امروز دوم ژانویه  2015وارد پاریس شدم .از فرودگاه به ِ
مست مرکز شهر ،جایی که قرار است در آن
زندگی کمن ،میروم؛ اب قطار .منیتوامن از نوشنت خودداری کمن .میخوامه مکی حیس که در حال دارم را
برای خودم ابزگو کمن .خوحشامل؟ انراحمت؟ اسرتس دارم؟ هیجان؟ فقط میدامن خو ِد یک ساعت پیشم که
رو هوا بودم را دیگر ندارم .آرام نیس مت.
درست هامنگونه که مهیشه تو ذهمن تصور کرده بودم .تو کتااب خوانده بودم .آفتاب پیدا نیست و زمنی
خیس استِ ،
خیس خیس .مه غلیظی البه الی درختهایِ کنار جاده رُس میخورد ،الی سزبهها میغلتد
و گاهی میان انبوه بیدهای مرتامک کنار مه چیده میشود ،متوقف شده ،ابال میرود و به دس تهای اب ِر
خاکسرتی رنگ میپیوندد.
آدم منیتواند حرف بزند ،سکوت میکند .شاید افرسدگی لغت خویب نباشد ویل فکر میکمن آدم منیتواند
اینجا افرسده ،آجنور که من الان هس مت ،نباشد .این حال مثل یه ژهلیِ لزج به تو میچس بد .صد البته
این به خاطر غریب بودن نیست .این را میدامن .پارییسها را مه که میبیین ،اینگونهاند .آرام ،ساکت،
هناینت اب زمزمهها و پچپچهایِ ری ِز درگویش.
لک شهر در مه فرو رفته .هر ایس تایی و جنبندهای .و ساخامتنهایی که حال دیگر خاکسرتی میزنند .مهه
چزی به طرز مبهمی زیباست .ای به طرز زیبایئ مبهم .و آنچه به زیبایئ در مه فرو رفته ،و نظر مرا به خود
ساعت ِ
جلب کردهِ ،
بزرگ ساخامتن کتاخبانهایست .منیتوان فهمید ساعت چند است .انگار کیس به معد
روی آن را پوشانده ابشد.
مس ئول آپارمتان میگوید خانهی شام هنوز آماده نیست ،لطفن بروید و دو ساعت بعد بیایید .خوحشال
میشوم .از آنجا که نمی ساعیت بیشتر از رود فاصهل ندارم ،به مست آن ،تقرینب میدوام .چقدر این شهر
آش ناست .انگار زادگامه ابشد .یب هیچ ترس از گمشدین ،چندین کوچه و خیاابن را میروم و رود را
میای.مب .پنداری از ابتدایِ تودلم دنبال آن گش ته ابمش .رو ِد سن ،ل ِس ِن نقرهایِ من .مینشیمن .سکوت.
اما این فقط سکویتست به معین حرف نزدن اب دهان .هزاران چزی خمتلف از ذهمن میگذرد و مرور
میشود ،حرف زانن .سکویت پر از حرفهای نگفته.
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