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  منصور كوشان
  در گستره و ژرفاي فرهنگ

  
  
1  

گشته است،  "جهان سومي"هاي فرهنگي كه دروني هر شهروند  سرچشمه و بنياد خاستگاه
ها  اخالقي و اجتماعي است كه در گذر سال به طور معمول برآمد همان سانسورهاي دولتي،

هاي حكومتي در گذر ساليان،  هاي ديني و قدرت سنت. زندگي او را ساخته و پرداخته است
كنند كه فرهنگ زنده و پويا و به ويژه ادبيات مدرن كه  آن چنان با شهروندان عمل مي

ا عنصر و اهرمي كارا و سازنده ي زندگي متجددانه، نه تنه  اند و سازنده هاي زمانه برايند چالش
اند، نگشته است و  ها در غرب زندگي كرده در زندگي شهروند ايراني، حتا كساني كه سال

نقشي بنيادي در گستره و ژرفاي بينش و چه گونگي تربيت، آموزش و نهايت رفتار، گفتار و 
ذهنيت . ي آن گريزانند ها ندارد؛ كه حتا بدون اين كه بدانند چرا،  آشكارا از مطالعه پندار آن

نه، بر اساس سنت دين و قدرت، كه در وياخ سنتي يا بسته و ناپرسنده، ذهنيت ديني، تك
كوشد مردم را از  هاي مدرن  مي هاي گذشته كوشيده است و اكنون هم به شكل ي سده همه

داستان، آگاهي و خودشناسي بازدارد، اگر مطالعه را، به ويژه در قلمرو ادبيات، خواندن شعر، 
كننده براي اوقات فراقت  نامه، بيهوده و اسراف وقت نداند، آن را امري سرگرم رمان و نمايش

شكمي از عزا "پر كرد و  "بخش چيزي لذت"آن هم وقت فراغتي كه نتوان با . نامد مي
  ."درآورد

هايي ايستاده است كه  افتاده و انسان هاي عقب هاي بسياري رو در روي جامعه پرسش
هاي كارايي در روند توليد، هر گونه توليدي، نقشي در  هايي بي عيب و نقص، مهره هرهجز م

ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه چه گونه . سرنوشت خود يا من وجودي خود ندارند
ممكن است از كسي كه هرگز مطالعه نكرده است، همتي براي پيگيري موضوعي با خواندن 

دانش و آگاهي براي كسب فيض و لذت مطالعه به او داده  را تجربه نكرده است، هيچ گونه
كند، انتظار داشت كه با  نشده است، و خود نيز هيچ گونه تالشي براي نجات خود نمي

خواندن، به آن درك و آگاهي برسد كه به او استقالل حسي، استقالل فكري، استقالل 
ها  دهد؟ اين يكي از ده مي خود را "سرنوشت"ي در اختيار داشتن  شخصيتي و نهايت اراده

 هاي ها، دليل هاي احتمالي به آن ها يا پاسخ پرسش است، اما باز هيچ كدام از اين پرسش
ايدئولوژيك ي نيستند براي اين كه اين شهروند خود را در منجالب ديكتاتوري قدرت موجه
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ان نيروي رها كند، به عنو ييا استبداد حكومت ديني يا هر اخالق و سنت و خرافات حاكم
  . ي سركوب هويت يابد و باز بخواهد خود را از هرگونه اتهامي مبرا بداند پشتوانه

ها فراتر از مرزهاي جعرافيايي،  شود، ارتباط اي ناميده مي در روزگاري كه جهان دهكده
ها را به دليل نادانستگي از سرنوشت شوم  توان انسان فرهنگي، قومي و ايلي است، ديگر نمي

زنند، مبرا  نوشي كه براي ديگران خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا نĤگاهانه رغم ميخود و سر
همان گونه كه هر شهروند ايراني در سرنوشت خود سهيم است، در سرنوشت . دانست

. ديگري و نهايت ملت و سرزمين خود سهيم است و در برابر اين سهم مسؤليتي دارد
  . ر تبرئه شدن از آن نيستمسؤليتي كه ديگر نادانستگي تنها عنص

چه گونه كساني در برابر حاكميت نفي آزادي انسان، حاكميت انكار حقوق طبيعي و 
هاي  اند و با پرداخت بها نهايت انكار سرنوشت فردي حكومت اسالمي در ايران ايستاده

اين هاي مادي به  گويند؟ آيا اينان با سرنيزه و به زور يا با تشويق گوناگون به آن نه مي
اند يا  گان رسانده اشان را به گوش همه اند و فرياد نه هويت فردي و نهايت جمعي رسيده

اند كه  ها؟ بديهي است كه هر كدام از اين شهروندان، نخست خود خواسته خواست فردي آن
هايي براي  آزاد باشند، استقالل داشته باشند، خانم و آقاي سرنوشت خود باشند و بعد امكان

. ها قرار گرفته است گستره و ژرفاي فرهنگ فردي و فرهنگ جمعي در اختيار آنغني شدن 
ها و  اند و بعد صفحه اند، به شناخت لذت آگاهي رسيده اينان نخستين صفحه را مطالعه كرده

به استقالل و هويت  ها ي آن مطالعهدر اختيارشان قرار گرفته است تا با هاي بسياري  كتاب
وانفساي  ي چنان كه در همين  زمانه .ان جان و شعور خود باشندد، مالكفردي خود برسن

هاي  كم نيستند كساني كه هم چنان در جامعهدر ايران، م حكومت گسترش جهل و ظل
هاي بازدارنده  ي اهرم اند به رغم همه كنند و توانسته بسته، اعم از سنتي و مدرن زندگي مي

ي خود موفق  ي و در اختييار داشتن ارادهبه سوي مطالعه و آگاهي و نهايت استقالل فرد
به ويژه به حركت جمع كثيري از زنان به سوي احياي حقوق طبيعي و اجتماعي خود، . باشند

هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  ي عرصه ها در همه آن رسميت شناختن استقالل
به ويژه  هاي شهروندي، يابي به خواست حقوقي، حركت جمعي از دانشجويان، براي دست

هاي ديگري به وضعيت نابسامان موجود، كه در  ها و دسته هاي گروه آزادي بيان، اعتراض
گوشه و كنار ايران فعاليت مستمر و چشم گيري دارند، و ممكن است هر كدامشان را 

اي، عنصري، اهرمي، برانگيزانده باشد، همه و همه يك وجه مشترك را  اي، جرقه انگيزه
پذيري و به دنبال آن جست و جوي آگاهي و رسيدن به استقالل و  ؤليتمس: دهند نشان مي

  . هويت فردي
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2  
گذرد و در آغاز هر فصل يك شماره از آن  مي جنگ زماني  نامه سه سال از انتشار فصل

شماره، به يقين بدون همراهي شاعران و نويسندگان و همت  12اين . منتشر شده است
ام،  همان گونه كه بارها گفته و نوشته. شد ن ممكن نميمشتركان و خوانندگان هميشگي آ

زندگي در تبعيد يا فعاليت فرهنگي، اگر هر مشكلي داشته باشد، دور از سانسورهاي دولتي و 
اي هر  سانسورهاي اخالقي و سانسورهاي اجتماعي معمولي است كه به طور فزاينده

ود درگير است، اما اين به اين معنا اي با آن در سرزمين خ ي آزادانديش خاورميانه نويسنده
ي  نامه ي انتشار اثرهاي مكتبوب، چون فصل نيست كه هر گونه فعاليتي، به ويژه در عرصه

اش منتشر  وانندگان بالقوههاي خاستگاه فرهنگي خ ، بدون همان مشكلجنگ زمان
  .شود كه به آن اشاره شد مي

آزاد است تا خود ه هر انساني ، با آگاهي از اين حقيقت كجنگ زمانتوليدكنندگان 
ناپذير است،  اي براي بازدارندگي آن، توجيه م بزند، و هر گونه بهانهسرنوشت خود را رق

در راستاي گسترش و ژرفا بخشيدن به فرهنگ و مستقل كوشند تا در كنار اثرهايي  مي
معي نامه نيز گامي به سوي هويت فردي و هويت ج ادبيات، با اثرهاي خود در اين فصل

هاي گوناگون، به  بردارند و به آن شهروند ايراني كه خواستار مطالعه و شناخت در عرصه
هاي مدرن و  هاي گوناگون، بينش ادبيات است، اين امكان را بدهند كه با ديدگاهويژه 

     .نامتعارف آشنا بشوند
  
3  

، 1391 ي بهار ، ويژه13ي  شماره جنگ زماني انتشار شدن  ادهدر آخرين روزهاي آم
ترين زنان معاصر ايران، به  داشت زن، سيمين دانشور، يكي از شاخص درست در روز بزرگ

و من را با تركيب ناميمون  فوت كردي ممتازي در قلمرو ادبيات داستاني،  ويژه چهره
  .ي فرهنگي ايران رو به رو كرد امعه، به زنان، به ويژه به ج"تبريك و تهنيت"

نويس  خوشبختانه سيمين دانشور، هم به عنوان نخستين داستانبا توجه به اين مهم كه 
فرهنگي، از منزلت و  و هم به عنوان بانوي سوشونايراني، به ويژه با رمان مشهورش 

ير گ ي فرهنگي را غافل او، جامعه اش برخوردار بود و مرگ ساله 90شأن الزم در گذر زندگي 
ام، به  ي او داشته در باره راديو فرداخبرنگار  نكرد، من گفتار كوتاهي را كه با آزاده اسدي،

  : كنم خواني منتشر مي يادگار در پايان اين پيش
 90شنبه در سن  سيمين دانشور نويسنده و مترجم سرشناس ايراني شامگاه پنج    - 

 .سالگي در تهران درگذشت
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، با منصور كوشان، نويسنده، سووشوندرباره ويژگي اثر معروف او 
  :ايم وگو كرده كارگردان ايراني مقيم نروژ گفت نويس و رمان

كنم و متاسفم كه در اين روزي كه  خدمت شما و شنوندگان عزيز سالم عرض مي - 
بايد بابت از دست دادن  - روز جهاني زن –ها تبريك بگوييم  بايد به همه خانم

  .خانم سيمين دانشور به عنوان مادر ادبيات امروز ايران تسليت بگويم
انم دانشور به عنوان مادر ادبيات ايران نام برديد، او در عين حال يكي از شما از خ - 

شود گفت كه نامش  معاصر در ايران را هم قلمي كرده و مي هايترين اثر برجسته
چه  سوشوونويژگي خانم دانشور در  .سووشون. است  با اين كار گره خورده

 بود؟

مان موفقي بود كه ويژگي هاي مدرن ايران و ر يكي از نخستين رمان سووشون - 
يك شخصيت بسيار مستقل و او  .بارز آن شخصيت زن اين رمان به نام زري است

كند استقالل خودش را در برابر  هايي است كه سعي مي يكي از نخستين شخصيت
حاكميت موجود كه همان نظام فئوداليته است كه به صورت پدرساالري و 

كند و ما  او در مقابل اين نظام مقاومت مي .يابد، حفظ كند رساالري نماد ميشوه
 .بينيم اين درخشش را در رمان هم به خوبي مي

هايي است كه به يك اقليت ايراني،  يكي از نخستين رمان   چنين اين رمان هم
پردازد و دو شخصيت اصلي اين رمان يعني زري و  يعني به يك قوم ايراني مي

هاي معاصر ايران  اتفاق كمتر در رمانهاي ايران هستند و اين  خسرو از قشقايي
  .است  افتاده

گاهي  اويژگي ديگر اين رمان زبان بسيار برجسته و روان رمان است و حت
گيرد و يكي از نخستين  اي كه زري به خودش مي اوقات هم زبان ويژه زنانه

  .ها در ادبيات معاصر است تجربه
است؛  ست كه موفق شدهدليل ني هاي بسياري دارد و بي رمان سووشون ويژگي

نويس زن ايراني، نخستين رمان موفق ايراني را  و دانشور به عنوان نخستين رمان
اين موفقيت را هم خوشبختانه در زمان حياتش  ي كند و نتيجه هم منتشر مي

  .بيند مي
است،  نويس ايراني بوده شما به اين نكته اشاره كرديد كه ايشان نخستين زن رمان - 

آثار خانم دانشور چه . است  انون نويسندگان ايران هم بودهنخستين رئيس ك
 نويسي در ايران داشته است؟ تاثيري بر روند داستان



       9     1391 بهار، 13جنگ زمان    

ايشان يك الگوي خيلي  سووشونرمان . است  خانم دانشور چندين وجه داشته - 
كنم همه  نويسان پس از او و من فكر مي موفق و خيلي خوبي است براي رمان

 .اند اثر شدهنويسان از او مت رمان

به ويژه اين نوع . ام خود من از نوع روايت و نوع نگاه خانم دانشور بسيار آموخته
اي كه در رمان وجود دارد  اين نگاه زنانه .ها بايد خيلي جذاب باشد نگاه براي خانم

خانم دانشور ديده  ي دوره ما و هم ي دوره و اين نگاه زنانه در كمتر آثار بانوان هم
تر،  به عنوان نمونه خانم گلي ترقي كه يك نويسنده موفقي است بيش .شود مي

  .هايش مرد هستند تا زن شخصيت
هاي كوتاه خانم دانشور الگوي خيلي خوبي است براي  هاي داستان نمونه

  .ندازندنويسي ايران نگاهي بي روند رمان كساني كه بعد از او بخواهند به
حنه داشت كه شايد شنوندگان شما خانم دانشور نقش بسيار مهمي در پشت ص

  .ندانند
 كنيد؟ تر بيان مي منظورتان را روشن - 

يكي از . ها يكي از مدافعان سرسخت كانون نويسندگان بود سالاين  ي او در همه - 
كرد مشكالت نويسندگان را به خصوص در زمان بازداشت  كساني بود كه سعي مي

د، چه در رژيم قبل و چه به توانست با حكومت بگير و از طريق ارتباطي كه مي
 .ويژه بعد از انقالب حل و فصل كند

شد و  او هميشه به عنوان مادر ادبيات ايران و مادر نويسندگان ايران شناخته مي
كرد و بسياري از مشكالت را  همواره با تامل و مدارا بسياري اختالفات را حل مي

ر است كه جامعه فرهنگي از اين نظ .است  از پيش راه جمعي نويسندگان برداشته
  .ايران بسيار به ايشان مديون است

كنم از آن جايي كه شما هم خودتان عضو كانون نويسندگان ايران  فكر مي - 
 .ايد درو بوده تر با اين بخش از شخصيت خانم سيمين دانشور رو ايد، بيش بوده

م اي مخصوص خان نامه كردم، ويژه را منتشر مي تكاپومن زماني كه . ندقيق - 
ني كه مار .منتشر كردم جزيره سرگردانيدانشور به مناسبت انتشار رمان 

نامه از مرز  با اين كه اين ويژه .شود ادبي ايشان تلقي مي ي گانه سه نخستين اثر
اي به آثار خانم دانشور به خصوص به  هاي معمول گذشته و نگاه منتقدانه نامه ويژه

يشان با تامل و مداراي بسيار ايشان داشت، ولي ا جزيره سرگردانيكتاب 
هاشان را  البته گوشزدهايي كردند، گله .نامه برخورد كردند اي با اين ويژه مادرانه

 ... طرح كردند، ولي در عين حال هم
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 .انتقادهاي شما را پذيرفتند - 

هاي ديگري كه به طور احتمالي در معرض  ولي رفتار و برخوردشان با نويسنده. بله - 
 .كرد گرفتند، خيلي فرق مي قرار مي آن گونه انتقادها

اي هم از ايشان  ترجمه. ندها بود كه خانم دانشور كتابي منتشر نكرده بود سال - 
كه ترجمه  چهل طوطي ي به جز اين اواخر كه مجموعه. منتشر نشده بود

هاي  اي از داستان و مجموعه - جالل آل احمد - مشترك خودشان و همسرشان 
، دست از كار يم دانشور قبل از ابتالء به بيمارآيا خان .هندي است، به چاپ رسيد

 ؟كشيده بودند

سال است كه از ايران دورم و به هر حال از  13اگر چه من االن . كنم فكر نمي - 
دانيد كه  مي. نزديك از ايشان خبر نداشتم ولي ايشان زني نبود كه آرام بنشيند

ش توليد كرد، يعني همين هاي آخر عمر ترين كارهايش را در سال يكي از پرحجم
  .ندمجيحها كه سه رمان خيلي  گانه سرگرداني سه

تواند  مي. است  كارهاي ديگري هم يقين دارم كه امروز از ايشان به جاي مانده
  .هايي از ايشان باقي مانده باشد كه بسيار آموزنده و راهگشا باشد يادداشت

مادر، ناظر بر جامعه  هم به عنوان يك نويسنده و هم يك نچون ايشان واقع
ها تنهايي فيزيكي خودش را حفظ كرد و توانست با جمع  او سال. خودش بود

  .نويسندگان و شاعران، تنهايي پيرامونش را جبران كند
 است كه قابل توجه  هاي خيلي خوبي از ايشان به جا مانده يقين يادداشتبه 

  . مرگ ايشان منتشر شود ها بعد از اميدواريم كه به هر حال اين يادداشت. است 
  2012مارس  8راديو فردا، 

  

  
  
  



          

 مجيد نفيسي

 عشقتثليث 
 

اثر نظامي را ديدم  خسرو و شيريني  ها پيش وقتي كه براي اولين بار منظومه سال
هاي  البته در كتاب. ناميده و نه فرهاد و شيرين "شيرين خسرو و"تعجب كردم كه چرا آن را 

دانستم كه  و مجالس بزم او چيزهايي خوانده بودم ولي نمي "خسرو پرويز"تاريخ دبستاني از 
بعد كه . پنداشتم ي او شيرين است و شيرين را فقط جفت و قرين فرهاد مي معشوقه
ي نظامي را خواندم متوجه شدم كه خسرو و فرهاد هر دو عاشق شيرين هستند با  منظومه

خورد و  دومي شكست ميشود حال آن كه  اين تفاوت كه اولي در عشق خود كامياب مي
 .افكند خود را از كوه بيستون به زير مي

ي قومي ما نقش بسته داستان عشق  آن چه كه در حافظه. اشتباه من بي دليل نبود
در ادبيات . "خسرو و شيرين"افالطوني فرهاد به شيرين است و نه ماجراي عشق زميني 
ي عالي پايداري و خلوص در  هكتبي و شفاهي ما همه جا فرهاد سنگتراش به عنوان نمون

ي اين برخورد  من ريشه. شود عشق و خسرو به عنوان آدم خوشگذران و هوسباز معرفي مي
كنم كه در آن عشق جسماني و خوشي گناه  را در فرهنگ مسلط بر جامعه جست و جو مي

 .گردد شود و در عوض خودآزاري و عشق خيالي تبليغ مي شمرده مي

اي در باب عشق شروع  داستان خسرو و شيرين را با مقدمه )ق. هـ 614مرگ(نظامي 
 : خواند ي هستي را عشق مي او سرچشمه. كند مي

 )5ص( جهان بي خاك عشق آبي ندارد/ فلك جز عشق محرابي ندارد 

 :ي كشش دو فرد به يك ديگر است ي خيالي ندارد و تنها نشانه عشق او جنبه

 )همانجا( كشش را عشق خوانندطبيبان اين /طبايع جز كشش كاري ندارد 

ي خسرو و شيرين از يك عشق زميني  در واقع نظامي خود نيز هنگام سرودن منظومه
ي او  ميرد و خاطره همسرش آفاق، زني از تركان دشت قبچاق در جواني مي. شود ملهم مي

 . شود الهام بخش كار نظامي مي

 :گويد ي بيت فوق مي چنان چه در ادامه

 دلي بفروختم جاني خريدم / ود را جان نديدم چو من بي عشق خ

 آلود كردم خرد را چشم، خواب/ به عشق آفاق را پر دود كردم 

 صالي عشق در دادم جهان را/ كمر بستم به عشق اين داستان را 

 :رساند و با اين اشاره داستان را به پايان مي
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 گالبي تلخ بر شيرين فشاندن/ برين افسانه شرط است اشك راندن 

 چو گل بر باد شد روز جواني/ به حكم آنكه آن كم زندگاني 

 ) 326ص( گمان افتاد خود كافاق من بود/ سبك رو چون بت قبچاق من بود  

 :شوند ي جنسي، برجسته مي در متن داستان چهار رابطه

 ي خسرو و شيرين ــ رابطه1

 ي خسرو و مريم ــ رابطه2

 ي خسرو و شكر  ــ رابطه3

 رهاد و شيريني ف ــ رابطه4

نظامي در اولي، ازدواج بدون عشق را . ي انحراف از عشق هستند مريم و شكر هر دو نشانه
ازدواج خسرو با مريم از روي عشق نيست، بلكه . كشد و در دومي هوس زودگذر را به نقد مي

او براي درهم شكستن شورش بهرام چوبينه و حفظ . سياسي استهاي  به خاطر مالحظه
. كند سلطنت خود به كمك قيصر روم نيازمند است و به همين منظور با دختر او ازدواج مي

ها است و نظامي در واقع با  تر ازدواج ي بيش هاي اقتصادي و سياسي پايه مصلحت جويي
خسرو . كند هاي سنتي حمله مي س ازدواجي عاري از مهر مريم و خسرو به اسا ترسيم رابطه

 : گويد شيرين يك جا به او مي. بايد از پادشاهي خود بگذرد تا بتواند به عشق واقعي برسد

 ز شاهي بگذر آن ديگر شمار است/ مرا در دل ز خسرو صد غبار است 

 هنوز از راه جباري در آيي/ نمايي  هنوزم ناز دولت مي

 دريغا كاين غرور از عشق دور است/ ست هنوزت در سر از شاهي غرور ا

 ترا شاهي رسد يا عشق بازي/  تو از عشق من و من بي نيازي  

 ) 238ص( .كه عشق از بي نيازان بي نياز است/  نياز آرد كسي كو عشق باز است 

 .خواهد از او كام بگيرد خسرو وصف لعبتگري او را شنيده و مي. شكر، مريم وارونه است

است و در شب اول همبستري، يكي از كنيزان را به جاي خود به بستر شكر اما زيرك 
شود او را عقد كند تن به همخوابگي  كه خسرو حاضر مي فرستد و فقط پس از اين شاه مي

بدين ترتيب نظامي مخالف هوسبازي مردان نيست به شرط اين كه مهر رسمي . دهد مي
بيند و عشق واقعي  ها را زودگذر مي مجوييولي با اين وجود اين گونه كا. شرع بر آن بخورد
عشق زودگذر عرضي است حال آن كه عشق واقعي جوهري است . داند را مطلوب خود مي

 . هم چنان كه شكر خود يك شكل از شيريني است و شيرين ذات و جوهر شيريني

 كه شيرين جان و شكر جاي جان است/ ز شيرين تا شكر فرقي عيان است 

 )212ص( كه عيشم را نميدارد شكر سود/ ن بايدم زود دلش مي گفت شيري
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اي را با عشق واقعي دارد كه مثل  عشق فرهاد به شيرين خيالي است و همان رابطه
ي كمال از خودگذشتگي و خلوص مطلق در عشق  فرهاد نشانه. هاي واقعي افالطوني با شئي

، كوهي از سنگ را است و حاضر است براي رسيدن به عشق خود، به معناي واقعي كلمه
انگيزد،  كامجويي جنسي او را بر نمي. پاره پاره كند و بدون معشوقه مايل به زندگي نيست
كند فرهاد براي احتراز از تماس بدني  چنان كه يك بار كه شيرين سوار بر است سقوط مي

 : دهد نمايي مي تن به چنين قدرت

 گهربارسقط شد زير آن گنج / چنين گويند كاسب باد رفتار  

 فرو خواهد فتاد از باد بر خاك / چو عاشق ديد كان معشوق چاالك  

 ز جا برخاست و آسان كرد كارش/ به گردن اسب را با شهسوارش 

 كه مويي بر تن شيرين نيازرد/ به قصرش برد ز آن سان ناز پرورد 

 )184ص ( به نوبت گاه خويش آمد دگر راه/ نهادش بر بساط نوبتي گاه 

كند و در عوض با رقيب خود خسرو بر  گاه مستقيم به شيرين ابراز عشق نميفرهاد هيچ
او حاضر است كوهي از سنگ را پاره پاره كند و بدين ترتيب . نشيند سر شيرين به معامله مي

فرهاد . "دوستت دارم"رقيب خود را از ميدان بيرون براند اما قادر نيست كه به شيرين بگويد 
او به شيرين كه به ميل خود براي ديدن او به . اهد نه خودش راخو تمثال معشوقه را مي

كند ولي در مقابل نقش بي جان او بر سنگ، شبانه روز به  كوهستان آمده اظهار عشق نمي
در واقع عشق براي فرهاد به معناي ايجاد ارتباط بين دو فرد زنده . پردازد راز و نياز مي

 .ت با خودشنيست، بلكه دلمشغولي يك عاشق ناكام اس

كند، بلكه  فرهاد براي به دست آوردن دل شيرين هرگز به طور مثبت تالش نمي
آيا وجود اين نوميدي . شود گيرد و همنشين جانوران مي نوميدانه راه بيابان را در پيش مي

ي صاحب تاج  توان به حساب تفاوت طبقاتي بين عاشق سنگتراش و معشوقه مفرط را مي
. شق خيالي است و به همين دليل بايد اسير ناكامي خود باقي بماندگذاشت؟ فرهاد تجسم ع

كشانيد باز هم  بري در بيستون نمي گري خسرو، فرهاد را از بيابانگردي به كوه حتا اگر توطئه
ي  فرهاد اسطوره. توانست از قلمرو ناكامي بگذرد و به عشق خود دسترسي يابد فرهاد نمي

 .روايي با طبيعت اين اسطوره در تضاد استعشق است و نه واقعيت آن، و كام

ها  آن. عشق خسرو و شيرين به يك ديگر بر خالف عشق فرهاد به شيرين واقعي است
شوند ولي در جريان داستان براي  در آغاز مانند عاشقان خيالي، نديده عاشق يك ديگر مي
ايران اسب شيرين به سوي . كنند واقعيت بخشيدن به عشق خود به طور واقعي تالش مي

در طي اين راه نه تنها هر يك آن ديگري را عوض . تازد و خسرو به سمت ارمنستان مي
يابد كه براي رسيدن به عشق پايدار بايد  خسرو درمي. شود كند، بلكه خود نيز دگرگون مي مي
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بگذرد و شيرين ) شكر(هاي زودگذر  و هوسبازي) مريم(هاي مافوق عشق  جويي از مصلحت
كه جامعه او را بدنام بخواند  براي جلب معشوق بايد تن به خطر بدهد و از اين فهمد كه مي

ي تاجدار خود حاضر  شيرين از ابتداي آشنايي با خسرو به سفارش مهين بانو، خاله. نهراسد
شود كه بدون عقد ازدواج با خسرو همبستر شود ولي سرانجام در اواخر كار ذهني  نمي
 . شود ي ميي چنين كار خالف عرف آماده

 :خواهد از شاپور پيشكار خسرو دو حاجت مي 270در صفحه ي 

 به كابين سوي من بيند شهنشاه/ دوم حاجت كه گر يابد به من راه 

 بكن ترتيب تا ماند سياهي/ گرين معني به جاي آورد خواهي 

 سر خويش و سراي خويش گيرم/ و گرنه تا ره خود پيش گيرم 

برند  ها هر دو از ديدار يك ديگر لذت مي آن. شاد است عشق شيرين و خسرو جسماني و
شويند، گل  تازند، در آب تن مي اسب مي. كنند هاي يك ديگر را وصف مي و زيبايي

ها  آن. نشينند كنند و از زبان عود باربد و چنگ نكيسا به مناظره مي گساري مي چينند، مي مي
گيرند  ان يك عشق زميني قرار ميدو فرد واقعي هستند با جسم و روح مشخص كه در جري

 . كنند و براي رسيدن به يك ديگر خوشبينانه تالش مي

گذرد و نظامي نيز قادر نيست كه  ي مردساالر مي البته اين عشق زميني در متن يك جامعه
شود، حال آن كه  شيرين تجسم پاكدامني و بكارت شمرده مي. هاي آن فراتر رود از مرز تعصب

حتا هنگامي كه شيرين سرانجام ذهني آماده . ا زنان ديگر معاشقه كندخسرو مجاز است ب
ي شرع با خسرو همبستر شود خواننده دچار ترديد است كه اين را به  گردد كه بدون اجازه مي

 .هايي بداند يا قبول تحقير شخصيت خود در مقابل خسرو حساب عصيان شيرين عليه تعصب

 .شوند ن هر دو با سرانجامي تلخ تمام ميماجراي فرهاد و داستان خسرو و شيري

خسرو به . افكند فرهاد با شنيدن خبر دروغين مرگ شيرين خود را از كوه به زير مي
شود و شيرين نيز براي فرار از همبستري اجباري با  دست شيرويه پسر مريم كشته مي

عشق با وجود اين شباهت پاياني، ماهيت دو . زند ناپسري خود دست به خودكشي مي
عشق فرهاد ذاتا محكوم به شكست است ولي عشق خسرو و . ماند چنان متضاد باقي مي هم

ي قومي خود  آيا زمان آن نرسيده كه در حافظه. گيرد شيرين از اميد و شادي سرچشمه مي
   *ها نيز ياد كنيم؟ ها از سرگذشت كاميابي ي ناكامي گردگيري كنيم و در كنار خاطره

  
، سود 1363به كوشش عبدالمحمد آيتي، چاپ دوم،  خسرو و شيرينا از كتاب  آوردن نقل قولهدر * 
  .ام جسته



     

 علي نگهبان

  شعر پساهفتاد
  ي پسامدرن گيري به شيوه معركهيا 

 

هاي هفتاد و هشتاد خورشيدي شاهد برآمدن موجي بود كه توانست با  شعر فارسي در دهه
دست كم يك هاي سخن سلطه يابد و  هاي نوين ارتباطي بر ديگر گونه گيري از امكان بهره

ي موجي بود كه در  لرزه ي شعري، در حقيقت پس اين گونه. نسل را از خود متأثر گرداند
چهل ساله به  - اي سي ي شصت ميالدي در آمريكا و اروپا پديد آمده بود و با فاصله دهه

ي اخير ايران، تب شعر  خواهانه هاي آزاديرسد كه پس از خيزش به نظر مي. رسيد ايران مي
با اين وجود، جاي بازخواني جدي . طالح هفتاد و پساهفتاد ايراني نيز فرونشسته باشدبه اص

 .  چنان خالي است اين موج هم

كه به نام شعر  را برشمرد ي خاصي هاي نوع نوشته قصد جستار زير اين است كه ويژگي
معنا نيست به اين  هم چنين اين بررسي. ي هفتاد و پس از هفتاد در ايران رايج شده بود دهه

ي ژانر  توان آن را به عنوان نماينده ي شعر كنوني ايران است يا مي نماينده ،كه آن نوع شعر
خواهد چند و چون آن جريان  اين جستار تنها مي. شعر در مقايسه با ژانر رمان بررسي كرد
  .شعري خاص را در حد توان خود بازشناسد
اي به دست داده باشد  پردازد تا نمونه مي ي موردي آن گاه در بخش پاياني، به يك مطالعه

  . هاي پسامدرن ايراني از نوع رويكرد محفل
***  

شعر به عنوان يك ژانر از ديرباز تاريخ تاكنون  ك،م اين است كه از نظر تبارشناسيمسلّ
هاي متفاوتي  هاي گوناگون به شكل ها و زبان هاي زيادي از سر گذرانده، در فرهنگ تحول

كمابيش بازتابي از زمان خود و زباني براي بيان فرد و زمانه بوده  هدر هر دور پديدار شده و
 ي هاي برآمده از دور به عنوان يك ژانر، اگر چه پديده  بايد دقت داشت كه رمان نيز،. است

رمان نيز تبار تاريخي خود . باشد  هاي نيست كه به تمامي ابداع اين دور مدرن است، اما گونه
نياكان تاريخي رمان و . هاي ديرين پي گرفت هتوان تداوم تاريخي آن را تا دور را دارد و مي

هايي مانند نمايش، حماسه، حكايت، افسانه، استوره و حتا  توان در گونه تبار آن را مي
نامه و  با اين وجود، پديداري رمان به معني پايان گرفتن نمايش. نگاري بازشناخت تاريخ

ي فرهنگ انساني  چنان در گنجينه ها هم كه آن بل. پردازي نيست حماسه و روايت و افسانه
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گران غالب  دهند، با اين تفاوت كه اكنون ديگر ژانرهاي مسلط و بيان راه خود را ادامه مي
  .ي خود نيستند زمانه

مرا به اين نتيجه رسانده  پسامدرن ايراني نشيني با جريان و فرهنگ نزديك دو دهه هم
هاي برآمده از  اين فرهنگ، اشتباه است اگر بخواهيم آن را با مفهومبراي شناخت : است

هايي برآمده از همان فرهنگ مراجعه كنيم و  بايد به مفهوم. مدرنيته توضيح دهيم و بشناسيم
 جا سراغ كرد كه زهر به بيان ديگر، پادزهر را بايد از همان. در همان سپهر به توضيح برآييم

دارند و خوشبختانه در همان فرهنگ شناخته  گونه ريشه ايي ايندر فرهنگ ما، رفتاره. را
ست، به  جا پيدا شده است كه ما براي درمان هر دردي كه از خود ما مشكل از آن. اند شده

هاي فرهنگي نيز  رفتاري در مورد كج. ايم درمانگراني در خارج از فرهنگ خود مراجعه كرده
هاي علمي، فني، اقتصادي  نيافتگي ها و توسعه نارسايي ايم كه براي گونه به چاره برآمده همان

اين البته اشتباه بوده است، چرا كه براي شناخت اين رفتار، معادلي در فرهنگ . و مانند آن
 يها، رفتارها و ادعاها شخصيت .درد بومي را بايد از حكيم بومي پرسيد. توان يافت غرب نمي

در فرهنگ  اند، جامع و فراگير شعري در ايران شدهمدعي برآوردن ژانر شمار كساني كه  اندك
ي فرهنگي  اين كسان در گذشته. اند آشنا و به خوبي شناخته شده ي ديرپاي ايراني و جامعه
ها به علت  هاي بروز طبيعي خود را داشتند، ولي امروزه متأسفانه آن زمينه ما زمينه

هاي ديگر  ها و تحول اطر مهاجرت، و نيز به خابزاري و نبود تحول انديشگي مدرنيزاسيون
به . يابند هاي طبيعي خود و تظاهرهاي مرسوم خود را نمي تاريخي، مجال بروز در كانال

، گفتار و ظاهري مدرنيزه شده به شكل  هاي دگرگون شده، با پوسته همين دليل، در شكل
رفتارها  ينادر فرهنگ بومي ما، جايي كه . دهند ها خود را نشان مي آن ادعاها و تئوري

 و چشمي هم بندي، چشم گيري، خالي معركههايي مانند  ها را با نام توانستند بروز يابند، آن مي
  .شناختند مي كشي عربده

ي هفتاد خورشيدي در ميان گروهي  ي خاصي از شعر و نقد يا تئوري ادبي كه از دهه شاخه
محور از يك آبشخور  - گردژانر ادبي ش. است محور - شگرداز ايرانيان پاي گرفته به شدت 

ي  ي اين گونه گستره. هاي فلسفي و نظري متفاوتي است آيد، بلكه خود داراي بنيان نمي
زبانشناسي و - گرايي تا ساختارگرايي، پساساختارگرايي، ساختارشكني، روان ادبي از شكل

دهاي البته كنار هم نهادن اين همه رويكر. گيرد هاي تحليل متن را در بر مي ديگر گونه
رسد و كسي كه با وضعيت خاص فرهنگي، سياسي و  متفاوت كاري خردمندانه به نظر نمي

اي را  اجتماعي ايران معاصر آشنا نباشد به زحمت خواهد توانست كه چنين همنشيني گسترده
ي  اين همنشيني تنها در فرهنگ ايراني معاصر ممكن شده است، آن هم به شيوه. بپذيرد

  .بندي و نبود پرنسيپ گيري، خالي با سريش معركهيعني   خاص ايراني،
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اما در پيدايي اين گرايش، سانسور حكومتي و نيز قيد و بندهاي فرهنگي و سنتي نقشي 
ي سانسور و چيرگي ديرپاي آن، زباني بر ادبيات معاصر ايران حاكم  در نتيجه. اند عمده داشته

  .خود نداردچيستي و كيستي گرديد كه نشاني از 
پس . هاي انساني ممنوع شد ها و موقعيت ها، واقعيت ي سانسور، بيان مضمون يجهدر نت

ي ايراني ناگزير شد كه از بيان صرف نظر كند، يا براي بيان منظور خود به  شاعر و نويسنده
كرد كه با اين كار  نويسنده يا شاعر در ابتداي كار خيال مي. اي روي آورد شگردهاي پيچيده

اما رفته رفته اين . زند گذارد و به شكلي غير مستقيم حرفش را مي ه ميسر ِ سانسورچي كال
كه به  شدند، بل شگردها چندان پيچيده شدند كه ديگر براي بيان منظوري به كار گرفته نمي

گاه تئوري و تبيين فلسفي آن نيز در  آن. خودي خود هدف و غرض نوشتن به شمار رفتند
هاي  هاي زباني، بازي آرايه. مايه خالي گرديد زبان از درون. قالب تئوري زبانيت همه گير شد

جا كه ديگر  از آن. گونه مترادف شعر انگاشته شدند هاي شطح پراني واژگاني و مزه
محور از شعر  - ها بتوانند آن را بيارايند، پس شعر زبان اي وجود نداشت كه اين آرايه درونمايه

نه است كه اين فرايند از سانسور اجباري حكومتي گو اين. بندي شد - تُهي و تبديل به خالي
ي شاعر ختم  محوري، به سانسور داوطلبانه - ساالري و زبان -شروع، و از طريق شگرد

محور و مدافعان آن، چه  - با وجود شعر زبان! اين دستĤورد بر سانسورچي مبارك باد .شود مي
  نيازي به سانسور؟

توان دو رويكرد زباني براي آن  از همين رو مي يابد و شعر به هر شكل در زبان نمود مي
در رويكرد كشفي به زبان، اگر . يكي رويكرد كشفي، و ديگري رويكرد آفرينشي: قائل شد

پيوندهاي كشف و بيان شده پيوندهايي كمتر شناخته شده باشند، متن در ديد خواننده نو 
ه پيوندهايي آفريده شود؛ در در خاستگاه آفرينشي تالش بر اين است ك.  انگاشته خواهد شد

آن كار را چونان چيزي نوين خواهد   اگر چنين باشد، باز هم خواننده. زبان يا در خارج آن
توانيم به جاي استفاده از نوآوري، از مفهوم تفاوت هم استفاده كنيم و  جا مي تا اين. ديد

چنان متني . ن خودبگوييم چنين كارهايي متفاوتند ـــ متفاوت از كارهاي پيش يا همزما
. گويي، شطح، يا حتا علمي باشد تواند پريشان چنان متني مي. تواند هنري باشد يا نباشد مي

باشيم، همان   ها و دستور خاص آن آشنايي نداشته واژه يك متن علمي كه ما با زبان و دانش
كتشافي ا يا، آفرينشي نو هر متن. هاي نويي، اكتشافي و آفرينشي را خواهد داشت ويژگي

  .شعر نيست
ها،  اي تكرارها، گسست هاي باال، از مجموعه حال اگر متن عالوه بر داشتن ويژگي

ها، و موسيقي و كمپوزيسيون و حتا تجاوز از كمپوزيسيون  ها، تداعي ها، جانشيني همنشيني
ي ديگر الزم دارد "اما"اين شعر اما هنوز يك . توان به آن شعر گفت نيز برخوردار باشد مي
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و نگاه ي فردي  تجربه: ي ماندن در تاريخ تبديل شود تا بتواند به اثري درخور و شايسته
گر شود، ما را به گشودن مرزهاي شعري  به ناگزير بايد در زباني يكتا جلوه ي شاعر كه يگانه

گونه گفتن و ابداع شگردهاي زباني نيست؛ بحث در چرا گفتن ه بحث در چ. كند توانا مي
گوييد؟  چرا شعر مي: پرسيد ِ شگردساالر رو زبان محور اين مدعيان شعر پيشبايد از. است

  كند؟ آوري كه فرد را ناگزير به نوشتن مي آن ضرورت وجودشناختي، آن موقعيت الزامچيست 
محور از  آن چيزي است كه شعر زباني انتقادي، نگاه گيتيانه و خرد فرد بنياد  انديشهنبود 

فرديت، نگاه . و كه فرديت فرد ايراني همواره سركوب شده است، از آن ربرد آن رنج مي
و زير تأثير خانواده، مدرسه، محيط  شخصيتگيري  هاي شكل زميني و خرد انتقادي در سال

ها در جهت خالف كار  ي اين ويژگي هاي پرورش دهنده اگر عامل. يابد و جامعه پرورش مي
 يي آزاد هم به آزاد با مهاجرت به جامعهچنين فردي حتا . رسد كنند، فرد به فرديت نمي

ي كار  ي شروع و مقدمه هايي نقطه چنين ويژگي ،آفرينش ادبي و هنري براي. رسد نمي
  .هم در نويسنده، هم در اثر و هم در منتقد: هستند

اي زندگي كنيم كه سانسور  بريم كه هر گاه در جامعه از دورادور كه نگاه كنيم، گمان مي
اين . هايي پر ارزش خواهيم آفريد شد، در فضاي آزاد، شعرها و نقدها و رمانبر آن حاكم نبا

اما مانع بزرگ همواره اين است كه ايرانيان مهاجر نيز پرورش . اميد همواره وجود دارد
  .ي همان فرهنگ سركوب و سانسور هستند يافته

. ته حاكم بوده استبردارانه از نمودهاي مدرني در تاريخ معاصر ايران همواره رويكرد گرته
ي  ساز مدرنيته كه زاينده پردازي ما از بعدهاي بنيان فكري و نگره بسياري از مدعيان روشن

اين نوع نگاه، مدرنيته را . اند ي چنداني نگرفته انسان متكي بر خرد زميني خويش باشند بهره
دبيات مدرن تنها ي ادبيات نيز از ا به همين قياس، در پهنه. كاسته استوبه مدرنيزاسيون فر

هاي سنتي خود را  گيري اند، و با آن شگردها، معركه شگردهاي مدرن را به خدمت گرفته
  .اند مدرن پوشانده اي پست جامه

وران  هاي انديشه ي هفتاد خورشيدي، با آغوش باز از گفته از دهه  پردازان، به ويژه تئوري
ها و  البته قصد اين نيست كه نگره. دان ها معرفي كرده غربي وام گرفته و خود را پيرو آن

منظور اين است كه ما تالشي . هاي هنري و ادبي را به ايراني و غربي تقسيم كنيم  گونه
هاي  هاي نظري برآمده از نيازها و پيچيدگي هاي نقد يا دستگاه براي برساختن شيوه

رسش وجودي ي مدرن اين بوده است كه آن پ شيوه. كنيم فرهنگي، اجتماعي خودمان نمي
  هاي ادبي، گويي به آن برآييم، خواه در نوشته گاه در پي توضيح و پاسخ خود را بازشناسيم، آن

ي رايج كار در برخي از  در عوض، شيوه. هاي انتقادي ها و نوشته پردازي خواه در نگره
نند كه اند ببي اينان براي اين كه ثابت كنند مدرن هستند، نگاه كرده: معاصران اين بوده است
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توان  البته به آساني مي. هايند گير آن جامعه هايي در جهان مدرن مد روز و دامن چه مشكل
ها باز  مندان آن جامعه ي مدرن را در كارهاي انديش گير جامعه هاي دامن فهرستي از مشكل

ها  ها هم به عينه به همان دردها و مشكل اند وانمود كنند كه آن گاه سعي كرده آن. يافت
اي  به گونه ها را ي ترجمه شده به فرهنگ محلي آن پس در كارهايشان نسخه. ارنددچ

يكي از آن . اند اند و به  گمان خود كار مدرن آفريده بازتوليد كرده مكانيكي و غير ارگانيك
  .ي هفتاد و پساهفتاد است ها همان شعر پسامدرن و دهه نمونه

د تازه، نسلي از شاعران و هر موج يا م ي تاريخي، با پديداري هنگامي كه در هر دوره
كه پيوندي ارگانيك با تاريخ خود،  آن كنند، بي منتقدان ما خود را به آن ابزارها مسلح مي

شود كه شعر و  ، نتيجه اين مينموده باشنددست كم تاريخ پيوسته و معاصر خود، برقرار 
از همين رو، شعر . د نداشته باشيمي جامعه و فرهنگ ايراني باش تئوريي كه برآمده و بازتابنده
  .تواند شعر و تئوري جهان معاصر خود باشد و تئوري معاصر ما نيز نمي

****  
زباني است . ما به آن دچار است، توهمي است از جهاني بودن محور زبان وضعيتي كه شعر

اما . اند اين شاعران البته كه دست به نوآوري زده. ريشه است ، بيجايي است كه هيچ
ي هفت  چاپ سكهبردار مبتكر است كه به  هاي زباني آنان مانند ابتكار گروهي كاله نوآوري

  .ي هفت توماني رايج نيست سكهدر آن كه پردازند  ميتوماني تقلبي در نظامي پولي 
و هژموني مركزهاي از هر نوع را دريابيم و به پرسش   كار ما بايد اين باشد كه سلطه

 .ما بايد امكان يا تالش در ايجاد شروعي ديگر را مطرح كنيم. كنيمفردي بگيريم و شايد بش
. هاي اغلب دست چندمي از ژانرهاي شعر زباني غربي هستند شعرهاي پسامدرن ما رونوشت

ي    هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه بايد به ديد داشت كه هر ژانر اصيلي برآمده از دگرگوني
خود تفاوت دارد، اما اين تفاوت در جنس و بافت  اين نوع شعر با نياي غربي. خويش است

هم چون  ،محور ما  شعر زبان. ي دوري از آن مركز است تفاوت در درجه ؛وجودي آن نيست
و محو، بي نسبت با  كوژبا پيوندهايي بس سست و ، در شعاعي بس دورالكتروني 
در حالي ما  محور نشعر زبا. خورد تلو مي آن هستهبه گرد ي خويش، هاي وجودشناخت موقعيت

  كند كه معرفي ي الن گينزبرگ  زوزه چون هايي همشعري ايراني  كوشد خود را نسخه مي
كدام  كنند را ضروري مي شسرايي  زوزههاي وجوديي كه  ها و ناسازه داند سازه خود نمي

 ه فرض بگوييمكند كه بتوانيم ب اي باز نمي اين ادبيات با نياي غربي خودش زاويه. هستند
كند  كه به شكلي پاروديك وانمود مي بل. سي، نود يا صد و هشتاد درجه با آن اختالف دارد

هاي ارزشي و ساختاري بنا شده است، در حالي كه زمين زير پاي خود و  كه بر همان سنجه
  .ديوار پيرامون خود را نشناخته يا ناديده گرفته است
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پردازي همراه بوده است و اين  ئوريواقعيت اين است كه ادبيات مدرن ما همواره با ت
گرايش  ي هفتاد را به عنوان نماد  توان دهه اما مي. ي هفتاد نيست خاصيتي منحصر به دهه

هاي خود  تر دوره ادبيات مدرن ما در بيش .محوري و شگردساالري مثل زد افراطي به تئوري
ي  گرانه همراه كار آفرينش هاي بزرگ ادبيات ما در كنار و تر نام بيش. است محور بوده تئوري

شايد از سر ناگزيري بوده كه نيما در . اند پرداخته برد تئوريك آن نيز مي خود، به شرح و پيش
زمان كار خود را با نوشتن  ي كار خود نيز بپردازد و هم گري در باره كنار شاعري، به روشن

حتا . امه يافته استتر نويسندگان ما اد اين سنت از سوي بيش. هايي توضيح دهد مقاله
در تبليغ تئوري  هاي ديگري نيز به شيوه اند نويسي جدي نبوده كساني كه چندان در مقاله

 گرايانه به افراطهمه، رويكرد   با اين. هاي زيادي را رديف كرد توان نام مي. اند خود كوشيده
  .ايراني چيره شدي هفتاد خورشيدي بر شعر و ادبيات  پردازي بيش از هر زماني از دهه تئوري

هاي  مطرح را  بسياري از شعرها و داستان. جاي جهان رايج است  در همه پردازي تئوري
اما نويسندگي ايراني با نويسندگي . بندي كرد هاي ادبي طبقه توان در زير يكي از نظريه مي

گر چه بخش قابل كه ا يكي اين. دارد  هاي خالق ادبي ديگر دو تفاوت عمده در محيط
، اما شوند آفريده ميي ادبي  نظريه نسبت بادر  هاي ديگر در جامعههي از اثرهاي ادبي توج

هاي نوشتن  به نفي و انكار ساير گونهي مد شده  يك نظريه سرسپردگي به و نوشتن در ژانر
. هاي فراواني وجود دارد كه با هم همزيستي دارند  هايي، نظريه در چنان جامعه. پردازد نمي

ست كه  ها هاي ما همان مد شدن نظريه و ميل به خفه كردن ديگر نظريه ليكي از مشك
ژانر يا پيرو ژانر مهم  - هاي در ي ديگر اين است كه ادبيات را نوشته نكته. زاست بيماري
برد ادبيات كمك  ند كه به پيش هاي متمرد و سركش و ژانرگريز كه نوشته كنند، بل نمي
  .كنند مي

ني مالزم است اين است كه ن ايراي هفتاد و پسامدر ات دههخاصيت ديگري كه با ادبي
هاي نظري تالش  و با آسمان و ريسمان به هم بافتن  اين گروه با وسواس و اصرار فراوان،

نامه و تبيين ژرف  ي خود شجره هاي كار مورد عالقه كند كه براي تك تك زير و بم مي
تبيين نظري كار خود هستند؟ چرا اين  چرا اين همه نگران. ادبي، فلسفي و نظري وضع كند

هايي دارد؟ چرا اين  گي همه تالش دارند كه براي ديگران توضيح بدهند كه كارشان چه ويژه
زنند تا توجيه كنند كه كارشان كاري يگانه و  پردازي مي همه خود را به آب و آتش تئوري

  شايد ممتاز است؟
اينان بنا به يك نياز دروني و الزامي . ديتنبود فر: ما تر در همين جا داده پاسخ را پيش

ديدند كه  چرا كه اگر چنان بود، چندان اجباري نمي. نويسند برآمده از وجود فردي خود نمي
  .كند انسان بر مبناي تئوري زندگي خود را بنا نمي. پردازي كنند همه براي آن تئوري  آن
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گيري  ي شگرد، تكنيك و معركهها از جدل بر سر مشت ترين بحث محور، داغ در شعر زبان
د، تنها ني فردي ندار  انگار شاعران پسامدرن مسئله. رود شاگردي فراتر نمي- اوستا

  .دارند فرديهاي  تكنيك
كسي كه . ي فرديت است اصالت فرآورده. آورد فرديت در وجود خود اصالت در كار را مي

كسي كه ذهنش اما . ندچشمش چپ باشد، حق دارد كه جهان را كج ببيند و كج توصيف ك
  منظم است و زبانش استوار، چرا بايد تته پته كند؟

، پرسش، نمايشكه بيان،  بل ؛از نگاه انسان مدرن فرديت يافته، شعر سرودن شغل نيست
يعني شعر پاسخي است كه فرد با زندگيش . تر كشف فردي است پاسخ و از همه مهم

قريب به يقين تالش   داند، ر فرد خود را شاعر مياگ. پردازيش دهد و نه با نظريه يا فلسفه مي
ه پس براي چنين فردي، چ. نويسد ادامه يا بيان زندگيش باشد گويد يا مي چه مي كند آن مي

ساخت بندي، يا در  تواند در قافيه هر كسي مي. گونه نوشتن و شگرد كار موضوع دعوا نيست
اما اگر فرد . كند يا سنت بشكند و دستور زبان يا در موسيقي كالم نوآوري هنجار سخن
كند كه كشف  يا شعر بگويد، اگر او تنها تالش مي  بيند كه شاعر باشد، لزومي نمي

تواند چيزي باشد كه به  ي كار او مي ي خود و جهان را به زبان دربياورد، نتيجه واسطه بي
از شعر دگرگون  چنين كاري تعريف ما را  اما به مرور،. عنوان شعر به رسميت شناخته نشود

كند كه مرزهاي خود را بر  كه در برابر شعر تسليم شود، شعر را وادار مي كند و بدون اين مي
كه  بل. يابد ، يا كشفي چنان اهميتي را مي بديهي است كه نه هر ثبت تجربه. روي او باز كند

 اواست كه فرد در بيان زباني آن تجربه  جسارتزيستن فردي تجربه و پس از آن توانايي و 
  .كند را به گشودن مرزهاي شعري توانا مي

***  
اي است از رويكرد  دهم كه نمونه اي پايان مي ي حاشيه ام را با بازخواني يك نوشته بررسي
اي ضرورت  ي حاشيه نخست از آن رو كه اين نوشته 1.هاي پسامدرن ايراني به شعر محفل

هاي تئوري ادبي و  از چند ديدگاه ويژگي اين بررسي را براي من آشكار كرد؛ و ديگر آن كه
ي واكنشي يكي آن  هاي آن نوشته گي از ويژ. داد ي هفتاد و هشتاد را بازتاب مي شعر دهه

همان  –گيرانه و رجزخوانانه دارد  است كه نويسنده ديدگاهي به تمامي مالكانه، معركه
كه با رديف كردن  اينديگر . محور سراغ داريم هايي كه در شعر به اصطالح زبان ويژگي

ي بيستم، كه در  ي دوم سده هاي تئوريك وام گرفته از برخي انديشمندان نيمه سرفصل
كند كه شعر  اند، سعي مي هاي مورد نظر ايشان به شگردهايي كالمي فرو كاسته شده نوشته

و ها گذشته، ا از اين. ها بشناساند مورد نظر خود را دربرگيرنده، كاشف و واضع آن ويژگي
ها باشند، چه  اش داراي آن كيفيت هاي مورد عالقه كند كه حتا اگر نوشته روشن نمي
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ي مورد بحث، اگر چه چيزي بر شعر معاصر  نوشته. كند خاصيتي شعر بودنشان را تضمين مي
ي گروهي از نسلي  هاي بي پايه ها و بلندپروازي ها، كژاخالقي افزايد، اما بدفهمي ايران نمي

خواهد كه نكرده است، و  كارانه مزد ِ كاري را مي دهد كه طلب ام را نشان ميسرخورده و ناك
  .زند ي خود تبر مي براي به دست آوردن آن، بر ريشه

ي  مدعي ِ تمام و كمال شعر امروز، وارث حال و آينده. باور كردني نيست ولي حقيقت دارد
ي ژانرهاي از پس بته  انمردانهي ناجو تنه مدافع جايگاه شعر در برابر حمله شعر، كسي كه يك

جز تبليغ و تفسير و توضيح يك شعر  هر جا كه سخن از شعر رانده است،بر آمده است، 
چه بايد گفت؟ و البد هنگامي كه سخن از آن ! شود خاص، و يك شاعر خاص يافت نمي

نها كند، به همان چند شعر خاص از همان ت گير شعر هفتاد و پساهفتاد مي همه فتوحات عالم
  !رستم و يك دست اسلحه! اش نظر دارد شاعر مورد عالقه

  ميان ،به قول آن مدعييا محور،  شعر زبانميان تئوري و واقعيت واقعيت اين است كه 
هاي  در تئوري. ژرفي وجود دارد شكاف متوليان شعر - اين نونظر و عمل  " حقيقت عيني"

اند، به فراواني  ان فارسي پرداخته شدهي هفتاد در زب كم از دهه واجور شعري كه دست - جور
گاه كه به  اما آن. شكست استبداد نحو صحبت شده است از شعر چند صدايي، چند زباني، و

البته . يابي آيي، كمتر مي هاي ادعايي بر مي دنبال يافتن و خواندن شعري با آن ويژگي
اما شعر بودن . زباني باشندشوند كه نحو را به هم ريخته باشند، يا چند  هايي يافت مي نوشته

در دفاع پردازي شعر پسامدرن  كه آن مدعي نگرهاي   در نوشته. بحث استمحل ها  آن نوشته
از مالكيت خود بر چنان شعرهايي نوشته است، تنها نام دو نمونه از اين گونه نوشته را مثال 

كند شعر مورد  كسي كه ادعا مي. آورده است، گويا هر دو كار را هم يك نفر نوشته است
تنها يك نام را و دو شعر از  ،ادعايش چنان پر خروش، در جامعه روان و پر هوادار است

  همان يك نام را مؤيد ادعاي خود دارد؟
تر در اين خصوص بر بيايي و در جهان  كاوي به دنبال آگاهي بيش چون از سر كنج
و آن تارنمايي است   يابي مي جو بپردازي، تنها و تنها به يك نقطه ارجاعو  مجازي به جست

ترين آنها  از كهن. هاي اين تئوريسين ادعايي خود حكايت ديگري دارد نوشته. ٢در نشاني زير
ي شعر باشند،  هر كدام در بارهشان،  خورشيدي را بر خود دارد تا جديدترين 1383كه تاريخ 

همان يك : اند گري كارهاي يك تن قلمي شده پردازي و توضيح و مشاطه همه در تئوري
توان گفت  پس به جرأت مي. مثال آورده بود راديو زمانه ي تني كه دو كارش را در نوشته

 ، چندمركز و چندصدا،پردازي، اين همه جريان پر خروش شعر جهانگير كه اين همه تئوري
  . چرخد تنها و تنها پيرامون يك تن و كارهاي همو مي

  : تواند روشن كند چند چيز را ميالزم ديدم كه  از آن روياين مثال را 
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ي همان چند كار از يك  هاي پر طنين را تنها بر پايه پرداز ما اين همه تئوري آيا تئوري
اي  شاعر خاص پرورانده است؟ آيا او بنا به تعهدي شخصي، پيوندي نامرئي و رشته

رهاي كه جز كا ست؟ يا اين ناگسستني، به طور اختصاصي در خدمت كارهاي يك تن تنها
هاي آن تئوري آفريده نشده است؟ البته فيلسوفانه پاسخي  آن يك تن، كار ديگري با ويژگي

دهند همواره اين است كه تئوري پيرو اثر است، و اين  پردازاني از اين دست مي كه تئوري
اما به هر حال تئوريي كه . پيش از اين آورده است راپرداز مورد بحث نيز چنان ادعايي  تئوري

جهاني را در حال تسخير است،  ست، و كند امروز همه روي زمين زير پر او مود ميوان
اي بيش از يك تن  هايي نمونه بايد بتواند براي چنان القاء... هايش هزارانند، و  مرده - كشته

كند خود را هر بار و با هر شعر تازه  ها گذشته، همان تئوريي كه ادعا مي از اين .مثال بياورد
  !كند چنان كه پيدا ست، بيش از يك دهه است كه مدام خود را تكرار ميكند،  مي

ي ادبي اين منتقد را بررسي كنم،  كاوي، چندين ساعت وقت گذاشتم تا پيشينه از سر كنج
اي متوليش پنداشته  زند و خود را به گونه مگر دريابم شعري كه او سنگش را به سينه مي

گويم  ست؟ به جرأت تمام مي تبعيد منجر شده كجاي او به  آن شعري كه به گفته. چيست
چنان   هايي كه در پيوند با شعر از اين نام در اينترنت در دسترس هستند، ي نوشته كه در همه

  شعري كه منجر به تبعيد شود؟. شود شعري ديده نمي
خيل كند كه انگار او نماينده و زبان  ي اين منتقد چنان توقعي در خواننده ايجاد مي نوشته

ي او  هاي اويند، همان شعري كه به گفته ي تئوري شاعراني است كه شعرشان بازتابنده
چند صدايي، چند مركزي، چند لحني، چند شخصيتي، چند ... حامل ديالوژيسم است «

به سمت ژانري تمام و كمال ميل كرده «انگيزتر،  ها اعجاب ي اين است و از همه» 3زباني
  »4.است

روه كمتر از انگشتان دست گردآمده در اتاق مجازي يك تارنما شعر ملك طلق يك گ
در تبليغ جا در جهان هرجايي اينترنت  جا و آن هاي مستعار اين سه نفر كه با نام - دو. نيست
كنند، اما چون نيك  ميديگر و تخريب ديگران با جديت و پشتكاري بي نظير فعاليت  يك

هاي محفلي خويشند و قرباني همان  طهي راب بيني كه خود نوچه بنگري آشكاره مي
  .صدايي و هژموني مراد بر مريد تك

هايي كه منتقد ما در پي اثباتش بوده اين است كه ژانر شعر معاصر مورد  يكي از موضوع
كه دست كم  يعني اين. نظر او همانند رمان چندصدايي، چند شخصيتي و چند مركزي است

ي يك ديدگاه، يك نظر، يك  ه، و مخالف سلطهانحصارگرا نيست، تركيبي است و پذيرند
  .ي آن منتقد اما انكار چنان ادعاهايي است محتواي نوشته. ست صدا
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كند تا  تحريف مي وپرداز پساهفتادي حتا باختين را هم كژديسه  گونه است كه نگره اين
خود را  ي هرنسانس تا دور ي هي دور باختين از رابله. خواه خود را از او بگيرد ي دل نتيجه
هايي مانند ديگرزباني، چندزباني، مركزگريزي و مركزگرايي و  پژوهد و با وضع مفهوم مي

پردازد و از همين راه  اجتماعي مي - هاي فردي ها، برخوردها، و تحول كرونوتوپ، به رابطه
شود كه رابطه، گفتمان، هژموني و نيز تحول اجتماعي نه تنها ژانرهاي ادبي، كه  موفق مي

  .دهد ديناميزم جامعه را هم توضيح حتا 
ي آن مدعي اقليم شعر  نوشته. اما تباهي خرد خواهد بود اگر بخواهيم بر اين تار بتينم

مشكل رابطه، : گويد كه ما مشكل داريم دهد و مي معاصر و بازتابش سمپتومي را نشان مي
  .گو، مشكل درك، مشكل پرسمانو  مشكل گفت
مني كه در شعر «گويد  گاه كه مي ه را نفهميده است آننامه مسئل ي آن خشم نويسنده

ي جنگ و  داند كه براي ديگران مسئله مسئله نمي 5».شود، يك نفر است ورشكسته مي
به او مشتبه شده كه . مسئله حركت تاريخ است. پيروزي و تقسيم غرامت رمان يا شعر نيست

ب و مدافع شعر است و ديگران ي پوست گاو حسن صباح، صاح ي وبسايتي به اندازه با پهنه
  ! اند همه شكست خورده

. اش در آورده كوشان را نخست او در مجله منصور نويسنده گفته كه مجموعه شعر
ي چيزي كه كوشان توليد كرده و نام شعر برآن  ي كيفي قصد ارزيابي«نويسد  جا مي همان

ورد نظر ايشان را نداشته يا كند كه شعر كيفيت م او اين نظر را القاء مي. داردن  6»گذاشته
ي هر  هر كسي البته حق دارد چنين نظري در باره. شد نبايد نام شعر بر آن نهاده مي

اما اين نظر از قلم اين فرد، و در فرصت همين دو سطر نشان . مجموعه شعري داشته باشد
 پرسش اين است، اگر ارزيابي. دهد اي و شرافت شخصيتي مي از جاي تهي اخالق حرفه

كند با گذاشتن نام شعر بر آن  ايشان از كيفيت شعرها تعريفي نداشت و چنان كه القاء مي
ست  اش پيدا چه از نوشته ي خودش، كه چنان ها را در مجله كارها موافقتي نداشت، چرا آن

بد اخالقي "ي  ي عالم شعر است، منتشر كرد؟ به كاربردن گزاره كند مركز و قبله فكر مي
هر . جا انتخابي آگاهانه است چرا كه اين تنها مورد از اين گونه رفتار نيست يندر ا "اي حرفه

  .ها كم نيستند نمونه. بار كه كسي روي ايشان را پس زده اين رفتار به عينه تكرار شده است
ي  در بارهرا ي پرگار ِ بي بي سي  هاي مهمانان برنامه با اين حساب، اين منتقد گفته

تنها حرفش اين . ي دوران مدرن باشد كننده كه برآمده و بيانپذيرد  ميهاي ژانري  ويژگي
  !ها در شعر مورد نظر ايشان وجود دارد است كه آن ويژگي

كند تئوريش را از شعرهاي  هاي منتقد ما اين است كه او ادعا مي بندي يكي ديگر از خالي
رود؛  خالي به سراغ شعر ميدر واقع ادعا اين است كه او با ذهني . آورد اش در مي مورد عالقه



       25     1391 بهار، 13جنگ زمان    

ي نهفته در شكم آن شعر  وار تئوري ويژه پس از خواندن شعر، از دل آن كاشفانه و ارشميدس
پردازي آرماني است، و  ي كار براي هر منتقد يا نگره اين شيوه. دهد يابد و پرورش مي را مي

ا مقدم بر شعر بدانيم، چرا كه اگر غير از اين باشد، يعني اگر تئوري ر. براي شعر نيز ضروري
براي همين . اي قالبي و فرموله شده بيش نيست ايم كه شعرمان فرآورده گاه پذيرفته آن

اما آيا در اين . است كه مدعي هوشمند سعي كرده پيشاپيش خود را مبرا از چنين اتهامي كند
را تأييد ي كار ايشان ادعايشان  مورد هم نظر با عمل سازگار است؟ آيا نگاهي به پيشينه

ي شعرهاي متفاوت  كند؟ يكي از نمودهاي چنان رفتاري با شعر، اين است كه بر پايه مي
پردازي تنها يك  ي اين مدعي تئوري در كارنامه. هاي متفاوتي پرداخته شده باشد تئوري

. شان تاكنون مدام تكرار شده است ي چند ساله تئوري وجود دارد كه از روز نخست سابقه
از آن . شان بوده است تبيين شعري براي هر نوع شعري كه مورد بررسييك تعريف و 

تر موردها يك نوع شعر خاص بوده است، نه شعرهايي  گذشته، شعر مورد بررسي هم در بيش
بندي خاص مدام  اين شده است كه يك دستگاه قالبي و فرمول  نتيجه. هايي متفاوت با گونه

 بهر را توليد كند، و از سوي ديگر با همان منطق به كار گرفته شده است تا از يك سو شع
  . آن بپردازدشرح و تبليغ 

  
  
  
  
  
  
  
  :ي پسامدرن گيري به شيوه شعر پساهفتاد يا معركه جستار نوشت پي
ام و ممكن است براي  تر در نوشتارهاي ديگري مطرح كرده هاي آمده در اين جستار را پيش برخي از ديدگاه* 
  .شينم آشنا هستند تازگي نداشته باشنداني كه با كارهاي پيكس
  .راديو زمانه. !ديرا به حال خودش رها كن شعر.  شهرجردي، پرهام ١
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  عباس شكري –كالوسن . ان امي
  ضد قهرمان در ادبيات

  )از چارلي چاپلين تا جيمز جويس(
  

  
  

، در مورد قهرمانان   كه ادبيات آفريده شد يروز ياز فردا. همگانياست  ينياز يپرور قهرمان
تر و  اغواكننده يهيچ موضوع. ها، مشهورترين در جهان شدند ترين آن نوشته شد و به

، انسان اين امكان را ياز طريق قهرمانان ادب. قهرمانان نيست يتر از خواندن ماجرا جذاب
و ادبيات البته هفتمين و آخرين . اگر شده در خيال امانانش را تقليد كند، حتريابد كه قه يم

  .است يرؤيا و خيال واقع
  

ها را  كه ما آن است يسرگذشت قهرمانان ي كننده كه در اختيار ماست بيان يادب هاي متن
او به  ياست كه دوران زندگ »گيلگمش«اولين قهرمان حماسي . ناميم يم يحماس يها ابتك

سوم  و يك ي؛ دو سوم اله هوشمند است يمهنو خدا  گيلگمش نيمه. گردد ها برمي يسومر دعه
  .پندارند يم يبه همين دليل او را اله. يانسان

 ي سوم ماقبل تاريخ است و اولين نسخه ي هزاره هاي اولها در  ياو پادشاه سومر
 هاي هل نسختميحسال قبل از ميالد مسيح است كه  1100در مورد او مربوط به  ينوشتار
  .اشته باشدوجود د بايد هم يتر يقديم

در مورد او نوشته شده  يمانهزاران سال بود، ر يگيلگمش قهرمانِ قهرمانان در اثنا
پرداخته  يو فرد يت و اولين نوشتار شاعرانه در تاريخ جهان كه به زندگي خصوصسا
  .اند مافوق گيلگمش داشته يتنها خدايان قدرت. است يانسان بابل شود، سرنوشت يم
  

  ها يو ايسلند ها يها، يونان ييهود
خود  يها خدا را در كتاب حماس يندتر از انسان بودند، يهودم خاطر اين كه خدايان قدرت به

او پر قدرت است، زمين و . دادند يقهرمان جا ي به مثابه عهد جديد وعهد قديم 
ن زمين كرد تا حيات جاودا يرو ي ا را، و بعدها پسر خود را نماينده آسمان را آفريد، آدم و حو

ام جنه توان ان يكه هيچ انسان يمتافيزيك يا چنين، با كمك معجزه هم. ان را كنترل كندسان
. تخويش گرف ي آن، حيات انسان را در سيطره  در مقابل يآن را داشت و نه قدرت ايستادگ
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خدايان  يدرگير اديسه وايلياد  ي ها يابد؛ در حماسه يها هم ادامه م ياين روند نزد يونان
خود را كمك و  ي ها قهرمان برگزيده زمان آن كه كدام انسان بايد بميرد و هم اين است
كوشند، حيات جاودان  يبه آن م يدستياب يچه قهرمانان برا كنند، چرا كه آن يحمايت م

قدرت استفاده كنند، بلكه از حيله و  مادي توانند از ابزار يدر اين ارتباط قهرمانان نم. است
  .گيرند يخشونت توأمان بهره م

خدايان پنهان،  ؛شمال اروپا نيز پيدا كرد يتوان در تاريخ حماس يرا م ها فهمين وص
  .قهرمانان خشن هستند

يابد،  يامروز ادامه م ييات جنايبها و اد يقهرمانان به همين صورت تا دوران كابو يزندگ
كه تيرانداز  يداكنون، جيمز بان. ترين مخاطب را دارند كه امروز قهرمانان مسلح بيش يطور
هست  »اديسه«امروز همان  »جيمزباند«. نبايد نوشته شود به هيچ وجهنباشد  و ماهر قابل
  .كمان و بدون تير يمنته

  
  مدرن يا ضد قهرمانان، پديده

كنم كه  يداشته باشد، اما من تالش م يرمان بايد قهرمان هر« ي در همين ارتباط بيان جمله
ترين  از به ي، يكيداستايوسك ياز سو» و متحد كنم يآور عضدقهرمانان را جم يها انديشه
رمان  ي اين جمله در آخرين صفحه. (انگيز است مدرن، حيرت يها نويس رمان

دانست كه اين كار او خطرناك  يم يايوسكتداس. )آمده است يهاي زيرزمين دستنوشته
اين است كه تمام  يلاص ي لهئدر ضمن مس«: دهد يكه ادامه م يوقت. است و توأم با ريسك

ما با جان و ضمير زنده بيگانه  ي بوجود آورد چرا كه همه يتواند تأثير ناخوشايند يها م اين
 يايم، طور از هم نيز بيگانه شده يما همه در حد. بيش بيزار و متنفريم   و ايم، همه كم شده

تحمل  اهم حتبه همين خاطر . كنيم ياحساس تهوع م يگاه از حيات و جان و زندگ كه گه
 ي بينيم كه هيچ نويسنده يبه اين ترتيب م» .آورند، سخت است آن، وقتي كه به يادمان مي

و  ها مالويژه ه ب ي،انسان يزندگ» ناخوشايند« يها اين چنين جنبه يغيراز داستايوسك يديگر
 يانسان] ضد قهرمان او  شخصيت. [برمال نكرده استآن هم به كمك ضدقهرمان؛  ،ها را رنج
ها مألوف  هزاران سال با آن يكه مردم طقهرماني را ندارد هاي  يگ هيك از ويژ كه هيچ است
  .اند اند و تحسين كرده شده

  
  كيشوت، قهرمان يا ضدقهرمان دن

بود كه ضدقهرمان را وارد جهان  ينويس بزرگ اولين رمان يكه آيا داستايوسك در مورد اين
  . است پرسش يادبيات كرد، جا
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كيشوت، به  ؛ دنيشخصيت اصل. او باشد يپا تواند هم يم كيشوت ندبا رمان سروانتس 
به تنگ  پريشان و دل يآيا شخصيت. معروف است » تنگ سلحشور پريشان و دل«عنوان 
كيشوت  دننه تنها بايد نماد ضدقهرمان باشد؟ البته امتياز سروانتس اين است كه؛  ضرورت

وظيفه قهرمان  ،ذكاوت. ت زيرك و باهوشاس ياو شخصيت ،پريشان نيست كه برعكس
دزدها،  ،ها آن ياصل يها شخصيت ي،هاي چنين رمان. يحالي و افسردگ است نه پريشان

كه  يقهرمانان. يرك هم هستندزها هوشيار و  كه در ضمن همان هستندولگردان و بيكاران 
و  يگر دانند حيله يكه م يقهرمانان. بايد داشته باشند يگونه رفتار و رويكرده دانند چ يم

هستند كه انسان را در راه هايي  ويژگي ي،ناپرهيزگار ،ها تر از اين ذكاوت و شايد بيش
 بودن قهرمانضدكننده  داشتن تعيين يخاص ي تعلق به طبقه. كنند يم يهمراه يتر يطوالن

  .نيستهرمان ق
اما ناپذير است،  او تسليم. يك قهرمان را داشت هاي تخصوصي ي كيشوت همه دن

ترين شخصيت  كننده يترين و راض يداشتن كه او را مشهورترين، دوست يا محركه ينيرو
و جنون او  ياز خود بيخودشدگ ياندازه و دائم و نوع يادبيات جهان كرده است؛ حسن نيت ب

پاك كه تنها ابزار  ينيكو و سيرت يجهان با خوي يان قهرمانان ادبيبا وقار در م يفرد. است
  . ويسنده استتأثيرگذار ن

  
  كند يكوچك كه جهان را تسخير م يمرد ؛چاپلين ليارچ

خندند؟ به  يجهان م ي دارد، همه يدهد كه هرگاه چاپلين كاله از سر برم ي؛ چه رخ ميراست
ها  ترين كمدين جهان، اين مرد كوچك اندام موفق شد كه در بزرگترين ميدان عنوان معروف

به كه  يدوش به شخصيت خانه. نِ ضدقهرمانان ظاهر شودقهرما ي دنيا به مثابه يو تاالرها
كند؛ با كاله، شلوار گشاد، كت تنگ، كفش بزرگ، عصا و  ياو را تعيين م شخصيت واقع
 ياست كه برا يمردم ضعيف ي ، او نماد و نشان مبارزه)اما قبل از هيتلر( يهيتلر يسبيل

دور از  ياده، ماشينيسم و دنياياستف خويش در جهان با زور، ظلم، سوء يانسان يها ارزش
 يتوأمان است و قابل درك برا يآثارش سرشار از غم و شاد. انسانيت، دست به گريبانند

ناپذير مردم ضعيف را در برابر قدرتمندان  تسليم ي چاپلين مبارزه. جامعه هايقشر ي همه
انتوميم پ. به نمايش در آمد عصر جديدموقعيت انسان مدرن، در فيلم . دهد ينشان م

است  يآميز او وسيله ويژه و مؤثر خاص چاپلين و شعر رقص) كالم كالسيك يحركت ب(
بيچارگان را با  يها پرنفوذترين دلقك جهان، محله. جهان يسينما يها براي تسخير پرده

داشتند قهرمان خود  يات و زندگي آرامحيكه  يسانك. به جهان ارايه كرد يانسان يها ارزش
  . به دست آورده بودند يانرا چون ضدقهرم
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خارج از تحمل  ،كردن جامعه و فقدان انسانيت ياعتراض طنزآميز چاپلين به ماشين
آمريكا ) يهژمون( يجهان ي عليه سلطه يبنابراين او تهديد. آمريكا بود يرسم هاي مقام

نويسنده،  يهايش همراه با تعداد زياد عمل آمد و فعاليته شكايت ب يقلمداد شد و از و
خواننده و كارگردان مشهور از جمله برتولت برشت، پائول رابسون، آرتور ميلر، لئوناردو برن 

 بعدها معلوم شد كه. محسوب شد يغيرآمريكايضد و ديگر،  بسيارانياستين، اليا كازان و 
 هاي سأله نشان داد كه مقاماما همين م. اند اساس بودهبي پايه و  يب يكلبه  ها اين اتهام
ها  آن يقايل نيستند و حقوق فرد يها احترام آن يدگرانديشان و هويت فرد يبرا يآمريكاي

  .كنند پايمال مي يرا به راحت
. آتش سوخت يها آمريكا در شعله يها از ايالت يچاپلين در بعض يچارل يها فيلم

هشتاد  كه يمرد يالعاده، برا فوق يسرنوشت. مهاجرت كرد سبه سوي 1953خودش در سال 
اخير در حقيقت رنسانس  يروزها! يك كلمه به زبان بياورد اكه حت آن ييلم ساخت بف و يك

شود و در تلويزيون و سينما به نمايش  يم ياو بازساز يقديم يها چاپلين است؛ فيلم
دفاع نكرده است، آن » ضعيف يها انسان«حقوق  زهيچ كس به اندازه چاپلين ا. آيند يدرم

  .كالم يو بسياه و سفيد  يها هم با فيلم
  

  يادب يها ضدقهرمان
قبل از رنسانس به . مدرن هستند ينويس در رمان يجديد يها شخصيتها،  ضدقهرمان

ادبيات عهد  ل درحتمياما اين كه . يات پيدا كردرا در ادب يهاي بتوان چنين شخصيت يسخت
تا  چه كه ولي آن. پيدا شود غيرممكن نيست يچنين شخصيت ادب اوسط هاي سدهباستان و 

روم و  يها پيكره. حكايت قهرمانان است نه ضدقهرمانان يامروز به دست ما رسيده همگ
در . دارند يهمه شرايط خداي يقهرمانان هومر. آل است ايده ياه يونان همه روايت انسان

  ... گردند و  يسلحشوران هستند كه مطرح م اوسط هاي سدهادبيات 
ها در آثار  خانمان يپابرهنگان، فقرا و ب يندگهست كه ز 1800ي بار در سده اولين يبرا

و در رمان  ي بيست همين قاعده تا سده. آورد يبالزاك، استاندال و ديكنز سر برم
چيز عليه  يكه در آن مردم ب يرمان. يابد يبك ادامه م نيجان اشتااثر  خشمِ يها خوشه

 يدر غرب خبر ماندر ر. كنند يتر مبارزه م به يزورِ قدرتمندان و رسيدن به روزها
در . شود يبيان م يجنگ از ديدگاه يك سرباز معمول يريمار كوس، ماجرا ي نوشته نيست
اجتماع از نظر  ياثر هانس فاالد، رقابت غيرانسان انسان ضعيف يحاال چرمان 
شرف برباد در رمان هاينريش بل؛ . شود يتجربه م) خٌرده بورژوا(يقه سفيد  يپرولتاريا

ست   يچيز يب يها انسان هاي همبارز كاترينا بلومِ آبرو باختهيا  لومرفته كاترينا ب
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، پليس و افتضاح روند كار در اين يو قضاي يحقوق يها قدرت، دستگاه يها عليه دستگاه
  .نهادها

. شود يم ييا غيرآمريكاي يضدآمريكاي يها آرتور ميلر متهم به فعاليت در آمريكا،
مردم آن ديار را به لرزه  يزندگ وندر مرگ دستفروش ي نامه كه با نمايش يا نويسنده

. ش ضبط شد و آثارش در ليست سياه قرار گرفتا پاسپورت. درآورد، به دادگاه فراخوانده شد
  .چون برتولت برشت و چارلي چاپلين نيز به همين اتهام گرفتار شدند ينويسندگان

  . يمكه آغاز كرده بود يا گرديم به همان محدوه ياكنون ما بر م
را در ادبيات  يها در دوران مدرن نقش اصل شك و ترديد نيست كه ضدقهرمان يجا
  :كنيم با اند و ما شروع مي داشته

  
  يزيرزمين يها نوشته دست
نوشت كه  يدر شرايط 1864را داستايوسكي در سال  يزيررمين يها نوشتهرمان 
پنج  احال مرگ بود و او حت ش، ماريا دراو را احاطه كرده بود؛ همسر يبسيار يها يشوربخت

تا . بايست آثارش را قبل از نوشتن بفروشد ياو م. عمل ورشكسته بوددر روبل هم نداشت و 
به دنبال مهر و  يتبعيد بود و پليس در پيگرد و يسيبر يها ده سال در اردوگاه ،1859سال 

 نبه همي. يلعمل تعطدر او دچار سانسور شده بود و  ي نشريه. اش بود يموم كردن داراي
نوشته است و بيان يك  ياست كه داستايوسك يترين اثر خاطر است كه اين رمان سياه

چنين انسان  اين» .انگيزم من نفرت. بد سرشتم يبيمارم، انسان يمن انسان«: است ضدقهرمان
به  يكه داشت، رجعت يعظيم هاي رنجها و  در عين زخم. كند يم يخود را معرف يزيرزمين

گويي بلند  اش را در يك تك يدارد و ماشين انديشه و تفكرش اساس آثار بعد ييخود و تنها
ها بزند و  به آن يبعدها نقب يشود تا داستايوسك مي يكه بنيان مشكالت يمونولوگ. ريسد يم

و  تسخيرشدگانجنايت و مكافات، ابله، مثل  يها فرو رود و آثار بزرگ تر در آن عميق
  .ريندرا بياف برادران كارامازوف

او از . پوسد بورگ در خود ميزپطر واقع در تبعيد خودخواسته در سن در يانسان زيررمين
داند، سر باز  يها م مردم و به نفع آن ي كه خود را مدافع منافع همه يپذيرش سيستم اجتماع

او موقعيت پلشت و . است يآزاد يترين ارزش زندگ چرا كه معتقد است بزرگ. زند يم
او به . كنا گزيدهانسان س يها در درد و رنج يتراژد. كرد يدرك م يخوبه ب تراژيك خود را

ما حكايت  ياو برا. شود يخودش بيزار م اها، حت كند و از انسان يجهان واقعيت پشت م
خواهد كه چنين بشود؟  يچند كه او خود م تواند يك حيوان بشود، هر يكند كه چرا نم يم

چيزي براي تغيير . خويش است يها يها و شوربخت يخوار يانبزندگي او در  يامتياز و مزايا
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با وجود اين، او . »انجام دادن وجود ندارد يبرا يكار ناصل«شكل دادن حيات وجود ندارد يا 
 يداستايوسك. برد يذت ملتر از ديگران است و از اين انديشه  كند كه برتر و با هوش يفكر م

گونه غيرمنطقي و زشت است و به همين خاطر ه تالش دارد نشان دهد كه ذات انسان چ
  .به جامعه متمدن دارد يهم انتقاد شديد

تيزبينانه داشته  ياو نگاه ي و فلسفه يتر به داستايوسك اكنون اجازه دهيد كه عميق
بالم  يبه خود م«: نويسد يم يزيرزمين يها نوشته هايش در مورد او در يادداشت. باشيم

 يكنم، اولين كس يم يايندگان اكثريت خاموش روسيه را معرفهستم كه نم يكه اولين نفر
هستم كه  يمن تنها كس. كنم يهستم كه سويه زشت و تراژيك سرشت انسان را افشا م

و دردها و دراعتراف به اين كه  ها رنجدر  يكنم و اين تراژد يرا برمال م يانسان يعمق تراژد
  .»دارد يهستند جاچه چيزهايي دست نيافتني 

 يقهرمان مدرن چه رفتار. عمل يت و بس، ضدقهرمان مدرن ايان زيرزمينانس
داده  جنايت و مكافاتدر رمان  يبايست داشته باشد؟ پاسخ اين پرسش را داستايوسك يم

  .شود نهد و به تبر مسلح مي يقلم را وام »راسكولينكوف«). 1866(است 
  

  تحول از انسان به حيوان
تواند يك  ينم اكند كه حت يخود را سرزنش م يان زيرزمينكه در باال گفته شد، انس چنان

تر آيا  از اين كم. حداقل يك موش يا پرنده. حيوان شدن را داشت ياو آرزو. حيوان شود
در جهان مدرن، فرانتس كافكا، هم در  يداستايوسك يقابل تصور است؟ اما وارث ادب يچيز

كس شرايط و موقعيت  هيچ. ا بكندجذاب خود توانست اين كار ر يها رمان و هم در نول
  .ضعيف جامعه را نافذتر و تأثير گذارتر از كافكا توضيح نداده است يها سخت انسان

يابد و در مقررات پرپيچ و خم قانون،  كاهش مي» ك«، نامش به حرف يشخصيت اصل
، دادگاه و يكننده، هيرارش غيرجذاب و خسته يها ، فرميو قضاي يدر محاط ضابطين حقوق

كافكا . شود شوند، ناپديد مي يكه هرگز باز نم يا بسته يناپذير و انتظار پشت درها وند پايانر
ترين واقعيت  توان گفت كه نزديك يم يبه سادگ«: نويسد يروزانه خود م يها در يادادشت

چه  پس آن» ام اين است كه من در سلولي بدون در و پنجره سرم را به ديوار تكيه داده
 ي ترين جمله آخرين و معروف. »مردن مثل سگ«. فراوان است و مردن يماند خستگ يم
كنند و  يكه جالدها چاقو را در قلب او فرو م يوقت Prosessen شخصيت اصلي رمان» ك«

  . ماند يم يجاه چرخانند؛ تنها شرم است كه ب يدوبار م
كنيد به آثار براي نمونه نگاه . نيستند» قربانيان مأيوس«آثار كافكا فقط  يها شخصيت

وجود دارند كه  نها آيا اصل آن. اند يو ظاهر يسطح يهمگ  اش هرمان ينگ كه قهرمانان
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ها هم دارند يا  چون سگ يميرند، اما آيا حق حيات يها مثل سگ م باشند؟ آن يسزاوار زندگ
  رها سازند؟  يانسان يخود را از زندگ واقعيه ها بايد  كه آن اين

به همين موضوع  مسخ ،خود هايرين و مشهورترين اثرت از جذاب يكافكا در يك
  :پردازد يم

شود، متوجه  ياز يك خواب ناآرام و آشفته بيدار م "گرگور ساما"يك روز صبح  يوقت«
و الغر كه  بسيار يبا پاها يحيوان. شود كه تبديل به يك جانور وحشتناك شده است يم

در برابر  يباور يو يأس و ب يم نااميداو و تابش مداو يشود با گستردگي كارها يمقايسه م
انسان  يآرزو. دستفروش به سوسك تبديل شده است "يساما"شب،  يط. چشمانش
جديد  ينه تنها ساما بايد به زندگ. براي تبديل شدن به حيوان، برآورده شده بود يزيررمين

آور  ن نانبه عنوا. خود است يقبل يانسان يخود را وفق دهد كه در حال از دست دادن زندگ
 يكس چنين بدبخت هيچ. شود يخانواده، با اين تحول، او مشكل بزرگ خانواده و كارفرما م

كنند، اما  يدر ابتدا خانواده، اتاقش را مرتب و تميز م. را تجربه نكرده بوده است يبزرگ
كه او در انبوهي از كثافات روي زمين و  يدهند طور يها هم تحمل از دست م تدريج آن به

او بايد از «: گويد يبا پدرش م يخواهرش در گفتگوي. كند يها بر ديوار زندگي م گه آنپشن
اين تنها راه «، يتو بايد اين فكر كه او گرگور است را از خود دور كن» جا دور شود اين
انسان با حيوان  يبايست تاكنون متوجه شده باشد كه همزيست ياگر او گرگور بود م. »است

  .»رفت يو بايد راه خودش را م امكان ناپذير است
اراده  يبنابراين سرش ب. ، ديگر قادر به حركت نيست»گركور ساما«در پايان سوسك، 

او توسط زن  ي به اين ترتيب جنازه. شود ياو خارح م يآويزان شده و آخرين نفس از گلو
  . يردگ يضعيف و ناچيز پايان م يخارح شده و سرنوشت انسان يزندگ ي از صحنه يچ نظافت

  .انسان را در اين اثر به تصوير كشيده است يو تنهاي يكافكا ناتوان
  

  عمو توم ي كلبه
قدرت انسان است انجام دهم تا  دكه در ي يكنم كه از همين امروز هر كار يسوگند ياد م«

 يها ها گفته اين» .است نابود كنم يمان جار كه در سرزمينرا  يلعنت يدار اين برده
او كسي جز . به قول خود عمل كرد 1911ـ96 يها كه در اثناي سال است يا نويسنده

Harriet Beecher Stowe كه در  موكلبه عمو تبا انتشار رمان  1854او در سال  .نيست
روز و فروزان، اف آتش يا نوشته. ايجاد كرد يا در آمريكا است ولوله يدار مورد برده

  .يو سياس يوحر يتوأم با تجديد قوا يها هدستورالعمل مبارز
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 يشما آن زن كوچك اندام«به او گفت كه  يدر يك مالقات رسم »لينكلن«پرزيدنت 
داخلي بين  يها هم چنين جنگ» .تان جنگ داخلي را شروع كرديد هستيد كه با كتاب

در  يبه طور رسم يدار هدبر يبه القا يكه سرانجام منته) 1861ـ65( يو شمال ياياالت جنوب
  . است Beecher Stoweوار مبارزاتي  رمان يها ستورالعملآمريكا شد، حاصل د

كه  يا چاپ و تجديد چاپ شد، به گونه يبه طور باور نكردن موكلبه عمو ترمان 
 موكلبه عمو ت. مائو قابل مقايسه است كتاب سرخو  انجيلميزان انتشار آن فقط با 

ها انسان را در مقابل  ن، اما توانست چشمان ميليويادب ياست ساده بدون هيچ ادعا يكتاب
ها در برابر يك نسل، از طريق توصيف و توضيح سرنوشت يك انسان  يآمريكاي يها زشتي

  .ناچيز و كوچك بگشايد
. را بپيمايد يتوانست راه دراز يسنگين بر پاهايش، نم يم با زنجيرهاوعمو ت«

اما . شدند يته منفيسِ پيچيده شده در پوست سياه به حراج گذاش يسياهپوستان مثل كاالها
در . دهد يرا گوشمال يبتواند ملت يمعمول يساده با جلد يكردند كه كتاب يها باور نم يآمريكاي

ها سزاوار چنين  پوستان هرگز چنين كتابي نوشته و عرضه نشد، اما انگار كه آن مورد سرخ
افغانستان و  ها در ويتنام، ياكنون، پس از كشتار و قتل عام آمريكاي. بودند يسرنوشت محتوم

  . درس به نظر مي يضرور يعراق عرضه چنين كتاب ادب
كه بايد  جهان را چنان يتواند افكار عموم ينشان داد كه ادبيات م Stoweكتاب خانم 

ها  آن يحيوان يتشكر كنند كه موجب شد زندگ Stoweسياهپوستان بايد از خانم . جلب كند
  .به خود گرفت يانسان يا چهره

  
  مرگ دستفروش

قرار  يمهر ياست كه تنها سرخپوستان و سياهپوستان نيستند كه در آمريكا مورد ب يبديه
را مورد توجه قرار داد و به همين خاطر هم » انسان ضعيف«چارلي چاپلين سرنوشت . گرفتند

آمريكا را تحليل و  ي كه جامعهد آن يك رشته كتاب منتشر ش ياما در پ. مجازات شد
. و اين كه مالك سرزمين آمريكا خداست يهاي آمريكاي يساز ورهتاستحليل . كرد يم يبررس

و  يگونه در ملك خدا سرنوشت شوربختانه مردم عاده اين آثار ادبي نشان دادند كه چ
، اثر )1950( جمعيت تنها: توان از ياين آثار م ي از جمله. خورد يضعيف رقم م

، سلوان )1950(شته رايت ميلز نو يقه سفيدهامان،  ديويد ريس يشناس آمريكاي جامعه
كه هرگز  يجمعيت تنهاي. نام برد... و ) 1955( پوش يمرد خاكسترويلسون با كتاب 

روزانه  يها شان در دروغ يتر مردم آمريكا كه زندگ تواند خويشتن خويش باشد، بيش ينم
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كه  اين گذارد اما به محض يكنند كه به فرديت احترام م يم يزندگ يا احاطه شده، در جامعه
  . گردند يشوند، اخراج و آواره م يفايده م يدر بازار رقابت ب

 يتراژدويژه در رمانِ  هب. برداشته است يادبيات ناب آمريكا در اين مورد گام بزرگ
 يرؤياها ياين رمان قربان ي، شخصيت اصل»كاليدر«اثر تئودور دريسر كه  يآمريكاي
در رسيدن جامعه به اين آمال اما . خوشبختيو  يپيشرفت، داراي ينبود؛ آرزو يآمريكاي
  .شود يم ينيست و او محكوم به مرگ در صندلي الكتريك ياو كاف يفرد يها يتواناي

توان در آثار  مي ،را» انسان ضعيف«درخشان ادبيات آمريكا در مورد سرنوشت  يها قله
آمريكا  يم جهانبعد از جنگ دو. جو كردو  ها جست نامه ويژه در نمايش هبعد از جنگ و ب

ها آشكار و  تأثير ايبسن در اين نمايش. به جهان غرب بود يهنر نمايش ي تاز در عرضه يكه
كه حكايت ) 1949( مرگ دستفروشويژه در  هواضح است، به خصوص نزد آرتور ميلر و ب

» يآمريكاي يآروزوها«در اين كتاب، ميلر، با . است يآمريكاي ي فريبنده هاي تخيل يفروپاش
 يكه حيات و زندگ يرقابت ي و جامعه يپول، موقعيت اجتماع يآرزو. كند يفيه حساب متص
، كه مردم ينمايش يها شخصيت. پاشد ياش را از هم م دستفروش و خانواده» ويلي لومانِ«

خود را آشكارا  يها ببينند و تشابه هويت خود را در تطابق با آني توانند زندگ يسراسر غرب م
  .مشاهده كنند

خود  ياز دستگاه و سيستم ماترياليست يناب تحمل چنين انتقاد تلخ يامات آمريكايمق
 يبه همين خاطر همراه با چارلي چاپلين، ميلر هم متهم به اقدام عليه امنيت مل. نداشتند

، او را به دادگاه احضار كردند، پاسپورتش را گرفتند و آثارش در يتحقير و يبرا. آمريكا شد
 يانتقاد يجامعه را با ديد دتواند عملكر ينم يدر آمريكا كس. قرار گرفتزمره ليست سياه 

جهان را بي وقفه دور  ، خودميلر اما. بنويسد بدون اين كه مكافات عمل خويش را نبيند
چنان  يادمان باشد كه هم يول. كند يحقوق بشر مبارزه م ياحيا يزند و برا يم

  . كرر را دارنداو هستند كه توان تكرار م يها نامه نمايش
 يكه سرنوشت مردم ضعيف است، در آمريكا ممنوع شد و مردم برا وقتي كتاب اوليس

مثل  يمجبور بودند كه آن را مخفيانه و غيرقانون جيمز جويس يهمتا يخواندن اين اثر ب
 يدر فرهنگ آمريكاي يبه داخل آمريكا قاچاق كنند، خرافه و دوروي يمواد منفجره تروريست

  .بود جا افتاده
  

  اكنون چه انسان ضعيف؟
را به جهان ادبيات » انسان ضعيف«اي اهل آلمان بود كه عبارت  يادآوري كنم كه نويسنده

در زمان جمهوري وايمار، بعداز جنگ جهاني اول، ادبيات آلماني تحت عنوان . عرضه كرد
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جاري را  يها شكوفا شد كه قصد تمركز بر زندگي روزانه مردم و واقعيت "جويي نو حقيقت"
 نچه كه آ آن. اين نوعِ ادبي نزديك بود به سبك ناتوراليسم و شايد كمي پيش از آن. داشت

به دست آوردن فضايي  ويژه در مورد به. روزها برانگيزاننده بود، امروز عادي و معمولي است
را بورژوازي  پرولتارياي ديروز و يقه سفيدهاي امروز كه خرده. نو جامعه هاي نو نزد طبقه

ي گمنام آلماني  المللي نصيب نويسنده موفقيت بين ترين البته بزرگ. داد تحت فشار قرار مي
اين رمان . اكنون چه، مرد ضعيف؟اش به نام  شد با رمان) 1893 – 1945(هانس فاالدا 

  . رو شده ب است و با اقبال جهاني نيز رو» يوهانس پينه برگ«زندگي 
فروشي كه با زني از همين  وري و خرده ه در امور پيلهكار رمان در مورد فردي است همه

ن مرد، فقر ها مردمي فقير بودند و با بيكار شد اين. ي اجتماعي نيز ازدواج كرده است طبقه
هاي زنده نيست، بلكه تصويري  كتاب، تنها حكايت انسان. شود مضاعفي دامنگيرشان مي

قعيت پيدايش جنبش ي كه شرايط و موتصوير. دهد واقعي از آلمان آن روز نيز به دست مي
اين . هاي پلشت نازيسم را به ويژه پايه. دهد آن را به خوبي نشان مي هاي نازيسم و تحرك
. ها آن را به عنوان كتاب سال برگزيدند هاي بسياري ترجمه شد و آمريكايي كتاب به زبان

انتظار چنين چيزي ). ددا ممكن نبود اگر موضوع و داستان رمان در آمريكا رخ ميكه چيزي (
را به عنوان بهترين كتاب سال  پسرك دستفروشها رمان  مثل اين است كه آمريكايي

بيني آلماني  پاياني بر حقيقت ي نقطه ؟اكنون چه، مرد ضعيفرمان ! گزيدند آمريكا برمي
بعداز به قدرت رسيدن هيتلر، تعداد زيادي از نويسندگان آلماني مجبور به ترك . گذاشت
توان، توماس مان، هرمان هسه، برتولت برشت،  و اقامت در تبعيد شدند كه از جمله مي وطن

در دوران بين دو جنگ جهاني هزاران . را نام برد... كرت توكولوسكي، اريك ماريا ريمارك  
پيدا  "پينه برگ"خواستند هويت خويش را در شخصيت  انسان در سراسر مغرب زمين مي

  . دشان راكنند و سرنوشت شايد خو
  

  لئوپولد بلوم جيمز جويس؛
ي او  ترين نوشته هاي نو اروپا است كه معروف ترين رمان نويس يكي از مهم جيمز جويس

ي  در بارهشود كه  گفته مي. هاي جهان نيز هست ترين كه در شمار به است هاوليسنيز رمان 
ي جهان ادبيات است  رهاين رمان ستا. قد نوشته نشده استن هاوليسي  هيچ رماني به اندازه

اي ديگر نيز  شوي، ستاره اي كه وقتي به آن خيره مي ستاره. شود اش يافت مي تر نمونه كه كم
نوشته  اوليسي  دار نروژي در كتابي در باره نام اوالف الگركراتز منتقد. نشيند يدر ديد م

جايي كه بيل . ه كردي دزدان دريايي در دل اقيانوس مقايس اين رمان را بايد با جزيره": است
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ي بين شعر و  هاي زيرزميني پيدا كنيم، اما ارتباط پيچيده بريم تا دفينه را در زمين فرو مي
  ."كنيم واقعيت را كشف مي

 هاوليسچرا كه نام . انگيز بوده است حتا نماي روي جلد و عنوان اين كتاب نيز بحث
سي بزرگ ادبي عهد باستان جهان اولين اثر حما اوديسهشود با نام  شكل مي  وزن و هم هم

ها و كارشناسان  پوشي كنيم، فيلسوف اگر از عهد قديم چشم. نوشته است كه هومر آن را
 اوديسهضدحماسي است، هزلي مضحك از  اوليسهروزي نيز بر اين باورند كه رمان ام

ي كساني كه در اين  و تيپيك نماينده استاست كه شخصيت اصلي آن يك ضد قهرمان 
  . ايم ناميده» انسان يا فرد ضعيف«ها را  ه آنمقال

شخصيت اصلي رمان، لئوپولد بلوم، فردي است يهودي، نامرتب و كارگزار تبليغاتي كه 
پنجشنبه روز شانزده -. گردد در يك روز معمولي هيجده ساعت پيرامون و اكناف دوبلين مي

و جشن گرفته » لومب«روزي كه هنوز هم در ايرلند شهره است به روز . - 1904جون 
  . شود مي

در سطح » بلوم«ي  هاي واال و شايسته يگ فهم، ويژه  در اين رمان به سبكي ساده و همه
با فرد ضعيفي كه . طبيعي ي گفتاري كاملن شيوه. يابد اهش ميي فرودست جامعه ك طبقه

ردار ك. شويم كند زندگي خود را در جهان پوچ و مضحك مدرن پيدا كند، آشنا مي تالش مي
جريان «هاي ادبي به عنوان  يابيم و هم چنين با افكار او كه در گزارش خوشايند او را درمي

  . شويم معروف است، آشنا مي» خودآگاهي
فردي كه . فردي است همه فن حريفجانبه يا به زباني ديگر  فردي است همه» بلوم«

اش  دوست دوستان. متواند باشد، همسر يا معشوق هر كس نيز ه ر يا پسر هر كسي ميپد
فردي است كه بايد از هر جهت به او . كار است با اشتباهاتي ناجيز تواند باشد كه درست مي

اي است كه خواننده، زماني كه او از تعقيب و گريز خويش كه  رمان به گونه. توجه داشت
ي دردي زمان دلي و هم اين هم. شود شريك مي» بلوم«شود، در رنج  يهودي است آزرده مي

چرا كه . شود رد ميخورده ت هايش به عنوان مردي فريب شهري هميابد كه از طرف  ادامه مي
كند  آغوشي مي به بدترين مرد شهر، هم با معشوق خود كه معروف است» مولي«همسرش 

  . زند ناني سگ دو مي ي آن هم هنگامي كه او دوبلين را براي لقمه
و همين گستره و دگرگوني دروني كميك اين رمان نوعي از كمدي بزرگ انساني است 

المللي  كند آن را خواندني و بين اي به هم پيوسته و دلپذير را عرضه مي آن كه مجموعه
تر  اند؛ كتابي كه تركيب آن به برخي از منتقدين اين رمان را اين گونه توصيف كرده. كند مي

ترين  در به اوليسهكند و  جويس تعادلي بين شوخي و جدي ايجاد مي. شاست از اجزاي
رابله، سروانتس رك شيريني و دلپذيري آن بايد به شكل نوشته شده است طوري كه براي د
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را جويس اتفاقي انتخاب نكرده » بلوم«روز شانزده ماه جون، روز . رجوع كرد و شكسپير
را به  »نورا«ي خود،  همسر آيندهبراي اولين بار  بلكه اين روز، روزي است كه جويس. است

بنابراين . به او توجه شود» بلوم«خواهد كه به مانند همسر  كند و او هم مي بيرون دعوت مي
گويي كه هر جمله شامل پنج هزار واژه  تك ي گيرد با هشت جمله او هم در رمان شكل مي

ي پست آمريكا از توزيع آن سر  گويي كه سرشار است از اروتيك ظريف، كه اداره تك!! است
هم چنين در ايتالياي كاتوليك و انگليس پروتستان ممنوع  اوليسهان رم. زند باز مي

. مانند سرخرگ يا راه طاليي در زندگي او جريان دارد» مولي«به » بلوم«اما عشق . شود مي
احترامي ديگران است  دليل اين كه او مورد بي. او واقعن همسرش را عاشقانه دوست دارد

هاي او  در واكنش. كند از زندگي همسرش زندگي ميهم اين است كه او در حاشيه و خارج 
داند فريب خورده و به همين  گزيند كه مي حرمتي را مي او بي. زند نيز بزرگي روح او موج مي

كند اما هرگز به  ابي ميارزي. كند جويي را ارزيابي مي هاي انتقام و تالفي ي راه خاطر هم همه
پس از ده سال  اوديسهگونه كه  همانكند،  هاي همسرش تيري رها نمي قروي معشو

بلوم ضدقهرمان در آگاهي كامل . بازگشت به خانه و ديدار همسرش، با تير و كمان كرد
چه  دهد كه او در آن اجازه نمي» مولي«عشق به . زند هاي همسرش را كنار مي معشوق

در او ما را به دنياي پر جنب و جوش غيرتمندانه پهلواني . همسرش كرده وارد شود
كند و در اين معنا، رفتاري  هيچ كاري نمي» بلوم«. دهد هاي تراژيك پيوند نمي حنهص

  . كند ضدپهلوانانه اختيار مي
پارچگي  خواهد در درازمدت شير دوران باشد بايد يك داند كه كسي كه مي مي» لئوپولد«

با . را به سبك خود در آغوش كشد» مولي«كند كه  او تالش مي. خود را از دست ندهد
خانه نزد . "به خانه": رسد ششصد صفحه توصيف، يك روز اوديسه او به هدف نهايي مي

مه او اين ه خويشتن خويش نيزبراي رسيدن به زمان . و دسترسي به آغوش گرم او» مولي«
به . كند نيست به آن شوري هم كه هومر تعريف مي اوديسهماجراي . دهد مدارا به خرج مي

  . روند ه به حق خويش وقتي كه سرانجام با همسرش به رختخواب ميويژه در رسيدن اوديس
ويژگي كار جويس در اين . كند تفاوت قهرمان و ضدقهرمان را هم نيز مطرح مي جويس

و  است -  خواب تخت -  در در جاي خود» مولي«گردد،  به خانه برمي» بلوم«است كه وقتي 
  . رزوها، رؤياها و آ)آخرين جمله كتاب. ("بله": گويد مي

 



 

  آويسا صادقي
  هاي ناتمام عشق هاي پاره پاره

  
  
  
  
  

  ها  را بر روي برف ام ريخت افتاده ام تا هر شامگاه صورت از جا مانده اين
  به خونابه كشم

  ام  گونه نواز هاي چشم م شايد در ميان خراشدتوانستم بگن اي كاش مي
  جايي براي تاب خوردن باز كنم

  ام خسته
   ي سيگارممرا بين خاكسترها

   رسد هايم مي اند و در امتداد خطي كه به لب تعميد پاليده ها پيش به سال
  اند ها شكوفانده گلبرگ به

  ام گلگون گشته
  شناسم  ديگر ترا نمي

  ام به ترنم شكستي  آغوش گردن خميده اي بغضي كه در
  مرگم،آراسته به سمت پيكرم شتافتيهاي صبح  گنجشك در آواز و

  هاي مادرم در خلوت بر صداي جاروكشيدنتوانم  دگر نمي
   ر گزارمشبان نماز شك نيمه 

  توانم افسوس كه ديگر نمي
  .ام اي افسرده روي شاخه ها گويي جايي ميان گذشته

***  
  غريق تابستاني اي مگس ظهرهاي نيمه
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  گردي  بدنم ذوب مي وِزي و در گرماي مطهر ام مي در ميان افكار پاره پاره
  آورم بيده به خاطراتم به يادهر روز ترا چس تا

  نگريد به چه مي
  بود  هايم تمام سكوت لميده بر لب ي اين آخرين پرده

  كه بر صورت تك تك شما تفيدم
  ست كه برخيزيد و به ياري خود شتابيد،وقت 

   رهانيد و سبكبال تا صبحباز بند من خود را  
  سر دهيد  با هم بودن ي نوحه

  دارد تا را واميست كه م چون اين شور آزار من
  دگر به نظاره نشينم شما را لخت در آغوش يك

  بر چراغ قرمز اتاقتان حسرت خورم توانم نمي ااما حت
  بر من عشقي جاري نگشته

  ام جا آمده ينه اچرا تا ب
  گردان بودم دوره ي روز كه كودكي ميان همهمه آن

  در گوشم زمزمه كردي انسان باش
  تو لعنت بر
  روز آن لعنت بر

  .اي كه در دست پيرمردي خود را خشكاندم ت بر لحظهلعن
***  

  ايد هايي كه تهيگاه مرا به دستان زمين پيوند زده آهاي ستون
  با شما هستم

  كشيدبتر بروييد و بر اندامم شيهه  بيش
  خاكي مقدس برويم تا  ي توانستم بر نرمه مي اي كاش من نيز

  گاه خشكي قوزك پاهايت را ببويم گه
 ام ها بر زانو خفته ها ساعت بر روي زين
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  .و اين تمام عرصه خوشبختي من بود
***  

  فشارد اين تابلوي من است كه مرا مي
  اما افسوس كه من همان خودآزار كهني هستم  

  دانند داغ دندان بر بازو دارم كه همه مي
  بينم  تصوير عميقي از يك اتاق ساده مي

  فهانندهاي ارديبهشتي اص ديوارهايش به رنگ شكوفه كه
  اند كه هراز چند گاه ها، كاردستي دوران كودكي پنجره

  دمند دود نحيف سيگاري باريك را به بيرون مي
  تپند ها در چهارچوب پنجره مي پرده

  پوشِ از بزك دست كشيده ايستاده كنار اتاق زني سيه
  من به سبك مردگان و
  بر پشت 
  روي تختي پست مدرن 
  رو به سقفي بي رنگ 
  زنم پك ميبر سيگارم  
  چه لبم را به سيگار دوخته انديشم، به آن گويي به چيزي مي 

  ام چون رنگي مبهم بر اين بوم پاشيده شده هم
 ن آماسي از تخت برآمده نموده استرا چو كه نا همگوني من، آن 

  1.گشتن درنوسانم گويي اين بار نيز در اين عرصه تقابل ميان زيستن و حل

***  
  
  
  

  .هاي ناتمام شعر بلند عشق هايي از پاره  - 1



     

 مهدي نويد

  شش شعر
  

  
 
1 

   شود مي ترويج رنگ استراحت قرارِبي نقشِ كه من هايِشانه تماشايِ در
  اتاق محوِ تا  شودمي  تا  مادر

 پرنده ينقره تا                
 من حااليِ ريختگيِ برابرِ از تا                
 بزند مدام نقشِ               
 
  
  
  

2  
  شده ستون دورادورم كه ستييفواره خواب تو هايِچشم در

 ست هولناكي يِسايه من هايِدست تو هايِچشم در
 ست ديگر شكلي تن بلند و پست تو هايِچشم در

 ستخوني  و مشبك قدسي هايِشانه
 است تن لبريزِ ماسه  تو هايِچشم در ست متالشي موها

 
 است مرده ساحل تن جغرافيايِ از خانيبچر كه دست بگرداني كه دست

 
 "بزنم؟ كف چه گونه ندارم دست كه مني"
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3  

 بود چرخيده يا بود، شده گم صداش و بود داده آواز .بود چرخانده دست
  ـ سفيد باد باد ـ و بود افتاده باد .بود شده رنگ ـبود  شده رنگهم و

 .پلك تابيِبي در بود شده تار .بود افتاده
 
  

 كندمي لخته را فلق كه تيسم
 شودنمي ساز تن كه سمتي

 
  
 
4 

 اگر ملتهب ييآينه در باشد نسياني اگر سفيد و تشنه باشد غرابي اگر
 باشد لحظه همه و باشد در همه و بسته ييخميازه در باشد كسالتي

 گذاشته جا را تصميم كه محاط تني خاموش باشد تني اگر باشد حرف
  ـ متعارف تني

 چه؟ نباشد رابغ اگر
 
  

 شودمي تيز كه گوشي
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5 

  كنممي كه نگاه جااين از
 باد تا پريشان يِفواره با
 گيردمي جا
 كنممي نگاه كه جااين از
 جا در

 
 
 

 تا            
 دركجابي        عزيمت

 در            
  
 
 

6  
 مختاريان آرزو براي

  پل و سهسي  هايچشم و مانندمي تشديد مجالِ در هادست
  اندمعذب پلك و سهسي  مدام

. 

. 

. 
 مصب اين از
  .لخته يبستهشكسته اين از



 

  نجمه موسوي

  سه شعر
  
  
  
  
  

  انتظار
  

  سربِ آسمان
  ي چشمي شد          خاكستر شعله
  كه به تكرار

  در انتظار
  ات بر دريچه

  .آتش گرفته است
  
  

  اميد
  هايي لرزان همه بر سايه

  اند اميد بسته
  و من
  ام نااميديهمه 

  از حقيقتي است
  .سخت لرزان
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 زمان

  
  نشين شود پيش از آن كه درد ته
  گردن بسيار كشيديم

  زان پس،
  چنان فرسوده بوديم

  كه درد
 .مان گشت خود، عصاي

  پاريس
 

  
  
  
  
 

  تداوم انتشار جنگ زمان
  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .ه و معرفي كنيدهدي
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) پي دي اف(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد



 

  پروانه ستاري
  شعر پنج

  حقيقت محال
  

  در تو راه بروم م آن قدرهخوا مي
  ها ازمن بگذرد كه تمام جاده
  ها تمام خواب

  .ي درياهاي دير و همه
  

  دارمي محال را دوست  انديشه
  و تو را

  كه با اين موي آشفته
  .حكايت مجنوني

  
  باغبان من

  
  داري وقتي كه دوستم مي

  رويد گلي مي از جاي هر بوسه
  در بوستان تنم

  
  باغبان مني
  بياراي مرا

  يكه 
  و 

  .بي نظير
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  ي جهان پاره

  
  جمع كردم هاي جهان را تكه پاره
  در شعري
  .ي جهان بود زاده كه خود

  
  تصور فاصله

  
  كند بر دلم سنگيني مي آن چه

  نه غم توست 
  نه اشك من

  ستتصور اين همه فاصله 
    نمانده كه نفسي براي پيمودنش

  
  انتظار

  
  هايي جفت كفش

  دري نيمه باز
  آيد و مردي كه هرگز نمي

  تا رفتن را با او
  .قسمت كنم

 
 

 



 

  كيانوش فريد
  پنج شعر

  
1  

  ام  كرد از او گذشته خيال مي
  ها ست در استخوانم الي اين س و ردش رسم همه

  
  انتهايي بي

  .رفت تنها روي دريا مي
  

2  
  ام به تأخير تنم نشسته

  افتم در پلك تو كه راه مي
  تكه
  تكه

  طاقت در تاالرهاي بي
  با بوي خاك در موهايم و كودكي كه در من مرده ست

  
  از خواب
  آيم پايين مي

  
  شود ي لغت در دهان مرد تكرار مي حصله  لحن بي
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3  
  ا چسبيده بود به تنمبوي دري

  هاي تو كنار نفس
  شكل من  طرحي كه تغيير تو بود  هاي جهان روي آب

  شويم يك دفعه شبيه مي
  .تنها

  
4  

  
  شود كلمه چه سخت مي

  هاي ريخته از من در تو در تكه تكه
  و نامت تا در گلو ست

  
  شب ذهن كمي دارد

  قراري مي گيرد و تنم طعم بي
  هاي هميشه پر از تباهي در حرف

  
  تنهاني

  دير
  دور

  نه، كافي نيست
  .بايد برايت بميرم
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5  

  چهره هاي بي لحظه
  در هماغوشي تن

  بازوي تو كجا ست؟
  
  كنند در نيستي تو هام تو را رسم مي لب

  پلك من اين جا
  شمار هاي بي ناپيدايي تو در آينه

  
  كني خراب مي

  تا تباهي گيسوانم
  تپد با اين حال هنوز در ابتداي تنم تب مي

  ي عشق شيوه از
  

  زنم خوابم را تاخت مي
  شود اي مي عاشقي شئي
  شكل شعر
  .شكل تو

  
 



   

 حسين رحمت 

  راه خلوت 
  

رفتي تا اين همه يادهاي پريشان به ذهنت خطور  شد همراهش مي كني كاش ميفكر مي
سيما چند روزي به  ت بياندازم خودت منتظر فرصت بوديگويم كه ياد اين را مي .نكند

اما حسي غريب  .ات را تمام كني ري برود تا بتواني سر فرصت  و در تنهائي نامهماموريت ادا
ميان خواب و . دهد چرخد و خياالت گذشته ذهنت را شيار مي و مضطرب دائم دور سرت  مي

ظهر توي  ي اين روزها تا لنگه افتي و مي هاي شبستان مسجد كوچه زرنگار شب بيداري ياد
اي  دچار اندوهي شده. اي كرده شوئي را به امان خدا رها خشك زني و كار رختخواب غلت مي
روي كه همواره در  مي فرو  در چاهي كني كم كم داري دارد و فكر ميكه ريشه در جانت 

  .وجودت بوده و آن را به صورت رازي سر به مهر پنهان كرده  بودي
توي اتاق . روي ا باال ميه شوي و از پله از روي كاناپه بلند مي .بيرون باد آرام گرفته است

به در گاراژ از پشت شيشه . بندي ي باز پنجره را مي زني و لنگه ميدور تخت گشت  خواب
و تا مدتي ساكت  دهي مي هم فشار  هات را به لب. كني نگاه مي ي آقاي خورشيدي خانه
اتاق را  و فضايشود  مي اي خاكستري هروشني كم رمق بيرون لحظ .ماني جا مي همان
را نگاه رو ه ب تواني رو نمي. نيك ات را حس مي ضربان قلب  تندي دست،  سيگار به. گيرد مي

آيد  يادت مي. چرخد صداي بم و آرام خورشيدي توي ذهنت مي امواج صداها همراه. نكني
ايستادي و بيرون را نگاه  ي اتاق خواب مي سيگار كشيدن  پشت پنجره ي ها به بهانه كه شب

  .ست ها آمد همسايه پرسيد چرا حواست به رفت و زنت مي. كردي مي
   ".گوئي درست مي"

  .آمد ها دير به خانه مي او شب. منتظرش بودي
جا ايستادي   همان. آمد اتاق مي ي پنجرههاشان تا پاي  صداي خنده. آن شب سه نفر بودند

ت به زن پر هاي حواس يرون انداختي و مثل آدمي سيگارت را ب كونهبعد . و نگاهشان كردي
زن چند لحظه نگاهت را گرفت و . نگاه كردي رنگ پوشيده بود ر صورتيكه لباس حري

خيال " :كرد؟ از تو پرسيد نمي. كرد انگار التماس مي. هاش را به طرف تو دراز كرد دست
  "نداري بياي توي رختخواب؟

  ".ام كرده كالفهالمصب ديسك اين . ديسك": دستي به پشت كمرت كشيدي و گفتي
  "دكتر نرفتي؟"
  ".گه عمل نكني بهتره مي. چرا"
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و آه كشيد و رو برگرداند و به تو  ".خواهي همين جور درد بكشي و كاري نكني پس مي"
با . هات لرزش داشت دست. دانستي چه  بايد بكني نمي. تخت جلو رفتي ي تا لبه. پشت كرد

  . موهاي زن را نوازش كردي دهان باز نفس كشيدي و
  "كنم؟گي عمل  مي"
  ".من كه دكتر نيستم"

هاي  لحظاتي بعد زل زدي به شانه. خواستي سرت را به ديوار بكوبي مي. دهانت خشك بود
زن دستي . ي نور نارنجي بيرون نگاه كردي كه توي آينه افتاده بود لخت زن و بعد به كمانه

  .ت حركت دستش را دنبال كرديتو مثل يك مي هايش كشيد و ي ران كشاله به
  ".گه با ورزش ممكنه خوب بشه كتر ميد"
  "پس معطل چي هستي؟"
  ".باش دوستي كه. گاراژشو كرده جيمنصف  رو ه ب ي رو همسايه"

  .كني چرخش آرام زن را در آينه دنبال مي
قاب . گذارد هايش نمي خواهي زن را نگاه كني، اما برق چشم نمي. چرخي اختيار مي بي

  .كني عكس باالي تخت خواب را بهانه مي
  ".بهتره جاش را عوض كنيم"
  ".توني فردا بعدازظهر باش قرار بذاري مي"
  ".مگه روزهاي تعطيل. هميشه بيرونه"
  "چه كاره ست؟"
  ".استاد نيمه وقت دانشگاه ست"
  "به اين جووني؟"
  ".ست جا خيلي وقته اين. جوون مونده"

اش را بغل  برهنه هاش زانوهاي با روشني چشم زن. وارفته در عمق سياهي شب شناوري
  "ش؟ تو ديدي" :پرسي خيال مي بي. زند كرده و انگار از مسافتي دور با تو حرف مي

  ".يك بار  منو تا ايستگاه قطار رسوند.  دو سه بار"
هاي رانش را نوازش  طور زنت كشاله  خواهي نگاه كني كه چه حتا نمي. كني تعجب نمي

صداي نفس     .كني ي خورشيدي را تماشا مي روي و باز خانه طرف پنجره مي  به. دهد مي
  . كند  ات سنگيني مي ملحفه روي قفسه سينه

  "ش؟ كي ديدي" :پرسي مي
  ".روزي كه هوا باروني بود. چند وقت پيش"
  "جا؟ خواي  يه شب بگم  شام  بياد  اين مي"
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قراره اگه " :گويد كني كه مي ي بعدي را در دهانت مزه مي داري جمله. گويد زن هيچ نمي
   ".بد فكري نيس ،اش استفاده كني كه از سالن

  .كند ي گوشه لب زن خوشحالت مي خنده
  ".پوشه مرتب هم مي. آدم خوش برخورديه"
  ".جيم صداش كنمگه  مي. اسمش جمشيده"
  "پس خيلي حرف زديد؟"
  ".م  قبول كردم من.  راستش اصرار كرد كه منو تا اداره ببره"
  "كنه ؟ تنها زندگي مي"
  ".رهآ"
  "خودش گفت؟"
  ". آره"

زن همچه كه تبسمي به لب داشت موهاي شاللش را با دست عقب زد و برق چشماش را 
  .توي صورت تو ريخت

  ".با توام كه زياد حرف زده"
   ".رهآ"
  "؟از چي حرف زدين"
  ".زد موبايلش مرتب زنگ مي. خونه مرتبي داره . زياد نموندم. هاي هميشيگي حرف"
  "رفتي؟هم ش  خونه پس"
  ".اصرار داشت با هم قهوه بخوريم"
  ".ست جا مث اين كه بزرگ شده اين"
  ".جا تموم كرده درسشو اين. سه سال قبل از انقالب اومده آره"
  ".تعجبه كه هنوز مجرده"
  ".واسه همينه كه ديسك كمر سراغش نرفته"

چراغ مطالعه زن را بوسيدي و گرفتار و خسته كتابي از روي عسلي كنار تخت برداشتي و 
موبايل  ي ات به شماره الي كتاب چشم. را روشن كردي و آهسته كتاب را ورق زدي

  . خورشيدي افتاد
 .هاي ميشي او را دوباره ديدي يكي ار عصرهاي خاكستري عيد پاك كه  چشم. عصر بود

چند لحظه نگاهت . جلو رفتي و حالش را پرسيدي. از ماشين كه  پياده شد دست  تكان داد
گساري  دور هم جمع بشويم و ميآزاد هستيد  شب شنبهد و با آن لبخند آشنا گفت اگر كر

  .زني گفتي با سيما حرف مي قبول كردي و. كنيم 
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  . توي آن عصر  نيمه سرد سوزشي پشت گردنت نشست
  ".راحت شدم"
  "راحت شدي؟"

ي  چهرهيك نگاه به تيرگي بيرون و يك نگاه به . آن شب، توي رختخواب مور مور شدي
گاه به  از خجالت گاه و بي حسي. دانستي چه حسي داري زنت كه مست خواب بود، نمي

  .پيچيدي توي خودت ميدادي و  پاها را  مرتب تكان مي. آمد سراغت مي
  ايستي و به روي آينه قدي توي اتاق ميه ب آيي و رو حاال از پشت پنجره كنار مي

شورت سياه . پشت سرت لخت ايستاده است بيني خورشيدي مي. شوي هايت خيره مي چشم
قفل  ات هايش را دور سينه آيد و از پشت سر دست آهسته جلو مي .چرمي چسباني به تن دارد

  ".اي چرا ماتم گرفته" :گويد ميآهسته . زند گوشت را زبان مي ي هاله كند و مي
ن حال از و در هماات را بگيري  عرق پيشانيكني با كف دست  سعي مي. گوئي هيچ نمي

  .شوي هاي صورت  او خيره مي توي آينه به ميشي
يقين دارم كه بعد از اين دنياي تو دنياي ديگري " :گويد مي وكند  خورشيدي تبسمي مي

كشد و آهسته دستش را پايين  ميت  و دست راستش را روي صافي شكم ".خواهد بود
قدي است  ي ك آينهبرد و در همان حال با دست چپ از روي ميز كوچكي كه نزدي مي

بعد سيگار را به لب تو نزديك . زند ميدو پك عميق . كند دارد و روشن مي سيگاري بر مي
 :زني دستش را پس مي ،تر بود كه ترك كرده بودي سالي بيش  اما تو چون يك. كند مي
  ".كنار گذاشتم. كشم نمي.  م راحت"

  ".ها نيست از اون معمولي. كنه كامل مي و كيف. بزن، برات خوبه"
اي بعد هرم بخار  لحظه .اندازي كني ولي خودت را از پا نمي يكي دو بار سرفه مي. كشي مي

  .خورد به پشت گردنت  مي - كوتاه و مداوم   –هاي گرمي  نفسبعد . كني مي سرت را حس
عكس قاب گرفته زنت را . از خورشيدي خبري نيست. كني يك لحظه به پشت سر نگاه مي

  .ات گذاشته و به تو خيره شده تا به دوربين دست روي شانه. ان لبخند هميشيگيبيني با هم مي
تا . آمد مي گاه به سراغت شده گاه و بي حس گمتان گذشته بود كه آن  شش سال از ازدواج

روزهاي جواني دور  زهر چه ا. خواستي باور كني نمي. آوردي روي خودت نمي  ها به مدت
يك ماه پيش انگار همين ديروز . چرخيد تر مي ات بيش تشدي، آن حس غريب زير پوس مي

تير چراغ برق و با يك تكه   ات را تكيه داده بودي به شانه. بود كه كنار كوچه ايستاده بودي
. زد ي نزديك با تو حرف مي گويا حسي از فاصله .كردي ات بازي مي چوب توي دست

ي عابري كه موهاي بلندي داشت  رهخواست چه ات مي دل. كردي عابران را نگاه مي ي چهره
توانستي با  دانستي چرا نمي نمي. ت را درك كندا بود جلو بيايد و حسو نگاهت را گرفته 
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را به ميكده سر خيابان    اي رنج كشيده و سرخورده خودت مثل طلبه. كسي حرف بزني
را  سرت شديد به هم صجتي ميل. خوردي و زدي بيرون دي و سرپائي دو سه چتولرسان

 هاي باران چكه چكه با نم هوا روي صورتت بيرون خيس بود و دانه. سبك كرده بود
ديدي و همه  ها را سنگي مي چهرهشدي و  عابران رد مي وزني نسيم از كنار به بي. نشست مي

  .داشت دلت هواي خورشيدي را. رسيدي خانه سنگين تن خسته و. را با يك نگاه
  "را خالص كني؟ چند بار تصميم گرفتي كه خودت"
  ".بارها"

هاي تريلي و اين جوري آبروي همه را حفظ  پرت كني زير چرخ را تخوديك بار خواستي 
آور توي آب حل كردي  حتا يك شب، وقتي زنت رفته بود ايران، مقداري قرص خواب. كني

  . زنت نامه نوشتن و بعد رفتي توي پذيرائي و شروع كردي به
  "همين نامه؟"
  ".تم نرفتدس اما. آره"

اندازد كه  خواني آن به يادت مي ها گذاشتي و حاال دوباره نامه ناتمامت را الي يكي از كتاب
توي آن بخار جهنمي خانه، . كرد ها پيش از ازدواج وجودت را مور مور مي اين احساس از سال
و نيرو مي   نشستي خواندي و هم پا به پاي پدر پاي مجلس حضرات مي هم بايد درس مي

ولي بعضي . شدي كرد و كمتر اذيت مي نماز و روزه و ذكر مصيبت سرت را گرم مي. رفتيگ
اي  كردي احساست را زير الي  اليه ماندي و سعي مي ها تا صبح بيدار مي زده ها مثل جن شب

  .شوي كردي اگر ازدواج كني راحت مي پيش خودت  فكر مي. از غبار ذهن پنهان نگهداري
  "شدي؟"

روزي را بياد ماني و در همان حال  كني و گوش به زنگ منتظر مي ميسيگاري روشن 
همان روزي كه با پزشك . عصر بر نگشته بودي كه از خانه بيرون رفته بودي و تا آوردي

  .خانوادگي قرار گذاشته بودي
  "يادت هست؟"
  ".ام  گر گرفته بود تمام تن"

. ات حرف بزني س دو گانهتوانستي خوب شروع كني و از احسا نمي. كشيدي خجالت مي
اول كمي حاشيه رفتي . ات كرد كه حرفت را بزني ي صداها كمك ولي صدائي از پشت همه

. سوزي ري ميگفتي دا .ريختي بيرون هاي دلت را ولي بعد دل به دريا زدي و همه حرف
ات گذاشت و سعي كرد  تو را از زير  دكتر دست روي شانه. اي گفتي كه يك جسد زنده

كند ولي بهتر است جريان را  گفت دردت را حس مي. بيرون بياورد وحشت افكارت ي سايه
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ها اين  خيلي. اين مسئله قابل حل است. با زنت در ميان بگذاري و از او كمك فكري بگيري
  .كنند ند و خودشان را اين همه اذيت نمياجور

ه حال و هواي هم ك ها ايستادي و بدون آن نااميد از درمانگاه بيرون آمدي و روي پله
صحبتي با كسي را  داشته باشي رفتي روي نيمكت پارك كنار خانه نشستي و عينهو كه 

  . تا آفتاب غروب كند كسي را گم كرده باشي منتظر ماندي
هاي توي  در خانه مشغول آب دادن به گل جلو او. برگشتن آقاي خورشيدي را ديدي

كه  آيي و تو بدون آن نظر ميه خسته ب فتگ. شلنگ به دست احوالت را پرسيد. باغچه بود
ها بيرون برود و گرنه دلش  جواب او را بدهي نزديك او رفتي و گفتي آدم بايد غروب

  .گيرد توي اين غربت مي
تر به خاطر رسم و  ها بيش دلگيري" :خورشيدي شلنگ را انداخت توي باغچه و گفت

  ".زندگي رو نبايد سرزنش كرد. روش  افراده
  "...غربت و دل . حرفم از دله. كنم ميسرزنش ن"
  ".شه راه ميه ب كارها رو ي يك خورده به خودتان برسيد همه. شما كه سني از تون نرفته"
  "كدوم كارها؟"
  ".ها خاطره.  هاي روزمره ههمين دغدغ"

  ها؟ و يك آن از ذهنت گذشت كدام خاطره
  ".كردن ب كوچ ميمرت. هاي خودمون يادتونه غربتي. جا غربتي هستيم ما اين"
  ".تر بازي با  توهمات شخصيه اين جور فكرها بيش"
نرد بازي  رها توي باغ حياط بنشينند و تختههائي به سن و سال من و تو بهتره عص آدم" 
  "دست دست و پنجه نرم كنيم؟ توانيم يك اگر مايل باشيد مي. ندكن

ي  ه كردي از رنگ چهرهي صورتش نگا خنده  تخته سرگرمي خوبي است و وقتي به گفتي 
  .اي دانستي سرخ شده مي. خودت خجالت كشيدي

ني خم شدي و صورت سيما را اي روي عسلي را خاموش ك قبل از اين كه چراغ پايه
  "كني؟ از كي شروع مي" :سيما نيمه خواب پرسيد. بوسيدي

  "چي رو ؟"
  ".تمرينات بدني رو "
  ".روزهاي آخر هفته"
  ".درنهوسايلش هم م. سالن خوبيه"
  "مگه ديدي؟"
  ".در سالن باز بود. از تو باغ ديدم"



       57     1391 بهار، 13جنگ زمان    

  ".باغ بزرگي داره"
  ".با سليقه درست كرده. آره"
  ".آد سليقه با پول مي"
  ".شناسه دونستي جامعه مي. نه واسه همه"
  "جامعه شناس؟"
خواد نصف وقتش واسه  مي. خواد طوري مي اين. ده نيمه وقت توي كالج درس مي. آره"

  ".هخودش باش
  "مگه كاراي ديگه هم داره؟"
  ".نصف ديگه شو گذاشته واسه دل خودش"
  ".كنه روي مي قط  يه كمي  تو مشروب خوري زيادهف"
قشنگ، معلومه كه  ي خونه به اون دلبازي، با اون هال سنگفرش و اون كتابخونه"

  ".چسبه مشروب هم مي
  "شو ديدي؟ ي جاهاي خونه همه"
ي جاهاشو   همه. ي فكر كردم اونجائي، اصرار كرد رفتم توآره، يه بار كه خونه نبود"

  ".نشونم داد
  "خيلي موندي؟"
  "كني؟ حاال از كي ورزشو شروع مي"
  ".زاريم فردا عصر قرارشو مي"

هم  .ماندي منتظر مي تر عصرها  پشت پنجره بيش. ديدن خورشيدي ديگر عادت شده بود
  .رفتيد روي مي پياده گاهي هم به. بخش بود صحبتي با او  برايت لذت
دهي   اول به نرده چوبي تكيه مي ي طبقه يكمي توي راهرو. آيي از اتاق خواب بيرون مي
انگشتي . روي ولي مي. خواهد به اتاق كار زنت بروي دلت نمي. كني و در و ديوار را نگاه مي

. است ي زنت روي ديوار عكس قاب گرفته. كشي روي صفحه مانيتور كامپيتوتر روي ميز مي
تر  نزديك. ي قاب، عكس كوچكي نيز هست گوشه. چتري مو قسمتي از پيشاني را پوشانده

 تا. روي تر مي نزديك. التح خشك و بي. جواني ي ل دورهما. عكس خودت است .روي مي
روي پائين و گل رز قرمزي   لحظاتي بعد مي. وسواس نگاه نكرده بودي حاال اين جوري و با
گذاري و  آوري باال و روي بالشت تخختواب مي داري مي ذيرائي برمياز توي گلدان توي پ

  .اي خواهي مطمئن شوي كه گل را جاي مناسبي گذاشه مي. روي عقب ميكمي 
كني و در  كني و لحظاتي سر را روي پشتي كاناپه رها مي توي پذيرايي سيگاري روشن مي

اش ايستاده و انتظار دارد   انهي ورودي خ او توي آستانه. زني همان حال در ذهنت چرخ مي
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دلت  . ي اين كار را داشته باشي گمان نداري  كه حوصله. نرد  بازي كني بروي و با او  تخته
براي . داند جواب رد  نخواهد شنيد داني مي مي. خواهد بيايد و زنگ در خانه را بزند هم نمي

ه همين خاطر آمده و ب كني منتظر كس ديگري باشد كه دير كرده و همين هم خدا خدا مي
بارها به خودت  . زاري حقيقت را بخواهي حاال ديگر از سرو ريخت او بي. در ايستاده جلو

رفت و امدتان را كم بارها تصميم گرفتي . نشود اي كه ديگر دور و ور او پيدايت هنهيب زد
تي ولي او را با سيما در ميان گذاش به فكر كوچ كردن از اين محله افتادي و آن حتا. كني

هاي توي دستش را  در جواب طاس. به خورشيدي هم همين را گفتي. رغبتي نشان نداده بود
ت با اين طرز جواب كفر. كند مي هات را قبول ر شيش و بش آورد حرفنشانت داد و گفت اگ

  .حرف بلند  شد رفت و  آبجو  آورد هات زل زد و بي توي چشم. آورد را در مي
داري و توي پذيرايي به عكس قاب گرفته  پدر و مادر كه روي   يآبجوي از يخچال بر م

مادر چارقد به سر كنار پدر روي . شوي اي نزديك مي سينه ديوار باالي شومينه آويزان كرده
آن . نشيند غروب دارد پشت پنجره مي. كنند عباسي نشسته و هردو نگاهت مي صندلي شاه

شام تهيه ديده بودي  با چند . آمد تاده بودي باد ميغروبي هم كه به انتظار سيما  اين جا ايس
چراغ اتاق . آمد ه تو ميالي پنجر ي آن از باد بود و صداي زوزه يبيرون هو هو. گل قرمز
تصميم داشتي  . ي پشت آن به دو گوشه جمع شده بود خورشيدي روشن بود و پرده پذيرائي

را براي سيما اماده  ميز شام. بار ببينيشو براي آخرين بروي  تا آمدن سيما از اداره سراغ او
سري به آشپرخانه زدي و در ديگ خورشت را باز . ميز هيچ كسري نداشت .كرده بودي

خواست  دلت مي. همه چيز مرتب بود. بعد ميز غذا خوري را نگاه كردي. كردي و مزه كردي
يد سيما هر شب محله آمده بودها كه تازه به اين  يادت آمد آن وقت. شمعي هم روشن كني

تر جاها را كه فكر  همين خاطر بيش  به. دوست داشت. كرد روي ميز شام روشن ميشمعي 
يك لحظه به فكرت  خورد  بروي  و شمعي از مغازه  سر گذر . كردي شمع باشد گشتي مي

شب تو  و سيما فكر كردي امشب،  توي راه با خودت. انه بيرون رفتيمعطلي از خ بي. بخري
خودش لب به   و تنهائيبارها از دل سردي تو . تو را تا به حال تحمل كرده  ر لعنتيرفتا. است

كه ديسك كمر و  اي اي و به دروغ گقته درز گرفته و تو هر دفعه موضوع را شكايت برده
ها درمان شود و سيما همچه كه نگاهت  حالت افسردگي چيزي نيست كه به اين زودي

يادت هست . زودرس به سراغت آمده  گفته شايد پيري نديده و به شوخيكرده بلند خ مي
شبي كه سياه مست كرده بودي، وقتي سيما خودش را لخت توي بغلت انداخت سعي كردي 

سيما از روي تخت . هاي كار خيس عرق پس نشستي و ديسك كمر را بهانه كردي اما نيمه
هاي   زاغ ان و مات بهلرز. ات بازي كرد پائين آمد و پائين تخت نشست و با موهاي سينه

تا دير موها را كنار زد و گفت  شالل. كشد دكتر گفته طول ميگفتي . صورت او نگاه كردي
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گفت به دو چشم زاغ من نگاه كن و قول بده كه . بهتره به دكتر بگوئي كه عجله كند نشده
ام كني و براي همين بود كه امشب تصميم گرفتي براي سيما سنگ تم حتمن اين كار را مي

  .بگذاري و جشن بگيريد
اتاق پذيرائي  بعد به . وسط ميز گذاشتي و صبر كردي تا سيما بيايد هشمع را روشن نكرد

ال ها با پله از. هنوز از سيما خبري نشده بود. و دوباره ساعت روي ديوار را نگاه كردي رفتي
سال روز  رنگي كه سيما براي رفتي و از توي كمد لباس توي اتاق خواب پيراهن يشمي

بعد سيگاري  .ه روي آينه ايستاديب حين پوشيدن رو وردي وتولدت خريده بود بيرون آ
  .و نگاهي به تيرگي بيرون انداختي روشن كردي وكنار پنجره رفتي
هيچ نفهميدي كه آتش سيگار . خشكت زد. شد باورت نمي. پذيرائي خورشيدي روشن بود

روي هم توي پذيرائي ايستاده ه ب ورشيدي روسيما و خ. سوزاند داشت انگشت دستت را مي
سيما . خنديد گرفت و انگار مي خورشيدي گاه سرش را رو به باال مي. زدند بودند و حرف مي

سيما توي . ديگر را بغل كردند و بوسيدند بعد ديدي كه هر دو هم. رسيد هم شاد به نظر مي
  .بغل خورشيدي جمع شده بود
در همان لحظه . روند حس كردي در و ديوار توي هم  مي. تيبا ناراحتي به آشپزخانه برگش

هنوز كاملن شب ننشسته بود . به خيلي چيزها فكر كردي و از حقارت خودت خجالت كشيدي
  .همان جا توي آشپرخانه ماندي تا زنگ در به صدا در آمد. تر شده بود باد بيش ي ولي زوزه

سيما گفته بود سر راه . كه چرا دير كردهاز سيما پرسيده بودي . شام را در سكوت خورديد
اي دم  و چند دقيقه يي  يك سي دي براي خورشيدي دادهسر پا به چند تا بوتيك سر زده  و

يادت رفت شمع روي ميز را  حتا. به زحمت خودت را كنتر ل كردي. در  با او حرف زده
ولي . بزنيخواست رو راست با سيما حرف  دلت مي. حس بود هات بي دست. روشن كني

  . از خودت ترسيدي. ترسيدي
  "نگفتي؟"
  ".نگفتم "
ها باال  از پله درد را بهانه كرد وو آن قدر طول دادي تا سيما سر. بعد به سيما خيره شدي 

  رفت 
لف را نگاه هاي مخت آن شب، تنها شبي بود كه تا دير وقت پاي تلويزيون نشستي و برنامه

جا روي  ها را هم خاموش كردي و همان و چراغ ها را كشيدي پرده پشت پنجره. كردي
صبح كه از خواب بيدار شدي ملتفت شدي كه سيما پتوئي آورده و رو . بيديكاناپه خوا

. خواستي سرت را به ديوار بكوبي بارها مي. ديگر برايت غروري نمانده بود. اندازت كرده
سوت و كور  ي حورشيدي نهت اداري رفته بود خايادت آمد كه چند روزي كه سيما به ماموري
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ي  درست يك روز بعد از برگشتن سيما سر و كله. خورشيدي هم غيبش زده بود. بود
  .خورشيدي هم پيدا شده بود

  "؟برگشتني خوشحال بود"
  "اعتنا شده بود؟ بي"

رو فدلت  زد ات لبخند مي هاي باز به ا چشمديدي كه ب سر حال ميهر وقت كه سيما را 
  .آوردي روي خودت نميه شدي ولي ب مي و ناراحت. ريخت مي

  ".خونه خيلي سوت و كوره" :قرار  نگاهت كرد و گفت تا آن شب سيما بي
  "نوار ايروني بذارم؟ خواهي يه مي"
  ".نوارهاش محشره. از جيم ياد بگير"
  "گي؟ اموسيقي پاپو مي"
  ".كنه اونايي كه آدمو خواب  مي. كالسيكهاي  مگه نشيندي؟ آهنگ"

  .رفتي توي پذيرائي و سيما را صدا زدي بلند شدي
  "آمد؟"
  ".كرد داشت با ليوان شراب توي دستش  بازي مي .نه"

هاي شب توي  رفتي و تا نيمه. قدم بزنيروي بيرون  تو هم لج كردي گفتي مي
  .هاي نارنجي شب پرسه زدي خيابان

 .دقيقه به ده استده . كني خواب و بيدار مرتب ساعت روي سينه ديوار را نگاه مي امروز، 
ريزي و همزمان سيگاري  چاي مي. كتري جوش آمده است. كن تا ده و نيم صبر مي

  .داري چشم از عقربه ساعت بر نمي. كني گيراني و تاي پنجره را هم باز مي مي
به آن طرف خيابان . بيرون هوا ابري و خاكستري است. آيي كمي بعد از خانه بيرون مي

توي آستانه  . كند با همان لبخند هميشگي در را باز مي. دهي ار ميروي و زنگ در را فش مي
شبيخون " :پرسد مي .روي با تبسمي مرده تو مي. بوسد ميكند و صورتت را  ميدر بغلت 

  "رفيق؟ ،زدي
  .گويي هيچ نمي

روي كمي نرمش ه كند بهتر است ب حين خوردن چاي پيشنهاد مي. رويد به آشپزخانه مي
  ".ل كار كن تا سر حال بيائيچند تا دمب" :كني
  "تو چي؟"
  ".چند تا تلفن بايد بزنم"

. چرخد ها آن حس غريب اول صبح در فضا مي توي سالن، حين سبك سنگين كردن دمبل
چه وقتي از  يدان نمي. زند ها توي ذهنت موج مي آمد و شمارش لحظه ات گاهي بند مي نفس
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بايد كار را " :گذرد از ذهنت  مي. افتي ه مييك آن باز به فكر ايام پريشان گذشت. زمان است
  ".تمام كنم

خواهي كه  نمي .ترسي كه بلند نفس بكشي مي. مثل كسي هستي كه تب داشته باشد
تعادل . انگار در ابتداي يك خواب خيس در مكاني مه گرفته قرار داري. هيجان تو را ببيند

مات و . كند يت سنگيني ميها خوابي ديشب پشت پلك بي. تواني حفظ كني خودت را نمي
نگاهت . يافت ات مي هاي تنهائي هاي ملتهب شب كني و ياد نفس مبهوت اطراف را نگاه مي

و حسي ناگفتني دور  استخطوط صورتت در هم ريخته . است شناور سالن جيمدر فضاي 
و روي چهار روي  ميدمبل به دست . دارد خورد و هواي توي سالن دم بر مي سرت چرخ مي

آيد  ي تبسم كه سيما خوشش مي نشيني و با همان شيوه ي قدي مي روي آينهه ب رو ي هپاي
آوري و از  شتك  ميشوي و دمبل توي دست را با تمام قوا پائين  هات خيره مي چشم  به

كمي جا جا   ايهپبعد چهار .كني نشسته است تبسم مي جا روي آئينه قدي جا خون كه
  .نشيند ات مي سردي روي  پيشاني عرق تا به خود بيايي كني و مي

و به طرف دري  شوي گذاري و از روي چهارپايه بلند مي ميدمبل را زمين . دير كرده است
با همان شورت  .كشي ميروي و از آن جا به اتاق پذيرائي سرك  كه به آشپرخانه راه دارد مي

گو يك آن  و  ن گفتحي .ردگذا سياه چرمي پاي تلفن است و دارد قرار ميهماني فردا را مي
جيم بر  به خيال بر داشتن دمبل به سالن. فرستد بوسه مي از آن فاصله با دست گردد و برمي
دهي دهانت خشك  كمي به ديوار تكيه مي. آيد اش تا توي سالن مي صداي خنده. گردي مي

ات  چشم سيما جلوبيني و در همان حال  خودت را از همه كس و همه چيز دور مي. است
آيد پشت در سالن جيم منتظر  به نظرت مي .زند صدايت مي با آن دو زاغ صورت .آيد مي

  .نشيند ميخنكاي بيرون روي پوست صورتت  .روي ميبه طرف صدا . است
دهي و دو باره به عكس  روي كاناپه لم ميكالم  توي خانه مدتي ساكت و بيهمراه سيما 

روي ميز را مرتب و ي  هاي نامه ورقه بعد. زني ي ديوار زل مي ي روي سينه قاب گرفته
رنگ كنار  و پس از نگاه كردن به چمدان سياهگذاري  كني و توي  پاكت مي گذاري مي شماره

 :نويسي در خروجي كه قبل از رفتن به خانه خورشيدي آماده كرده بودي، پشت پاكت مي
   .سيما

  . بيرون خلوت بود و آفتاب كم رمق نزديك ظهر توي خيابان بود
  لندن

 2002بازنگري  ژانويه 

      



 

  معصومه ضيائي 
  سوسنبر  

  گوردوم ايكي پري گلَر            
  *گَلَر سالالنه سالالنه              

  ي ازبكي ترانه
                                     

يك پارچ آب و دو ليوان . گذاشت روي ايوان سيماني، دور ميز چوبي كهنه دو تا صندلي مي
تا از گودي تخت فنري . زد نشست، دو تقه به در مي مي دم هوا كه فرو. لعابي هم روي آن

 !دختر زيبا بيا: رها شوم و پايين بيايم، نيمي از تنش توي اتاق بود

خواند،  اگر ازبكي نمي. كردي تركمن است زد، فكر مي تاجيكي اگر حرف نمي
  . زد روسي حرف مي با كارمندان بخش. است يا آذري اردانستي تات نمي

هايي را كه خودش  گل. زدن  داشت به قدم روي ايوان، كنار بخش نوزادان مرا وامي
دوقلو بزا، ": حواسش به راه رفتن من هم بود. كرد داد و آرام زمزمه مي كاشته بود، آب مي
  .ها نزديك بودند و او در آن تاريكي تنها ستاره "!خودتو راحت كن

هاي برآمده و  ها با شكم زن. سنگين و داغ. داشت گمشده ها هوا بوي يك حس  شب
شان زير مشت و لگد  ها شكم. زدند له مي ها له ي اتاق كرده در دخمه  هاي مرطوب عرق تن

شان  كرده  هاي نازك نخي به تن پف پيراهن. خواب در انتظار نوبت بي. هاي فردا عزيزدردانه
شد، صداي هماهنگ ونگ  ر كه در بخش باز ميهربا. كرد و گرما پشه بيداد مي. چسبيد مي

ها هراسان و پستان به دست به راهرو  نيمي از زن. پيچيد نوزادان در راهرو و حياط  مي
داد و ريز  سوسنبر سر تكان مي. گرداندند شان برمي ها ها را به اتاق پرستارها آن. دويدند مي
  ! زرده كردن تخم دو: خنديد مي

ي چلوارپيچ قنداق شده را كه تنها گردي صورتشان پيدا بود، با ها ني وقت شيردادن، ني
بوي . گذاشتند آوردند و توي دامن مادرها مي قند مي هاي باز خيره، دوتا دوتا، عين كله چشم

  . افتاد شان مي براي مدت كوتاهي صداي ونگ. كرد را پر مي ادنيشير تازه 
گذاشتم و توي تاريكي شب  دستم را روي شكمم مي. نشستم روي صندلي چوبي مي

يك بوي ِ خوش ِ . بوي آشنايي داشت. كرد هايش آرامم مي روشنايي چشم. كردم نگاهش مي
كشيدم  دستم را مي. كردم همين طور نگاهش مي. كاهل و كمي هم متفرعن ،صبور ،غريب

هاي بزرگش بچسبانم و به  خواست سرم را به پستان دلم مي. قرار شكمم روي پوست بي
مهرباني . با او حرف بزند. ام را نوازش كند دستش را بگذارم روي شكمم تا بچه. برومخواب 
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شود، از روي صندلي بلند شود، يك وري  مان جمع مييكند و وقتي اشك توي چشم هردو
  "!به كسم غم عالم": و با خنده بگويد، دستش را به كمر بزند بايستد

ايش را كه  باف نقره هاي گيس سنجاق. شريخت، يكي براي خود يك ليوان آب براي من مي
زد  كرد و گير مي داد، لوله مي كرد، هوا مي ها را باز مي گيس. آورد پشت سر گرد كرده بود، درمي

  .    گذاشت توي دامن من نبات درمي آورد مي بعد از توي جيب روپوش دو سه تا  آب. پشت سر
  "شود؟ نوبت من ميكي  ": پرسيدم هرشب مي

  "!بگو. گفتي دختر جان نغز مي": خنديد و مهربان مي ".خودم هستم! نترس": گفت مي
  گفتم؟ چي بايد مي

هاي  با تن و بدن. بيشترشان از كالخوزهاي دور و بر بودند. ها عالمي داشتنند ها زن شب
راحت و خودماني . سوختگي و حاملگي روي صورتشان هاي آفتاب لكه. ي كار قرص آموخته

گاه خودم را . كردند مرا هم دعوت مي. آورد مال همه بود چه برايشان ميهر كس هر . بودند
  .چيزي نداشتم كه تعارفشان كنم. رفتم توي راهرو به قدم زدن زدم به خواب يا مي مي

يش يك جور حسرت  در صدا. زد گاهي حرف مي. هاي مخملي سوسنبر نم داشتند چشم
. داند چيست ها دور باشد، مي وقتي كسي سالچيزي، كه . چيزي ديگر. اندوهتلخي يا نه بود، 

  . ي او يا او طرح پيري من بود يا من شكل جواني هدر رفته. يك جورهايي هم شبيه بوديم
. رسيد. رسد يك روز وقتش مي. گرديم برمي گفتيم سال بعد هر سال مي. نشد": گفت مي

  .ساييد ها را به هم مي و كف دست "!چه رسيدني
جوش با  بافي توي آب  ي ابريشم هاي شوهرم كه در كارخانه اد دستهايش مرا به ي دست

خانه، . داد مي  همه جا بوي پيله. سفيد، پفكي، پير و خسته .انداخت رفتند مي ها ورمي پيله
توي دلم غوغا، سرم را . هاي جوشان بود ام پر از بوي پيله و بيني. ي شهر همه. ها خيابان، آدم

  . ستشوييي د كردم تو كاسه فرو مي
. او رفت. ميعد بروما بقرار شد . ها با پسرم و نوه من ماندم. شوهرم برگشت"گفت،  مي

گفتند آن قدر . اند خبر دادند او را به تهران برده بار  يك. ديگر هيچ. چند بار پيغام فرستاد
توي  . كته كرده استبعد گفتند س. ديده است ند كه ديگر نميا هايش را بسته چشم

  ".در يكي از شهرهاي شمال اي نهمسافرخا
  .اش نمناك بود هاي مخملي چشم

شان قپرستارها  كه در اتا. ها يم توي اتاقرفت خورديم و مي مان را مي سرشب شيربرنج
دو سه .  رفتندمي از اين اتاق به آن اتاقها  زن. شد شدند، ديد و بازديدها شروع مي جمع مي

. زدند بعضي هم توي راهرو قدم مي. شدند ولو ميها  هاي برآمده روي تخت تايي با شكم
گاه آمبوالنس زوزه . آوردند يكي دو نفر هم هميشه دور و بر اتاق زايمان بودند و خبرها را مي
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از تكان . دبوي معمولي  هاي ساده شب پر از حرف. پريدند بيرون ها مي فضول. آمد كشان مي
از رقص اُزبكي كه آرام . از همين چيزها. از دختر يا پسر بودنش. خوردن و نخوردن جنين

ها برفراز تن، سر اندكي كج،  حركت موازي دست. انداخت ام مي شد و به گريه شروع مي
بار كه تا سپيده مرا با خود  اي اندوه خلسه. ييمحبوب نامر. هاي بادامي پر تمنا چشم
  . ها حال مرا داشتند اننگر. تر از بقيه خيال بي. شان بود ي دوم يا سوم بعضي بچه. كشيد مي

هايي كه  شب. زد به من سر مي ،كرد هر فرصتي كه پيدا مي. ها آشنا بودبم انگار سال
ها  زن. شد بخش پر و خالي مي. نوبت كارش بود، تا ديروقت جاي من و او روي ايوان بود

. جا بودم آن من هنوز. رفتند ماندند و مي آوردند، چند روز مي شان را به دنيا مي آمدند، بچه مي
نه، چند روز ! آخر، بي تلفن ي تمام روز تنها توي آن ساختمان خالي، طبقه"دكتر گفته بود 

  ".خودم هستماينجا ! نترس! ... ي سنگباران قلعه ": گفت سوسنبر مي ". ديگر تحمل كنيد
. كشيدم زد، من آه مي سوسنبر حرف مي.  از آن همه سال. خواست از خودش بگويد دلم مي

. ي كوتاه يك جمله. كرد اشاره مي. گفت گفت و نمي مي. شد زد، دلم يك ذره مي رف كه ميح
  .آمد پيش مي. نقل دلتنگي و اين چيزها نبود. آه يا لبخند. يك حرف
دامنم را ننو ! ي نازي چه بچه. ام را خواب بچه. ديدم ها خواب سوسنبر را مي شب

. زد خنديد و شستش را مك مي ي خواب ميتو! ماه. ماه بود. دادم كردم و تابش مي مي
  اي؟  گرسنه ،گفتم مادرت بميرد مي

كرد صورتش  از من پنهان مي. پيدا نبود. صورتش را ولي نه. ديدم خواب مادرم را هم مي
. سوسنبر كنارش نشسته بود. كرد به لري مويه مي. هايش را ببينم خواست اشك نمي. را

  . كشيد كرد، آه مي مرا نگاه مي. راست در نوسانها چپ و  اش با آهنگ مويه باالتنه
بچه . مان بود دانم چرا مادرم هم همراه نمي. برگشته بوديممن و او انگار يك بار هم 
. سوسنبر از شوق زده بود به سرش. گشتيم ها را مي تايي سرگشته خيابان توي بغلش، سه

رسيد، سراغ آرامگاه باباطاهر را  ي ميبه هر عابر. كرد ا را تماشا ميه  ها و ساختمان حيران آدم
هر كس هم . كرد حرفم را باور نمي. گفتم خودم بلدم مي. انگار آمده باشيم سياحت. گرفت مي

 دانم چرا جلو ن آورده بودم و نمياز كيفم بيروي من هم عكس. داد يك مسير را نشان مي
 ثل اين كه توي عكسها م آن. زنده هنوز. عكس شوهر سوسنبر بود. گرفتم شان مي چشم 

. رفتند گرفتند و مي شان را مي بعد بي آن كه مژه بزنند راه. كردند نگاه مينباشد،  يچيز
كردند به آرامگاه بوعلي،  اشاره مي. فهميدند زبان مرا نمي! رويد؟ نگاه كنيد گفتم كجا مي مي

ها نشان  سوسنبر را به آن ايم بابا را ببينيم و گفتم از راه دور آمده مي. نامه به شيرسنگي يا گنج
سوسنبر ! هزار سال دور بوده است! ي زنده كتيبه": گذاشتم روي قلبش دست مي. دادم مي
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گفتم خودم پيدايش . شودديدم نمي. فهميدند باز هم نمي "!خواهد بابا را ببيند مي. است
  . آرزوي سوسنبر را بايد برآورده كنم. كنم مي

. باريك و تكيده با موي بلند افشان. بود كنار بساط سبزيميدان پيرمردي نشسته  سبزه بر 
سوسنبر چشم . هاي الغرش پيدا بود ي زانوها و ساق كاسه. يك رخت نازك سفيد هم به تنش

. انگار كار بهتري پيدا نكرده است! پدر غربت بسوزد. گفتم خودش است. داشت از او برنمي
ي  سوسنبر مدهوش و گيج از رايحه. ني بودنازني. رفتم جلو! سبزي هم البته چيز خوبي است

هاي رديف به رديف ترخون و ريحان و  بيهوش افتاد كنار دسته ،ها يا هيئت پريشان او سبزي
: گفتم. اش يك دسته ريحان گرفتم دم بيني! گفتم به آرزويش رسيد. نقلي و نعناع تربچه

،  هاي شنگ رد، كه با چشمو يك اسكناس از كيفم درآوردم و گذاشتم كف دست پيرم! رسيديم
سوسنبر هنوز دراز به دراز افتاده . خنديد دندان مي كرد و با دهان بي اشاره به پشت سر من مي

مادرم سر بچه را گذاشته بود روي شانه و به موهايش . انگار هيچ وقت بيدار نبوده است. بود
. سربرگرداندم "!چه بوديبودي ... يكي... اگر دردم ":صدايش تاب برداشته بود. كشيد دست مي

ي  همهمه. آيند سمت ما چماق و خنجرهاي آتشين ميچوب و ديدم يك دسته زن و مرد با 
  . گفتم بايد راه فراري پيدا كنيم. دانم ها را نمي فهميدم زبان آن. شد شان نزديك مي فرياد

. مدآ بچه نمي. و حاال هم ديروقت شب بود و هنوز خبري نبود آمده بود صبحدرد از 
خواست به  نمي. چرخيدم باال و پايين بخش مي. شده بودم فرفره. آمد آمد و نمي داشت مي
  سوسنبر كجا بود؟ . دنيا بيايد

چه جوري؟ بچه . رفتم ها را بايد باال مي پله. آسانسور نبود. بود باال ي اتاق عمل طبقه
  .پله پله. رفتم. آمد آمد و نمي مي. آمد داشت مي

  !بشمار: دكتر بيهوشي گفت. روشن و باز. وداتاق عمل بزرگ ب
  .و نگاه به در كردم! سوسنبر: گفتم

  . بستند به تخت دست و پايم را انگار مي
  !بشمار: گفت
  !سوسنبر: مگفت. شدم مي  خفه مداشت
  !بشمار: گفت
  !سوسنبر: آرام گفتم. افتادند كف اتاق شدند و پراش پراش مي هاي زرد ديوارها كنده مي كاشي
  .فهميدم گفت كه نمي ي خراساني چيزي مي با لهجه. شنيدم اش را از ايوان مي ي گريهصدا

  
 آيند ديدم دو پري سالنه سالنه مي  



 

  ميالد ظريف
  ايميل

  
  

دايي يكي دو ماه . خواندم فرستاد براي مامان مي هايي كه دايي برايم مي من هميشه ايميل
قالب كه بشود اولين كسي را كه بگيرند كرد ان قبل از انقالب از ايران رفت چون فكر مي
هاش مهاجرت  با چند نفر از هم گروهكي. هااونه؛ چون عضو فالن گروهك بوده و اين

بعد از انقالب همان چند دوست گروهكيش دل به دريا زدند و برگشتند و . كردند سوئد
اه آمدن هيشكي نگفت خرتون به چند و راحت مهر ورود خورد به پاسپورتشون و از فرودگ

چنان اصرار داشت كه دانست ولي هيچ وقت بر نگشت و هم ها را ميدايي همه اين. بيرون
دايي كه رفت مامان هر كاري كرد كه مامان . شود شود، بيسار مي اگر برگردد فالن مي

بزرگ و بابا بزرگ را راضي كند خانه آباداني را بفروشند و بيايند با ما زندگي كنند راه به 
آن موقع من تازه به دنيا آمده بودم و تازه دايي در سوئد جاگير شده بود . برد كه نبردجايي ن

مامان تعريف . بزرگ و بابا بزرگ فرستادن و شروع كرده بود كارت پستال و نامه براي مامان
ريخت  كرد و مي را ريز ريز مي  ديد نامه از طرف دايي است نامه كرد كه بابا بزرگ تا مي مي

در عوض مامان بزرگ دانه دانه خرده ريزهاي نامه را از توي سطح . آشغال توي سطل
زد و بعد با دل راحت شروع  ها را چسب مينشست و آن ها مي كرد و ساعت آشغال جمع مي
ها تا يكي دو سال بعد از  ها و پاره كردن البته همه اين نامه فرستادن. كرد مي  به خواندن نامه

ديد  گاهي مادر بزرگ كه مرا مي. ها هم قطع شد هو همينكانقالب ادامه داشت و ي
كه ازشان پانزده بيست سال گذشته بود از را  هايي دم داخل اتاق و يواشكي نامهكشان مي

دايي در . گفت كه برايم بخوان آورد و مي هاي خوش بوي داخل دوالب در مي الي لباس
 گفت و از آب و هواي دلپذير آن مي ها هر بار به طريقي از وضعيت خيلي خوبش تمام نامه

اي نديدم كه سالم و  در هيچ نامه. هاي توريستي هاي ديدني و جاذبه جا و از مكان
اش از شش هفت خط  هر نامه. احوالپرسي از مامان بزرگ و بابا بزرگ بكند يا از خواهرش

بود تر حول و حوش توصيف كارت پستالي  كرد و همان شش هفت خط هم بيش تجاوز نمي
  . فرستاد كه به همراه نامه مي

ها مامان  علي عبادانيا تنها نوه دختري آقا و خانم اوپاتان به ياد دارم كه صبح من امير
رفت تا سر كوچه  شست و مي دست و رو مي. شد بزرگ اولين كسي بود كه از خواب بلند مي

قبل كاسه خالي و پولش اش را كه از شب  و سراغ اسداهللا بقالي محل و يه كاسه سرشير تازه



       67     1391 بهار، 13جنگ زمان    

گشت  خريد، بر مي گرفت و با باخسم گرمي كه از عبدو نان فروش محل مي را داده بود مي
شد و دست و  كرد و بابابزرگ تازه آن موقع از خواب بلند مي خانه و سفره صبحانه را پهن مي

ابابزرگ بعد كه ب. خوردند نشست سر سفره و همراه با هم صبحانه را مي شست و مي رو مي
رفت پااليشگاه مامان بزرگ يه چرت  دار خودش مي شد و با دوچرخه قديمي و زنگ آماده مي
هاي كنار را كه  رفت تو حياط برگ  شد مي زد و بعد از يك ساعتي دوباره بلند مي كوتاه مي

ها جارو  كردنشان كار هر كسي نيست را از درزهاي كاشي  سوزني هستند و ريز و جمع
رفت  داد مي داد و خوب كه آب مي عد به درخت كُنار قديمي و كهن سال آب ميكرد و ب مي

ريخت توي ظرف  هايي كه ريز ريز كرده بود را مي سراغ بلبل توي قفس و خمير باخسم
كرد و جالي ته قفس كه هر روز رويش روزنامه باطله پهن  غذاي بلبل و ظرف آب را پر مي

زد و بي بي  كرد و كمي با بلبل حرف مي ل را عوض ميكرد و پر شده بود از فضله بلب مي
گفت  گفت و بلبل هم در جوابش با سوت بي بي جون بي بي جون مي جون بي بي جون مي

رفت توي آشپزخانه كه انتهاي  شد بلبل سر حال است مي و مادربزرگ كه خيالش راحت مي
نزيستوري كه پيچش را اش كنار راديو ترا نشست روي صندلي چوبي و قديمي خانه بود مي

داد يا آن روز  ها گوش مي كرد و حاال يا برنامه گل هايش را عوض مي چرخاند و موج مي
كرد تا  هاي راديو را باال و پايين مي دلش هواي موسيقي عربي كرده بود و آن قدر موج

كلثومي، فيروزي، فريداطرشي، عبدالحليمي به گوشش برسد و به همراه موسيقي  صداي ام 
آمد كه صبح طبق معمول از بابابزرگ موقع  فكر كند كه آن روز چي درست كند و يادش مي

دوني من عاشق  گفته خودت كه مي رفتن پرسيده بود كه چي درست كنم و بابابزرگ هم مي
شد دال  گفت ماهي تو فريزر نداريم و غذاي آن روز مي چيم و مامان بزرگ حاال يا بهش مي

يا كُبه، يا لَق لَق، يا كباب شامي، محلبيه، دوپيازه ميگو، يا آش  عدس، يا خورشت باميه،
اي توي فريزر هست و ظهر غذا  شد كه ماهي قليه گفت و معلوم مي سبزي يا هيچي نمي

ست و حاال اگه مامان بزرگ اون روز حوصله نداشت و دلش ياد پسر به غربت  قليه ماهي
اش خبري بود  رفت نه از سئوال هر روز صبح نمياش را كرده بود و دست و دش به كار  رفته

تر  آورد و بيش ظهر را با سمبوسه يا فالفلي هم مي. كه چي درست كنم نه از اين غذاها
اگر هم . كرد ها را دوباره خواني مي هاي هزار تيكه دايي و آن گذاشت پاي نامه وقتش را مي

رفت  بي قبراقش كرده بود ميمثل حاال كه شاد بود و حوصله داشت و صداي خواننده عر
آورد و بعد بين  سراغ فريزر بين كيسه فريزرهاي سبزي ماهي، يه كيسه سبزي ماهي در مي

كيسه فريزرهاي باميه، كيسه فريزهاي سبزي آشي، كيسه فريزهاي سبزي خورشتي كيسه 
فريزهاي ميگو، كيسه فريزهاي گوشت چرخي، كيسه فريزهاي گوشت خورشتي، كيسه 

اي را  ماهي سرخ كرده، كيسه فريزهاي ماهي شكم پر، كيسه فريزهاي ماهي قليهفريزهاي 
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گذاشت بيرون تا يخش آب شود و سر  كرد حاال يا شير بود يا شيري يا سنگسر مي پيدا مي
برد داخل كيسه برنج و  كرد و دستش را مي برنج طارم كه شركت تازه داده بود را باز مي

كشيد و  كرد و بعد برنج را بو مي دهانش و ها مي گرفت جلو يآورد و م را بيرون مي مشتش
ريخت توي سيني و آرام آرام  شد و يك كپ دو كپ سه كپ برنج مي مست بوي برنج نو مي

شد ديگ  گرفت و برنج كه پاك مي هاي سياه را مي انگشتانش و دانه داد جلو ا سر ميبرنج ر
خت توي ديگ و بعد از ده دقيقه برنج كه ري گذاشت روي گاز و برنج را مي آب جوش را مي
كرد و يك تكه نان  هاي برنج بين دو انگشت نرم شدند برنج را آشپاليي مي قُل خورد و دانه

ريخت  گذاشت ته ديگ و برنج مي كرد را مي نازك كه زن عرب همسايه خودش درست مي
كه ديگ برنج را رفت كه يكي دو قاشق برنج بگذارد كنار تا وقتي  توي ديگ و يادش نمي

گذاشت روي اجاق و زيرش را كم كرد و هاونگ گذاشت روي سر ديگ تا بخار از درزهاي 
سر ديگ بيرون نزند و برنج خوب دم بكشد، دو سه قاشق برنج را ببرد براي بلبل كه 

هاي ظهر برنج آشپاليي نوش جان كند و موقع برگشت در حياط  عادتش داده بود نزديك
ها چند حبه سير تازه بياورد و توي هاونگ بگذارد و فلفل و  زمين و سيب خلوت از سبد پياز

قدر كه سير ريز ريز شود و فلفل و كاري و  كاري و زردچوبه بريزد و شروع كند بكوبد و آن
خورد قاطي  زرد چوبه حسابي به خوردش برود و تا توي سبزي ماهي كه روي اجاق تفت مي

د و چند دقيقه بعدش كه ماهي يخش آب شد تكه شود و داخل ديگ آب جوش ريخته شو
هاي ماهي را بريزد و يادش به سنت قديمي كه از مادرش ياد گرفته بود بيفتد كه هر  تكه

ريزي برايش يه بوس بفرست تا ماهي از دستت راضي شود و  وقت ماهي را توي ديگ مي
ه با چشمان باز و خندد و براي كله ماهي ك با خودش ريز ريز مي. ات خوشمزه شود قليه

  . تر شود اش خوشمزه فرستد تا قليه اي مي كند بوسه دهان نيمه باز نگاهش مي
. دهم هايي از سوئد است به مامان نشان مي هاي دايي را كه پرِ عكس من هميشه ايميل

ها از تئاترها از  ها از برج هاي از باغ و بوستان سرسبز سوئد از موزه  هايي از طبيعت عكس
هاي آرام و مرد و زن و بچه و  هاي تميز و سنگفرش شده از ساحل ها و از خيابانسينما

گه كه در سوئد نصفي از سال شب است  دايي مي. گيرند پيرمرد و پيرزن كه حمام آفتاب مي
تر هوا ابري است و همان چند روزي كه هوا آفتابي  و آن نيمه سال كه روز است بيش

ها  اين. دريا تا حمام آفتاب بگيرند  برند به ساحل بيرون پناه ميزنند  شود مردم از خانه مي مي
گويد به دايي سالم برسان و  زند و مي خوانم و مامان لبخندي مي را همه براي مامان بلند مي

نويسم و به  ها را مي من هم اين. رسانند جا همه حالشان خوب است و سالم مي بگو كه اين
هاي مامان و دايي كه توي  ن قديم و خانه آباداني و بچگيهمراه ايميل چند عكس از آبادا

تا . زنم كنم و پيوست ايميل دكمه سند را مي بغل مامان بزرگ و بابابزرگ بوند را اسكن مي



       69     1391 بهار، 13جنگ زمان    

رسد و باز برايم چند عكس از خودش در كنار زن و  چند روز بعد كه دوباره ايميل دايي مي
هايش را در ايميل نوشته و به يكي از  وستفرستد كه يكي يكي اسم د مردهاي مو بور مي

جا به دنيا آمده از مادر و  كند كه اصالتن ايراني هست و اين ها كه كنارش است اشاره مي زن
شود  جا بهتر مي كردند اين جا چون فكر مي پدر ايراني كه بعد از انقالب از ايران آمدند اين

جا خودشان را وفق  زود به فرهنگ اين بچه به دنيا آورد و تربيت كرد و بزرگ كرد و خيلي
شود ايراني باشن و خودشان هم از اين وضعيت خيلي  دادند و هر كي ببينشون باورشان نمي

اي كه  گويد اسم دختر را شيميل هست و از فرهنگ ايراني به همان اندازه مي. راضي هستند
انم مشكل ماها چيه؟ و د پرسد كه مي اش از من مي داند و در آخر ايميل داند مي دايي مي

جا چيزهايي  و اين) يعني ماها ( ست  مشكل ما "داند مي "دهد كه همين  خودش جواب مي
  .دانند كه به درد كار و بار و بيزينسشون بخوره مي

اي همان جا  چند دقيقه. گه خوانم مامان هيچي نمي ها را كه براي مامان مي اين
بعد با . گه صبحانه آماده رو ميزه ه بلند ميشه بره ميبعد ك. زند نشيند و به ديوار زل مي مي

گذاردش خانه مادر بزرگ و بابابزرگ و خودش  زنند و سر راه بابا مي بابا از خانه بيرون مي
اندازد توي قفل و دو دور  كليد را مي. زند نه در بعد مامان نه زنگ مي. رود پااليشگاه مي
ن كليد را از وقتي مامان چاره مامان بزرگ و اي. شود چرخاند و وارد حياط خانه مي مي

بابابزرگ نكرد كه از آبادان دل بكنند و مامان و بابا مجبور شدند بيان پيششون پيش مامان 
ها خانه  يعني مامان بزرگ داد به مامان كه هر وقت دوست داشت بياد و احيانا آن. مانده

هاي سوزني  دهد و برگ انه را آب و ميبعد كه كُنار چند ساله خ. نبودند مشكلي نداشته باشد
زند و با  ها سر مي رود توي خانه و به يك يك اتاق كند و مي ها جارو مي را از الي درز كاشي

كشد و روي  بزرگ مي بزرگ و بابا كند و روي قاب عكس مامان دار گردگيري مي كهنه نم
نشيند و خستگي كه  روي صندلي چوبي مامان بزرگ مي  كشد كمي راديو ترانزيستوري مي

جا روپوش  رود و آن شود و تا بيمارستان شركت نفت با تاكسي خطي مي به در كرد بلند مي
  .كند كند و به بيمارهايش سركشي مي سفيدش را تنش مي

خوانم ولي  فرستد مو به مو براي مامان مي هاي دايي را كه برايم مي من هميشه ايميل
او هم . فرستم به مامان چيزي نگفتم ه براي دايي ميهايي را ك هيچ وقت در مورد ايميل
فقط يك بار وقتي كه مامان بزرگ مرد و يك بار وقتي كه بابا . هيچ وقت سئوالي نكرده

دايي هم . منم هيچ وقت نگفتم. بزرگ مرد گفت كه به دايي نگويم كه چه اتفاقي افتاده
ها رسانده  انگار نه انگار آن. هيچ وقت در مورد بابا بزرگ و مامان بزرگ چيزي نپرسيد

هو چم شد كه ايميلي به دايي زدم و نوشتم كه  دانم يك همين امروز نمي. جا بودنش به آن
تا آخر شب پاي اينترنت ماندم . مامان بزرگ و بابا بزرگ همين امروز تصادف كردند و مردند
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. يلي دريافت نكردمفردا و پس فردا هم هيچ ايم. ولي هيچ ايميلي از دايي دريافت نكردم
ايميل را كه باز كردم ديدم . پسِ پس فردا يك ايميلي دريافت كردم با يك آي دي ناشناس

و از . اش دچار مشكل شده و اين ايميل جديدش است دايي هست و نوشته كه ايميل قبلي
به همراه ايميل يك عكس دسته جمعي با آن خانواده . آن پس به اين آي دي ايميل بزنم

ي االصل فرستاده بود و در ايميل نوشته بود كه به زودي من و شيميل و بابا ساسان و ايران
  . شويم مامان شكوه يك خانواده مي

هاي تبليغاتي  هاي شخصي ايميل ام و در كنار ايميل چند روز است ايميل جديد ساخته
  . كنم جوري ول مي ها را همان كنم كه آن هم دريافت مي

  87آذر / شيراز : بازنويسي آخر                                                                                        
  

  منتشر كرده است H&S Mediaنشر  
  

  

   

  

  

  
  هاي آنالين آمازون فروش در فروشگاه



        

  نسرين مدني
   1زول ي بچه

  ي كامل مرا پناه دهيد اي زنان ساده
 هاي نازكتان تكه از وراي پوست سر انگش

  آور جنيني را  مسير جنبش كيف
 كند دنبال مي

  و در شكاف گريبانتان هميشه هوا 
  آميزد به بوي شير تازه مي
      زاد فرخ فروغ

 

  .كشد به ديواري ديگر دهد و از ديواري پا مي دارش را تكاني مي آفتاب شل و كسل تن تب
نعمت " :گويد به اهالي مي .گيردشان گرم مي  پرسي بين احوال آيد سالم و خاتون مي

دوست دارند .شود  شان پر شير مي بيننش سينه گاوها كه مي .است براي ده به جد پير حسن
  ".شان را سبك كند او سينه

  .زنند ي او حرف مي شود همه وقتي درباره تنم گوش مي
سالمش  .دهم هايم را برايش تكان تكان مي دست .آيد به عادت هر روز از دور مي

دود بعد پا  هاي من مي تا نزديكي .دهد او هم مثل هميشه از دور دستش را تكان مي .كنم مي
 .گيرد اش آرام مي نفس تندي گرفته .ام دهد روي سينه كند تنش را يله مي كُند مي
بيا بيا ببين " .تنم با آن پوست زمخت .خواباند روي تنم گوش مي .كند طال را صدا مي پيشاني

سر عقب  .خپد روي دامن پر چين و پُر تاب او طال مي پيشاني ."زند قلبش چه تند تند مي
  "اند؟ نكند دل تو را هم گرو برده" :گويد برد مي مي

ادا كنم با قلبم كه تند تند نتپد مب ام و من جنگ آغاز مي چسپاند به سينه پشتش را مي
  . ي گفتش را قاپم همهب كنم تا بهتر بشنوم صدايش را و تن او برنجد و نفس را حبس مي

امش  پشت به من دارد اما من ديده. گاهش رو به گنبد پير حسن استن .شود ساكت مي
 .بايد يك روز مردها را جمع كنيم سقف پير حسن را تعمير كنند": گويد بارها وقتي مي

  ".خواهد جمعي همتي مي. ترسم زمستان نيامده بريزد پايين مي

بابا از اسب ": گويد وقتي مي امش بارها ديده. شود مي ي آن ور عزادار به تپه نگاهش
ي تاكي نورسته به دور  كند با انگشت كشيده مثل ساقه دست دراز مي".افتاد و سقط شد
   ".اش تو ديدي.. آنجا .. جا اهالي گفتند آن" :كند و در پي حرفش جايي اشاره مي

  . ي شلوغش از پي او طال با زنگوله پيشاني .رود لب چشمه مي
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شود  پيراهن دلگير مي .شود از بند سربند اش رها مي موي طاليي. سپارد سربند به باد مي
هايم  دست. اندازم سرم را به زير مي. شويي ي يك تن حتا به اندازه. افتد وقتي از تن او دور مي

ي پركشش تنش بي نياز  تر و من گم شوم تو جاذبه شان كم تا جنب و جوشكنم  را جمع مي
ها مثل بهار مثل  گري و دلربايي كه سرشار از سرزندگي است و شادابي مثل تپه وهبه عش

  . گم شوم تو  تني كه سير از خون پاك است. ها هواي كوهستان
پر پيچ  .كند ي كامجويي مي ي تنش را آماده چشمه. گذارد تو چشمه پايش را مي

كنم وقتي او  ه تن او آغشته ميو من نگاهم را بمكد گرماي تن او را  پر شكنج و مي ،شود مي
ساق پايش رانش شرمگاهش كمرش شكمش پستانش و  .آيد كه پيراهن را بپوشد مي

  .ستي و خوشبختي سالم او زير پوستشگردنش و صورت سيراب از تندر
شود تو  ام كيف تب داري روان مي چسپد به سينه آيد كنار من موي خيسش كه مي مي

رود اما تمام تپه  مي. بوسد با لبي به رنگ اناري سينه تركيده مي ام را پيش از رفتن سينه .تنم
  .بوي جنگل بوي انبوه درختان تنگاتنگ به هم فشرده .كند به بوي خود آلوده مي را

ام داغ است و  گذارد روي سينه كشد و دست كه مي ها سرك مي خان از پشت بوته مردان
آيد انگاري  و من خونم به جوش مي زند نفس نفس مي .گيرد نگاهش رد رفتن او را مي

  .دور از دست ه باغ من براي چيدن آن سيب سرخ ِدزدي پا گذاشته ب
  ٭٭٭

كرد و مادر رو به مرگ  گوساله لجاجت مي .خداداد ي سر گاو مشامروز رفت باال 2ژُوان
ژوان  .كه پشت لبش سبز شده بود نشسته بودند به تماشا پسرها از كوچك تا آن .رفت مي
  ".خواهد زور بزند بيند نمي شما را مي .كند گاو حيا مي": گويد مي .اراندشانت مي

تو هم همتي  حاال .را آوردم باال سرت 3پاچگ زرين": گويد آيد رو به گاو مي ن ميخاتو
چيزي نمانده " .دهد ي گاو و فشار مي گذارد روي شكم عرق كرده ژوان دستش را مي. كن

    ".تمام .يك كم ديگر تمام شد
اين را . زايد بار با هر گاوي كه زادن امانش را بريده است انگار مي پاچگ زرين هر

  .ام از وقتي همه را برايم گفته است فهميده
شان شير نداده دوست  قدر كه به گوساله گاوها حرمتش را دارند آن" :گويد خاتون مي

  .دارند ظرف پاچگ زرين را پر كنند
  ٭٭٭

كند مثل آفتي موذي كه  شود درد دندانش را تو تنم فرو مي يوقتي با ژوان گرم گفت م
اندازد روي ژوان، ژوان يك قدم عقب  سايه كه مي. از من بلندتر نيست .زند به ريشه مي
ت ژوان را ببوسد اما خان دوست دارد دس مردان .نشيند ي من عقب نمي رود اما از سايه مي
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برد و من چشم  خان سر جلو مي مردان .دكن طال را بغل مي برد و پيشاني ژوان دست مي
كنم ژوان دويده دويده و دور شده و تا  چشم باز مي .ر پلكم طور ديگر ببينمبندم تا زي مي

  .  شود چندي پيدايش نمي
آيد  دانم چرا به غيرت نمي خيلي چيزها بي نصيب است و من نميخان هم از  مردان

ها به نيش نگاهش  هر روز ژوان را از پشت بوته و كهاما  ا .چسباند به تنم وقتي ژوان تن مي
  .  كشد هايم تير مي شقيقه كشد مي

  ٭٭٭
. گيرند ها آرام مي كها و پسر كهر جا كه ژوان باشد دختر. اند ها عاصي اهالي از دست شپش

آن جيغ بكشند او خلقش  جا كنار من و اگر  از نيشگون اين و آورد اين ها را مي ژوان آن
دهم و  هايم را تكان تكان مي دست. دهم اما من حوصله از دست مي .شود تنگ نمي

نترسان  :گويد فهمد مي ژوان مي .گيرند ها صدا را تو جگر به دندان مي شان و آن ترسانم مي
  .ها را عزيزكم طفل

ج و گرم ي گي تر اما خودم را تو نشئه ترم بزرگ و بزرگ من به سال از او خيلي بزرگ
  .عزيزكم. عزيزكم. روم با عزيزكم م و به خلسه ميبين اصواتش مست مي
ي  خورده ، خودشان را تو شلوغي گره ها انگاري صف مورچه تراشد و شپش سرشان را مي

  .  كنند موها پنهان مي
دست  .گذارند روي ليموي پستانش ها سر مي آن. ها چسپاند به دست آن ژوان لب مي

شكافت  ها و سرود الاليي كه اليه اليه مي تُرد آن  ي خواب است روي تن ژوان همشيره
انگاري اذاني تو وقت بي وقتي و من دشت را حس  .نشيند روي گنبد پير حسن هوا را مي

كشد و خودش را مي سپارد به حرير  دهد به خود و خميازه مي كش و قوس مي .كنم مي
  .   ي است براي دشتهايش الاليي ديگر رود قدم خيزد و بچه بغل مي آرام آرام مي. الاليي او

  ٭٭٭
اهالي  .رنگ ديگري گرفته است ده .بوي همت اهالي ،بوي رفت و روب ،بوي گچ تازه

هاي ديگرم اما دلم  تر از فصل تو اين فصل سبك .روند به استقبال بهار راضي و خندان مي
  . آيد كه به چشمه كام بدهد ژوان نمي. تر سنگين

  ٭٭٭
 رخت و .خان پيغام پسغام مردان .ا براي جفت دلخواهها و كشمكش نره قيل وقال پرنده

به زير قدم برداشتنش و كله قندي كه نويد زندگي  لباس نوي او و در پي ريش سفيدان سر
  .  آيد شود به بهاري كه از پي اين بهار مي ز نشده است و  عروسي كه موكول ميشيرين آغا

  ٭٭٭
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  . قدش نشان از اجداد من دارد
 .اش انگاري گل آتش گونه .ي خوشبختي است هاي شكفته نشده فهنگاهش پر از شكو

  .تمنايي تو خونش شناور و بي تاب گشته از آن مبهم ِ مغشوش
كنم پر  جمع مي ،شوم خان منقبض مي از نام مردان ،شوم كدر ميم ،گيرم كينه به دل مي

. وم از هر كدورتش ، پاك ميدهد گرداند تو نگاهش غسلم مي برمي اما او كه رو ،بالم را و
  .    چه خوشبو .ست بلعم و چه خوشبو ي دهان او را مي هندههواي ج

  ٭٭٭
ي عروسي  وعده. بوي خون غليظ نفس كشيدن را سنگين كرده است. هوا سرشار از عزا ست 

  .نمايد وقتي اميدي به زنده بودن ساعت بعد نيست تو بهار ديگر چه دور و چه تيره مي
  . گذارند گاوها و من و ژوان و پيشاني طال را هر و به جا ميگريزند به ش اهالي مي

خاتون قسم خورد حافظ او باشد و مرد تفنگ به  .ژوان را سپرد به اهالي ،خان مردان
  .سپارد به اهالي دوش با دلي قرص ناموسش را مي

  .دنكن دار مي دشت را لكههاي سربي ياوه و بي هدف صورت  گل
تو ذهن  .ماند شود و ژوان به جا مي خود، ده خالي مي كه به حال تو آن شلوغي هر

اما ژوان از بس  .، ژوان، چشم و چراغ ده از ياد نرودگشت ژوان، گل ده اهالي مدام مي
ختري از آيد و د اي كه از اسب پايين مي ، تو لحظهرود حاضر، ژوان از بس تو چشم از ياد مي

  . طال پي پيشاني ژوان در .نشيند جاي او اهالي مي
  ٭٭٭

وار  مسموم شتهبوي عرق و بخار ِ. هاي شب مانده را دارد چند روزي است هوا تَف نفس
  .  چرخد شان به كمين شكار مي چشم .چسپد به تنم مي

. كنند روي تن من هاشان ادرار مي جا بوي تندي دارند و بعضي آيند اين ها مي شب
  . از من طلب كنند و زمزمه ميگذارند و چيزي زير لب  هاشان كف دستم دينار مي بعضي

  ٭٭٭
خواهد تيرش بزند از سر  يكي مي .رهد كند از كمند ژوان مي طال بازيگوشي مي پيشاني
  . گيرد طال را در پناه مي جهد و پيشاني گاه خود بيرون مي ژوان از پناه .تفريح

به  هاي سياه پاهاي قوي و خشن توي آن پوتين. زند ژوان را ليس مي هاي چركين نگاه
  .افتند تك مي

.  درد حرمت صالت ظهر را يها در شب، م ي گرگ ها مثل زوزه زنند و قهقهه حلقه مي
دود با صورتي  دود و مي دود و مي دود و مي دود و مي افتد و تو حلقه دام مي ژوان از پا نمي

  . تر مي شود دهد و حلقه هر چه تنگ تن نمي .نشيند كبود شده اما از پا نمي
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خواهند  ن ميگرسنگا .دهد افتد و جايش را به دندان قروچه مي از تك و تا ميها  زوزه
آرامگاه  كه جلو آن ابرند حت هجوم مي .شان را سيراب پاره پاره كنند و شهوت گرسنه چشم

آمد بيرون به  كند و وقت ترك آن دست به سينه عقب عقب مي پير حسن پوتين از پا مي
  .شكاند ها مقاومت ژوان را مي خشن آنهاي زمخت و  دست. حرمت پير حسن

از دست داده  و بي قراري  هاي ژوان پي در پي و در آخر بريده بريده رمق جيغ
  ... طال و  پيشاني
نجابت او  .اندازم سر به زير مي. ها از ازل كر زند اما آن دردم فرياد مي. درد. درد. درد .درد

  .سرايد هاي نيمه شب يك زائر مي اشكي  هايم مثل ترانه اشك. تر در چشم من بس بزرگ
  . شود جسم و روح ژوان حريصانه سر كشيده مي

  ٭٭٭
ي  شود تو خانه ژوان زنداني مي .هاي تنم هاي سلول ازدحام كينه است در كوچه پس كوچه

 باالتر در اولويت و ي كه به رتبه جنگ دارند بر سر او اما آن .ها در رفت و آمدند كدخدا و آن
دارش را با  كف آيد كنار من و ادرار بخاردار و زند مي آيد بيرون و در را قفل مي ميبار كه  هر

  .كند روي تنم بوي تعفن الشه رها مي
  . برد آن وقت شكنجه و رنج امانم را مي .شنوم ي كورش را مي گاهي صداي ناله

  ٭٭٭
  .سايد چنان سر به آسمان مي گنبد پير حسن معتاد به بودن خود هم

رود به سمت كوهستان و من ديدمش كه  دهد و مي ها پا به گريز مي غفلت آنژوان از 
. پا تند كن .دورتر دورتر و.  تواني دور شو دورتر زدم تا مي دويد و فرياد مي دويد و مي مي

  . او كه از نظر دور شد تنم به عرق نشسته بود .تندتر و تندتر .تندتر
  ٭٭٭

  . ها اند بيگانه عقب نشسته
  . رسد و ديگر مردان ن از راه ميخا مردان

  .دهد هنوز پاك نيست كشد اما نفسي كه فرو مي ده نفس مي
آب رنگ رويش را انگار دزديده . صداي پاي ژوان را نشناختم از بس بي وزن و پير شده

  . بودند
خواستند بشنوند بر  ترس از چيزي كه نمي. بر ژوان چه گذشت نداهالي نپرسيد

  . گذشته بودي هر چه  آگاه همهكرد اگر چه بو كشيده بودند در ناخود شان سنگيني ميوجدان
  ٭٭٭
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ها در آميخته است و تصوير  دينارهايي كه با تومان .است از دينارها خوابگاه پير حسن پر
  . كنند جا هدايت مي ست كه گوسفندان را به هر ها هاي عبوس چوپان ها، صورت روي آن
  .  سوزانند كنند و دينارها را مي ر حسن را خالي ميي مردم متعصبانه خوابگاه پي گله

  ٭٭٭
د و من روان نواز ي او مي هاي مرثيه براي اولين بار هق هق و جاآيد اين  ها مي بعد مدت

  .ي خودم حس كردم شدن اشك را روي گونه
آيد و در پي چيزي تو درون او با تيغ نگاهش ژوان را پاره  خان عصا به دست مي مردان
خواهم سپر شوم حايل ميان او و تيغ اما سرنوشتم محتوم به ساكن بودن  مي .كند پاره مي

  . است
  ٭٭٭

  . شود ها خيس مي هاي ژوان به اشك تا گاوي بزايد چشم .رود باال سر گاوها مي
 .و جوش استهايش در جنب  ام چيز غريبي تو رگ گذارد روي سينه دستش را كه مي

او حلول كرده و من پيش از همه ر روح و جسم چيزي د .اي در او جاري است نيمه
  . يدمفهم مي

  ٭٭٭
شكمش را  .شويي نرفته است اما تنش حرمتي دارد در چشمم ست كه ژوان به تن ها مدت
هر چه هست مهر است  .اي نيست در تنش كينه .خوانمش چسباند به تنم و من مي مي

  . اي سرشار زايند و عاطفه آميخته با رنج گاوهايي كه مي
گيرد  اي را از سر مي شود به گنبد و به دشت وگاه كوك زدن پارچه ژوان گاهي خيره مي

. زند ژوان لبخند مي .هاي سرخ اي با طرح غنچه پارچه .كه قد هيچ كدام از اهالي نيست
آيد با  ش يافته است اما مردان خان كه ميسپارد به شاديي كه تو تنش گستر خودش را مي

خواهد از  انگار پايش را مي. آيد ها به طلب چيزي مي د مثل مردهاي بي خون و سر چهره
  . ژوان اما ژوان چه دارد كه بدهد

  ٭٭٭
ها به غم نشسته و تيرهاي ترس و ترديد به  چشم. انگار روز قتل علي اصغر حسين است

  .  شان كشانده است انزواي
  ".ستم است به جد پير حسن" :گويد خاتون مي

  . كند ها  كار خودش را مي رود اما توافق پنهاني آن گ نميكسي دست ودلش به تفن
  ٭٭٭
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. اش ژوان است تنها حامي .لرزيد ي ديگرش بود مي كه نيمه آن. ژوان از اهالي گريزان است
  .  خواهد آن سرود تو درونش قطع شود نمي .ها سپارد دست زن ژوان خودش را نمي
طال قد كشيده  پيشاني. ها تر از قبل ي بيشآيد كنار من خيل ژوان مي. كنند اهالي سكوت مي

  . دهد سكوت دشت مثل سكوت اهالي آزارش نمي. هر جا ژوان برود همراه او ست. است
رود و دلم  راه مي. بينم تكيه داده به چيزي غير از عصا آيد و من از دور مي خان مي مردان

  "زيزكم؟چه شد ع" :گويد مي .فهمد ژوان مرا مي. تپد تندتر از هربار مي

  .شود خان نزديك مي نگرم گفتش است كه مردا
ي دشمني كه پايش را  خمپاره. خان دشمن تو شكم ژوان النه كرده است تو چشم مردان

  .پوشاند ژوان شكمش را با دست از نگاه او مي. تاول تركاند مثل
  "خواهي از طفلكم؟ چه مي": گويد با عجز مي

خواهي به  مي .گذاشتي كارش را تمام كنند يد ميبا" :گويد خان سرد و مطمئن مي مردان
  ".گذاري خونت را بخورد ناپاكي كه مي. زول شير بدهي؟ ناپاكي ژوان

ژوان ": گفتم .بغضم تركيد ".ژوان سرافكنده نيست .ژوان پاك است": خشمگين گفتم
  ".ست تر از پير حسن هم باخداتر و پاك حتا

  .ها هاي خشن و زمخت آن د كه دستخان با ژوان همان كار را كر نگاه مردان
با من حرف . اُنس دارم به او .از من نخواه .خان توانم مردان نمي" :گويد ژوان مي

  .  دهيم تركد و با هم گريه سر مي بغضش مي ".زند مي
  ".صبر كن به دنيا بيايد بعد" :گويد ژوان مي

ن دراز كرد به طلب خان دستش را به سوي آرامگاه پير حس يك دو قدم جلوتر از مردان
  .پيرحسن از ازل كور اما .دادخواهي

. زند خان بوسه مي افتد به پاي مردان مي. زند مثل سيب سرخ افتاده تو بستر رود چرخي مي
  ".نفس او به من. نفسم به او زنده است. زنده بودن را از ما دريغ نكن": گويد به پاي او مي

خان را  شير پاي مردان. دهد آورد و فشار مي مي پستان پربارش را در. گشايد اش را مي يقه
بگذار بچه يك بار سير ": گويد مي. بخش پاي درخت خشكيده مثل آبي حيات. كند خيس مي

  ".بگذار تشنه از دنيا نرود تو را به حسين قسم. فقط يك بار. مان شير بخورد، آن وقت بكُش

گذارد روي سر بند ژوان  يدست م .آورد شود و اشك به چشم مي دد ميخان مرّ مردان
  ".آورند اهالي تاب نمي. دشمن است ژوان .زول است ژوان" :گويد مي

دست . شانه افتاده و قوز كرده. نه مثل هميشه ،نه مثل تاكي سرزنده ،ژوان ايستاد
ي من  بچه. زند ببين قلبش چه مي" :كنان گفت نالهو خان را گذاشت روي شكمش  مردان

  . خواهد باشد بگذار پدرش هر كه مي. مادرش منم .است به هم انس داريم
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خواست نفس تازه كند اما صداي شليك تك تيري جانم را . به من داشت ژوان رو
ژوان  .ريزان تك تيري ديگر رها كرد خان اشك مردان. ژوان نفس پايين نداده بود. لرزاند

  .ژوان .ژوان .نفس تازه نكرده بود
  ٭٭٭

تنگي نفس  .چيزي گلويم را مي فشارد .مام تنم را پوشانده استپيچك چيزي باالتر از درد ت
  . ام زده است سرما به ريشه .ام گرفته

از . تواند خواهد به من تكيه دهد اما نمي مي .رساند به پاي من ژوان دستش را مي
  .رود خون آرام به راه خود مي دملي روي شكمشهاي  سوراخ

  ...حاال ... .كردم ...نذرت . ..نذ...بستم دخيل ..د" :گويد كند به گنبد پير حسن مي رو مي
   "...مان را  جان ...جان  ...جدت زودتر  ... تو را جد. .. ديگر زودتر

  .سايد چنان سر به آسمان مي گنبد پير حسن معتاد به بودن خود هم
بي ژوان خواست دمي نفس تازه كند اما نفسش دوست داشت دل بسپارد به آن تهي 

  .نان برود از آن ديارروازكپايان و پ
هاي پاي ژوان مثل ماري به باال  ناك و سنگين از روي انگشتآن تاريك بي معنا چسپ

سبك از  .هاي پر شير زن را سبك كند خزيد و تمام تن او را پوشاند و طفلي نبود كه سينه
  .  مهر ، مهر،گرم بود از مهر شيري كه

  ٭٭٭
هاي آن چنار مقدس  زده به شاخه بزرگ و كوچك قفلهاي  هاي سبز گره خورده و قفل پارچه

  .  دادند كنان نوحه سر مي خشكيده تو باد مويهِ
  87مهر 

  
  
  

  
  .حرام است ي در زبان كردي زنازاده را گويند و زول در معناي بچه "زول زا"يا اصطالح ژول  - 1
 . ژوان نامي است كردي در معناي ميعادگاه عاشق و معشوق - 2

شود كه پس  در معناي خاص  به دختر قدم خيري گفته مي. ي است كردييا پاشنه طال اصطالح - 3
شود كه پس از تولد با خود  شد و در معناي عام به دختر يا پسري گفته مي از او پسري زاده مي

  .خير و بركت به همراه داشته باشد



       

  كيهان اردبيلي
  بدرود با دود

  
  
  
  

خطي هم ديگر نديدم از  احت. ش شدچراغ خامو. كليد برق را زدم. ديگر ساكت شده بود
صداي تيك تاك حجيم . تر شد تپشم كم. نفسم را حبس كردم. ميخ شدم. ي تختش گوشه

ي ثانيه شمار باشم و با هر  سوار عقربهناگهان درست باالي سرم بود، انگار . ساعت را شنيدم
ادت كند منتظر شدم گوشم بهش ع. اش سعي كردم نشنوم. تيكي يا تاكي گوشم سوت بكشد

حواسم بايد از سوراخ كليد اتاق . هام را بستم چشم. محو شود اصلن كه برود در پس زمينه تا
. هام را باز كردم، خيلي باز و هوشيار چشم. صداي تق شاسي فندك را شنيدم. رفت بيرون مي

روشن ن تلويزيون را بعد. كرد كرد، حواسش را پرت مي چند ثانيه بعد بو دماغش را پر مي
چند . داشت صدايش را كم نگه مي. كرد مامان خوابش سنگين شده كرد، وقتي حس مي مي

صدي نود وقتي كه صداي سوختن توتونش ديگر . كرد شد، كانال كانال مي دقيقه منتظر مي
كرد به يك  ايستاد، مامان را نگاه مي رفت توي چهارچوب در مي شد، مي گوش پر كن مي

هاي  هاش را زده و پتو از كنار رانش سريده روي مرغ ه غلتشد ك البد وقتي مطمئن مي. نظر
ي كه ا نشست روي كاناپه، توي زاويه مي. رفت توي هال روي فرش، آن وقت دوباره مي

كرد زير  براي محكم كاري آن كوسن زرد را هم جاساز مي حتمن. پشتش به در اتاق باشد
رفت  عينك را يادش مي. خانه دارشي چهار آرنجش تا وقتي صدايي آمد، بيندازد روي پيژامه

فقط براي خواندن . ماند هميشه توي جيب پيراهنش مي. قبل از خوابيدنش دم دست بگذارد
رفت  هم نمي نحتم. آمد قيمت و تاريخ انقضاي شير يا قبوض و فاكتور خريد به كارش مي

در . شد ميكرد به جايي خواب مامان سبك  اش، اگر پايش گير مي توي اتاق خواب به سراغ
زد تا بالخره  هاي دور و بر صدا را مي داشت، هي دكمه سكوت مطلق كنترل را بر مي

  .كرد، فقط كمي كه به زحمت بتواند بشنود تر مي بعد صدايش را كمي بيش. پيدايش كند
  .برد خوابم نمي. هوس داشتم. شايد بهترين نبود. وقت خوبي بود
  ”بيداري؟”: آرام گفتم

  ”.نه، بگير بخواب”
  ”كيه؟ ن اوبه نظرت اال. داد نزن”
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  ”.بذار بخوابم. دونم نمي”
هاي  گرمي فرش نوك انگشت. بعد كمي جلو رفتم. ي پاهام ايستادم روي پنجه

گرفتم،  ام را مي ي چوب كتابخانه كردم، لبه دستم را كه بلند مي. ام را نرم كرد زده سراميك
اش، كه كردم،  ار كيلويي يا كمربند زيباييهاي چه كردم به دمبل البته اگر گير نمي. حتمن

پايين لبم را گزيدم . كف پاي چپم را روي شست پاي راستم گذاشتم. پام به چيز سفتي خورد
الي قرآن گذاشته . ها هام را سراندم روي جلد كتاب نوك انگشت. به دندان و فشار دادم

ها بايد  كمي به سمت چخوف .ها وسط بودند يون فوسه. دستم تا ساعد فرو رفته بود. بودمش
بوي . ديدش نمي جلد داشت، آبي بود اما چشمم اصلن. رفتم، درست بعد از قمارباز بود مي

نوك انگشتم را روي كتابي . فهميدم داد اما دود سيگار بابا فقط بود كه مي گرد و خاك مي
 برش داشتم با. كاغذ عطفش شكست. جلدش صداي خرد شدن و زيري داد. فشار دادم

. رسيدم به شكاف باريكش. ام را كشاندم روي صفحات انگشت سبابه. احتياط و آرام و يواش
ام به طول خيلي سفيدش افتاد ميان سياهي  تا چشم. اش كردم حس. جا بازش كردم  از آن

به دو انگشت . اش دادم يا بوي رطوبت تندش را فهميدم هاي دو صفحه تشخيص سطور آيه
كتاب را محكم بستم و لبخند زدم و ولش كردم كنار . بيرونش كشيدم. اش را گرفتم سر و ته

اسمش هنوز يادم . خيلي شكننده بود. ي فرش ي فرهاد، روي طرح گاو ماده يا نر گوشه كوله
صدايي . ام را روي فيلتر نرمش قفل كردم دو انگشت شست و وسطي. بود، مالبرو فيلترپالس

ي انداختن كردم دستم را تا اگر  تابخانه و آمادهچرخيدم سمت ك. شنيدم، صداي كشيده شدن
صداي . منتظر شدم. صداي گرفتن دست به دستگيره را شنيدم، پرتش كنم سمت خيام

ي تخت،  شد گوشه بعد ول مي. آمد البد بازوي فرهاد از زير لحاف بيرون مي. برگشتم. ديگر
يعني تا اينجا گند زدم؟ . شهكشيد، همي تا فرق سرش باال مي. شنيدم كه پتو را كشيد. حتماً

  .بوي گند و زبر گوز آمد
  ”!فرهاد”
  ”!چته؟ تازه گرم شدم، االغ”
  ”!هيچي”

تيك، يك قدم، لباسي . با تيك تاك ساعت جلو رفتم. ي پاهام ايستادم باز روي پنجه
زير پايم حس كردم، دو قدم، زيپ شلوار فرم مدرسه كف پام را سوزاند، يك قدم، تاك، 

افتادم  مي شدم حتمن اگر ول مي. رفت دست مي تعادلم داشت از. م، تيك، تاكتيك، دو قد
هام را باال بردم، خودم را كمي به راست، سمت دست خالي و بازم  دست. الي پاهايش

اش و سفت  كردم كردم، حس مي هاي دست چپم حس مي سيگار را بين انگشت. كشاندم
هاي بابا را كف رفته  يكي از فندك. گرفتم بايد فندك را دست راستم مي. اش چسبيده بودم
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پاي . شد ديگر گيراندم تمام مي گازش رو به موت بود، انگار تا مالبرو فيلترپالسم را مي. بودم
تر از  تختم تا تختش، اندازه ايستادن يك نفرمان فاصله بود و شكافش بيش. تختم رسيدم

زانويم را باال بردم، . فتاد به حتماش جا ا كمرم صدا كرد، تق، مهره. خم شدم. شد آن نمي
فقط و فقط يك فنر . دانستم چي به چي بود مقياس تخت دستم بود ديگر، ديگر مي. باالتر

ي تخت تا بالش فقط يك قدم با زانوي ديگرم  جا، روي لبه  از آن. كرد زير بالش صدا مي
. شار زيادي نياورمي نحيف سيگار ف حواسم بود روي لوله. شد بازوي چپم داشت شل مي. بود

. ام گذاشتم ي قاصدك خاكستري شده كف دست راستم را بر شكم تخت، روي بال چروك
تخم هندوانه . تخمه نبودپوست . آشغالي حس كردم به كف پايم. زانوي راستم را باال آوردم

فرهاد كثافت ظهري كه از مدرسه برگشته . حالي به حالي شدم. آمد بدم مي. بود حتمن
من فقط تخمه شمشيري خورده بودم، اما . رفته بود ته هندوانه را باال آورده بودبوديم، گ

. شان را سمت سطل آشغال نشانه رفتم اش را شكستم و پوست همان توي آشپزخانه همه
  .سرم را چرخاندم. ناخودآگاه دستم را برداشتم سريع، و يك ترق ديگر. فنر صدا كرد: ترق

  ”!نذار بابا رو صدا كنم”
  .آمد ش از اعماق تختش ميصدا

  ”يادت رفته؟! گه خوردي”
  ”...خفه شو”

  .اش تكان خورد و انگار آن زير چرخيد پشت به من حجم پتوي خرسي. ناليد
  ”...نخواستم پولت رو”

صدايش زير چرخش و خرس پتويش خفه . هاي دماغم را تنگ كرد ناگهان بوي گوز پره
. ز كردمدستم را درا. ود، زير جلد كتاب معارفرويم ب  به فندك رو. سرم را چرخاندم. شد

امتحانش كرده بودم توي راه . صدا دار نبود، سنگي بود و بي اش اين بود كه شاسي خوبي
كرد، فقط يك چيك خيلي كوچك كه طنينش  چرخاندم، چيك صدا مي سنگ را مي. مدرسه
ك و پرپرزنان و آمد، يك آبي كوچ كرد و بعد شلعه مي مان را پر مي ي پشت خانه كوچه
گفته بود . خواسته بودم توي راه بكشم و دخلش را بياورم، اما فرهاد نگذاشته بود. رمق بي

گفته بودم برويم يك كوچه كه از . رود توي خيابان ببيند امكان دارد مامان كه سر كار مي
و شر  بيند جا رد نشود خطري است، يكي مي گفته بود اگر بابا هم از آن. خيابان دور باشد

ديدم بيراه . مكث كردم توي مردمكش. اش نگاه كردم هاي عسلي توي چشم. شود مي
داد كه يك كام بگيرم و هنوز بيرون نداده هي بپايم تا كسي  حال هم البته نمي. گفت نمي

مالبرو فيلترپالسم را هم . باز اگر ريش و سبيلم حسابي در آمده بود يك چيزي. نبيند، نباشد
يك گوشه ايستادم و ديدم آفتاب طلوع . دكه نخواسته بودم بروم جلو. ودريده بفرهاد خ
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دست راستم . سيخ شدم. صداي پا شنيدم. شد هر لحظه تر مي كرد و ريش بورش روشن مي
رفت توي  حاال مي. اش بود لخ لخ دمپايي. بين زمين و هوا ماند، يك وجبي كتاب معارف

اش  ستاد و احتمال قوي دست به كمر كه چشماي طور مي ايستاد هي همان چهارچوب در مي
ي دستش پس رفته و روي  به سياهي اتاق عادت كند تا تار و مات ببيند كه البد پتو از گوشه

ديد هم، ديگر انعكاس نور چلچراغ هال روي زردي طالي  باز اگر نمي. زمين پهن شده
. تر تر و آرام ر آهستهشد، اما اين با حاال دور مي. شد ببيند به هرحال انگشترش را مي

تر  طور مانده بود و پايين و پايين ندستم همي. هام خيره شده بود چشم. پريد هام مي ماهيچه
. گفته بود خيالت تخت، هوايت را دارم. پنج هزار تومان جرينگي داده بودم به فرهاد. رفت مي
حاال . اش كوله جاساز كرده بود توي جيب مخفي. خواست يك بسته ريلكس خاردار بگيرد مي
صداي زني . خيلي ضعيف بود. توانستم صداي تلويزيون را بين يك تيك تا تاكي بشنوم مي

دستم . كشيد آمد و راحت نفس مي شد، ورز مي بود كه زير يك ملودي ماليم له و لورده مي
بردم تا ته، فرو كردم الي شكاف . نوك انگشتم را خزاندم زيرش. را گذاشتم روي معارف

زير . سرش دادم سمت خودم. سنگش را حس كردم. فروتر كردم. لد كتاب و پا تختيبين ج
نفسم را . پريد اش هي مي لرزيد و عضله هي مي. بغل بازوي چپم بوي تيز عرق گرفته بود

. صداي جيغ كوتاه و يواشي شنيدم. سخت و سفت و محكم سنگش را گرفتم. حبس كردم
بوي تند و خفيف . ها رمز شديد خوني و توي اين مايهاش، ق قرمز بود بدنه. بيرونش كشيدم

فيلترپالس يعني سيگاري كه يك فيلتر اضافي داشته . توتون مالبرو فيلترپالسم را فهميدم
اي سرش  اما فرهاد چرا بهم آن فيلتر اضافي را نداد؟ البد دكه. پالس يعني اضافي. باشد

اش را  افيكه با فيلتر بگيرد، بايد فيلتر اضپنج هزار تومان دادم . كاله گذاشته خاك بر سر را
وقتي مالبرو، فيلترپالس باشد . نشود كام بگيرم و دود بيرون نيايد نكند اصلن. گرفت هم مي

كام اول بايد چسدود باشد تا خوب توتون بگيرد و . يعني همين ديگر، نه؟ ياد دود افتادم
خور سبيل زرد و  دش و از الي آببلعي داد دود را، مي بابا از كام دوم فرو مي. بسوزد

اي  بابا دو حلقه. دوست داشتم همان كام اول بتوانم حلقه بزنم. داد اش بيرون مي جوگندمي
آمد و لپش  توانست بزند كه اول فكش مثل ملوان زبل جلو مي هم در يك بيرون دادن مي

آمد،  ون ميي نازك و كوچك بير اش دو حلقه ي لب بنفش كرد و بعد از دو گوشه باد مي
من خط باريك را . رفت توي هوا ديگر و هر كدام راه خود را مي درست اندازه و شكل هم

 ك پك عميق حبس كنم نفسم را، اصلنكاري ندارد، فقط بايد بعد از ي. آمد خيلي خوشم مي
هاي دماغم كه برسد يك  آيد، باال، روي تيغه به دود فشار نياورم، بعد خودش آرام بيرون مي

اندازد انگار، كرشمه  كند و لرزه به كمر مي شود، سفيد و باريك و آرام، رقص مي يخط م
دهد،  هام را قلقلك مي آيد، پاي چشم طور باال مي كند، نوازنده همين آيد، لپم را ناز مي مي
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رود باالتر اما من  بوسد، مي ام را مي رود باالتر، پيشاني شورد، مي هام را مي رود باالتر، مژه مي
. دوباره صداي شاسي فندك: تق. توانم ببينمش چون ديگر محو شده، با باد رفته يگر نميد

توي گودي رد كف دستم مالبرو . نور ماه افتاد روي بالشم. پرده را آرام كنار كشيدم
كشيدم  پنجره ديگر گيري نداشت، اهرمش را كه پايين مي. فيلترپالس جا خوش كرده بود

كونم . ي پنجره نشستم روي هره بعد بايد مي. كرد ودش بازش ميدرست بود، حل بود، باد خ
رويي ه ب هاي آپارتمان رو چراغ. پيچد ام توي كوچه مي اگر يخ زد نبايد زر زر كنم كه آه و ناله

فقط نورش بود كه منعكس بود و تك و توكي . ماه هم نبود حتت .همه خاموش بودند
  .رويي  به ي رو روي پشت بام خانه هاي هايي باالي ديش ماهواره سوسوي ستاره

  ”شهاب؟”
  .صداي تلويزيون قطع شد

  ”بله؟”
  ”!بله و مرض، زهر مار”

صداي لخ لخ . بعد محكم و بالفاصله كوبيده شد. صداي دري شنيدم كه باز شد
دار سر داده  هواكش روشن شد، زيرش هق هقي بلند و كش. ديگر رفتند ها توي هم دمپايي

صورتم را . خودم را انداختم روي تخت، رويم به پنجره. ره ماسيددستي روي دستگي. شد
هاي محكم  كوبش. در باز شد. هام سرد شد، سردتر شد نوك انگشت. الي پتو پنهان كردم

كمي . كمي مكث كرد. دار بابا را شنيدم خس صداي نفس خس. شد قلبم زير پتو منعكس مي
بعد . عد در آرام بسته شد، خيلي آرامب. نفس عميقي كشيد. تر از يك كمي مكث كرد بيش

. ام را زد چشم. ماه را از الي پتويم ديدم. هاش دور شد، دور تر شد صداي لخ لخ دمپايي
صداي كشيده شدن . هاي مشكي دورش هاي تيره رويش و ابر كامل و سفيد بود با لكه

س زير سرم مالبرو فيلترپال. هام را بستم چشم. سيفون و فوران پر قدرت آب رونده آمد
  .شكسته بود

  



 

  رحمان چوپاني 
  گيسبافي  گره

  
كرد ، و يكي دو نفر ديگر  به اتفاق تنها پسر و دامادش، كه در اداره ي ثبت و احوال كار مي

مرد كه قد كوتاهي داشت و موقع حرف . ي متوفيات ي اداره از اقوام، رفته بودند سرد خانه
را ورز اش  ي تسبيح گيسباف باالي شاه مهره ي ا دو انگشت شست و اشاره مدام گرهب زدن
  ".توانيد روئيتش كنيد اگر خواستيد مي" :شد، گفته بود داد  و به زمين خيره مي مي

خانه و خبر را بدهند؛ براي  دريكي از آن دو زن كه همراه مرد كوتاه قد آمده بودند تا 
يك جلد قرآن به پيرمرد  ،اجر كرد و ديگريتك تك افراد خانواده از خداوند طلب صبر و 

زد، مدام  از ديگري حرف مي تر آن زن كه بيش .خوردهتا تقديم كرد با يك پرچم سه رنگ
  .كشيد عقب جلو مياش  چادر را روي كله

چارتيكه : مسئول سردخانه نگفت. اند به سردخانه كه رسيدند تازه فهميدند اشتباهي آمده
  .ذارن استخون رو كه تو سرد خونه نمي

سير سردخانه تا بنياد شهيد، پيرمرد تو اين فكر بود كه زني را كه مدام چادرش را در م
كجا ديده؟ از خودش پرسيد اون اوايل وقتي خبر دادند مفقود االثر  ، قبلنكشيد عقب جلو مي

  .استغفراهللا! ااااااااااه ... شده ؟
بر مفقوداالثري خانمه همونه كه وقتي يك سال بعد از خ به يادش آورد كه تنها پسرش،

  .الجسد شده نه مفقود االثر رفتند بنياد شهيد، بهشون گفت كه فرزند شما مفقود
  ".اس بابا اين همون خانمه"

ست محكم به پيشاني پيرمرد به ياد آورد وقتي رو به روي همسرش ايستاد و با كف د
صورتش ستي به زن دو د "االثر الجسد شده نه مفقود گن مفقود مي": پهنش زد و گفت

  "؟اي خدا مفقودالجسد ديگه چه صيغه": كنان گفته بود كوبيده بود و فق فق
ينگ شد به پارك ي اول ساختمان بنياد شهيد، وصل مي داالن تنگ و تاريكي در طبقه
مرد كوتاه قد، از كمد فلزي توي . ن احداث شده بوداي از آ بزرگي كه اتاق كوچكي در گوشه

پيچيده ، شكالت ته آن مثل كاغذ دور يك و رنگي را كه سر اي سفيد ي پارچه اتاق، بسته
، يا شيشه، يا چند ايي مثل به هم خوردن چند تكه سنگصد. ، گذاشت روي ميزشده بود

  .به گوش رسيد تكه از يك ظرف چيني شكسته شده
اي كه با رنگ  اش به شماره ي تسبيح شاه مهره گيسباف باال سري  مرد كوتاه قد، با گره

ي  پرونده ي اين شماره": ي شكالت پيچ، نوشته شده بود، اشاره كرد و گفت وي پارچهقرمز ر
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اي كه روي پالكي كه كنار جسدش پيدا كردن حك شده  همون شماره. ست پسر شما
تنها پسر، به پدر  كجا ديده؟ ي گيسباف را قبلن پيرمرد توي اين فكر بود كه اين گره" .بوده

دامادش از  .شايد چون خودش هم مطمئن نبود. مون؛ توي دست رئيس دانشگاهنگفت
  ".گيره مون هم همين تسبح رو دستش مي انگاري رئيس اداره": خودش پرسيد

، تسبيحش پيچ كند شكالت ز آن كه چند تكه استخوان را مجددنمرد كوتاه قد، قبل ا
را با دو ي شكالت پيچ شده  ته محموله و را دور مچ دست راستش چند دور تاباند و بعد سر

شاه  گيسباف ي رسيد كه گره اين طور به نظر مي. دستش گرفت و توي تابوت گذاشت
  .هاي شكالت پيچ آويزان شده بود اي به استخوان ي تسبيح، مثل زنگوله مهره

 90بهمن ماه                
  

  
  
  
  
  

  تداوم انتشار جنگ زمان
  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي

  را به دوستان و آشنايانتانجنگ زمان 
  .هديه و معرفي كنيد

  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره
  ) پي دي اف(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي

  .دريافت كنيد



 

  عصمت صوفي
  *سوسنروايت 

  
  
  

ا حلق من هم گند و كثافت ت. ره هاي اين شهر باال مي كثافت از در و ديوار اين خانه و آدم
كه  نقبل. آروم كنم تونم خودم رو با سيگار ديگه نمي. به اين زندگي هسگ برين. باال اومده

اما . كه آرام بشم روزي پنج شيش نخ سيگار كافي بود تازه شروع به كار كرده بودم براي اين
ها نبود خودمو  اگر به خاطر بچه. كنم حاال چي؟ با روزي دو پاكت سيگار هم به زور سر مي

قدر عرق و شراب  ها هم اون بعضي وقت. اد تا همه چيز رو فراموش كنمدادم دست اعتي مي
اين ديگه چه . ادم برهم تا شايد براي چند ساعتي همه چيز يدخور و كوفت و زهرمار مي

. دست زياد شده. خوره هاي پير به تورم مي اش مشتري تازگي همه. اي است خانه كثافت
وقتي صورت . گردن كه ميان ديگه برنمي بار يكي دو. ندآ تر سراغم مي ها كم جوان

اش رو  هاي زرد وكرم خورده اون پيرخرفت هفتاد ساله با آن دهان گشاد و دندون ي چروكيده
آخه كدوم زنيه كه بخواد با  ؟نم با دو بسته سيگار هم آروم بشمتو كنم مگه مي تجسم مي

ه، ولي تا پول رو د درسته خوب پول مي. وقتش رو بگذرونه ي همچي خرفتي پنج دقيقه
خواد  ازم مي ذاره و اول آهنگ تركي مي. گيره هزار و يك بهانه مي. دآ ده جون آدم درمي مي

تونم كمر و باسنم رو تكون  خوب من هم تا مي. با آهنگ تركي نيم ساعت عربي برقصم
 بينه و نه هاش خوب مي نه چشم. شه هاش شروع مي گيري و بهانه اطوار بعدش ادا و. دم مي

شم كه  قدر از اين پير خرفت كالفه مي ها آن بعضي وقت. شنوه هاش خوب مي گوش
مرتيكه مفينه، پاش لب گوره . خوام يك چيزي بتپانم تو اون دهن گشادش تا خفه بشه مي

هر چند . نشه به گور هستم گور خدا كنه تا وقتي كه اينجا. اما هنوز آتيشش خاموش نشده
نينا . ها هم توقعاتشون تموم شدني نيست بچه. نبع درآمد خوبيهخوره اما م حالم ازش بهم مي

 ها احساس نداري نكنند هم اين تر كار كنم تا هم بچه مجبورم بيش. و مهسا تو سن بلوغند
زده  آخه مگه بدون بزك و موي رنگ. كنمكه خودم بتونم وسايل بزك و رنگ مو تهيه 

 نمن هم فور. خوام ان بلوز شلوار نو ميگفت مام د؟ امروز مهسا ميآ مشتري سراغ آدم مي
نينا و آريا هم كه هر روز . خواد براي خودش بخره پول گذاشتم كف دستش تا هر چي مي

. شون بزنم تونم دست رد به سينه من هم كه نمي. شه تر مي توقعات و نيازهاشون بيش
 پدر. ندكم و كسري و بدبختي كشيد اش نداري و ها تا با پدرشون بودند همه طفلكي
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وقتي كه از باباي الكلي و معتاد . داد زد و مثل ريگ فحششون مي مواديشون كتكشون مي
وكيل قبل  با يكي دو. ها رو كردم رفتم دادگاه و تقاضاي حضانت بچه نشون جدا شدم فور

 ها معتاد گفتند اگر اثبات بشه كه پدر بچه مي. كه طالق بگيرم مشورت كرده بودم از اين
ها رو به مادرشون  و منبع درآمدي داشته باشي، دادگاه حضانت اون م كارهست و تو ه

دستمزدم كم بود اما . من هم تو يك شركت خصوصي كار نظافتچي گرفتم. ده مي
بعد درخواست كتبي به . خونه و خوراك رو رفع و رجوع كنم ي تونستم با اون كرايه مي

 اين ي آخرسر هم به بهانه. بار سر دوندند تو اون واليت گه دوسال تمام من رو. دادگاه دادم
ها  دادگاه مقرر كرده بود كه بچه. ها رو به من ندادند كه استطاعت مالي ندارم حضانت بچه

هاشون  لباس. شد مدند پيشم دلم كباب ميآ وقتي كه مي. بار به من سر بزنند دو هفته يك
رتيكه پست، دست نينا را با قاشق بار م يك احت. هاشون رنگ پريده بود پاره پوره بود، صورت
با . دنبال يك راه چاره بودم. گرفت ديدم جگرم آتيش مي ها رو كه مي اين. چاي داغ كرده بود

كه شوهرش تو كار قاچاق هم گفت ه روز ب يك. هاي همسايه گرم گرفته بودم يكي از زن
و صدا  زد كه بي سر من هم به سرم. بره كنه و به تركيه مي ها رو از مرز رد مي خيلي. هست

بايد . اي نداشتم چاره. يك شب تصميمم رو گرفتم. ها رو بگيرم و از مرز رد بشم دست بچه
ها و آشناها و هر  از فاميل. خواست مرد همسايه كلي پول بابت دستمزد مي. كردم كاري مي

. پول رو كه تهيه كردم ديگه شيردل شدم. كسي كه به من قرض داد پول قرض گرفتم
ها بياد از  خودم و بچه هر چي كه سر. توي دلم گفتم هرچه باداباد. م رو به تقدير سپردمخود

مرد . همه چيز به خوبي گذشت، از مرز گذشتيم. شه اين وضع سگي كه حاال داريم بدتر نمي
تونستم تمام  كه از مرز عبور كنيم گرفت وچون نمي ها رو قبل از اين همسايه نصف پول
ي پرداخت كنم قرار شد بقيه رو بعد چند ماهي كه تو تركيه ماندم و كار مبلغ درخواستي رو

اش  لباس فروشي ي غير از كار قاچاق براي مغازه. بود اسمش عباس. پيدا كردم بهش بدهم
هم گفت كه تا چند ماه ه وقتي كه از مرز رد شديم، ب. برد در ايران مدام از تركيه جنس مي

هايي كه با دوستاش داره، خيلي  گفت از طريق ارتباط مي. دخوا ها رو مي پول ي ديگه بقيه
. رو سر وقت پرداخت كنم من هم بهش قول دادم قرضش. پيدا كنه تونه من رو راحت مي
ها هم قول داده  به بچه. پول رضا را پرداخت كنم ي كردم كه بقيه كاري پيدا مي نبايد فور

 بهشون گفته بودم كه اون. كنه فرق ميكه به اون ور مرز برسيم همه چيز  بودم كه همين
همون هفته اول خودمون . جا هم اوضاع خيلي بد شد ولي اين. جا هيچ كم و كسري ندارند

. ها اومده بود رو براشون تعريف كردم هر چي بر سر خودم و بچه. ي كرديمان معرف. رو به يو
ها رو از پدرشان  ه بچهك گشتم به جرم اين اگر بر مي. بهشون گفتم كه راه بازگشت ندارم

. افتادند زير دست پدر معتادشون ها هم دوباره مي تازه بچه. رفتم دزديده بودم بايد زندان مي
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بعد پنج ماه انتظار به ما جواب منفي . ان به من جواب مثبت بده. خيلي اميدوار بودم كه يو
هيچ وقت . جواب منفي بود اما دوباره. ام رو بررسي كنند شكايت كردم تا دوباره پرونده. دادند

هات در  د به اين دليل كه جان خودت و بچهگفتن فقط مي .به من يك جواب منطقي ندادند
 ها اول زير آخه مگر قراره كه بچه. ولي بگيريان قب. توني از يو ايران در خطر نيست تو نمي

دستگاه به درد ان و اون دم و . مردند، بعد يو تغذيه مي ءرشون، يا از سومشت و لگدهاي پد
ان پرونده . هايي كه تو يو اون مادرقحبه ي همه. نخورش باور كنه كه جونشون در خطر بوده

من چي به سر زن بي كس و  ي شده دونند تو كشور خراب من رفته زير دستشون، مي
من جاي داغي كه  احت. دن بعد با بي شرفي تمام به من جواب رد مي. دآ تنهايي مثل من مي

ان هم . اين يو. اما فايده نداشت. نينا اثرش هنوز موند رو هم بهشون نشون دادمروي دست 
هاي بي رگ و الكي  يا به سياسي. ريزه گند و گه از در و ديوارش مي. شده عين فاحشه خونه

هم قبولي ه اگر ب. بينه هاي بي پناه رو كه نمي مشكل ما زن. بازها ده يا به همجنس قبولي مي
حاال سه ساله تو اين كشور بي صاحب . كار شدم بيافتم تو اين بور نميدادند كه مج مي

ان جاسوسي . گه به احتمال زياد كسي از پناهجوها به يو منصور آقا مي. سرگردون مونديم
كنه كه من تو ايران  ان فكر مي. كنم و يو جا چه كاري مي ان گفته كه من اين. به يو. كرده

. ونده براي خودم و بچه ها دست و پا كردم كه قبولي بگيرمكاره بودم والكي يك پر هم اين
كه  تونستم يواشكي بدون اين جا هم مي اون. كاره نبودم ولي خوب من كه تو ايران اين

هم ه ها رو كه ب خورد؟ حضانت بچه كاره باشم اما به چه درد مي كسي بويي ببره اين
من تو ايران هم  نبينم كه اصل ميكنم  ولي راستشو بخواهيد خوب كه فكر مي. دادند نمي
. به ميل خودم كه شوهر نكردم. كاره شدم همون روزي كه شوهر كردم اين. كاره بودم اين

ها كه  پدر بچه. ر شده از شرم خالص بشندخواستند هر جو و مادرم مي به خاطر نداري، پدر
غ هم سر سفره كه گرفت و يك مبل بها از اون مرتيمد خواستگاريم بابام يك مبلغ شيراو

هاشو  بابام ورش داشت تا قرض. ها رو خودم نگرفتم پول. هم دادنده عقد به عنوان مهريه ب
جا تنم  اين. كاره بودم گم من تو ايران هم اين خوب همينه كه مي. باهاش رفع و رجوع كنه

ن ولي تو ايرا. كه رئيسمون ها و اون زني ره تو جيب خودم و بچه فروشم و پولش مي رو مي
من كه اون . كردم خوابيدم مجاني فاحشگي مي هر بار كه با شوهرم مي. مفتكي فاحشه بودم
شه از  طور از اين  پيرمرد مفنگي چندشم ميه چ. چوقت دوست نداشتم پدرسوخته رو هي

زدم تا كاري پيدا كنم و شكم  وقتي كه به تركيه آمديم به هر دري. شد اون هم چندشم مي
كسي به من با اين سن و سال كاري . آقا رو پس بدهم قرض عباس هامو سير كنم و بچه
هم كمك مالي كنند اما هيچ ه نامه نوشتم كه ب. ان. دو سه بار رفتم جلو در يو. داد نمي

 ولي اين مرتي. كه بخواهم كارم رو توجيه كنم نه اين. ناچار افتادم تو اين راه. جوابي ندادند
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ها  لش رو پس ندهم آدرس و محل زندگيم رو به پدر بچهكرد كه اگر پو كه عباس تهديد مي
دو تا برادر بي شرف  ها خودش عرضه تعقيب من رو نداره اما هر چند پدر بچه. ده اطالع مي

بعدش هم، آخه كدوم پدر . گردوندند ها رو به ايران برمي مدند و بچهآ مي نداره كه حتم
پيچه تحمل  كه از گرسنگي به خودش مي اش رو بچه ي شه كه بتونه گريه اي پيدا مي سوخته

اي ناني چيزي  ميوه. كردند همون كمك ميه هاي ترك ب ها همسايه بعضي وقت. كنه
 يك. و گاهي نبود ها گاهي بود اما خوب اين كمك. رفتند گذاشتند و مي وردند جلو در ميآ مي

بهت بدم، اما تو  كاري ندارم كه": بار كه رفتم سراغ كاري تو يك مغازه، صاحب مغازه گفت
اما . اول قبول نكردم. شرطش رو هم گفت. قدر خواستي از من پول بگيريه توني هر چ مي

رفتم پيش اون  بار مي اي يك هفته. از همون روز شروع شد. بعد دو روز خودم رفتم در مغازه
داد خرج و مخارج يك  با مبلغي كه مي. صاحب مغازه چشم هيز كه اسمش ممد آبي بود

تر  و كم تر شد بعد كم كم تقاضاهاش بيش. تونستم رفع و رجوع كنم اي را مي هفته
طوري براش محدوديت بذارم ديگه حاضر  آخرش به من گفت كه اگر همين. پرداخت مي

معلوم نيست چند نوع مرض دارند اين نوع . من هم حق داشتم. خوب. نيست با من راه بياد
ها  همون وقت. رفت تيكه قرمساق هم زير بار نميخواستم ريسك كنم و اون مر نمي. مردها

اون كار كشته بود و با يكي از اين باندها كار . بود كه با اين فرنگيس خانم آشنا شدم
هر شب مست . اوائل برام خيلي سخت بود. من رو هم تو باند خودشون راه دادند. كرد مي
هر چه زودتر . بايد شروع كنم باالخره: اما به خودم گفتم. كردم كه همه چيز يادم بره مي
ها  هاي اون مرتيكه ديوث رو پس دادم، هم شكم بچه جوري شد كه هم قرض آره اين. بهتر

اما بچه دار كه . سختيه كار. كه خودم كم كم به اين كار عادت كردم سير شد و هم اين
نكبت . وقت مجبوري پيه همه چيز رو به تنت بمالي در تعقيب، اون باشي و بي درآمد و

ام اجباري  هر تصميمي كه گرفته. نبودهزندگي من اينه كه تو زندگيم هيچ چيز اختياري 
اما گند زندگي من اينه كه گناهام هم از سر . كارم اشتباه و گناه هست دونم اين مي. بوده

گه  هميشه مي. بره يكي از همكارام كه اسمش حوليا است، از كارش لذت مي. اجبار هست
آره . ام برم، چون كه گناهم رو به اختيار انتخاب كرده كنم لذت مي كه گناه مي كه من از اين

اما من حق هيچ انتخابي رو . ركا هاشون، به قول خودشون از رو اختيار افتادند تو اين بعضي
ام از سر اجبار و  انتخابي داشته هميشه يا كسي برام انتخاب كرده يا اگر. در زندگيم نداشتم

هر روز دو نوبت . كنم اوضاعم خيلي بهتره بگذريم، حاال كه تو يه باند كار مي .ناچاري بوده
. آرايشگاه رفتنمون مجانيه. زنيم به آرايشگاه براي بزك كردن و درست كردن موها سر مي

البته از اون . كنه آرايشگاه رو پرداخت مي ي عايشه گل كه همون رئيس باشه خودش هزينه
هم  اون پيرمرد شپشو دونه كه من از عايشه گل نمي. شه م ميور هم از دستمزدها مون ك
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. گه به كسي نمي. ولي خوب پيرمرده دهنش قرصه. شم اگر بو ببره جريمه مي. گيرم مزد مي
  . فكر نكنم لو برم

شدم مثل يك جسد كه . كنم شدم مثل يك تيكه گوشت حاال دو ساليه كه احساس مي
ها تو  بعضي وقت. شم تر مي روز به روز هم چاق. ام خيلي خسته شده. گنده كم كم داره مي

خواهم از خودم تعريف كنم  نمي. شناسم خودم رو نمي ناصل كنم آينه كه خودم رو نيگاه مي
به  ناصل. كردم كه به اين خراب شده بيام از ديدن خودم تو آئينه كلي حظ مي اما قبل از اين

بينم كه  كه دخترهام مهسا و نينا رو مي همين. چه فايده كه حسرت گذشته رو بخورم! درك
اما چيزي كه داغونم . و خوش رنگ و خوش لباسند براي من جبران مافاته كشند قد مي

اش دو  ها همه ديوث. جا با من آشنا شدند كنه اين نگاه هيز مردهاي پناهجوييه كه اين مي
هاي الشخور هم سر  كثافتام كه با اون  قدر هرزه كنند كه من اون فكر مي. پلكند رو برم مي

ها نا سالمتي  ولي اين بي شرف. ها بهتر نيستند درسته كه مردهاي ترك از اين. كنم
به . اند هام بردارند، قوز باال قوز شده كه غمي از كوه غم به جاي اين. همواليتي هستند

بيرون  بعد هم كه. كنند هاي رنگين من كوفت مي پخت ام از دست ند و سر سفرهآ ام مي خانه
فهمند يا  قدر نفهم و خرند كه نمي اين. رندآ رفتند پشت سرم هزار تا حرف و ناسزا در مي

كنند از پول  هايي رو كه سر سفره من كوفت مي لقمه. زنند خودشون رو به نفهمي مي
كنم هزار ناسزا و بد و بيراه به  از اين كه از اين راه امرار معاش مي. دستمزد من فاحشه است

اما خودشون چي؟ بين همين مردهاي قرمساق كسايي هستند كه كارشون . كنند ر ميمن با
مگه كار من كثيف و پسته يا كار كسايي مثل عباس قاچاقچي؟ . از كار من صدبار گندتره
تا به . رسه يمفروشم و ضررم به كسي ن تره؟ من تن خودم رو مي مگر اون از من با شرف

اما اين مردهاي كثيف الابالي چي؟  بينشون كسايي . دهحال آزارم به يك مورچه هم نرسي
شه كه به خاطر منفعت خودشون حاضرند حيثيت و حرمت هر چي آدم دورو برشون  پيدا مي

دونند و رو  خوانده هم مي هاشون خودشون رو خيلي فهميده و درس بعضي. رو بر باد بدند
خواند  زنند و ناسالمتي مي ميها  اند و دم از شرافت و عزت آدم كرسي شرافت هم نشسته

هاشون  نسخه براي همه دردهاي بشر بپيچند ولي براي ارضاي خودخواهي و منفعت طلبي
. ره ها محدوده ديدشون از زيب شلوارشون باالتر نمي اين. فروشند وطنشون رو هم مي احت

ردن خواند با بدنام ك مي. زنند هاي مادر جنده هستند كه پشت سرم حرف مي همين ديوث
ره از  همين محسن چالقه هر جا مي. من، خودشون رو پاك و بي عيب به همه نشون بدهند

مگه من هم . زنه ها مي ناسالمتي عضو حزبيه كه دم از دفاع از حق انسان. زنه من حرف مي
كرد؟ روز اول  كار مي اگر اون مرتيكه محسن جاي من بود چي. ها نيستم همون انسان ءجز

اي دور  مثل سگ ولگرد گرسنه. ت. ت. در پ دم. شناخت ومد كسي رو نميكه به اين شهر ا
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وقتي فهميد هم زبان و هم واليتيش هستم، اومد جلو و سالم عليكي . پاييد و برش رو مي
من هم آوردمش . گرده كه كرايه كنه خالي مي ي به من گفت كه دنبال يك خونه. كرد
 ي يك هفته تو خونه. پناه براي خودش بگردهخودم تا با خيال راحت دنبال يك سر ي  خونه

براش خونه پيدا . نمك رو كه خورد، نمكدان رو شكست. ام نشست سر سفره. من لم داد
به چشم يه برادر يه هفته تمام خدمتش . چي داشتم بهش دادم وسايل اضافي هر. كردم
ه من گفت كه ب. اش از حزبش گفت اون يك هفته همه. هاشو بشوره دادم مهسا لباس. كردم

اما . تونسته تو ايران بمونه و زندگي راحتي داشته باشه مي. خودش رو فداي ملتش كرده
ما بود از  ي روزهاي آخري كه خونه. ادي و برابريمبارزه براي آز. داده مبارزه كنهترجيح 

من  اومد و با هزار گوشه وكنايه، از. پناهجوهاي ديگه شنيده بود كه من تو چه كاري هستم
من هم آب پاكي رو . زنند ها رو پشت سرت مي پرسيد كه آيا راسته كه مردم اين حرف

كار بكنم؟ من كه مثل تو  انتظار داري تو اين گهستان چي. بله: دستش ريختم و گفتم
محسن هم نشست . هاي حزبي ندارم تا ماهيانه از كانادا و اروپا برام مستمري بفرستند دوست

به من . ه قول خودش نصيحت كرد و از اهداف حزبشون حرف زدو سه ساعت تمام من رو ب
خيلي . ذارن ها هم حرمت انساني مي فروش گفت تو حزب رستاخيز برابري، واسه تن مي

مثل سگ دمش رو برام . هاي خوب زد و من رو تشويق كرد كه عضو حزبشون بشم حرف
من نه سوادي . حزب چيهدونم  نمي نبهش گفتم من اصل. گفت داد و تملقم رو مي تكون مي

من مثل شماها سوادش رو ندارم . دارم كه كتابي بخونم و نه اهل دسته بازي سياسي هستم
هامو سير كنم،  م بچههمين كه بتونم شك. هاي ديگه نسخه بپيچم كه واسه درد آدم

 ي اون يه هفته كه خونه. هاي من انگار خيلي بهش برخورده بود  اين حرف. القمر كردم شق
. داد يه گوشه لم مي. كوفتش بشه. كرد هم زهرمارش مي داديم او پختيم و مي بود، ما مي ما

ورد و آ ها و دست چالقش كه گاهي اونو براي ورق زدن برگ كتابي بيرون مي غير ازچشم
مدام سرش تو . داد كرد، هيچ حركتي به بدنش نمي دوباره تو جيب شلوارش قايم مي

. خوردم ديدم به حالشون غبطه مي خوان را مي هاي كتاب ن آدماوايل كه اي. هاش بود كتاب
شد من هم دو كلمه درست حسابي سواد داشتم تا  كردم كه چه خوب مي پيش خودم فكر مي
اما بعدش همين محسن من رو از هر چي آدم . هاي قلنبه سلنبه بزنم بتونم از اون حرف
هر وقت . وع كرد پشت سرم حرف زدنمن كه بيرون رفت شر ي از خونه. باسواده متنفر كرد

من  نانگار اصل. كرد ديدمش پشتش رو به من مي هم تصادفي تو خيابون يا وقت امضا مي
خواست با بدگويي و پشت كردن به من بين پناهجوها براي خودش اعتبار  مي. شناسه رو نمي

اگه كسي  ها و ها و ناپاكي ها و زشتي من شده بودم مركز همه بدي. و آبرو درست كنه
ها  ها و ناپاكي ها و زشتي داد به اين معني بود كه با همه بدي خودش رو ضد من نشون مي
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خوب اگر من خر باشم اون خودش از من . مشنيدم به بقيه گفته بود من خر .ضد هست
  .ديگه قضاوت با خودتون. سياسي من يه خر ييسوادم و اون يه خر با سواد و. خرتره

كيف و . خوشي اين دنيا هم واسه من و امثال من نبوده. ساختهاين روزگار با من ن
بعضي روزها . هاي ديگه ست و بدبختي و نكبتش واسه بعضي ها خوشي دنيا واسه بعضي

ها و  اغلبشون هم از حرف. يند كه دكتر و مهندس هستندآ هايي به سراغم مي مشتري
روز  ند؟ يكآ من و امثال من ميوقت چرا سراغ  اون. حركاتشون معلومه كه زن و بچه دارند

يكي از همين دكترها كه با من سر و كارش افتاده بود، تصادفي من رو با دختر همسايه 
كنه كه چرا با من  دختره رو سرزنش مي. هاي دورشون هست دكتره يكي از فاميل. بينه مي

ته تو دختره هم اومد و از من پرسيد كه راس. كنه كه روسپي هستم نشست و برخاست مي
همين دكتر جونتون با من سر . من هم آب پاكي رو دستش ريختم و گفتم آره. اي كاره اين

بهش . تره كه اومده سراغ من ام، اون كه از من لكاته بهش بگو اگر من فاحشه. و كار داره
دكتر جونتون درد . كنه گفتم هر كسي تو زندگيش يه كاري رو واسه امرار معاش پيشه مي

 ي اگر من يه لكاته. كنيم كنه، من و امثال من هم درد اونو چاره مي مي مردم رو دوا
فروشم، دكتر جونتون چي هست؟ يه لكاته كه بابت حالي به حالي شدنش كلي پول  تن
عايشه گل رئيسمون كه چند . تره فروشنده لكاته ي خريدار كه از لكاته ي ده؟ خوب، لكاته مي

ها  تو جامعه، مردم براي همين دكتر مهندس": گفت تر جر داده، مي خشتك از ماها بيش
. رهآ وقت كسي ما رو به هيچ حساب نمي اون. شند براشون خم و راست مي. احترام قائلند

 كنند و با كي حشر و كار مي ها تو خلوت خودشون چي دونه كه اين آقازاده آخه كسي نمي
. كنند همه تحقيرمون مي. ايم هدسفيد همه جا شناخته ش ولي ما مثل گاو پيشاني. نشر دارند

هم تيرهاي سرزنش  ها مشتري ما هستند، باز تازه اگر مردم هم بفهمند كه اين
مردم ظاهر بين بگه  آخه كسي نيست به اين. كنند وسركوفتشون رو به طرف ما پرت مي

ده  دم محل كاسبي ما و براي خدمت ما پول مي آد زاده دكتر و مهندس كه ميفرق فالن آقا
وقت  دادند مگه اون ا ماها چي هست؟ اگه اون و امثال اون كه پول دارند به ماها پول نميب

كرد؟ اگه من جاي اون پفيوزي باشم كه براي معاشرت با من پول  فروشي مي هيچ زني تن
گم اين دنيا براي من  واسه همينه كه مي. من آدم خوبه داستان بودم نوقت ظاهر ده اون مي

اما نه، فرق كه . بينم زاده نميي آقامن فرقي بين خودم و اين پفيوزها. هو امثال من نبود
ها هزار  هاي بي خواب، اما من خودم رو از اون اين آدم ي هر چند من شدم همخوابه. هست

هزار و يك بدبختي و احتياج من رو به اين راه كشونده اما . بينم تر مي مرتبه بهتر و با شرف
ها چه  اون. كنند دهند و با ما معاشرت مي ميان به ما پول مي هايي كه ها چي؟ اون اون

ها به ظاهر  اون.  كه ديوثي خودشون رو به اثبات برسونند احتياجي به ماها دارند، غير از اين
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وقتي يك فرشته با ديو معاشرت كنه شايد هنوز به اسم . اند و ما ديوها هاي جامعه فرشته
شايد خودم . ام يد به جسم و روح خودم خيانت كردهمن شا .شه فرشته باشه اما قلبش ديو مي

  . اند ها ما رو قرباني كرده ها چي؟ اون اما اون. ام رو قرباني كرده
. به قول عايشه گل، هم اين دنيامان رفت و هم اون دنيامون! اخ و تف به روي اين دنيا

هر وقت از ن گفت بار به م شون يك يكي. هامون خيلي خر پولند بعضي از مشتري
كنه كه به فقير و  خونه و مبلغي پول نذر مي گرده ده ركعت نماز توبه مي خانه بر مي روسپي
. آره. رسه گذره و تازه يك ثوابي هم بهشون مي طوري خدا از تقصيرهاشون مي اين. فقرا بده

اول با پولشون . هاي خرپول درست شده انگار اون دنيا هم براي آدم. تف به اين زندگي اخ و
. خرند كنند و آخرتشون رو هم پيش قسط مي كنند، بعد با همون پول ثواب مي گناه مي

نه . نددارم از من و امثال من بهتر زندگي ها ه زندگي سگي كه چه عرض كنم، خرچسونه
يكي از دخترهاي . ها هستند تر هم خيلي از من بدبخ. كه فكر كنيد من خيلي بدبختم اين

كرد كه وقتي بچه بوده پدر مادرش تو تصادف  هست، تعريف مي جووني كه با من همكار
جا اونو به يكي از  اين ه تركيه وآر گيره از بلغارستان مي اش هم دستش رو مي مردند، دايي

تقصير اين بدبخت . كاره بوده بيچاره از روزي كه به خاطر داره اين. فروشه اين باندها مي
درسته كه هر كسي در زندگيش يه كاري . دنياش چيه كه هم اين دنياش بسوزه و هم اون

معاش ما با پفيوزهاي ديگه كلي فرق  ي معاشش باشه، اما وسيله ي كنه تا وسيله رو پيشه مي
توني  كار باشي و اگه نادرست و خالف باشي مين دنيا اگه دروغگو باشي، اگه رياتو اي. داره

روسپي پيش يه قدر كه  اون. تو جيبت جاتو تو قلب مردم واكني و خروار خروار پول بچپوني
  .مردم نفرت آوره يه دروغگو و رياكار نيست

چي سگ بي صاحب و پناهجوي پدر  هر. امروز كلي مهمان داشتم. ها بگذريم از اين
غير از محمد و مادرش پنج شيش نفر ديگه هم . كنه من اطراق مي ي سوخته است تو خونه

. ر محمد از ايران اومده و پسرش رو دست من سپردهيكي دو ماهه كه ماد. سر سفره بودند
هفت  مردك بيست و. انگار تمام وجودش از آدامس خلق شده. لوس بي خاصيت ي پسره

تو خونه مشترك با پناهجوهاي ديگه زندگي . ترسه از سايه خودش هم مي. سال سن داره
ده  بود كه بهش سر مادرش از ايران اوم. كرد ولي از بس ترسوندنش زهره ترك شده بود مي
بزرگ،  تو اون خونه. وقتي وضع پسرش رو شلم در شوربا ديد دست به دامان من شد. بزنه

يك مالفه سفيد رو . هاشون كرده بودند ها و شوخي نشيني پناهجوها محمد رو سوژه شب
اون هم كه به جن و پري . كردند نداختند و نصفه شب پسره رو زهره ترك ميا سرشون مي

آخه يو ان هم هر . تقاد داره باورش شده بود و از ترس يك هفته مريض شده بودخيلي اع
الكي . ده كنه و پناهندگي مي چي آدم بيخود و لندهور و بي خاصيت و بي درد رو قبول مي
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گفته بود كه كمونيست هست و دولت در . يك كيس سياسي براي خودش درست كرده بود
ان رفته بود هر سوالي كه ازش پرسيده بودند . ووقتي براي مصاحبه به ي. تعقيبش هست

اول مصاحبه هم هي زير لب . جوابش رو با بسم اهللا الرحمن الرحيم شروع كرده بود
كني  پرسند كه داري با خودت چي زمزمه مي وقتي ازش مي. چيزهايي رو زمزمه كرده بود

و فعال يكي از  بعد گفته بود كه كمونيست هست. خونم گفته بود دارم آيت الكرسي مي
بهش گفته بودند كه نميشه هم كمونيست باشي و هم آيت . احزاب كمونيستي هست

آره ديگه . اون هم جواب داده بود كه من يك كمونيست مسلمون هستم. الكرسي بخوني
هنوز . خود محمد واسه پناهجوها و براي من هم تعريف كرد. رمآ ها رو از تو لنگم درنمي اين

تو ايران هم هيچوقت . اش هم نگذشته بود كه جواب قبولي گرفت مصاحبهدو سه ماهي از 
گم اين  جوريه كه مي اين. دونه دنيا دست كيه مي نبزه فعاليت سياسي داشته و نه اصلنه جر

  .چي آدم بي درد و بي خاصيت ان هم شده پناهگاه هر. يو
لش  ي پسره. زنند مينق نقوش دست به سياه و سفيد ن لندهور و نه مادر ي نه خود پسره

دو روز ديگه . ها كمك كنه و كارهاي بيرون خونه به من و بچهعرضه نداره كه كمي ت احت
گفت بلد  مي. بهش گفتم برو كمي زغال براي زمستان بخر. شه سرما حسابي شروع مي

مادرش هم از صبح تا . هم بدهنده ها كاله سرم بزارند و زغال بد ب ترسم ترك نيستم، مي
الكرسي و دعاي چشم زخم دور سر  خونه يا آيت ج اتاق نشسته و داره يا نماز ميشب كن

حيف اون وردها كه دور . حاال اگه پسرش هم پخي بود باز به هر حال. كنه پسرش فوت مي
كلي بيسكويت هم از ايران با خودش آورده و روزي يك . كله بي موي اين پسره ميخونه

چهار  ي كنه هنوز پسر بچه فكر مي. ده كه كوفت كنه بسته بيسكويت به پسرلندهورش مي
مادره اونقدر خر و پف . ندازما ها با مادرش تو پستوي پشتي جاشون رو مي شب. ساله است

قراره تا يك ماه . شه ها خودش هم از صداي خروپف خودش بيدار مي كنه كه بعضي وقت مي
ه بايد برگرده همو ن جايي كه بعد كه مادره گورش رو گم كرد پسر. ديگه هم اينجا باشه
تا وقتي كه تو خونه من لم داده اند، از . خونه مشترك. به اون خونه ارواح. اول زندگي ميكرد

سوسن خانم جان، : گفت مادرش مي. شه آره از اين نوعش زياد پيدا مي. كنند من تعريف مي
شمامون تو هر چي بگي من و پسرم رو تخم چ. تو دست و دلباز وخوش مشرب هستي

با من تو  ائنم همين كه خرشون از پل گذشت حتمطم. اش تملق گفتنه اينها همه. ذاريم مي
  . كنند خيابون خوش و بش نمي

هم   هگفتم امروز غير از اون لندهوره و مادرش پنج شيش پدرسوخته ديگ آره داشتم مي
من . دي نيا بو مي گه دنبالم بود كه به كونش مي آذر ي يكيشون اون دختره. ام بودند خانه
تونم نسبت به  تنها مي. دآ د و نه بدم ميآ ست كه نه از چيزي و كسي خوشم مي ها مدت
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تونم نسبت بهش  ست كه نمي ها اين دختره از اون. باشم چيزي يا كسي بي تفاوت يا متنفر
يكي .  دونم خودم هم دليلش رو نمي. يه حس تنفر شديد نسبت بهش دارم. بي تفاوت باشم

و بشي  شتا به حال خو. بينه پليس و امنيت مي ي ماهه من رو تو خيابون و تو اداره دو
. ها چه پر رو و بي حيا هستند بعضي. جا نان و مادرش اومدند اينحاما امروز با . نكرده بود

خونه من تو . حاال كه محسن و مينا تنهاش گذاشتند و به روز سياه نشسته اومده سراغ من
اومده بود . دآ شه سراغ من مي هر كسي كه تنها و بي پناه مي. غريبان ي نهاين شهر شده ال

تو  نها قبل بعضي وقت. يك سري وسايل بهش دادم. وسايل اضافي اگه دارم بهش بدم
هاي  ندازه و كفشا پشتي رو دوشش مي هميشه يك كوله. ديدمش پليس مي ي اداره
هميشه سرش . شه رور عجيبي ديده مياش غ تو قيافه. كشه اش رو دنبال خودش مي كتاني

ها از  پناهنده. اش خبري نداره كسي از گذشته. نازه دونم به چيش مي نمي. رو به آسمونه
انگار . زده زير دلشخوشي انگار. خرپولي هست ي اند كه از يك خانواده محسن و مينا شنيده

. حصيل بدها بره تا ادامه تجا به آمريكا يا اروپ اومده از اين. آب و هواي ايران بهش نساخته
دونند روزگار از  كنند خيلي زرنگند ولي نمي فكر مي. دآ خوشم نمي ناز اين نوع دخترها اصل

  .تره ها زرنگ اون
  

 فصلي از رمان تلخ  
  

  تداوم انتشار جنگ زمان
  .شود در تداوم همكاري و همراهي شما ممكن مي
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .في كنيدهديه و معر
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) پي دي اف(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد



 

  محمدرضا قاسمي

 ها دورتر از دورهافرسنگ
  به  رامشين غالمي

  
  
  

  يك
 براي مرد در. زده از خواب پريدد به زماني كه زن سراسيمه و وحشتگردآغاز داستان برمي

بيدار كه زن هر روز صبح، از خواب . ودبآميزاتفاق رفتار زن تعجبن روزهاي اين تريابتدائي
، منتظر بود تخت، خيره به صورت مرد، كه روي متكا با دهان نيمه باز افتادهكنار  ،شد مي
ماليد،  آلودش را مي اولين نگاه به مرد، كه چشمان خواب زن در. بلند شوداو نشست تا  مي

  . گشود دستانش را مي اوآغوش كشيدن  و به قصد در"معزيز" :زد صدايش مي
تري  د تا زن تقالي كمكر ميحايل  شانمتكا را ميانديد،  همين كه اشتياق زن را ميمرد 

از سماجت زن، ناشي  گي كالفه مرد با. كندبدستانش به دور كمرش  حلقه كردنبراي 
اين زن كه با . رفت ق بيرون ميزد و با فاصله گرفتن از تخت، از اتا پس ميرا  هاي او دست

گي  حوصله كرد تا واكنش مرد را به حساب بي شد سعي مي مواجه مي شاز باور رفتار به دور
  .بعد از خواب بگذارد

  
  دو

را پايين  سرش. هايش چند بار پريدند پلك. احساس ناخوشايندي او را مجاب به سكوت كرد
از اتاق  آهي بلند كشيد و. ي تكيه دادهم كشيد و به صندلبه سوي  انداخت و پاهايش را

  . خارج شد
را توانند او اين احساس كه ديگران مي. ها نبودمد تنآرفت و حاال در خيابان شلوغ و پر

در دقايق . د را تنها نبيندگذرند برايش كافي بود كه ديگر خومي ببينند و با شتاب از كنارش 
شد سرش را پايين  شت كه باعث ميي به بيرون قدم گذاشتن تپش قلب شديدي دا اوليه

ه پس از گذشتن از چند خيابان و كوچه آهسته آهسته اين حالت برطرف شداما حاال . بيندازد
  . كرد شكافت و از ميان انبوه عابران، پابرجا عبور مي ديگر با جسارت تمام راه را مي. است

صورتي احاطه شده ي وسط ميدان با نورهاي قرمز و  فواره. به ميدان شهر رسيده بود
هاي آب   شد و دانه هوا پاره پاره مي جهيد و در بين اين نورافشاني رو به باال مي فواره در. بود
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تر و  لحظه بزرگ و بزرگ كردند كه هر سطح حوض دوايري ايجاد مي مدند و برآ فرود مي
  .شدند مي تر بعد ناپديد

  
  مدو و ني

. زد اش را كنار مي نگشت موهاي روي پيشانيناباورانه به ديوار تكيه داده بود و با ا
خواست فراموش كند كه ديگر كسي نيست تا او را در سراشيبي پر مالل روزهايي كه  مي

انگشتان باريك  اي دور روشن بود و تصوير تلويزيون آن گوشه در فاصله. دارد همراهي كند
قب و ن بدنش را به عرفت و هم پاي آ زني درش بود كه روي شاسي سياه و سفيد پيانو مي

  .كوفت برد و با پا روي پدال مي جلو مي
  

  سه
انعكاس صدا هم سان انعكاس بوق تلفن كه پس از برداشتن، بوق ممتدي درش جريان دارد 

آن قدر كه در مسافت خود گم . شد تا ساحل و فانوس دريايي كشيده ميها  تا دوردست
  .ها دورتر از دورها فرسنگ احت. ماند شد و دست نيافتني باقي مي مي

                                                                                                                             
                                                                                    

  
 راي جنگ زمان  هاي گذشته شماره

  :هاي آنالين از فروشگاه
 

Amazon.com / Amazon.co.uk / 
Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it / 

Tanum.no / Capris.no / and …  
 

  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد



 

  فريدون نجفي
  هاي درخشان  نت

  
خت به پنجره چشم دو ي با صداي موزيك از جا بلند شد و پتو را كمي كنار زد و از گوشه 

رو قطاري بود  كه به موازات ه ب بند رو. شب انگار تازه تمام شده بود. آسمان آبي بين دو بند
لون وصداي وي. در حركت بود آورد نم به يادكه  يجاي ه طرفقطاربند خودشان با سرعت ب

. آورده بود كه كم مانده بود در همان سلول كوچك پرواز كند شچنان به هيجان راركست
درحال شنيدن . شد مي لحظه بلندتر هر پيچيد و سرش مي ها، هماهنگ درصداي ساز

سفيد كوهي كه پشت  ي چشم از دامنه. از كنسرتوهاي چهار فصل ويوالدي بود بهار ي قطعه
 :گفت خود و ي جاي سايهديوار در طرف ه برگشت ب رو بود برداشت وه ب قطار بند رو

  "دي؟ زيبا گوش مي ي عادل، تو هم به اين قطعه"
  ".ام من گرسنه. نه كي، من؟" :سايه  گفت

دستي  اول فكر كردم صداي چرخ. تره دستي مامور قطار جالب ر چرخآهان، پس جيرجي"
كنه، اما اگه يه كم  اين هوا آدم رو حسابي گرسنه مي. قبول دارم. شنوم رو فقط من مي

  ".رسه ما هم مي ي صبركني نوبت كوپه
.  سقف، روشن  بود ي هنوز تنها با نور زرد چراغ گوشه اما سلول كوچك. صبح شده بود

آن را از زانو بريده بود در سلول سرگردان   ي زنداني با ژاكتي كلفت و شلواري كه هر دو پاچه
با . ايستاد و گاه جلو پتوي سربازي روي پنجره ي  كج خود مي روي سايهه ب گاه رو. بود

پاسدار اول چراغ را  خاموش كرد و بعد دو  .شنيدن صداي كليد بي اختيار پريد پشت در
ليوان كثيف را . كوچك پنير را گذاشت وسط نان و داد داخل و ليوان را خواست ي تكه

در را  دست زنداني وه آلود پراز چائي كرد و دو حبه قند هم انداخت داخلش و داد ب خواب
اون پتوي كثافت "د زد كه بلند دا در خوب بسته نشده بود كه دوباره باز شد و پاسدار. بست

  "...داري يا خودم  رو از روي پنجره برمي
بي توجه به داد پاسدار نيمي از صورت رو به پايينش را با دست پوشاند و با مكثي طوالني 

  .چهره در هم كشيد و برگشت. منتظر جواب نشد  "دي؟ مي... رو.. طالم.... ساعت ":گفت
ديوونه، چه عجب،  ":گفت سيتي زننگاه به ساعت   با اش  باز شد و پاسدار  اخم  چهره

ما كه آزاديم، تو  ":اضافه كرد بعد در حين بستن در ".بعد از سه ماه باالخره يه چيزي گفتي
 سر دوكه خوره، چه برسد به تو  مان نميدرده ساعت ب روز و ماه و سال گم شديم  و

  "..گرفتار
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ساعت هم " :وار گفت زمزمهمحو خود  ي بي صدا رو به سايه ي دركه بسته شد با خنده
ليوان چائي را گذاشت زمين و نشست  ".مثل ساز يا  نون يا هر چيز ديگه، تو مسافرت الزمه

 كنار ديوار و ي نصفي را گذاشت بغل ظرف شكسته. نان و پنير را نصف كرد. وسط سلول
ي خشگ شده پلو پر از عدسش مقابلظرف . خودش را با ولع خوردن ي شروع كرد  نصفه

صبحانه را " :طرف جاي  سايه  و گفته كمي بعد رو كرد ب. ظرف از وسط شكسته بود. بود
از زير درز در نور مختصري به  ".شايد پيدا نيست؟ يه كم صبر كن... خوري؟ شايد پيدا  نمي

بلند شد و صابون دستشوئي را برداشت و روي ديوار در جاي خالي . تابيد ميداخل سلول 
    ".جان من بخور ديگه، آقا پسرعزيزم ديگه. حاال بخور" :طي كشيد و خندان گفتسايه، خ

                                               ***  
وقتي نان و پنير تمام شد، . خود از روي پنچره ليز خورد و كمي پايين آمده پتو خود ب ي لبه

بعد به يك باره . فكر يا تصويري بدون هيچ. كرد نيم ساعت خيره به جاي سايه نگاه مي
انگار چيزي هوشيارش كرده باشد از جا بلند شد و در سايه و روشن سلول دور برش را نگاه 

هم يك تكه مدفوع جلو توالت، كف زمين . زير پنجره چند تكه لباس افتاده بود. كرد
به  ش كشيد و غرق تعجب و حيرتا هدستي به ريش بلند و در هم گوريد. يده بودخشك

نگاه به دور و بر انداخت تا چيزي . اول نزديك بود باال بياورد. كثافت وسط سلول خيره شد
پيدا كند و با آن مدفوع خشگ شده را بردارد كه حواسش پرت شد و شروع كرد تند راه 

بيولوژي  ي از جلسه. كنم جا چه كار مي اين" :گفت بلند مي رفت و پريشان راه مي. رفتن
فاژ وش ي لوله  ي ايستاد، بدون دليل لگدي حواله اي مي و نگران لحظه مشوش ".افتادم
دو . چند بار كه اين كار را كرد، ديگر نايستاد. داد كرد و دوباره تند به راه رفتن ادامه مي مي

خواند، اوني كه تو  راه فقط هرازگاهي بلند مي در. ساعت بي وقفه و تند به راه رفتن ادامه داد
  .عمو سعيد گفتي پس چي شد

                                                 ***  
صدائي سكوت سلول را . ساعت كمي از ده گذشته بود كه خسته روي شوفاژ نشست

 ي رفت جلو و خوابيد زير در و سايه. اش را جلب كرد صداي باز شدن دري توجه. شكست
كه بار ديگر صدائي شنيد، برگشت و  بلند  راه برود باز خواست  .سريع بلند شد. پاسدار را ديد

رنجش را قرارداد روي دو آ .قدمي برداشت و جلو توالت زانو زد  ".آم ن ميچشم اال" :گفت
.  استيل توالت ي ها را گذاشت زير چانه و چشم دوخت به آب داخل كاسه كف دستتوالت و 

رست زير لوستر، در ميان تر دانشگاه، دئادر آمفي ت. ديد را شفاف مي خود ي در آب چهره
، نور و حرارت صحنه ي از پرژكتورهاي چهار گوشه. لون بودمشغول زدن ويواعضاي اركستر، 

چپ رديف اول،  ي سرش را از روي دفتر نت كمي بلند كرد، در گوشه. باريد ميبر سرش 
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 ترين عضو اركستر سمفونيك دانشگاه با كت و دامني سفيد، نگاه به جوان. مادر را ديد
 ها نت. بخش بهار. مشغول نواختن بخشي از كنسرتوهاي چهار فصل ويوالدي بودند. كرد مي

كنان ازآب خارج  رقصخوردند و  لون سر ميي ويو ها از زيرآرشه نت. ديد را در هوا مي
هاي  درست مثل حباب. پيوستند ها مي هواي نيمه تاريك سلول به ملودي شدند و در مي

در كنار و بعضي  يهاي متفاوت، بعض ها بودند كه درحالت ن ملوديسرانجام اي. بزرگ صابون
را از  نگاهش. درخشيد هر نت در جايي از ملودي با رنگي زيبا مي. ايستادند در وسط كوپه مي

و كشيدم حاال فهميدي چرا پتو ر" :عمق آب بيرون كشيد و برگشت سمت خط سايه و گفت
  ".ست؟ بيا اين جا رو نگاه كن جاحواست ك. با  شما هستم ؟عادل روي پنجره،

 اين جا كجا. ده قدر سرت بو ميه چ. سرت رو ببر كنار" :عادل خنديد و به شوخي گفت
  "؟ست؟ قصر لويي شانزدهم

طرف هوا در ه ي را كه بيها ها، نت آمفي تئاتر دانشگاه وينه، اما اون مهم نيست، نت"
  "بيني؟ نمي. حركت هستند  نگاه كن

همين ذرات درخشان كه از . ها را؟ صبر كن چي؟ نت" :ي كرد و گفتتر سايه دقت بيش
  "شن؟ توي آب خارج مي

  ".بله"
  "خوب منظور؟"
سرعت . ها رو در هوا پخش نكنند نتعزيز جان، روي پنجره را گرفتم تا نور و باد، "

كني كالغ  مي تو فكر" :آرام گفت بعد ناگهان صورتش را با دست پوشاند و ".قطار زياده
  "جا؟ كستري باز هم  بياد اينخا

قدر سنگين كه دو طرف ابروانش را  عادل، رنگ غمي سنگين به خود گرفت، آن لبخند
ها، يادت نره حرف حرفي نزني  اما يادت باشه اگه آمد. نه":گفت مثل موم خم كرد و

  ".هااا بچه
.  خود بود سرگرم زنداني بي توجه چمباتمه زده بود جلو توالت و. سلول باز شد ي دريچه

  . زنداني نگاهش كرد. لگدي به در زد پاسدار
داروي نظافت رو گذاشتم پشت در، ....هي " :دريچه آرام گفت ي از پشت شيشه پاسدار

 ي دريچه را كه بست باز سر زنداني برگشت داخل كاسه ".وقت حمام بگو برادرها بهت بدند
  .غ بودهنوز در فكر كال. از حرف پاسدار چيزي نفهميد. توالت

تو  فقطاين كالغ . ها گفتن با كالغ اصلن نبايد حرف زد يادت باشه، بچه" :عادل گفت
سر  و هاي خاكستريگرگي با مو. شه آد تو قطار ما گرگ مي وقتي مي. آسمون شكل كالغه
  ".آدم و قار قار كالغ
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 ي پرهاي تيره ذهن او هم از. جاي خودش بود سايه سر. كدام حرفي نزدند ديگر هيچ
دانشگاه به  ي با مادر از ميان درختان محوطه. شب تيره و سرد وين به كالغ گذر كرده بود

اي  شان در محلهي نو خانه. شان در خيابان انيس بروگ درحركت بودند ي كوچك سمت خانه
  .درست پشت دانشگاه پزشگي وين قرار داشت ،زيبا

                                            ***  
سلول از گرماي مرداد دم كرده  و او خيس . اذان ظهر، دلش را يك جوري پيچاند صداي
برف، كف پياده رو نشسته . سرما در اعماق وجودش نفوذ كرده بود. لرزيد از سرما ميعرق، 
اول در . هاي زرد، هم زيبا  و  هم رويائي بود خيابان خلوت و خيس با نور محو چراغ بود و
زني بود كه يك گام زودتر شروع كرده بود به زدن  سل لنويوشيطان  كنسرت و آن دختر فكر

دوست نداشت به  ها ن لحظهاما در آ. هم زده بود و همين تعادل او را هم به هنگام شروع بر
صداي . از وسط خيابان باريك و پوشيده از برف با احتياط گذشتند. اين موضوع فكر كند

بلند مادر، صداي پسرك تخسي كه با  پاشنه فيد وتق تق كفش س، روي ريله نوا باحركت تر
، همه و فروشي كه بسته بود بازي طرف مغازه اسبابه كشيد ب داد و فرياد دست مادرش را مي

دنيا آمدن انقالبي متفاوت، منحرف ه توانستند افكارش را از تهران و صداي ب همه نمي
هاي  ريش و وين سردش، خياباناخ كه از اين ات. چيزي از درون تغييرش داده بود. بكنند

هاي خبري تلويزيون از شور و شر جواناني  فيلم. انقالبي تهران چه جاذبه و حرارتي داشت
وان دختران و پسران ج. چرخيدند روي دانشگاه تهران ميه ب هاي رو كه بر گرد كتاب فروشي

همين .  ودكرده ب ش تمام اين تحوالت و شور و شوق ديوانه. هاي خيابانيدر پشت سنگر
فيلم خبري مثل موزيك متن يك سره به گوش  صداي دلنشين اذان كه تقريبن در هر

اش  اين همه باعث شده بود تمام عشق و عالقه. سوزاند رسيد و دلش را يك طوري مي مي
توانست در دانشگاه تهران  درسش را هم مي. گشت بايد برمي. به درس و موزيك رنگ ببازد

 و نزديك خانه رو كرد به مادر. خيس و پايش در حال يخ زدن بود ها، كفش. ادامه بدهد
   "ست؟ آهنگ اذان در كدام دستگاه ايراني ":گفت

   ".دستگاه بيات ترك باشد دانم اما شايد در دقيق نمي" :لبخندي زد و گفت مادر
ش چسبيده بود به   شكم. هم محو شد با تمام شدن صداي ضعيف اذان، آرامش كوتاه او

رفت . كردش داخل مچاله مي يك چيزي از. دانست گرسنگي چيست نمي اما ديگركمر، 
قدر نوشيد كه شكمش باد كرد و  شير آب و تا توانست آب نوشيد، آن دهانش را گذاشت زير

  .نشست
                                             ***  
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حال  و نان و پنير خشگ بي ظرف شكسته در سلول را باز كرد، پشت در، كنار وقتي  پاسدار
 پتو از روي پنجره افتاده بود و ي گوشه. در كابوسي عميق در جدال با مرگ بود. افتاده بود

 كالغ بعد از كمي قار قار. ها بشود آن ي وارد كوپهوشه از همان گكالغ موفق شده بود 
ورت و پوست و هاي حيوان تا نيمه فرو رفته بود درص دندان. شده بود ي وحشيتبديل به گرگ

  .به پايش از خواب پراندش در پاسداربا فشار. گوشتش
  ".بلند شو بشقابت رو بده. هي، ديوونه، حاال كه وقت خواب نيست"

پاي گرگ را ديد كه از  .كردبشقاب؟ گرگ خاكستري پس چي شد؟ نگاهي به دور و بر
برداشت و داد بشقاب ديگر چيست؟  تنها چيزي كه دم دستش بود . سرعت خارج شده در ب

كنار ديوار انداخت و ليوان قرمزرا گرفت و فرو  ي نگاهي به بشقاب شكسته پاسدار. بيرون
 :گفت دستش وه گوشت  ديگ را بيرون كشيد و داد ب تنها تكه كرد به داخل ديگ داغ  و

ببينم  اگه برگردم و" بعد فكري كرد و ادامه داد كه "لرزي؟ چرا مي تو اين گرما تو"
   ".زنمت مينخوردي 

  . ترسيد باز گرگ بي هوا داخل شود مي. در تمام  مدت  باز بودن در نگران بود
. تمام دهان و گلويش را سوزاند بگوشتآب داغ آ. در كه بسته شد، ليوان را سر كشيد

كمي بعد دوال شده گوشت را از كنار . ليوان را انداخت زمين و سرش را برد زير شير آب
بعد از غذا بسيار عادي . ند در دهان و باز سرش را گرفت زير شيرمدفوع برداشت و چپا

شورتش را كشيد پايين و نشست روي توالت و به راحتي كارش را انجام داد و در آخر هم 
وقت بلند شدن چشمش افتاد به مدفوع، نشست تا آن را تميز . شست پر با آفتابه نيمهخود را 
انعكاس نور زرد . برق انداختن توالت استيل شدبرگشت و مشغول . فراموش كرد كند، باز

چراغ سلول را   هاراپاسدار سر ن. چراغ، استيل را هم رنگ ساعت طالئي رنگش كرده بود
  .برايش روشن كرده بود

                                              ***  
زير در به سرعت اي كه از  فتاد به مورچهساعت ده دقيقه از چهار گذشته بود كه چشمش ا

ها مورچه  ده. خوب كه دقت كرد ديد يكي نيست. رساند خود را به بشقاب غذاي عادل مي
بو از عرق بي تفاوت نشسته و بددرحال دزدي برنج از بشقاب عادل بودند و او با تني خيس 

دومي، . ها را دستگير كرد و در زير نور زرد لهش كرد يكي از مورچهفكري كرد و . بود
زرنگ از آب در آمد و چند دقيقه طول كشيد تا  ها اما سرانجام يكي از مورچه ...سومي

كرد از دست او خارج  تازه بعد از دستگيري در كمال شجاعت سعي مي. دستگيرش بكند
  .بشود
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نهفته  ي نكته" :دار به خود گرفت و گفت عادل چشمانش را كمي بست و حالتي خنده
ات  جانور با اين كار به تو و دادگاه بي وكيل و قاضي در اين اعتراض مورچه را نگرفتي؟

   ".معترضه
بعد شروع . مقداري هم برنج برداشت و گذاشت كنارش. مورچه را سريع گذاشت كنار در

. كرد كرد و به جلو در منتقل مي ها را تك به تك بازداشت مي مورچه. كرد به پاكسازي بشقاب
چسبيد با يك فوت از زير  ن كه مورچه به برنج ميگذاشت جلو جانور و به محض اي برنجي مي

  . اي در سلول نماند آن قدر به اين كار ادامه داد كه ديگر مورچه. كرد در بيرونش مي
  .  كمي بعد برگشت و معترض عادل شد كه چرا غذايش را نخورده

 وقتي كالفه بود. شود دانست او هميشه دم غروب كالفه مي حت بود، شايد مياعادل نار
ه اي را ب عصبانيت و فشار، خيلي كوتاه، لحظه. گشت تا عصباني بشود به دنبال بهانه مي

ضربات شالق نفسش را . خاطرش آورد كه لشگري، او و عادل را از بند كشيده بود بيرون
كمي . اما حيف كه اين داد را او كمي دير شنيده بود. عادل داد زد، من خبر ندارم. بريده بود

ه بر شيطون لعنت، اول ب. اخوي عصبانيت فايده نداره" :ش گفتم درگوشآرابعد سايه 
اي كرد و  خنده ".ها گير دادي حاال هم نوبت خودته؟ به ما چه كه شالق درد داره مورچه

  .يگر پتو را هم كنار زدد ي ناگهان بلند شد و رفت گوشه
دو . كامل ساعت در خالء دو. دو ساعت به كركره آهني پشت پنجره خيره شده بود

بعد خسته از ايستادن باز پتو را برگرداند روي . ساعت بدون يك ذره فكر يا خيال يا رويا
  . پنجره و چشم دوخت به پشت سايه

اون دختر دهاتي رو ديدي؟ لپش مثل ": گفتو سايه تكاني خورد و رفت پشت سرش  
هاي  ايستگاه ي بقيه" :ادامه دادو بعد با حالتي جدي خيره شد به او  "گوجه فرنگي نبود؟

  "خواهي ببيني؟ قطار را نمي
  "؟چي؟ چرا":گفت

  "؟يهاي خواستي خودت رو بكشي يا نه شايد منتظر بچه هيچي، فكر كردم مي"
و بيرون پرت كنم؟  ر ذارن خودم ها كه نمي طوري؟ نردهه خودكشي؟ چه خوب، اما چ"
پا  رفت به طرف  چهار دست و د وبعد زانو ز ".تونم بكنم كه نمي بيني، اين همه آهن رو نمي

ترسيده بود و قلبش . آمد صداهاي مختلفي از بيرون مي. در و سرش را گذاشت روي زمين
صداي باز و بسته شدن در . داد زده سرش را به زمين فشار مي نگران و وحشت. زد تند تند مي

اضطراب و ترسش  بر با باز شدن هر در. معلوم نبود چرا قطار ايستاده بود. آمد ها مي كابين
پا و گاه نشسته در  عادل هم مشوش بود و درست مثل او گاه چهار دست و. شد افزوده مي

 :عادل داد زد. با شنيدن صداي لشگري يك آن هر دو ميخكوب شدند .بودتب و تاب  
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در گوشش  صدا. ديد، عجب ترسوهايي بودند خواب مي حتمن "گرگ را شنيدي؟ ي زوزه"
  .اي اذان بودحتمن صد. پيچيد

چرا مامور با باز كردن در كوپه از خواب بيدارش . شد اما پس چرا از خواب بيدار نمي
حسرت سكوت  كرد تا توي ليوان قرمزش گوشت داغ بذاره؟ زانو زده بود پشت در و در نمي
وار و به سرعت  چرتش گرفت بود كه در صائقه خسته و ترسيده،. زد غروب جيك نمي دم

گيجگاهش كمي شكاف   ي بد در به سرش خورد و گوشهبجناو تا آمد به خود  برق باز شد و
خود را رساند وسط سلول و  برداشت، اما  بدون اين كه دردي احساس كند چهار دست و پا

همه چيز دور سرش شروع . حتمن قطار از ريل خارج شده. خواب هم نبود اديگر حت .نشست
طور  همين. خود گرگه. كالغ نيست. گاه نكنرو نقار قارش " :عادل داد زد. كرد چرخيدن

  ".فقط نترس و به من نگاه كن. كه نشستي بشين و هيچ تكان نخور
ها بايكوتش خواهند  بچهخواست از عادل بپرسد كه اگر باز بترسد . اما خيلي ترسيده بود

هاش گداما ل. زدن شروع كرد به تن او لگد وار گرگ كه تمام شد ديوانه قارقار. كرد، نشد
اما پس اين . مرده بود ديگر خوب شايد. كرد اصلن او ديگر دردي حس نمي. دردي نداشت

كنه؟ پس چرا  ها چيست؟ خواست از عادل بپرسه كه اگه اين گرگه، پس چرا قار قار مي خون
بعد از اين فكر  .افتاد و از خير سوالش گذشت ها ياد بچه زنه، پس چنگالش كو؟ اما  لگد مي

ديگر از بس بي . در باز بود و خون همه جا پخش شده بود. دل را ديگر نديدبود كه عا
به . اما نتوانست. خواست بغل گوشش را يه كم بخاراندبود و حركت نشسته بودخسته شده 

  .جز صورت، خون از گوش چپش هم سرازير شده بود
يش  هم رد پا. آمد بوي گرگ هم ديگر نمي. ها در حال مات شدن بود كم كم همه رنگ

. ساز بودن و چند و در هم قرآصداي گنگ . شد صدايي آرام آرام نزديك مي. ديگر پيدا نبود
شد اما ديگر مطمئن بود  تر مي گر چه هر لحظه بي حس. كمي كه گذشت صدا بلندتر شد

ن را آصداي قر. ن و ديگري سمفوني بودآيكي قر. كه صدا دو موج كاملن متفاوتي دارد
هر وقت اين . نه مالر بود ي د اما سمفوني احتمالن سمفوني شمارهدا وب تشخيص نميخ

خود فشار آورد تا فكرش را ادامه بدهد ه چي؟ كمي ب... شنيد بي اختيار ياد مر سمفوني را مي
حواسش را كاملن از دست داده بود و در . نااميد پي ادامه احساسش گشت، بي فايده بود. نشد

طور كه دو زانو نشسته بود  گان، همان ن  به كما رفتهچو سكوت محض، سرد و بي حال هم
  .    بي حال از بغل، خوابيد روي زمين

  28/3/2011سيدني  
                               
 



          

 حميد رضا ايروانيان

  من روياي كودكي
  
  
به صندلي . كالفه شده بوديم. آمدندهنوز چند نفر ديگر بايد مي. و اتوبوس نشسته بوديمت
 ،متوسط با قدي مردي. صدايي شنيدم. حت خود تكيه دادم و از پنجره بيرون را نگاه كردمرا

انگاري خود . كرد  انتهاي اتوبوس ايستاده بود و با عصبانيت داشت غرولند ميبا ريشي سفيد 
حسابي عرق كرده . اي بعد آن چند نفر هم آمدند لحظه. از پله اتوبوس پايين رفت. راننده بود

  .بودند
شما زير . هيچ كس حق بيرون رفتن از اين اتوبوس را ندارد. امنيت شما با من است"

  ".حمايت من در امان هستيد

  . زد اش بلند و بلند حرف مي راننده بود كه با صداي  نخراشيده
.  نفس راحتي كشيدم. چشمانم را كه بستم اتوبوس تكاني خورد و آرام حركت كرد

قدر طول كشيد؟ اما يكي دو ساعت بعد ه دانم چ نمي. ج شدخيلي زود اتوبوس از شهر خار
هاي نرم و راحت  انگاري دوست نداشتند از صندلي  .هيچ كس پياده نشد.  اتوبوس ايستاد

كنيم كسي  االن حركت مي": ، گفتمان موقع صداي راننده هم بلند شده. خود پايين بيايند
  ".پياده نشود

. خواستم پياده شوم مي. از صندلي خود را نداشت اما انگاري هيچ كسي رغبت بلند شدن
نسيم خنكي به . پياده شدم. هيچ كس حواسش به من نبود. آرام اين و آن را نگاه كردم

دانستم كجا رفته  نمي. خبري از راننده و شاگردش نبود. اطراف را نگاه كردم. صورتم خورد
درخت تا به فلك  .ز را از يادم بردام بود همه چي اما درخت  بزرگي  كه در چند قدمي. بودند

هيچ گاه در طول زندگيم درختي به اين عظمت . قطور و عجيبي داشت ي تنه. باال رفته بود
  .نديده بودم

  ".العاده است خداي من خارق"

انگاري با من . اش كشيدم هاي محكم و اليه اليه دستم را روي پوسته. تر رفتم نزديك
  .بالفاصله پشت سرم را نگاه كردم. دمناگاه  صدايي شني. زد حرف مي

  "خدايا اين ديگر چه جانوري است؟"

لباس . بندي درشت و صورتي آفتاب سوخته كنار اتوبوس ايستاده بود مردي با استخوان
 .ام گرفت خنده. آهنتن پوشي به جنس  اي سياه بر سر داشت با پارچه و عجيبي به تن 
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اما داشت با راننده . فتمجلوتر ر. و اخاذي دارد ي است كه قصد گداييا گفتم شايد ديوانه
هاي  از ميان شاخه .بار ديگر به درخت نگريستم نگاهم را از او دزديدم و  .زد حرف مي

اي  خواست براي لحظه قدر دلم ميه چ. ايي از نورخورشيد به چشمانم خورده انبوهش رشته
  .شدم بايد زود سوار مي .اما مجال ماندن نبود. خوابيدم مي هاي انبوهش زير شاخه

راه را  نكرد مسلم اين گونه كه حركت ميو كرد  اتوبوس را ديدم كه  داشت حركت مي
  .بست هاي ديگر مي براي  عبور ماشين

   "؟ي من اين ديگر چه بازي مضحكي استخدا"
م زدن فرياد جلواما صداي ماشين ديگري   .مدرويد، من جا مان كجا مي: خواستم داد بزنم

مردي عصباني پياده  .آلود و مشكي رنگ كنار اتوبوس ايستاد ، گلماشيني بزرگ. فتگررا 
فرياد . از اتوبوس پياده شده بود او هم كه حاال رفت بي محابا به سمت راننده  و شد
  ند؟ا هراه  او را بست كه به چه حقي جلو كرد كشيد و اعتراض مي مي

را پايين كشيد و  شيشه. سياه رنگ بوديك نفر ديگر درون ماشين .  صدايي ديگر شنيدم
خسته شده . هاي زن مشغول بحث با راننده شد اما مرد بي توجه به حرف. مرد را صدا كرد

  . بودم
اي از دود فرو  صورتم در هاله. ي به آن زدمپكي عميق. سيگاري را از جيبم بيرون آوردم

. جاي خود ميخكوب كرد مرا در، صداي فرياد دلخراشي به طرف اتوبوس حركت كردم. رفت
ور  پوش به سمتش حمله مر د ناشناس زره. رفت مرد بيچاره را ديدم كه چند گام به عقب مي

  .باتعجب نگاهشان كردم .كرد داشت  التماس مي. شد
  ".،  خب نگذار به جان هم بيفتنداي بي غيرت نامرد"

نوك چاقوي  .فتمقدمي جلوتر ر. سراسيمه آن دو را نگاه كردم .فرياد ديگري زدمرد 
  .آلود بود چاقو خون ي اما  تيغه  .بزرگش را در خاك فرو كرده بود

  "خدايا چه اتفاقي افتاد؟"

كشيد و از  ، جيغ ميحاال زن نيز پايين آمده بود. مثل گوسفندي روي زمين افتاد مرد
بود ها  افتاده  روي  سنگ ريزه. داد اما هيچ كس جوابش را نمي. خواست اين و آن كمك مي

.  نقش بسته بوداش  پيراهنش پاره پاره شده بودند و شكاف عميقي روي سينه. ناليد و مي
اطميناني مضحك  گويي. دميد كشيد و دودش را به صورت مرد ناشناس مي راننده سيگار مي

  .كرد ها را وادر به بي توجهي مي آن
 صداي  مرد را گويي هيچ كس . ها را كشيده بودند همه پرده .در اتوبوس بسته بود

هاي گرمش را  گويي داشت خون. درخشيد اش مي آفتاب  داغ روي بدن تيره. شنيد نمي
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گوشت بدنش بر اثر جراحت عميقي كه به او وارد  آمده،  بيرون زده اي  تكه. كرد خشك  مي
  .سيخ شدند موهاي ريز بدنم. بود

  ".يد، رحم كنرحم كنيد من چه گفتم ؟ رمگ" :مرد زخمي با  زاري گفت
از دهانش خارج  يخون گرم .لرزيد دستانش مي. آلودش را به سويش برد دستان خون

  .جا را رنگين كرد شد و زمين داغ آن
باز . آب دهانم را قورت دادم .پوش خنديد و آب دهانش را به صورتش پاشيد مرد زره

  ".ببند دستانش را". صداي آن يكي را شنيدم
هنوز  كشيد و زن جيغ مي  .فريادي كشيد. يش زدبا تيزي كفشش لقد محكمي به پهلو

يكي از آن دو دهانش را با دست گرفت و با روسري خودش  .كرد داشت  التماسشان مي
دست و پاهايم  .در جاي خود ميخكوب شده بودم. سيگار از دستم افتاد. دهانش را بست

  ".آن يكي": فتصدايي گ. كردم  بايست مي كار ميه دانستم آن لحظه چ نمي.  لرزيد مي

را به سمت راننده سرش . كرد با حيرت نگاهم مي. پوش خودش بود ، همان مرد زره
  "؟آمدهاين يكي چرا بيرون ": برگرداند ، گفت

برو احمق ": ، گفتپك عميقي به سيگارش زد .راننده با تعجب سرش را تكاني داد
  ".جا باشد بگيرش، او نبايد اين

انگاري جثه  . ت حركت نداشتمرئج. رس خشك شده بود پاهايم از ت. به سمت من آمد 
طراف را با كردم؟ ا كار ميه پس بايد چ. مقاومت كنمشد كه بتوانم  مرد مانع از آن مي

كه بتوانم از خود دفاع  ، آهني و يا هر وسيله ديگريبه دنبال چوبي. چشمان هراسانم پاييدم
  سپردم؟ اومت خودم را به دست او ميآيا بايد بي مق. ولي چيزي نيافتم . گشتم كنم  مي

  .قطور درخت خورد ي ناگاه دستم به تنه.  كمي عقب رفتم
  ".آه خدايا درخت"

رخت را بارها و بارها ديده شايد هم زماني ديگر اين د ،كردم جايي ديگر احساس مي
از . كافي دارممهارت فقط يادم آمد كه در باال رفتن از درخت . نيامد چيزي يادم. بودم

ده و با پاهاي برهنه  ز وحشتمثل مارمولكي . به تنه قطور درخت چسبيدم  .تا به حال كودكي
هايش را به طرفم دراز كرده بود و  انگاري دست  .گرماي عجيبي درونم دميده شد. باال رفتم

  .كشيد هاي قوي و تنومنش به سوي خود مي مرا با دست
  "...اين قدرت .. ها  اين دست.. آه خداي من "

نست با دست مرا پايين قدر سريع باال رفتم كه وقتي  مرد به درخت  رسيد نتوا آن
شد كه با اين سرعت و عجله از اين درخت تنومند و عجيب و  خودم هم باورم نمي. بكشد

با تعجب نگاهم پوش  مرد زره.  از آن باال پايين را نگاه كردم. اي باال بروم هيچ وسيله دونب
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دانم  نمي. فريادي شنيدم. چاقويش را به تنه درخت فرو كرد. گفت زا ميفحش و ناسكرد،  مي
  . اما اين بار راننده اتوبوس بود .و فريادي ديگر..!!  اد درخت بودشايد فري .از كجا بود

  "كني ؟ پس چه شد؟ چرا گذاشتي فرار كند؟ داري چه غلطي مي"
ورد هايش را در آ كفش. تصميمش را گرفت. اما چيزي نگفت .پوش نگاهش كرد مرد زره

آلود  هاي غضب چشمانم به نگاه. نفس راحتي كشيدم. اما افتاد رودو سعي كرد از درخت باال ب
ناگاه چاقوي بزرگش را به سمت من نشانه   .انگيز و هراسناك بود نفرت. بارش افتاد و خون
   .تم فكري بكنم چاقو را به طرفم پرتاب كرد، اما همين كه خواسرفت

. پشت ديوار زميني بزرگ و پهناور بود. آجري  پا به پاي درخت باال رفته بود ديواري
   .كردم گريختم و از آن ديوار عبور مي بايد مي. ها نبود فرصت نگاه كردن به دور دست

  .گشتم اي مي به دنبال چاره و من هراسان و مضطرب. آمد مرد با خشم باال مي
نگاهش . طور و با عظمت درخت اندكي خم شدقتنه . صداي هولناكي مرا به خود آورد

درخشيد و صورتم را براي  عجيب مياما . هايي از نور يا شعاع هايش بود دانم چشم نمي. كردم
خود را از عجله با . روي ديوار پريدم. درخت تا به ديوار خم شد. ايي بخشيداي روشن لحظه

هاي  غريد  و تكان مي.  كرددرخت تنه تنومندش را صاف و بلند . ديوار پايين انداختم
ديگر . انگار از آن باال با وحشت فرو افتاد. صداي فرياد مرد را شنيدم. خورد شديدي مي
. با تعجب و حيرت به درخت نگريستم. بلند شدم. نفس عميقي كشيدم .شنيدم صدايي نمي

جيبي بلند صداي ع. داد يهاي انبوه و قطورش را تكان شاخه .شايد او هم مرا خيره نگاه كرد
 .كالمي انه حتداشت و عظمتي ديگر نه  خورد، نه تكاني ي مثل هر درخت ديگر بعد .شد

نگاهم را دوختم به . برد آن سو ميها را به اين سو و  آن و وزيد هايش مي باد در ميان شاخه
 .لبم را گزيدم و با شتاب مسير  طوالني راه را برگشتم.  ه مقابل چشمانم بودكپهناي بزرگي 

  
 راهاي همكاران  و كتابي جنگ زمان  هاي گذشته شماره

 :هاي آنالين اهگاز فروش
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  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد



      

 كوشيار پارسي
ها پستان  

  
پاهام را محكم بر زمين گذاشتم تا . داد كه نه تكان مي ناآرام بود و از سر نارضايتي سر آن

اش فشردم تا فرصت هر حركت  تر بر پشت نفس عميق كشيدم و دستم را بيش. نكشانَدم
رقصيد، از كنارمان رد شد و نگاهي به من  مي تونيكه داشت با  سوفي. خودسرانه را بگيرم

هاش موج  د اسب، با حركت شانهموهاي بلندش مثل يال بلن. انداخت، چشمك زد و خنديد
 آن. تواني كمي تندتر برقصي ، مربي تانگو آمد طرفم با اين اشاره كه ميمارك. داشت برمي

باز پريدن آغاز كرد و من . مانع به زمين كوبيده باشد، نگاهم كرد مثل اسبي كه سوار را جلو
  . گذاشتم تا مهارش كنم ي توانم را مي بايد همه

  
كشد و  آهي مي. كند بينم كه دارد موهاش را مرتب مي شويي مي را تو دست سوفي
  . نشينيم گرديم و سر ميز مي با هم برمي ".توني امروز بداخالق است":گويد مي

مان تا ببيند شيريني و  آيد طرف مي ماري. ي رقص تانگو است گي مدرسه جشن ده ساله
آن قدش كمي از تو . برقصبا سوفي ":گويد شراب روي ميز رو به راه است و به من مي

كنم  گويم و رويم را مي چيزي نمي. كوبد و به ران كت و كلفت خودش مي ".بلندتر است
  . زند كه با مرد كنار دستي حرف مي آنسوي 

  
. زند ي بزرگي به چشم مي قواره عينك با قاب بي آن. اتوموبيل بوي عرق تن گرفته است

. رقصم ي بعد من با تو مي از جلسه":گويد گيرد و مي صورت مي هاش را جلو دست سوفي
   ".زند توني دايم غر مي

ترين  به. با جشني سراسري. شود ي رقص آغاز مي ي تازه ي ديگر دوره سه هفته
مان انگار داريم در بوئنوس  همه. رقصندگان از شهرهاي ديگر خواهند آمد تا نمايش بدهند

اي در  ي در شهرمان، هر شنبه در كافها هر سه شنبه شب در كافه. كنيم آيرس زندگي مي
زندگي بدون . هاي ديگر را هم اگر بخواهيم در شهرهاي ديگر آمستردام، و روزها و شب

من به  "تو با كي خواهي رقصيد؟":پرسد از من مي سوفي. تانگو انگار غيرممكن شده است
هاي  عد به رانشوم كه از چاك ِ پيراهن بلند سرخش بيرون زده است و ب هاش خيره مي ران

هاي  به شانه ".با تو":گويم بندم و مي هام را مي چشم. كنم فكر مي آنچوب كبريتي 
  . تازد رود و مثل اسبي سركش مي كنم كه در هر گامي باال و پايين مي فكر مي آناستخواني 
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پرده را . شويد زير دوش ايستاده و موهاش را مي. بينم را برهنه مي سوفيدر حمام، 
ي  كنم و در كيسه لباس از تن مي ".گذارم تا بروي زيرش دوش را باز مي":استنكشيده 

از كنار هم . دارم ام برمي لباس تميز و حوله را از چمدان سفري. گذارم پالستيكي مي
. قد خودم است درست هم سوفي. آيد روم زير دوش و او بيرون مي گذريم و من مي مي

  . وك شكالتي برجستهاند با ن هاش شق و رق ايستاده پستان
هاي ديگر رقصنده،  ي زوج درباره. زند در حال خشك كردن خودش با من حرف مي

ي جشن سه  رفت، درباره تونيخور از ما جدا شد و به اتاق  كه دل آني  درباره ،تونيي  درباره
  . هفته بعد

ام و تنها  پرده را كشيده. شويم ريزد و با اسفنج آبي رنگ تنم را مي آب گرم بر تنم مي
هاي رقص در  هاي هتل براي زوج اتاق. قرارها همه به هم ريخته است. شوم صداش را مي

در . اما در همين روز اول، هر كسي زوج اتاقش را انتخاب كرده است. اند آخر هفته رزرو شده
راه . خودم خواسته بودم. ي جدا از هم بگذارند نفره قرار بود كه دو تخت يك آناتاق من و 

لباس پوشيده  سوفيآيم،  از زير دوش كه بيرون مي. نفره نداشتند اتاق يك. گري نبوددي
  . است

پس از شام و دسر هر كسي . استيك گردن ورزا با سس تند. شام، غذاي آرژانتيني است
ها  بعضي. زنيم ايم حرف مي ايم و داريم از آخرين فيلمي كه ديده ما نشسته. رود به جمعي مي

ديوار اتاق زرد . رويم مان مي به اتاق سوفيساعت دوازده من و . كنند ماشا ميويزيون ت تله
 سوفي. كنيم هر دو به آن نگاه مي. ي اسب سواري است با تابلو نقاشي از صحنه

. كند اي پرت مي آورد و به گوشه كفش از پا درمي "اين اسب است يا ماديان؟":پرسد مي
باره شروع  يك سوفي. كند يقي ديسكو پخش ميموس. كنم راديوي كنار تخت را روشن مي

خودش مثل . دگوي كند و متلك مي هي داد و فرياد مي. اين ماري زن احمقي است":كند مي
امروز به تو چي گفت؟ اصلن به او چه ". اند صورتش را گرفته موهاش جلو ".خوك است
  .روم مسواك بزنم دهم و مي سر تكان مي "ربطي دارد؟

هام كه به تاريكي  چشم. تپد دلم مي "جايت خوب است؟":پرسد مي .اتاق تاريك است
. فقط خسته نيستم. بله، عالي است". بينم كه دراز كشيده است را مي سوفيكند،  عادت مي
. آيد از دور صداي موسيقي پيانو مي. "من هم نه". كنم خودم را رو تخت ولو مي "تو چي؟

دهند؟ بازوي راستم درد  دارند قلقلكش مي":ويدگ مي سوفي. آيد ي زني مي صداي بلند خنده
با سرانگشتانم . شوم بلند مي. كند دستش را از زير پتو دراز مي "آيي ماساژ بدهي؟ كند، مي مي

موجي از . از مچ تا آرنج و بعد باالتر، قسمت نرم داخلي بازو. كشم بر پوست بازويش مي
احساس خوبي است، با ". كنم س ميمورمور پوستش را با سرانگشتانم ح. گذرد پوستش مي
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. انگار اين لمس پايان نخواهد داشت. نرم. دهند انگشتانم به نوازش بازو ادامه مي ".قلقلك
. كنيم خوابد و هر دو در تاريكي به بازوش نگاه مي زند و به پهلو مي چرخ مي سوفي
ف دستم با يك انگشت از ك. كشد و بازوش را عقب مي ".ست حاال نوبت تو":گويد مي
پچ پچ . توانم دستم را بي حركت نگه دارم نمي. گيرد ام مي خنده. كشد تا زير بغلم مي
بيا رو شكم دراز بكش تا خط پشتت را نوازش . صبر كن، من كار بهتري بلدم":كند مي
ده انگشت را بر پشتم . زنم روم رو تخت و پيراهنم را باال مي مي. كند برام جا باز مي ".كنم
دهد و باال  چرخاند و تاب مي به نرمي انگشتان را روي پوست مي. افتم به لرزه مي .گذارد مي

  .كنم و هم نه آن قدر نرم كه هم حس مي. كشد و پايين مي
در زير شكم چيزي به جنبش . گذرد زماني مي. ام چشمانم را بسته. گويم چيزي نمي

حاال يك چيزي بر ":گويد د ميبلن سوفي. شود حالم دگرگون مي. گيرد افتد و تابم را مي مي
: نويسد با يك انگشت حروف درشتي بر پشتم مي ".ام نويسم و تو بگو چه نوشته پشتت مي

. م.ا.ل.س. لرزم رسد، مي انگشت به كمرم كه مي. گويم فوري مي. ش.ك.ر.س
حاال . باشد":گذارد هر دو دستش را بر پشتم مي ".ها كوتاه است اين كلمه. لوس":گويم مي

  . كشد و انگشتانش را بر پشتم مي ".نويسم تري مي ي مشكل كلمه
گذارم  دستم را بر پشتش مي. زند اش را باال مي كشد و پيراهن به شكم دراز مي سوفي

. روند هاشان مي آيد كه دارند به اتاق رو صداي كساني مي از راه. كه گرم است و صاف
نوك يكي از . غلتد ه پهلو ميكمي ب سوفي "...توانم خوب  اين جوري نمي":گويم مي

اين جوري خسته ". گردم هاش مي دنبال چشم. آيد هاش در تاريكي به جلوه مي پستان
. ايم به هم چسبيده. سرم كنارش مي ".خواهي ادامه دهم، بايد دراز بكشم اگر مي. شوم مي

 ر شانهاز س. دهند انگشتانم به نوازش پشت ادامه مي. كنم بازدمش را بر صورتم احساس مي
بعد . سرانم دمي كوتاه انگشتم را به زير كش مي. شورت تر؛ تا كش به پشت، كمر و پايين

بلند . آيد گويد كه خوشش مي مي. خواند نويسم كه همه را مي پنج كلمه بر پشتش مي
. هم چون من بيدار ِ بيدار است سوفي "اي؟ خسته":پرسم مي. نشينم شوم و رو زانوهام مي مي

دو پايم . كشم به نرمي باال مي ".تواني تر مي به. بنشين رو باسنم". د ادامه دهدخواه دلش مي
به شكم . كنم نشينم و به پشت و گردنش نگاه مي راست مي. چسبانم را به دو سوي باسن مي

. شود تنم داغ مي. سرم به پايين كنم و مي با دست كمي گردنش را نوازش مي. خوابيده است
تواني دو  مي":پرسم مي. پشتم عرق كرده است. كند دارد با لبخند نگاهم ميسوار ِ اسب ِ تابلو 

هاش  شوم و دستانم را از زير بازو به دنده خم مي. كشد آهي مي "دستت را ستون تنت كني؟
ها به پايين  سرانگشتانم را از زير دنده. خورند اش مي انگشتان شست به زير بغل. چسبانم مي

كنم و آرام خم  شكم را نوازش مي. خندد زند و مي نفس مي نفس. دهم تا باسن سر مي
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چرخانم و  سرم را مي. اند، بي تكيه بر تشك هاش حاال آويخته آگاه به اين كه پستان. شوم مي
. شناسم پيچشي غريب كه نمي. هنوز شكم درد و پيچ دارد. شان بينم مي. كنم از پهلو نگاه مي

و  "دوست داري؟":پرسم مي. پاهام سنگين است. دهد مشتي گره كرده شكم را فشار مي
ها را  گذارم و نوك آن ها مي دستانم را رو پستان. ام پيش از آن كه پاسخ دهد، كارم را كرده

  . گيرم ميان انگشت شست و اشاره مي
كشم و باز رو به پايين  هام را پس مي دست. نرم و پر با نوك سفت. آيم به هيجان مي

ها  باز دستم را سوي پستان. كشم نقش خورشيد بر پوست ميانش مي سرانم و بعد كمر و مي
كشد و صداي غريبي از گلو  آهي مي سوفي. گيرم ها را ميان انگشتان مي برم و نوك مي

  . فشرم به تنش چسبانم و خودم را مي ش مي صورتم را به شانه. دهد بيرون مي
ستانش چسبيده است و دهم و دست چپ به پ با دست راست به نوازش تن ادامه مي

ام و منتظرم و  ام و نفس در سينه حبس كرده اش داده ام را حاال به باسن ي تكيه همه
پاهام دارند ":شكند سكوت را مي سوفيخواهم براي هميشه به همان حال بمانم كه  مي

 چسباند و تا به خود بيايم، چرخ برد و سفت به من مي اش را باال مي و باسن ".روند خواب مي
  . چنان كه نوك پستاني ميان لبانم است. زند مي
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  قاضي ربيحاوي
 غارتگر

  
  
 

الزم نيست زنم اين را . دار نيستم قدر دل و جرأت اين نمن غارتگر نيستم باور كن من اصل
. ي فروشگاهي دزدانه داخل شوم ي شكسته از الي شيشه من ترسوتر از آن هستم كه. بداند

اند، با يك بسته  ير مرا ضبط كردهها تصو دانم كه دوربين مي .اين را هم الزم نيست زنم بداند
گردم براي يافتن راه  در فروشگاه آشوبزده حيران به دور خود مي توي بغلم دارم گيج و گنگ

زنم در بازجويي . نبود. م جنس دزدي نيست كه من در بغل گرفته فرار اما باور كن جنسي
او راستگوترين . زدم غارتگري و قاتي شدن با آشوبگرها از خانه بيرون گفته كه من به قصد

قصد غارتگري از خانه بيرون زدم اما اتهامِ قاتي شدن با  من به البته كه زن دنيا است
مقصود زنم اين نبود كه او مرا به اين كار تحريك كرد و . نشدم من با آنها قاتي! آشوبگرها

ه كاري نداشته او تأكيد كرد كه با آشوبگرهاي بيكار. بيرونم فرستاد به قصد غارتگري از خانه
. من هم به او قول دادم كه خيلي مراقب باشم. خرابكاري شركت نكنم باشم و در هيچ

او صداهايي از بيرون . دانستيم چه اتفاقي افتاده گفت ما هنوز نمي طور كه خودش هم همان
چه . رسد يشنود و هر بويي اول به مشام او م صدايي را او پيش از من مي هر. شنيده بود

تر شده  بعد كنجكاويش بيش. كند براي مردي كه با چنين زني زندگي مي يِ خياليآسودگ
موقع من توي   اي رهگذري چيزي بپرسد اما همان توي بالكن از همسايه خواسته بيايد مي

من كه . نتوانسته از روي ويلچرش بلند شود چفت درِ رو به بالكن را باز كند حمام بودم و او
هاي بزرگ و  روند توي فروشگاه و گفت شنيدي كه مردم دارند ميم ابيرون آمد از حمام

كه پولش را بپردازند؟ گفت بدون  پرسيدم بدون اين! دارند خواهد برمي مي هرچه دلشان
گفت كجاي . تپاندشان توي زندان كند و مي گفتم پليس دستگيرشان مي .پرداخت يك سكه

توانيم از  گر درِ بالكن را باز بكنيم ميگفت ا. ديگر كاري ساخته نيست كاري مرد؟ از پليس
داخل ذهنم هنوز درهم و بي  اصداها در اطراف گوشم حت. صحنه را ببينيم همين جا هم
. هاي زباله ه خارج شدم فقط تا محل تجمع كيسهبار از خان روز فقط يك آن. معني بودند

ي خيابان كُشته و ها گفت كه پليس يك شخصِ بي گناه را تو از همسايه توي راه پله يكي
من . خواهند اند و توضيحي براي اين اتفاق مي جا جمع شده اند يك االن هم مردم آمده

وقت نداشتم بايستم با او مكالمه كنم و . شود نگران نباش درست مي خنديدم و گفتم باالخره
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ن ها چيزي نيست كه من و او از آن سر دربياوريم، چيزي است بي اتفاق جور بگويم كه اين
با خنده از او دور . همسايه با تعجب نگاهم كرد. شود هميشه حل مي پليس و مردم، و مثل

پرسيد . تر بود هم از درِ آپارتمان بيرون نزده بود اما اطالعاتش بيش بار يك ازنم حت. شدم
پشت صندلي . اي رو به بالكن را باز كردم درِ شيشه. كني؟ گفتم بله را باز مي داري درِ بالكن

 توانستم كمي از لختيِ سينه از باالي سر او مي. به من خنديد چرخيد رو. هل دادم را او

 .كي در پراندم رساندم به بالكن كوچ هاي صندلي را از روي پاشنه چرخ. سفيدش را ببينم
 ديوار ي هايش را بگذارد بر لبه صندلي را طوري قرار دادم مثل هميشه كه او بتواند آرنج

قدر بلند بود كه  شنوي؟ صداي همهمه آن صداي مردم را نمي ني تو واقععنگفت ي. بالكن
با  ش اينِ كه گفت خوبي. هايشان تم نوجوان هستند با ماجراجوييگف. شد خوبي شنيده مي به

پز  خاطر نيازي كه دارند بلكه فقط برايه گفتم نه ب. خنديد. گردند دست پر به خانه برمي
داد  فته بودم، او حرف خود را بدون اعتنا به حرف من ادامهاما انگار من چيزي نگ. دادن

نوجوان  گفتم خدا را شُكر ما ديگر. آورند نِ كه چيزهاي با ارزش به خانه ميگفت و مهم اي
  .گفت پير هم نيستيم. ها به سرمان بزند جور ماجراجويي نيستيم كه فكر اين

هاي آتش  داي عبور ماشينگرفت قاتي با ص شد اوج مي تر مي صداي هجوم مردم بيش
طرفم ه زنم چرخيد ب. هاي پليس و صداي شكستن صداي دور شدن آژير ماشين نشاني

ست اين را به من  ها مدت يا گفت؟. خواست بگويد دوستم دارد انگار مي طوري نگاهم كرد
. ست بين ما رد و بدل نشده ها هايش بود، از آن لبخندها كه مدت روي لب لبخند هم. نگفته

اين حرف او حس . آيي تر به نظر مي سن خودت هم جوان تو از نفت اتفاقگ
طرف خياباني چرخاند كه محل حادثه بود و از ه بعد باز سر ب اي در تنم لغزاند كننده خوشحال

پرسيدم براي . دخترهاشان گفت خوش به حال دوست. شود نمي شد روي بالكن ما ديده نمي
زد گفت  ر داشت با شخص ديگري حرف ميزنم انگا دارند؟ پسرِ غارتگر كه دوست اين

پوشد كه  موضوع اينِ كه طرف لباسي را مي .ادامه داد .سكوت كردم. موضوع پول نيست
خصوص اگر آن ه آن خودش را به خطر انداخته ب خاطر به دست آوردنه داند عاشقش ب مي

شوق از آن چيزي كه فقط عاشق و مع گفت يك. غش غش خنديد. جنس لباسِ زير باشد
اش را قطع كرد و آه كشيد گفت حيف  خنده. گفت مگر نه؟ هيچ نگفتم. خنديد مي. خبر دارند

رفتم براي تو يك چيزي  گرنه مي و توانم از اين صندليِ گاييده بيرون بيايم كه من نمي
خنديد  مي. ديده بشود به راحتي ت از پشتش ي مردانگي پوشيش همه آوردم كه وقتي مي مي

با خنده نگاهي به من انداخت كه  باز. جنبيدند هاي دستش در تماس با شلوارم مي تو انگش
. هاي دور به ياد روزها و شب مرا برد. قبل از مريض شدنش معناي قشنگي براي ما داشت

. خود پيچيد و به آسمان رفت ها دود سياه مثل مار به بعد ديديم از جايي همان نزديكي
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گذشت كه حاال ماموران پليس  ناخودآگاه اين فكرِ شوم در سرم كنم كه اعتراف مي. رفت مي
ي ما  پليس در خيابان محله و آتش نشاني به محل آتش گرفته خواهند رفت و تعداد كمي

خوردم پرسيدم چي  يكه. طور هم هست زنم گفت مطمئنم كه همين. باقي خواهند ماند
تواند؟  ميباشد،  همه جاي شهر تواند در يك زمان در طور است؟ گفت پليس كه نمي همين

صداي زنم . پوشيدم ام را هاي كتاني از بالكن به اتاق برگشتم كفش. تواند گفتم نه، نمي
بلندتر حرف زد انگار  اين بار با صداي. گردم روي بيرون؟ گفتم زود برمي پرسيد داري مي

دت را جمع و خو گوي ما را بشنوند، گفت پس باالخرهو  ها صداي گفت خواست همسايه مي
گفت چون  تواني فكر مرا بخواني؟ طور ميه گفتم تو چ. جور كردي كه بروي شير بخري
. غذا بود يك اسكناس و چندتا سكه روي ميز. بلند خنديد. يك قطره هم توي خانه نداريم

برداشتم گفتم  هاي او ي تُند ترسيده از لب رفتم يك بوسه. تم ريختم توي جيبمهمه را برداش
از خانه بيرون  كرد زير نگاه او كه انگار مرا به تختخواب دعوت مي. بينمت دي ميپس بزو

از . برايم تكان داد زنم با خنده دستي. توي كوچه نگاهي به باال رو به بالكن انداختم. زدم
كه حاال  طرف خيابان اصلي رفتمه ب. هاش خواندم كه گفت عاشق من است حركت لب

پوشانده  هاي خود را ها صورت تر آن بيش. كردند كومت ميهاي جوان محله بر آن ح بچه
ها قاتي  آن من با. بردند به داخل فروشگاهي اي هجوم مي گاه عده. زدند فرياد مي. بودند
 از ال. همه جا بود بوي دود. الي مردم تماشاگر و از دور ماجرا را پاييدمه ب ايستادم ال. نشدم

اين  متوجه نبودم كه چه شده و. دادم نمي خصوصي تشخيصه الي فريادها حرف به ب
نه  صداي زني در نزديكي گفت وقتي! كنند جور به همه چيز حمله مي ها چرا دارند اين هبچ

 صداي مردي. شوند جا كشيده مي ها باشد نه آينده خب معلوم ست به اين كار براي جوان

درست گفت چون يك  !بيني گذارد كف دستشان، مي رسد حقشان را مي گفت االن پليس مي
 ها بيرون توانستند مردم را از توي فروشگاه پليس سوار بر اسب ظاهر شدند اما هنوز نمي عده

 فروشگاهي كه هر دوسه هفته. فروشي محله بود نگاه من به فروشگاه بزرگ لباس. دبكشن

 هاي زنانه را يك به يك نگاه او لباس. دهم صندلي زنم را به داخل آن هل مي بار يك
گذارد و خيره به خود  ها را محضِ امتحان در مقابل آينه روي سينه مي كند و بعضي مي
گويم خوب است، خيلي به  طور است؟ من هميشه ميه گاه از من مي پرسد اين چ. شود مي

 كند و در آينه از من اندازد، ديگري را بر تن برانداز مي او لباس را به طرفي مي. يدآ  تو مي

. اندازد او اين يكي را هم به كناري مي. گويم بهتر از قبلي است كي چي؟ ميپرسد اين ي مي
او لباس  فقط گاهي. قدر پولدار نيستيم خواهيم چيزي بخريم چون ما آن دانيم كه نمي مي

دارد نه  ش ارزش پوشيدن گويد اين فروشگاه فقط لباس زير زنانه مي. خرد جا مي زير از آن
 هاي سواره توي خيابان بودند من خزيده بودم توي يك وقتي پليس. هيچ چيز ديگرش
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شناسم ولي متوجه نبودم كه  همه محل را من مثل كف دستم مي. كوچه تنگ كه ناآشنا بود
 وحشت و اضطراب از اين كه پليسي. ام به يك كوچه بن بست ها پناه برده ترس لگد اسب از

 به. ترسم من از پليس نمي. غريبهاين كوچه  طرف اسب خود را هدايت كند توي بيايد اين

چه دم دست داشتند مثل سنگ  هاي توي خيابان هر بچه. رسمت از اسب مي. نزنم نگو لطف
ي  شيشه. شدند ها كه ترسيده دور مي طرف اسبه كردند ب چوب و بطري خالي پرت مي و

ديدم كه يك سوراخ كوچك درست شده . فروشگاه لباس كي شكسته شد؟ نديدم بزرگ
انگار . روند تو خورند مي ها مثل مورچه با عجله هل مي فروشگاه و آدم پهناور ي شيشهوسط 

 شوند داخل ي غريزه از الي سوراخ تازه درست شده فرستاده مي خود، كه به اراده نه به اراده

 الزم نيست زنم اين را. سعي كردم مسلط بشوم بر ترسي كه بر من غالب بود. فروشگاه

 .طور مي توانم دست و پاهايم را جمع و جور كنمه كجا هستم و چ نتم دقيقدانس نمي. بداند
از . هايي كه هراسان درهم مي لوليدند مردم توي فروشگاه تبديل شده بودند به سايه

ي پليسي سواره ناگهان جلو صورتم ظاهر شد آن ترس بر من  اي كه پوتين آويخته لحظه
مردي با صداي . پياده رو آمد؟ زني جيغ كشيدبراي دستگير كردن من به . بود حاكم شده

همه . فرياد زد تكان بخور تكان بخور پليس توي بلندگو. سگي پارس كرد. بلند فحش داد
ت ديواري پنهان شده منتظر فرص در تكان و در تالش بودند مگر من، مثل دزدي پشت

به دنبالش بودم  آوردن چيزي كه خواستم پيش از به دست براي گريز از صحنه، اما من نمي
اي  فروشگاه بود كه حاال عده ي تمركز اصلي نگاهم به سوراخ روي شيشه. از صحنه بگريزم

اي چيزي را  كه بسته درحالي پريدند بيرون هاي درحال فرار از الي سوراخ مي مثل مورچه
ند و شد رو گُم مي توي پياده دويدند هاي حامله مي هايشان بعد مثل زن تپاندند زير لباس مي

من يكي از . را به صدا دربياورد شان كردند كه چند شب بعد پليس شبانه درِ خانه فكر نمي
دانستم مرد است يا  هنوز نمي. كردم ها را كه از سوراخ فروشگاه بيرون جهيده بود نشان آن
اي كه  طرف كوچهه خيابان گذشت آمد ب دويد از عرض. خود او به طرف من آمد ناصل. زن

. دوتا لبه آويخته در دو طرف داشت فرو رفته داخل كالهي كه نسرش كامل. بودممن در آن 
از توي سوراخ . چهره او را پوشانده بود هاي كولي را به يادم آورد دستمال رنگارنگي كه زن

بلوز بلند سياهش و جاش داد و از محكم بودن  كه بيرون پريد ايستاد بار خود را برد زير
 اول كمي بي هدف بر همان پياده رو به اين .شروع كرد به دويدنجاي آن مطمئن شد بعد 

هنوز . پليسي در نزديكي او نبود. نگاه كرد بعد باز ايستاد به اطراف. سو دويد سو و آن
جايي براي رفتن نداشت و يا انگار جهت خانه  انگار. تصميم نگرفته بود به كدام سمت برود

. ي من و ايستاد خيابان گذشت آمد پيچيد توي كوچه باالخره از عرض. خود را گُم كرده بود
هو  يك. عالمت سر به زير لباس او اشاره كردم پرسيدم چي داري؟ با. به من نگاه كرد
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. ه زير لباسش جا داده بودها را ماهران بسته. دارد بلوز را باال زد و نشانم داد كه چه ي لبه
. م داشت كه من به دنبالش بودمچيزي را ه هاش الي خرت و پرته خري؟ الب گفت مي

فوري اسكناسم را درآورده . دوست مي دارد لباس زير زنانه، از همان فروشگاهي كه زنم
ها را هم  سكه. سو تكان داد سو و آن اين ي خود را به به عالمت نه كله. نشانش دادم

سبيديم به دو ترسيده چ من و زن هر. گذشت پاهاي اسب گريزاني از سر كوچه تُند. درآوردم
هاي مرا از توي دستم قاپيد و  زن پول. بودند اي كثيف و عصباني پاهاي اسب قهوه. ديوار

. طرف عمق كوچهه پاي من و دويد ب انداخت جلو ها را از زير پيرهنش مقداري از شورت
را هم گفتم اما او صدايم را نشنيد يا حرفم  شايد. بن بست است خواستم بگويم كوچه مي

هنوز دور نشده . برداشتم و از كوچه بيرون دويدم هايم را من هم بسته. دويد رفتنفهميد، 
كردم پيش از آن كه پول را به  ها را نگاه مي شورت ي اندازه ي بودم كه فكر كردم بايد شماره

يكي از . ي سه تايي بود در مجموع سه تا بسته. كردم هرحال حاال نگاهه ب. زن داده باشم
چهارده  ي خواستم بود اما دوتاي ديگر نمره كه مي وازده، درست همانها شماره د بسته

اول تصميم گرفتم با . نيازِ من مورد نيازِ زنم بود چه مورد تر از آن بودند، دو شماره بزرگ
كردم اگر زنم براي آوردن لباس زيري كه دو نمره  ها با خانه بروم ولي بعد فكر همان
همه براي او مهم است، مرا سرزنش كند،  كه آن ، موضوعيست ي بدن او تر از اندازه بزرگ

اضافه كردن به اندازه  ي بدهم؟ دو شماره من در مقام يك شوهر عاشق چه جوابي دارم
به خود گفتم حاال كه من . شود بخشيده مي واقعيِ لباسِ زني، اشتباهي است كه به سختي

ام بگذار درست و  به او برداشتهدادن عشقم  ي چنين ترسناك براي نشان عاشقانه هاي قدم
دور و بر فروشگاه . تصميم احمقانه را گرفتم كامل برداشته شوند بدون كم و كاستي، پس آن

ها  هاي دورتر و پليس هم در تعقيب آن فروشگاه مردم هجوم برده بودند به. خلوت شده بود
فقط . ا زير نگرفتكردم كه آن موتورسيكلت مر گونه طيه دانم چ عرض خيابان را نمي. بود

توانم بكنم جز ايستادن بدون هيچ تكاني،  نمي آيد و من كاري طرفم ميه ديدم يك هيوال ب
ها  پرتاب شدم و يا خود با تنِ خود در آن بعد، از تونل وحشتي به تونل وحشت ديگري

زمين . نبود. توي فروشگاه باشند، نديدم آرزو كردم چند نفري غير از من هنوز. خزيدم
هاي نرم لغزنده تا  نبود جز دويدن روي پارچه اي چاره. هاي جور به جور بود يده از لباسپوش

اين بار بايد . س زير زنانهفروشگاه رديف لبا شناختم، در عمق جا كه من مي رسيدن به آن
. هاي كمرنگ هم در روشني گشتي آن نظرت مي شدي رو به زمين دنبال جنس مورد خم مي

شماره دوازده بودند، و سرانجام پس از  همه رنگ به دنبال ديدن آنالي ه چشمان من الب
شناختم و از تور سفيدي كه دور  ها را مي آن ها از تنوع رنگ. تالش زياد در اضطراب، ديدند

 .از دوتا بودند باور كن تر ها بيش بسته. تا دورشان دوخته شده بود
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 ي ي شماره ده برداشتم و آن دوتا بستهي شماره دواز بسته من فقط دوتا. اين را به زنم نگو
هاي دلخواهم را بغل  وقتي بسته. هاي ديگرِ روي زمين بسته چهارده خودم را انداختم روي

هاي  اي و صورتي، پرت شدم به آغوش زنم با نوازش فيروزه هاي سفيد، كردم با رنگ
جاي خود برخيزم چون توانستم از  نمي. اين را به او بگوييد الزم نيست. هاي گوشتالودش دست

گرفتم، سخت بود و مقاومت زياد  داشتم جلو آمدن خود را مي زمان آمدم و هم داشتم مي
هاي بدنم دويده بود لذتي  همه لذت ناگهاني كه به تمام رگ آن خواست ايستادن در مقابل مي

دور و دفع  خواستمش و داشتم به زور آن را از خود درهمِ آشوبزده نمي كه حاال در آن فروشگاه
ام را حفظ كنم براي وقتي كه در منزل پيش زنم  خواستم توان مردانگي كردم چون مي مي

 ي ي شماره مقابله با آن ناگهان برخاستن بود، ناگهان برخاستم، با سه بسته ترين راه به. هستم
 بسته سه عدد شورت داشت، دزدانه از فروشگاه بيرون خزيدم غافل از آن كه دوازده كه هر

  .هاي فروشگاه ماندند دهند در تمام زاويه مرا به وضوح نشان مي هايم كه عكس
خواستم توي خيابان به عنوان يكي از غارتگرها  نمي خب سر و صورتم را نپوشاندم چون

 .من خالفكار نبودم. كنند را پشت نقاب پنهان مي فقط خالفكارها خودشان. ديده بشوم
كشيد  قول بدهيد كه پاي زنم را از اين ماجرا بيرون مي .محاال هم نگران خودم نيست. نيستم
ها  ي آن در انتخاب اندازه. من اشتباه كردم. درد او نخورد به نچون آن لباس زير اصل نلطف

ام را در يك  بسته. كنم ي درست را انتخاب مي بودم دارم اندازه اشتباه كردم وقتي كه مطمئن
را مثل يك چيز خريده شده معمولي در  تم و آنهويت گذاش بي كيسه پالستيك آبي رنگ

پيش از آن كه به . رو در مقابلم ظاهر شدند پليس مرد توي پياده دوتا. دست گرفته راه رفتم
ها مثل يك كوچه معمولي است اما كوچه  يك گاراژ كه براي غريبه ها برسم پيچيدم توي آن

. ه خيابان دارداي رو ب ك كه پنجرهتواني بروي توي راه پله مترو از داخل گاراژ مي. نيست
ها  رفتم داخل و از پشت پنجره بيرون را پاييدم تا پليس. ست جا در آن ام وانمود كردم خانه
ه دوتا پليس دويدند رفتند توي كوچه ب. آن كوچه بن بست را ديدم ي دهانه .بروند دور شوند
. شد تر مي ودم كه داشت خلوتباز در خيابان باز مخفيگاه بيرون آمدم و  من. سوي تاريكي

ي  ي مردم طوري گذشتم انگار با همهاله رو مقابل از البدر پياد. طي كردم عرض خيابان را
زني كه به من . گذشتم آن كوچه باريك مي ي باز بايد از مقابل دهانه. ام بيگانه نماجرا كامل

ه دوتا پليس ب. كردم هايم را تندتر قدم. فروخته بود هراسان از عمق كوچه پيش دويد جنس
. دستمال خوش رنگ از روي صورت زن پايين افتاده بود. سوي او دويدنده كوچه يا ب سوي
دور شدم از هياهو . ها باز دويد برگشت به عمق كوچه با ديدن پليس! كرد؟ گريه مي داشت

 من مثل. زنم در تنهايي خودش را از توي ويلچر كشيده بود روي تختخواب. خانه رفتم به
 ي معشوقه رت پر از زخم اما پيروز به خانهمشت زني كه بازي را برده و حاال با صو جوان
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 او در سكوت به بسته توي. مالفه روتختي هم عوض شده بود. آمده پا توي خانه گذاشتم

من از  پيدا بود در مدتي كه. دستم نگاه كرد بعد نگاهش را باال كشيد و به چشمانم لبخند زد
 كه صدايي اش بي آن هاي صورتي لب. اش بوده بودم او مشغول آرايش چهره بيرون خانه

 لخت من حركت ي هايي كه قرار بود به زودي روي سينه دربياورند نام مرا تكرار كردند، لب

 سويه نگاهم ب. ست در خانه ما گُم شده بار ديگر بازپس بياورند ها كنند و لذتي را كه مدت

خودم را به . هايش را باز كرد دست. سوي او برداشتمه دم بشكاف بين دو سينه سفيدش ق
مرا بوسيد . ها از دستم ول شدند افتادند پشت سر او روي تختخواب بسته. انداختم آغوشش

 گفت. دانستم هنوز دل و جرأت سابق را دارم با صداي لرزان گفتم نمي. نگرانت بودم گفت

. ها را با خنده برداشت او چرخيد و بسته. هايش ي خودم را ول كردم روي ران همه. داري
 او دراز كشيده. نيمي از تن من هنوز روي تن او بود. پشت خود را ولو كرد روي تختخواب

 .تبلند شود نتوانسهو سعي كرد خيز بردارد  ها را نگاه كرد، يك رو به سقف، روي بسته
دار، به  ش خشك و خشصداي. ره دوازده هستندشان نم ها كه همه پرسيدم چه شد؟ گفت اين

چهارده  ي گفت من شماره. پوشي اي كه تو مي گفتم همان اندازه. اي نياز داشت سرفه تك
 نگفتم اتفاق. از تخت پايين پريدم برخاستم. اي از كجا به سرم كوبيده شد ضربه. پوشم مي

جا بود و شما داشتيد  من هم توي شك بودم اما همين هفته گذشته كه خواهرم اين
لباس زيرت دوازده  ي زديد، تو به او گفتي كه نمره همين چيزها با هم حرف مي ي ارهدرب
گفتم من مشغول . اين چيزي بود كه من به خواهر تو گفتم نه به خود تو زنم گفت. ست

لباس زير  ي دانستي كه نمره گفت اما تو مي. شنيدم شنيدم، پس نبايد مي آشپزي بودم كه
گفتم . گويي روز خيال كردم تو داري به خواهرم واقعيت را مي نگفتم من آ .من چهارده ست
 ي كه خواهر تو درباره ؟ زنم به طعنه گفت نه ايننتعجب كشيده پرسيد واقع شنيدم كه او با

 ي باز گفت او هم درباره. مكث كرد! گويد شوهرش واقعيت را به ما مي زندگي خودش و
گفتم اما من نبايد . گويد البته كه مي گويد ياش به ما دروغ م بعضي چيزهاي خصوصي

بعد صداي پرت . سكوت! دمباور كردم؟ گفتم باور كردم چون شني چرا نگفتم اصل. شنيدم مي
 اتاق، و صداي زنم كه آرام و تلخ گفت حاال كمكم كن برگردم به ها بر زمين شدن كيسه
  .نويلچرم لطف

2011 

 ها ي لندني از مجموعه



 

  نسيم خاكسار
  سگ كور

  
هركس . مان، چند زن و بچه دورهم حلقه زده بودند ي جلو مركز خريد محله ر محوطهد

رفتم جلو، كنار . شد ببيند وسط دايره چه خبر است ديگري هم جاي من بود كنجكاو مي
يك پسر ده دوازده ساله، نسبتاٌ قد بلند با موهاي بور، سر طناب سگ . ها ايستادم آن

ريخت،  اش زار مي زد و گوله گوله اشك مي و زني كه بچه كوچولوئي را در دست گرفته بود
پسرك . گيرد كه بچه مردم را گاز نگيرد گفت چرا جلو سگش را نمي داشت به پسرك مي

وقتي زن چند بار با كلماتي ديگر . گفت هاج و واج داشت نگاه مي كرد به زن و هيچ نمي
  "!سگ من كوره" :د گفتهمان حرف را زد و با حرص سر او داد كشيد، پسرك خونسر

  "كوره؟! چي": زن گفت

  ".سگم كوره. آره"

اش را به اطراف  سگ آرام ايستاده بود كنار پسرك و با حالتي كه كورها دارند، كله
  .چرخاند مي

نگاهي مهربان كرد به سگ بعد به پسرك، . هو حالتش عوضش شد زن ِعصباني، يك
بعد . هايش شكل بوسيدن گرفت و لببعد با همان حالت رفت طرفشان، خم شد روي سگ 

هايش را نوازش  روي سگ و دستش را با احتياط  برد جلو كه سر و گوشه ب رفت نشست رو
  .تا دست او به سر سگ خورد سگ از جا پريد و خواست گازش بگيرد كه موفق نشد. كند

 چرا اين رو آوردي اين. چه سگ بدي" :زن سريع و با ترس پريد عقب و دادش درآمد
  .اي كه كنارش بود جيغ كشيد بچه"جا؟

  "!كوره. من كه گفتم": پسرك صاحب سگ گفت

او را اول از همه گاز گرفته  ي زني ديگر كه بلوز نارنجي تنش بود و سگ، دست بچه
  "يعني چه كه كوره؟": بود، پرسيد

  ".سگ من كوره. كوره"

  "ببينه؟ يعني هيچ جائي را نمي"

  ".كوره. نه"

  "گيره؟ ه را گاز مياگه كوره چرا هم"

  . پسرك جوابي نداد
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سگ مثل . هاي او زن رفت جلو، خم شد طرف سگ و از نزديك نگاه كرد به چشم
زن دستش را آرام برد جلو . كشيد اش را گرفته بود طرف زن و تند تند نفس مي كورها كله

  .كه زير گلوي او را نوازش كند كه سگ پريد و دستش را گاز گرفت
  .خودش را از عقب انداخت روي زمين زن جيغ كشيد و

پسرك . چند نفري به اعتراض آه و اوه ي كردند و رو به پسرك سر و دستي تكان دادند
بعد خم . ها اعتنائي كند طناب سگش را كمي كشيد طرف خودش كه به اعتراض آن بي آن

خته بود زني كه خودش را اندا. شد و سگ كوچولويش را از زمين  بلند كرد و در بغل گرفت
كرد ببيند زخمي شده يا  دستش را وارسي ميروي زمين، رفته بود سر جايش، توي دايره، و 

  .زد اش كه كنارش بود بلند بلند ونگ ميبچه. نه
و به سوي همه ما " .فقط كوره. سگ من هيچش نيست": ها گفت پسرك با نگاه به آن

كرد و  چرخيد كه گوئي به عادت مي قدر نرم آن. كه دايره را ساخته بوديم با نرمي چرخي زد
بعد وقتي به آخرين نقطه از دور خود رسيد، .  براي سگ كه در بغلش بود، نه به خاطر ما

. و سر طناب را در دست گرفت. دوباره خم شد و آرام سگش را جلو پايش زمين گذاشت
يد و هيچ كش سگ به اطراف گردن مي. كردند ها نگاه مي همه با پرسش در چشمانشان به آن

  .آورد صدائي از خودش درنمي
نبايد همه جا با خودت . سگت عصبيه": زني كه دستش گاز گرفته شده بود گفت

  .و باز به دستش نگاه كرد" .ببريش
  ".طفلكي": زني نسبتاٌ پير كه گاري مخصوص خريد جلوش داشت گفت

اه به او، تصور با نگ. تر پيرهاي همسن اش الغر و استخواني بود ساق پاي زن مثل بيش
پسرك . گاريش را كمي راند جلوتر. تواند راه برود كردي بدون گاري جلوش به سختي مي مي

چنان در دست داشت آرام و خونسرد به او نگاه كرد بعد  كه سر طناب دور گردن سگ را هم
آن از در باز .  فروشي كه از ما زياد فاصله نداشت سرش را برگرداند طرف مغازه ميوه و سبزي

زن نسبتاٌ پير وقتي نزديك سگ رسيد دستش را . چند نفري بيرون آمدند و به ما پيوستند
زن سر طناب . پسرك سر طناب را داد دست او. براي گرفتن طناب از دست پسرك برد جلو

بعد وقتي سر طناب . اي كنار سگ ايستاد و مثل پسرك براي چند لحظه. را در دست گرفت
سگ . م شد و سگ كوچولو را از زمين  بلند كرد و در بغل گرفترا در دست داشت آرام خ

با همان حالت كورها به اطراف گردن كشيد بعد . العمل غريبي از خود نشان نداد هيچ عكس
ها حلقه زده بودند با  هائي كه دور آن ها و مردها و بچه زن. سرش را روي سينه زن گذاشت

را گاز گرفته بود از حلقه بيرون آمد و با ترديد  زني كه سگ، دستش. تعجب به او نگاه كردند
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زن نسبتا . هاي سگ نگاه كرد بي آن كه دست به سگ بزند به چشم. چند قدمي رفت جلو
  .ٌپير لبخندي به او زد، بعد خم شد و سگ را آرام زمين گذاشت و سر طناب را داد دست زن

بعد به آرامي . ايستاد بعد رفت جاي زن پير، پشت سگ. زن با ترس سر طناب را گرفت
بلند كرد و در بغل  سگ را .اب را در دست داشت خم شد روي سگطور كه طن همان
  .سگ توي بغلش آرام گرفت و با زبانش صورت زن را ليسيد. گرفت

شده بود، سگ را توي بغل زن گذاشت و رفت به  پسرك كه خيالش از سگ راحت
خواستند سگ را بغل كنند صف بستند پشت  يها و مادرهائي كه م بچه. مغازه كه خريد كند

  .شود سر طناب را در دست بگيرند هم تا وقتي نوبتشان مي
  اوترخت
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  نسيم خاكسار
  ؟طوريه با يك فنجان قهوه گرم چ

  
وقتي رسيديم . كارگردان سراغم آمد تا مرا با ماشين به محل اجراي نمايشش ببرد
ه نام من هم با پوسترهاي بزرگي از نمايش را روي ديوارهاي بيروني ساختمان تئاتر ديدم ك

اي به وقت اجرا باقي مانده  هنوز يك ساعت و خرده. ها نوشته شده بود حروف درشت بر آن
جايي وسايلي براي آرايش صحنه بودند، ه ب اي كه با شتاب و سر و صدا در كار جا عده. بود

قي برد و كارگردان من را به اتا. گذشتند بلند بلند چيزهايي به كارگردان گفتند و از كنار ما 
و خودش " .كشد زياد طول نمي. همين جا بنشين تا يكي از گريمورها سراغت بيايد": گفت

  .رفت كه بقيه كارهايش را سامان بدهد
نفري،  وقتي به انتظار آمدن گريمور روي صندلي نشسته بودم كاركنان تئاتر، تكي يا دو

با ديدن من با حركت . بعد بروند شدند كه چيزي بردارند يا بگذارند و با عجله وارد اتاق مي
بار كه  يك. رود دادند كه يعني كارها خوب دارد پيش مي دست و سر گاه عالمتي هم مي

اي همراه يكي از آنها وارد اتاق شد به او گفتم من اصالٌ از اين  كارگردان براي بردن وسيله
  .حتا اسم شخصيتي كه بايد نقش او را بازي كنم. دانم نمايش هيچ نمي

  "!شوخي نكن" :ناباورانه نگاهي به من كرد و گفت

  ".گويم باور كن جدي مي"

  "آمد؟ ها مي پس اين كي بود كه سر تمرين! زني تو هم ها مي حرف"

  ".دانم نمي"

  ".آيد خوب فكر كن حتما يادت مي": ام گذاشت و دستش را روي شانه" شود؟ مگر مي"

تو بايد بداني من از . طور بگويمه چدانم  نمي. ها نيست دوست عزيز جاي اين حرف"
  ".دانم اين نمايش اصالٌ چيزي نمي

  " .گفتي بايد زودتر از اين مي. ها ديگر خيلي دير شده االن براي اين حرف"

. هاي من كمي فكر كن اما تو هم به حرف. فهمم مشكل تو را مي": با درماندگي گفتم
  ".ام در وضعيت بسيار ترسناكي قرار گرفته من واقعن

 .ام و به او نگفتم از توافق بينمان هم كه منجر به قرار امروز ما شده است خبر نداشته

دانم  نمي. شود دارد دير مي": و با نگاه به ساعتش گفت" .آيد يادت مي. نگران نباش": گفت
  .و بيدرنگ از اتاق بيرون زد" چرا گريمور هنوز سراغت نيامده؟
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. زد، براي يافتنش بيرون دويدم س قلبم تند تند ميبعد از چند لحظه هنگامي كه از تر
كمي توي راهرو . كرده بود ام تر كالفه توجهي او، بيش خونسردي و بي. اما او را نديدم

تر به اين موضوع  هرچه بيش. دانستم چه كنم نمي. ايستادم و غريبانه به اطرافم نگاه كردم
شود پا در  طور ميه گفتم آخر چ ميبه خودم . شد تر مي كردم ترس و وحشتم بيش فكر مي
ام جلو  كه گنگ و الل ايستاده تصور اين. داني ي نمايشي بگذاري كه از آن هيچ نمي صحنه

دانم چه حرفي بزنم و چه  كنم و نمي ها نگاه مي مردم و هاج واج دارم به اطرافم و به آن
ي باال و پائين رفتن در بعد از مدت. حركتي از خودم نشان بدهم عرق سرد بر تنم نشانده بود

آن راهروي دراز و ناآشنا با اين تصور كه ممكن است بتوانم كارگردان را در يكي از همين 
خوشبختانه . ها را باز كردم هاي جنبي پيدا كنم و باز با او حرف بزنم در يكي از آن اتاق

بايد همان اتاقي  ها متوجه شدم با يك نگاه به اطراف و ديدن بقيه آدم. جا بود كارگردان آن
كارگردان با ديدن من از . جا ببرند باشد كه قرار است براي آرايش سر و صورتم من را به آن

او مشغول رنگ كردن . جا پا شد و با گرمي مرا به زني كه گريمور نمايش بود معرفي كرد
هاي بعدي بين  بي توجه به حرف. موهاي كسي بود كه زير دستش روي صندلي نشسته بود

در راهرو با اصرار از او . ها، دست كارگردان را گرفتم و به زور او را از اتاق بيرون كشيدم نآ
او هم با . اي از داستان نمايش را برايم تعريف كند خواستم حداقل در اين وقت كم خالصه

دو مقابل  نامه دو بازيگر مرد دارد كه در شروع بازي هر بي ميلي و عجله گفت اين نمايش
كنم رو به بازيگري كه  آن كس كه من نقش او را بازي مي. اند صندلي نشسته هم روي

كنند، با اين جمله نمايش  مقابلش نشسته و همين مردي است كه دارند موهايش را رنگ مي
  "طوري؟ه با يك فنجان قهوه گرم چ" :كند را آغاز مي

ه اتاق گريمور را كه گفت از من خواست آرامش خودم را حفظ كنم و ب كارگردان اين
نوميد و درمانده به اتاق گريمور برگشتم تا . ام را بدهند برگردم تا زودتر ترتيب تغيير چهره

او كه هنوز زير . شايد بازيگر مقابل من بتواند به من كمكي كند و راه حلي پيش پايم بگذارد
  "ا يا نه؟اي خودت ر آماده كرده" :دست گريمور نشسته بود با ديدن من خونسردانه پرسيد

  ".نه": با خجالت گفتم

. رود مي همه چيز از ياد آدم. طور است اولش هميشه همين. مهم نيست": گفت
  ".آيد مطمئنم يادت مي. ترش از ترس است بيش

  ".ام متن اين نمايش را نخوانده من اصلن": گفتم

  "شود؟ مگر مي"

  ".حاال كه شده"

  "اي؟ به كارگردان گفته"
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  "ببينم تو متن را دم دست داري يا نه؟. كند باور نمياو هم مثل تو . آره"

  ".كردم احتياجي به آن داشته باشم فكر نمي. نه"

  "با اين وضع، بهتر نيست نروم روي صحنه؟"

  ".ديگر دير شده. نمي شود. نه"

طوري؟ يك ه اما چ. خواهيد بروم روي صحنه تان از من مي همه": با عصبانيت گفتم
  "ايد؟ كمي به اين فكر كرده

  ".برو با كارگردان حرف بزن. سر من داد نكش": گفت

تواند كمي از خط اصلي اين نمايش برايم حرف  با التماس از او خواهش كردم اگر مي
را با صداي بلند انگار  اي از اول آن يا حداقل چند جمله. بزند، از يكي دو حادثه مهم در آن

  .ها، يك چيزهائي يادم بيايد كه روي صحنه است بيان كند تا شايد با كمك آن
او هم برداشت و به همان كوتاهي كه كارگردان تعريف كرده بود در يكي دو جمله 

شنوي خودت را  از من مي": داستان نمايش را برايم خالصه كرد و بعد با خونسردي گفت
لو به جاي اين كارها برو ج. راحت باش. من تجربه اين كار را زياد دارم. زياد نگران نكن
  ".تواني نفس عميق بكش پنجره و تا مي

يد؟ يك لحظه خودت آ اي چه پيش مي با اين وضعي كه من دارم هيچ فكر كرده": گفتم
از اين بدتر هم  اصلن گيرد از اين وضعيت؟ وحشتت نمي. را جاي من روي صحنه بگذار

  "تواند براي يك بازيگر رخ بدهد؟ مي

  ".يدآ ييادت م. بيخود نگراني": گفت

  ".چيزي در ذهن ندارم كه يادم بيايد يا نيايد اصلنمن . چندبار بگويم": فتمگ

چنان مشغول رنگ كردن موهاي بازيگر بود چپ چپ نگاهي به من  گريمور كه هم
تر  وحشتم را بيش. گو بيفايده بودو  ادامه اين گفت. كرد و چانه او را گرداند به سمت خودش

ه چند بار نفس عميق كشيدم، بعد با اين فكر كه شايد رفتم جلو پنجره و نوميدان. كرد مي
 خواستم از او خواهش كنم هر مي. جا زدم بيرون بتوانم دوباره كارگردان را پيدا كنم از آن

انداختم شايد  اگر يك نگاه سرسري هم به متن مي. طور شده متن را در اختيار من بگذارد
را به عهده داشتم  يتي كه نقش آنوقت روي صحنه در ربط با شخص آن. ترسم مي ريخت

اي  بيرون توي راهرو سه زن جوان ديدم كه در فاصله. توانستم چيزهائي سرهم كنم شايد مي
ها كه چهره آشنائي برايم داشت به سمت من  يكي از آن. زدند دور از من از اتاقي بيرون مي

  "؟چرا رنگت پريده است" :تر كه شد گفت نزديك. زيبا و جذاب بود. آمد

اي كه  چون بالفاصله از رابطه. موضوع را زياد جدي نگرفت. ماجرا را برايش تعريف كردم
  .ايم افسوس خورد زماني با هم داشتيم حرف زد و از اين كه هم ديگر را مدتي است نديده
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خواهش . ام ت عجيبي گير افتادهمن در بن بس. ها نيست االن وقت اين حرف": گفتم
  ".كنم به آن فكر كن مي

  ".حاضرم كمكت كنم": گفت

  "طور؟ه چ"

هائي را كه  نشينم و جمله من جائي نزديك به تو پشت پرده مي. اگر متن را پيدا كني"
  "!فقط به يك شرط. خوانم بايد بگوئي بلند بلند از روي متن برايت مي

  "چه شرطي؟"

  "ات را با من خوب كني؟ به اين شرط كه رابطه"

كردم كه صداي پائي شنيدم، بعد كارگردان را ديدم كه  يهاي او فكر م داشتم به حرف
يك قباي بلند منجوق دوزي شده روي يك دستش انداخته بود و . آمد با شتاب به طرفم مي

به محض آن كه به من رسيد قبا را تنم كرد و . گيس در دست ديگرش داشت يك كاله
  ".ا باقي نماندهچيزي به وقت اجر. بجنب" :كاله گيس را روي سرم گذاشت و گفت

گذشتند با ديدن من در لباس بازيگر با خوشحالي به  چند نفري كه از توي راهرو مي
حداقل متن را به من بده " :به كارگردان گفتم. طرفم اشاره كردند و برايم دست تكان دادند

  ".تواني را كه مي اين. كه دم دستم باشد

. نگران نباش اصلن. دستم نيست متن هم دم. ها ديگر دير شده است براي اين حرف"
  ".يدآ يادت ميبرو روي صحنه همه چيز 

  "داني؟ از كجا مي"

  ".كنم بار اولم نيست كه با بازيگر كار مي"

من از ترس دارم سكته . هايم گوش كن كنم به حرف خواهش مي": التماس كنان گفتم
اول كه به من باور كن جز همان جمله . چرا هيچ كس متوجه وضعيت من نيست. كنم مي
  "ام ندارم؟ اي حتا يك كلمه ديگر از اين متن را در حافظه گفته

  ".آيد اش يادت مي وقتي شروع كني بقيه. چند بار بگويم، نگران نباش": با خونسردي گفت

حالتي . در اين هنگام بازيگر نقش مقابل من، لباس پوشيده و آرايش كرده پيدايش شد
  .اي كرد كه به دنبالش بروم گذشت به من اشاره كنار ما مي وقتي از. محكم و با وقار داشت

هاج و واج و با همان ترس در . و من را به جلو هل داد" .معطل نكن": كارگردان گفت
 .وجودم به دنبال بازيگر مقابلم، به سمت صحنه راه افتادم

  اوترخت  ، 2011سپتامبر 
  

   



          

  منصور كوشان
  آواز خاموش تبعيدي

  
  
  
 
دلم . لرزيد گوشي را كه برداشتم دستم مي. نفس تنگي افتادم ا تلفن زنگ زد بهن روز هم تآ

گوشي را كه گذاشتم، . رويش نياورد شايد هم شد و به. خواست متوجه اضطرابم شود نمي
بار مالقات  هنوز سه ساعت وقت داشتم، اما بالفاصله لباس پوشيدم، جلو آينه ايستادم و چند

بار كه دستم را دراز  هر. ديدمش گار كه براي نخستين بار بود كه ميان. با او را تمرين كردم
  .شدم دچار هراس و لرز مي تر بيشكردم  مي
ام را باز  اميدوار بودم آرامش از دست رفته. چند فنجان پياپي نوشيدم. قهوه دم آمده بود 
آرامم  تر نا صداي تپش قلبم بيش. هواي گرم چند پيك كنياك نوشيدم توجه به حتا بي. آورم
  .او فكر كردم شويي را باز كردم و صورتم را گرفتم زير آب خنك و به شير دست. كرد مي

كرد، چند بار  در استاوانگر كه زندگي مي. شناختمش شد كه مي از چهار سال مي يشپ
اي  از او هم سراغ خانه. ي نسيم ديدمش خانه ِ اسلو كه آمدم در ميهماني به. ديده بودمش

سه روز . ي يادداشت كوچك زرد رنگي نوشت شماره تلفنم را در دفترچه. ره گرفتمبراي اجا
  .بعد زنگ زد

توني بيايي آن را ببيني و اگر دوست داشتي  ي باالي آپارتمان من خالي شده، مي طبقه"
  ".اجاره كني

  . شرحي هم از محله و موقعييت آن داد
روزهاي . ام فعلي نقل مكان كرده محل گذرد كه به ماه از روزي مي حاال دو سال و شش

  "همه چيز خوبه؟": پرسيد رسيديم، مي ديگر مي هم هر وقت به. ديدمش نخست زياد مي
اي  در نگاهش گونه. كرد گونش آرامم مي ي گندم ها و چهره ي شيرين كنار لب خنده

صدايش . ها نگاهش كنم توانستم ساعت خواست مي دلم مي. حزن شيرين نهفته بود
يافتي  بوييدي، در مي ها را كه مي بويش در پله ي عطرهاي خوش بوي بازمانده. از بودنو گوش

ها  هاي گذر او را از پله شدت بوي بازمانده لحظه. كي وارد خانه شده است يا بيرون رفته
. شدند هاي ناگهاني او مي ي غيبت ها متوجه با همين بو بود كه همسايه. كرد اعالم مي

  .كردند آن كه بدانند چرا، براي بازگشتش روزشماري مي فت، بير مسافرت كه مي به
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تمام  صورتم كه به تنها به آيد، نه زدم از بوي آن خوشش مي ژر كه حدس مي از ادكلن پله
ماه و نه روز بود كه رازش را با  يك. ي بالي بيايد كافه اميدوار بودم خودش به. لباسم هم زدم

هايي كه در محل كارم بودم، با هر  اين مدت، حتا ساعت در تمام. من در ميان گذاشته بود
توانم نشان بدهم  حاال مي. رسيده است ي مالقات ما فرا كردم لحظه صداي تلفني گمان مي

اش را  طور كه انتظار دارد نقشه توانم همان مي. من پشيمان نخواهد بود كه از اعتمادش به
  . افتد زگشتش از سفر هيچ اتفاقي نميمو اجرا كنم و اطمينانش بدهم كه تا با به مو

نويسد  در تلفن گفته بود كه اگر نتوانست بيايد، نشاني و توضيح الزم را روي كارتش مي
  .ي بالي براي همين هم خواسته بود بروم كافه. دهد تا براي من بياورد دوستي مي و به

. گيرد ياش كمك م دادم اگر خودش نتواند بيايد، از دوستان نروژي احتمال مي
  .دست لئو يا آنت بدهد و خواهش كند آن را به من برسانند فارسي بنويسد و به توانست به مي

اين . يك نوشيدني دعوتش كنم توانستم به آمد، مي اگر او مي. لئو را چند بار ديده بودم
همكار بودند و . اميد وجود داشت كه با او از مسعود ب و محل اختفايش حرف زده باشد

شد،  ها مطرح مي ي مليت آمد و مسئله  هر گاه بحث نژاد پرستي پيش مي. چند ساله دوستان
  . كرد ها دفاع مي زد و از آن از دوستاني كه داشت حرف مي

ها حرف  تر براي نروژي بيش. ي مجتمع هم از لئو حرف زده بود ساليانه ِ در ميهماني
ليان جزاير كاراييب بود و از زد تا من، يا چانگ كه چيني بود، يا پدرو كه از كو مي

  . گارسيا ماركز هاي گابريل  همشهري
اش در غربت حرف زد و از لئو كه درك درستي از  هاي تنهايي روز ميهماني از تمام سال

رسيد انتظار دارد از او هم صحبت بشود، بلند شد، جام  نظر مي خانم الن كه به. ها دارد تبعيدي
راني مبسوطي  از آن كه نوشيد، سخن رزان آزادي بلند كرد و بعدي مبا افتخار همه شرابش را به

هاي خانم الن همه را  حرف. ها وارد ساختمان شدند، ايراد كرد در ارتباط با روزي كه پليس
سالمتي  هاي غربت سخن گفتند و به احساساتي كرد، طوري كه يكي بعد از ديگري از رنج

  . ي مهاجران نوشيدند همه
از او هم پرسيده بودند در اين روزهاي . تر از همه ترسيده بود چانگ بيشها،  از همسايه

ي  خانه اخير ديده است مردي چهار شانه، با موي مشكي و قدي نزديك صد و هفتاد سانت به
هاي  چانگ در پاسخ پرسش. بعد هم عكسي را نشانش داده بودند. آمد و شد كند 3ي  شماره

  ".دونم نمي نه، نه، من": پليس فقط گفته بود
ها استقبال كرده بود و بعد كه متوجه شده بود براي  رويي از پليس خانم الن اما با خوش

. كنند شدهاي نازنين پارسي سؤال مي و ي آمد اند، اعتراض كرده بود كه چرا در باره چه آمده
  . ها و صميميت نازنين حرف زده بود بعد هم از محبت
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كرد در  ي باال اشاره مي طبقه آورد و در حالي كه بهآن روز، ناگهان صدايش را پايين 
ام ايستاده بودم كه  در پاگرد جلو خانه. من كرد اي هم به گمانم اشاره. گوش پليس حرف زد
روي در ورودي قرار داشت و  به ي خانم الن رو پنجره. كف قرار دارد دو طبقه باالتر از هم

  .طالع داشته باشدشدها ا و همين باعث شده بود كه از تمام آمد
اي  آوردم، كتابي، نشريه هايم را در مي گشتم تا قهوه آماده شود، لباس كار كه برمي از سر
هنوز . شدم نشستم و سرگرم مطالعه و نوشيدن قهوه مي گرفتم، پشت پنجره مي دست مي

قرمز گردان  چراغ. ام را جلب كرد ام را ننوشيده بودم كه صداي ترمزهاي اتومبيلي توجه قهوه
اطراف نگاه كنند،  سقف اتومبيل را كه ديدم، چهار پليس از آن پياده شدند و بدون آن كه به

تا آمدم گوشي را بردارم، . ي من تا در بازكن زياد بود فاصله. طرف در ساختمان ما آمدند به
زيرپيراهن ركابي . اند هاي ديگر را هم زده حدس زدم در خانه. صداي باز شدن در را شنيدم
  .ها را در آوردم و پيراهن و شلوار پوشيدم آن. پوشيده بودم و شلوار كوتاه

قد، با صورتي سرخِ   چاق بود و كوتاه. در خانه را كه باز كردم، پليسي جلوم سبز شد
  .سرخ
  ".م چند سؤال بكنم مجبور": فتگ

  ".اميدوارم بتونم كمكتون كنم. اشكالي نداره": گفتم
  "اي؟ ساكن اين خانه": گفت
  ".شه دو سال مي": گفتم
   "اي؟ پناهنده": گفت
. شوم البته ديگر يك پناهنده محسوب نمي": و بالفاصله اضافه كردم "بله": گفتم

  ".ام ست كه شهروند نروژ شده ها سال
  "ايراني هستي؟": لبخند زد و گفت

  ".بله، ملييتم ايرانيه": گفتم
  ".ما كمك كني توني به ميتو خيلي خوب  ": ام گذاشت و گفت دستش را سر شانه

هايي  ي پناهنده در باره. كرد لبخندش را حفظ كند و لحني صميمانه داشته باشد سعي مي
اند شرايط الزم را براي پناهندگي دارا  اند يا نتوانسته كه اقامت دارند، هنوز شهروند نشده

ش شده بود، آرام و اي را كه عادت هاي كليشه باشند و اغلب دچار سوتفاهمند، چند دقيقه جمله
من  اي به راني خود خشنود بود، نگاه پيروزمندانه بعد هم انگار كه از سخن. شمرده بيان كرد

  .كرد، اطراف را كه خالي بود ديد زد و عكسي را جلو من گرفت
  "شناسي؟ اين مرد را مي"
  "نه"
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  . هاي سياه مردي چهل و چند ساله بود با مو و چشم
  "اي؟ تا به حال او را ديده"
  ".هرگز"
كند و ملييت تو را  ي دوم زندگي مي كنيم كه اين مرد با خانمي كه در طبقه ما فكر مي"

  "ي خانم نازنين پارسي آمد و شد داشته باشد؟ خانه بهكني  فكر نمي. ست دارد، در ارتباط ا
  ".ام نه، هرگز او را نديده"

معلوم بود از . رفتند پايين مي ها دو پليس ديگر پيوست كه داشتند از پله تشكر كرد و به
اش بيرون آمده بود و داشت  خانم الن تازه از خانه. اند هاي ديگر هم سؤال كرده همسايه

  . سه پليس ديگر در پشت سر پليسي ايستادند كه زن بود. زد حرف مي
ام، پدرو،  روي خانه به ي رو همسايه. ها هيچ اطالعي نداشتم وگويشان با همسايه از گفت

چانگ را هم كه چند روز بعد از آن . مسافرت رفته بود ها پيش به رشيست است و از مدتآنا
  .خواهد ديگر چنين اتفاقي بيفتد جلو در ديدم، گفت خيلي ترسيده است و دلش نمي

چند . ها را دنبال كنم ام شدم تا از پنجره آن سرعت وارد خانه ها كه بيرون رفتند، به پليس
دور نازنين حلقه زده  كردند كه به ها را تماشا مي ايستاده بودند و پليس دختر و پسر سوماليايي

هايش  دست. زد كه صورت سرخِ سرخ داشت قد، حرف مي نازنين با پليس چاق و كوتاه. بودند
شد، از  هر وقت عصبي و مضطرب مي. كرد مثل پاروهايي شتابان در هوا حركت مي

   :گفته بود. گرفت هايش كمك مي دست
  ".دهند نفس مي كنند تا بر احساساتم مسلط شوم، اعتماد به ها كمك مي دست"

گرچه نازنين حاال ديگر يك شهروند نروژي شناخته شده بود و قابل احترام براي 
. دست نياورده بود ها يا همكارانش، اما هنوز حس بودن در وطن و امنييت آن را به همسايه

اي شناخته  بود، درس خوانده بود و يك عكاس حرفهنروژ آمده  نزديك پانزده سال بود كه به
  . شده بود

اند و  ها آمده در خانه ها به همين خاطر تعجب كرده بود كه چرا پليس خانم الن هم به
  :پليس گفته بود خانم الن به. ي نازنين را بگردند قصد داشتند خانه

امكان . مسود ب سؤال كنيد ...  ي مس نازنين تلفن بزنيد و از او در باره توانستيد به مي"
  ".ندارد كه او كسي را مخفي كرده باشد

خواهد وارد  ايستادم تا وقتي نازنين مي ها مي رفتم، در پاگرد پله خواست بيرون مي دلم مي
آمد كه  هايشان حرف بزنم، اما وقتي يادم مي ي پليس و پرسش اش شود با او در باره خانه

. آمد مورد خواند، از خودم بدم مي ها را بي شك آن كرد و  طور از نازنين دفاع خانم الن چه
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. طور كه الزم بوده است، حرف بزنم ام آن هايم بخواند كه نتوانسته ترسيدم نازنين در چشم مي
  :زند صدايش هنوز در گوشم زنگ مي

پاچه  ي كوچك دست تا كي قراره ما نفهم باشيم، بزدل باشيم، در برابر هر حادثه"
وي سياهم كه ديگر هرگز به تو و مهمين  به قسم! ي هر چه مرده بردي، مردشويم؟ آبرو

هاي امثال تو را  هايم جلو خرابكاري خوشحالم كه با عكس. كنم امثال تو اعتماد نمي
  ".گيرم مي

هايش اغلب با استقبال  نمايشگاه. ها گرفته بود هاي زيادي از شرايط زندگي ايراني عكس
هاي دور  محل شد و به آورد، اتومبيلش را سوار مي دست مي فرصتي به هر وقت. شد رو مي به رو

رود كه در وسط  يك كليساي قديمي مي در همين گشت و گذارهايش، به. رفت افتاده مي
  : گفته بود. گشته است دنبال جغد مي به. روستايي خالي از سكنه است

   ".بگذارم زمان با سال دوهزار، نمايشگاه عكسي از جغدها خواهم هم مي"
هاي  از پله. اند كشيش يا خادم كليسا نبوده. بيند شود، كسي را نمي وارد كليسا كه مي

صداي . ايران ِ هاي قديمي شود شبيه سرداب وارد زيرزميني مي. رود تاريك و نموري پايين مي
 كند، تاريكي عادت مي چشمش كه به. شنود جايي چند حيوان را مي به پرواز چند پرنده و جا

ها باز  در بعضي از تابوت. همه جا را گرد و غبار گرفته است. بيند هاي زيادي را مي تابوت
ي فيلمي را  دو حلقه. گيرد عكس مي. اند هايي النه كرده ها و حيوان ها پرنده است و درون آن

جا  مدتي همان. كند محل امني را كشف كرده است احساس مي. كند كه همراه دارد تمام مي
  . گذارد سكوت و تاريكي و بوي نمور زيرزمين تأثير غريبي رويش مي. ندنشي مي

گيرد از آن كليسا با كسي حرف  تصميم مي. اندازد ها را در دريا مي در راه بازگشت فيلم
جا  آن نزند تا هر وقت خواست خودش را براي مدتي از چشم ديگران پنهان نگاه دارد بتواند به

خوابد و از  ها مي بار دوم در يكي از تابوت. رود آن كليسا مي ه بار بهي دو ماه س در فاصله. برود
هر بار آن را جايي . بودم  اش ديده اين عكس را چند بار در خانه. گيرد خودش عكس مي

روز كه من را  همان. نخستين بار كه ديدم روي ميز كارش كنار كامپيوتر بود. گذاشت مي
  .ي بالي كافه قرار گذاشت. يك قهوه مهمان كرد به

  "؟ اتفاقي افتاده. تو را بدون بوي ادكلن نديده بودم": خنديد و گفت
دوربينش نگاه كردم كه از  سرم را زير انداختم و به. فراموش كرده بودم ادكلن بزنم

  .ي صندلي آويزان بود دسته
  .ام گرفته بود از اين كه روز مالقات با لئو سرتاپايم را ادكلن زده بودم، خنده

  "چي شد كه آن كليسا را انتخاب كردي؟": راي اين كه موضوع را عوض كنم، پرسيدمب
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من  ها چنان آرامشي به آن تابوت. شناسم ست كه مي ترين جايي آن زيرزمين امن": فتگ
  ".دهند كه گمان نكنم خود مرگ بتونه مي

ش از توانست هراس هايش بريده بريده بود و نمي درخشيدند، اما نفس هايش مي چشم
  . مرگ يا شايد خوابيدن در تابوتي را پنهان كند

زيرزمين، چي  اگر كشيش يا خادم كليسا يا مأموران كفن و دفن بروند به": گفتم
  "جايش را كرده بودي؟ شود؟ فكر اين مي

سرعت برداشت و از جايي يا  از آن كه پاسخش را بدهد، دوربينش را به خنديد و پيش
جز كشيش پير، پنج  در آن كليسا به. ببينم، چند عكس گرفتتوانستم  چيزي كه من نمي

  .كردند پيرزن و پيرمرد سوماليايي زندگي مي
يا از بد حادثه يكي از . آن زيرزمين رفت به ها مي زد و يكي از اين پناهنده مي": گفتم

  "شد؟ مرد، آن وقت چي مي ها مي آن
هامر و  لي شهرهاي لي ن بهاهالي آ. ست ست خالي از سكنه ها آن روستا سال": گفت

ها در زير زمين آن  داند چرا آن تابوت درستي نمي كس هم به هيچ. اند يوويك مهاجرت كرده
   ".ست كليسا 
ي طاعون، كشيش اين  هاي گذشته، در دوره در سال: زني نروژي برايم تعريف كرد پير

كشيش مرد . ه بودندهايي كه زيبا ساخته شد تابوت ست به  ي غريبي داشته كليسا، عالقه
اي طاعوني را  هر وقت مرده. هاي ساده درست كند كند تا براي او تابوت نجاري را اجير مي
ي مناسب با تابوت  اند، آن را در لحظه گذاشته كاري شده و شكيل مي درون تابوتي كنده

براي  كارها را ي اين زن اعتقاد داشت، كشيش همه پير. كرده ست جا مي به ي نجارش جا ساده
شايد هم . شوند كاران به طاعون دچار مي پيرزن يقين داشت فقط گناه. كرد رضايت مسيح مي

ها هم براي اين  سوماليايي. رود آن كليسا نمي براي همين آن روستا خالي شده و كسي به
. ها فوت كرد چند وقت پيش هم يكي از آن. شود اند كه كسي مزاحمشان نمي جا رفته آن به

بنگاه كفن و دفن خبر داده بود و مأموران آمده   كشيش به. ي فاسد خورده بودپيرزن غذا
  ".بودند و جسد را برده بودند

طور توانستي  اما من در اين فكرم كه چه. اي جا را كرده رسد فكر همه نظر مي به": گفتم
ت؟ س حال خودش بگذاري و يقين داشته باشي در جاي امني مسعود ب را در آن زيرزمين، به

  ".كرد كس زندگي نمي حتا اگر در آن كليسا هيچ
جشن تولد نازنين را در صندوق  من از روزي شروع شد كه كارت دعوت به  كنجكاوي

ديدم كه شلوار و بلوز و  مي. شدهاي او مشكوك شده بودم و ها بود به آمد مدت. پست ديدم
تا چهار ساعت بعد  رود و سه پوشد، با اتومبيلش مي اش را مي هاي بدون پاشنه كفش
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اما چند بار بدون دوربين . رود عكس بگيرد كردم مي روزهاي نخست خيال مي. گردد مي بر
  . دود رود بيرون شهر مي يكي دوبار هم خيال كردم مي. ديدمش

در . زد هايش موج مي تر از پيش بود و خستگي در چشم در اين دوره، صورتش تكيده
مرتبه خواستم با  سه. توانست درونش را بپوشاند يا نمي كرد اضطراب برخوردهايش تالش نمي

  .صحبت نداد اي آورد و تن به هر بار بهانه. او حرف بزنم
حالم داره از . ام، خسته خسته": از جشن تولدش بود، گفت آخرين بار، يك هفته پيش

 .موقعيتش را بفهمه. خواد خودش باشه كس نمي هيچ. خوره هم مي همه چيز و همه كس به
. جايشان فكر كني، كشف كني و عمل كني خواند به همه مي. موقعيت من را درك كنه

  ".ي جويده دهانشون بگذاري خواند لقمه مي
ي تلفنش را گذاشته بود جلوش  گمانم دفترچه. از همه مليتي آمده بودند. كافه شلوغ بود

كرد با  تالش مي. ردك شادي مي خنديد و تظاهر به بلند بلند مي. و همه را دعوت كرده بود
رسيد  نظر مي تر كنار كساني بود كه به بيش. ها گرم بگيرد، شوخي كند و بخندد ي مهمان همه

هنوز دو ساعت از مهماني نگذشته بود كه ديگر . اند هايش حساس شده رفتار و حالت نسبت به
ود و روي با اين كه صورتش را با كرم پودر پوشانده ب. ديدم ي لبش را نمي ي گوشه خنده
ي ناشي از افسردگي و خستگي زير پوستش  هايش را سرخاب ماليده بود، باز زردي گونه

  .شد احساس مي
نازنين همين كه . ها بودند نخستين گروهي كه آواز تولدت مبارك را خواند، نروژي

ها كه  ها بيرون انداخت و چرخ زنان رفت ميان آن صدايشان را شنيد، خودش را از جمع ايراني
يك سماع  تر به رقصش بيش. دور هم جمع شده بودند كافه  ِ ي جنوب شرقي در گوشه

. كرد هيجان ناشي از رقص غريب نازنين را با سكوت و حيرت دنبال مي جمعيت . مانست مي
هاي ناگهاني و پيچش پاهاي او شده  ها هم كه كم نبودند، كنجكاو چرخ التيني حتا آمريكا

  .بودند
. هايش را باز كرد سته جمعي تولدت مبارك هر مليتي، نازنين هديهبعد از آوازهاي د

اي قديمي برده بودم كه روي آن نقش جغدي نشسته بر سر در كليسايي ديده  برايش سكه
هايش را  دست. ي كافه، كنار بار نشسته بودم در آستانه. طرفم آمد آن را كه ديد به. شد مي
. متشكرم، بهمن": ر از اشك آهسته و آرام گفتهاي پ دور گردنم حلقه كرد و با چشم به

  ".متشكرم
. اش را حفظ كند ها، نازنين ديگر نتوانست نقاب روي چهره در ازدحام خداحافظي

نخستين بار بود كه با . آسا از پا درش آورده بود رقصي جنون ِ از پيش و كوفتگي ِ خستگي



 1390 زمستان، 12جنگ زمان    134

: ش ايستادم و در گوشش گفتمكنار. ديدمش هاي افتاده و ناتوان از حفظ ظاهر مي شانه
  "خواي برسونمت؟ مي"

  ".شه، اما متشكرم زحمت مي"
احمق كي  " :روزي كه در صندوق پست را باز كردم، انگار كسي در گوشم فرياد زده بود

ها  جا، پاي صندوق هايم تير كشيده بود و مجبور شده بودم همان شقيقه "خواهي بفهمي؟ مي
  . بنشينم

و خواست در صندوقش را باز كند، كنجكاو شدم ببينم نازنين براي چانگ كه آمد پايين 
كنم،  ي چانگ در هم رفت و تا ديد نگاهش مي  چهره. او هم كارت دعوت فرستاده است

  ".اي نداشته باشد آيد كه آدم نامه خب، البته گاهي پيش مي": گفت
ايش گذاشته ه هايم را سر شانه بلند شدم و در حالي كه مثل يك دوست قديمي دست

  "ممكنه اتومبيلت را براي چند ساعت قرض بگيرم؟": بودم، گفتم
  ".البته، البته": دور كمرم حلقه كرد و گفت انگ بازوهايش را بهچ

ساعت . من داد دسته كليدي را از جيبش در آورد، كليد اتومبيلش را از آن جدا كرد و به
  . از چانگ تشكر كردم و بيرون رفتم. سه بود
كافي وقت داشتم تا اتومبيل چانگ را بر دارم و در جاي امني كمين كنم و منتظر  قدر به

اش از خانه  هاي بدون پاشنه سه شنبه بود و يقين داشتم با كفش. باشم تا نازنين حركت كند
  . آيد بيرون مي
  .ي ما كنار رودخانه بود و نازنين هيچ راهي نداشت جز اين كه از روي پل بگذرد خانه
اي رنگي پارك كردم كه سمت غربي رودخانه  ل چانگ را پشت استيشن سرمهاتومبي

خاطر  دانستم به مي. ساعت از چهار گذشته بود كه اتومبيل نازنين از روي پل گذشت. بود
  . همه جا باشد اش، ممكن است حواسش به هاي سياسي گذشته فعاليت

شهر كه گذشتيم، نازنين بر  از چند خيابان مركزي. شدم اتومبيل او نزديك نمي زياد به
حاال از . ي اسلو يوويك شد سرعتش افزود و به طرف شرق شهر رفت و خيلي زود وارد جاده

. بعد از مدتي وارد پمپ بنزين شد. راحتي تعقيبش كنم توانستم به حدود يك كيلومتري مي
بيرون  رفت داخل فروشگاه و پس از مدتي با دو پاكت بزرگ. كنار جاده منتظرش ايستادم

اما هنوز بيش از پنج كيلومتر نرفته بوديم . آمد، سوار اتومبيلش شد و همان راه را ادامه داد
سرعت  به. كه ناگهان از سرعت اتومبيلش كاست و پس از چند لحظه، كنار جاده توقف كرد

آلود بود و خيلي  شد كه گل  چرخ راست اتومبيل وارد مزرعه. ي خاكي جاده شدم وارد حاشيه
  . تر از جاده تپس
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كنار . پياده شدم تا او را زير نظر داشته باشم. توانستم اتومبيل نازنين را ببينم ديگر نمي
هوا مه گرفته و باراني . آمد نگاه كردم حيران، اطراف و كاميوني را كه از جلو مي. جاده نبود

ومبيل نازنين كاميون از كنارم گذشت و ديدم ات. كردم احساس غبن و باختي سنگين مي. بود
شود كه رازش را با  فكر كردم همين اتفاق باعث مي. خوشحال شدم. ي جاده پيچيد در حاشيه

در اتومبيلش را كه باز كرده بود تا شايد پياده شود، محكم بست و . من در ميان بگذارد
  . سمت اسلو ادامه داد راهش را، به 

يقين داشتم . او توضيح بدهم نه بهگو كردم كه چه اين فكر مي اش به در راه بازگشت همه
اما آيا باور . ترين راه اين بود كه حقيقت را به او بگويم به. مجاب كردنش سخت است

  كرد؟ مي
نزديك ده دقيقه در . ي چانگ تا كليد اتومبيلش را بدهم ساعت پنج عصر رفتم در خانه

حتا هي . ن از خانه بيرون بيايدجا گفتم شايد نازني جا و آن پا كردم و از اين به ي چانگ پا خانه
اما هيچ اتفاقي . شد تر مي تر كردم، طوري كه چانگ مدام حيرتش بيش صدايم را بلند و بلند

: سرانجام فرياد زدم. آورد عمد هيچ صدايي در نمي دانستم نازنين در خانه است و به مي. نيفتاد
  ".نگخداحافظ چا. افتد مانم در خانه تا ببينم چه اتفاقي مي مي"

ام،  ام تا اگر خواست توضيح بدهم چرا تعقيبش كرده خواستم نازنين بداند من در خانه مي
اي آمده بود باال و با هم قهوه  بارها شده بود كه براي گرفتن كتابي يا نشريه. بيايد باال

  .نوشيده بوديم
ي  م آمادهدانست حتا روز چهارشنبه ده صبح كه مي. تا سه روز نتوانستم نازنين را ببينم

هايش قرار دارد، رفتم در  رفتن به سركارش است و از قبل گفته بود براي تحويل عكس
اگر قرار بود كسي را نبيند . يقين پيدا كردم زودتر بيرون رفته است. چندبار در زدم. اش خانه

شناخت،  كرد و طرف را مي آمد مالقاتش كند، از چشمي در كه نگاه مي يا خوشش نمي
يا شده  ".كنم، متأسفم گرفتارم، دارم كار مي"يا  ".ي ديدن كسي را ندارم حوصله": گفت مي

  .هايش را زده بود بود كه از همان پشت در حرف
  .در را باز نكرد. اش ، رفتم در خانه77نوروز سال  دو روز مانده به

  "كار داري، بهمن؟ چه " :گفت
  .ها لحنش سرد، اما محترمانه بود هميشه در اين وقت

  "....دوستان همه . خواستم براي سال تحويل دعوتت كنم باال مي" :فتمگ
  ".اش را ندارم متشكرم، حوصله" :گفت

  .شد شنيدم كه از پشت در دور مي هايش را مي صداي صندل
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ها، بسياري از  تنها همسايه نه. شنبه، از ساعت سه بعداز ظهر جلو در خانه ايستادم روز پنج
اين نخستين . كردند ديدمشان، متعجب نگاهم مي خستين بار مياهالي محل هم كه براي ن

  . بار بود كه جلو در خانه ايستاده بودم
  .سرانجام ساعت چهار و هفت دقيقه نازنين از خانه بيرون آمد

  ".كردم خواستم توضيح بدهم كه چرا تعقيبت مي مي" :گفتم
در كيفش را باز كرد،  خواست تحقيرم كرده باشد، بدون آن كه نگاهم كند،  انگار مي

هايش گذاشت، آن را روشن كرد،  پاكت سيگارش را در آورد، خيلي آرام سيگاري الي لب
  "مگر من توضيح خواستم؟" :پوك عميقي زد و گفت

  ".اين لحن از صدتا فحش خواهر و مادر بدتره "
  "ست فحش؟ حال احترام شده از كي تا به. حساب نياوريد توانيد توهين به مي"
  ".كنم بگذار توضيح بدم اهش ميخو"
  ".جاي توضيح دادن خواستتان را بگوييد خواهيد؟ به مي بگوييد از من چه"
شه كه همسايه هم باشيم و از حال و   وطنيم، نمي هر چه باشه ما با هم دوستيم، هم"

  ".روز هم خبر نداشته باشيم
  "خواهيد بدانيد؟ چي را مي. برويد سر اصل مطلب"
شايد خودتان متوجه نباشيد، خيال .  ايد، از سر تا پايتان را غم گرفته د، گرفتهشما ناراحتي"

دانم چيست،  دانم كه شما گرفتاري داريد، اما نمي كنيد ديگران متوجه نيستند، من مي مي
  ".....توانم بكنم  كمكي مي چه

اختيار با  شايد از اين كه بي. زدم اين نخستين باري بود كه با تمام وجود با او حرف مي
چه را بگويم كه  زدم، ساكت بود و اجازه داد آن احترام و حسي توأم با دوست داشتن حرف مي

اي در  لحظه. كشيد آرام ايستاده بود و سيگار مي. ها در دلم تلمبار شده بود ي اين سال در همه
ارش را سيگ. تر از وقتي است كه از خانه بيرون آمد هايم نگاه كرد، احساس كردم سبك چشم

سر فرصت " :هايم نگاه كرد و گفت كه خاموش كرد و خواست برود، برگشت دوباره در چشم
  ".زنيم با هم حرف مي

تا . هاي بدون پاشنه را پوشيده بود و بلوز و شلوار همان كفش. بدون خداحافظي رفت
ه بود ام آرام گرفت سينه. كردم احساس رضايت و خشنودي مي. دور نشد از جايم تكان نخوردم

  . خانه برگشتم به. كردم و سرفه نمي
شدم كه رازش را با من در ميان  بعد هر صبح با اين اميد از خواب بيدار مي از آن روز به

ها  كدام از اين شايد هم هيچ. هايش شريك شوم توانم در مشكالت و غم خواهد گذاشت و مي
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تواند روي من  كر كند ميخواست ف دلم مي. شدم زد، خشنود مي همين كه حرف مي. نباشد
  . توانم خوشبختش كنم يقين داشته باشد مي. حساب كند

توني  مي":ديگر را ديديم، گفت ها كه هم سيزده روز پس از جشن تولد، در پاگرد پله
  "ي بالي؟ ساعت هشت شب بيايي كافه

  ".شوم البته، خيلي هم خوشحال مي"
  ".بينمت پس ساعت هشت مي"

من اعتماد كرده  ه رازش را با من در ميان گذاشت و از اين كه بهي بالي بود ك در كافه
  .بمانم او وفادار  قول دادم تا پاي جانم به. گنجيدم بود، در پوست خودم نمي

عقب بيندازم، ممكنه  متشكرم، احتمال داره نتونم سفري را كه در پيش دارم به":گفت
خاطر انسانيت و نه  خوام كه به مي استكهلم برم، روزي كه خواستم حركت كنم بيست روز به

البته نه او تو را خواهد ديد و نه تو . اي دو روز، براي مسعود آذوقه ببري هيچ چيز ديگر، هفته
هر چيزي براي او . ي آن را هم روز رفتنم خواهم داد محل كليسا و نقشه ِ نشاني. او را
با ماشين من هم . داي كه در نقشه مشخص خواهم كر گذاري پشت پنجره بري، مي مي
  "قبول؟. ري مي

  ".قبول"
هاي  ها داشتند دانه هاي ميز و صندلي الي پايه كافه كه رسيدم چند كبوتر از البه به

رو،  در پياده ِ خوشحال از اين كه خلوت است، روي آخرين صندلي. زدند ناپيدايي را تك مي
جواني نشسته بودند، تنها چيزي قايقي كه در آن پيرزن، پيرمرد و دختر . كافه نشستم پشت به

  . توانست توجه را برانگيزد بود كه در آن لحظه مي
رو خيره  به رو زد و به ران كه جواني بود با موي بلند و بازوهاي برجسته، آرام پارو مي قايق
مانست كه پيروز از جنگ بر گشته بود و  مرد گالدياتوري مي تر به حالت او بيش. شده بود

چرخاند تا احساسات مردم را  ادشاه، ملكه و دخترشان را در ميدان شهر مياكنون داشت پ
  .پاسخ بگويند

  "خواهي؟ چي مي"
هايي بروي كه بر مبناي  تماشاي فيلم به  شده" :اختيار گفتم صداي آنيتا را كه شنيدم، بي

  "اند؟ روايات تاريخ باستان ساخته
يك آبجو، خواهش  ": گفتم. زنم داد متوجه نشده است از چه حرف مي نگاهش نشان مي

  ".كنم مي
. ساعتم نگاه كردم به. رفت آشكارا خنديد وقتي مي. اش را پنهان كند آنيتا نتوانست خنده

بوي شديد ادكلن . ام گرفت از حالت آنيتا و وضعيت خودم خنده. چند دقيقه زوتر رسيده بودم
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ي  تر حرف من را در باره بهيقين كردم اين بو باعث شده است آنيتا . آزرد مشامم را مي
گفتم كه  ها برايش مي ي درآن كرد از روابط عاشقانه اگر باور مي. هاي تاريخ باستان باور كند فيلم

ي موانع را پشت سر  شد قهرمان داستان همه نيرويي كه باعث مي. ام آن غبطه خورده هميشه به
  . گذاشت اي روي من مي العاده فوق اش را در آغوش بگيرد، تأثير بگذارد و پيروزمندانه معشوقه

از سينما كه بيرون آمدم، . ها را ديدم هنوز ديپلم نگرفته بودم كه يكي از اين فيلم
ي مشكالت را با لذت تمام پشت سر  توانم همه احساسم اين بود كه اگر عاشق شوم، مي

گمانم . كرد حس در آغوش كشيدن معشوق كشش غريبي در من ايجاد مي. بگذارم
  . هر كاري بزنم براي اين كه او را داشته باشم توانستم دست به مي

اما آن روز پس از يك ساعت كلنجار رفتن با خودم، باز هم دچار تشويش و تپش قلب 
فكر اين . كردم از اين كه به تمام لباسم ادكلن زده بودم، مدام خود را سرزنش مي. شده بودم

چند بار فكر . اش بگيرد، نگرانم كرده بود تارم خندهكه ممكن است نازنين هم مثل آنيتا از رف
ي  ي پيش از آن، همه تا چند لحظه. كردم كردم كاش فرصت داشتم و لباسم را عوض مي

كمي از . كردم نيايد كليسا را بياورد، اما بعد آرزو مي ِ اميدم اين بود كه نازنين خودش نشاني
كتم . كم مقداري از بوي ادكلن بكاهم دستصورتم تا  آبجو را ريختم كف دستم و ماليدم به

در آن گرماي نيمه شرجي ماه اگوست، تنها فردي كه كت پوشده بود من . را هم در آوردم
ها ورزش كنم،  با اين كه از دوران زندانم هنوز عادت داشتم صبح. ران افتادم ياد قايق. بودم

جا هر خوبي داشته  اين ":گفتم دوباره كتم را پوشيدم و. بازوهايم خيلي باريك و نحيف بود
   ".ست گونه دونه آب و هواش چه باشه، باز هم آدم نمي

  "؟ مگر اتفاقي افتاده" :نازنين خنديد و گفت
ه كه مدام عطسه  روز چند. ام آب و هوا حساسيت پيدا كرده دونم چرا نسبت به نمي" :گفتم

  ".امروز هم فكر كردم نكنه ناگهان هوا سرد شه. كنم مي
چيزي حساسيت پيدا كرده باشي، وگرنه امكان نداره در ماه  ممكنه به" :نين گفتناز

ه و  كم امروز كه حرارت هوا بيست و دو درجه باالي صفر دست. اگوست هوا زياد سرد شه
  ".آسمان صاف و آفتابيه

من از دست خواهد داد و از  فكركردم پيش از آن كه چنين پاسخي بدهد، اعتمادش را به
. دهد، پشيمان خواهد شد ي محل اختفاي مسعود ب را مي گفته است نشاني و نقشهاين كه 

  : ام را تغيير دادم جمله
. ساعت شيش با مدير يه شركت تبليغاتي مالقات دارم. خوام كارم را عوض كنم مي"

ي ادكلنم را در كمد  ست؟ شيشه نظر تو بو آزار دهنده به. براي همين مجبور بودم كت بپوشم
  "روي لباسام؟  در آن باز شده و تمام آن ريخته. ه بودمگذاشت
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هراسان بلند . ها بودم كه ناگهان متوجه شدم لئو در كنارم ايستاده است در همين خيال
خود بيايم  اي را گذاشت كف دستم و پيش از آن كه به پاكت نامه. شدم و دستم را دراز كردم

اش را كه تكيه داده بود  رفت تا دوچرخهيك نوشيدني دعوتش كنم، خداحافظي كرد و  و به
خاطرم  ام به شايد هم داده. حتا نتوانستم پاسخ خداحافظي او را بدهم. ي درخت بردارد به تنه
  .طور مبهوت نگاهش كردم تا سوار دوچرخه شد و ركاب زنان دور گشت همان. آيد نمي

انستم نزديك پنج ماه د از اين كه مي. خود آمدم هايم روي پاكت به از درد فشار انگشت
ها از ترس لو رفتن، در تابوت در  كند و شب است مسعود ب ، در زير زمين كليسا زندگي مي

بدون اين كه متوجه اطرافم باشم يا روي . آمد سختي بيرون مي هايم به خوابد، نفس بسته مي
  .صندلي بنشينم، در پاكت را باز كردم

كه بااليش، در يك  A 4يك ورق كاغذ كروني بود و  200داخل پاكت پنج اسكناس 
مسيري  ي  هاي داخلي و نقشه سطر نشاني نوشته شده بود و پايين آن، نمايي از كليسا، پله

  .پشت پنجره برسم نقاشي شده بود كه بايست بگذرم تا به
رنگ سبز  ها به ي نشاني راه اصلي و ساختمان كليسا را با مداد سياه كشيده بود، اما بقيه

  .  نجره سرخبود و پ
كه سندي است قديمي،   كند براي اين بيند، خيال مي هنوز هم هركس آن نقشه را مي

  .ام ديوار اتاقم آويخته ام و به من آن را در قاب گذاشته
  

 1999استاوانگر، ژوالي 

  
  
  
  

 ي جنگ زمان را هاي گذشته شماره
 :هاي آنالين اهگاز فروش

Amazon.com / Amazon.co.uk / Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it / 

Tanum.no / Capris.no / and … 

  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد



 

  ناصر كوشان
  هوا به هوا

  پرده يك تك
  
  
  

  داغ ديده و ورمادران دالهمه ي  براي
  .و عدالت كشته شدند يكه فرزندانشان در راه آزاد

  
  
  

  .ي متوفيات دفتر اداره :صحنه
   . ها يك دستگاه كامپيوتر روي يكي از ميز. ندليچند ميز تحرير و ص  
    

  .مرد روي صندلي پشت ميزي نشسته كه روي آن كامپيوتر است
  .گردد مرد با موس در دست، در كامپيوتر مي

  .زن وارد مي شود
  جازه هست؟ا:) بعض كرده(  زن
  .بفرمائين  مرد
  شما مسؤل اين جاييد؟  زن
  مرده داري؟  مرد
  . نه  زن
  كار؟ هي چ اومده پس اين جا  مرد
  .گردم  دنبال پسرم مي   زن
  .، خواهرآرن را كه اين جا نمي ها گمشده  مرد
  .را دادن به من نشوني اين جا     زن
  س؟   مگه پسرت مرده  مرد

  .اختيار مي نشيند و گريه مي كند زن تسلطش را از دست داده و بي
  .رود مرد نگران از پشت ميز بلند شده و به طرف زن مي
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  ؟داري، خواهرن يحال خوبمثل اين كه   مرد
  .شود كند و بلند مي زن خودش را جمع و جور مي

  كسي بايد باشه كه بگه كجا ست؟ كجا بردندش؟. بايد پيداش كنم. نگران پسرم هستم  زن
معلوم نيست كه چرا هر  :)با خود. (دونم واال من كه نمي :)رود به طرف ميزش مي(  مرد

اصلن معلومه از  :)در حال نشستن، رو به زن(. خواد مي كس هر چي رو نداره، از ما
  ؟زني، خواهر و كجا حرف مي كي

  ديگه كجا برم، از كي بپرسم؟ اي خدا )زند با دست بر سر و صورت خود ضربه مي(  زن
اگه باليي سر  ):با خود. زند كند و قدم مي اطراف را نگاه مي(. ، خواهرآروم باش  مرد

ببينم حرف بزن ) گردد به سوي زن برمي(فته چه كار كنم؟ خودش بياره و همين جا بي
  .چه شده؟ شايد بتونم كمكت كنم تا پسرت رو پيدا كني

  از كجا شروع كنم؟چي بگم؟   زن
  پسرت چه كاره بود؟    مرد
يك سال مونده بود تا بره سر كار و براي خودش آقايي بشه، . كرد اون هنوز كار نمي  زن

  ... نون بيار بشه و 
  ...كارا و ولگردا  ببينم نكنه از اين بي. اي بوده باالخره كه يه كاره  مرد
  ...آقاي محترم مگه من به شما چي گفتم كه حاال بايد اين تهمت رو به پسرم   زن
چه تهمتي؟ منظورم اينه كه باالخره هر كسي روزگارش رو به يك طوري ! اي بابا  مرد

  ...حتم پسر تو هم . گذرونه مي
  .نشجو ست، آقاپسر من دا  زن
  خب، پس چرا اين جا اومدي؟  مرد
  .نشوني اين جا را دادنسراغش را كه گرفتم،   زن
  .ت نشوني دادن  خب، اشتباهي به  مرد
اي رو  چرا جاي ديگه. ست گفتن اين جاچرا بايد اشتباهي نشوني اين جا را بدن؟   زن

  نگفتن؟
. زند كالفه قدم مي(دروغ بگم؟  چرا بايد... گم؟ هان؟  فرمايين بنده دروغ مي پس مي  مرد

اصلن شايد پسرت رفته دنبال  :)رود به طرف زن مي(چرا بايد دروغ بگم؟  :)با خود
  .ان به تو بگن گشت وگذار و دوستاش نخواسته

و رمن پسرم كدوم دوستش، آقا؟ اگه درست منظور شما را فهميده باشم، بايد بگم،   زن
  .يستها ن يبازعالم و اين اين  تو. شناسم ميخوب 
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هاشون و حتا ديگرون  كنن كه بچه خيال مي  همه:) با خود. زند قدم مي(. كه اين طور  مرد
اگه دنبال گشت وگذار نرفته، پس كجا ست؟  :)به طرف زن(. شناسن را خوب مي

اگه اهل هيچ بازي و . كني نگران مي  زني، من را هم دل اين طور كه شما حرف مي
  ش نبوده، پس كجا ست؟تو هيچ عالمي غير از خود

  .پرسم همه ميخودم و ي سحر تا حاال از  اين همين پرسشيه كه من از ديروز كله  زن
  ؟پزشكي قانوني رفتي  مرد
  براي چي؟  زن
باالخره يكي از جاهايي كه مي شه دنبال كسي گشت، همين پزشكي . دونم چه مي  مرد

  . قانونيه
  ...پزشكي قانوني   زن
  . ر از دهنم پريدهمين طو. فراموشش كن  مرد
  رفتم؟ براي چي بايد به آن جا مي  زن
ممكنه . خدا رو چي ديدي، شايد تصادف كرده باشه يا زبونم الل دعوا كرده باشه  مرد

  . چاقويي، زنجيري، پاره آجري خورده باشه
افته كه  ها براي كسي مي اين اتفاق. من كه گفتم پسرم اهل شر به پا كردن نيست  زن

اگه كسي هم كلفتي . ها نيست پسرم اهل اين حرف. گير باشه معركهخودش هم يك پا 
ها خودشون هم  بارها گفته آدم. ره اندازه و راه خودش رو مي ش بگه، سرش را زير مي به

  .گن راه مي ان و براي همين نادانسته به همه كس بد و بي فهمن كه زير چه فشاري نمي
  .اي داري واندهمعلومه پسر عاقل درس خ. آفرين، آفرين  مرد
  گفتم؟نمن كه گفتم دانشجو ست،   زن
  ري دانشگاه دنبالش بگردي؟ پس چرا نمي  مرد
  .رفتم  زن
  خب، چي شد؟  مرد
  .ان  درهاي دانشگاه را بسته  زن
  مگه تعطيله؟  مرد
  .نه  زن
  س؟ پس چرا بسته   مرد
مي و هاي نظا سر تا سر خيابون جلو دانشگاه هم پر از پاسدار و ماشين. دونم نمي  زن

  .پليسه
  .خواد سرداري، افسري بشه مي. عجب، پس پسرت دانشجوي دانشگاه نظاميه  مرد
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نه، دانشگاه نظامي كجا بود؟ كي تو اين دوره و زمونه با رفتن به دانشگاه سردار شده   زن
دوست داره وكيل . آد كه پسر من بخواد بشه؟ اون اصلن از اين كارها خوشش نمي

  . دفاع كنه مردم بشه و از مردم ضعيف
  .ره پس دانشگاه مي  مرد
شه و  كمك خرج مادر  به زودي درسش تموم مي. سال سومه. ي حقوق بله، دانشكده  زن

  .شه اش مي بيوه
  .يك پارچه آقا ستپس   مرد
  ؟چي خيال كردين. معلومه )زند خوشحال لبخند مي(  زن
اما، خب، ببينم، . اشماي داشته ب تونم خيال ديگه اي نكردم يعني نمي نه، خيال ديگه  مرد

شه و  يك همچين پسري، پسري كه همه چيزش درسته، فردا روزي وكيل مردم مي
قراره حق را به حق دار برسونه، چرا نبايد از حال و روز و روزگارش به مادرش خبر 

  .بده
حتا وقتي با . اين اولين بارشه كه خونه نيامده يا من را خبر نكرده. اشتباه نشه، آقا  زن

راستش هر بار تلفن . داد خواست جايي بره، حتمن به من خبر مي اش هم ميدوست
پيش خودم . گرفت ريخت و ترس تمام وجودم را مي زد، هري دلم مي زنگ مي

  ).گيرد زن لبش را گاز مي(... گفتم نكنه  مي
   كردي، هان؟ پيش خودت چي فكر مي :)كنجكاو(  مرد
   .هيچي، فراموشش كنيد  زن
. اگه قراره من كمك كنم، يعني بتونم كمك كنم، بايد بدونم كي به كيه. دنه، د نش  مرد

  ببينم، زير سرش بلند شده؟
  منظورتون چيه؟  زن
خود نيست كه از قديم گفتند پسر را بايد بعد از  بي. خب، البته كه طبيعي هم هست  مرد

  ...تكليف، 
  كدام تكليف؟  زن
بايد بعد از سن بلوغ زن داد وگرنه دست بله، دختر و پسرا رو .  منظورم سن بلوغه  مرد

  .شوند به طرف هم ديگه خودشون هم نيست، كشيده مي
  . ممكنه خواهش كنم حرفتون را صريح بزنين . گين  فهمم شما چي مي من كه نمي  زن
  ديگه صريح تر از اين؟  :)شود به زن خيره مي(  مرد
  كنين؟ وا، چرا اين طوري نگاهم مي  زن
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به طرف (. مثل اين كه اصلن تو اين دوره و زمونه نيست ):زند قدم ميكالفه (. نخير  مرد
جوان ست و دانشجو و فردا وكيل . حق هم داره. زير سرش بلند شده، خانم :)زن

خوشبختانه اين روزها هم . شما هم بهتره اين قدر نگران نباشي! مردم، چرا كه نه؟
  ...رو كه  هر جورش... اي، هم عقدي و هم  كه فراوونه، هم صيغه

  ..كشين به يك زن  خجالت نمي:) عصباني(  زن
. دوم اين كه شما هم بهتره اين قدر خودت را به نفهمي نزني. اول كه خجالت نداره  مرد

خوام، گوش نكردي، نخواستي  سوم اين كه ؛ چرا پسرت به هر زباني گفته زن مي
پا چلفتي هم دست و . گوش كني يا بفهمي؟ اين شده كه خودش دست به كار شده

  نگفتي؟. خونه گفتي درس وكيلي مي. نبوده كه
  .چرا  زن
حاال به جاي دل نگراني برو خونه و . خب، پس خودش هم بلده كه صيغه بخونه  مرد

اي  خواد صيغه ش بگو مادر، بهتره زنت رو بياري خونه، حاال مي وقتي برگشت، به 
تو راحت مي شه و هم هيچ اين طوري هم خيال . اي باشه يا عقدي يا هر طور ديگه

  . افته اتفاقي نمي
  .نگرد زن مات و مبهوت مرد را مي

منم بهتره زودتر برم و تا . ... اين روزگار همينه ديگه... چي شد؟ چرا خشكت زد؟   مرد
  . ها نبستن يه فكري براي شامم بكنم مغازه

  .گردد رود و با كتي در دست برمي مرد بيرون مي
  ...ز همون جا خشكت زده، خواهر؟ چي شد؟ تو كه هنو  مرد

  .پرد زن ناگهان از جا مي
ي پسرا و دختراي امروز اين  چه طور به خودتون اجازه مي دين درباره. آوره واقعن شرم  زن

  طور حرف بزنين؟ 
  .كند مرد نگران زن را نگاه مي

 .كنه هاي امروزي، چيزي را از مادرش پنهان نمي اول كه پسر من، مثل تمام بچه  زن
گين  هاي امروزي اين قدر مشكل دارن كه به فكر چيزايي كه شما مي دوم، بچه

ريم تظاهرات،  هام مي سوم، به جاي اين كه تلفن بزنه و بگه با همكالسي. افتن نمي
شدم، اما به  حتا با اين كه من نگرانش مي. ريم گردش، تفريح تونست بگه مي مي

تونست بگه، مادر نگران  ت نياوردم، ميآوردم، همين طور كه هيچ وق روي خودم نمي
حاال هم تمام نگراني من اينه كه رفته . آم نباش تا بيست و چهار ساعت خونه نمي

  .بوده تظاهرات، نه به قول شما عياشي
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  .ش كهدكشن نمي.  رفتهكه تظاهرات ه رفت خب،    مرد
  ان، آدم نبودن؟ هايي كه كشته شده پس اين  زن
  ريان نيستم، مگه كسي هم كشته شده؟واال من زياد در ج  مرد
  . زنن پسر من هم ممكنه تير خورده باشه بله، حدس مي     زن
ها رو  ما اين جا نشاني. ها است  اين جا دفتر ثبت مرده. خب، پس چرا اين جا آمدي  مرد

نه، خواهر، اشتباه . ي قبر مثل نام و نام فاميل، نشاني قطعه، شماره. كنيم ثبت مي
  .گفتن تير خورده، برو بيمارستانآمدي، اگه 

ي  ام كه پرستاره گفت به همه ها سر زدم، دختر خاله به تموم بيمارستان. رفتم  زن
هر دكتر و پرستاري هم . ان كه هيچ زخمي را قبول نكنن  ها دستور داده بيمارستان
ره تو ليست ضد انقالب و روزگارش سياه  هاي تظاهرات را معالجه كنه مي كه زخمي

  .شه مي
  شه؟ هاي زخمي مردم چي مي پس تكليف بچه  مرد
كنن، اما هنوز هم اين قدر دكتر و پرستار با شرف تو اين  ها قبول نمي بيمارستان  زن

  .كنن ها را مداوا مي ها زخمي كشور مانده كه تو خونه
  .ها پس حتم پسر تو را هم بردن تو يكي از همين خونه  مرد
آد خونه باشم و ازش  رفتم خونه كه وقتي مي گفتن و مي ينه، اگه برده بودن، به من م  زن

  .نگه داري كنم، تيمارداريش را بكنم
  پس چون خونه نيامده، آمدي اين جا؟    مرد
ي كساني را كه تير خوردن يا با ماشين زير گرفتن يا با چاقو و زنجير و  گفتن همه  زن

  .ان ا خودشون بردهان، از دست مردم پس گرفتن و همه را ب قمه و چماق كشته
  ان؟ و نگفتن كه كجا برده  مرد
  ...همه حدسشان اينه كه يك راست آوردن اين جا و همه را يك جا . چرا  زن

  .كند نشيند و هق هق گريه مي چمباتمه مي دهد، زن تسلطش را از دست مي
  .كند رود و در كامپيوتر نگاه مي بعد به طرف ميز مي .زند مرد نگران قدم مي

ر ببينم، من امروز ساعت ده آمدم و وقتي آمدم گفتن يك وانت كشته رو آوردن بذا  مرد
  .ان نام و نشون بوده كه همه بي

  .ان نام و نشان نبوده نه، هيچ كدامشان بي  زن
نه، من از  :)به زن(. پيداش كردم. اين جا ست :)در حال نگاه كردن روي دفتر ثبت(  مرد

ان و  زش ساختماني در بيرون شهر كشته شدهزنم كه گفتن تو ري هايي حرف مي كشته
بله، اين جا  :)كند ي كامپيوتر نگاه مي روي صفحه(. ان شان هم افغان بوده  همه
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ان، نوع لباس و رنگ آن و  توضيح هم داده كه چون شناسايي نشده. نوشته
ها  در ثاني آن. نه، نشاني از دانشجوها نيست:) به زن(. شان ثبت شده  مشخصات ويژه

  .  ان ه حتم كارت شناسايي دنبالشون داشتهك
  .رود زن به طرف مرد مي

كدام ساختمان؟ كدام . ان، دانشجوان هاي مظلوم مردم ها بچه اين. ان، آقا دروغ گفته  زن
  افغان؟

  .از پسرت بده ببينمنشوني  يه   مرد
  چه نشوني؟  زن
  .اين جا فقط رنگ لباس نوشته شده. دونم چه مي  مرد
  .بود سبز راه راه تنشيه تيشرت   زن

  .خواند مرد ليست ثبت شده در كامپيوتر را زير لبي مي
  .به خاك سپرده نشدهاي به اين نشوني  كشته .يستنه، ن  مرد
شايد هم تو راه . آد از رنگ سبز بدشون مي. نخواستن رنگ سبز رو بنويسن. ان ننوشته  زن

  . نتونستن ببينن كه سبز پوشيده. ان لباسش را كنده
  .كند زند و گريه مي بر سرش ميزن 

  .شود مرد از پشت كاميپوتر بلند مي
  ؟باشههنوز كه معلوم نيست پسرت كشته شده  .آروم باش كني؟ تابي مي بي چراحاال   مرد
  ؟تس پس كجا ، اين جا كه نيست،تو بيمارستان كه نبود، تو كالنتري كه نبود  زن
  .    نداري خبر ي رفته كه شمايجا نحتم  مرد
  كجايي؟ پسرم. رفته؟ كجا برم؟ چي كار كنم؟ اي داد برمن كجا  زن
  .د رفته دنبال رفقاششاي  مرد
  .                                      ان يا تو زندانن هه شدتكشها كه يا  آن ؟رفقاشكدام   نز

  .كنن يك كالغ چل كالغ مي. زياد به حرف مردم گوش نكن  مرد
  .كني توهينبه مردم تو حق نداري   زن
  .نفهميدم ور يه لحظه حالم. ببخشين. خوام  من معذرت مي  مرد
چه  برم؟ كجا ؟چه خاكي به سرم كنم :)رود پيچيد و به اطراف مي كالفه به خود مي(  زن

          ؟كنم ؟ كجا دنباش به گردم
  .شه پيداش مي. بي تابي نكن  مرد
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عاقبت كار . ش گفتم عجله نكن  قدر بهه چ. ش گفتم مواظب خودت باش  قدر بهه چ      زن
و به كي ر آدم حرف دلش. گفت من هم مثل همه مي. بميرم الهي. ن را كردنخودشو

  ...داد اي بي... اي داد  .هبزن
  .دهد مرد ليواني  آب  به زن مي

  .آب بخور، نفست باال بياد  مرد
  . ام قدر خستهه آه چ. قربون دستت   زن
  .خبر نداريكه تو . س حاال شايد پسرت زنده  مرد
   .برام نمونده يديگه حواس. دونم نمي  زن
برو جاهاي ديگه  .ثبت نشدهاين جا  اي كه تيشرت سبز پوشيده باشه، ببين، كشته  مرد

  .دنبالش بگرد
از همون لحظه كه از خونه بيرون رفت دلم شور . ندارم اين پسر بود و دار... كجا برم؟   زن

ي دشمنش  ماز جمعه شنيدم كه آدم در بارهها رو تو ن راستش از وقتي آن حرف. زد
از اون روز تا حاالهم روزي نيست كه . زنه، دلم شور افتاد هم آن طور حرف نمي

گن  دار نشده باشن ، چندتا خونه واده از هم پاشيده نشده باشن، مي  چندتا مادر داغ
  .كشن هاي مردم رو مي گن از شمر بدترهاش وجود دارن و جوان مي.   عاشورا همينه

  . ت صبر بده  خدا انشااله به  مرد
  .شكسته بود شكاش پا. اومد بيرون كاش نمي  زن
  .وا رنزن اين حرف .، خواهرنكنه خدا  مرد
  .دونه مي پسرم اومده، خدا چه باليي سر   زن
  .س زندههنوز شايد . نااميد نباش  مرد
  .ميرم كنه وگرنه من از بي كسي مي خدا  زن
  . س زنده ي متوفيات نباشه، پس هنوز دفتر ادارهاين ازش تو اسمش يا نشوني وقتي   مرد
و به كي ر دردم  دست به دومن كي بشم ؟؟ سراغش را بگيرم برم كجاگي  شما مي  زن

... كي بخوام؟  و ازر ده؟ به كي التماس كنم؟ پسرم كي به حرف من گوش مي بگم؟
  ...د برمن،اي دا. بده ور جواب من. خدايا به دادم برس. خدايا كمكم كن

  .زارمي زند. كند زن باز خودزني مي
  . و اذيت نكنر اين قدرخودت  .بسه ديگه  مرد
چي به سرش  دونم نمي. گم شده، كشته شده ت،جگرم نيس ي كنم؟ پاره كاره چ  زن

همراه پسرم  خاك به سرم كنن كه. سرگردونم ،كس شدم بي ،م به در شده در .اومده
و ر خاك به سرم كنن كه حرفش. اش گذاشتمخاك به سرم كنن كه تنه. نرفتم
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 .نخور را ها گفتم  فريب اين بازيبهش  بارها. و باور نكردمر حرفاش ،گوش نكردم
خواست  اون مي. چيزي حاليم نبود ،فهميدم نمي. اشتباه كردم ،عاقبت خوبي نداره

 و حاال بايد چراغ دست بگيرم .چشمم كور. مرفت اما من زير بار نمي .روشنم كنه
 ،خاك بر سرمن كه دنباش نرفتم و دربه در شدم. خاك بر سرمن. دنبالش بگردم

. ديد كه مادرش پشيمانه مي اش بود وك ...خدايا منو ببخش. آواره شدم. كس شدم بي
   .، پسرمست تو گفتم حق با ش مي  كاش بود و به

  .داش كرديبه جاي اين حرفا، بگرد شايد پي. ، خواهرسرزنش نكن ور اين قدر خودت  مرد
   .رم  بره  باهاش مي جاهر  .ذارم ديگه تنهاش نمي ،به خدا اگه پيداش كردم  زن
ممكنه  .رفتم ه ، بايد زودتر  ميكار من هم تموم شد. هنوز اتفاقي نيفتادهه كحاال   مرد

  بري؟از اين جا خواي  نمي. شام بمونم  ها ببندن و بي مغازه
  .يه نفر كمكم كنه هبلك .جيغ بكشم ،خوام فرياد بكشم مي. نه  زن
  .شنفه و نمير اين جا كسي صدات  مرد
. بدبخت شدم .من بر داد و به كي بگم؟  اي داد برمن، بير پس چي كار كنم؟ دردم  زن

  كنه؟ چرا كسي كمكم نمي. بيچاره شدم
  .آروم بگيري بزن تا جيغ آن قدر .بزن جيغ  مرد
يا زنده  .خوام و مير من پسرم؟ جيغ بزنم؟ براي چي جيغ بزنم؟ آروم بگيرم كه چه  زن

اصلن چرا عاشورا  .به پا كردن ي كه عاشوراينبينن اونا الهي خير .خوام مي ور ش  مرده
  دوني؟ شد؟ تو مي به پا

  . ت، خواهراين جا جاي اين حرفا نيس  مرد
  ؟ به فكر يه لقمه نون شبتي؟كني داري بيرونم مي  زن
  .كنيو پيدا ر خوام كمكت كنم پسرت مي. نه  مرد
  زنده يا مرده؟  زن
  .س حتم زنده. به دلت بد نيار  مرد
و به من ر اون خدا دوباره انگار ...واي خدايا...  اگه پيداش كردم، اگه زنده بود  زن

  .كنم خدارا صد مرتبه شكر مي. برگردونده
  .برو بريم پيداش كنيم. شه كه دهن شيرين نمي احلو با حلوا  مرد
  من كمك كني؟  خواي به مي تو ):باتعجب(  زن
. يه چيزائي حاليمه ،احساس دارم، منم دل دارم. هستم اما آدمممأمورم و معذور، . آره  مرد

هزارتا عذر  .آد نمي صدام درها  مثل خيليما خب، ا. دم حق رو از ناحق تشخيص مي
  . خدمتي كرده باشمخوام منم  مي. اما، ديگه بسه. تراشم براي خودم مي
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  .شي گرفتار مي، افتي زحمت مي تو  زن
    .تمنم هسي  نداشتهي  ي تو بچه كنم بچه انگار مي  مرد
  ترسي؟ نمي  زن
  چرا بترسم؟  مرد
  .ممكنه تو دردسر بيفتي  زن
  . خواد بشه، بشه بذار هر طور مي. منم هستم گور باباشون، بذار بفهمند   مرد
  .نيستمت تو نه، من راضي به زحم  زن
  . احتياج به كمك داره و كمكش نكنم كس و بيتونم ببينم يه زن تنها  من نمي  مرد
  .خيرت بده  خدا  زن
 به هم كمك نكنيم، چه انتظاري از اگه ما. س يه وظيفهاز اين، دفاع از حق  غير  مرد

بايد با ، ها كم بشه كمك كنيم تا غم و غصه به هم  ي ما بايد همه. داريم نوديگر
 همه بايد كمك كنيم تا در ،هم ديگه رو بفهميمبايد درد و دل  ،حرف بزنيم هم

  .               مان باز بشه شادي به روي
  . كاش همين طور بشه  زن
  !نباش خانم، نااميد  مرد
  !خانم؟  زن
  . شه، خانم از همين جا شروع مي. بله، خانم  مرد
  شه؟ اما چي از همين جا شروع مي...اما) زند لبخند مي(  زن
 باالخره هر. به آخر نرسيده همدنيا . مهم نزني پس حرفش را. ديگه تموم شد  مرد

و ر اگه راه. دست بذاريم و بنشينيم ما نبايد دست رو. دارهيي هم باالسريه سرازيري 
 كنم كارهاه كنم چه چ گريه و نشستن و با. كني و پيدا مير تا گمشده بلد باشي،

ت و زبانم اما دس ،حرفاي نگفته دارم درد دارم، .به خدا منم غصه دارم. شه درست نمي
. م تو گلو خفه كرده ور و، اعتراضمر و، فريادمر ساكتم براي اين كه صدام. س بسته
جدائيم، براي اين  از هم براي اين كه ما. دم خودم جواب ميچرا؟ خواد به پرسي  نمي

هم  به هم اعتماد نداريم، براي اين كه با يم، براي اين كها و گم كردهه ركه هم ديگ
كنيم، براي  گيم، براي اين كه غييبت مي راي اين كه به هم دروغ ميايم، ب قهر كرده

خوريم براي چيزهايي كه  حسرت ميو به جاي هر كاري نشستيم و  اين كه حسوديم
  ...گي؟  خب، حاال چي مي. يما دست داده كه داشتيم و از نداريم و چيزهايي

  ... گفتي  همه چي راشما ...  واله، چي بگم؟  زن
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همون . گيري ندارن ها كه مطلب دندون روزنامه .ام مثل همه م يكيخب، من  مرد
مونه كه  زيون مثل وروره جادو ميزنن يا خبرهاي تلوي هاي صدتا يه غاز را مي حرف

 و بد .ها خبر دارم مردهي  همهي  از سابقهمن  اما ،شهنباورت شايد . كنن هي تكرار مي
هم  ،آرن هم فقير مي، هم دكتر ،نآر اين جا هم مهندس مي. شناسم و مير خوبشون
. ردناوشما را اين جا ني اما پسر. هم هنرمند، جوشهم دان ،آرن مي هم استاد ،ثروتمند

با كيا رفت و  ت،س ببينيم مكاش كجا بايد. س البد زندهپس . تو اين دفتر ثبت نكردن
  .اشته باشيه كم طاقت د. دنيا كه به آخر نرسيده. كنيم مي ريم پيداش مي. اومد داشته

كه  خودي اميدوارم كني بي خواي و مي زني براي دلخوشي من مي را اين حرفا شما  زن
  ؟  ...

كه به خوبي و  باشاين كنم ، دنبال ه كنم چه گفتم كه، به جاي غم و غصه و چ  مرد
  .كني خوشي پسرت رو پيدا مي

 ؟فهميدم و نمير من منظورش كه  بودچي پسرم دنبال   زن

  .و پيدا كنيربايد پسرت . تيابنده س به قول قديميا جوينده. دنبالش برو ،شوبلند حاال   مرد
  ؟، نهكني مي مكمكشما   زن
  ...كه هر  البته اگه قابل بدوني. كه نه چرا  مرد
  .   گلي يه بويي دارههر ...  زن
بخشين كه بي  تو، مي. ت بخشيدهمن دل و جرئبله، همين بو ست كه به  :)خوشحال(  مرد

و ر رفتارت من باخوام ديگه حايلي ميان ما نباشه،  زنم، مي ستي حرف ميرو در باي
براي همين هم  .كسي حرف بزنم ترسيدم با مي ،من آدم ساكتي بودم .منقلب كردي

و زنده ر نم .آوردي و به شورر من ،دادي تئبه من جر اما تو. تا امروز زن نگرفتم
بعضي وقتا كه  .ناچاري درد م ازشد خونه داشتم خفه ميشور مردهاين  من تو. كردي

پيش از اين هم . يا با خودم زدم ها حرف مي با مردهرفتم بيرون و  ميگرفت،  دلم مي
اي، نه  نه زن و بچه. جايي ندارم برم. كردم كه بيايي اين جا همين كار رو مي

 جاي منهم  اي ديگهكسي  خب، هر نه؟ باورش سخته،. ي گرمي و نه اميدي كاشانه
اين من  بگمخواد  حاال دلم مي. كنه و دل مي ها درد ها با مرده به جاي زندهباشه، 

تويي كه آمدي اين جا و . نيستم كه قراره به تو كمك كنم، اين تويي، خانم عزيز
مقابل ظلمي كه بهت  در. نترسيدي و اعتراض كردي ،جيغ كشيدي ،كشيدي فرياد

بينيم  ي اين حوادث رو مي همهو هزاران مرد مثل من كه ولي من  .شده، وايسادي
بذار بگم از همون اولش . تونم خودم رو گول بزنم چه كار كرديم؟ نه، ديگه نمي

هر كس رو چند روز تو پزشكي . اي بدون شناسنامه نيست دونستم كه هيچ مرده مي
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ي همكاراي من، بله همه  من و همه. شه قانوني نگه دارن، اصل و نسبش پيدا مي
صاحب و ساالر اين جا  هايي را كه به نام افغان و ولگرد و بي ردهدونيم اين م مي
دونيم، ديگرون  بله، ما مي. خواها پرستا، جز آزادي آرن ، كسايي نيستند جز وطن مي

. ده قبول كنه خواد قبول كنه، منافعش اجازه نمي دونن، اما هيچ كس نمي هم مي
 و پيدار تا ري بكنم كه تو گمشدهيه كا خواد يه كاري بكنم، دلم مي حاالبراي همين 

  .كني
  .متشكرم  زن
 .تشكر الزم نيست  مرد

  .نشيند گيرد و مي زن سرش را در دست مي
  .شد سردميك هو . ره سرم داره گيج ميدونم چرا  ، نميآخ   زن
  .آره مي و جار حالت ي بيرون تازه هواي  مرد
  .ام قدرخسته هچ...آه ...تونم  تونم ؛ نمي از فكر اون نمي... پسرم؟   زن
  .كني هوا به هوا كه شدي، پيداش مي  مرد
  ...داد برمن  اي داد برمن، بي  زن
  .داد بر ما اي داد بر ما، از اين همه بي  مرد

  !...اي روزگار )كشد آه مي(  زن   
  .نشيند مرد كنار زن مي

                                
  .شود خاموش مي نور

                                                                     5/10/89  
            

            
           



 

جواد عاطفه   
     خودشيفتگي راوي يا نويسنده؟

  ...، طوطي و شب دو ،شب يك شناخت در 
  
  

تر و  تر شريف پس ادبياتي سالم. اگر ادبيات خصوصي همين است"
ادبيات .. . .جود نداردتر از ادبيات خصوصي و راست تر و اصيل

رات هستند كه كرورها در هاي خاط واقعي و صميمانه دفترچه
شوند و هرگز هم براي سراسر خوانده  ها حفاظت مي دمنهانخانه آ

ها  ادبيات واقعي همين نامه. شوند شدن به كسي عرضه نمي
  ميرند شوند و مي لحظه زاده مي  هستند كه در

 ي بهمن فرسي نوشته شب يك، شب دو،، 25صفحه 

  
  
  
) ها ،تعبير مرحوم گلشيري قله( ها  درباال و پايين  ادبيات داستاني ايران در همان حد مطرح 

ورد و مطرح آ خوريم كه با پشت كردن به جريان غالب  سر بر مي گاه به رماني بر مي
ذكريا ي  نوشته طوطيتوان به  ها كم داريم  اما مي ين دست رمان چه از اگر.  شود مي

  .بهمن فرسيي  نوشته  ، شب دوشب يكهاشمي اشاره كرد و به 
جريان غالب از نظر نگارنده آن وجه از رمان است كه در بستر زندگي اجتماعي،  اقليمي 

ها   آدم هاي ميل آرزوها و ،ها خلق و خو ، خصلت. گذرد تاريخي كه به آن متعلق است مي و
و  كنند  به چالش گرفته و كند ن زندگي ميواكنش با اجتماعي كه در آ در برخورد وكنش و

 يك جغرافيا و اقليم و ها ها و امكان چه در يك بستر فرهنگي چه در محدوديت. شود كاو  مي
  ...و هاي سياسي و اجتماعي  واكنش  با  شكل بندي چه در كنش و

فرودهايش مورد قبول همگان است، تاريخ شرق در  كه حداقل فراز و به گواه تاريخي
هاي  خصوص در قرن گذشته همواره در تالطم  بده بستانبه  ران پس از استعمار ودو

ن ماحصل آ شكل گرفته است و...   كودتاها و ،ها ضد انقالب ها و ، اجتماعي انقالبسياسي
انداخته و تغيير  خورده، پوست مي هاي ملتي رقم مي پيروزيشايد  ها و ها، رنج تلخكامي

  .يافته است مي
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و سنگيني اين يسي ايران از هدايت به بعد  نيز نتوانسته خود را از فشار نو داستان
) غالب افراطي(در رو  بستر فرهنگي وته  هايي كه در نشيب فراز و. ها كنار بكشد تالطم

ها و  دمزندگي آ ن  فصل مشترك آست هچه  اما در اين طيف هر. سياسي است
ين منظر نگاه كنيم، ا و  اگر از 1.كنند يزندگي ماعي كه در ان ها  است با اجتم شخصييت
هاي پوشيده  بهمن فرسي چون شورت توري قرمز زني، كنار لباساثر  شب دو ،شب يك

  .زند توي چشم مي بند آويزان مقابل مخاطب بر داستان ايراني بعد از هدايت بر
دبيات اي در خور توجهي از نثر ا تواند نه به عنوان نمونه مي اين رمان از سوي ديگر 

در بررسي روشنفكران  در تحقيق و پزوهش اجتماعيداستاني معاصر بلكه به عنوان سندي 
توجه قرار  دن استوار بود مورآ هنرمندان و نگاهي به هنر كه آريستوكراسي نظام پهلوي بر و

گونگي نتايج  تحميل ه اش و چ فرهنگي ي فروپاشي نظام پهلوي از سويه انحطاط و. بگيرد
نزديك پس از  ي يندهآه يك جامعه سنتي نيز  نه در اين رمان كه در يك فرهنگ ب

 ي چه از سويه نآن چنان كه با خواندن اين رمان آ. بازتاب يافته است به خوبي انتشارش
رود توجيه  رفته و مي ها مي اين سال هاي بعد از انقالب  و  در سال اين ملت و فرهنگي بر

  .يابد مي
است و  1353رمان چاپ سال (. است 57و  45هاي  ران سالرمان ته ي معركه ي صحنه

اي بي  كند كه نشانه اي به نام پرتو اشاره مي راوي در بخشي از رمان به خبر مرگ شاعره
هه در مقابل جب سربازان دو لشگرها و) شود سال چهل و هفت آدرس از فروغ است كه مي

 ي بل فرهنگي كه بعد  از  استحالهسرنگوني رژيم شاه يا تسليم در مقا. اند هم صف كشيده
متوسط شهري،  ي مرز زندگي مرفه طبقه. گذارد رعيت به ملت به دوران مدرنيزاسيون پا مي

دكتر شدن به معناي پا گذاشتن  مهندس و كارمند بانك صادرات و ديپلم دبيرستان است و
ي ونك فيلم در درايوين سينما باد است وآ هاي پر درخت باالي دو راهي يوسف در كوچه

فروشي  جاده پهلوي، صفحهدر سينما اتالنتيك است  هايش، ش، سمبولهاي شكل. ديدن
، نامه عباس نعلبنديان بتهوون در خيابان پهلوي باالتر از تخت جمشيد، تاتر  سنگلج و نمايش

ه ب هاي رو آن طرف كتابفروشي. شناسي زمين ي سومين دوره در بيست و پژوهشي ژرف
دانشجو سياست و . دهند هاي جدي نشان مي تا سينما كه فيلم ت  يكي دوروي دانشگاه اس

كاري از  ها گوزناست  و  بادي است،آ لتمحمود دواثر  جاي  خالي سلوچو  بان گاواره
 شازده احتجاب ،مهرجويياثر  پستچيبيضايي، اثر بهرام   رگبارمسعود كيميايي،  

هاي  خانهاز سوي ديگر درويشيان و شرف ا ي علي نوشته از اين واليتگلشيري، ي  نوشته
  .افتند تيمي كه يكي پس از ديگري به چنگال ساواك مي
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عمق  چه كه در سطح و نآاعتنا به  آيد يك سره بي بوجود مي از دل اين تضاد رماني
كند و تهران و پاريس  غاز ميآبازي خود را اين رمان  .ن استش در آهاي اي كه ريشه جامعه

  2.كه بهشتي باز يافته اش شود نه بهشت گمشده هفتاد مي  ي استانبول دهه و

حورياني كه وراي جسم افسونگر خود روحي قابل كشف . بهشتي با حورياني روشنفكر
هاي تهران راه  زاوش راوي داستان در خيابان. مريكايي براي كلمب و وسپوسآ .دارند
رزميني س. كند فاصه بارورش ميكند و بال ميگر را كشف  لبي عشوه دو چشم و افتد و هر مي

روح خود با تن  تن و خواهد با چه كه مي نآ .دست يافتني قابل كشف و در بهشتي كاملن
   3.كند جنس مخالف مي

 ن دسته از هنرمندان به زندگي ونگرش آچكيده و ماحصل  شب دو ،شب يكرمان  
. د در برابر هنر متعهدگذاشتن ست  كه هنر براي هنر را مي ها ن سالآحيات اجتماعي ما در 

 و داد  مي معني معادل با  همكاري با ساواك در زماني كه بحث از فرم در ادبيات و هنر
 در كنار كارهاي شميم بهار و در سينما و تئاتر عباس. ن مفهوم ناب هنري بودندآدنبال 

ياست بيرون  ساز خود را از چنگال همه چيز و اول از همه  ي وانسيان، يقهنعلبنديان و آربي آ
 ي روشنفكر ماركسيست و مسلمانش كينه اي كه دانشجو و ن هم در جامعهآ. كشيده بودند

پذيرفتند واالحضرت عليرضا پهلوي هر روز اتوبان كرج را قرق  اشرف را به دل داشتند و نمي
ن خاندان از آهايي كه به  دروغ ين دست راست وا از و(كند تا سرعت ماشينش را چك كند 

نويس زير  نامه شاعر و نمايش هنر و نويسنده و و فضاي ادبيات و) بستند فته ميدست ر
اين فرم . داد ن را شكل ميآزد  كه دستگاه ساواك  پا مي دست و اي خفقان كپه مرگ گرفته

 هاي از گريبان مناسبتهنوز خود را ها كه  خلق فضاهايي بودند در ايران آن سال ناب هنر،
ن اقليت هاي آ صدا دردها و دغدغه. پنجاه رها نكرده بود ي ري دههنيمه روستايي نيمه شه

شد و در  به چند محله محدود مي ها مركز استان مرفهي بود كه  در شمال شهر پايتخت و
هر در آرزوي رسيدن به تمدن و بقيه اين مرز پر گ... شهرهاي كوچك تر شايد يك خيابان 

  .گذراندند بزر مي
كند كه ذكريا  اي را دنبال مي مايه ديگر  همان درون از منظري شب دوشب يك، 
نويسنده   "جهان داستاني"يا  "جهان خلق شده"دنياي شهر نو  . يطوطهاشمي در رمان 

غوش آبه ) نوع رسمي آن(از گذراندن شب از بغل يك فاحشه هاشم و دوستش . است
، و تمايالت قهرمان ابزار ابراز احساسات. گردند ديگري انگار به دنبال چيز ديگري مي

درگير شدن با پاسبان كشيك، روي رفيق  پهلوي است و ي جاده خوري كنار جوي پهن عرق
ذكريا هاشمي در  "جهان داستاني"اما قهرمان . دست بلند كردن خصوصي فالن خانم
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  ي صحنه. كند جاي خودش را با يك روشنفكر عوض ميشب دو  ،شب يكدر   طوطي
  .شود باد منتقل ميآ راهي يوسف بان پهلوي دووقايع از شهرنو به خيا

به شميران دو راهي يوسف آباد كمي  رويم رو سرشب، سرباال مي. ر خيابان پهلويد"
. هاي خياباني ان طرف خيابان ايستاده است يكي از ان جنده......  من و تو... باالتر هستيم

   "ايم دهماهر دو اين صحنه را دي. بر زنك طبق معمول شلوغ است دور و
هاي داستان را  زن ي همه دامنگويد  قدر كه راوي در داستان مي ها همان و جنده

چه  چه دوست،. يعشوهاي بدني و چشم ابرويي، تن و آلتي بر افراشته روي هر دو. گيرد مي
  .دارشوهر
رنج . رنج شبان. اين مرد  تنومند رنجور. من در دفتر كار شبان شوهر پوپك هستم"

شبان . شبان از دل مغز رنجور است .رساند زاري نمياش به او آ تفاقا جسما. جسم نيست
  داند داند و نمي حاكمي است معزول كه خودش مي

 يعني اين مرد نمي دونه كه من با زنش چه روابطي دارم؟ -

او مي خواهد بداند من . شبان از من خواسته است بيايم با هم بنشينيم و صحبت كنيم 
 يد مي مي خواهد كمكم كندچه ناراحتي دارم شا

 تو بايد يكي را پيدا كني كه به خودت كومك كنه  -

من اميد وار نيستم بتونم با پوپك زندگي داشته باشم ولي ما همديگر را مي   -
 .خواهيم

او . پوپك بارها گفته است كه شبان را دوست دارد  ريايي هم در حرفش حس نكرده ام 
ومرا مي خواهد كه روح .  و زندگي هايش باشدشبان را مي خواهد كه تكيه گاه جسم 

ومرگ هايش را با من تقسيم كند هربار كه من و پوپك با هم هستيم بار ها مي ميريم 
وزنده مي شويم و او هربار با حرصي بيشتر مشتاق است كه دفعات اين مردن و زيستن  

د كه انچه بين من و پوپك اما اين بيچاره از كجا بدان....بيشتر و هنگامه ان  دراز پاتر باشد
   )29صفحه (  "است يكي از ان ملو درام هاي عشقي نيست

در اين   "حافظ عياش ناكس"با زاوش و  طوطيتفاوت  هاشم  و دوستش  در رمان  
ها  زندگي آن ي چندان تمايلي به تغيير نحوه كند و زندگي مي ها هاحشاست كه هاشم با ف

. دارد تا هر زني را تا حد يك فاحشه پايين بكشد پنهاني ندارد اما زاوش ميل قوي و
ي است از آن دست ادبياتي معتقد به ادبيات خصوص  شب دو ،شب يكروشنفكر رمان 

اول از همه شورت هر زني كه به پايين كشيدن  .شود در ان همه چيز پايين كشيده مي كه
  ...بيارزد از خواهر بي بي گرفته تا 
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 ي شرح مفصل و قصه  شب دوشب يك، مان ر "جهان داستاني" هاي مختصه
طوالني است كه  دو آلت تناسلي يك جفت از زبان صاحبانشان در رختخواب و هنگام جماع 

ن ميل و گسترش آ و بسط و. گويند مي) اش عشق ورزي يا تعبير مودبانه و تلطيف شده(
دن ورآفريدون گله در بدست  ،زير پوست شبهوسي است كه مرتضا عقيلي در فيلم 

با اين . شود در ميه ها در ب ن سالآجايي براي عشقبازي با توريست امريكايي در تهران 
زاوش روشنفكري نيست معتقد به  زير پوست شبفيلم در عقيلي  تفاوت كه مرتضا

ادبيات خصوصي كه نقض عهد كند، كتابش كند بدهدش به چاپ در همان سالي كه آن 
   .)1353(كه اين رمان چاپ شد، سينماهاي ايران رفت ي فيلم بر پرده

  
  دو 
 هايي شكل گرفته كه فرستنده و طرح رمان بر پايه تلفيقي از مكاتبه از دو سو  يا شرح نامه  

دو  ديگر را و خواننده هر ها  يك در محتواي نامه) زاوش ايزدان و بي بي كاكايي( اش گيرنده
متني يك نواخت و  "نوشته بودممن "، "تو نوشته بودي"با حذف . شناسد را از هم باز مي
ن هم يك كه آ. شميم بهار استي  نوشته ابر بارانش گرفتهتم  تم،. سازد روايت گونه مي

راوي  ي شود كه وقتي پايين تنه ترفندي هنرمندانه به كار  گرفته مي.  طوالني است ي نامه
در بيان فاجعه . دخيز روح راوي برمي ها از ذهن و زند خواننده بپذيرد كه اين حرف حرف مي

 هوي نعوذ هاي بهنگام و چون  فاجعه، هاي و. كند دار اختيار  مي خويشتن زباني آرام و
لخت و خويش بيگانه  است، زبان  بهنگام آلت تناسلي قهرمان و تفاوت نگذاشتن بين ونا

 چون زبان، زبان بعد از  پايان. شود آور  مي هاي هيجان صفت يا توصيف ، بدون قيد وآرام
) گويد كه راوي مي چنان نآ(ها در  آسودن از كششي طوالني  ماهيچه. هماغوشي است كار

  .اغوشي بعد از هم ي شود  زبان خلسه زيرين زبان،  مي ي شوند و پوسته منبسط مي
ما سريع و دوان از البالي مردم . هيچ يادم نيست  در راه من چه گفتم يا تو چه گفتي "
من بعدها فكر كردم تو چرا با همان شتاب كه . گوييم يي به هم ميشتابان چيزها لغزيم و مي

برهنه . شديم ما بايد اول در اتاق من و در هتل تنها مي. مديآ رفتم به دنبالم مي من مي
زد در  هايمان بر آن پنجه مي پس از آن در سكوتي دراز كه فقط صداي نفس. شديم مي

  ")45صفحه (  آمديم رخوتي شيرين به حرف مي
وار و با  ملودي نرم و.  ماليست است ني تواند بگويد  مي چه كه مي زباني كه به اعتبار آن

  .هاي بسيار هاي كوتاه و وقفه ازجملهاستفاده 
همين حل تضاد نويسنده در تركيب صورت و  4اگر موفقيتي براي نويسنده قائل شويم

. هر ماجراي عشقي ممنوع استچون ماجرا كه به ظا(اند  ها كوتاه شكننده جمله. محتوا است
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هايش  بودن جماع پاآن را در دير راز  دارد وها  وار در به جندگي كشيدن زن ناما ميلي اهريم
همين سادگي افراطي در زبان خواننده را . ماند مي "آه  "اي از چون شكل نوشته) داند مي

اننده نشان نوشتن را به خو - هاي بي شمار گفتن  كند و يكي ديگر از سويه جذب مي
چون غلت خوردن در بي فرجامي بسنده كردن به  زبان داستان چون فرجام آن، .5دهد مي
. زباني در حال  خاموشي است). شود كه يافت نمي(ن آشايد براي يافتن چيزي در وراي  ،تن
اي نه چندان دور  يندههاي مكررش مرگش را در آ قطع ها و محتضري است كه  لرزش ي ناله

  .هدد نويد مي
اين شكوه را نبايد با محاسبه آلود در اين سكون بي زمان  از دو تن بر پامانده من "

شنوم و سكون فقط با امواج  بي صداي  صداي كوبيدن يك قلب و وزش يك سينه را مي
  ".شكند هاست كه مي ها و بوسه بوسه

  
  سه

  ؟شود فرو پاشي از كجا آغاز مي 
  .51صفحه  ".زئوس خداي خدايان يوناني است تازه فهميدم زاوش هم برگردان فارسي"

در زمان روايت . بيست است ي ميدان گمرگ دهه ي بچه "خداي خدايان"زاوش ايزدان 
 نامهاي به نام نمايش. نويس است نامه نمايش .كند اي در ميدان اعدام زندگي مي خانه در
كارش را در يك برد  نامه را به صحنه مي نوشته، نمايش "ها در اوقات دزدكي عروسك"

از نقاشي سر  .شود فروشي بتهوون  مشغول كار مي در صفحه كند و راهسازي رها مي ي اداره
  .منتقد نقاشي است آورد و در مي
ها  وقتي از نقاشي براشون حرف زدي همه از تعجب دهانشان باز ماند، اين حرف"
  151صفحه  "زنند مي ي نقاشي باره هايي است كه اين روزها در اروپا در ترين حرف تازه

اسمش . شوهرش فرانسوي است. ريزد روي هم مي)  بي بي كاكايي(داريشوهربا زن 
پدر بي بي اولين . دست اندر كار تئاتر. هنرمندو ژيرار هم روشنفكر است . ژيرار است

در تهران افتتاح كرده، خانه باغ بزرگي در  زعفرانيه  )باگت امروزي( نان ماشيني را ي كارخانه
 ورد برآ هاي پنجاه سر از باغ زعفرانيه در مي ميدان اعدام سال ي گونه بچهه چ( .ميران داردش

يكي جنگ چر. جنگ طبقاتي ماركس. شود يجا مبارزه اغاز م و از اين) خواننده مجهول است
دارد و  زاوش ايزدان كالشينكوفش را از الي پاهايش برمي. شهري سروان ماريال و رفيق چه

شان چون هملت بر تقابل يك دوگانگي استوار است  اصليغ زناني كه پرسش رود سرا مي
نام طرح لباسي است كه بي  شب يك، شب دو . ست مسئله اين، جنده شدن يا نشدن

  :ها طراحي كرده است ن رمان براي فاحشهبي قهرمان ز
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 دو دو دست لباس جندگي براي هفتاد و هايت ننشستي هفتاد و ولي تو در همه تنهايي"
خواهد شايد به اين نتيجه  مطالعه مي آگاهي و. خواهد ملت طرح كني اين چرئت بيشتري مي

خواهد تا جنده  مي رسيدي كه در وضع و حال موچود زمين  جنده نشدن جرئت بيشتري مي
  42صفحه  ".شدن
هاي بدنام را به بي  هاي لباس براي زن خيلي خيلي عزيزم دو تا از همان طرح زاوش"

اسم هردوشان را . جرئتش را نداشتم. ها را لو بدهم انكه هويت لباس ستادم البته بيينال فر
  30فصل  ".، شب دوگذاشتم  شب يك

هاي  به قول جوان(زاوش ايزدان آن رگبار ديرپاي كالشينكوف  ي و يا زناني كه تشنه
  .اندازد دام ميه ها را يكي يكي ب طعمه و) امروزي منو اين فروتني راوي كشته

. تهمينه بي هيچ تمنايي يا با تمناهايي كه خيلي آسان قادر است از انها دست بردارد"
مرا از تمام  تمناهاي جسم آسوده مي كند  البته با او  من از تمام  تمناهاي جسم خالي 

  149صفحه  ".شوم  الحق واالنصاف بي لذت هم نه شوم ولي به هرحال خالي مي نمي
اين وقايع را  ي همهو او ميرند  كنند و مي تسليم مي ر ا دو يكي يكي در بستر زاوش خو

شهوت بي قرار در شلوار پاچه اوروس خداي عشق و . كند اش بي بي روايت مي براي معشوقه
هاي فارسي  چون فيلم. كند كومت ميها بر تهران باالي خيابان شاهرضا ح ن سالگشاد مد آ
خيزد تا ان چه را بكند كه  ميدان اعدام برمي پرور جنوب شهر جاهل پرور و ي قهرمان از طبقه
  .رساند هم به اوج مي لذت را با تجاوزي كه درد و  .ها با خاندان تزار كردند بلشويك

اگر  هنوز در هر يك از ما ميل به اين پرسش وجود دارد كه چرا ان گسل در تاريخ 
عي كه در تاريخ رسمي قوع آن تحول اجتماپيش  و اجتماعي ايران اتفاق افتاد؟ و در پس و

؟ در كار بوده استكارها و عواملي  شود چه ساز و بهمن نام برده مي 22از ان به نام انقالب 
 فرهنگي و ي سويه حداقل ازرا شايد بتوان پاسخ به علل انحطاط و فروپاشي نظام پهلوي 

. يافت بهمن فرسياثر شب دو  ،شب يكشفاف در رمان و عيان  خوبي وه باش  هنري
سعي در گسترش  كه  حاكميترا ن فرهنگي آپنهان  هاي يهواز بم و همن فرسي تمام زير وب

برد به خوبي نشان  هاي بخشي از روشنقكرانش به جلو مي و روي شانه ن داشتو بسط آ
 رزوها وآ ها و زندگي آمال ي چون آينه اين رمان به نوعي سندي است روشن و. دهد مي
  .شود وضوح ترسيم ميه ب كهاجتماعي  ي پاشي اخالقي يك طبقهفرو ي ها نقطه نآتر از  مهم

زانوگاه به معناي مكاني . نزديك است "زانوگاه "كه اسمش را گذاشته كارگاه مصطفا"
مصطفا يك زير زمين اجاره كرده، ديوارهايش را . يندآ كه در آن دخترها به زانو در مي

ريخته اين گوشه و آن گوشه و اسم زير  كرباس كوبيده كفش را زيلو چسبانده، تابلوهايش را
جايي داشته باشد . در واقع مي خواهد اگر دختري از دانشكده بلند كرد. زمين را گذاشته آتليه
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پشت در آتليه را كلون آهني . حافظ هم يك كليد داده است به من و. كه طرف را ببرد
شود  بايد برود يك  نميد در باز ست كه اگر كسي كليد انداخت و دي كوبيده  و قرار اين

. گوييم جفنگ مي. خوريم سوسيس مي عرق و آبجو و. خاك ديگري توي سر خودش بريزد
خوريم  خوريم  يا همان گهي را مي كشيم و در واقع هيچ گهي نمي هاي گنده گنده مي نقشه

  54صفحه   .خورند كه همه مي
در فروكاستن عشق به تمناي  ورمان در تب و تاب عشقي ناب روايت را براي خواننده آغاز   
اين گمراهي سرنوشتي مرگبار را نه  تاوان گمراهي خود كه   در خواننده را گمراه و خود و تن

دل سرخوشي اپيكورواري  زند و فروپاشي و فرجامي تلخ از اش رقم مي براي معشوقهتاواني 
  :رسد پايان ميبه )تولستوياثر  ناكارنيناآچون (عشق ممنوع  دهشتناك . زند بيرون مي

. يك كشتي مسافري تازه پهلو گرفته است. در اسكله ازدحام هميشگي برقرار است"
ها، پايشان كه به بندري از تازه وارد. زند جمات موج مي. يك كشتي باري در كار تخليه است

ناگهان چند فرياد پياپي فضا را . ها تر از بانك بسيار گران. رسد دالر خريدارند اسكله مي
سقوط صندوقي كه از چنگال يك  بين رها شدن و. نشاند فرو مي و همهمه را خراشد مي
چ سويي نگريخته در زير خود كه به هيرا دختري . اي نيست ثقيل عظيم رها شده  فاصلهجر

 تن باريكش. هايش خالي است دست. اش با خود ندارد دختر هيچ نشاني از گذشته .كند له مي
" .موهايش سياه و صاف. نگاهش سبز و بي خواهش. هنه استزير پيراهن سفيد نازكش بر

   241صفحه 
هنر عصر متاخر پهلوي دوم نيز در اين رمان  خودي  ادبيات و غالب بر نمادتمثيل و 

توان ژيرار شوهر بي بي را سمبل استعمار، بي بي را اين  مرز پرگهر  و  مي. دهد نشان مي
ذاريم به حساب خصلت خود شيفتگي كه گريبان گذاري را بگ اين نام( خدايان زاوش خداي

را گذاشته  اش همان روشنفكري فرض كرد كه تمام زندگي). كند روشنفكران ما را رها نمي
بندي داستان، سرنوشت محتوم ملتي است كه  پايان. هاي نااگاه پيداكند تا راه حلي براي توده

ق سنگيني در بندري بي نام يد و در زير وزن صندوآ به عقد يك خارجي استمارگر در مي
  . رود گيتي كنار مي ي نشان از صحنه

ولي در واقعيت زاوش خداي خدايان چهار سال بعد از انتشار روايت عشق ممنوعش از 
ششصد هزار كيلومتر مريع را چون طويله اوژياس  آيد تا اين يك مليون و المپ پايين مي

 ،اين اليروبي خودش است هاي ين اضافهست كه اول جا ندي آو كمدي يا تراژ اليروبي كند
  . زاوش ايزدان

    90ابان 
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  :خودشيفتگي راوي يا نويسنده؟ ي مقاله پي نوشت 

 .نگارنده بوف كور هدايت را ازاين دسته بندي جدا نمي داند - 1
دراين رمان انچنان ادمها و شخصييتها راحت و بي قيد زندگي مي كنند  كه خواننده امروزي را به  - 2

وگرنه نقل  قول سينه به سينه را در كنار تاريخ رسمي را از راحتي ورفاه . مي دارد  تعجب وا
 .دوران شاه نبود كل رمان  مي توانست دروغي بزرگ  باشد

اگر انقالب نمي شد وهزار يك . اين از تازه به دوران رسيدگي همان طبقه است در همان سالها  - 3
، از خود به جنس مخالف ، از ) ورد نظر راوي يا آن عشق ناب م( اگر ديگر راوي در كشف تن

جنس مخالف به جنس موافق و از ان به هر شكل تني كه مي شود با ان عشقبازي يا عشق 
تفاوتش در اين رمان را مقايسه كنيد با يكي از شاهكارهاي كوبريك  باچشماني ( ورزي
ه تا ابد كشش جنسي كرد احتماال تا مرز ساختن موجودي  اليزال ك) eyes wide shutبسته

 ..دارد و تا ابد مي شود دنيا را فروكاست به رختخواب وكشاكش ران ولب و پستان 

تصوير درخشاني  از تهران . رمان ودر يك برش كوتاه  12نويسنده در فصل . فارغ از  اين بحث   - 4
الهاي اما اين تصوير شتابزده تا س. به دست مي دهد  20اشغال شده در روزهاي پس از شهريور 

اين تنها فصلي است كه زئوس  براي مدت . بعد از كودتا مي گذرد تا برسد به بحث اصليش 
 .كوتاهي از المپ پايين مي ايد

از همين سويه مورد توجه قرار گرفته . رمان شب يك شب دو  نزد اهل قلم وادبيات داستاني  - 5
نثر توسط بهرام صادقي  پخته  ويا اين. اين نثر اگر ريشه در كارهاي شميم بهار  دارد .  است 

در مقابل نثر  كالسيكي كه از زمان هدايت به بعد داستان . مي شود و به نوعي سبك مي رسد 
..... در زمان خود مورد بي اعتايي وگاهي لعن  قرار مي گيرد . . نويس ما بران شكل گرفته است 

تحسين مي . ه قرار گرفته است و در زمانه اي كه به سر مي بريم وزبان وامكانات ان مورد توج
 ...شود ومي شود نمونه اي از بكار گرفتن  امكانات بي شمار زبان

 
  

  
  جنگ زمان

  را به دوستان و آشنايان خود هديه كنيد
.و در گسترش فرهنگ مطالعه با ما همراه شويد
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  ... غزلبر بال 
  

  ي شعر مجموعه
   ويدا فرهودي

  2011 - 1390:چاپ اول
  ؟: لدآرايي و ج صفحه
  آلمان. كلن. فروغ: ناشر
  ؟: صفحه، رقعي، ارزش 114

  
  

عزل از  50ي  مجموعه بر بال غزلي  مجموعه
تر بر  هاي ويدا فرهودي است كه بيش رين نوشتهخآ

هاي روز، مسايل حقوق بشري و  محور حادثه
  . اند سياسبي بنياد و سامان گرفته

از فرهودي كه به دليل انتشار به هنگام هر 
پر  هاي نوشتاري ها و شبكه رايانهاش در  سروده
ي در خارج از كشور، خوانندگان بسياري با   خواننده

ها و كيفيت  گي حال و هواي متن نگاه، چه گونه
يش به خوبي آشنا هستند، تا كنون چندين اثرهاي

  .مجموعه و چند كتاب ترجمه منتشر شده است
در آخري همين كتاب آمده، از اين قلم منتشر 

  :استشده 
انتشارات  –دفتتر شهر ( زلف انديشه،

  )تهران –روشنگران 
 –دفتر شعر ( هاي سرخ شكفتن بر گونه

پاي شعر پروازم بده ) تهران –انتشارات روشنگران 
  )تهران –انتشارات پيام (

ي اشعار به انگليسي  ترجمه( موج خواهش
 –انتشارات واژه آرا  –توسط مناواز الكساندريان 

  )تهران
 –انتشارات گردون  –دفتر شعر ( مهبي مقد

  )برلين
 –دفتر شعر ( سكوت اگر كه بشكند

  ) برلين – انتشارات گردون

  ها ترجمه
 آخرين گفت و گوھای بورخس

  )تھران –انتشارات حميدا (

سی  – گمان کردن، رويا ديدن و نوشتن

انتشارات فرزان روز (گفت و گو با بورخس 

  )تھران –

فيل کالينز  ھای ترانه( خورشيد خاموش

   )تھران –انتشارات آشيان  –
هاي بانوي غزلسراي  اي ار غزل اين هم نمونه

  :ي نامتعارفا فارسي با قافيه
  فسم به خون عاشقان، نكردمت رها دمي

  تو هم وطن كه روز و شب به قعر چاه ماتمي
  تويي كه شادمانيت، ز بدو نو جوانيت

  مبهميهاي  گناه محض بوده با بهانه
  ار در دلت به كار گلقشاني استتو كه به

  شود همي و رگ رگ شكفتنش بريده مي
  رسد رسد به آسمان غريو بي قراريت، چو مي

  ز گردباد سرخ آن، به لرزه افتد عالمي
  چكد هاي سركشم، هميشه اشك مي ز واژه

  اي درد، حرير روح مريمي چو تازيانه
  جنون دشمنت نگر، تو اي جوان ر گهر

  كز تبار رستمي بتاز بر حقارتش، تو
  بيا كه با يگانگي، خورد عدوي خانگي

  ا، رسد وطن به خرمي ز شوكران، پياله
  به نام عشق پس بيا جمله هم صدا

  كه نيست زخم كهنه را به غير از عشق مرهمي
  برو به دشت خاوران، سرود زندگي بخوان
  كه زنده مردگان آن، تو را بوند همدمي

  تا ابد كشد، مرا بدان تو قلم به شعر مي
  مگر كه مرگ افكند قلم ز دست من دمي

هاي  ي تاريخ نياكاني، از استوره اندوخته نامه شاه
زمان پيشداديان است تا تاريخ كيانيان و  پيش و هم

  . ها ساسانيان و نهايت تجاوز عرب
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   تبسم تاكستان
  ي شهر مجموعه

  )دلير(خالد بايزيدي 
  زاده  ي دكتر فاروق صفي با مقدمه

  2011 – 1390 : تچاپ نخس
  ؟: بندي و جلد صفحه

سازمان چاپ و انتشارات ايران : اتراشتنا
  تهران - جام

  2000شمارگان 
  صفحه، رقعي، ارزش ؟ 174

  
خالد ديگر ي شعر  ، مجموعهتبسم تاكستان

بايزدي، شاعر كرد ايراني است كه چندي پيش 
ي شعر  اي از ترجمه اي از او همراه بر گزيده مجموعه

هم آن را  جنگ زماند، منتشر شد و شاعران كر
  .معرفي كرد

چون كتاب پيشين، خالد  در اين كتاب هم، هم
آشنا و معتبر كرد، فاروق  ي نام بايزيدي از چهره

زاده خواسته تا بر كتاب او نظري بيفكند و  صنعتي
  .اي بنويسد مقدمه

گمش تا  از گيل ي خود با عنوان او در مقدمه
ت آن وجه و جنم ذاتي كوشيده استبسم تاكستان، 

تر نزديك به طبيعت است،  يا جوهري شعر را، كه بيش
نزديك به سرشت نااهلي يا ناماشيني انسان است، با 

ي  تجسم يا نماد ريسمان ناگسستني ادبيات در همه
  .نشان بدهد ها ها و دوره عرصه

تبسم ي  ي مجموعه زاده در باره صنعتي
تاه و هايكومانند اي از شعرهاي كو ، كه گزيدهتاكستان

  :بايزيدي است، نوشته است
چندمين  تبسم تاکستانی شعر  مجموعه"

اين مجموعه . است) دلير(اثر از خالد بايزيدی 

ھای قبلی سرشار از آثار  نيز ھمچون مجموعه

فلسفی و اجتماعی شاعر است که در اين 

ھايی نيز در اشعار کوتاه  مجموعه نوآوری

نوين جھانی تا از نظم . شود شاعر ديده می

فلسطين و حلبچه شھيد که حديث تلخ قرن بيستم 

جنايت و مکافات است و کودکان مرده به 

ھای مرده، ھمراه با دختران  گاھواره و عشق

ھای زندانی، شاعر اين بار فلسفه  قنديل و پرنده

  ."را با شور شعر ھمراه کرده است

  :اين ھم چند شعر کوتاه از اين دفتر

  ای آسياب

  چرخی می  از چه

  ای از نانت وقتی که تکه

  رسد؟ ھرگز به دست کودکان گرسنه نمی

  

  ھای زرد ای برگ

  ديگر بھار آمده است

  خواھيد  نمی

  به حال خود

  واگذاريدم؟

  

  کودکی

  با مداد رنگی

  کرد آسمان رسم می

  برای پدر

  که در طرح رھايی

  به بند

  .افتاده بود

  

  نگران نيستم

  که جھان

  در تاريکی فرو رود

  نگران اينم

  که تو

  .در تاريکی گم شوی
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Strictly put, this is the whole concept behind the works of all Iranian 

intellectuals to this time, that is nowadays taken care of and followed by 

their colleagues, and the members of the Iranian Society of Authors, in 

particular, who have always preferred to defend the Right and the 

Righteous to death but never surrender and prostrate themselves on the 

altar of Dictators and who have arms-in-arms, set up the current flow and 

have settled a Movement which has witnessed numerous victims within a 

rather short period of time but has developed worldwide due to this self-

sacrifice and insightful courage. 

In memory of all young and old people, scholars and freethinkers of 

Iran who chose to give their sweet lives rather than to renounce their 

honest beliefs and True desires. 

 Tranlition: Sara Andalib 

  
  

 ي جنگ زمان را هاي گذشته شماره

  :هاي آنالين از فروشگاه
 

Amazon.com / Amazon.co.uk / 
Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it / 

Tanum.no / Capris.no / and …  
 

  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد
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that are beautifully set together with the ancient symbols of Iranian 

culture and wisdom. 

In 1951, Sadeq Hedayat committed suicide in Paris, France. His fate 

to die after “living vigilantly with Love, but also in pain due to his 

peoples’ despair and pain” is exactly the same than that of the freethinker 

figures already mentioned above. He was against despotism and his 

suicidal act bears nothing but his surge of anger against the deaf. The 

nihilistic countenance and the dolour flowing through his works are not 

only coming up from his inability to handle the situation but is quite 

reverse due to his own will to vent out his agony and express his 

disobedience against the religious thoughts and dictatorship of the 

situation.   

 

Resemblance of his works to the ones by Suhrawardi and the 

similarities observed between his system of thought and the one of 

Khayyam, is one of the most interesting evidences of the reasonable 

bonds amongst all Iranian intellectuals whose hearts are beating for peace 

and prosperity of the land. It also tells of their passion for the ancient 

Iranian insight which embraces all people the same and with free will to 

choose and to create and to lead their own destinies beyond the abilities of 

any God, Goddess, legendary hero, tradition, cults and customs,  which 

are considered merely as symbols and practices of the nature and life.    

This ancient system of thought, with its origin in the very earthy world 

and not in the heavens, has survived for 7 thousands of years up until 

now, and although it looks not so familiar to the youth of the time due to 

the censorship by the regimes and hence the current generations are not 

very well acquainted with it, is fortunately the same thing that today’s 

Green Movement adherents are after through Intuitive perception and 

Reasoning: 

Unconditional freedom and liberty, and Separation of religious, 

governmental and civil affairs; Religion is a private practice and not a 

public affair and hence no Prophet, messenger, king or leader have Ever 

had the right to rule a land’s destiny in the name of God or any specific 

ideology nor to impede the inhabitants to fulfill their normal desires. 
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Prophet, Imam, Kutb (Muslim Sufi), Islamic jurist, or leaders and also 

stands up to any guidance by authorities directed on people against their 

own free will. His course-of-action is actually the outcome of his Trial-

and-Error experiments within his trio-episodic short life.  

 

From Sohrawardi’s point of view, the human-being is the other half of 

an angel descended to this world and is fervently seeking for her origin 

and primary being which may not be retrieved Ever, unless she relies on 

her own will and right to choose in order to rescue herself out of the 

darkness within and this act is only possible via Education and Empirical 

Knowledge by means of Trial-and-error approach. According to 

Suhrawardi: " The human-being is immaculate per se, but her birth to this 

world has not been at choice; nonetheless she is quite free to do right and 

once this righteous soul becomes strong via her own will and perfect 

individuality, it reunites with the other angelic-half and then continues in 

power and prosperity.  

 

To evolve via Emotion alongside Vigilance and Wisdom, and to 

reunite with the mentioned angelic-half of individuality, have always 

enraged the exploiting class and the system, so much so, they have 

obstructed such opposing movements with pretexts of fighting apostates, 

Heretics, Pagans and Infidels and they also have immediately tried to 

promote reactionary passive thoughts, instead. An instance for this is the 

last kingdom of Iran, the Pahlavi Era whose miserable results are still 

developing through the current post-revolution tyranny. 

One of the most renowned Iranian authors who always wrote in love 

to the ancient wisdom of the past and tried his best to get the golden ages 

of Iranian enlightenment and insight revived back to the contemporary 

era, is Sadeq Hedayat whose works-of-art such as prose fictions and short 

stories thoroughly include the ancient symbols of Iranian thoughts and 

also depicts traditions of the era and the perfect bonds between the nature 

and the man of that time. According to his belief, the human-being is not 

a passive and submissive lamb, but is quite active, vivid and strong-

willed. He reflects this system of thought onto the stage and characters 
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burnt to ashes, and at last, to be back to the nature. And this is the cycle 

that the man himself has planned for and determined and is no way 

imposed by a God dwelling in the heavens. 

Other enlightened theosophists explain the same thing. For instance, 

when Ein-al-Qozat Hamdahni writes: "Poem acts the same way than a 

mirror does, that is whatever you see in the mirror, you can get by a 

poem" or as he writes "whatever you see in the nature is visible in you 

and whatever you observe in yourself is visible with the nature" and this 

shows Al-Qozat embracing Kai-Khosrow’s concept based on 

Existentialism philosophy. The meaning of the two famous quotes by 

Rene Descartes and Albert Camus: "I am thinking, therefore I exist" and 

"I rebel; therefore we exist", is not only found in thoughts and concepts 

offered by all Iranian enlightened philosophers and ancient theosophists, 

but is interpreted by Iranian scholars and confirmed by many other 

scholars worldwide as nothing out of Intellectual contemplation (or 

Reasoning) and Intuitive contemplation (or Illuminationism or oriental 

philosophy) which all end up in crying out their ontological perception 

and Human-existential cognition and this will in turn, lead to revolt 

against the suppressors of the time.  

 

And the evidence for the fact is the murder of Hallaj, Ein-al-Qozat and 

Suhrawardi, to name but a few. Al-Qozat believes in poem to be the 

perfect description of the cosmos, being and the mankind. One literary 

work, he says, is called “poem” while it describes the beauty along with 

the insight i.e. a concoction of sentiments and discernment. This 

definition of poem which is also demurely suggesting a definition as for 

the human individuality, is sheer reverse to what the unfaithful authorities 

of all times have said about God and Religion in order to urge people to 

blindly obey. Ein-al-Qozat believes a human being made of both beauty 

and discernment will possess both features of Emotion and Wisdom and 

is therefore the essence of whatever he deems worthy of life. 

This, is the same case with Suhrawardi who finally rises up against 

religion-based despotism and he claims “there is no other being than 

(typically) mine”. He declares opposition to any decree by God, King, 
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   What is Bastami looking forward to meaning by these remarks? Is he 

seeking for any other goals than liberty, and freedom out of all chains 

imposed by religious tyrannies? He believes everything is allowed to be 

assumed (by him) to exist only if he is personally assumed to exist, so 

much so, he deems it impossible for God to exist (in his living period of 

time) unless his own existence is already taken for granted. If Bastami 

turns up to call himself “God”, it is no way suggesting that he does 

believe in any Divine Being to exist nor is that implying his denial as for 

any Divine Being to exist. In point of fact, he so strongly believes in his 

own self existence as the prior stipulation for other things around to be 

considered existent. This way, he encourages the mankind’s genuine 

individuality as the pre-requisite for any belief to shape up truly and 

hence he prompts people to break free of any kinds of being despotically 

or violently reigned over and to get back towards their genuine essence. 

In this manner he regards the freethinker man who has reached the free 

system of thought through Intuitive Perception and Reasoning, as the 

superior being who is free to decide his own life and direct his own 

destiny. As he suggests by another statement there is no other truth but 

the fondness for one’s own being and the love for one’s natural essence.     

 

The same words are visible in the statements by Mansour Hallaj when 

he claims to be God itself and when he says “Woe is me due my own self, 

Woe is me for I’m the very cause of the Cause” and he also utters “the 

actual Love is the one that perceivable Today, Tomorrow and the day 

after it” These words do all come in denial of Fatalism in its Deterministic 

version. He views humans’ lives quite away from predestination and 

religious allusions and deems them as the very causes for every being and 

action.    

In fact, he says if the human-being is considered the one who calls 

the shots, and the one who in charge of his own destiny, he will then be 

consequently responsible for all his deeds, since it is his own will and 

thought which is ruling his life of interest, and the destiny he pursuits. In 

light of this belief by Hallaj, Love is nothing but going through this very 

self-settled and self-opted destiny i.e. to live, to be hung to death, to be 
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To learn more on this doctrine, putting aside the thoughts of famous 

figures like Razi, Khayyam, Shams of Tabriz and Hafez, who 

unanimously renounced religion and divine cults as the main causes of 

backwardness and under-development, one needs to study the last years 

of a legendary king’s life namely Kai-Khosrow who is the vanguard of 

Iranian Illuminism and one also needs to read the words by some Iranian 

heroes whose ideologies have been twisted on purpose, and hence been 

misinterpreted as supporters of religion and Islamic thoughts; needless to 

mention poets like Attar and Mawlana who were great and articulate 

poets indeed, but voluntarily spent their lives serving the religious cults: 

 

Kai-Khosrow is an ascetic king who once successfully gets through all 

phases of growth and reaches the peak of power and popularity, sets to 

renounce his kingship and gives it all away and finally fades out in the 

nature. What for? The survived accounts of his life reveal that he was 

away from the least bit of an interest in power and dominating other 

people. He knew a man’s genuine individuality in their union with the 

nature and in breaking free from all chains beyond this specific bond. He 

shows that evolution is not feasible without a free will and the right to use 

the method of trial and error. He also utters that to reach the divine glory 

and essence, one has to be educated and let themselves fly through 

Intuitive Perception and Reasoning.   

 

The right to choose based on free will and the use of trial and error to 

get closer to the truth, makes up the main platform for Razi, Khayyam, 

Sohrawardi and Bayazid Bastami and it’s not playing a role for Sufi poets 

like Attar and Mawlana who are not going on-course and who are badly 

caught in the darkest and most dispiriting strata of Manichaeism-based 

theosophy and Islamic Sufism. Bastami says: “I gazed for seventy years 

upon God and got nothing to see there, I Looked for one second in the 

mirror and I just saw it well” and he also believes: “Reverence serves me 

right that I am such exalted” Also another quote by him is: “I left for 

desert when Love had heavily poured down and I was knee-deep in Love 

as one is caught deeply in snow”   
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actually a bridge between man and superman (Übermensch) as Nietzsche 

says [Thus Spoke Zarathustra; 1883] and at this time, he gets on with his 

aim to promote the ancient symbols of Persia which imply the ancient 

Iranian wisdom by a sequel to the third phase via writing more stories. 

The interesting point to mention is that he has written his insightful 

stories of 800 years ago in the same way as the contemporaries Franz 

Kafka (Czech) and Edgar Alan Poe (American). 

It really hints at the fact that Tens of Iranian scholars of that period 

were such intelligent that had scrutinized and talked of exactly the same 

altruistic challenges as the academic sociologists, philosophers, and 

politicians of today's world.  

 

Simply put, each and all of these scholars have tried their own best by 

means of intuitionism and Logical Reasoning in order to depict the only 

way for the mankind to achieve their genuine individual identity that is 

via following the traditions with direct link to the nature or the 

environment. And they recommend that attending the religious social 

ceremonies is harmless provided one can retain their own independence 

and self-leading individuality. All of these freethinkers are opposed to 

religion and their institutors. Because they believe all kinds of religions 

develop subordinate and passive beings that are used to deem themselves 

as potential sinners and hence suffer from self-contempt and they lack a 

true individuality as if they are Lambs of God. This sad scenario of life 

will result for the authorities in simply exploiting these submissive 

people.       

The long history of culture and literature of Iran suggests that the great 

scholars of all times have believed in the separation of religious and civil 

affairs and have looked up to the mankind as not an obedient and 

predestined being but as a free man without any perpetual and 

unforgivable sin, i.e. human behavior is undertaken freely by themselves 

rather than being determined by prior causes or divine intervention and 

this doctrine magnificently concludes that no one is allowed to ever 

prevent people from going their own way nor to impede the realization 

and fulfillment of this natural and inherent need of the human beings.  
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it’s right through these occasional events that the ancient Iranian 

traditions can survive despite the reign of Shi‘ism denomination and 

hence, fortunately one can still observe signs of Persian customs of Mehr, 

Mani and Saiawash symbols and tell them of the masking Shi’ite sect’s 

constituent symbols like Islamic Iranian architectural structures namely: 

Harem, Saqqa-khaneh, khaneqah, Hussainia, Islamic Naqqali Also known 

as Ta’ziyah and Islamic Tekke.   

So it’s necessary to mention Shahab al-Din Suhrawardi that his 

philosophical quest embodies three phases of Kai-Khosrow’s thought, 

Mystical Illuminism and Islamic school of thought and in light of his 

works may the ancient wisdom of the past forward to the modern insight 

of the day. 

 

At first, he was a Muslim student of Islamic school but after he learnt 

of other systems of thought already offered by Avicenna, Plato and 

Aristotle, he immediately leant to the Islamic-Iranian theosophy and set to 

peruse the ancient Iranian wisdom and became acquainted with thoughts 

of key figures like Zakarīya Al-Razi and hence he strongly refuted all 

religious thoughts of any kind and opposed any religious establishment. 

He finally chose the same way than was initially paved by Kai-Khosrow 

and was followed by Ba-Yazid Bastami and Mansour Hallaj, 

subsequently. 

To analyse Sohrawardi’s Philosophy with all of its four stages which 

will be counted in the following, one can simply refer to the works 

survived by him. His first-stage treaties are focused on the religion and 

the Islamic religion, in particular. His second round of essays includes set 

of analysis on peripatetic school, Avicenna’s concepts and philosophies 

developed by Plato, Abū-Nasr Fārābi and Aristotle. His third course 

includes literary works as poems, stories and rhythmical prose which are 

full of ancient symbols of Persian culture, modern analyses, straight 

critiques on the previous and contemporary thoughts and revisions with 

his philosophical basics i.e. creation of the ancient Iranian wisdom anew; 

And this means him getting back to Kai-Khosrow’s discernment along 

with Intuitive Perception accompanied by Reasoning. In this period, he is 
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their opponents and those brief mentions have let us gain a little insight of 

what the scholars -whose views have exerted a powerful influence down 

to the day- were truly after. 

Iran’s Cultural history reveals that before being imprisoned, Avicenna 

believed in the philosophy of the lyceum and that he clearly followed the 

path of Peripatetic school of thought which was derived from the 

Aristotelian philosophy.  

This young scholar simply denies all kinds of religious doctrines 

which might hint prophethood and Imamah, and he audibly opposes any 

religious jurisprudence, thus he is suppressed and prosecuted by his time 

authorities exactly the same way than are Today’s youth and intellectuals. 

 

The Islamic dominion of the time urges Avicenna to take it all back 

and make up for it by writing in support of religious Legislative and 

governmental bodies. Although the whole encumbrance turns to yield “in 

reverse” and makes Abu-Sina rather closer to the ancient Iranian school 

of thought and brilliant wisdom of Kai-Khosrow, his treaties get still 

misinterpreted as to be conveying religious context and implying Sufism 

whereas they were truly written in support of Persian Gnostic and 

Illuminative thought, and hence only few scholars  such as Ein-al-Qozat 

Hamadahni can truly perceive the genuine message of Mysticism and 

illuminative talk that is latent in Avicenna’s post-prison era treaties. There 

are two reasons for this unfortunate misinterpretation of Sina’s Works: his 

essays are fairly esoteric and also the era is seized by reign of religion 

over all aspects of the society. It results in the fact that his works provide 

some Iranian intellectuals like Shahab al-Din Suhrawardi with the 

reasoning mind and intuitionism and on the other hand it also leads for 

several Iranian poets like Mawlana and Attar to fall in with the passive 

system of Sufism.   

Within the Fourteen centuries of dictatorship eras with all of them 

using Islamic narrations, Hadith and Qur’an verses in order to stay in 

power, the roots of the ancient Iranian school of thought are clearly 

traceable to be resisting and running constantly on their existence with 

sprouting every now and then amongst the intellectuals of the Land. And 
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Briefly put, the Mazdakis go after a totally different resistance approach 

than that of Mani’s followers. The more a Manichean resorts to intrusive 

approaches to fight the tyranny and hence tries to rigidly promote his cult 

which in turn happens to his own introversion and then isolation, the more 

a Mazdaki pursuits his positive way of disobedience by steering clear of 

any religious customs and promotion of his faith.    

And in this, lies a fairly subtle point. Since the religious government 

attempts to force people to accept the ruling body as the closest to the 

deities, in order to retain its own power and hence people find no way out 

but to recognize the authorities in order to take care of the life-like 

symbols, The Mazdakis decide to remove the religious aspects from the 

movement and invite people towards an egalitarian society in which no 

human being would be superior to another one. And that’s why the 

Zoroastrian high-rankers aka Mobed and the clerics of lower rank aka 

Herbad, both possessing significant leverage in Sassanid kingdom, as well 

as Islamic Jurists, feel their power being seriously threatened by the 

opposition and they hence stand up to this new smart move of Mazdakis 

with all speed to get  rid of them.  

 

Since the Muslim conquest of Persia, the mentioned procedure has 

been more rigidly maintained in Iran. Within the first centuries of the new 

Islamic Caliphate, the Shu'ubiyah Movement shapes up, that clearly 

shows set of cognate features while compared to the current Green 

Movement of Iran Today. Generally speaking, all the Iranian Islamic 

regimes have always tried their hardest to eliminate every single bit of a 

movement which rejects the two main principles of Islamic doctrine 

namely: Prophethood and Imamah. 

Actually they try to deliberately misrepresent the truth, and distort the 

original form of the movement; for example, they obliterate all the 

AntiReligion works performed by Rūzbeh Dādūya, Zakarīya Rāzi, Omar 

Khayyám and Bayazid Bastami …, and they also compel Avicenna to 

convert his system of thoughts and to regulate it in tune with their own 

interests. So, we have to hereby admit that we owe big to some 

anonymous Iranian writers whose quotes appear in the books written by 
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contemplation and broad-mindedness and is filled to the very top with 

symbols of merriment. 

However, as of Sassanid’s got the throne, the Zoroaster’s religion was 

imposed upon the populace and henceforth two famous figures arose who 

were named respectively as Mani and Mazdak. Mani’s protest seems to 

have shaped up under the reign of Shapur-I and Bahram-I but Mazdak 

seems to have declared opposition against king Kavadh and then 

Anushiravan, who the latter immediately launched a vast campaign 

against Mazdakis and massacred most of the adherents including Mazdak 

himself. Even in the latter case, Iran was still living in the middle years of 

the last great Iranian Empire and was still enjoying an era of Persian 

insight which encompassed diverse cultures, folks and beliefes and was 

not yet totally turned into an ideological or monotonous society. People 

were still enjoying an altruistically hedonistic life and were happily taking 

care of their great Persian heritage that was insight and wisdom, via 

holding their national feasts and ceremonies all based on dancing, singing 

on music and toasting one another with drinks.   

 

There has fortunately survived a big set of artworks by Mani and his 

followers which includes poems, paintings and rhythmic prose, and this 

has helped Mani’s Movement to save its true impact in favor of the future 

liberating and liberal movements by the next generations. 

Nonetheless, there is no vast amount of extant manuscripts of Mazdak 

and his adherents despite the fact that his thoughts were entirely in 

support of the society and with great capacity to host a dynamic one. So 

our knowledge on Mazdak is solely made up of brief mentions by his 

succeeding historians, poets and intellectuals.  This unfortunate event can 

be due to the very poignant contents of Mazdak’s works-of-art and 

literature which were later eliminated by the fierce leadership of the time. 

As a matter of fact, his works, although conveying parts of the ancient 

cults and myths, were mostly in permanent evolution from including 

religious and divine aspects, out towards an independent concept which 

had nothing to do with the earth nor the heaven from a typical official’s 

point of view. 
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Yazid Bastami, Ein-AlQozat Hamadahni and  Shihabuddun 

Suhrawardi tried hard via both the Intuitive perception based on 

mysticism and the Intellectual perception based on logical reasoning to 

fill the gap between Kai-Khosrow’s philosophy or the Hermesian 

thoughts  and Plato’s system of philosophy or the Divine thoughts in 

order to get to deny religions like Islam and the reign of an absolute 

creator known as God. 

It just necessitates and indeed suffices to mention only few eras within 

the lengthy history of Persia in order to indicate the different yields of a 

polytonal and secular society in comparison with a monotonous and 

religious government; a procedure through which one can better learn of 

the current movement’s basis and its reasonable demands. 

For two reasons, there is no evidence of any public objection within 

the whole Achaemenid era of Persian Empire. Firstly, the Achaemenid 

society was still benefiting from the active presence of many ancient 

Gods and Goddesses amongst its variety of ethnic groups such as Medes, 

Sakas and Pars i.e. freedom and liberty was still fairly maintained and 

This briefly means that: the country was still polytonal. The second 

reason that is a direct outcome of the first was the inevitable broad-

mindedness of the Achaemenid kings. 

Destructions caused by “Alexander III of Macedon” succeeded by rise 

of Parthian Empire After the dissolution of the Seleucid dynasty, gave 

way to both continuous development of the preceding deities as well as 

inaugurating a new chapter of mutual influences by the Iranian and the 

Greek cultures which further proves that this era’s people were quite free 

and away from any restrictive religious system of thought ruling their 

destinies from the heaven.  

The coins belonging to the Arsacid Era, which are engraved by 

miscellaneous images of diverse deities and legendary heroes, do offer 

another clear evidence of a multi-cultural society that was vividly 

growing through the very earthy concepts rather than struggling miserably 

with divinely-led cults. In this era, there is no system acting in favor of 

any specific cult and there is no faith ruling such stringently to be 

considered divine and eternal. The society is benefiting from 
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Spandārmad i.e. a perfect entity which is refined out of any impurity and 

darkness. An entity whose obvious symbol can be the Sun, that is a 

perfect and bounteous wholeness per se. An entity that embraces all 

beings the same and its emission benefits all things equally, regardless of 

their different complexions, beliefs, ethnicities and racial quiddities.    

This introductory passage we already walked through, can more or 

less reveal the quality and characteristics of the past centuries’ Iranian 

protests in terms of the Intuitive Perception and Reasoning. One can even 

clearly observe the footmarks of both unconscious and conscious 

propensities through the current Iranian movement known as the Green 

movement that supports a polytonal society rather than the monotonous 

community. 

 

Strictly speaking, the conscious or intellectually-based pleas of the 

movement’s scholars for the Liberty and Freedom via a Secular 

government as well as the unconscious or intuitively-born demands by the 

Movement’s body and masses are both considered kind of recursion 

towards the roots of their ancestors’ culture and wisdom. 

The same courses of kingdom and Islamic jurisdiction of  the past fifty 

years as well as public demos, may be tracked down throughout the two-

thousand year old documentary culture and literature of Persia that tells of 

numerous poets, writers and intellectuals struggling with the ideological 

regimes and fighting against the dictatorships of their time. Whenever the 

leadership has leaned on the clergies’ opinions or has sought for divine 

instructions, it has caused the masses to protest against the religion and 

there have born new foes to it. It is taken for granted that the insight and 

the concepts lying at the kernel of all public movements have been 

changing non-stop and have constantly turned more and more earthbound 

i.e. if heroes like Mani or Mazdak tried to improve the society via 

promoting the well-known cults and myths of the time, yet after Arab’s 

assault on Iran which led to an Islamic regime to settle in the land, some 

other intellectuals namely: Zakarīya Rāzi, Omar Khayyám and 

Shamsuddīn Mohammad Hafiz, happened to belittle and criticize the 

entity of cultic ideals and aspirations and some other figures like Ba-
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different periods of time. Yahweh and Allah are eternal, immortal and 

immutable. In this manner, they only require some worshippers and 

indeed the passive and subordinated worshippers who simply give up 

before them and take whatever they say just on faith, with no disputes 

whatsoever.    

However, the Cosmos as the Persian Myths imply, is not created by an 

Absolute and nor at once. In fact, all ancient manuscripts owned by the 

theological tenets such as Zurvanism, Zoroastrianism, Manichaeism and 

Mazdakism do unanimously suggest that the universe has been evolved 

through a period of thousands of years and that the mankind is an entity 

created directly by the nature; as such it is suggested in both the religious 

and the epical cosmogonical narrations that the germinal matter for a 

human being to be shaped up, is yielded directly by Mashya and 

Mashyana which are the two branches of a Rhubarb-like tree sprung from 

the corpse of Gayomard, the first king in the world.  

 

The Iranian man, so to speak, is not a subordinate or a predestined 

being. The man that is introduced in the Persian mythology and is shaped 

up through that, is a being who can transcend the ordinary human reality 

via the educational and sensual experiments or by means of Intuitive 

Perception and Reasoning, up to the position of a scholarly person who is 

evolved to the greatest degree of perfection. 

In this phase, the Iranian man is a human without any needs to 

surrender to any religious trade-offs nor to worship any supernatural 

power. Such as Kai Khosrow can successfully pass this term of evolution 

along with several other Persian heroes and kings who finally achieve the 

“Divine Glory and Essence” and get to prove the fact that the highest rank 

of humanity is not heavenly granted by appointment but is fairly brought 

about by endeavor and via acquisition of the man himself. 

Now, the point to mention is: according to Kai-Khosrow’s school of 

thought, there is no mediator between the Cosmos and the mankind; 

rather, the human being is quite able to reinforce the inseparable bond 

between his “self” and the nature solely through his own evolution which 

in turn will let him get back to his very primary “ego” of Gayōmard or 
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branch into various Gods and Goddesses; Just as, Mehr the “God of sun 

and light”, and Anahita, the “Goddess of water and fertility”, have not 

always evinced the same features. due to the alleged variety of instinctive 

knowledge and intuition of different folks, ergo they have appeared to 

symbolise different features in accordance with different eras.  

The representatives of the two mentioned primordial elements -also 

referred to as Mehr-Ab in Farsi-, alongside another tens of gods and 

goddesses eachrepresenting one natural substance, have well proved to 

always be rendering a lively, procurable and protean presence within a 

thousand-year long history and even after Zarathustra appeared and 

imposed his thoughts and religious rituals by way of Garshāsp (Kirsāsp) 

sword. On the other hand, there is also the man. Who prefers better to 

impute rather different features of puissance to a given deity, regarding 

his own alternating individual and social needs in a specific period of life; 

and the example for this. Can be observed in the different qualities. 

ascribed to Mehr and Anahita. Such that their puissance. sounds to be 

fairly different in the Pastoral era than that in the Agricultural era.   

 

Since the so-called Persian “Gods” and “Goddesses” are not globally 

brought into existence, hence they may not rule the man’s destiny either, 

rather they merely represent some natural elements of life. In this manner, 

people or to modernly put, the believers, are only considered to be the 

advocates and not the worshippers of the deities. In fact, People who have 

brought these deities up, are themselves in full control over their own 

deeds, words and thoughts, and have not turned into passive slaves 

serving these gods. They are actually using these Gods and Goddesses 

only to set up connection and order against confusion and disorder which 

is introduced by natural events and human faults. 

Persian Gods have never been like what the Greek deities and later on 

the two Semite deities namely Jehovah and Allah have. As we know, both 

Gods Jehovah and Allah are believed to be Absolutes, who reign over 

people’s destinies and over the entire world by the heaven and they also 

have to be worshipped. Their  eternal and permanent existence does not 

ride on any other advocates and they are not the processed yields of 



 

 
Mansour Koushan: 

The Present Move and the Past Outlook: 
A Primary on the Origins of  

the Current Iranian  Movement’s Doctrine 
in the Ancient Iranian School of Thought. 

 

 

The question is. if one can look for the roots of today’s Iranian movement 

in the Old Persia’s culture and wisdom of the past? 

In this brevity of time i will be going to answer this question via 

discussing both the structures of some Iranian regimes and the Iranian 

wisdom origins manifested in the artworks of several Persian-language 

intellectuals, poets and writers. I will thereby clarify that: today’s Iranian 

movement, despite its appealing to the Universal Declaration of Human 

Rights, is more relying on the perception of intuitive reasoning or the 

Intuitionism. Which is the inevitable yield for Iranians, particularly 

women and the youth, as to protecting and knowing of their ancestors 

civilization. In this manner, they are driven towards their national 

heritage. That is a culture not raised from reactionary acts, passivity, and 

lament. But is based on the right to choose, option, and merriment. 

The ancient Persian mythology and folklore simply reveal. That the 

Iranian wisdom has arisen from the cults shaped up by direct link to the 

nature; that is more distinctly put, Those cults mainly based on Mehr (or 

Mithra) and Anahita. ,which imply that Iranian insight is multi-cultural 

and multi-ethnic. and it is more about this very earthy world. rather than a 

heavenly or spiritual one. And it is also originated in both the Intuitive 

Perception and the Logical Reasoning. That is to say, . people of different 

cultural and ethnic groups, . pick out variety of customs and taboos. in 

terms of the specific circumstances and realities of life in any given period 

of time and in accord with two factors. namely their mystical experiences 

and their empirical perceptions by their close interactions with the nature; 

and hence as time passes, these taboos develop and
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