
               ۷شماره                                                      آرمان                                                                

68 

 

 Angel  Ladiesاز داستان بلند  فصلی

1 دوامی خسرو
 

 

 

رانددي،، سدمت    صد ونودي  نشاني، هماني بود كه پيرمرد داده بود. سي و هفت مايل كه در جاده

. بده طدرف   شدد  ديده مدي  كه دو كاكتوس بلند در دو طرف آننمايان شد راستمان خياباني شني 

كوه راندي،. سه پيچ از خيابان شني را كه گذراندي، به كوچده اي باريدپ پيديددي، و چندد  دد       

ي دو عقاب را در دو طدرف آن نبد     كه مجسمهگذشتي، دروازه ي چوبي نيمه بازي  از جلوتر،

و سدري رو   كرده بودند. هر دو خاكستري؛ يكي كز كرده و پَربسته و آن يكي با بال هاي گشوده

 به آسمان.

 نشسته بودند.روي صندلي عق  داريوش و سوسن، دست در گردن ه، 

ه ه مي رفتي،، اگه اوضاع احدوال خردري نددود، بددد دسدت     داريوش گفت، بهتر بود اول ماها مردون

 جمدي مي رفتي،.

                                                 
1
 نویسان داستان از (۲۰۰۴ سال) ایران در کوتاه داستان مجموعه بهترین نشان برندهخسرو دوامي   

 :است رسیده انتشار به او از مجموعه داستان تاكنون سه  که است کالیفرنیا کناس و تمهاجر ژانر
و مجموعه  یداستان بلند یاس ایران ،Angel Ladiesاركوپولو، و داستان بلند پرسه، پنجره و هتل م

 آماده چاپ دارد. را هم  یداستان آمبوالن
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 مرجان گفت، بيخود كردين! تازه شما دو تا ه، به خاطر گل روي من و سوسن دعوت شدين.

 

تاريپ بود. من مي راند . كوچه خاكي بود و پر از دست انداز. پيرمرد گفته بدود تدا بداكي كدوه     

كدرد. جلويمدان هديچ آبدادي و هديچ ندوري نددود. پشدت سدرمان هد،           كه براني،، ما را پيدا خواهد 

،، ك بده كي گدرد و خداك    يگرد و خاك و ديگر هيچ. همينرور كده بداك مدي رفتد    تاريكي بود و

ديد  و بدد جيپي كه چراغ مي زد و فاصله اش را با ما كد، مدي   پشت سرمان، دو چراغ نوراني را 

 كرد.

 داريوش گفت، پليسه!

 شدي؟ آخه پليس اينو ت ش  اينجا چيكار مي كنه؟گفت،، باز جني 

جيپِِِِ لكنته، چراغ توي ماشدين هد،    به موازات ما ايستاد. با باز شدن درِِِِِِِِِِِِِِِِديگر ه، كنار زد . ماشين 

 روشن شد و زني لدخندزنان پرسيد:

Where are you going? 

 مرجان به جاي من سرش را جلو آورد و گفت:

We are going to the Indian Sweat Lodge. 

پشت جيپ پر از پتو و متكا و ظرف و خِرت و پرت هاي ديگر بود. زن نگاهي بده تدپ تدپِ مدا     

 انداخت و گفت،

Who is your host? 

   مرجان گفت،

We were invited by the gentleman who works and lives in the bottle 

house. 

 و گفت، انگشتش را به عالمت پيروزي باك آوردزن لدخندي زد ، دو 

You are in the right track. Just follow me. 

ر پشت شيشه ماشين پر از شدارهاي مختلد  بدود. بداكي    بد. ما راه افتادرِِِِ ماشين را بست و جلوي 

 :برگرداني چسدانده بودند كه رويش نوشته بود شيشه ه، عكس

Peace Please. 
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 M.R. قط دو حرف بود و يپ نقره بين آنهاشماره ي ماشين ف

 موشه ها لختمون نكنن! -داريوش گفت، حاك اين گوشه

پدي   مي تونين مدن و مرجدان رو اون بداك پيداده كندين، بدرين       ،سوسن گفت، اگه خيلي مي ترسين

 ي خودتون،آخر ش  بياين دندالمون.برنامه ها

هيدكداممان جوابش را ندادي،. از چند پيچ و دست انداز ديگر كه باك رفتي،، سمت چپمان كلده 

جلدوي كلدده ايسدتاد.     ،. جيدپ زن ش كدور سدو مدي زد   سدردر  بدر اي چوبي را ديدي، كه فانوسدي  

فدانوس را برداشدت و جلدوي ماشدين گرفدت، بدا زن        .پيرمرد را ديدي، كه از كلده بيرون آمدبدد،

،. پيرمدرد درِِِِ  يبه راهش ادامه داد. جلوتر رفتانگار ما را به او سپرد و خود  زن  .خوش و بشي كرد

 كلده را بست، فانوس را خاموش كرد. جلوي ماشين آمد و گفت،

You are late. Let’s go! You are the last ones! 

تفداوت آشدكار   بدا آندده كده روز ديدده بدود        شپيرمرد كنار داريوش نشست. توي آينه، صورت

عينپ و كالهش را برداشته بود. موهاي خاكستري اش را از دو طرف بافتده و روي شدانه    داشت.

 هايش ريخته بود.

 داريوش گفت،

Sir! Do you have any drsee code in the ceremony? 

 پيرمرد خنديد. گفت،

Just feel comfortable! That’s it! 

 

در سكوت، باك رفتي،. چند د يقه بدد، جايي ايستادي، كه به نظدر مدي آمدد چندد متدري بيشدتر تدا        

پارك كدرده  آن گوشه و كنار در باكي كوه نمانده. برابرمان زمين مسرحي بود كه ماشينهايي را 

روشدن  فانوسدمان را  بودند. توي تاريكي پياده شدي،. پيرمرد مسير را نشانمان داد و از ما جدا شد. 

حاك چادرهاي كوچپ و رنگ به رنگ را مي ديدي، كه اطراف، هر جا كه بوتده اي بدود    كرد .

هوا مي رفدت. بددد صدداي آرا     به و سنگي، برپا شده بود. دورتر، دايره هاي در ه،ِِِِ دودي سفيد 

 ديدد .  كه بين راه ديده بودي،، را ، زنيبا فاصله يي رو به رويمان،طدلها را از كي بوته ها شنيدي،. 

به جاي برپا كردن چادر، كيسده خدوابش را بدين دو     ،برايمان دستي تكان داد و لدخندي زد. ديد 
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با پاي برهنه رفت  و آورد و زير متكايش گذاشتدر كفشهايش را از پا بدد كرد،  بازتخته سنگ 

 توي تاريكي. ما ه، گوشه اي دنج را انتخاب كردي، و مشغول برپا كردن چادرهايمان شدي،.

 مرجان گفت، زود باشين!

 من گفت،، من كه مايو ندار !

 سوسن گفت، مايو مي خواي چيكار؟

 داريوش گفت، بزن بري،، بقيه ش با من!

. از كي چادرها و بوته ها كه گذشتي،، برداشترفتي،. سوسن دف و ني اش راسفيد به طرف دود 

ده بودندد. از پلده هداي سدنگي     به پله هاي سنگي باريكي رسيدي، كه دو طرفش را شمع و عود چي

را كه باك رفتي،، در باكترين نقره ي كوه زميني صاف و بزرگ را ديدي، كه وسدط آن دايدره اي   

 از آتش برپا كرده بودند.

 داريوش گفت، يا كر  الكاتدين!

 به دايره ي آتش نزديپ شدي،. زنها و مردهايي را ديدي، كه آرا  طدل مي زدند و مي خواندند:

 تا هِي نا هِي  هاشانا

 هاشاناتا هِي نا هو

 

مي شدند، بيشترشان همسدن و سدال خودمدان. ا لد  زن بودندد. همده لداسدهاي         يسي د چهل نفر 

راحت پوشيده بودند.  مردها با پيراهن و شلوار گشاد وكفشهاي كتاني،و زنهدا بدا دامنهداي بلندد و     

 جمديدت بدين   از پشت جمع شدده، گُلدار و دمپايي. چند  مرد سرخپوست ه، ديدي، كه با موهاي 

 تنه هاي بريدده   بجاي صندلي،ي ازآتش چيده بودند. اي از سنگ را با فاصله انشسته بودند. دايره 

يپ،  هردرخت گذاشته بودند. به پيشنهاد مرجان  رار گذاشته بودي، كه جدا از ه، بنشيني،.  شده

ود. سرخپوستي كه كنار من نشسته در چهار طرفِ دايره ي آتش نشستي،. هنوز از پيرمرد خدري ند

بود، چپقي بلند و بسته اي توتون را از توي ساك دسدتي اش بيدرون كشديد. چپد  را چدا، كدرد،       

پكدي  هد،  پكي عمي  به آن زد و بدد چپ  را دست به دست گرداند. چپ  به من ه، رسديد و مدن   

خندد. دو تا از سرخپوسدتها  به سرفه افتاد . ديد  داريوش دارد به من نگاه مي كند و مي باززد  و 
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مسئول روشن نگه داشتن آتش بودند. هرچند د يقه يكدار تنه هاي خشپ را مي آوردندد، وردي  

هيزمهدا سدنگهايي   زيدر  را بدا زاويده اي از زمدين، دور آتدش مدي گذاشدتند.       تنه هدا مي خواندند و 

يدپ نفدر هد،     د و ني مدي ز دند، يپ نفر كوبيمي  هاطدلروي گداخته را مي ديد . حاك چند نفر 

ل ها نشسدت و آرا   اسازي كوچپ شديه كمانده. سوسن ه، دَفش را بيرون آورد، كنار گروه طد

آنها را همراهي كرد. يپ نفر شاخه هاي دسته شده ي گياهي سددز را در آتدش ريخدت. صدداي     

شددله هداي آتدش،    پشت جلز و ولزي آمد و ذره هاي آتش بود كه در هوا پراكنده مي شد. بدد، 

يرمرد را ديد  كه از كي بوته هاي تاريپ، با لداس همرندگ خداك بيدرون آمدد. همده يكبددا       پ

 گفتند:

 ه هي’وتيزد اي ناي اي ا

پيرمرد ك  دستهايش را روي ه، گذاشت. شانه هايش را به جلو خ، كدرد، دسدتها را در   

 امتداد صورت باك آورد و گفت،

 ه’وتيزد اي ناي اي ا 

بزرگ را به پيرمرد داد با چوبي باريپ كه ته آن را بدا پوسدت حيدواني    پيرمرد نشست. زني طدلي 

 شدند. گفت،آرا  گره زده بودند. پيرمرد چهار بار روي طدل كوبيد. صداها 

Welcome to our Sweat Lodge. We are here tonight to purify our 

mind, body, spirit and heart. I am your host and I am the medicine 

man. My medicine name is Thunder Storm. You can call me T.S. 

ند. اول يكي كوبيدبدد صداي كوبش طدلها شروع شد. به نوبت، در جهت عقربه هاي ساعت مي 

چپ  را دسدت  ديگران دند. كوبيهمه با ه، مي  ؛بدد، بدد كناري ش و نفر بدد تا آخريمي كوبيد

به دست گرداندند تا به تي.اس رسيد. تي.اس بسته ي توتوني را از توي كيد  دسدتي اش بيدرون    

ن چپ  را عوض كرد. روشنش كه كرد، پكي به آن زد و به نفر كنار دسدتش داد كده   كشيد. توتو

مرجان بود. مرجان چپ  را گرفت، پكي زد و بده زندي داد كده در راه ديدده بدودي،. بددد صدداي        

كوبش ضربها ساكت شد و تي.اس ني كوچپ و باريكي را از توي كيفش بيرون كشيد و بدا آن  

ني را كناري گذاشت و همه ي صداها ساكت شدند. سكوت جمدع  آهنگي آرا   را نواخت. بدد 

چند د يقه اي طول كشيد. فقط صداي جر ه هاي آتش بود و صدداي تركيددن هيزمهدا و صدداي     

 جيرجيركي و ديگر هيچ. تي.اس با صداي بلند وردي را خواند :
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 هو ميتا كاي اُيارين .هِچ اِتِ اُكهِه

 -مديسين نِي،" آمده بودند سپاسگزاري كرد. آدمها، ا ل تي.اس از آدمهايي كه از جاهاي دور 

ريدن  " از سدياتل آمدده بدود.    "روباه خاكسدتري  -گرِِِِي ِِِِفاكس". خودشان را داشتند "اس، مقدس

از بركلي و چند نفر ديگر كه اسمشان  "خرس نشسته -سيتينگ بير" از بارستو، "رنگين كمان-بو

بودند مثل ما كه بار اولشان بود، نه اس، مقدس داشتند و نه بدا آداب و  ه، ه. آدمهايي ازخاطر  رفت

بوتده هدايي   مراس، آشنا بودند. دوباره صداي كوبش طدلها شروع شد. تي.اس از جايش بلند شدد.  

، دسدته  شاخه هاي كوچپ را از هد، جددا كدرد    .باريپ و خشپ را از توي كيفش بيرون كشيد

چست و چاكك همانرور كه با صداي بلند وردي را مي خواندد ، بده آتدش نزديدپ     شان كرد و 

دسته را روي خاكسترهاي كناره ي آتش گذاشت. همه بلند شدي، و از آتش فاصله گرفتي،.  .شد

داشدت، از روي سدنگ   تي.اس، دسته ي آتدش گرفتده و دودانددود گيداه را از كنداره ي آتدش بر      

گذشت و جلوي مرجان ايسدتاد. بددنش را آب و تدابي داد، دسدته ي گيداه را همدراه بدا چدرخش         

انگدار  بدنش سرتاپاي مرجان باك و پايين برد، چهار بار دسته را با سرعت دور مرجدان چرخاندد و   

ش را كدرد. سدر   شنيد . بدد ايسدتاد و تدوي صدورت مرجدان نگداه      را مي خواند كه من نمي وردي

تي.اس رفت جلوي نفر بدددي و  سري تكان داد . جلوي گوش مرجان برد و چيزي گفت. مرجان

رسيد. من محو اين فضاي  ري  و آدمهاي  ري  تدر   ه، را تكرار كرد. نوبت به من هاهمين كار

جلوي من كده ايسدتاد و تدوي چشدمهاي، كده خيدره شدد،         تي .اسشده بود . شايد تأثير چپ  بود.

مثل فيلمي با شتابي تند از نظر مي گذراندد. شدايد هد، مدن     را دارد تما  زندگي ا  كرد   اسحسا

بود  كه همه زندگي ا  را در همان چند لحظه توي ني ني چشمهاي تي.اس مرور مي كرد . بددد  

تي.اس سرش را با سرعت جلو آورد و توي گوش، چيزي گفت. كلمه اي يا اسدمي ندامفهو  كده    

چيست. تي.اس از كنار من رد شدد و همدين مراسد، را بدراي سوسدن و      هرچه فكر كرد  نفهميد  

داريوش و چند نفر ديگر تكرار كرد. مراس، نامگذاري كه تما  شد، تي.اس به جاي اول خودش 

 ،برگشت و ما ه، هر كدا  در جاي ساب  خودمان نشستي،، همه با نا  جديدمان. تي.اس گفت

From now on, you will be identified only by your medicine name. 

 همه با صداي بلند خواندند:

 هو ميتا كاي اُيارين .هِچ اِتِ اُكهِه

 تي.اس گفت:
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Now we are going to the Sweat Lodge. To the tree of love. We want 

to cleanse ourselves from any negative emotions such as jealousy, 

resentment and hatred. Please do not bring anything that is not 

natural to the mother earth, such as jewelry, watches, gold, silver and 

money. Please bring your open mind. 

مانده بود  كه چكار بايد بكن،. آدمها، يكي يكي از دور آتش پراكنده شدند و هر كددا  سدويي   

 آمد سمت من، تي.اس ه، از سمت ديگر. رفتند. از يكررف داريوش

 تي.اس پرسيد،

How do you like it so far? 

 داريوش به جاي من جواب داد.

So far so good. 

 تي.اس گفت،

Just be comfortable. 

خواست، سئوالي كن،، تي.اس دستي روي شانه ا  گذاشت و تدوي تداريكي خزيدد. ديدد  زنهدا و      

وي تكه چوبي، بوته اي، مشغول بيدرون آوردن لداسهايشدان هسدتند.    مردها، كنار تخته سنگي، يا ر

دو سه د يقه بدد، به  ير از من و داريدوش، تقريدداه همده عريدان بودندد. سوسدن و مرجدان را نمدي         

ديدي،. تي.اس با آن بدن استخواني و با آن پاها و بازوها و بيضه هاي چروكيده از تدوي تداريكي   

 فت. عده اي پشت سرش حركت كردند.بيرون آمد و به سويي ديگر ر

 داريوش گفت، من كه نيست،. آخرش اينجا ترتيدمون داده اس.

من ه، همينرور كه مرجان و سوسن را ديد  كه از كي بوته هاي تاريدپ بيدرون    خواست، بگوي،

آمدند و به آتش نزديپ شدند. مرجان پيراهن گشاد آبي بلندي به تن كرده بدود. سوسدن عريدان    

پ دستش را گرفته بود بين پاهايش و دست ديگرش را در امتداد سينه ها بداك آورده بدود.   بود. ي

 من سر  را پايين انداخت،.

 داريوش گفت، من با مايو مي يا !

 مي پيد، دور كمر ! وگفت،، من، حوله ر
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ن مسديري كده تدي.اس رفتده     اهر دو با ديدن ما لدخندي زدند. مرجان دستي تكان داد و بدد از هم

بود، توي تاريكي پيديدند. حوله ا  را به داريوش داد . داريدوش حولده را دور كمدرش پيديدد و     

پيراهن و شلوارش را بيرون آورد، مايو را كه پاش كرد، حوله را به من داد. من هد، حولده را دور   

 كمر  پيديد  و لداسهاي، را درآورد . داريوش از من جدا شد و توي تاريكي رفت. من لداسدهاي، 

را برداشت، و رفت، دورتر، روي تخت سنگي گذاشتمشان. محدو آسدمان و فضداي آن شد  شدده      

و دورتر از من روي دو  ،همان زني كه بين راه ديده بودي،، آمد، برهنه از كنار  گذشت ،كهبود 

زانو خ، شد. پشت زن تبوير اژدهايي خالكوبي شده بود. د  اژدها از انتهداي خدط باسدن شدروع     

هاي اژدها مثل سا ه و برگهاي درخت بودندد و سدرش روي يكدي از شدانه هداي زن      مي شد، دست

خ، مي شد. خواست، چيزي بگوي،، ديد  زن همانرور كده بده آسدمان نگداه مدي كندد، دارد مدي        

شاشد. بدد بلند شد نگاهي به من كرد. اول دستهايش را روي پوست پاهايش كشديد، بددد دسدت    

 راستش را جلو آورد و گفت،  

My name is morning rain. 

 دستش را فشار داد . گفت،،

I am sorry. I forgot my medicine name. I guess I am a man with no 

name. 

هر دو خنديدي،. دندالش راه افتاد . از جلوي آتش كه رد مي شددي،، چهدار نفدر را ديدد  كده بدا       

سدنگهاي   ،بيلهاي بلند از چهار طدرف آتدش هيزمهداي نيمده سدوخته را كندار مدي زدندد و از زيدر         

گداخته ي سرخ را بيرون مي كشيدند. از كوره راهي باريپ گذشتي، كه دو طدرفش را گياهداني   

كرده بود. دورتر، روي سرح مسرح ديگري چدادر خاكسدتري بزرگدي را ديددي،.      خوشدو احاطه

چادر بيشتر به كومه هاي تركمني مي مانست، با بدنه اي كه پايينش استوانه اي بود و بدامي كوتداه   

هاي خشپ پوشانده بودندد. كومده    يبرگهاشاخ و كومه را با  و مخروطي شكل داشت. روي با ِِِِ

آن بايد تا كمر خ، مي شدي. بيرون، تي.اس ايسدتاده بدود    گذشتن ازي دري كوتاه داشت كه برا

 ي پر دود بود. بلند مي خواند:يدستش شاخه ها در.

 ه...’ها سو هيْ ميْ سو  يي ا 

چند نفر هنوز در انتظار ورود ايستاده بودند. من و مورنينگ رين آخرين نفدر بدودي،. بدراي وارد     

، مي شدي، ك  دستها را روي زمدين مدي گذاشدتي، اسد،     شدن بايد جلوي در زانو مي زدي، خ
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خود را بلند مي گفتي و وارد مي شدي. مورنينگ رين همين كار را كدرد. مدن هد، دنددالش خد،      

بداز شدود. گفدت،،     مددادا شد ، يپ دست، را روي زمين گذاشت، و با دست ديگر، حوله را گدرفت،  

ه را كاه ريخته بودند. همه، چهار دست و و چهار دست و پا وارد شد . ك  كوم"بي نا -نو نِي،"

پا، با آلتهاي باز و آويزان وارد مي شدند، در جهت عقربه ي ساعت يپ دور كامل مدي زدندد و   

دسدت،   به من كه يدپ  .داشتبدد كناري مي نشستند. و تي دور مي زد ، چشم، به داريوش افتاد 

رفدت،، نگداه مدي كدرد و مدي خنديدد.       و دو زاندو راه مدي   ديگدر را به حوله گرفته بود  و با  دست 

چهارنفرمان تقريداه در چهار طرف كومه نشسته بودي،. مرجان با چش، بسته، سدرش را بداك گرفتده    

بود و به ديواره ي كومه تكيه داده بود. سوسن خ، شده بود و با پاهايي به موازات ه، دراز شدده،  

حفدره ي   ،يش بدسدداند. وسدط كومده   اهد و با سينه هايي افتاده، سدي مي كرد صورتش را بده زانو 

خاكستري رنگي بود. و تي نشستي،، تي.اس ه، با صداي بلندد اسدمش را گفدت و وارد    كوچپ 

شد. كنار درِِِِ اصلي نشست. جلويش سرل چوبي پر آبدي بدود بدا يدپ مال ده ي چدوبي تدوي آن.        

اس هد، كده   كه با آن به طدل مي كوبيد. تي. چوبي كوتاه و باريپطرف راستش ه، طدلي بود و 

 مرل  همه جا را فرا گرفت. تاريكي . ندورودي كومه انداختروي نشست، مُشماي ضخيمي را 

 ،  خواندتي.اس 

 ها سو هيْ ميْ سوم ييْ اُه 

 بقيه تكرار كردند،

 ها سو هيْ ميْ سو  ييْ اُه

بدد سكوت بر جمع حاك، شد. حاك فقط صداي نفسهاي همديگر را مي شنيدي،. بدد از سكوت، 

 ايي از بيرون گفت،  صد

 ويتز د ي نايْ يي اُه هِي

 بقيه تكرار كردند،

 ويتز د ي نايْ يي اُه هِي

پرده كنار رفت و يكي از سرخپوستها را ديدي، كه با بيلدي در دسدت و سدنگي گداختده روي آن     

وارد شد و سنگ را آرا  در جهت در ورودي توي حفره گذاشت و بي آنكده بده آتدش و بده مدا      
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و سنگ را در جهتدي   ،روي بيلسرخ را  د آرا  خارج شد. نفر بددي آمد، با سنگي  پشت كند، آ

سدنگ   وآمدند، سدنگها را در چهدار جهدت گذاشدتند     سه نفر ديگره،ديگر توي حفره گذاشت. 

 يدرست در مركز كومه  رار گرفت. تي.اس برگهداي خشدك   ، پنج، در وسط چهار سنگ ديگر

كومه تاريكي كشيدند و من توي پايين ي سنگين را دوباره  ي سنگي مي كوبيد. پردههاوَنرا توي 

ديد  و ديگر هيچ. بدد صداي طدل را شدنيد  و صدداي ريخدتن چيدزي     مي فقط سرخي سنگها را 

روي سنگها و جر ه هاي آتش و بويي خوش كه در هوا پخش مي شد. بددد صدداي ريخدتن آب    

هدي سدنگين تمدا  كومده را فدرا      روي سنگها آمد و در يپ چش، بهد، زدن بخداري سدفيد مثدل م    

 گرفت. آنو ت تي.اس گفت،

Welcome to the womb of Grandmother Earth. Mitakoye oyasin.  All 

my relations. We are here to purify our bodies and our soul. When 

we crawl out at the end of ceremony it is like a rebirth. We leave all 

our problems in there with the Grandfather Stone. This Sweat Lodge 

utilizes all powers of the universe, Earth and other elements that grow 

from earth: water, fire and air. The heated stones are the body of 

Grandmother earth, which supports all life. The fire represents the 

light of the world and is the source of all life and power. The water 

slowly releases the heat and creates steam, which is representing the 

release of ancient knowledge. When you perspire, you are nourishing 

yourselves and the earth. When the door is open, steam rises to meet 

father sky. Now we will smoke the Sacred Pipe, the chamunpa and we 

sing the Song. The smoke carries our request to the Great Spirit. 

اول تي.اس شروع به خواندن كرد بدد ديگران همراهي اش كردند. آنو ت فقط صداي طدل بدود  

سرخ كه دست به دست مي گشت. به مدن هد، رسديد و پكدي      ينوربدد آن اندكاس ك، رنگِ و 

شددري را   "پرنده ي زرد-رد يلوبيِِِِ "ازدحا  صداهاي ديگر گ، شد. اول زد  و صداي سرفه ا  در

، خرابه اي هيجان انگيز را گمدان،  "گرگ نشسته-سيتينگ ول  "وص  شدهاي بيتي خواند.  در

مي را با صدايي به همان بً "جانيس چاپلين"به چيني ايراد كرد. مورنينگ رين، يكي از ترانه هاي 

 و و دت خوانددن موهدايش روي شدانه هداي، مدي ريخدت        ،شسدته بدود  صداي او خواند. كنار من ن

ت. شدانه و  نشسد بازويش به بدازوي، سداييده مدي شدد و عدر، صدورت و موهدايش روي تدن، مدي          

دستهاي، را كنار كشيد . ديد  دست، بده بددن زن ديگدري خدورد كده نمدي دانسدت، كيسدت. بددد          

بده همدان     شمرجدان بدود و صدداي    براي خواندن اجازه خواست كده   "كوه پنهان-هيدن مانتين "
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گدرگ  -ل  ي وُرِِِِِِِِِِِِِِِِگِ"گرفتگي صداي پروين بود كه مي خواند، امش  در سر شوري دار ... بدد 

-يدر فدوت   بِِِِِِِِِِِِِِِِ "بددد ازاو ي با هيدن مانتين را گرفت. نواخاجازه ي هم ،كه داريوش بود "خاكستري

گرِِِِي ول  را گرفت. هدر سده    كه صداي سوسن بود اجازه ي همخواني با هيدن مانتين و "پابرهنه

من ه، كه نام، از خداطر  رفتده بدود،     "امش  يپ ش  شو، و شور ..."همان ترانه را خواندند، 

خوانددن   "باز امش  در اوج آسدمان،.. "آرا ، طوري كه ديگران متوجه نشوند همراهيشان كرد . 

ر  دل باز شدد. همدراه   تي.اس سه بار روي طدل نواخت و پرده در جهت مخال ِ با ،ما كه تما  شد

با بيرون رفتن بخاري  ليظ و سايه هاي محدو، هدوايي خندپ و تدازه تدوي كومده نشسدت. ديدد          

گذشت، گفدت،  مي از كنار   و تيداريوش چهار دست و پا همراه چند نفر ديگر بيرون مي رود.

مدي شدد   من ديگه نيست،. اشاره اي به گره حوله كه با دست گرفته بود  كدرد و همدانرور كده رد    

 گفت، سفت بگير!

با خارج شددن چندد نفدر و آوردن پدنج سدنگ گداختده ي تدازه و گذاشتنشدان بده همدان ترتيد             

سنگهاي  دلي، مراس، ادامه پيدا كرد. در بخش دو ، آدمها به ترانده هدا و يادهداي كدودكي شدان      

ايو از خداطرات كدودكي اش و از با هداي سدي  اوهد      "سنگ گِِِِِِِِِلدي -مادي استون "برمي گشتند. 

 گفت. چند نفر ترانه هاي كودكي شان را خواندند. مورنينگ رين ترانه ي آشنا را خواند.

Old McDonald had a duck… 

و ما با صداي اردك همراهي اش كردي،. تدوي دلد، از اينكده داريدوش بيدرون از كومده نشسدته،        

تلخ كدودكي اش   خاطراتاز كرد ، اگر بود، حتماه حاك داشت شمه اي مي خوشحال بود . فكر 

ياد مادر  افتاده بود . از شش د هفت سدالگي بده    نمي دان، چرا . كرد ميتدري  را براي جماعت 

بدد، هيدو ت با اينهمه زن عريان توي يپ جاي كوچپ بخار گرفته نددود . خدود  را بده جداي     

نكده،  گفدت،. از اي مدي  گِرِِِِي وُل  مدرفي كرد  و حاك من، كه داريوش بدود  از شدش سدالگي ا     

پدري نداشت، و در خانه حمامي ندود و مادر  مجدور بود ما را به حما  عمومي زنانه بددرد گفدت، و   

از تبوير گنددهاي شيشده اي حمدا  و پاشدويه هداي بدنفش و سدكوهاي سدنگي سدرد گفدت، و از          

دككهاي زن با آن سينه هاي افتاده و چروك و از آداب شستشو. بدد، خود  ه، نمي داند، چدرا،   

ياد شدهاي رمضان افتاد  و سحري با آن فضاي رياضت آلود و روحاني تدوي خانده و بددد بدي      به

و بدا صدداي تودمدا ي     هدا بدين گدوش و لد   ،اختيار، ك  دسدت، را اريد  گذاشدت، روي صدورت     

خواند ، ربنا... بدد از من دو سه نفر ديگر ه، خواندند و بدد هيدن مانتين كده مرجدان بدود اجدازه     
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ه اي كودكانه خواند كه تا آن روز نشنيده بودمش. صدايش از نزديكيهاي من مدي  خواست و تران

پيشداني و گونده    يآمد. براي لحظه اي دل، مي خواست دستهايش را توي دستهاي، بگير  و خيسد 

هايش را با پشت دستهاي، پاك كن،. حدس مي زد  بايد نفدر دو  از سدمت راسدت، باشدد. محدل      

رخي سرچپقي كه هر چند د يقه يكدار، دهدان بده دهدان مدي گشدت      تقريدي صورت آدمها را از س

تشخيص مي داد . دست، را جلو برد . دست، به پوستي پشمالو خورد كه خدودش را كندار كشديد.    

دست، را پايين آورد  به سينه ي زني خورد كه روي زمين دراز كشيده بود. بدد صداي طددل آمدد   

سوسن را ديد  كه عريان، چهار دست و پا همراه چندد  و از سمتي ديگر پرده اي كنار رفت و من 

نفر ديگر از كنار  رد شد. مرا كه ديد پوزخندي زد و سري تكان داد و خارج شدد. حداك دوازده   

نفر بودي،. هشت زن و چهار مرد. بخش سو  به هيدكددا  از بخشدهاي  ددل نمدي مانسدت. مدن و       

ان سرخ شده بود. موهدايش وز كدرده و   روي ه، نشسته بودي،. صورت مرجه ب مرجان درست رو

خيس روي شانه هايش ريخته بدود. پيدراهنش خديس و عدر، كدرده بدود. سدنگهاي سدرخ را كده          

 كومه را كه بستند و بخار سفيد كه بلند شد ديگر مرجان را نديد . آوردند و پرده

 تي.اس گفت،

Now, we are going to the third round of our healing process. The first 

round was the recognition of the spirit world which resides in the 

black west where the sun goes down. The second round was for 

recognition of courage, endurance, strength, cleanliness and honesty, 

calling upon the power of the white north. This round is for the 

recognition of knowledge and we pray to the daybreak star and the 

rising star that we may gain wisdom, that we may follow the Red Road 

of the east. The last round focuses on spiritual growth and healing. 

We will continue the circle to the South from which comes growth. It 

is from growth and maturity that healing comes. 

چند د يقه سكوت بر جمع حاك، شد. بدد صداي ني آمدد و تدي.اس از جمدع اجدازه خواسدت و      

صدداهايي آ داز شدد كده بدضدي        خواني. بدد، همدرآوردصدايي شديه صداي گرگ از خودش 

هايشان را سالها بود كه نشنيده بود . صداي  رار و صداي بدع بدع گوسدفندان و صدداي شديهه ي      

ر آدمها، صدايي شديه ريزش باران و صداي نفس نفدس زدن  رخُاي خُ. صداي ماشينها و صدهااسد

و آه كشيدنهاي شهواني. صداي  وربا ه و جيپ جيپ جوجه ها و مدن كده گدري وُلد  بدود ،      

بود. صداي  اري هاي  درآن را از خدود    پاك شده آمد كه سالها بود از حافظه ا  ياد  صداهايي 
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ر وبددد سدوره ي حمدد را    بلدل و صدداي عرعدر خد    بيرون داد . بدد صداي پارس سگها و صداي

از دو طرف كومه آ از شدد   ها. بدد رپ رپه ي  طدلخواند  وچند بار با صداي بلند ولضالين گفت،

شهوت آلدود.   در بحدوحده ي صدداي     آه كشيدنهاي و صداي خواندن بخشهايي از انجيل آمد و

بدندالش صداي جيغ مرجدان بدود كده     هاي  ري ، هيدن مانتين اجازه خواست و نطدلها و خواند

پيديد. صدايي كه تا آن ش  از او نشنيده بود . جيغي بدين رسديدن   مي بي امان توي فضاي كومه 

به سرحد جنون و لذت. صداي جيغ توي صداهاي ديگدر پيديدد. بدراي لحظده اي تمدا  زنددگي       

گي مخفدي و شددهاي    ر  مي گذشت. سالهاي زندنظمشتركمان را ديد  كه مثل فيلمي با شتاب از 

نشست. تولد مارال و سدالهاي دربددري مدان،    مي انتظار   بهكه  مرجان توي تاريكي  يپر اضرراب

سالهاي بيكاري و سالهاي بلوغ مارال و بدد سالهاي سكوت و سكوت تا  حضور  سايه ي تدارا در  

آمد. حداك   زندگي مان. بدد صداهاي ديگر  رع شد، و صداي مرجان آهسته تر اما يكنواخت مي

كدرد  صددا از كي منفدذهاي     اسحسد اصدا آزار  مي داد. دستهاي، را روي گوشهاي، گذاشدت،.  

دست و دهليزهاي گوش، راه خودش را پيدا مي كند و جايي توي  لد، مي نشيند. دسدت، را تدوي   

تاريكي جلو آورد . دست، را روي صورتي كشيد  و روي لدي گذاشت،. صداي مرجدان همدندان   

. دستي، دست مرا كنار زد. خ، شد  و دست، را آنررفتر روي بدني كشديد  كده خوابيدده    مي آمد

بود تا به دهانش رسيد . دست، را روي دهانش گذاشت، صداي مرجان همدنان مي آمد. دسدت، را  

. نفس، تنگ شده خورد به بدني پشمالود خورد. حال، داشت به، ميبازه، به طرف ديگر كشيد  

توي تاريكي به سمت پرده حركت كرد . صداي مرجان و صداي طدل  رع شد. بود. بلند شد  و 

به صورتها و بدنهاي خيس مي خدورد. سدر    انگار پاي، از كنار بدنهاي عريان رد مي شد. حوله ا  

گيج مي رفت. با صداي بلند تي.اس پرده اي كنار رفت و نور و هواي خنكي داخل كومده آمدد.   

روي،، مرجان و مرنينگ رين ه ب د به پشت سر  نگاه كرد . درست رومن از كومه بيرون آمد . بد

را ديد  كه كنار ه، دراز كشيده بودند. مرنينگ رين روي شك، خوابيده بود. اژدهاي خدالكوبي  

بده پشدت خوابيدده بدود. دسدتش را زيدر       عريدان  شده نيمي از پشتش را گرفته بود. كنارش مرجان 

 نگاه مي كرد. سرش حائل كرده بود و به سق  كومه

 

 

  

 


