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دختری 
در جست وجوی 

فراموشی



به ایفا



شاید که فراموش کنند حرف هایت را،
اما حسی که در آنان زنده کردی

هرگز فراموش نخواهد کرد.

 کارل ویلیام بیونر



اسمش مارال است

اسمش مارال1 است، 
و برای او من تافی ام،

گرچه والدینم مرا آلیسون2 نامیدند.

در اصل  
تصمیم مادرم بود؛

آن روز که به دنیا آمدم
برای بابا نه نوزاد گریان اهمیتی داشت،

نه اسمش.

چیزهای مهم تری در ذهنش بود.  

و حاال،
مارال در اتاق کناری خوابیده است

با طرح گل فراموشم مکن
بر کاغذدیواری ارزان،  

و خروپف می کند،
در حالی که به پشت خوابیده، با دهانی  

نیمه باز.      

گاهی وقت ها، شب ها،
بیدار می شود،

1. Marla 2. Allison
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مویه می کند،
دست وپا می زند و التماس می کند که هوا

دست از سرش بردارد، تنهایش بگذارد.  
می دوم به اتاقش،  

با نوک انگشتاْن بازویش را نوازش می کنم.  
»من اینجام. مشکلی نیست.  

فقط خواب بد دیدی.«  

اغلب همین آرامَش می کند: 
سر بلند می کند.

انگار فقط منتظر حضور من بود،  
چشمانش را می بندد و  

دوباره غرق خواب می شود.  

تشک تختم آن قدر نرم است که تویش فرومی روم.
مالفه ام از جنس کتان است، به نازکی کاغذ

آن قدر که شسته شده.  
تور، نه پرده، پنجره ام را می پوشاند: 

نور چراغ های خیابان چشمم را می زند.  

اینجا خانه ی من نیست.  
این اتاق من نیست.  

این تخت من نیست.  

من کسی نیستم که می گویم.  

مارال کسی نیست که فکر می کند.  

من دختری  هستم در تالش برای فراموش کردن.
مارال زنی ست در تالش برای به یادآوردن.

گاهی اندوهگینم.
گاهی او خشمگین است.

و بااین حال  

اینجا،  
در این خانه،  

بسیار شادترم از آنچه    
در تمام عمرم بوده ام.   
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در ایستگاه اتوبوس

مردی ریشو نشسته کنارم 
روی نیمکت ایستگاه اتوبوس.  

ناخن هایش کثیف اند و شکسته.
پنجه ی هر دو کتانی اش سوراخ است.  

»چیپس می خوری؟«
بسته ی سرخ چیپس را از الی کت خاکی رنگش درمی آورد.

خودم را کنار می کشم،  
به کوله ام زل می زنم که کنار پایم است  

پر از لباس و نان.  
چیز زیادی نتوانستم بیاورم - 
چیز زیادی نداشتم که بیاورم.

»چه بالیی سر صورتت آمده؟«
مرد چشم تنگ می کند، خرت و خرت چیپس می خورد،

ُسر می خورد سمت من.   
خرده های چیپس روی کتش ریخته اند، 

الی ریشش.
»انگار یک نفر حسابی خدمتت رسیده.«

پشت می کنم،
امیدوار به این که

فکر کند نمی فهمم،  
فکر کند خارجی هستم.  

و امروز همین حس را دارم،
یک آدم فضایی دور از خانه اش،

در دنیایی پر از سروصداهای نامفهوم.

اتوبوسی می ایستد. بلیتم را به راننده می دهم،
مربع زردرنگی برای رسیدن به جایی دیگر  

خریداری شده با کارت بانکی بابا.   

فراری.   
دروغگو.   

دزد.   

در صندلی ای در ردیف آخر اتوبوس
پیشانی ام را می چسبانم

به شیشه ی سرد عرق کرده.

به سمت غرب می روم -
به سوی ِکلی آن1،  

کسی که هرگز نمی خواست برود -  
دست کم، بدوِن »من« نمی خواست برود.  

اتوبوس می غرد و می لرزد.

من دور می شوم.
1. Kelly-Anne
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حلقه ی یاقوت سرخ

وسط چمدانش باد کرده بود
انگار که پرخوری کرده باشد.

حتماً دیروز وسایلش را جمع کرده بود؛ برنامه ریزی کرده بود.
»ببخشید الی، باید از اینجا برم.

اون داره بدتر می شه.«
ِکلی آن انگشتر یاقوت سرخ کدری را که بابا به او داده بود

درآورد.

همچنین صورتش بادکرده و رنگ پریده بود.
لبخندش کم جان بود.

»نرو.«
ژاکتش را کشیدم.

»با من بیا.«
نگاهش به ساعت دیواری بود،  

چکمه به پا داشت.  
»یک جای ارزون پیدا می کنیم و 

یک راهی برای زندگی پیدا می کنیم، خب؟
برو و وسایلت رو بریز توی یک کیف.

خیلی سریع.
زودباش. عجله کن!«

رهایش کردم.
»مگه دوستش نداری؟«

»اون آدم مزخرفیه الی.«
کبودی بزرگ روی بازوی ِکلی آن، حرفش را ثابت می کرد.

»من رو هم دوست نداری؟«

»نمی تونم بمونم. و نمی تونم توضیح بدم.«
به حلقه نگاه کرد.

»مطمئناً تو بهتر از هرکس دیگه ای می تونی درک کنی.«

»بله اما...«
پیشانی ام داغ شده بود.

زانوهایم قفل شده بودند.
»خیلی هم آدم بدی نیست، نه؟

خیلی کار می کنه. 
خسته است.«

»الی...«

»با هم می تونیم کاری کنیم که خوشحال تر باشه.
هر دو با هم.

می تونیم دوباره تالش کنیم.«
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به من پرید که: »من دیگه نمی تونم تالش کنم.«
مچم را پیچاند.

تا آن وقت
من را اذیت نکرده بود،

اما دیگر 
صبرش سر آمده بود.

»تو مجبور نیستی اینجا بمونی.«
ناخودآگاه به آینه اشاره کرد؛ 

به خودش.
تصویرش در آینه خیره ماند،

درهم شکسته و 
مردد.

چیزی که نمی دانست این بود که
من گزینه ای برای انتخاب نداشتم.

مجبور بودم بمانم.
او پدرم بود، نه نامزدم.  

نمی توانیم پدر و مادرمان را همین طوری ول کنیم.  
مگر جز او چه کسی را داشتم؟

و او جز من چه کسی را داشت؟

در راهرو گریه کردم.
ِکلی آن ده دالری مچاله ای درآورد

از کیفش،
سکه ای، مثل یک هدیه ، الیش مخفی شده بود.

گفت: »بیا«،
انگار که با پول مشکل حل می شد.
»جا که بیفتم باهات تماس می گیرم.

قوی باش و عصبانی اش نکن.
بهش بگو ندیدی من کی رفتم.

کاری کن باور کنه که برمی گردم
تا دنبالم نیاد.«

و همین.

از پنجره نگاهش کردم،
نگران که چه خواهد شد وقتی

بابا برگردد خانه
و بفهمد که نامزدش رفته،

حلقه ی نامزدی روی میز مانده بود،  
همان حلقه ی یاقوت سرخی که روزی مال  

مادرم بود  
آن وقتی که بابا، مامان را دوست داشت  

بیشتر از هرچیزی.  
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جاده ی ام 5

این جاده حتماً طوالنی ترین جاده ی دنیاست.
آسفالت و آسفالت و آسفالت.  

با تلفنم ور رفتم،
مسیر آبی رنگ پرپیچ وخم به سمت بیود1 را دنبال کردم.  

چند ماه پیش اگر در این سفر بودم
برای جک2 شکلک های مسخره می فرستادم

و از آدم های مسخره  ی توی اتوبوس
عکس می گرفتم،

که دهانشان در خواب باز مانده بود.  

حاال هیچ کس را ندارم که برایش پیام بفرستم  
و هیچ چیز را که به سویش برگردم.  

امیدوارم ِکلی آن هنوز جایی داشته باشد،  
در زندگی اش، برای من.  

آسفالت و آسفالت و آسفالت.
طوالنی ترین جاده ی دنیا.

Bude .1: شهری ساحلی در انگلیس.
2. Jacq

بیود

سطل ها و بیلچه ها
آویزان از سایبانی.  

مرغان ماهی خوار سفید بزرگ فریاد می کشند.
چند دختر بستنی قیفی لیس می زنند

با وجود باران مالیمی که می بارد.
دختری مکث می کند،  

بعد ناگهان می دود دنبال بقیه:
»صبر کنین!«  

کیفم را پشت سرم می کشم
روی     

پله های اتوبوس     
و روی پیاده رو.

هوای نمکین را فرومی دهم.

آدرسی روی تکه کاغذی دارم،
و نقشه ای در تلفنم.

سه کیلومتر تا خانه ی ِکلی آن راه است.
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برای همیشه

مردی با پیراهن فوتبال شطرنجی
در را باز می کند. »بله؟«

بی خجالت زل می زند به گونه ام.

»ِکلی آن خونه هست؟«
شانه هایم می سوزند.

کوله پشتی ام را پایین می گذارم.

»ِکلی؟ نچ.
فکر هم نکنم دیگه ببینیمش.

از اینجا در رفت، خب دیگه؟«
بروشورها را از روی زمین برمی دارد، 

ورقشان می زند،
یک قدم بیرون می آید  

و پرتشان می کند توی سطل آشغال بزرگ چرخدار.  
»رفته ابردین1.

تو فروشگاه کار پیدا کرده. اجاره اش رو هم به من بدهکاره.«
با گوشش ور می رود، به انگشتش نگاه می کند،

انگار که فکر می کرد چیزی شگفت انگیز از گوشش درمی آید.
»بهش زنگ بزن. البته فکر نکنم جواب بده.«

»زنگ می زنم.«
1. Aberdeen

به او نگفتم که  
ِکلی تازگی ها به پیام هایم هم جواب نمی دهد،

یا شاید بی فایده باشد
چون ِکلی در ابردین است و 

من به کورنوال1 آمده ام.

فرسنگ ها با هم فاصله داریم.

»تو حالت خوبه؟«
مرد به کوله ام نگاه می کند.

می گویم: »بهتره دیگه برم.«

»اصالً جایی داری که بخوای بری؟«
لحنش نرم تر شده است.

گربه ای خودش را به کفش مرد می مالد.

نمی دانم. 
اما به خانه نمی روم،

این را می دانم.

1. Cornwall
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نشان

ضربه می زنم
به گونه ام

با نوک
انگشتانم.

هنوز می سوزد.

کلبه 

هوا از انفجار فشفشه ها کبود شده
گرگ و میش عصر بوی باروت می دهد 

گرچه هنوز هفته ها تا گای فاکس1 مانده.

روبه رویم
مسیری سنگ ریزه جدا می کند  

دو ردیف باغ را،
و گرچه نقشه ی گوگل به من می گوید

به راست بپیچم،  
از خیابان رد می شوم، پیش به سوی شهر،

پیش به سوی دریا.

در یک باغ،
گلخانه ای با پنجره های خاک گرفته است.  

در دیگری،
توده ای از اسباب بازی که هرمی ساخته.  

در بعدی،
چند میز و صندلی تاشو.  

اما تقریباً اواخر مسیر
کلبه ای قدیمی می بینم،  

با دری باز،  
Guy Fawkes .1: جشنی همراه با آتش بازی که پنجم نوامبر هر سال در انگلیس برگزار می شود.
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در حیاط خانه ای متروک -
که چراغی در آن روشن نیست،

با توری عاجی رنگ پشت پنجره هایش.

از شکافی میان حصار رد می شوم،
دِر کلبه را هل می دهم،

می خزم تو.  

به هم ریخته است، پر از قوطی های زنگ زده ی رنگ،
با یک کیسه سیمان پاره.  

ابزاری که از قالب هایی آویزان اند؛
تک پنجره ی کوچکی رو به خیابان 

با پرده ی پارچه اِی کلفِت پاره ای.

می توانم کتانی ام را زیر سرم بگذارم.
می توانم پاهایم را به دیوار تکیه بدهم و دراز بکشم.

سرپناه های بدتری هم دیده ام.  

هیچ چیز

تلفنم را نگاه می کنم
گرچه صدایش را نبسته ام،

صدای دینگش را خیلی راحت می شنوم،
گرچه هیچ خبری از ِکلی آن نیست.

و هیچ خبری از بابا هم نیست.

سعی می کنم دراز بکشم،
خورشیِد فردا را تصور کنم

و از خواب التماس می کنم که مرا در خود غرق کند
پیش از اینکه شب با تمام نیرو از راه برسد

و ترس را بیدار کند؛
نه ترس از موش ها و موش خرما ها   

که شاید، شبانگاه،
صورت کبودم را گاز بگیرند

صورتم که مثل گوشت کباب شده است،
نرم برای جویدن،

بلکه ترس از آدم ها   
و اینکه چطور می توانند آزار بدهند

دختری که از قبل آزار دیده است
قوزکرده    

تنها    
در تاریکی.    
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پیچ و مهره ای زنگ زده برمی دارم،
وزنش را در دستم حس می کنم،

بعد
با تمام قدرت دستم را تاب می دهم  

به سوی غریبه ای نامرئی،
خطری معلق.

صورتم می سوزد.  

پیچ را می اندازم و چشم می بندم.

تلفنم همچنان ساکت است.

در طول شب

صدای خش خش و خس خس از بیرون کلبه  
مثل صدای کفش روی سنگ ریزه.   

از جا بلند می شوم، تعجب می کنم که خوابم برده بود.  

در قژقژ می کند، 
جیغ خفه ای می کشم،
و می خزد توی کلبه

چیزی شبیه گلوله ای پشم
گربه ای خاکستری  

با چشم های درخشانی مثل دو ماه کوچک.  

می گویم: »پیش پیش پیش پیش«
و نوک انگشتانم را به هم می مالم

و دست خالی ام را به سویش می گیرم. 
 

گربه هوا را بو می کشد،
بعد دور می زند،  

با دمی سیخ،   
و توجهی به    

محبتم نمی کند.



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر
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