
 بازدم 

شروع می شد  و  بود و می خارید .از سمت راست زن جلوی آینه ایستاد و به جای زخم بزرگ روی گردنش نگاه کرد .هنوز قرمز 

ش کشید .بعد دکمه های لباسش را تا باال بست و یبا یک انحنای مالیم درست مثل یک گلوبند به سمت چپ می رفت  .دستش را رو

 . روسری بزرگی هم گره زد روش

یک ظرف شیشه ای از توی آشپزخانه افتاد روی زمین و خورد شد .زن از اتاق دوید و خودش را به آشپزخانه رساند و دید که 

است و هر دو دارند جیغ می کشند . بچه ها را از هم جدا کرد .روی زمین جسد  ی دخترش توی دست پسر بچه ی افغانموهای  طالی

 ثله شده بود .حس کرد که تنش کرخت شده .نشست روی زمین و عروسک را برداشت .جان عروسک دخترش را دید که م بی

وقتشه با هیوالیی که خودت ساختی رو به رو بشی .گند زدی به زندگیت .سرتو که بریدن .همه اش کار خودت بود. شوهرتو که به 

ی صلح نوبل رو گرفتی؟کی بهت گفت دستت درد  جایزهو زندگیت . ث که آوردی انداختی به جون بچه کشتن دادی .اینم از این حار

 نکنه؟

 مامان؟مامان؟ -

 به من نگو مامان .من مامان تو نیستم . -

له ی دختر کرد و از آشپزخانه زد بیرون .بعد هم هر دوی زن و دختر از صدای در خانه که ایک تیپای دیگر حو پسر بچه ی افغان

دوید توی کوچه مچ دست پسر را گرفت و کشان کشان به خانه برگرداند.پسر جیغ محکم به هم خورد پریدند هوا.زن به خودش آمد 

 می زدو هر دو نفس نفس زنا ن نشستند روی مبل کنار هم .

 دیگه نمی تونی نفس بکشی درسته؟

 ی شود.زن به سختی نفس می کشید .دخترو پسر بهت زده باالی سرش ایستاده بودند و نگاه می کردند که سیاهی چشم هاش محو م

فلج  امروز صب یادم رفته قرصامو بخورم .اون که نیست که حواسش بهم باشه اگه....وای ...داری می ری تو شک کلسیم .قرصام 

کاناالی  .دیگه رو اون کاناپه ی لعنتی نمی شینم بشم بچه ها رو چه کار کنم؟می خوام برگردم می خوام برگردم به سال قبل .

 دیگه اخبار نمی بینم .تلوزیون رو عوض نمی کنم .

 یک سال قبل زن و شوهر و دختر بچه ی مو طالیی اش با هم زندگی می کردند .همه چیز مرتب بود .

 باید آهنگ گوش می دادم به جاش .باید می رقصیدم .

 ولی آنها همیشه فقط اخبار می دیدند .

باشن تو آب شرب  هوای دنیا سمی بود .انگار زهر ریخته. آدما رو سر می بریدند .تو آتیش می انداختند و زنده زنده می سوزوندن

مردم .انگار به جای اکسیژن گاز روان گردان تو جو کره زمین باشه.همه دیوونه شده بودند .هیچ جا آروم نبود .هر جا رو که می 

 ن .گرفتی یه اتفاق بد تو همه ی کاناالی تلوزیون فقط تصویر جنازه های سیاه باد کرده نشون می داد

ند آمد .شوهرش دستپاچه شده بود .براش اسپری تنفسی آورد اثری نداشت .بغلش کرد و از خانه تند اخبار می دیدند که زن نفسش بداش

زد بیرون .دخترش زار می زد و دنبالشان می دوید .مرد فراموش کرد در های خانه را قفل کند.دختر ش در ماشین را باز کرد و تا 

 ردند و زنده شدند .بیمارستان صد بار م

 فردای آن روز اورژانسی تیروئیدش را برداشتند .

 گلومو گوش تا گوش بریدن .

و کمکش کرده بود تا لباس هاش را عوض کند .سردش بود می لرزید .باال آورده بود و همه ی لباس ICUشوهرش آمده بود توی 

موهاش را تمیز می کرد .زن نمی توانست حرف بزند .مرد الی هاش خیس بود و بوی ترشی می داد.شوهرش با پارچه ی خیس 

 بهش گفت :

 زندگیم دو تا درن تو گلوته . -

 چی؟ -

 حرف نزن نباید حرف بزنی .دو تا شلنک کوچیک پالستیکی واسه بیرون کشیدن ترشحات . -



 ل چوب خشک شده .بعد دستش را گرفته بود و آرام روی شلنگ ها کشیده بود .زن تازه دستش آمده بود که چرا گلوش مث

 برام چایی آورد .گفت این شلنگا رو نرم می کنه .وای خدا حاال که اون نیست چه کار کنم ؟گریه می کرد .بهش گفتم گریه نکن .

 مرد توی بغض و گریه بهش گفته بود که :

 آخه چرا انقد اخبار می دیدی ؟ -

صدای آژیر میاد .مثل صدای آژیر توی فیلمای تلوزیون .توی چون .کی داره منو می بره بیمارستان ؟می دونم که تو آمبوالنسم 

 صدای آژیر .همین سر و اخبار .توی همه جای دنیا مردمو می برن بیمارستان با 

 

 

 

 

 

هر چیزی راحت می تونه یه آدم احساساتی رو بکشه .ولی چرا من نمردم ؟چرا وقتی اونو غرق خون دیدم نمردم؟چرا االن 

 ماه زنده بود . 81مرغ سر بریده رو دادم که نمی میرم .حس اون 

 

هفتاد سال پیش کشاورزی در کلرادو سر مرغی را برید، اما مرغ دوست نداشت از دنیا برود! آن مرغ بعدها با نام 
ماه بدون سر زنده ماند؟  81ماه بعد زنده ماند. اما سوال اینجا است که مایک چگونه  81مشهور شد و تا « مایک»  
 .  
  

کلرادو را سر « فروئیتا»شان در  های مزرعه میالدی داشتند مرغ 8491سپتامبر  81لوید اولِسن و همسرش کالرا در 
 11تا  91کرد. اولسن آن روز حدودا سر  ها را تمیز می برید و همسرش هم آن ها را سر می بریدند. در واقع، اولسن آن می

انند دیگران رفتار نکردمرغ را برید. در این بین فقط یک مرغ بود که م ! 



 

 
  

ها یک جعبه چوبی سیب را برداشتند و روی مرغ گذاشتند تا شبانه جان دهد. لوید اولسن آن  (Lloyd Olsen)  صبح روز
بعد با سرخوشی تمام بیدار شد و به سراغ جبعه سیب رفت تا کار آن مرغ را هم یکسره کند. اما وقتی جعبه را کنار زد، 

آن مرغ لعنتی هنوز هم زنده بود»گوید:  ورد. تروی میاز تعجب شاخ درآ .»  
  

ها را به شهر برد تا در بازار گوشت بفروشد او مرغ»گوید:  می (Troy Waters)تروی واترز  او حتی خروسش را هم  .
خل ارابه شد. او آن مرغ بی سر را هم دا با خود برد و آن موقع هنوز هم از اسب و ارابه برای حمل و نقل استفاده می

کرد بندی می اند یا خیر، شرط انداخت و با مردم بر سر اینکه آیا تا به حال یک مرغ بی سر زنده دیده .»  
  

روزنامه محلی یک خبرنگار را برای صحبت با اولسن اعزام کرد  .ماجرای پرنده جادویی نقِل محافل در فروئیتا شده بود
فقط برای دیدن مرغ به آنجا پیمود. ایده « یوتا»کیلومتر را از  911د حدو« هوپ ِوید»و دو هفته بعد، شخصی به نام 

ها ببریم و از این طریق کلی پول به جیب بزنیم هوپ این بود که کافی است آن مرغ را به سیرک .  
  

 ها یک مزرعه کشاورزی داشتند و اوضاع مالی هم خوب نبود. لوید هم میالدی بود که آن 8491سال »گوید:  تروی می
  «.جواب مثبت داد

  
  !مرغ بی سر در سیرک



و دانشگاه یوتا رفتند و چندین آزمایش از آن مرغ به عمل آمد. حتی شایعه شده بود که « سالت ِلیک سیتی»ها در ابتدا به  آن
مجله الیف مانند. در همین جا بود که  ها زنده می دانشمندان با کمک عمل جراحی سر چند مرغ دیگر را بریدند تا ببیند آن

به این داستان عجیب و غریب برخورد. لوید، کالرا و مایک تصمیم گرفتند که پس از آن یوتا یک تور به دور آمریکا را 
  .برگزار کنند

  

 
 کالرا و لوید اولسن 

  

هوپ وید گشتند، این  آوری محصوالت به مزرعه خود بازمی ها به کالیفرنیا و آریزونا رفتند و وقتی باید برای جمع آن

بود که مرغ را به شهرهای جنوب شرقی آمریکا برد. کالرا شرح آن سفرها را در یک دفتر نوشت و در حال حاضر 

  .نیز کامال سالم است

  

 
 

 

زن بریده های روزنامه را به جعبه برگرداند و جعبه را گذاشت زیر تخت .بعد ولو شد وکورمال کورمال باالی سرش به دنبال بالش 

 یر سرش بگذارد .چشم هاش از گریه می سوخت و پشت سرش تیر می کشید گشت که ز

 من نمی تونم بدون اون زندگی کنم .اونم با دو تا بچه .مثل خر گیر کردم تو گل .کاش می شد این یکی رو پس داد ال اقل .



شان شده بود و توی کابینت قایم  بعد فکر کرد که چطور می شود بچه را پس بدهد .چون دو سال پیش وقتی پسرک دزدکی وارد خانه

رش ترسیده بود شده بود .آنها خیلی دلشان به حالش سوخته بود.آن شب درست وقتی بود که نفسش تنگ شد و به بیمارستان رفتند .شوه

 فراموش کرده بود که در را قفل کند . و چون با عجله رفتند

راحی داشت .ناراحت بود و کمی هم می ترسید .همین که وارد خانه .باید دوش می گرفت چون فردا صبح زود ج نیمه شب بر گشتند

 شدند رفت توی آشپزخانه که آب بخورد .و ...

 مثل یه بچه گربه کز کرده بود گوشه ی کابینت .چشماش از ترس می لرزید .

 زن باهاش چشم تو چشم شده بود.

 جیغ کشیدم .

 وارش را درست باال نکشیده بود .توی هال هنوز شل کرد تشوهرش از دستشویی خودش را پر

 خودمو دادم جلوش وگرنه می کشتش .

 زن اجازه نداده بود که شوهرش بچه را بیرون کند .

دستشو گرفتم از گوشه ی کابینتا کشیدمش بیرون .می لرزید .پوست و استخون بود .بهش گفتم :تو کی هستی ؟اینجا چه کار می 

 کنی ؟

بهش غذا داده بودند یک پتو روش می لرزید و گریه می کرد .مرد هم کم کم دلش به رحم آمده بود .پسر بچه ترسیده بود .مثل بید 

 یدند تا بخوابد .فدای آن روز زن نوبت عمل داشت .مرد بچه را به کالنتری تحویل داده بود .کش

د .دستمو گرفت .عاشقش شدم .چشمای تاتاریش پر اشک بود پوست زردش برق می زدم اومد باالی سرم .وقتی بیهوش بودم دی

 . م من زلیخا شدم و این بچه یوسف .دید

شوهرش را مجبور کرده بود بچه را برگردانند .مرد رفته بود کالنتری و پی گیر شده بود .بهش نشانی یک مرکز نگهداری از 

 کودکان بی سرپرست را داه بودند .

 ....عقلمو از دست داده بودم .چرا این کارو کردم؟من 

ز صدای شکست شیشه آمد .زن دید که دست بچه ها توی دستش نیست .رفت توی آشپزخانه .دید که پسر بچه با شیشه نوشابه ی با

 شکسته ای رگ دستش را پاره کرده .

شوهرش هم همینطور مرده بود .توی خون خودش .وقتی زن بالی سرش رسید که دیگر تیغه ی بینی اش زرد شده بود و گرمای 

 ای اینکه توی تنش باشد روی سنگفرش پیاده رو داشت بخار می شد .زندگی به ج

 به چشماش که نگا کردم یاد اولین باری افتادم که منو بوسید .همونطوری شده بود .

هنوز صدای نوار  .شب از نیمه گذشته بود و مثل همه ی شب های حادثه باران می بارید .زن بچه ها را توی اتاقشان خوابانیده بود

 را می گفت . دریا پری و خورشید زری قصه از کنار تختشان بلند بود که مرد قصه گو داشت داستان 

 عشقم رفت برام چای آورد.بعدم همون شعر همیشگی رو برام خوند .

 ست و چای دغدغه ی عاشقانه ی خوبی

 ست برای با تو نشستن بهانه ی خوبی

 موش بود .کنار هم نشستند .تلوزیون خا 

 در زدند .من گفتم خدا خیر کنه .عشقم گفت :من باز می کنم .

 رفت پای پنجره .زن لیوان چای به دست مثل توی فیلم ها رعد و برق زد .

 بعدا هم به پلیسا  گفتم .من فقط تونستم یه سه چرخ ضایعاتی رو ببینم .از کجا معلوم که مردک افغان بوده باشه .



یک مرد ریزه ی الغر از وانت سه چرخ پیاده شد .باران به شیشه پنجره می کوبید وقطرهای درشتش  مثل اشک شره می کرد پایین 

 شوهرم  زیر بالکنی ایستاده بود دم در که خیس نشه.

 مرد هم رفت زیر بالکنی و زن دیگر نتوانست چیزی ببیند .

 مده آدرسی چیزی بپرسه ولی تو دلم شور شده بود .کمتر از یک دقیقه طول کشید .فک کردم حتما او

 خیلی زود مرد به سمت وانتش دوید . ماشین را روشن کرد و رفت .

ه تا برسه به سایبون .حاال گیرم سایبون بود .هر کسی ممکنه زیر بارون بدوئچون بارون می بارید . دویدنش برام اصال عجیب ن

 ماشینش از این چترای برزنتی باشه .

 زن همینطور ایستاد کنار پنجره با لیوان چایش به خیال اینکه ... بعد

 عشقم االن میاد باال از پشت بغلم می کنه مثل هر شب .

 از پشت بغلم می کرد .بعد درگوشم می گفت .اصال نترس .

 من می ترسیدم .از آینده .از بی پولی .از پیری .از مرگ .ولی اون بهم می گفت:

 من اینجام یار .

 شه بهم می گفت یار .همی

 نترس .ما کار می کنیم خرجشونو می دیم  ما با هم بزرگشون می کنیم .

بعد من چشمامو می بستم خودمو یله می دادم تو بغلش و بچه ها رو می دیدم گاهی حتی صدای اولین گریه ی دخترمو می شندیدم 

 وقتی از تو شکمم کشیدنش بیرون .

 ی پسرک غریبه را می دید که بین کابینت ها کز کرده بود .بعد نی نی لرزان چشم های تاتار

 سعی می کردم تصور کنم چطور بزرگ می شن .ولی باز ترس برم می داشت .تنم می لرزید و اون می فهمید .محکم تر بغلم می کرد

. 

 

 ولی مرد نیامد .

 شور تر می شد .تو اول فک کردم شاید رفته دسشویی زیر پله .آخه خیلی وقتا همونجا می رفت دسشویی .ولی هی دلم 

 صدای مرد قصه گو گفت :

 وقتی آدم دلش تنگ می شه دلش شور می شه و هر چی بیشتر شور می شه تلخ می شه مثل آبای دریا .

 انتویش را پوشید و از پله ها رفت پایین .زن طاقت نیاورد .لیوان چای را روی میز گذاشت م

هنوز یه چاقو تو سینه اش بود .دسته شو گرفته بود ولی توان نداشت که درش بیاره .آدم کشای تلوزیون تا در خونمون اومده 

 بودن .من نشستم باالی سرش .

 جیغ کشیدو به این فکر کرده بود که چرا گلویش پاره نمی شود .

 

 مریم هومان


