انسان جایزالخطاست
چنـد مـاه پیـش بـود کـه ز یـر سـونامی آ گهیهـای تبلیغاتـی ،کـه هـر روز
صبح از الی دریچۀ نامۀ روی در به درون خانه تخلیه میشود ،در شرف
خفگـی نفسنفـس مـیزدم و صحن ههـای زندگـیام در برابـر چشـمانم
یکـرد .خـدا بـه خدمتـکار هیکلیمـان ،گرنـدل،1
حسـرتبار عبـور م 
خیـر بدهـد کـه بـا شـنیدن صـدای جیغـم از ز یـر انبوهـی از دعوتنامههـای
نمایشـگاههای هنـری ،خیری ههـا و قمارخان ههـا ،بـا جاروبرقـی بـه دادم
یهـا بـه ترتیـب حـروف الفبـا در دسـتگاه
رسـید .مشـغول بایگانـی آ گه 
کاغذخردکـن بـودم کـه از میـان انبوهـی از کاتالوگهایـی کـه از شـیر مـرغ تا
جـان آدمیـزاد را میخواهنـد بـه مـردم بیندازند ،چشـمم به مجلۀ کوچکی
با عنوان ترکیب جادویی خورد .مقاالتش که به وضوح بازار عصر جدید
قدرت
را هـدف قـرار داده بودنـد ،موضوعات مختلفی را دربرمیگرفت؛ از
ِ
1. Grendel
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یهـای روحانـی ،از توصیههایـی
کریسـتال گرفتـه تـا درمـان کلنگـر و انرژ 
ْ
درمان اسـترس و اینکه برای
در مورد دسـتیابی به انرژی معنوی ،تا عشـق
ِ
ً
تناسخ پس از مرگ چه فرمهایی را باید ُپر کرد .در آ گهیهایش که ظاهرا
یسـازی بیمنطق ِـی حا کـم بـر فیلـم جوخـۀ بانکـو 1طراحـی
بـا هـدف عاد 
شـده بود ،محصوالتی را معرفی کرده بودند مانند یونسـازهای درمانی یا
بسـاز انرژ یبخـش آب .مشـاورههای فراروانـی بـا منابعـی همچـون
پیچا 
یخـورد .وی محـض احتیـاط
«شـهود روحانـی» نیـز بهوفـور بـه چشـم م 
تهـای خـود را بـا «انجمنـی از فرشـتگان بـه نـام انجمـن هفـت» یـا
دریاف 
2
یـک خانـم زیبـا بـه نـام سـلینا    چـک میکنـد ،بانویـی کـه ادعـا میکنـد
میتواند «انرژی شـما را متوازن سـازد ،دیانایتان را بیدار کند و درهای
ً
ثـروت را بـه رویتـان بگشـاید ».طبیعتـا در پایـان تمامـی ایـن گردشهـای
علمـی بـه مرکـز روح ،اجـرت اندکـی بابت هزینۀ تمبر و دیگـر مخارجی که
ممکـن اسـت گـورو 3در زندگانـی دیگری متحمل شـود دریافـت میگردد.
امـا حیرتانگیزتری ِـن ایـن شـخصیتها کسـی نیسـت جـز «بنیانگـذار
و  رهبـر جنبـش عـروج حاثـور 4بـر روی سـیارۀ زمیـن» .وی میـان مریدانـش
بـه گابریـل 5حاثـور شـهرت دارد؛ ایزدبانویـی خودخوانـده کـه بنـا بـر شـعار
تبلیغاتیاش« ،منبعی بیپایان و تبلوریافته در قالب یک انسان» است.
1. Bunco squad
2. Saleena
3. guru
4. Hathor
5. Gabrielle
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بـه گفتـۀ ایـن اسـطورۀ اهل سـاحل غربی «واکنـش کارمایی شـتاب گرفته
سـال زمینـی بـه
اسـت ...زمیـن وارد زمسـتانی معنـوی شـده کـه  426هـزار ِ
ـواری زمسـتانی بلنـد واقـف
درازا خواهـد کشـید ».خانـم حاثـور ،کـه بـه دش ِ
اسـت ،جنبشـی به راه انداخته تا به موجودات بیاموزد به «ابعاد
فرکانسـی
ِ
ً
باال تـری» عـروج کننـد ،جاییکـه احتمـاال میتواننـد بیشـتر از خانـه بیرون
بزننـد و کمـی هـم گلف  بـازی کننـد.
پس از این آموزش« ،پرواز ،طیاالرض لحظهای ،علم غیب ،توانایی
غیب شدن و دوباره ظاهر شدن و غیره بخشی از تواناییهای روزمرۀ فرد
خواهد بود ».این نوشتۀ اغواگرانه در ادامه پیاز داغش را زیاد میکند و
فرکانسی باالتر،
مدعی میشود که «موجودات تعالییافته به این ابعاد
ِ
قادرند فرکانسهای پایینتر را درک و دریافت کنند ،حال آنکه کسانی
که فرکانسهای پایینتر دارند قادر به درک آنها نخواهند بود».
فـردی بـه نـام هفتپیکـر قمر پـور کـه ا گـر در آخریـن لحظـه بـه مـن
میگفتنـد قـرار اسـت جراح مغز من باشـد یا خلبان هواپیمایـی که خودم
مسـافرش هسـتم ،زهـرهام از وحشـت میترکیـد ،حمایـت سرسـختانۀ
خـود را از او اعلام کـرده بـود .در جنبـش خانـم حاثـور ،مریـدان بایـد دربرابـر
«فرآیندی خفتبار» تسلیم شوند .این فرآیند بخشی از مراحل حل  کردن
ایگو  و باال زدن فرکانسشان است .پرداختهای نقدی معمول را مذموم
میداننـد ،امـا در ازای یـک بیعـت خاضعانـه و کار یـدی ،در لحظـۀ
مـاش
بههـوش آمـدن یـا از هـوش رفتـن یـک جـای خـواب و یـک بشـقاب ِ
ارگانیـک بـه تـو میدهنـد.
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تهـا را پیـش کشـیدم چـون از قضـا همـان روز ،چنـد
ایـن صحب 
سـاعت بعـد کـه از فروشـگاهی درآمـده و مشـغول بررسـی یـک کاتالـوگ
محصـول بـودم و همیـن کـه سـرم را بلنـد کـردم ،خسـته و کوفتـه از اینکـه
کپـز کامپیوتری بخرم یـا بهترین گیوتین
نمیتوانسـتم تصمیـم بگیـرم ارد 
قابـل حمـل در جهـان ،بـه سـیاق تایتانیـک بـه کـوه یخـی قدیمـی کـه در
یشـناختم ،مکـس اندورفیـن ،1برخـورد کـردم؛ چـاق و چله در
دانشـگاه م 
میانسـالی ،با چشـمانی همچون چشـمان ماهی و کالهگیسی به سر که
آنقـدر بـه آن ارتفـاع داده بـود کـه بـا ایجـاد خطـای دید شـکل کاکل شـده
بـود .دسـتم را کشـید و شـروع کـرد بـه تعر یـف ماجـرای بخـت خوبـی کـه
بهتازگـی بـه او روی کـرده بـود.
روحانی درونم وصل
خود
«از کجاش بگم داداش؟ زدم تو خال .به ِ
ِ
شدم .از او ن  وقت دیگه همه چی بر  وفق مرادمه».
پرسیدم« :میشه یهکم بیشتر توضیح بدی؟» و همان موقع بود که
برای اولین بار متوجه سر و وضع تر و تمیز و انگشتر انگشت کوچکش
تومور   وخیم بود.
شدم که به اندازۀ یک ِ
«راستش فکر کنم فک زدن با آدمهای فرکانسپایینتر برام قدغن
باشه ،اما خب ،هر چی نباشه ،ما نون و نمک همو خوردیم»...
«فرکانس؟»
«دارم از ابعاد برات میگم .اونایی که به اوکتاوهای باالتر تعلق
دارن تعلیم دیدن که یونهای سالمشون رو حروم انسانهای بدوی
و میرایی مثل تو نکنن ـ ــ  قصد بیادبی ندارمها .نه اینکه فکر کنی ما
1. Max Endorphine
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َ
فرکانسباالها اشکال پستتر رو مطالعه و درک نمیکنیم .البته باید
از  لیوونهوک 1ممنون باشیم ،منظورم رو که میگیری؟» یکباره همچون
ِ
شاهینی که از روی غریزه طعمۀ خود را بو میکشد ،سرش را به سمت
زن بلوند قدبلندی با دامن کوتاه چرخاند که دنبال تاکسی بود.
گفت« :طرف رو نگاه! چه لبی قلوه کرده!» و غدد بزاقش زد دنده سه.
ً
با صدای بلندی گفتم« :حتما مدلی چیزیه .بلوز نازکش رو نگاه!» و
حرارتی ناگهانی را در سرتاسر بدنم احساس کردم.
اندورفین گفت« :اینجا رو داشته باش ».و نفس عمیقی کشید و
شگفتی من و ملکۀ زیبایی،
کمکم از سطح زمین بلند شد .در کمال
ِ
سی سانتیمتر   از سطح خیابان پنجاه و هفتم ارتفاع گرفت .خانم
خوشگل به دنبال پیدا کردن سیمی چیزی جلوتر  آمد.
با صدایی حاکی از خشنودی گفت« :چه جوری این کارو کردی؟»
اندورفین گفت« :بیا .این نشونیمه .امشب هشت به بعد خونهام.
یه سر بزن».
اغواگرانه گفت« :نوشیدنی با من ».و عشوهکنان دور شد .اندورفین
نیز با رفتن او به سطح زمین آمد.
2
گفتم« :قضیه چیه؟ از کی تا حاال شدی هودینی ؟»
آهی از  روی خیرخواهی کشید« :راستش ،حاال که دارم سطح خودم
رو پایین میآرم و با یه تکسلولی حرف میزنم ،بذار یهدفعه کل ماجرا رو
بگم و خالص .حاال بزن بریم رستوران و یه شیرینی حلزونی بزنیم تا برات
1. Leeuwenhoek
2. Houdini
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پاپ بلندی آمد و اندورفین غیب
تعریف کنم ».این را که گفت ،صدای ِ
1
شد .نفس در سینهام حبس شد و همچون یکی از خواهران گیش در
حالت حیرتزده ،دستم را جلوی دهان بازم گرفتم .بعد از چند ثانیه با
حالت شرمساری دوباره ظاهر شد.
«شرمنده داداش .پاک یادم رفته بود شما دو نمرتبهها نمیتونید
غیب بشید و طیاالرض کنید .ببخشید .چاره چیه؟ پیاده میریم».
هنـوز بـا خـودم درگیـر بـودم کـه چـه شـده و چـه نشـده که داسـتانش را
شـروع کرد.
پسـر
«خیلـی خـب .فلشبـک میزنیـم بـه شـیش مـاه قبـل کـه گل ِ
خانم اندورفین ،یعنی بنده ،سـر یه سـری بال و مصیبت به قدری درب و
ـتن کالهم رو هم حسـاب کنی ،از بدبختی
داغون بودم که اگه جاگذاش ِ
زده بـودم رو دسـت حضـرت ایـوب .اول ،ایـن داف تایوانیـه کـه شـاگردم
کپـزی .بعدش بـه خاطر اینکه
بـود منـو  پیچونـد و رفـت بـا یـه کارآموز کی 
با جگوارم دندهعقب توی کتابخونۀ مسـیحیها رفتم خدا تومن جریمه
ـت ازدواجـم برام مونـده بود
شـدم .اینـا کـم بـود ،تنهـا پسـرم کـه از هولوکاس ِ
وکالت رو کنار گذاشت و رفت شد صداپیشۀ عروسک .در همین حال
و روز ،درب و داغـون بـودم و همـه جـا رو بـه دنبـال دلیلـی بـرای زندگـی یـا
یکـردم که یکهو به یه آ گهـی توی آخرین
یـه مرکـز آمـوزش عرفـان ز یـر و رو م 
شـمارۀ مجلـۀ انـرژی بـه روایـت تصویـر برخـوردم .یـک مرکـز ماسـاژطور کـه
کارمـای بـد رو بـا لیپوساکشـن ازت بیـرون میکشـه و تـو رو بـه فرکانسـی
باالتر میرسـونه که میتونی به سـبک و سـیاق فائوسـت بر طبیعت چیره
1. Gish
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ً
بشـی .مـن اصـوال تیزتـر از اونـم کـه گـول ایـن کالهبردار یها رو بخـورم ،اما
وقتـی فهمیـدم مدیرعاملـش یـک االهـۀ راسـتین در کالبـد انسـانه ،بـا
خـودم فکـر کـردم چـه اشـکالی داره؟ تـازه هزینـهای هـم نـداره .مایهتیلـه
نمیگیـرن ازت .سیسـتمش بـر اسـاس یـه نـوع بردهدار یـه ،امـا بـه جـاش از
ایـن کریسـتالها مـیدن کـه بهت قـدرت میده و تا دلـت بخواد میتونی
دمنـوش بخـوری .آهـان ،داشـت یـادم میرفـت .تحقیـرت هـم میکنـن،
امـا بخشـی از رونـد درمانـه .بـرای همیـن نوچههاش تختـم رو آمـاده کردن
و بـدون اینکـه بهـم بگـن یـه ُدم االغ پشـت شـلوارم چسـبوندن .قبـول ،تـا
مدتـی سـوژۀ خنـده بـودم ،امـا بـاور کـن با همیـن ترفنـد ایگوم ناپدید شـد.
ً
یهـای گذشـتهام بـه یـادم اومـد .قبلا  اول یـک قاضـی سـاده
یکهـو زندگ 
1
بـودم و بعـد لـوکاس کرنـاخ پـدر  ...نـه ،نـه ،خـوب یـادم نمـیآد ،شـاید هم
ِ
پسـر .بگذر یـم ،تـا اینکـه یـه روز روی تخـت سـفتم از خـواب بیـدار شـدم و
دور اکسـیپوت2ام  رو هالـه گرفته
دیـدم فرکانسـم رسـیده بـه استراتوسـفرِ .
بـود و علـم غیـب پیـدا کـرده بـودم .و یـه هفتـه بعـد از اون ماجـرا ،هـر بـار
یشـه .کافیـه ندونـم کدوم اسـب رو انتخاب
مـیرم کازینـو دورم غلغلـه م 
کنم یا اینکه ندونم توی بلکجک بازم کارت بخوام یا دسـت نگه دارم.
یـه انجمنـی بـه نام انجمن فرشـتگان هسـت که باهاش ارتبـاط میگیرم.
حاال چون یه نفر دو تا بال داره و از جنس اکتوپالسـمه که دلیل نمیشـه
نتونـه قمـار کنـه .بیـا و ببیـن چـه زندگـیای به هـم زدم».

1. Lucas Cranach the Elder
2. occiput

