




سایکوســیس ۴:۴۸ نخســتین بار در ســالن آپ اســترز جــرووِد رویال کــورت تیه تــر 
)The Royal Court Jerwood Theatre Upstairs(، به تاریــخ ۲۳ ژوئــن ســال 

۲000 و در شــهر لنــدن روی صحنــه رفــت؛ عوامــل  آن عبــارت بودنــد از:

بازیگران:
 Daniel Evans دنیل ایوانز 
 Jo McInnes جو مک اینز 
 Madeleine Potter مادلین پاتر 

 و

 James Macdonald کارگردان: جیمز مک دونلد 
Jeremy Herbert طراح: ِجِرمی هربرت  
Nigel J Edwards نور: نایجل جی ادواردز  
Paul Arditti صدا: پائول آردیتی  



)سکوت بسیار طوالنی(
ولی تو دوست هایی داری. ــ  ــ

)سکوت طوالنی(
یادی هم داری. دوست  های خیلی ز

برای دوست هات چی کار می کنی که این قدر هواتو دارن؟
)سکوت طوالنی(

برای دوست هات چی کار می کنی که این قدر هواتو دارن؟
)سکوت طوالنی(

کار می کنی؟ برا شون چی 
)سکوت(

•••

گاِه راکد و ُمرده 1 که توی تاریکِی یک تاالر ضیافت جا  یک خودآ
کف  که  به سقِف چار دیوارِی ذهنی چسبیده  و  کرده  خوش 
خودشون  توی  نور  باریکۀ  زیر  حمام  سوسِک  ده هزار  مثل  اون 



    ۱4         سایکوسیس ۴:۴۸     

چشم به هم زدن  یک  توی  خیال ها  و  فکر  همۀ  انگار  می لولن، 
که ازش هیچ راِه فراری نیست  جمع بشن درون جسم واحدی 
که  و این جوری همین سوسک ها می شن حامِل اون حقیقتی  

هیچ وقت هیچ کس فاش نمی کنه.

 من شبی را از سر گذرانده ام که همه چیز  بر  من آشکار گردید.
چگونه  توانم دوباره سخن گفتن؟

دوجنسۀ2 شکسـت خورده ای  که تنها به خـودش3 اعتمـاد داشت 
اینکه  برای  و  می بینه  ُپرازدحام  و  شلوغ  واقعیتی  رو  اتاق  این 

هیچ وقت از این کابوس بیدارش نکنن التماس می کنه.

و آن ها همگی آنجا بودند
تا آخرینشان

و همگی نام مرا می دانستند
آن گاه که همچون سوسکی می گریختم از پِس صندلی هایشان.

به یاد آر نور را و باور دار نور را4
روشنایی ای آنی پیش از شبی ابدی

کنم که فراموش  نگذار 

•••

غمگینم
کرد احساس می کنم آینده بی امیده و نمی شه چیزی  رو بهتر 
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خسته ام و ناراضی از همه چیز 
به عنوان یک انساْن شکست خورده   ای تمام عیارم

گناه کارم، دارم تقاص پس می دم
دوست دارم خودم رو بُکشم

پیش از این می تونستم گریه کنم، اما اآلن کارم دیگه از اشک گذشته
عالقه ام رو به آدم های دیگه از دست داده ام

نمی تونم تصمیم بگیرم
نمی تونم بخورم

نمی تونم بخوابم
کنم نمی تونم فکر 

کنم بر تنهایی ام، بر ترسم، بر نفرتم نمی تونم غلبه 
چاق شده م

نمی تونم بنویسم
نمی تونم عاشق بشم

برادرم داره می میره، عاشقم داره می میره، منم که دارم هردوشون 
رو می ُکشم

سرریز می شم از مرگ خودم
که می خورم می ترسم از داروهایی 

کسی بشم  نمی تونم عاشق 
نمی تونم رابطۀ جنسی داشته باشم

نمی تونم تنها بمونم
نمی تونم دیگران رو تحمل  کنم

َکَفلم بزرگ شده
از اندام تناسلی ام بدم می آد
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رأِس 4:48
وقتی افسردگی می آد سراغم

کنم باید خودمو حلق آویز 
با صدای نفس های عاشقم

دوست ندارم بمیرم

دارم  تصمیــم  کــه  عذابــم  در  میرا بودنــم  حقیقــِت  از  این قــدر 
کنــم خودکشــی 

کنم نمی خوام زندگی 

ی این بی هوشِی  من به عاشِق خوابیده ام حسادت می کنم و رو
به اجباِر داروش5 رو می پوشونم

وقتی هم اون از خواب بیدار بشه، به بی خوابِی شبانۀ خیاالتم و 
کَنتم حسادت می کنه

ُ
به حرف زدِن به لطِف داروها بدوِن ل

من امسال از خودم به قصِد مرگ استعفا می دم

بعضی ها اسم اینو می ذارن خودتلقینی
که حقیقتش رو نمی دونن( )بخت یاِر اوناست 

فقط بعضی آدم هان که حقیقِت سادۀ رنج و درد رو می فهمن

اینا  دیگه داره تبدیل می شه به هنجاِر هرروزۀ زندگیم.

•••
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زیاد طول نکشید، من خیلی اونجا نبودم. با این همه من موقِع 
نوشیدِن قهوۀ تلِخ سیاه رنْگ اون بوی شفابخش رو میوِن ابری 
کهنه حس می کنم و یه چیزی درست همون جا و  کوی  از تنبا
که زخمی دوساله  همون لحظه منو لمس می کنه و بعد از اونه 
مثل یک الشه و یک شرِم مدفون که در حاِل باال آوردِن غِم فساِد 

متعفنشه َسر   باز می کنه.

نگ و بی احساِس خیره به 
ُ
گ اتاقی ُپر از ردیِف صورت های 

که البد  درد و رنِج من؛ چهره هایی چنان توخالی و بی معنا 
نیتی شیطانی پشتشون پنهانه.

که همین اآلن رد شد  اونچیه7   ودکتر اون ودکتر این دکتر
دست  منو  و  بکشه  َسَرکی  یه  همیشه  مثِل  زد  به سرش  و 
تحقیرکردنشون   بی میلی؛  داِغ   ِ ݫ دالونݫ توی  سوختن  بندازه. 
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به رعشه  که من بدون هیچ علتی  کامل می شه  هم وقتی 
که  کلمات ُسر می خور م و چیزی هم ندارم  می افتم و روی 
گفته  اگر هرچیزی  هم  که  »بیماری«ا م بهشون بگم  دربارۀ 
بشه باز دقیقًا می رسه به همون جایی که هیچ نکته ای برای 
گفتن وجود نداره، چون  من دارم می میرم. و من در بن بسِت 
تکلیفِی صدای نرم و مخملِی اون روان پزشِک منطقی  بال
که به من می گه واقعیتی مشهود و محسوس  گیر افتاد ه ا م 
که نشون می ده ذهن و تِن من یکی  هستن. اما  وجود داره 
دکتراین  من اینجا نیستم و هرگز هم نبوده ام. این چیزا رو 
می نویسه و دکتراون تالش می کنه با نجوایی همدردانه اونا 
رو به زبون  بیاره. به من نگاه می کنن، قضاوتم می کنن، عطِر 
می کشن،  بو  رو  شده  بلند  پوستم  از  که  ناتوانی ای  و  عجز 
درِد بی درمون به تنم خنج می کشه و ترِس بی پایاْن وجودم 
رو ُتهی می کنه، با دهنی باز و چشم هایی خیره به جهاِن 
اطرافم نگاه می کنم و حیرت می کنم از اینکه چرا همه شون 
با اون دانِش رمزی شون به رنِج شرم آوِر من نگاه می کنن و 

لبخند می زنن.

 شرم  شرم  شرم.
غرق شو و فرو برو توی لجِن شرِم خود ت.

دکترهای مرموز،  دکترهای معقول،   دکترهای عجیب و غریب، 
که فکر می   کنی اگه مدرک و دلیلی بهشون نشون  دکترهایی 
که  دکترهایی  لعنتی شون،  مریضای  جزء  می شی  ندی 
سؤاالی یک جور می پرسن. کلمه ها رو توی دهنم می چپونن، 
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درمان های شیمیایی برای دلتنگی های ذاتی تجویز می کنن 
که  و قیافه های موجه به خودشون می گیرن تا اون لحظه ای 
من بخوام برای تو ضجه بزنم، برای تو، تنها پزشکی  که تا اآلن 
داوطلبانه لمس  کرده منو، که توی چشم های من نگاه کرده، 
که به طنز  تلخم با صدایی که انگار از تِه یک قبِر تازه کنده شده 
که وقتی سرم رو از َته تراشید م منو  بیرون می اومده خندیده، 
که بهم دروغ  گفته. بهم  گفته از دیدِن من  دست انداخته، 
و این  کردم، عاشقت شدم،  خوشحاله. من بهت اعتماد 
تقصیر تو نیست که داری آزار می دی منو. فقط این دروغ های 
شرم آوِر توَان که به لباس مبّدِل تجویز های پزشکی دراومدن و 

دارن منو داغون می کنن.

حقیقت تو، دروغ های تو، و نه من.

داشـتم بـاور می کـردم کـه تـو دیگـه بـا بقیـه فـرق داری و حتی 
شـاید اون اضطرابـی کـه روی چهـره ات موج می زنه و تهدید 
بـه فـوران می کنـه رو حـس می کنـی، امـا آخـرش تـو هـم قیافـۀ 
گرفتـی. مثـل همـۀ اون  آدمـای حق به جانـب رو بـه خـودت 

آشـغال کله های ریقـوی دیگـه.

از نظر من همین هام یه جور خیانته، و ذهن من توی هجوِم 
همین تیکه پاره های ُمثله شدۀ درهم  و برهمه.

هیچ چیزی نمی تونه خشِم منو مهار  کنه.




