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 ها روش دفاع دربرابرعقرب

 
ر بـوئنـس   د 1942   ي آرژانتینی، متولد ه  و سـورنتینـو، نویسند  فـرنـاند

هاي خیالی و گاه وحشت نقش  رونمایه  ر غالب آثار وي د  د. آیرس است

جن . ترجمه شده استهاي او به فارسی  برخی از داستان.   ارد  اي د ه  عمد

و پري داستان این نویسنده را با اجازه و اطالع خودش منتشر کرده 

 است

   
   

ها که بوئنس آیرس را تهدید  مردم از زیاد شدن بیش ازحدعقرب

کنند، حیرت زده، هراسان و حتی عصبانی هستند، شهري که تا این  می

  . ودطور کامل از شر این دسته از عنکبوتیان راحت ب اواخر به

ها  هاي دفاع سنتی در برابرعقرب ذوق همیشه به سراغ روش افراد بی

هایشان را پر از  اما افراد باذوق خانه. اند، آن هم استفاده از سم رفته

ها را نوش جان  کنند، به این امید که عقرب وزغ، قورباغه و مارمولک می

ورند، خ با این وجود، هر دو دسته در کار خود حسابی شکست می. کنند

کنند و خزندگان نیز به خوردن  ها ازخوردن سم خودداري می چون عقرب

عرضگی و  هر دو دسته از روي بی. دهند ها جواب رد می عقرب

آن هم بیشتر کردن کینه و : دستپاچگی، تنها در یک چیز موفق هستند



امکان داشته باشد، به زبان آوردن آن نسبت   ست و اگر ها دشمنی عقرب

  .  به انسان

ولی  ام آن را تبلیغ کنم،  من روش دیگري سراغ دارم وتالش کرده

ي دیگر پیشگامان، به من محل سگ هم  ام مثل همه موفق نشده

اعتقاد دارم که روشم با تمام شکسته نفسی، نه تنها . اند نگذاشته

  . هاست بهترین، بلکه تنها روش ممکن براي دفاع در برابر عقرب

از برخورد مستقیم، درگیري مختصر و خطرناك و قانون کلی آن، پرهیز 

دانم که آدم باید  البته می. (ها است مخفی کردن نفرت نسبت به عقرب

دانم که نیش عقرب کشنده  دارد و این را هم می جانب احتیاط را نگه

پوشیدم،  حقیقت مسلم این است که اگر یک لباس غواصی می. است

راستش، اگر آن لباس را . دممان به کلی از نیش عقرب در امان می

اما . ترسم فهمیدند که از آنها می ها بی بروبرگرد می پوشیدم، عقرب می

اما آدم نباید . ها خیلی وحشت دارم خودمانیم، من از عقرب

  .)اش را ازدست بدهد خونسردي

شود و آن دوري از  ي ساده سراغ دارم که موثر واقع می یک چاره

اول . دیدآمیز است و دو مرحله ساده داردخشونت و ادا و اطوارهاي ته

گذارد تا  این کار نمی. بندم این که مچ شلوارم را با کش خیلی سفت، می

کنم سرما  دوم هم وانمود می. ي شلوارم بخزند ها به داخل پاچه عقرب

. کنم به دست می کند و همیشه یک جفت دستکش چرمی ناراحتم می

آنهایی که . (دارد امان نگه میهایم را از نیش در  این کار هم دست

اند و  هاي آن اشاره کرده خوانند، به نقطه ضعف ي یاس می همیشه آیه



اند که این  بدون آنکه به فواید انکارناپذیر و کلی آن توجه کنند، گفته

اما، سر را دیگر نباید بپوشانیم، چون .) خورد روش به درد تابستان نمی

ها را نسبت به ما جسور و  این روش بهترین راهی است که عقرب

ها در حالت عادي هم عادت ندارند تا  تازه، عقرب. کند خوشبین می

خودشان را از روي ارتفاع سقف روي صورت آدم بیندازند، اما چرا دروغ 

ي  به هرحال، یک بار براي همسایه(کنند بگویم، گاهی این کار را می

د بود و حاال آنها را یتیم ق ي ناز و قد و نیم ام که مادر چهارتا بچه قبلی

بدتر از آن باید بگویم که این حقایق . گذاشته و رفته است، اتفاق افتاد

تر و  ها را سخت شود و مبارزه با عقرب هاي غلطی می  باعث طرح نظریه

اش با آن اطالعات  راستش، شوهرِ جان به در برده. کند تر می پر زحمت

ن شش عقرب به شدت مجذوب گوید که آ با قاطعیت می  ضعیف،   علمی

گوید که  او با آوردن دلیلی واهی می. هاي آبی قربانی شده بودند چشم

. اند تایی تقسیم شده ي سه ها براي هر مردمک چشم به دو دسته نیش

صادقانه بگویم که من اعتقاد دارم این حرف، خرافات محضی است که 

  .)گویند این افراد بزدل از روي ترس، آن را می

ها  ها، الزم است در هنگام حمله به عقرب ي دفاع مثل همه درست

ها، من  ي این حرف با همه. خبر هستیم وانمود کنیم که از وجود آنها بی

ام تا هر روز هشتاد تا صد عقرب را با خونسردي  اتفاقی موفق شده

ام که  من براي بقاي آدمی، روشی را شروع کرده. تمام نفله کنم

  . عیب ونقص ود و اگر شد، بیامیدوارم سرمشقی بش

   



کنم که  اگر توي آشپزخانه درحال خواندن روزنامه باشم وانمود می

کنم  هر چند وقت یکبار، به ساعتم نگاه می. حواسم به جایی دیگر است

: گویم ها صدایم را بشنوند، به خودم می و زیرلب، طوري که عقرب

غیرقابل اعتماد » ؟زند برپدرت لعنت، پس چرا این یارو پرس زنگ نمی«

شود تا با خشم چند بار  اي می آورد و بهانه بودن پرس کفر مرا باال می

با این کار، دمار از روزگار حداقل نباشد ده عقرب . با پا به زمین بکوبم

قراري را با  این حالت بی. آورم اند، در می که کف زمین را پوشانده

شوم که  ش موفق میکنم و در این رو هاي نامنظم تکرار می فاصله

اش این نیست که به بیشتر  اما، معنی. حسابی دخلشان رابیاورم

مثل پنج . (اعتنا باشم اند، بی هایی که سقف و دیوارها را پوشانده عقرب

هر از گاهی، .) دریاي سیاه درحال حرکت، لرزش و تغییرجهت هستند

کنم  میزنم و جسم سنگینی را به طرف دیوار پرت  خودم را به جنون می

راه گفتن به این پرس نکبت به خاطر زنگ  و به راحتی از کنار بد و بی

حال  ي شرمندگی است بگویم که تا به مایه . گذرم اش نمی نزدن طوالنی

تابه و  ام و با ماهی چند دست فنجان و ظرف و ظروف را شکسته

کنم، اما ارزش دفاع از خودم خیلی  هاي قر و درب وداغان سر می قابلمه

. پرس است. کند دست آخر، یک نفر تلفن می. ست ها تر از این حرف باال

به طور طبیعی، شتاب و . برم کشم و به طرف تلفن هجوم می داد می

شوم که  ام اینگونه است که متوجه هزاران هزار عقربی نمی واپسی دل

اما . ترکانم و آنها را مثل تخم مرغ زیر پا می. اند روي زمین پخش شده

روم و دراز  سکندري می. روم ها، دیگر سراغ این روش نمی وقتگاهی 



افتم و به این طریق، بیشتر با زمین تماس پیدا  به دراز به زمین می

وقتی دوباره سرپا . کشم هاي بیشتري را می کنم و در نتیجه عقرب می

هایم را تزئین  ها را که لباس هاي چسبناك عقرب ایستم، جنازه می

این کار ظرافت خاصی دارد و باعث . کنم کی جدا میاند، یکی ی کرده

  . ي پیروزي را بچشم شود مزه می

داري را  از موضوع بیرون بیایم و داستان خنده خواهم کمی  حاال، می

اي که چند روز پیش برایم اتفاق افتاد و  داستان آموزنده. تعریف کنم

ت ناهار وق. بدون آنکه خودم بخواهم، نقش یک قهرمان را بازي کردم

. اند ها روي میز را پوشانده مثل همیشه، متوجه شدم که عقرب. بود

با صبر و حوصله نگاهم را . ها و اجاق را هم پوشانده بودند چنگال قاشق

از وقتی که . برگردانم و آنها را آرام آرام هل دادم و به روي زمین ریختم

ام براي  گرفتهگذرد، تصمیم  ها می بیشتر وقتم با کلنجار رفتن با عقرب

غذایم را که . آن هم چند تا تخم مرغ: خودم غذاي حاضري درست کنم

شرم و حیا را که از  هاي بی خوردم، هر از چندي، چند تا از عقرب می

- دفعه، عقرب درشت و خر یک. زدم روي میز باال رفته بودند، کنار می

  . زوري افتاد توي بشقابم

این . دانستم چه کنم نمی. داختمقاشق و چنگالم را ان. زهره ترك شدم

عمل قضا قورتکی بود؟ یا به شخص خودم حمله کرده بودند؟ یک 

آخر این عقرب از جانم چه . اي گیج ماندم امتحان بود؟ لحظه

خواست؟ فوري به یادم افتاد که در مبارزه با آنها یک سرباز  می

را ام  خواستند من را مجبورکنند تا روش دفاعی می. کارکشته هستم



اما من به کارایی . برگردم عوض کنم و با قاطعیت به حالت تهاجمی 

شدند به من کلک  ام خیلی مطمئن بودم و آنها موفق نمی استراتژي

  . بزنند

ها شلپ  خودم را کنترل کردم و عقرب را تماشا کردم که توي تخم مرغ

اش را مثل  بدنش به رنگ زرد درآمده بود و دم سمی. کرد شلپ می

داد،  کند تکان می اي که درخواست کمک می کشتی شکسته ملوان

کرد و  راستش حواسم به عقربی بود که با مرگ دست و پنجه نرم می

چیزي نمانده . حالم را به هم زد اما  ي قشنگی درست کرده بود،  منظره

به فکرم رسید که بشقاب را توي سطل . بود افتضاح به بار بیاورم

همه، با اراده قوي که دارم، به موقع جلو خودم با این . آشغال خالی کنم

اگر این کار را نکرده بودم، مورد خشم و نفرت هزاران هزار . را گرفتم

ها مرا  عقربی قرار می گرفتم که از سقف، دیوارها، زمین، اجاق، المپ

گرفتند و به این نتیجه  اي به دست می بعد، آنها بهانه. کردند تماشا می

داند چه اتفاقی  وقت خدا می من حمله کنند و آنرسیدند که به  می

  . افتاد می

کرد،  دلم را به دریا زدم که حواسم به عقربی که هنوز در بشقابم تقال می

حتی ته بشقاب را با تکه نانی پاك . مرغ خوردم آن را با تخم. نباشد

حالم را به هم نزد، شاید . مرغ باقی نماند کردم تا چیزي از عقرب و تخم

ام به خوردن  خاطر طعم ترشش بود و یا به این خاطر بود که ذائقهبه 

بعد از آن، به . آخرین لقمه را با رضایت خوردم. عقرب سازگار نبود

تر از آن است که فکرش را  فکرم رسید که پوست عقرب سفت



ها  ي عقرب کردم و ممکن بود رودل کنم و براي آنکه مزاحم بقیه می

  . لکا سلتزر هم روي آن خوردمیک لیوان آ  نشده باشم، 

   
هاي مختلفی را از همین روش سراغ دارم، اما این یکی چیز  شیوه

فقط یادتان بماند که همیشه در این کار طوري پیش . دیگري است

همه،  با این. خبر هستید ها بی بروید که انگار از حضور یا وجود عقرب

اند که حمالتم  همیدهها ف فکر کنم عقرب. اند االن به من خیلی شک کرده

جوش را که به زمین انداختم، یکدفعه  دیروز، ظرف آب. اتفاقی نیست

متوجه شدم از روي در یخچال، سیصد یا شاید چهارصد عقرب با کینه 

  . کنند باري مرا تماشا می و بدگمانی و به طرز مالمت

ي  وهتوانم به شی اما، فعالً نمی. رو بشود ام نیز با شکست روبه شاید شیوه

  . ها فکرکنم دفاع بهتري براي دفاع از خودم در برابرعقرب

 


