






    انسان جایزالخطاست    

کـههـرروز گهیهـایتبلیغاتـی، کـهزیـرسـونامیآ چنـدمـاهپیـشبـود
صبحازالیدریچۀنامۀرویدربهدرونخانهتخلیهمیشود،درشرف
برابـرچشـمانم در زندگـیام وصحنههـای مـیزدم نفسنفـس خفگـی
گرنـدل۱، هیکلیمـان، خدمتـکار بـه خـدا میکـرد. عبـور حسـرتبار
خیـربدهـدکـهبـاشـنیدنصـدایجیغـماززیـرانبوهـیازدعوتنامههـای
دادم بـه بـاجاروبرقـی قمارخانههـا، و نمایشـگاههایهنـری،خیریههـا
الفبـادردسـتگاه ترتیـبحـروف بـه گهیهـا بایگانـیآ رسـید.مشـغول
کاغذخردکـنبـودمکـهازمیـانانبوهـیازکاتالوگهایـیکـهازشـیرمـرغتا
جـانآدمیـزادرامیخواهنـدبـهمـردمبیندازند،چشـممبهمجلۀکوچکی
کهبهوضوحبازارعصرجدید باعنوانترکیبجادوییخورد.مقاالتش
راهـدفقـراردادهبودنـد،موضوعاتمختلفیرادربرمیگرفت؛ازقدرِت
1. Grendel
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کلنگـروانرژیهـایروحانـی،ازتوصیههایـی گرفتـهتـادرمـان کریسـتال
درمورددسـتیابیبهانرژیمعنوی،تاعشـْقدرماِناسـترسواینکهبرای
کهظاهرًا گهیهایش کرد.درآ تناسخپسازمرگچهفرمهاییرابایدُپر
کـمبـرفیلـمجوخـۀبانکـو۱طراحـی بـاهـدفعادیسـازیبیمنطقـِیحا
کردهبودندمانندیونسـازهایدرمانییا شـدهبود،محصوالتیرامعرفی
پیچابسـازانرژیبخـشآب.مشـاورههایفراروانـیبـامنابعـیهمچـون
احتیـاط بـهچشـممیخـورد.ویمحـض بهوفـور نیـز روحانـی« »شـهود
دریافتهـایخـودرابـا»انجمنـیازفرشـتگانبـهنـامانجمـنهفـت«یـا
کـهادعـامیکنـد یـکخانـمزیبـابـهنـامسـلینا  ۲چـکمیکنـد،بانویـی
میتواند»انرژیشـمارامتوازنسـازد،دیانایتانرابیدارکندودرهای
گردشهـای ثـروترابـهرویتـانبگشـاید.«طبیعتـًادرپایـانتمامـیایـن
علمـیبـهمرکـزروح،اجـرتاندکـیبابتهزینۀتمبرودیگـرمخارجیکه
ممکـناسـتگـورو۳درزندگانـیدیگریمتحملشـوددریافـتمیگردد.
کسـینیسـتجـز»بنیانگـذار امـاحیرتانگیزتریـِنایـنشـخصیتها
ورهبـرجنبـشعـروجحاثـور۴بـررویسـیارۀزمیـن«.ویمیـانمریدانـش
کـهبنـابـرشـعار گابریـل۵حاثـورشـهرتدارد؛ایزدبانویـیخودخوانـده بـه
تبلیغاتیاش،»منبعیبیپایانوتبلوریافتهدرقالبیکانسان«است.

1. Bunco squad
2. Saleena
3. guru
4. Hathor
5. Gabrielle
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بـهگفتـۀایـناسـطورۀاهلسـاحلغربی »واکنـشکارماییشـتابگرفته
اسـت...زمیـنواردزمسـتانیمعنـویشـدهکـه۴۲۶هـزارسـاِلزمینـیبـه
درازاخواهـدکشـید.«خانـمحاثـور،کـهبـهدشـوارِیزمسـتانیبلنـدواقـف
اسـت،جنبشـیبهراهانداختهتابهموجوداتبیاموزدبه»ابعادفرکانسـِی
باالتـری«عـروجکننـد،جاییکـهاحتمـااًلمیتواننـدبیشـترازخانـهبیرون

بزننـدوکمـیهـمگلفبـازیکننـد.
پسازاینآموزش،»پرواز،طیاالرضلحظهای،علمغیب،توانایی
غیبشدنودوبارهظاهرشدنوغیرهبخشیازتواناییهایروزمرۀفرد
گرانهدرادامهپیازداغشرازیادمیکندو خواهدبود.«ایننوشتۀاغوا
که»موجوداتتعالییافتهبهاینابعادفرکانسِیباالتر، مدعیمیشود
کسانی کنند،حالآنکه قادرندفرکانسهایپایینتررادرکودریافت

کهفرکانسهایپایینتردارندقادربهدرکآنهانخواهندبود.«
بـهمـن گـردرآخریـنلحظـه ا کـه نـامهفتپیکـرقمرپـور بـه فـردی
میگفتنـدقـراراسـتجراحمغزمنباشـدیاخلبانهواپیمایـیکهخودم
سرسـختانۀ حمایـت میترکیـد، وحشـت از زهـرهام هسـتم، مسـافرش
خـودراازاواعـالمکـردهبـود.درجنبـشخانـمحاثـور،مریـدانبایـددربرابـر
»فرآیندیخفتبار«تسلیمشوند.اینفرآیندبخشیازمراحلحلکردن
ایگووباالزدنفرکانسشاناست.پرداختهاینقدیمعمولرامذموم
لحظـۀ در یـدی، کار و خاضعانـه بیعـت یـک ازای در امـا میداننـد،
بههـوشآمـدنیـاازهـوشرفتـنیـکجـایخـوابویـکبشـقابمـاِش

ارگانیـکبـهتـومیدهنـد.
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روز،چنـد همـان قضـا از کشـیدمچـون پیـش را ایـنصحبتهـا
کاتالـوگ کـهازفروشـگاهیدرآمـدهومشـغولبررسـییـک سـاعتبعـد
کـردم،خسـتهوکوفتـهازاینکـه کـهسـرمرابلنـد محصـولبـودموهمیـن
نمیتوانسـتمتصمیـمبگیـرماردکپـزکامپیوتریبخرمیـابهترینگیوتین
کـهدر کـوهیخـیقدیمـی قابـلحمـلدرجهـان،بـهسـیاقتایتانیـکبـه
دانشـگاهمیشـناختم،مکـساندورفیـن۱،برخـوردکـردم؛چـاقوچلهدر
میانسـالی،باچشـمانیهمچونچشـمانماهیوکالهگیسیبهسرکه
آنقـدربـهآنارتفـاعدادهبـودکـهبـاایجـادخطـایدیدشـکلکاکلشـده
کـه کـردبـهتعریـفماجـرایبخـتخوبـی کشـیدوشـروع بـود.دسـتمرا

کـردهبـود. بهتازگـیبـهاوروی
کجاشبگمداداش؟زدمتوخال.بهخوِدروحانِیدرونموصل »از

شدم.ازاونوقتدیگههمهچیبروفقمرادمه.«
که پرسیدم:»میشهیهکمبیشترتوضیحبدی؟«وهمانموقعبود
کوچکش برایاولینبارمتوجهسرووضعتروتمیزوانگشترانگشت

وخیمبود. شدمکهبهاندازۀیکتوموِر
باآدمهایفرکانسپایینتربرامقدغن کنمفکزدن »راستشفکر

باشه،اماخب،هرچینباشه،مانونونمکهموخوردیم...«
»فرکانس؟«

تعلق باالتر اوکتاوهای به که اونایی میگم. برات ابعاد از »دارم
بدوی انسانهای حروم رو سالمشون یونهای که دیدن تعلیم دارن
کنیما ومیراییمثلتونکننــــقصدبیادبیندارمها.نهاینکهفکر

1. Max Endorphine
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باید البته نمیکنیم. ودرک رومطالعه َاشکالپستتر فرکانسباالها
کهمیگیری؟«یکبارههمچون لیوِونهوک۱ممنونباشیم،منظورمرو از
کهازرویغریزهطعمۀخودرابومیکشد،سرشرابهسمت شاهینی

کهدنبالتاکسیبود. کوتاهچرخاند زنبلوندقدبلندیبادامن
گفت:»طرفرونگاه!چهلبیقلوهکرده!«وغددبزاقشزددندهسه.

باصدایبلندیگفتم:»حتمًامدلیچیزیه.بلوزنازکشرونگاه!«و
حرارتیناگهانیرادرسرتاسربدنماحساسکردم.

کشیدو ونفسعمیقی روداشتهباش.« »اینجا گفت: اندورفین
کمالشگفتِیمنوملکۀزیبایی، کمکمازسطحزمینبلندشد.در
خانم گرفت. ارتفاع هفتم و پنجاه خیابان سطح از  سانتیمتر سی

خوشگلبهدنبالپیداکردنسیمیچیزیجلوترآمد.
باصداییحاکیازخشنودیگفت:»چهجوریاینکاروکردی؟«
گفت:»بیا.ایننشونیمه.امشبهشتبهبعدخونهام. اندورفین

یهسربزن.«
گفت:»نوشیدنیبامن.«وعشوهکناندورشد.اندورفین گرانه اغوا

نیزبارفتناوبهسطحزمینآمد.
گفتم:»قضیهچیه؟ازکیتاحاالشدیهودینی۲؟«

آهیازرویخیرخواهیکشید:»راستش،حاالکهدارمسطحخودم
روپایینمیآرموبایهتکسلولیحرفمیزنم،بذاریهدفعهکلماجرارو
بگموخالص.حاالبزنبریمرستورانویهشیرینیحلزونیبزنیمتابرات

1. Leeuwenhoek
2. Houdini
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تعریفکنم.«اینراکهگفت،صدایپاِپبلندیآمدواندورفینغیب
گیش۱در شد.نفسدرسینهامحبسشدوهمچونیکیازخواهران
حالتحیرتزده،دستمراجلویدهانبازمگرفتم.بعدازچندثانیهبا

حالتشرمساریدوبارهظاهرشد.
نمیتونید دونمرتبهها شما بود رفته یادم پاک داداش. »شرمنده

غیببشیدوطیاالرضکنید.ببخشید.چارهچیه؟پیادهمیریم.«
هنـوزبـاخـودمدرگیـربـودمکـهچـهشـدهوچـهنشـدهکهداسـتانشرا

کرد. شـروع
گلپسـِر کـه قبـل مـاه بـهشـیش »خیلـیخـب.فلشبـکمیزنیـم
خانماندورفین،یعنیبنده،سـریهسـریبالومصیبتبهقدریدربو
کهاگهجاگذاشـتِنکالهمروهمحسـابکنی،ازبدبختی داغونبودم
گردم کـهشـا زدهبـودمرودسـتحضـرتایـوب.اول،ایـندافتایوانیـه
بـودمنـوپیچونـدورفـتبـایـهکارآموزکیکپـزی.بعدشبـهخاطراینکه
کتابخونۀمسـیحیهارفتمخداتومنجریمه باجگوارمدندهعقبتوی
شـدم.اینـاکـمبـود،تنهـاپسـرمکـهازهولوکاسـِتازدواجـمبراممونـدهبود
وکالتروکنارگذاشتورفتشدصداپیشۀعروسک.درهمینحال
وروز،دربوداغـونبـودموهمـهجـاروبـهدنبـالدلیلـیبـرایزندگـییـا
گهـیتویآخرین یـهمرکـزآمـوزشعرفـانزیـرورومیکـردمکهیکهوبهیهآ
شـمارۀمجلـۀانـرژیبـهروایـتتصویـربرخـوردم.یـکمرکـزماسـاژطورکـه
کارمـایبـدروبـالیپوساکشـنازتبیـرونمیکشـهوتـوروبـهفرکانسـی
باالترمیرسـونهکهمیتونیبهسـبکوسـیاقفائوسـتبرطبیعتچیره

1. Gish
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تیزتـرازاونـمکـهگـولایـنکالهبرداریهاروبخـورم،اما بشـی.مـناصـواًل
بـا انسـانه، کالبـد در راسـتین االهـۀ یـک فهمیـدممدیرعاملـش وقتـی
کـردمچـهاشـکالیداره؟تـازههزینـهایهـمنـداره.مایهتیلـه خـودمفکـر
یـه،امـابـهجـاشاز نمیگیـرنازت.سیسـتمشبـراسـاسیـهنـوعبردهدار
ایـنکریسـتالهامـیدنکـهبهتقـدرتمیدهوتادلـتبخوادمیتونی
دمنـوشبخـوری.آهـان،داشـتیـادممیرفـت.تحقیـرتهـممیکنـن،
امـابخشـیازرونـددرمانـه.بـرایهمیـننوچههاشتختـمروآمـادهکردن
وبـدوناینکـهبهـمبگـنیـهُدماالغپشـتشـلوارمچسـبوندن.قبـول،تـا
مدتـیسـوژۀخنـدهبـودم،امـابـاورکـنباهمیـنترفنـدایگومناپدیدشـد.
گذشـتهامبـهیـادماومـد.قبـاًلاولیـکقاضـیسـاده یکهـوزندگیهـای
بـودموبعـدلـوکاسکرنـاِخپـدر۱...نـه،نـه،خـوبیـادمنمـیآد،شـایدهم
یـم،تـااینکـهیـهروزرویتخـتسـفتمازخـواببیـدارشـدمو پسـر.بگذر
اکسـیپوت۲امروهالـهگرفته دیـدمفرکانسـمرسـیدهبـهاستراتوسـفر.دوِر
کـردهبـودم.ویـههفتـهبعـدازاونماجـرا،هـربـار بـودوعلـمغیـبپیـدا
ینـودورمغلغلـهمیشـه.کافیـهندونـمکدوماسـبروانتخاب مـیرمکاز
کارتبخوامیادسـتنگهدارم. کنمیااینکهندونمتویبلکجکبازم
یـهانجمنـیبـهنامانجمنفرشـتگانهسـتکهباهاشارتبـاطمیگیرم.
حاالچونیهنفردوتابالدارهوازجنساکتوپالسـمهکهدلیلنمیشـه

نتونـهقمـارکنـه.بیـاوببیـنچـهزندگـیایبههـمزدم.«

1. Lucas Cranach the Elder
2. occiput




