز هيچ ديگر . كنيد نمي نگاه ديگر
 در را خود تا بنديد مي را هايتان چشم . كنيد نمي

 . تان مرگ در كنيد، پيدا تان تفاوت
 جاست، آن زن كنيد، مي باز را هايتان چشم وقتي

 . جاست آن هنوز چنان، هم
 . است خواب . گرديد برمي غريبه بدنِ سمت به
 . مرگ مرضِ كنيد، مي نگاه تان گي زنده مرضِ به

 به كه است اش رفته خواب به تنِ روي او، روي
 به كنيد، مي نگاه بدن نقاط به . كنيد مي نگاه او

 سكس مشوشِ ي منطقه به ها، سينه به صورت،
. كنيد مي نگاه
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 تپش نظرتان به . كنيد مي نگاه قلب جاي به
 تان زبان به كلمه اين است، دورتر است، متفاوت

 نظر به است، منظم تپش . تر غريب : آيد مي
 تپيش از وقت هيچ نيست قرار كه آيد مي

 . كنيد مي نزديك اش بدن به را تان بدن . بايستد
 زنده . است زنده هنوز . است خنك است، گرم

 خودتان از . كند مي قتل به دعوت معذالك است،
 چه و كُشت را او توان مي چطور كه پرسيد مي

 دوست را چيز هيچ . كُشت خواهد را او كسي
 فكر كه تفاوت اين حتا را، كس هيچ نداريد،

 تفاوت اين كنيد، مي اش گي زنده داريد كنيد مي
 مرده هاي تن لطافت تنها . نداريد دوست هم را
 خودتان شبيه كه هايي آن شناسيد، مي را

 هاي تن لطافت ميان تفاوت ناگهان . هستند
نهايت از و است حاضر جا اين كه تني و مرده
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 شود، مي له اي ضربه با و شده ساخته ضعف
 . فرمانروايي اين شود، مي ظاهر

 مرگ مرضِ كه اوست در جا، اين كه يابيد درمي
 جلوي كه شكلي اين كه شود، مي برانگيخته

 . كند مي مقرر را مرگ مرضِ شده، باز شما

 شود، مي خارج نفسي باز نيمه دهان از
 هم باز كشد، مي كنار را خود گردد، برمي
 آميزي نبوغ طرز به گوشت ماشينِ . گردد برمي
 حركت، بي شده، خم او روي . است دقيق
 به را او توانيد مي كه دانيد مي . كنيد مي اش نگاه
 . كنيد مجبور كارها، ترين خطرناك به كاري، هر
 را تن لطافت با برعكس . كنيد نمي را كار اين

را شما تواند مي انگار كه كنيد مي نوازش طوري
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 تان دست . دهد قرار بختي خوش خطر معرض در
 هايي لب بين است، سكس ي بااليي قسمت در
 نوازش دست كه جاست آن خورند، مي قاچ كه
 برش در كه چيزي و ها لب شكاف به . كند مي

 چيزي هيچ . تن تمامِ كنيد، مي نگاه گرفته،
 . بينيد نمي
 چيزِ هر است، ممكن كه جا آن تا خواهيد مي
 غير برايتان كه بينيد نمي . ببينيد را زن يك

 . است ممكن
 . كنيد مي نگاه بسته شكلِ به

 روي كه بينيد مي را كوچكي هاي لرزش ابتدا
 و . درد هاي لرزش مثل شود، مي ظاهر پوست

 خواستند مي ها چشم گويي لرزند، مي ها پلك بعد
 انگار كه طوري شود، مي باز دهان بعد، و . ببينند
احساس بعد و . بگويد چيزي خواسته مي دهان



 مرض مرگ ۳۸

 سكس هاي لب شما، هاي نوازش با كه كنيد مي
 آبي جيرمانندش جنس از و شود مي متورم

 . شود مي خارج خون مثل گرم و چسبناك
 . كنيد مي تر سريع را هايتان نوازش وقت آن

 تا شوند مي باز ها ران كه كنيد مي احساس
 انجام بهتر را كار اين تا باشد، تر راحت تان دست
 . دهيد

 به كه بينيد مي را لذّت فرياد، يك در ناگهان، و
 تخت از گيرد، برمي در را اش تمام رسد، مي زن

 تن روي چه آن به شدت به . كند مي بلندش
 بينيدش مي بعد . كنيد مي نگاه ايد، كرده پياده

 . تخت ي سفيدي روي بر حركت، بي افتد، مي كه
 . كشد مي نفس سرعت با منفصل، هاي رعشه در
و شوند، مي بسته تر بيش بازهم ها چشم بعد، و
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 باز بعد و . چسبند مي صورت به تر بيش بعد
 . شوند مي بسته بعد و شوند، مي

 . شوند مي بسته
 خود، ي نوبه به . ايد كرده نگاه را چيز همه

 مدتي براي طور همين . بنديد مي را هايتان چشم
 . زن مثلِ مانيد، مي بسته هاي چشم با طوالني

 هاي خيابان به كنيد، مي فكر تان اتاق بيرونِ به
 در افتاده ر دو كوچك هاي ميدان اين به شهر،

 هاي شنبه اين به . قطار ايستگاه ي نزديكي
 . مانند مي هم به گي همه كه زمستان

 نزديك كه دهيد مي گوش صدايي به بعد و
. دهيد مي گوش دريا به شود، مي
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 اتاق ديوارهاي به خيلي . دهيد مي گوش دريا به
 اين چنان هم ها، پنجره خالل از . است نزديك

 آسمان به تا روز ي گي آهسته اين رنگ، بي نورِ
 خوابد، مي كه تني سياه، درياي چنان هم برسد،
 . اتاق ي غريبه

 براي بگويم توانم نمي . دهيد مي اش انجام بعد و
 اش انجام كه بينم مي . دهيد مي اش انجام چه
 . بدانم را اش دليل كه اين بدون دهيد مي
 خارج تن از شويد، خارج اتاق از توانيد مي

 شما نه، اما . رفته خواب به شكلِ از شويد،
 ديگر نفر يك كه انگار دهيد، مي اش انجام
 كه كمال و تمام تفاوت اين با دهد، اش انجام
 دهيد، مي اش انجام . كند مي متمايز او از را شما

. گرديد مي باز تن سمت به
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 سمت به پوشانيد، مي تان بدن با را اش بدن تمامِ
 نكند، اش له تان قدرت تا آوريدش مي خودتان

 كنيد، جلوگيري اش شدن كُشته از كه اين براي
 شبانه مسكنِ سمت به دهيد، مي اش انجام بعد و

 . رويد مي فرو آن در گرديد، برمي
 دوباره . مانيد مي باقي گاه اقامت درين دوباره
 كه را چيزي كنيد مي فكر . كنيد مي گريه
 دانستن اين آخرِ به دانيد، مي دانيد نمي
 ي تمامي تنهايي به كنيد مي فكر رسيد، نمي

 باور . ويژه سرنوشتي با هستيد، جهان ي بدبختي
 هستيد، حال در اتفاقِ اين فرمانرواي كه داريد

 . دارد وجود كه داريد باور
 . اش كُشتن براي لب، بر خندي لب خوابد، مي زن
. مانيد مي باقي اش تن گاه اقامت در چنان هم



 مرض مرگ ۴۲

 . است پر شما از معذالك خوابد مي كه اين با
 اين و است راه هم فرياد با كه كوتاه هايي لرزه
 مشهودتر تدريج به كنند، مي طي را تن
 ست رويائي ي بختي خوش درين زن . شوند مي
 يكي يا شما، از است، شده پر مرد يك از كه

 . ديگر يكي يا و ديگر،
 . كنيد مي گريه

 اتاق . كند مي تان نگاه . كنند مي بيدارش ها اشك
 . كند مي نگاه را شما دوباره و . كند مي نگاه را

 چه براي : پرسد مي . كند مي نوازش را تان دست
 چرا بگويد بايد او كه گوييد مي كنيد؟ مي گريه
. بداند بايد كه اوست كنيد، مي گريه
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 كه چون : دهد مي جواب لطافت با گي، آهسته به
 طور همين كه دهيد مي پاسخ . نداريد دوست

 . است
 . بگوييد او به واضح طور به كه خواهد مي شما از
 . ندارم دوست : گوييد مي او به

 وقت؟ هيچ : گويد مي
 . وقت هيچ : گوييد مي
 معشوق كشتن مرزِ در كه خواست اين : گويد مي

 بخواهيد، تنها خودتان براي را او باشيد،
 مقابلِ در قوانين، ي تمامي مقابل در بگيريدش،

 را اين بدزديدش، اخالق، هاي امپراتوري تمامِ
 نشناختيد؟ وقت هيچ شناسيد، نمي
 . وقت هيچ : گوييد مي
 چيز مرده : كند مي تكرار كند، مي تان نگاه

. ست عجيبي
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 شما از ايد، ديده را دريا كه پرسد مي شما از
 . است شده روشن شده، روز كه پرسد مي
 سال، موقعِ درين اما شود، مي روز كه گوييد مي
 اشغال را كند مي روشن كه فضايي آرامي به روز
 . كند مي
 . پرسد مي را دريا رنگ شما از

 . سياه : گوييد مي
 نيست، سياه وقت هيچ دريا كه دهد مي جواب

 . كنيد مي اشتباه حتمن كه

 شما توان مي كند مي فكر آيا كه پرسيد مي او از
 . داشت دوست را

 او از . توان نمي وجه هيچ به كه گويد مي
به بله، گويد، مي مرگ؟ خاطرِ به : پرسيد مي
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 بودنِ حركت بي اين گي، مزه بي اين خاطرِ
 . است سياه دريا كه دروغ اين دليلِ به تان، حس

 . شود مي ساكت بعد و
 بيدارش برود، خواب به دوباره كه ترسيد مي
 به . بزنيد حرف هم باز : گوييد مي او به كنيد، مي
 خودم كنيد، سوآل من از پس : گويد مي شما
 شما توان مي آيا كه پرسيد مي او از باز . توانم نمي

 . ه ن : گويد مي هم باز . داشت دوست را
 دوم بار براي وقتي پيش، اي لحظه كه گويد مي
 شديد، اتاق وارد و برگشتيد ايوان از

 در را اين گويد مي بكشيد، را او خواستيد مي
 . است فهميده ايد كرده او به كه نگاهي با خواب

 . چه براي بگوييد كه خواهد مي شما از
 شما كه چه، براي دانيد نمي كه گوييد مي او به

. نداريد را تان بيماري فهمِ



 مرض مرگ ۴۶

 كه است، بار اولين كه گويد مي زند، مي خند لب
 مرگ كه دانسته نمي شما با مالقات از پيش

 . كند گي زنده تواند مي

 . كند مي نگاه را شما هايش چشم سبز مردمك از
 اعالم را مرگ ي فرمانروايي شما : گويد مي
 از اگر داشت، دوست را مرگ توان نمي . كنيد مي

 كه كنيد مي گمان . شود تحميل شما به بيرون
 به . كنيد مي گريه نداشتن دوست خاطر به

 گريه كه است مرگ نكردنِ تحميل خاطرِ
 . كنيد مي
 به نامحسوس صورتي به . است خواب در زن

 تان مرگ . ميريد مي مرگ از شما : گويد مي شما
. ست شده آغاز



 مرض مرگ ۴۷

 نكنيد، گريه : گويد مي شما به . كنيد مي گريه
 گريستن خود بر عادت ازين نيست، احتياجي

 . نيست احتياجي بكشيد، دست

 روشن خورشيد نور با اتاق نامحسوس طرزي به
 . تاريك هنوز شود، مي

 . بنددشان مي دوباره كند، مي باز را هايش چشم
 . شد خواهد تمام ديگر، شبِ دو هنوز : گويد مي
 را هايتان چشم اش دست با و زند مي خند لب

 . خندد مي خواب هنگامِ . كند مي نوازش
 خواهد مي تان دل كه طوري همان دنيا، در تنها

 به كه گوييد مي . دهيد مي ادامه زدن حرف به
 كه بوده، ئي عوضي چيز هميشه عشق نظرتان

 دوست از هميشه كه ايد، نفهميده وقت هيچ
ايد خواسته هميشه كه ايد، رفته طفره داشتن



 مرض مرگ ۴۸

 گوييد مي . باشيد نداشته دوست كه باشيد آزاد
 به دانيد نمي كه گوييد مي . ايد شده سردرگم كه

 . ايد شده سردرگم چي در چي، خاطر
 . خوابد مي دهد، نمي گوش او

 . كنيد مي تعريف را كودك يك داستانِ
 باز را هايش چشم . است رسيده ها پنجره به روز
 گويد مي . نگوييد دروغ ديگر : گويد مي كند، مي

 چيزي شما كه طور آن وقت هيچ است اميدوار
 : گويد مي . نداند دنيا از چيزي دانيد، نمي دنيا از

 چيزي دانيد، مي شما كه شكلي به خواهم نمي
 گيرد، مي ريشه مرگ از كه يقيني اين با بدانم،

 يك و جور يك عالج، بي ي نواختي يك اين
 اين با تان، گي زنده شب هر و روز هر نواخت،
. داشتن دوست عدمِ ي كُشنده ي وظيفه



 مرض مرگ ۴۹

 جز شود، مي آغاز چيز همه شده، روز : گويد مي
 . شويد نمي آغاز وقت هيچ شما، . شما

 چرا پرسيد مي او از . رود مي خواب به دوباره
 استراحت كه ست گي خسته كدام از خوابد، مي
 باال را اش دست . پايان بي شكل اين به كند، مي
 كند، مي نوازش را تان صورت دوباره و آورد مي

 . خندد مي خواب هنگامِ دوباره . دهان شايد
 توانيد نمي پرسيد مي سوآل كه وقتي : گويد مي

 شما از صورت اين به گويد مي . بفهميد
 . مرگ از كند، مي استراحت

 فريادش دهيد، مي ادامه را كودك داستانِ
 را كودك داستانِ تمامِ كه گوييد مي . زنيد مي

 كه گوييد مي . را خودتان داستانِ دانيد، نمي
زند، مي خند لب . ايد شنيده را داستان اين تعريف 

و خوانده را داستان اين بارها كه گويد مي



 مرض مرگ ۵۰

 پرسيد مي . زيادي هاي كتاب در جا، همه شنيده،
 آيد؟ مي پيش چطور داشتن دوست حسِ كه

 منطقِ در ناگهاني نقصي از شايد : دهد مي جواب
 : گويد مي . اشتباه يك از مثلن : گويد مي . جهان
 حسِ : پرسيد مي . خواست يك از وقت هيچ

 ديگري چيزهاي از تواند مي داشتن دوست
 . بگويد كه كنيد مي التماس او به شود؟ ناشي

 شب، در اي پرنده پرواز از چيز، همه از : گويد مي
 ي نزديكي از خواب، يك روياي از خواب، يك از

 خود، از جنايت، يك از كلمه، يك از مرگ،
 . باشد معلوم اش دليل كه اين بدون باره يك
 و كند مي باز را پاهايش . كنيد نگاه : گويد مي

 شبِ اش، شده باز پاهاي ي گودي در باالخره
 شبِ بود، جا اين : گوييد مي . بينيد مي را سياه
. جاست اين سياه،



 مرض مرگ ۵۱

 واردش كه چنان هم . آييد مي . بيا : گويد مي
 ديگر : گويد مي . كنيد مي گريه هم باز ايد، شده
 تا كنيد خود آنِ از را من : گويد مي . نكن گريه
 . شود تمام

 . كنيد مي خود آنِ از را او كنيد، مي را كار همين
 . شود مي تمام
 . رود مي خواب به دوباره

 او و شويد مي بيدار . نيست جا اين ديگر روز يك
 تن جاي . است رفته شب در . نيست جا اين ديگر
. است سرد جايش هاست، ملحفه در هنوز



 مرض مرگ ۵۲

 اما نيست، خورشيد هنوز . است دم سپيده امروز
 از كه حالي در شده، روشن آسمان هاي گوشه
غليظ ريزد، مي زمين به تاريكي آسمان وسط . 

 . نيست تنها شماي جز چيزي هيچ اتاق در
 با شما و او تفاوت . است شده ناپديد اش تن

شود مي تاييد اش ناگهاني غيبت . 
 به رو ي تاريكي در ساحل، در دست، دور در

 از و كشند مي فرياد دريايي هاي مرغ پايان،
 كه را هايي شن و كنند مي تغذيه خاكي هاي كرم
 تاريكي، در . كاوند مي اند، كرده رها دريا جزر

به ناگهان گرسنه، ي دريايي هاي مرغ بلند فرياد 
 را فرياد اين وقت هيچ كه آيد مي نظرتان
. ايد نشنيده



 مرض مرگ ۵۳

 . بازنگردد وقت هيچ ديگر زن
 را ماجرا كافه يك در اش، رفتن از بعد شبِ

 . كنيد مي تعريف
 چنين انگار كه كنيد مي تعريف طوري ابتدا،
 بعد . كشيد مي دست بعد و است، ممكن كاري

 چنين كه طوري كنيد مي اش تعريف خنده با
 از را قضيه كه اين يا و باشد غيرممكن چيزي

 . باشيد درآورده خودتان
 اتاق در اش غيبت متوجه شايد ناگهان، بعد، روز

 كنيد حس را خواست اين شايد بعد، روز . بشويد
 تان، تنهايي غرابت در باشد، جا اين بخواهيد كه
 . شما براي اش بودن غريبه وضعيت در

 بگرديد، اش دنبال به تان اتاق از بيرون در شايد
 اما . ها خيابان در ها، ايوان در ساحل، در

روز نورِ در كه چرا كنيد پيدايش توانيد نمي



 مرض مرگ ۵۴

 نخواهيد باز را او . شناسيد نمي باز را كس هيچ
 و رفته خواب به تنِ جز چيزي او از . شناخت

 ورود . شناسيد نمي بسته يا باز نيمه هاي چشم
 وقت هيچ بشناسيد، باز توانيد نمي را ها تن

 نخواهيد وقت هيچ بشناسيد، باز توانيد نمي
 . توانست

 كه بود تنها خودتان روي كرديد، گريه وقتي
 تحسين بودنِ ناممكن روي نه و كرديد گريه

 را شما كه تفاوتي خالل از او به رسيدن برانگيز
 . د كن مي جدا هم از

 در زن كه را اي كلمه چند تنها ماجرا تمامِ از
 كلماتي آوريد، مي ياد به آورده، زبان به خواب

 : گويند مي باز را هستيد مبتال آن به چه آن كه
. مرگ مرضِ



 مرض مرگ ۵۵

 اش دنبال ديگر كشيد، مي دست زود خيلي
 . روز در نه شب، در نه شهر، در نه گرديد، نمي

 از شكل تنها توانستيد صورت اين به معذالك
 گي زنده بود، مقدور برايتان كه را عشق اين

 اتفاق كه آن از پيش اش دادن دست از با كنيد،
. بيافتد



مرض مرگ ۵۶



 مرض مرگ ۵۷

 . شود اجرا تئاتر در تواند مي مرگ مرضِ
 در سفيد هاي ملحفه روي بايست مي ها شب جوانِ زنِ

 او، دور . باشد برهنه تواند مي . باشد خوابيده صحنه وسط
 . كند مي تعريف را ماجرا و رود مي راه مردي

 . گويد مي حافظه روي از را اش متن كه است زن تنها
 دور كه حالي در يا و ايستاده، يا خواند، مي را متن مرد
 . رود مي راه زن

 وقت هيچ شود، مي صحبت او از داستان در كه مردي
مورد را جوان زنِ كه زماني حتا . شود نمي داده نشان



 مرض مرگ ۵۸

 را متن كه مردي ي واسطه به دهد، مي قرار خطاب
 . زد خواهد حرف خواند، مي

 هيچ كه معتقدم . گيرد مي را بازي جاي خوانش جا درين
 جاي چيز هيچ گيرد، نمي را متن يك خوانشِ جاي چيز

ئي بازي هيچ هيچ، كند، نمي پر را متن ي حافظه كمبود . 
 هاي اتاق در انگار كه بزنند حرف طوري بايد بازيگر دو

 . يكديگر از جدا هستند، متن نوشتن مشغول جدا
 . رود مي بين از شود، گفته تئاتروآر شكلِ به متن اگر

 پايين، زن صداي باشد، بلند بايست مي مرد صداي
 . انگارانه سهل تقريبن

 باشد، طوالني زن دور مرد حركت مسير كه خواهم مي
 كه شود گم تئاتر در طوري مرد كنيم، گم را مرد كه

 بيايد، نور سمت به كه اين براي شده، گم زمان در انگار
 . ما سمت به

 تمامِ تا زمين، سطح در تقريبن باشد، پايين بايد صحنه
. شود ديده زن



 مرض مرگ ۵۹

 شود، مشاهده سكوت فضاهاي بايست مي ها شب بين در
 . افتد نمي اتفاق زمان گذرِ جز چيزي مدت درين
 ضعف يك به مبتال خواند مي را داستان كه مردي

 – ست ديگري مرد آنِ از كه است، كشنده و اساسي
 . شود نمي داده نشان كه مردي

 . است خودش زيباست، زن
 . رسد مي فرا دريا صداي تاريك و بزرگ ي دريچه يك از

 وقت هيچ شود، ديده سياه مستطيلِ همان هميشه
 . باشد زياد بيش و كم دريا صداي . شود نمي روشن
 تاريك، ي صحنه يك در . شود نمي ديده جوان زنِ رفتنِ

 ميان در گردد برمي نور كه وقتي و شود، مي ناپديد زن
 در كه دريايي صداي و سفيد هاي ملحفه فقط صحنه

 . شود مي شنيده سياه درِ از شود مي شكسته هم
. نيست كار در ئي موسيقي



 مرض مرگ ۶۰

 كه خواهم مي بسازم، فيلم متن ازين باشد قرار اگر
 شكستنِ هم در كه باشد طوري دريا روي هاي اشك
 . شود ديده زمان هم تقريبن مرد صورت و دريا هاي موج
 دريا ي سفيدي و ها ملحفه ي سفيدي بينِ اي رابطه كه

 . باشد دريا از تصويري ها ملحفه كه . باشد داشته وجود
 . كلي هاي اشاره نظر جنبه از اين

دوراس مارگوريت


