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  علي نگهبان
  آن؛ بهتاريكي تير بياندازيم، نه  درنه 

  چراغ برافروزيم
  
  

بندي امروزين ما  انديشيدم كه جمع كردن اين شماره به اين نيز مي در فرصت آماده
هاي ژرفي كه هم  به ويژه از پس دگرگوني. از وضعيت نشر ادبي و فرهنگي چيست
ي انجام كار روي داده است، امروزه سانسور و  در چيستي نشر و هم در فن و شيوه

  موضوعيت دارند؟ اندازهي آن تا چه  سازوكارهاي بازدارنده
خوش دگرگوني شده است، در  آري چيستي نشر و پخش تا ميزان زيادي دست

اين دگرگوني مانند هر . ايم حالي كه ما هنوز به تعريف جديدي از آن دست نيافته
دگرگوني بنيادين ديگر، نظم موجود را به هم زده است، اما تاكنون نظم نويني را 

ويت نشر، هم بر پديدآورنده، هم بر خواننده و ديگر شدن ه. جايگزين نكرده است
توان هر يك از اين محورها  چندان كه مي –هم بر عامالن نشر تأثير گذاشته است 

توان  اي كلي از اين چيستي ديگرگون را مي اما نمونه. را در جستاري مستقل بررسيد
مجموعه يا جا ديد كه نشر ديگر تنها به معناي نشر در قالب مجله، كتاب،  در اين
نشر تا ميزان . ي الكترونيكي و مانند آن نيست ي چاپي، يا حتا لوح فشرده روزنامه

نشري كه با فشار يك . مكان اينترنت است كران، و بي زيادي نشر در فضاي بي
شود و در دسترس همگان  ، در يك آن در سراسر جهان توزيع مي"آپلود"ي  دكمه

  .گيرد قرار مي
توان كتاب، مجله يا روزنامه را با همان  اين نيست كه نمي اما معناي سخن باال

. ي سنتي منتها به شكلي اينترنتي منتشر كرد"نامهمجله يا روز كتاب،"هويت 
ها، انتشار بگيريم يك شعر منفرد، يك  تا پيش از اين نوآوري: منظور اين است

هاي سنتي نشر اي و بدون عبور از سازوكار داستان كوتاه يا مقاله در چنين گستره
اي بفرستد تا منتشر  توانست يك شعر را براي مجله آري، شاعر مي. ممكن نبود

ي شعر يك  پيمود تا در صفحه اما آن شعر بايد فراز و نشيب فراواني را مي. شود
كه معيارها و  شد، بل نه تنها زماني بايد سپري مي. روزنامه يا مجله پديدار شود

رهگذر وجود داشت و هر اثري امكان نشر و پخش هاي خاصي نيز در اين  آيين



       5     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

چه بسا كه . اري آن سازوكار نيستزگ زشاين سخن البته به معناي ار. يافت نمي
سازوكار نشر سنتي در بسياري موردها بر بي سنجگي كنوني برتري داشته باشد، از 

گران و طراحان كه در ضمن كار  اي از دبيران، ويرايش جمله وجود تيمي حرفه
كه از يك سو براي  كردند بل اي خود، نه تنها به بهبود اثر كمك مي رفهح

مندي بودند، و هم خواننده را از گم شدن در  پديدآورنده نيز يار و آموزگاران ارزش
  .دادند مايه نجات مي ارزش و كم هاي بي تلي از نوشته

چه روي داده است، اگر چه به معناي منقرض شدن نسل دبيران و  آن
اما يك معناي ويژه دارد كه   اي نيست، هاي نشر حرفه ستاران و ساير عاملويرا

هاي بازي به هم بريزند، و آن ويژگي را شايد بتوان  ي قانون باعث شده است همه
تواند خود به تنهايي و بدون  فرد اكنون مي: ي كوتاه خالصه كرد در اين جمله

و اين توانش است . را منتشر كند اي يا قانوني كار خود مراجعه به هيچ مرجع حرفه
  .كند ي تفاوت را ايجاد مي كه همه

در اين كوتاه سخن، . تواند باشد گر مي اين توانش اما هم سازنده و هم ويران
ي  هاي گوناگون نيست، چرا كه خواننده يك از اين جنبه فرصت پرداخت مفصل هيچ

راي نويسنده، هم براي گري را هم ب تواند اين امكان سازندگي و ويران آگاه مي
  .خواننده و در پي آن براي فرهنگ و جامعه بازشناسي و رديابي كند

هاي  كه اين توانش و امكان را در نسبت با سانسور و دستگاه داشتيماما قصد 
  .ي آن بررسيم بازدارنده

تواند اثر خود را  ي ايراني به آساني مي به لحاظ فني و عملي، اكنون نويسنده
  .ناك است و اين براي دستگاه سانسور خبري هول. منتشر كند

دارد  چنان وامي ا ناشر ايراني را هميپس به راستي، چه چيز يا چيزهايي نويسنده 
تا براي انتشار اثرش بر در ارشاد بكوبد و مجوزش را بطلبد، در حالي كه به لحاظ 

  ست؟ي مجوزهاي حكومتي فراهم ا هاي نشر خارج از چرخه ي امكان فني همه
  :گونه خالصه كرد توان اين پاسخ را مي

  .مانع عيني و ديگري مانع ذهني يكي: دو مانع وجود دارد
ي ايراني به نشر اينترنتي و دريافت اثر  دسترسي خواننده: مانع عيني اين است

  .دشوار است
ي ايراني به اينترنت دسترسي  كه خواننده اين چرخه نخواهد چرخيد مگر اين

بتواند آزادانه كاالي فرهنگي خود را بخرد و بهايش را با كارت داشته باشد و 
هاي ما بر سر دور زدن سيستم سانسور  ي بحث و به گمان من همه. اعتباري بپردازد
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حكومتي و بالموضوع كردن وزارت ارشاد با برآورده شدن اين دو بند حل خواهد 
  : شد

  امكان گذشتن از فيلترينگ اينترنتي؛ . 1
  .ي پرداخت و دريافت از طريق اينترنت به شبكهدسترسي . 2

كه اثر منتشر شده بر روي اينترنت را  نگراني ديگري نيز وجود دارد و آن اين
هاي مقابل دانشگاه يا هر جاي ديگر ايران خريد و فروش  فروشي توان در كتاب نمي
 كنندگان و فروشندگان سنتي ناگزير ي نخست، ناشران، توزيع پس در پله. كرد

كاري  و اين حتا ممكن است به تعطيلي و بي. خواهند بود به تمامي شيوه ديگر كنند
ي  اي به شيوه برخي نيز بيانجامد، كه خود از پيامدهاي ناگزير گذار است از شيوه

ي نشر سنتي چندان به لحاظ اقتصادي  ي ديگر اين است كه چرخه اما سويه. ديگر
مگر چند درصد از صنتعت نشر . نيست وابسته به نشر اثرهاي فرهنگي و هنري

هايي  شناسي و كتاب نامه، فلسفه، جامعه كنوني از رهگذر فروش رمان، شعر، نمايش
  گذرانند؟ از اين دست روزگار مي

چنان  هم يافته سانسور حكومتي و سازمانشود  تري كه باعث مي اما مانع بزرگ
. سر پا بماند، همانا تصويري ذهني است از قدرت رو به زوال اين دستگاه

چنان از توان و امكان موجود در پيش رويشان ناآگاه  نويسندگان و ناشران ما هم
ارشاد و دستگاه . نظير را درك كنند بخش بي اند اين نيروي آزادي اند و نتوانسته مانده

اش تنها در آگاهي  لسمي كه شكنندهسانسورش چون بتي ذهني است، ط
زمان با امكان نشر اينترنتي فرو ريخت،  بت ارشاد هم. ست نويسندگان و ناشران ما

  .شنوند و نويسندگان و ناشران ما اندك اندك دارند صداي ويران شدن آن را مي
هر : توان به اين مثل زد را مي وضعيت كنوني دستگاه ارشاد جمهوري اسالمي

ي سياه نيز تا مدتي نقش  اي سياه بنگريم، در نبود نقطه ي دراز به نقطهگاه به مدت
ي سياهي  ي حكومتي اكنون همان نقطه يافته سانسور سازمان. آيد آن به چشم مي

اين ماييم، ما . ش به سرعت در حال رنگ باختن استاست كه موضوعيت
ا در ذهن خود ين رپديدآورندگان و مشتريان كاالي انديشه، هنر و فرهنگ كه بايد ا

  .عبور از سانسور را به كنش درآوريم  دريابيم و توانش
گران ايراني، توان و تالش خود را بر  ي كنش پس چاره شايد اين باشد كه همه

يكي توانمند كردن كاربران ايراني در گذر از فيلترهاي اينترنتي، و : دو چيز بگذارند
بازده چنين تالشي . ينترنتي براي آنانديگر فراهم كردن امكان دريافت و پرداخت ا

هاي آنهايي كه براي  تر است از تالش تر و سازنده بخش بسيار سودمندتر و رهايي
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ي فشار نظامي بر ايران  هاي اقتصادي، يا براي پر زور كردن سنبه افزودن تحريم
 بار و بدانجامي، سودمندتر است هاي زيان به جاي چنان فعاليت. كنند گري مي البي

  .متمركز شود كه هر تالشي بر ستيز با سانسور و برافروختن چراغ آگاهي
ها، اميدها يا دعاهايشان را بر انتصاب وزيري  از سوي ديگر، آنها كه درخواست

اند، باشد كه به اين انقالب و توانش آگاهي  خوي براي وزارت ارشاد ممركز كرده نرم
  .سرانجام روشن آن به كار گيرنديابند، و نيروي خود را در مسير درست و 

از انتشار آن ، و گذار در هيجده فصل پياپي ي جنگ زمان وقفه انتشار بي
اي است از آگاهي  كاغذي و پخش جهاني آن، نمونه- الكترونيكي كاغذي به انتشار

گيري  اند و با بهره هاي نوين در اختيار ما نهاده هاي جايگزيني كه فنĤوري بر امكان
توان در برابر تاريكي چراغ خرد برافروخت و در  مندانه مي با مديريت درايتاز آن، و 

  .سمت روشن فردا گام زد
نامه  چنان كه سنت اين فصل ام هم كنوني جنگ زمان، كوشيده ي در شماره

. گون امكان بيان داشته باشند هاي گونه ها و ديدگاه بوده است، ژانرها، سبك
را در پي داشته زمان اند خرسندي ياران وفادار جنگ ي پيش رو بتو اميدوارم شماره

  .باشد
گر و پويا  پس تا فصلي ديگر كه منصور عزيز چون هميشه سرزنده و آفرينش

  ي فرهنگ و ادب ايراني ارزاني دارد، ي نوزدهم را به جامعه شماره
  

  روزتان به
  علي نگهبان

  ونكوور - 1392تير  18
  



 

 پيرايه يغمايي 

  ...بيهده نشمري نگر خواب را 
  نامه شاههاي گزارشي از خواب

 فردوسي با نمادها يو برخورد هوشمندانه

 
 » .معني و عجيب ديدم بي بسيار درهم و برهم، خوابي... « 

تر  اما عجيب. بينيم تصويرهاي عجيبي كه در خواب مي ياست درباره ما ياين گفته
ها،  ي ناهماهنگي اين است كه زماني كه مشغول خواب ديدن هستيم، آن تصويرها را با همه

در حالي كه . كنيم انگاريم و تا پايان نقش خود را بسيار خوب و منطقي بازي مي معنا نمي بي
هاي زمان  هاي اجتماعي و حجت ميزانها با عقل سليم و  همان خواب ممكن است فرسنگ

شويم و آن را با عقل خود محك  فقط هنگامي كه بيدار مي. بيداري فاصله داشته باشد
ها به اين دليل نيست كه  ي اين آيا همه.  كند معنا جلوه مي ربط و بي زنيم، به نظرمان بي مي

  ز به خواب رفته است؟  رؤيا با عقل و با جهان بيداري سر و كاري ندارد و فقط سفر يك مغ
خواب ديدن موضوعي نيست كه فقط يك امر  John Freemanي جان فريمن  به گفته
است كه انسان را  براي »  ناخوآگاه«با » خودآگاه«شمار آيد، بلكه خواب ارتباط  اتفاقي به

پس اگر انسان به خودشناسي خود باورمند است، بايد . دهد شناختن درون خويش ياري مي
كند، اما در  هر رؤيا يك اثر رمزي است كه اگر چه به ظاهر بي معني جلوه مي. ا بپذيردآن ر

حقيقت حاوي مفهوم و پيامي است كه براي دست يافتن به آن بايد به تعبير رمزهاي آن 
  1.پرداخت

رمزها را . نمودند هاي قديم رؤياها را تعبير و تفسير مي به همين علت است كه  از زمان
بيننده را نيز   زذند و خواب بيننده نقب مي ها به دنياي دروني خواب كردند و از طريق آن ميباز 

بيننده بي  كردند و بر اين باور بودند كه خواب ي رمز دعوت مي به تماشاي روح خود در آينه
هاي خود را در رمزهاي رؤياي خود  ها و فكرها و آرزوها و خيال آن كه خود بخواهد، تجربه

ي ما با دنياي خارج  دكتر پورنامداريان بر اين باور است كه هنگام خواب رابطه. ه استنهفت
آيد،  ماند، درك واقعيت به حالت تعليق در مي ها از كار و فعاليت باز مي شود، حس قطع مي

شود و ما به جاي تماشاي بيرون به تماشاي  تأمين نيازهاي زيستي خود به خود باطل مي
شويم كه در  ها و چيزهايي را شاهد مي ها  و حادثه ها و منظره دازيم و آدمپر درون خود مي

بينيم كه در  هايي را مي ها و حادثه درحقيقت ما در رؤيا واقعه. اند مان بيگانه زمان بيداري براي
  2.دهد و موضوع آن نيز چيزي خارج از وجود خود ما نيست مان رخ مي كمال ناآگاهي براي



       9     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

را » آگاه«برمي خيزد و جهان » ناآگاه«ؤيا فريادي است كه از دنياي ر به عبارت ديگر
از »  خواب«از اين روست كه  . دارد لرزاند و ما را در ارزش خويش به تأمل وامي مي

ها  هايي از آن را در اسطوره چنان كه نمونه. ترين روزها براي انسان داراي اعتبار بوده  قديمي
 3بينيم و به دانشمنداني از قبيل ابن سينا، نثر و شعر كهن ميهاي  هاي مذهبي و كتاب و متن

اند و  هاي خواب سخن گفته خوريم كه در مورد شرط غزّالي ، شيخ اشراق، ابن خلدون برمي
  . اند ي روح در عالم غيب دانسته اي از تجربه هاي عقلي و نقلي جلوه آن را با دليل

هاي معنوي  چندين جا به رؤيا و ارزش سديوان شمو هم در  مثنويموالنا  نيز هم در 
گويد و بر اين باور است كه خواب سفري  از رؤياهاي صالحه و صادقه مي. كند آن اشاره مي

 دفتر اولتوان در  ي صريح اين اشاره را مي نمونه. به سوي ماوراء و كاشف اسرار است
يرون كه جهان تن و هاي جهان ب خداوند هر شب روح را از لوح: گويد مي مشاهده نمود كه

گردد و در جهان ديگري  روح از قفس جسم آزاد مي. كَند دارد و  مي تنش است، بر مي
گيرد كه  پردازد و سپس نتيجه مي گردد و به سير و سياحت در جهان معنا مي هوشيار مي

   4»حال عارف اين بود بي خواب هم«: حال عارفان در بيداري هم چنان است
دانند و بر اين باورند كه آن چه در عالم واقعي  خواب را بيداري ناب ميبه طور كلي عارفان 

از جمله خواجه . نشيند توان ديد و به بيان آورد، در دنياي خواب به تخت واقعيت مي نمي
ورود به اين عالم هوشياري را چنين به سخن  عقل و عشقعبداهللا انصاري در رساله 

  : آورده
و بعد از آن به شرح ماجرا » .يداري به خواب شدماز خجالت در آب شدم و در ب«
  : پردازد كه مي

  5» ..... خود را ديدم بر اسبي، در تجارت و كسبي  و «

شناسان بزرگي از قبيل  فرويد و يونگ و  ي روان  ي معاصر هم به وسيله رؤيا در دوره
از طبيعت غير  رؤياها مظهري: فرويد عقيده دارد. اريك فروم اهميت اساسي پيدا كرده است

منطقي و غير اجتماعي انسان هستند كه از ضمير ناآگاه در شرايط خواب  به جلوه در 
  . 6آيند مي

اند كه از  ي الهامات دانش ناآگاه در انسان رؤياها نتيجه«يونگ بر اين باور است كه، 
  .7».ترين زمان  در ناخودآگاه انسان اندوخته شده اند قديمي

د كه هر رؤيايي يك خودشناسي است، زيرا باعث ارتباط انسان با اريك فروم عقيده دار
  8.ناخوآگاه فردي او ست
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هاي تمثيلي در هيئت رؤيا  توان يادآور شد كه بعضي از حكايت در باب اهميت رؤيا مي
پي ي  و منظومه 9، اثر جان بنيانسياحت زائرتوان به  شود كه از آن جمله مي ارائه مي

  10.م لنگلند اشاره داشتاثر ويليا زن يرز شخم

  .ها بسيار است كه اكنون در گنجاي اين مجال نيست و از اين دست نمونه
  

   نامه نقش رؤيا در شاه
. ها ها و ناشناخته ها و ناشنيده اي است به سوي ناديده ، رؤيا پنجرهنامه شاهدر باور 
به آسماني ديگر ي سركشيدن  داند كه  تنها در خواب است كه آدمي را اجازه فردوسي مي

گان و ماه و ديگر  اند، ستاره اند و  بر اين باور است كه شبانگاهان كه قهرمانان در خواب داده
اند، تا در كار آنان تدبير كنند و تقدير هر كس را  هاي كيهاني با هم به رايزني نشسته جرم

شود و  اكنده ميهاي آنان در فضا پر سخنان و رايزني. چنان كه سزاوار او است، رقم بزنند
برند و آن گاه است كه خواب  ها به راز كار پي مي هاي روشنكار با شنيدن آن زمزمه روان
  :گشايد ي خود را مي پنجره

  ستاره زند راي با چرخ و ماه
  ها پراكنده كرده به راه سخن
  هاي روشن ببيند به خواب روان

     ها چو آتش بر آب همه بودني
  

رؤيا نماد . شويم، مناسبتي نمادين است مناسبت رؤيا و آن چه بدين طريق از آن آگاه مي
، »آينده«تعلق داشته باشد، خواه به » اكنون«واقعيتي در بيداري است، خواه آن واقعيت به 

توان گفت كه رؤياهاي  به روايتي مي. آن چيزي است كه در آينده اتفاق خواهد افتاد
گزاران با باز  ها واقعيت قرار دارد و خواب ايي هستند كه در دو سر آنه  تمثيل نامه شاه

  .كنند ها را تعبير نموده و گزارش مي ها آن كردن راز آن تمثيل
از اين رو . ترند هاي بنيادي انسان نزديك ، به مسئلهنامه شاهبه طور كلي رؤياهاي 

وقتي در اين . ي غير واقعي هستندهاي داراي نشانه) ها اسطوره(= جمعي  هاي دسته مانند خواب
دهند، و  هايي انساني انجام مي گويند و عمل ها جانوراني چون ماهي و گراز سخن مي خواب

يا از عنصرهايي از قبيل آتش و توفان و خورشيد و بيابان و چشمه و رود  و زمين و ابزاري 
العاده سر  كارهاي خارقي گاوسار، دوال، پالهنگ، تير و كمان، نيزه و تيغ  جنگي چون گرزه

اي رازآلوده را به روي ما  زند، يا حتا  عددهايي از قبيل  دو و سه و  چهار،  هر يك پنجره مي
هاي  ها و مكان هايي را در زمان هاي اجتماعي گوناگون، اتفاق گشايند، يا كساني در مرتبه مي
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هاي  هرمانان داستانها ق شوند، نشانگر اين است كه اين شخصيت مختلف به ما يادآور مي
كنند و بر خوابگزار  شوند و رازگونه رفتار مي سمبليكي هستند كه رمزگونه وارد صحنه مي

  .است كه آن رازها و رمزها را از هم باز كند
تواند براي تفسير رؤياها، سر ِنخي  هاي روحي قهرمانان هم مي ها حالت افزون بر اين

گاه با خروش و هراس و پريشاني است و گاه با به مثل از خواب جستن آنان  كه . باشد
هوشمندي و آرامش خيال، گاه شادمانه است و گاه از از سرِ درد و دردمندي است، هر يك 

پرد، آن  مثل ضحاك كه با فريادي سنگين از خواب مي. ي رازي است در خور درنگ واگويه
  :آيد چنان كه قصر صد ستونش به لرزه مي

     بپيچيد ضحاك بيدادگر
  بدريدش از هول گفتي جگر   

  يكي بانگ برزد به خواب اندرون   
     ي بيستون كه لرزان شد آن خانه

  
شود و از درد اين كه به دو نيمه شده است از  افراسياب نيمه شب از خواب بيدار مي

  :افتد و خود اقرار دارد كه درد او را بيدار كرده است تخت به زير مي
  نده ميغدميدي به كردار غرّ

  ميانم به دو نيم كردي به تيغ
  خروشيدمي من فراوان ز درد

  مرا ناله و درد بيدار كرد 
  

شود، چرا كه به محض بيدار شدن از گلشهر،  پيران هوشيارانه از خواب بيدار مي
  :خواهد كه به نزد فرنگيس برود همسرش مي

  سپهبد بپيچيد در خواب خوش 
  بجنبيد گلشهر خورشيد فش 

  خيز و برو: پيران كهبدو گفت 
  خردمند پيش فرنگيس شو

  
شود چرا كه بالفاصله به نيايش خداوند  گودرز  هم هوشيارانه از خواب بيدار مي

  :پردازد مي
  چو از خواب گودرز بيدار شد 
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  ستايش كنان پيش دادار شد 
  بماليد بر خاك ريش سپيد

  ز شاه جهان شد دلش پر اميد 
  

  :شود بيند، خوشحال و سرافراز از خواب بيدار مي خواب ميتوس  زماني كه سياوش را به 
  ز خواب اندر آمد، شده شاد دل
  ز درد و غمان گشته آزاد دل

  
  :به سه گروه تقسيم كرد نامه شاهها را در  توان خواب از ديدگاه ديگر نيز مي

از قبيل خواب ضحاك، افراسياب، . كند ها را تعبير مي هايي كه خوابگزار آن خواب
  ... وشيروان  و ان

از قبيل خواب سياوش، پيران، توس، بهرام . شوند هايي كه بي خوابگزار تعبير مي خواب
  ... چوبينه و 
  ... شوند از قبيل خواب گودرز و  هايي كه با خويشان در ميان گذاشته مي خواب
ها  بعضي از خواب. رسند ها هم زمان با هم به واقعيت نمي ي ديگر اين كه خواب و نكته

ها مثل خواب ضحاك  شوند و بعضي از خواب مثل خواب سياوش و كيقباد  زود تعبير مي
تعبير  نامه شاهي خواب هاي  شوند ، اما مهم اين است كه همه چهل سال بعد تعبير مي

  . . شوند مي
  

  خواب افراسياب
، خواب افراسياب است كه ارزش نامه شاههاي  ترين خواب يكي از زيباترين و نمادي

هاي بعد به وقوع  اي را كه هنوز نيامده و سال معنايي بسيار دارد، زيرا اين خواب آينده
در حقيقت افراسياب كابوس كشته شدن خود را به دست كي . گذارد پيوندد، به نمايش مي مي

بيند، در حالي كه سياوش هنوز همسري ندارد تا فرزندي داشته  خسرو فرزند سياوش مي
  . ه خونخواهي پدر قد برافرازد، و از طرفي خود سياوش هنوز زنده استباشد تا آن فرزند ب

خسرو  دو نيمه شده، از  بيند با تيغ كي ي ديگر اين كه وقتي افراسياب خواب مي نكته
او . شود جهد، يعني از نظر رواني به واقع دو نيمه مي از خواب مي» دو نيمه شدن«درد آن 

آورد  كند و اين درد را با خود به جهان واقعيت مي مي درد دو نيمه شدن را در خواب احساس
  .دهد و خواب را هم از نظر فيزيكي و هم از نظر رواني، در بيداري  ادامه مي
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شود تا با  بايد گفت تأثير اين خواب در روان افراسياب آن چنان عميق است كه بر آن مي
  . ايرانيان از در آشتي درآيد

ي آن اشاره  رش خواب افراسياب، به عنصرهاي سازندهاكنون با مروري ديگر به گزا
  .كنم مي

گذرد،  اي از شب مي خوابد، و چون بهره رود و مي افراسياب شبي به جايگاه خواب مي
گرسيوز ماجرا . افتد آورد و از تخت به خاك مي همانند بيماري كه از تب بلرزد، خروشي بر مي

  :پرسد مي را از او
  بپرسيد گرسيوز نامجوي

  بگشاي لب وين شگفتي بگوي: كه
  

  :دهد مي و افراسياب خوابش را چنين شرح
  

  چنين گفت پر مايه افراسياب
  هرگز كسي اين نبيند به خواب،: كه

  ام  چنان چون شب تيره من ديده
  ام؛ ز پير و جوان نيز نشنيده

  بيابان پر از مار ديدم به خواب 
  زمين پر ز گرد، آسمان پر عقاب 

  زمين خشك شخّي كه گفتي سپهر 
  بدو تا جهان بود، ننمود چهر

  ي من زده بر كران سراپرده
  به گردش سپاهي ز كندآوران
  يكي باد برخاستي پر ز گرد

  درفش مرا سرنگون سار كرد
  برفتي ز هر سو يكي رود خون 
  سراپرده و خيمه گشتي نگون
  وزين لشگر من فزون از شمار

  خواربريده سران و تن افكنده 
  سپاهي از ايران چو باد دمان

  چه نيزه به دست و چه تير و كمان
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  جواني دو رخسار مانند ماه
  نشسته به نزديك كاووس شاه
  دو هفته نبودي ورا سال بيش

  چو ديدي مرا بسته در پيش خويش
  دميدي به كردار غرّنده ميغ

  ميانم به دو نيم كردي به تيغ 
  خروشيدمي من فراوان ز درد

  و درد بيدار كرد    مرا ناله
  

  : اند از ي اين كابوس عبارت هاي نمادين سازنده عنصر
انگيز نيست، تصوير  ي بيابان ترسناك و غم اندازي در خواب به اندازه هيچ چشم :بيابان

آيند باشد، زيرا به طور كلي در بيابان، آب كه  تواند خوش بيابان حتا در عالم بيداري هم نمي
زمين « گويد، ، چنان كه مي) آبان بوده+ در اصل بي(مترادف زندگي است وجود ندارد 

ي جهان  كه در اين جا كلمه( ».بدو تا جهان بود، ننمود چهر/ ر خشك شخّي كه گفتي سپه
آن چنان كه  - ها و مارها در بيابان جانوراني چون مارمولك). مترادف با حيات و هستي است
آورند و از سويي  لولند و تشويش و هراس بوجود مي مي  - در خواب افراسياب وجود دارد

هاي سمعي و بصري  ايي به همراه دارد، توهمي تظاهرهاي خطرناكي كه تنه ديگر با همه
بيابان سمبل تنهايي و . كه نشان از انقطاع كامل رابطه با واقعيت زندگي است، امكان دارد

  11.نابودي درون است

ي نيروهايي هستند  ،  نشانه)زمين پر ز مار(لولند  ديدن مارهاي بسيار كه در هم مي :مار
اين . دهند بيننده را گواهي مي اين رو اغتشاش  ذهن خواباند و از  كه هنوز به وحدت نرسيده

دهند كه در راهي كه در پيش دارد، با كمال احتياط  بيننده هشدار مي ها به خواب گونه خواب
  12. و خرد گام بردارد

ي اين است كه  دكتر يونگ عقيده دارد پديدار شدن سمبل مار  در خواب همواره نشانه
شود و اين  مورد مهم  همي شكل گرفته و به زودي وارد عمل ميدر ناخوآگاه چيز خيلي م

  13. تواند خطرناك باشد  مي

ها و  مار در خواب«گويد،  مي هاي دگرگون شده سمبليونگ هم چنين در كتاب 
ي دردناك در  ي ناخوآگاه است، سمبل مداخله ها سمبل تظاهر ناگهاني و غير منتظره توهم

به طور كلي مار بيانگر جهان غريزه . دهد ناخوآگاه را نشان ميي مهيب  امور ما است و جنبه
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ي  ي جنبه مار نشان دهنده. كند است و به شكاف و اختالف بين خودآگاه و غريزه داللت مي
  14».مهيب اين جدال است

داند و آن  ي نيروهاي متضاد شيطاني مي گرترود جابز  نيز حضور مار را در خواب نشانه
  15.شناسد بيننده مي ورزي و خصومت با خواب غرضرا در حد كينه و 

هاي بزرگ  ي انديشه عقاب به قلمروهاي آزاد و واال تعلق دارد، از اين رو نماينده :عقاب
اي خطرناك از  و متعالي است كه براي فكرها و رفتار محقري كه انسان را به گونه

ي  عقاب را در خواب نشانه معبران ديدن. دارد، كمين گرفته است هاي خود باز مي مسئوليت
حضور مار و عقاب در خواب كه به دو فضاي . اند موقعيت خطرناكي براي رؤيابين دانسته

ي نور بر تاريكي و يك پيروزي بزرگ  ي غلبه آسمان و زمين تعلق دارند ، نشانه –متفاوت 
  16.بر مغلوب است

ي آشتي  بدهد، نشانه ي مثبت خود را كه نسيم است در خواب نشان باد اگر چهره: باد
كند،  اما بادي كه در اين كابوس بر افراسياب خود را عرضه مي. پذيري و آرامش است

اش را  كند و سراپرده و خيمه ي توفان است چرا كه درفش او را از جاي بر مي پايه هم
  : سازد مي سرنگون

  يكي باد برخاستي پر ز گرد
  درفش مرا سرنگون سار كرد

  
ي خشم و  در خواب نشانه) توفان(اين باور است كه حضور باد شديد بر  توني كريسپ

  17.ترس و فكرهاي نابسامان و نماد ويراني است

هم آمده است، چنين بادي كه توفاني ويرانگر است، نماد احساساتي  فرهنگ رؤيادر 
هايي است كه رخ  ترين معنايش اختالل يا دشواري نظير خشم و آشفتگي است، اما بيش

جدالي است كه به از دست دادن زندگي و يا . د داد و به سرعت منفجر خواهد شدخواه
   18.انجامد كه در راه است اي مي فاجعه

شود، شاهنشاهي  پيوندد و تعبير مي و هم چنان كه خواب هم در آينده به وقوع مي
  .گردد پيچد و سرنگون مي در هم مي] هم در آينده[افراسياب 

  
   :خواب انوشيروان

خواب انوشيروان است كه با خوابگزاري  نامه شاههاي  ترين خواب يكي از جذاب
و در حقيقت همين خواب است كه بزرگمهر را به دربار .  شود تعبير مي) بزرگمهر(بوزرجمهر 
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به اين معني كه نخستين ديدار انوشيروان و بزرگمهر به خاطر . شود انوشيروان رهنمون مي
بيني خود  هاي اين خواب، فردوسي جهان در نخستين بيت. افتد ياين خواب است كه اتفاق م

اي از جهان ديگر و  كند و آن را رازگونه ي خواب و خواب ديدن مطرح مي را از پديده
  : داند كه پيامي را با خود به همراه دارد برخاسته از رواني روشن و پاك مي

  نگر خواب را بيهده نشمري
   يكي بهره داني ز پيغمبري

اند، ستارگان و ماه و  بر اين باور است كه شبانگاهان هنگامي كه قهرمانان در خوابو 
اند، تا در كار آنان تدبير كنند و تقدير هر كس  هاي كيهاني با هم به رايزني نشسته ديگر جرم

شود و  اين سخنان و رايزني آنان در فضا پراكنده مي. را چنان كه سزاوار او است، رقم بزنند
برند و آن گاه است كه خواب  ها به راز كار پي مي ي روشنكار با شنيدن آن زمزمهها روان
  :گشايد ي خود را مي پنجره

  نگر خواب را بيهده نشمري
  يكي بهره داني ز پيغمبري
  ستاره زند راي با چرخ و ماه

  ها پراگنده كرده به راه سخن
  هاي روشن ببيند به خواب روان

  ها چو آتش برآب همه بودني
  
بيند  آغازد كه شبي انوشيروان خواب مي آن گاه خواب انوشيروان را به اين روايت مي و

كه از پيش تختگاه او درختي روييده و او در كنار آن به رامش و آرامش مشغول است، اما در 
بدين معنا . خواهد با شاه هم پياله شود نشيند و مي همان هنگام گراز تيز دنداني كنارش مي

  :بنوشد مي از جام شراب انوشيروان خواهد كه مي
  ابا وي  بر آن گاه آرام و ناز 
  نشستي يكي تيزدندان گراز

  خوردن آراستي مي چو بنشست
  روان خواستي وز آن جام نوشين

  
انوشيروان از ديدن اين خواب عجيب و هم پيالگي خود با گراز در عالم رؤيا سخت 

هيچ يك از آنان سر از راز اين . خواند ر فرا ميشود  و خوابگزاران را براي تعبي اندوهناك مي
فرستد تا مگر كسي را  پس كساني را به شهرهاي دور و نزديك مي. آورند خواب در نمي



       17     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

. كند و حتا براي گزارشگر ده هزار درم جايزه نيز تعيين مي. بيابند تا بتواند خواب را تعبير كند
براي آنان اهميت داشته و تا چه اندازه  دهد كه تا چه اندازه خواب و اين موضوع نشان مي
  : اند كنجكاو معناي آن بوده

  فرستاد بر هر سويي مهتري
  كه تا باز جويد ز هر كشوري
  يكي بدره با هر يكي يار كرد
  به برگشتن اميد بسيار كرد

  اي بد درم ده هزار به هر بدره
  :بدان تاكند در جهان خواستار

  ي خواب دانا كسي گزارنده
  دانشي راه جسته بسيبه هر 

  كه بگزارد اين خواب شاه جهان،
  نهفته بر آرد ز بند نهان،

  يكي بدره آگنده او را دهند
  سپاسي به شاه جهان برنهند

  
يابند تا اين كه  تر مي جويند، كم تر مي كنند، اما هر چه بيش مهتران جست و جو آغاز مي

خورد كه به  كه يكي از مهتران دربار است، در مرو به موبدي برمي» آزادسرو«يك روز 
آزادسرو خواب شاه را با . آموزد و يكي از شاگردانش بزرگمهر است مي زندو  اوستاكودكان 

است و از  اوستاو  زنددهد كه سر و كار من با  اما موبد پاسخ مي. ذاردگ وي در ميان مي
بزرگمهر كه در زمان اين گفت و گو در آن .  دانم چيزي نمي) تعبير خواب(دانش خوابگزاري 

توانم اين خواب را تعبير  گويد كه من مي شنود و مي جا حضور دارد، سخنان آن دو را مي
اي، چه گونه  ند كه تو كه هنوز درس خود را نياموختهك استادش به وي پرخاش مي. كنم
گويد كه شايد  كند و به استاد مي تواني خواب شاه را تعبير نمايي؟ اما آزادسرو وساطت مي مي

استاد از بزرگمهر دلتنگ . اين كودك در ادعاي خود صادق باشد و نبايد با او تندي نمود
گويد من  زند و مي اما بزرگمهر سر باز مي. بگويدخواهد كه تعبير رؤيا را  مي شود و از او مي

به ناگزير . زماني كه به دربار شاه بروم و در خدمت او باشم، خواب را تعبير خواهم كرد
  .برد آزادسرو، بزرگمهر را با خود به نزد شاه نوشيروان مي

ود پذيرد و رؤياي خ انوشيروان كودك ده ساله را كه همان بزرگمهر باشد، به حضور مي
در شبستان تو و «گويد،  ماند و كودك در تعبير مي گويد و منتظر تعبير مي را براي او باز مي
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در ميان زنان شبستان مردي وجود دارد كه براي اين كه شناخته نشود، خود را به صورت 
  ».ي زنانه پوشيده است زنان در آورده و جامه

  در خان تو،: چنين داد پاسخ كه
  و،ميان بتان شبستان ت

  يكي مرد برنا ست كز خويشتن،
  به آرايش جامه كرده است زن

  
خواهد كه خانه را خلوت كند و دستور دهد كه زنان شبستان از  آن گاه از نوشيروان مي

  برابر او رد شوند تا دريابند  آن مرد دلير و گستاخي كه توانسته وارد شبستان شود، كيست؟
  ز بيگانه پردخته كن جايگاه

  تا نيابند راه برين راي ما
  بفرماي تا پيش تو بگذرند

  پي خويشتن بر زمين بسپرند
  بپرسيم زان ناسزاي دلير

  كه چون اندر آمد به بالين شير؟
  

خرامند، اما مردي در ميان آنان نيست و  زنان شبستان از برابر شاه مي. كنند چنين مي
كودكي بيش نيست، از اما بزرگمهر با اين كه .  شود انوشيروان بر بزرگمهر خشمگين مي

خواهد كه  مي هراسد و باز در تعبير خواب خود پابرجا است و اين بار برآشفتگي كسرا نمي
زنان شبستان بدون پوشش از جلوي شاه بگذرند و آن گاه غالمي زيباروي و دلير را كه با 

  . بينند ورزيده، در آن ميان مي ، عشق مي)دختر مهتر چاچ(يكي از زنان انوشيروان 
دانستند، در  ها خواب را بيهوده و بي معنا مي كند كه آن فردوسي در اين بخش اشاره مي

  :»همه خواب را خيره پنداشتند«: حالي كه چنين نبود
  اين نه اندر خور ست: گزارنده گفت

  غالمي ميان زنان اندر است
  رفتن به افزون كنيد: شمن گفت

  رخ از چادر شرم بيرون كنيد
  بگذاشتنددگر باره بر پيش 

  همه خواب را خيره پنداشتند
  غالمي پديد آمد اندر ميان
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  به باالي سرو و به چهر كيان
  

ي  گذارم و هسته كشد را وامي اش به كجا مي حال اين كه سرگذشت غالم و معشوقه
  :اند از عنصرهاي اين خواب عبارت. گيرم اصلي نوشتار را پي مي

الگويي درخت است كه نماد زندگي و شكوه  هاي كهن ترين صورت يكي از رايج  :درخت
اين صورت مثالي از آن جا كه تداوم حيات و باروري را به . هاي زندگي است و بلندپروازي

چنان كه در برخي تصويرها اغلب سيماي زني جايگزين . آورد، ساحتي زنانه دارد ياد مي
  19.ي آن است بر روان زنانهي درخت شده است و تأييدي  تنه

كه عنصر اصلي اين خواب است از يك سو نماد دليري و گستاخي و بي پروايي   :گراز
و  به خصوص در تعبير . است و از سويي ديگر نماد  شهوت و خيانت و افسار گسيختگي

چنان كه در معناي ظاهري شعر هم چند بار   20.خواب آن را نماد دشمن متجاوز دانسته اند
  : شود با صفت دلير خوانده مي» غالم جوان«

  بپرسيم زان ناسزاي دلير
  كه چون اندر آمد به بالين شير؟
  : گويد و در جاي ديگر هم به نقل از نوشيروان مي
  چنين برگزيدي دلير و جوان

  روان؟ ميان شبستان نوشين
هر شهوت است و  مظ) كبيره( گراز در هنر مسيحي، يكي از نمادهاي هفت گناه مرگبار 

  21.رود به شمار مي

كنند، هميشه مالقات با يك  رؤياهايي كه از شراب حكايت مي: هم پيالگي در شراب
ي فرهنگي و داراي ارزش وااليي  به طور كلي شراب يك مائده. محتواي رواني برتر را دارند

هاي  لهاي بسياري را تا تكامل نهايي خويش طي كند و عام اي است، زيرا بايد مرحله ويژه
هاي سالم و رسيده، زحمت و خستگي  متعددي مثل آب و هواي مساعد، زمين مناسب، تاك

باغبان، رسيدن انگورها، رسيدگي به تخمير انگورها، خنكاي زيرزمين مناسب و بصيرت 
اي است مقدس و روح  از اين رو در رؤيا مائده. انداز  در تكامل آن نقش عمده دارند شراب

آورد، در سطح باالي  محرك نيروي انديشه است و خيال را به پرواز ميمعجزه گر آن  كه  
. شراب يعني تبديل آن چه خاكي و گياهي است به انرژي آزاد از هر تعلق. فرهنگي قرار دارد

  22.در شام آخر هم شراب در حكم خون مسيح  است

و  شراب و ستاندن جام شراب در خواب از دست كسي، نماد ستاندن انرژي معنوي
تواند شركت  بنابراين درخواست هم پيالگي گراز با شاه  در كنار درخت مي. توانايي از او است
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اش با زني باشد كه مورد عشق و  گراز در انرژي عاشقانه و عاطفي شاه و هم بستري
  . ي انوشيروان است، به ويژه اين كه اشاره شد درخت هم در رؤيا ساحتي زنانه دارد عاطفه

  ادامه دارد 
  
  : ...نگر خواب را بيهده نشمري نوشت  پي

، تهران، 1352ي ابوطالب صارمي، چاپ اول  هايش، ترجمه جان فريمن، انسان و سمبل  - 1
   12ي انتشارات اميركبير، ص  موسسه
، تهران، 1364هاي رمزي در ادبيات فارسي، چاپ  دكتر تقي پورنامداريان، رمز و داستان -2

  196و  197ي، ص انتشارات علمي و فرهنگ
ها  ابن سينا عقيده دارد كه خواب عبارت است از اين كه نفس از به كار انداختن حس – 3

شيخ . ي اختياري در حال سكون باشد و بدن و عضوهايش در حال آرامش  ي محركه بازايستد و قوه
   8و  7الرئيس بوعلي سينا، تعبير الرؤيا، ص 

  كني الواح را رهاني مي مي/   هر شبي از دام تن ارواح را -4
  فارغان نه حاكم و محكوم كس/  رهند ارواح هر شب زين قفس مي

  خبر سلطانيان شب ز دولت بي/  خبر زندانيان شب ز زندان بي
  نه خيال اين فالن و آن فالن/  ي سود و زيان  نه غم و انديشه

  ... و الي آخر /  حال  عارف اين بود بي خواب هم
  كشت از بهر تعصب داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را مي مثنوي، دفتر اول،

  كنزالسالكين ، خواجه عبداهللا انصاري، رساله ي عقل و عشق  -5
، تهران، 1364دكتر تقي پورنامداريان، رمز و داستان هاي رمزي در ادبيات فارسي، چاپ  -6

  199انتشارات علمي و فرهنگي، ص 
  همان جا  – 7
، تهران، انتشارات 1388دكتر ابراهيم امانت، چاپ نهم  فته، اريك فروم، مترجمزبان از ياد ر _8

  37ناشر فيروزه، ص 
.) م 1628ـ  John Bunyan ()1688( اثر جان بنيان » مسيحي/ سياحت زاير  –  -9

. شود مشهورترين حكايت تمثيلي در انگليسي است كه تمثيل در آن در هيأت يك رؤيا ارائه مي
سياحت «ي  هيچ كتابي به اندازه» كتاب مقدس«پس از اختراع چاپ تا كنون، بعد از . گويند مي

  . ترجمه و چاپ و منتشر نشده است» مسيحي
  :نشاني/ نينوس مقدس نيا/ ادبيات داستاني مسيحي/ سوره ي مهر (
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http://www.iricap.com/magentry.asp?id=5651  
اي است كه به احتمال توسط  ماندهجا  ترين آثار به جزو قديمي» زن يرز شخم  پي«منظومه ي  -  10

به نظم در آمده و  -ميالدي  1332-1386هاي  حدود سال -   )(William Langlandويليام لنگلند 
اي از  رشته رؤياهاي رمزي، تكامل يافته و نشانه نوايي است كه در طي يك داستان روستايي بي

  .كند هاي اجتماعي و اخالقي قرن چهاردهم را محكوم مي شود و مفسده مسيح مي
، تهران، انتشارات 1364دكتر تقي پورنامداريان، رمز و داستان هاي رمزي در ادبيات فارسي، چاپ 

  118علمي و فرهنگي، پانويس ص 
  81ري انتشارات مارابو چاپ بلژيك، مترجم يگانه ، انتشارات يگانه، ص ها، س كتاب كليد خواب - 11
، تهران، انتشارات 1371رؤيا و تعبير رؤيا، ارنست اپلي، برگردان دل آرا قهرمان، چاپ اول  - 12

   393فردوس ، ص 
  392جا، ص  همان - 13
دوس، ص ، تهران، انتشارات فر1372داستان يك روح، دكتر سيروس شميسا، چاپ اول  - 14

  39و  38
، گرترود جابز، ترجمه و تأليف محمد رضا بقا پور، چاپ اول )كتاب اول، جانوران(ها  سمبل  - 15

   128و  127مترجم، ص : ، ناشر 1370
  83جا، ص  همان  - 16
17 - Tony Crisp به نشاني:  

dictionary-http://dreamhawk.com/dream  
18 - Dream Dictionary  /به نشاني)توفان(ي  فرهنگ رؤيا، زير عنوان واژه ،:  

http://www.dreammoods.com/dreaminformation 

، 1376جان، نويسنده مونيك دو بوكور، مترجم جالل ستاري، چاپ  سال  ي رمزهاي زنده – 19
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  پويا ايماني
  جورجو آگامبن، فيلسوف تجربه

 
  تواندطور كسي ميچه

  :از خود بپرسدناگهان وسط خيابان بايستد و 
  اين آيا سرنوشت من است؟

  
 Radure - عنوان شعر. ساله بود كه اين شعر را سرودوپنجفيلسوف مشهور ايتاليايي بيست

اي به هستي؛ و عجيب هم نيست گشودگي - هايدگر است lichtungآشكارا يادآور  -)روشني(
، به او كمك 1966تابستان تر، در كه متفكر جوان شعر را به معلمي تقديم كرده كه سالي پيش

بود كه جورجو آگامبن ) Thor(» سمينار تور«در . اش را باز يابدحقيقي» رسالت«كرده بود تا 
انگيزترين سمينارهاي قرن كه در روستاي تور در جنوب خود را يافت، يكي از شگفت» راه«

رانسوي و يكي از ي فمارتين هايدگر به دعوت رنه شار، شاعر برجسته. شدفرانسه برگزار مي
ي هراكليتوس و هگل سخن هاي مهم نهضت مقاومت، به فرانسه آمده بود تا دربارهچهره

» سي ـ ال ـ سالسري«حدود ده سال پيش از آن، شار در جريان برپايي كنفرانسي در (بگويد 
). ي رسالت شاعر قرار گرفته بودبا هايدگر آشنا شده و سخت تحت تأثير بحث او درباره

كنندگان بيرون شركت: شدي ممكن برگزار ميترين شيوههاي سمينار تور به كالسيك لسهج
ترين ي كهننشستند تا دربارهي درخت چناري ميشدند و زير سايهي شار جمع ميخانه

- رفتند و در جريان پيادهوگو كنند؛ گاهي هم به پيشنهاد هايدگر راه ميرازهاي فلسفه گفت

- اين تجربه براي آگامبن سرنوشت. پرداختنده بحث و پرسش و پاسخ ميهاي طوالني بروي

هايي نبودند كه  اي راديويي گفت كه اين سمينارها صرفاً جلسهاو بعدها در مصاحبه. ساز بود
گرد ـ هم ـ آيي «دادند، به يك شكل مي» منظومه«، بل به يك »ها چيز ياد بگيردآدم در آن«

، »چيز غيرمنتظره«اين . »زدراستي غيرمنتظره از دل آن سر ميعنصرها و چيزها كه چيزي به
ي خود آگامبن، در جريان همين سمينارها بود كه گفتهبه. اين رويداد ناگهاني، همان فلسفه بود

وپنج سال پيش از آن تاريخ، متفكر آلماني، شايد با همان سي 1.»ممكن شد] اشبراي[فلسفه «
گفت اين ي غرب است، ميتا ويتگنشتاين رسم آشناي فلسفهاي كه از سقراط غرور فلسفي

و راست . 2باشد» اي براي بيدار كردن فلسفه در ديگرانواسطه«او است كه » تقدير مرموز«
آرنت، : هاي بعد فكر فلسفي را در بسياري برانگيزدرفت تا طي ساليان و دهه مي. گفتهم مي

، »سمينار تور«آن روزها، در گرماگرم . يكي هم آگامبن ...فوكو، لكان، لويناس، گادامر، دريدا و 
يك سال . يافتمي» رسالتي نو«جست و خود را مي» تقدير«دانشجوي جوان ايتاليايي گويي 
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بند » آيا اين سرنوشت من است؟«: توانست ناگهان وسط خيابان بايستد و از خود بپرسد بعد، مي
 Bellezza è«شود كه يي نوشته شد چنين آغاز ميدوم شعري كه با الهام از همان سمينار جادو

destino ]سد، به پرسش تقدير و  ، و در ادامه به سطرهاي باال مي»]ست سرنوشتزيبايي
. چنان، به اَشكال گوناگون، در قلب كار فكري آگامبن جاي داردرسالت آدمي؛ پرسشي كه هم

را به ياد آوريم، يا » رسالت انساني«ي او پيرامون وجود يا فقدان هاي گسترده كافي است تأمل
ي گر آن خصيصهيا فعليت، بيان» توانش«اين پرسش او را كه كدام كنش يا ويژگي، كدام 

اصلي و گوهري نوع بشر است كه، با تميز دادن انسان از حيوان و انساني از ناانساني، به 
يا همين  زبان و مرگ، فضاي گشودههايي چون در كتاب(دهد ماهيت او شكل مي
در معناي متافيزيكي معمول و » ماهيت«يا » ذات«ماهيت؟ اما آگامبن به ). كودكي و تاريخ

  :نويسدمي اجتماع آيندهي واژه باور ندارد؛ در شدهپذيرفته
اي ي اخالقيها گوهر يا تقدير خاصي داشته باشند، هيچ تجربهاگر قرار بود انسان

ها هيچ نيستند يا نبايد هيچ باشند، يا عنا نيست كه انسانالبته، اين بدان م...  شدممكن نمي
توانند آزادنه تصميم بگيرند كه باشند يا رو ميكه وجودشان در گرو نيستي است و از ايناين

باوري دقيقاً در همين انگاري و تصميمنيست(نباشند، يا فالن تقدير را اختيار كنند يا نكنند 
ها هستند و بايد هم باشند، اما در واقع، چيزي هست كه انسان). كنندنقطه با هم تالقي مي

اين چيز واقعيت : معني واقعي كلمه، يك چيزاين چيز نه يك گوهر است و نه، به
  3... .مندي استي امكان يا توانمثابهي وجود شخص بهساده

 ياين است سرچشمه: »منديامكان يا توان«ي مثابهواقعيت محض وجود انسان به
دازاين را در وجود ) essence(متفكر آلماني هم گوهر . نزديكي آگامبن به هايدگر

)existence (و طرح» ها امكان«شدگي به چون وضعيت پرتابديد و وجود را هماو مي -

او هم باور داشت كه انسان هيچ ذات يا ماهيت قالبي و از . كردهاي مدام درك مياندازي
تجربه » بنياديبي«چون مغاك و جا كه آزادي را هماز آن اي ندارد وشدهپيش تعيين

-اش ممكن ميي اخالقي براي»گاهاقامت«يا منزل گزيدن در  ethosكند، داشتن يك  مي

وگويي راديويي با روبرتو آندرئوتي و مندي ناب بود كه آگامبن، ضمن گفتهمين توان. شود
؛ خواستي نامتعين و مبهم كه، 4ياد كرد »خواست نوشتن«فدريكو دمليس، از آن با عنوان 

رو بر گيري و پيدايي است و از ايني افالتون، آوند و زهدان هرگونه شكل khôraچون هم
وگو، آگامبن در پاسخ به اين در همان گفت. مندي، و ديگرشدن داللت داردامكان، توان

اما اين . »است نوشتنبا خو... مثل همه، «آغاز كرده، گفت » از كجا«پرسش كه كارش را 
، بل چيزي »خواست نوشتن فالن كتاب يا رمان مشخص نيست«رو هيچخواست يا ميل به

از هر هدف يا غايت » ترژرف«و در عين حال » معنا و ناآشنابي«تر، چيزي است گسترده
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ترين ترم را در كنار مهم» ميل به نوشتن«او در جاي ديگري از همان مصاحبه، اين . معين
مندي توانش يا توان. 5»ي توانش استخواست نوشتن اشتياق به تجربه«: اش قرار دادلسفهف
)potentiality (دهند كه اي شكل ميدو در كنار هم به ريسمان آريادنهاين: و ميل به نوشتن

  .نماي خواننده استدر دهليزهاي تودرتوي اثرهاي متنوع و فراوان آگامبن راه
ي اصلي و محوري دارد كه گفت كه هر فيلسوفي تنها يك ايدهبار آنري برگسون يك

وبسط همان يك ايده راستي از آن خودش است، و تمامي آثارش هم در حكم شرحبه
يا وجود مطلق  esseيا فعليت ارسطو،  energeiaيا همان مثال افالتون،  eidos. 6هستند

هايي  ويداد هايدگر، همگي اصطالحيا ر Ereignisانديشم دكارت، و يا مي cogitoآكوئيناس، 
ها، وبيش متداول و آشنا داشتند، اما پس از آنهستند كه پيش از اين فيلسوفان، معنايي كم

-هاشان در سخن فلسفي گستردهي داللتاند و دايرهبار فلسفي و ترمينولوژيك خاصي يافته

ي ايده. ندان دشوار نيستاي در كار آگامبن چپيدا كردن چنين ايده. تر شده استتر يا خاص
  .مندي استمحوري او همين توانش يا توان

. 7ارسطو است dynamisدار مفهوم آگامبن خود يادآور شده كه، در طرح مفهوم توانش، وام
در » فعل«و » قوه«داد؛ در واقع، تقابل قرار مي energeiaرا در مقابل  dynamisارسطو 

. 8است متافيزيك يتتااش در كتاب  فرهنگ غربي ميراث او است، ميراثي كه عمده ريشه
يكي : تواند داشته باشدي توانش و فعليت دو حالت مينويسد كه رابطهارسطو در اين كتاب مي

كه براي آن: د نخست ساده استفهم مور. توان يا قابليت بودن، و ديگري توان يا قابليت نبودن
- باشد، چراكه اگر ناممكن باشد وجود يا تحقق» ممكن«يك چيز وجود داشته باشد، ابتدا بايد 

» توان نبودن«امكان يا . تري استاما مورد دوم نيازمند دقت و تأمل بيش. اش محال است
)dynamis me einai( كه ارسطو از آن با عنوان ناتوانش ،)adynamia (مندي هم ياد ناتوان يا

چون ضعف يا عجز درك شود؛ در واقع، نبايد آن را كرد، نوعي محروميت نيست و نبايد هممي
مندي يك چيز براي به وجود بر توان» ناتوانش«اين . بايد با معيار و در چارچوب فعليت فهميد

همين . ماندمحض ميي امكان يا توانش رو در پلهنيامدن يا شكل نگرفتن داللت دارد و از اين
يا » ناتوانش«او اين . مندي محض يا امكان ناب است كه براي آگامبن جذابيت داردتوان
ها از حيث آيا انسان - داند و پرسش قديمي ارسطو رامندي ناب را گوهر وجودي انسان ميتوان
- باشد و به» جمعي«شان كاركرد يا رسالتي دارند، رسالت يا كاركردي كه ضرورتاً بودنانسان

طور ماهيتي و طبيعي بدون كاركرد ها بار شود؟ آيا انسان بهي انسانصرف انسان بودن بر همه
به » )argos(كار بي«آيا انسان : كندبندي مياز نو صورت - آيد؟يا رسالت مشخص به دنيا مي

افتن دنبال يآيد؟ و اين درست همان پرسشي است كه آگامبن در تمام اثرهايش بهدنيا مي
ي او، بشر هيچ رسالت عقيدهبه. پاسخ او به اين پرسش مثبت است. پاسخي براي آن است
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اصطالح خاصي كه او . مندي استتمامي امكان يا توان يا مقدسي ندارد و به) مسيانيك(موعود 
طور كه يك رسالت همان. است )inoperativeness(» كارگيبي«برد كار ميدر اين مورد به

، )تر از آن ياد كرديمي كه پيش»ميل به نوشتن«مثل همان (ل، يك كشش دروني فردي اصي
شده و رو از پيش نوشتههيچهيچ محتواي عيني و مشخصي ندارد، رسالت جمعي بشر هم به

تفاوتي مسلكي و بيدار كلبيالبته اين هرگز بدين معنا نيست كه آگامبن طرف. محقق نيست
شود كند؛ او يادآور ميي بشر را تبليغ ميه نسبت به اكنون و آيندهكاراناست يا بدبيني محافظه

- بي«. نزديك شد» منديتوان«و » كارگيبي«كه بايد با دقت و احتياطي فلسفي به مفاهيم 

- او نيست؛ بلكه تنها به) dysfunction(بشر به معني كژكاري يا اختالل در كاركرد او » كارگي

، ]inoperosità[كارگي ي بيواژه«. تعريفي استشده يا قابلفمعني نداشتن هيچ كاركرد تعري
و تنها در » اي نداشت،يوناني بود، در زبان يوناني هيچ بار معنايي منفي argosكه معادل 

كاركردي ذاتي ي وجود يك بيفرضيه«هاي نخستين مفسران مسيحي ارسطو بود كه نوشته
]un essenziale inoperosità [9رد شد» آورشرم«عنوان امري ناپذيرفتني و حتا هب» در انسان .

به تعريفي دوباره از اخالق انسان و » آورامر شرم«كه ديديم، آگامبن با تكيه بر همين چنان
- مي اجتماع آينده» اخالق«او در فصل . رسدامكان بنيادين وجود امر اخالقي در كل مي

- آن شكل مي) متافيزيكي(ر شكل رايج ي گسست از سخن اخالقي دچه به نقطهآن"نويسد، 

دهد اين واقعيت است كه در اساس هيچ گوهر، هيچ رسالت تاريخي و معنوي، و هيچ تقدير 
اش ها ناگزير از فعليت بخشيدن به آن يا محقق ساختناي وجود ندارد كه انسانشناختيزيست
اش با عنوان ارهاياندازي است كه آگامبن، در يكي از واپسين كاز چنين چشم. 10"باشند

Signatura Rerum عنصر فلسفي راستين در هر اثر، خواه اثري هنري باشد، خواه «: نويسدمي
و در جاي ديگري، همين . 11»اثري علمي و يا اثري فلسفي، قابليت آن براي كامل شدن است

رو، از همينچه در اثر پنهان مانده و، ي اثر، يعني آن»هاناگفته«توان يا امكان دروني را به 
همين امكان ناب، همين امتناع تقدير يا . 12كندي ديده و گفته شدن است، تأويل ميآماده

و (گسترد و به امكان اخالقي رسالت تاريخي ـ معنوي ـ زيستي است كه وادي اخالق را مي
ي سياسي درست در همين شناسي و فلسفههستي. دهدزيستن شكل مي) سياسي ـ اجتماعي

  .كنندمكان يا توانش ناب با هم تالقي ميي انقطه
در نخستين كتاب آگامبن، » ويراني سنت«و » شناسيويراني زيبايي«پس از طرح بحث 

رسيد كه او بار ديگر مفهوم ويراني را در ، چندان عجيب به نظر نمي13محتواانسان بي
تر تر و عميقگستردهبار اما مسأله بر سر ويراني چيزي اين. كانون كار فكري خود قرار دهد

ي امروزه تنها رهيافت ممكن به مسأله«: شودكتاب با ادعايي هولناك آغاز مي. تجربه: است
و بعد به . »تجربه اذعان به اين واقعيت است كه داشتن تجربه ديگر براي ما ممكن نيست
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درن سخن رسيم كه فيلسوف در آن از زوال ارزش تجربه در روزگار مقولي از بنيامين مينقل
اگر . ي ارتباطي را هم به جنگ جهاني اول بازگردانده استهاي فقر تجربهگفته و ريشه

مطمئن بود و » ويراني سنت«و » شناسيويراني زيبايي«اش، از آگامبن، در نخستين كتاب
تر درنگ ي ويراني تجربه بيشكوشد تا دربارهجا ميداد، اينحتا حكم به ضرورت آن مي

اي را شود؟ در اصل، مگر هر ويرانيمكن است بپرسيم مگر تجربه هم ويران مياما م. كند
تواند معنا باشد، ميتواند هولناك يا پوچ و بيشك، تجربه مييابيم؟ بيبه تجربه در نمي

ي كشته شدن تواند فراموش شود يا مثل خاطرهدهنده يا اصيل و دروني باشد، ميتكان
ها تجربه نيست؟ در تان باقي بماند؛ آيا اينتا دم مرگ در ذهنهمدرس نازنيني وسط خيابان 

مورد » ويراني«اما . پذير استامكان» زوال آگاهي«ظاهر ويراني يا محو شدن تجربه تنها با 
او از اين عبارت برانگيزنده و . آميز يا ناسازوار نيستوجه مفهومي تناقضهيچنظر آگامبن به

  .كندهاي مدرن است استفاده مي اي كه پيش روي جامعهكهي يافراطي براي بيان فاجعه
اي آغاز دهنده، با عبارت تكاناخالق صغيرهاي تئودور آدورنو، يكي از زيباترين كتاب

در چنان وضعيت : نسبت روشن است منظور آدورنو به. 14»زندگي زنده نيست«: شودمي
ي نام زندگي نيست؛ زندگي يستهبريم كه ديگر شاسر ميشكل و ويراني بهديده، بيآسيب

امروزه ديگر ارزش زيستن ندارد، چراكه از يك سو در اثر خشونت و تعصب و جنگ و 
ي گرسنگي ويران شده و در معرض تهديدي دائمي قرار دارد، و از سوي ديگر در نتيجه

» گذران عمر«شناسانه، به ي زيباييرفت تجربههاي صنعت فرهنگ و پس انفجار محصول
تعبير تند آگامبن را هم بايد در . ض تقليل يافته و از هر محتواي انساني عاري شده استمح

انسان يا پايان زندگي نيست، » مرگ«گر طور كه عبارت آدورنو بيانهمان. همين معنا فهميد
به ياد . (ي آگامبن را هم نبايد در معناي زوال و نابودي آگاهي فهميد»ويراني تجربه«

دانست و معتقد بود تمام ورنو شاعري را، پس از آشويتس، نشان بربريت ميبياوريم كه آد
در واقع، اين .) نيست» آشغال«فرهنگ پس از آشويتس، ازجمله نقد تند آن، چيزي جز 

شدت انساني و مسئوالنه در حكم انعكاس فاجعه در  ظاهر افراطي اما بههاي به گيري موضع
اي كه بر سر تجربه آمده اما فاجعه. ه با ويرانه استي فلسففلسفه، و يكي شدن قهرمانانه

ي ي مورد نظر آگامبن آن تجربهاي كه ويران شده كدام است؟ تجربهچيست و تجربه
تر از آن اي است كه فرهنگ دوران ما هردم بيشواسطه، مستقيم و شخصيحاضر، بي
ر خبري نيست از آن ديگ. شودتري براي آن قائل ميگيرد و مدام اعتبار كمفاصله مي

هاي گذشته را ي اصلي زندگي اجتماعي و فكري نسلي كه هسته»اولدست«ي تجربه
آگامبن، از پي . رسيدنددر نزد هم بدان مي» حضور«ي واسطهها بهداد، و آدم تشكيل مي

گويد داند؛ ميبنيامين، ويژگي اصلي دوران معاصر را ويراني يا از كف رفتن امكان تجربه مي
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در گوهر توان پاافتادگي زندگي هرروزه چنان است كه رويدادها را ديگر نميابتذال و پيش
نحوي ناآگاهانه يا به» از سر گذراند«ها را توان آنتجربه كرد، بل تنها مي خود

و در نتيجه، (ها معتقد است امكان تجربه كردن، امكان روايت تجربه. شان شد» دستخوش«
ي فقر تجربه يا مسأله. ، از انسان مدرن سلب شده است)ي شخصيامهنامكان نوشتن زندگي

چنان در قلب كار فكري ، همكودكي و تاريخويراني آن، با گذشت سه دهه از انتشار 
در يكي از . دهدهاي اصلي او شكل ميراستي كه به يكي از دغدغه آگامبن جاي دارد و به

شدن تواند به روشنيراني تجربه آمده كه ميهاي اخير او، مثال جالبي از فرايند وكتاب
وي در . la museificazione del mondo[«15[كردن جهان  ايموزه«: مان كمك كندبحث

تواند تبديل به موزه شود، چون اين چيز ميامروزه، همه«: نويسدتوضيح اين اصطالح مي
كردن دن، و تجربهگزيگر نمايش ناممكن بودن استفاده، اقامتسادگي بياناصطالح به

داند كه انسان مدرن هايي ميآگامبن اين ناممكن شدن تجربه را از معدود يقين. 16»است
كه بنيامين  طور كه پيش از اين گفتيم، در حالياما همان. اش باشدتواند مدعي داشتنمي

ا و ه گرداند، آگامبن علتي جنگ جهاني اول باز ميرا به فاجعه» فقر تجربه«هاي سرچشمه
دانيم كه امروزه، ما مي«: جويدو تكرار و ابتذال آن مي» زندگي هرروزه«هاي آن را در ريشه

ي يكنواخت و ويراني تجربه ديگر به يك فاجعه نياز ندارد، و داشتن يك زندگي روزمره
زيرا يك روز معمولي از زندگي انسان مدرن . كندآور در هر شهري هم كفايت ميمالل

نه . چنان بتوان آن را به تجربه تعبير كردي هيچ چيزي نيست كه همرندهدرعمل دربردا
خواندن روزنامه با سيل خبرهايي كه يكسر از زندگي او دورند، نه نشستن براي دقايقي 

اي كه پيمايينه سفر در جهان زيرين مترو، نه راه. بندانطوالني پشت فرمان اتوموبيل در راه
هاي آرامي در ميان ساختمانآور كه بهنه ابري از گاز اشك. بنددناگهان راه خيابان را مي

داند از كجا است؛ ي رگبار گلوله كه كسي نمي وقفه شود، نه غرش بيمركز شهر پخش مي
در » سرزمين فراواني«نه ايستادن در صف مقابل پيشخوان يك فروشگاه، نه بازديد از 

ها در آسانسورها و گري ميان غريبهاباليپايان الهاي بي ها، نه آن لحظهسوپرماركت
اش باز هاي گوناگون، به خانه انسان مدرن، هر روز عصر، خسته از انبوه حادثه. هااتوبوس

پاافتاده، بار، غيرعادي يا پيشكننده يا كسالتها هرقدر هم كه سرگرم گردد، اما اين حادثهمي
آگامبن نه تنها مكان و زمان . »شوندييك تجربه نمخراش يا خوشايند باشند، باز هيچدل

- بخشد و بهتر هم ميدهد، بلكه به آن منشي راديكالي ارتباطي را تعميم ميبحران تجربه

مان از شود زندگيطور مياما ممكن است بپرسيم چه. كندياد مي» ويراني«از » فقر«جاي 
» رويداد«نكنيم؟ باالخره يك آكنده باشد و باز چيزي را تجربه » هاي گوناگون انبوه حادثه«

اي كه ي ايتالياييشود؟ مرز تجربه و ناتجربه كجا است؟ واژهكجا به تجربه ترجمه مي
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اي كه براي اشاره ي انگليسي، با واژه esperienzeاش از آن استفاده كرده، آگامبن در كتاب
ي التين شههردو كلمه از ري. ريشه است، همexperienceرود، به تجربه به كار مي

experientia اما . معني گذشتن يا عبوركردن از يك فضا يا يك مكان استاند كه بهآمده
را در همان معنايي به كار » تجربه«كند كه بفهميم آگامبن اصطالح مشكل وقتي بروز مي

ي، متفكر آلمان. برد و در اصل اين ترم را از او وام گرفته استبرد كه بنيامين به كار ميمي
مترجم انگليسي (گوييم و آگامبن و ليز هرون مي» تجربه«چه ما در فارسي براي اشاره به آن

 Erlebnis: كرداند، از دو واژه استفاده مياش داشتههم هركدام يك واژه براي ترجمه) كتاب
هاي خام، پراكنده، نامنسجم و زنده و آني ما بر آن تجربه Erlebnisي  واژه.  Erfahrungو 

شويم، اين نوع تجربه در زندگي دچارشان مي» رويدادهايي«چون داللت دارد كه هم
با توجه . ناپذير است و ممكن است به بيان درنيامدني يا ناگفتني باشدپيشامفهومي و انباشت

توان آن معني زيستن يا زندگي كردن آمده، ميآلماني به lebenي واژه، كه از فعل به ريشه
اي است كه قابل روايت، ، برعكس، تجربه Erfahrung. ترجمه كرد» ي زيستهتجربه«را به 

اين همان تجربه در . بخشدشود و به سوژه دانايي ميمفهومي و منسجم است، انباشت مي
بنيامين، در . »گيرددرس مي«تعبيري عاميانه انسان از آن كلمه است، كه به» سنتي«معناي 

فقر «يا » تغييري در تجربه«اش، هرجا از هايگر مقالهو دي» گوقصه«، »تجربه و فقر«
است كه  Erfahrungبرد، چون را به كار مي Erfahrungي گويد، واژهسخن مي» تجربه
-tra(» سنت«ي وسيلهگذارد، و بهكند، بر او تأثيري پايدار ميي خود را دگرگون ميسوژه

dition (شود؛ منتقل ميErfahrung  آموزد يا شناختي ز آن چيزي مياست كه سوژه ا
آگامبن چنين تقابلي را در ذهن دارد كه دوران . كندكند و سرانجام به آن تكيه ميحاصل مي

 Erfahrung(» تجربه«اما محروم از ) بنيامين Erlebnis(» بامعنا يرويدادها«ما را مملو از 
شمار با خود دارد و  هاي بيي دوران مدرن رويداددر واقع، زندگي هرروزه. بيندمي) بنيامين

. شوندواژه تجربه نمي» سنتي«ها در معناي  هاي تازه است، اما اين حادثه مدام آبستن حادثه
، »العادهامر فوق«ويراني تجربه نه از . »تجربه«ها همراه شده با فقر »رويداد«غنا و اشباع 

  .زندسر مي» امر هرروزه«بل از 
اين را ]: Erfahrungsarmut[فقر تجربه «نوشته بود، » قرتجربه و ف«ي بنيامين در مقاله

ها سخت در پي نه، آن. اي تازه دارندها حسرت تجربهنبايد به اين معنا فهميد كه آدم
در گفتن و . ستودي شفاهي را ميبنيامين تجربه. 17»خالص كردن خود از بند تجربه اند

» حاضر«ي خواندن اش در تجربهگمانهيافت كه بويژه روايت كردن، چيزي ميشنيدن، و به
ي گفت و ظهور فرم رمان را نشاني از پايان تجربهگو مياز ناپديد شدن سيماي قصه. نبود

وجوي هاي اصلي بنيامين جستدر واقع، يكي از دغدغه. دانستواسطه مياول و بيدست
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بود كه هر فرهنگ هايي ها در قصهگويي و تبادل شفاهي تجربههاي زوال سنت قصهريشه
طور كه همان. ساختها را از نسلي به نسل ديگر منتقل ميكرد و آني خود روايت ميدرباره

ها و زوال اي از ويراني سنت تبادل شفاهي تجربهي ادبي رمان را نشانهگفتيم، او ظهور گونه
 - ر نثرهاي ديگ ي شكلچه رمان را از همهآن«: دانستگري ميگويي و روايتهنر قصه

بنياد آن «اين است كه » كندها جدا مي ها، و لطيفهها، شوخيهاي پريان، ساگاها، مثلقصه
از دست رفتن سنت . 18»يابدگيرد و نه به قالب آن راه مينه از سنت شفاهي نشأت مي... 

  .ي انساني استواسطه معني زوال و نابودي ارتباط بيشفاهي به
ي ارتباطي و پيوند ، اين از كف رفتن تجربهن برلينآسماويم وندرس در شاهكارش، 

يادماندني از  اي بهتصوير كشيده است؛ در صحنهزيبايي بهگويي را بهآن با نابودي سنت قصه
گوي پير هميشه بايد  و گويي قصه(بينيم كه، سرگردان در برلين پس از جنگ فيلم، هومر را مي

كه مظهر زند، جاييي ملي سر ميخانه، به كتاب)آيدي جنگي هولناك به زبان پس از تجربه
- رود، و با آوايي بريدهخانه باال ميهاي كتابزحمت از پلهگو است؛ بهها به قصهنيازي آدمبي

گويي كه به آخر دنيا ي شعر، از قصهام سخن بگو اي االههبراي«: گويدبار ميبريده و اندوه
ام حاال به هايشنوندگان داستان. ... نمودها را به تو ميانساناو بود كه و هم... پرتاب شد، 

يك نشينند و هيچزنند، تنها و در انزوا ميدورم حلقه نميديگر به. اندها بدل شدهخوانندگان آن
ها گذشته و ما نجواهاي ها و آدمالي قفسهتر، دوربين از البهپيش» .از حال ديگري خبر ندارد

ماند تا تر به همهمه ميو تنها كه بيش» دروني«ايم، آوايي ها را شنيدهآندروني هريك از 
اش از آن خواهد برايمي» ي شعراالهه«در جاي ديگري از فيلم، شاعر جاودانه از . اجتماع

اش را آواي«و از اين رو » انداش او را ترك گفتهشنوندگان«بگويد كه » خوان ناميراييآوازه«
- كتاب«اش در ميان نجواهاي سكانس هومرِ وندرس هم مانند بنيامين، كه نام. »از دست داده

هاي رم ياد »راه«واسطه است؛ از ي حاضر و بيرسد، دلتنگ تجربهبه گوش مي» ي برلينخانه
رسيدند؛ امروز اما شاعر بردند و به مقصدي ميهاي كهني كه هنوز ره به جايي ميكند، راهمي

بگردد و آن را نيابد، مگر در » پوتسدامر پالتس«دنبال هاي گذشته بههبايد در ميان ويران
گيرند و اش ميناديده«تبديل به كسي شده كه » ي شعرفرشته«حاال او از . هاي برلين خاطره
شان را از دست گويها قصهاگر تسليم شوم، آدم«: شوداما او تسليم نمي. »اندازنداش ميدست

  .»شان راه با او كودكيراخواهند داد، و هم
جايگزين شدن : كشدواسطه پيش ميي بيهاي ديگري از اين ويراني تجربهآگامبن نشانه

، يا اين واقعيت كه امروزه مسافران، )slogan(» شعار«هاي حكيمانه با  گويه ها و گزينمثل
جاي تجربه هاي تاريخي را، بهدهند بناهاي مقدس يا مكانها و زائران ترجيح ميتوريست

ي سنتي  ي تجربهپرسيد در برابر اين استحالهبنيامين مي. كنند» ثبت«كردن، با دوربين 
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)Erfahrung (اگر فرهنگ ما «وجود دارد؟ » تازه«اي هايي براي تجربه چه بايد كرد؟ چه امكان
پاسخ بنيامين به اين وضعيت، تنها  19»از تجربه محروم شده، ديگر ارزش آن در چيست؟

پذير و زنده از خود ي تبادلتوانيم در برابر محو شدن تدريجي تجربهنشي كه از نظر او ميواك
كارانه و ي صنعتي يا حسرت محافظهنشان دهيم، نه پشت كردن به نمودهاي تمدن و جامعه

بنيامين اما نه خشونت » بربريت«. است) barbarism(» بربريت«بازگشت به طبيعت، بل 
هاي سنت براي امكان دادن به  ها و نفيسهگري گنجينهنه است و نه ويرانآنارشيستي و وحشيا

هاي ايتاليايي براي ويران كردن مانند فراخوان فوتوريست(ظهور هنر و فرهنگي يكسر تازه 
ها بعد، در ي كه بنيامين، سال»بربريت«چنين، اين واژه را نبايد با هم). هاي بزرگ اروپاموزه

هيچ سندي از تمدن نيست كه در «: ي هفتمنهاده(، از آن ياد كرد »تاريخ يهاي فلسفهنهاده«
، در واقع، رهايي از بار »بربريت جديد«اين . يكي بگيريم) 20»عين حال سند بربريت نباشد
ها و قراردادهاي تحميلي نظام سنت است، همان چيزي كه سنت گذشته وآزادي از عرف
- كند و نمونهي سنت از آن ياد ميا عنوان ارزيابي دوبارهاش، بآگامبن، در پايان نخستين كتاب

  .21بينداش را هم در كار كافكا ميي عالي
ي ويراني  درباره: كودكي و تاريخهايي كلي پيرامون  چه آمد تنها توضيح نكتهآن
اش، و يكي از  كارهاي ترين كارهاي نويسندهبود، كتابي كه بسياري آن را از مهم تجربه
ايجاز كالم . اندي هفتاد دانستههاي پاياني دهه ر و شاخص ادبيات چپ در سالتأثيرگذا

تر كارهاي او از صد صفحه تجاوز در واقع، حجم بيش. آگامبن در اين اثر درخشان است
ي اش كشندهزند، اما صراحتمحابا به قلب موضوع مينويسد و بينفس مييك. كندنمي

، در كنار »شعر«و . بردي نوشتارش به شعر راه مياستادانه نيست و ايجاز دروني و» معناها«
همان كاري «: نويسدمي. اش هم هستهاي انديشهترين سرفصلفلسفه و سياست، از مهم
مندي كنش انجام كند، سياست و فلسفه براي توانمندي گفتار ميرا كه شعر براي توان

اين . مرزش داردحكايت از دانش بي هايش گسترده است و اين ي ارجاعدايره. 22»دهندمي
اما چه باك، اگر در . فضل و آن ايجاز در كنار هم ممكن است كار خواندن را دشوار سازند

  مان با فيلسوف سهيم شويم؟اي در لذت فهم تبار اكنونپايان ذره
آگامبن فيلسوفي است كه هرچه گفت و هرچه نوشت جانب ادب آكادميك و اصول 

ي اروپا، تيك را نگاه داشت؛ انتقادهاي تندش به دريدا، هيوالي فلسفهوگوي دموكراگفت
استروس در همان اش به لوي، و نقدهاي23اي را به او تقديم كندمانع از اين نشد كه نوشته

به . 24شناس سالخورده به او تقديم شدهمناسبت تولد هفتادسالگي انساناي آمده كه بهمقاله
شان شايد، ترينمهم: علق دارد اما از هايدگر چيزها آموختهسلك متفكران چپ راديكال ت

. ماندمانند استادش بنيامين، به دانايان رنسانس مي. بنيادييا بي an-archiaچون آزادي هم
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قلمرو . 25»دانشي ژرف را با هوشي سرشار به هم آميخته«است و » حقيقت«ي دلبسته
هاي كاباال تا  هاي ميانه و متنعرفان سدههايش از شناسد و نوشتههايش مرز نميپژوهش

-سينماي مدرن، از جانورشناسي و پزشكي تا عكاسي، از شعر و ادبيات تا سياست و روان

همه، و اين. گيرندشناسي و دين را در بر مينگاري و اخالق تا جامعهكاوي، و از تاريخ
اي كه، به باور او، لسفهفلسفه؛ ف: »شوندممكن مي«و » آيندگرد مي«برايش، در يك چيز 

اي از آنِ خود ندارد، بل امكانِ نابِ انديشيدن و نوشتن و درگيري مايهيا درون» محتوا«
از يك : جا، با سياست و با رويكرد فيلولوژيك پيوندي ناگسستني داردعملي است، و از اين

ديگر «هاي واقعيت موجود براي فيلسوف تشخيص توانش» رسالت«سو، سياسي است چون 
- نگاه خيره و بهت«است؛ و از سوي ديگر، فيلولوژيك است چون از » ديگر شدن«و » بودن

ي ممكن يا سرچشمه» كودكي«شود و از طريق يافتن آغاز مي» هاي محضزده به واقعيت
  .رسداي راديكال در وضع موجود مي، به بازنگري»چه اكنون هستآن«

، »اكنون«داند گامبن، يكي اين است كه مياز نتايج رويكرد سياسي ـ فيلولوژيك آ
الگوي » اردوگاه«شد مي. توانست طور ديگري باشدمي. هرچه هست، پذيرفتني نيست

بخت شد آزاد و خوششد آشويتس اتفاق نيفتد، ميحيات سياسي انسان معاصر نباشد، مي
از آن . ي استسوزاش به انسان خيره و از سر دلو الجرم نگاه. نداشت» غم نان«زيست و 

شان كشند، با دنيايرا به دوش مي» رسالتي«فكران متعهدي است كه هنوز بار دسته روشن
» رسالت«هاي اين سرچشمه. پذيرندكه هست نميرا چنان» واقعيت«آيند و كنار نمي

، »تواندمي«مان نه تنها كه وضعيت جهاناين: فكرانه در واقعيتي ساده نهفته استروشن
كم در يك نكته با او نقدهايش به آدورنو هرچه هست، دست. ، جز اين باشد»ايدب«بلكه 
  .اي نفي شودطور مطلق و ريشهبايد به» امروز«: نظر دارداتفاق

: كودكي و تاريخي نخست از جستار طوالني  ي پاره آيد ترجمه چه در ادامه مي آن
ي جورجو آگامبن است كه در كتابي به همين نام چاپ و  نوشته ي ويراني تجربه درباره

  .منتشر شده است
***  



 

  پويا ايماني –جورجو آگامبن 
  ويراني تجربه

  
ي تجربه اذعان به اين واقعيت است كه داشتن تجربه افت ممكن به مسألهي امروزه، تنها ره

اش نامهمكان نوشتن زندگيطور كه از ازيرا انسان مدرن، همان. ديگر براي ما ممكن نيست
در واقع ناتواني انسان مدرن از داشتن و . اش را نيز از كف داده استمحروم شده، تجربه

از . ي خود ادعا كندتواند دربارههايي باشد كه او ميها شايد از معدود يقينكردن تجربهمنتقل
ت تشخيص داده بود؛ او دقي روزگار مدرن را به»فقر تجربه«، بنيامين اين 1933همان سال 
يافت، كه از ي جنگ جهاني نخست ميهاي اين فقر تجربه را در فاجعهسرچشمه
اي تر از  تجربه نه غني - اي از سكوتفرورفته در هاله... گشتند مردان اش، باز ميكارزارهاي

رازير هاي مربوط به جنگ سچه ده سال بعد در سيل كتابآن... تر دستپذير، كه تنگانتقال
گيري هم در آن و چيز دندان. شداي نبود كه دهان به دهان نقل ميرو آن تجربههيچشد به
-وسيلهي استراتژيك بهتر هرگز چنين سراپا نقض نشده بود كه تجربهزيرا تجربه پيش. نبود

ي تنانه توسط ي تورم، تجربهواسطهي اقتصادي بهي جنگ تاكتيكي نقض شد، تجربه
نسلي كه سوار بر ترامواي . ي اخالقي از سوي آنان كه در قدرت اند، و تجربهجنگ ماشيني

چيزش از تغيير ايستاد كه هيچاسبي به مدرسه رفته بود اكنون زير آسمانِ بازِ روستايي مي
گر رگبارها و بركنار نمانده بود مگر ابرها، و در زير اين ابرها، بر زميني آكنده از نيروي ويران

  .جسم نحيف و كوچك انسان قرار داشت انفجارها،
دانيم كه ويراني تجربه ديگر به فاجعه نياز ندارد، و داشتن يك با اين حال، امروزه ما مي

زيرا يك روز . كندآور در هر شهري هم كفايت ميي يكنواخت و ماللزندگي روزمره
چنان بتوان آن مي هيچ چيزي نيست كه همعمولي از زندگي انسان مدرن درعمل دربردارنده

نه خواندن روزنامه با سيل خبرهايي كه يكسر از زندگي او دور اند، نه . را به تجربه تعبير كرد
نه سفر در جهان زيرين مترو، . بنداننشستن به مدتي طوالني پشت فرمان اتوموبيل در راه

آرامي ميان ر كه بهآونه ابري از گاز اشك. بندداي كه ناگهان راه خيابان را ميپيمايينه راه
داند از شود، نه غرش يكريز رگبار گلوله كه كسي نميهاي مركز شهر پخش ميساختمان

خوان يك فروشگاه، نه بازديد از سرزمين فراواني  كجا است؛ نه ايستادن در صف مقابل پيش
و  ها در آسانسورهاگري ميان غريبهپايان الاباليهاي بي ها، نه آن لحظهدر سوپرماركت

اش باز هاي گوناگون، به خانه انسان مدرن، هرروز عصر، خسته از انبوه حادثه. هااتوبوس
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پاافتاده، بار، غيرعادي يا پيشكننده يا كسالتها هرقدر هم كه سرگرم گردد، اما اين حادثهمي
  .شونديك تجربه نميخراش يا خوشايند باشند، باز هيچدل

بيش  - به تجربه است كه زندگي هرروزه را در دوران ما ]رويدادها[ناپذيري همين ترجمه
-گويند، سطح نازل زندگي يا بيكه ميناپذير ساخته و نه، چنانتحمل - از هر زمان ديگر

گاه چنين مملو از بسا زندگي هرروزه هيچبرعكس، چه(معنايي آن در مقايسه با گذشته 
هاي ادبي  هم است كه به نخستين اشارهي نوزدتازه، در سده). رويدادهاي بامعنا نبوده است

خوريم، و حتا بعضي ناپذيري زندگي هرروزه بر ميفرسايي و تحملمربوط به اين توان
ي كه جامعه(امر روزمره » پاافتادگيپيش«ي درباره هستي و زمانهاي مشهور  صفحه

يش از آن هم يك سده پ) اروپاي بين دو جنگ سخت مايل بود خود را در دل آن باز شناسد
و نه امر  - رو است كه اين امرِ روزمره بودهيچ معنايي نداشتند، اما اين درست از آن

كند اي را كه هر نسل به نسل پس از خود منتقل ميي خام تجربهكه ماده - غيرمعمول
هاي ميانه  هاي سدههاي مسافران و جانورنامه اعتماد بودن حكايتغيرقابل. آوردفراهم مي
-نبودند، تنها نشان مي 26»خيالي«ها، كه به هيچ رو  ين خاطر است؛ اين حكايتهم به هم

چنين است اين. تواند به تجربه ترجمه شودوجه نميهيچدادند كه امر شگفت و غيرمعمول به
شود كه اي ميي كوچك آلودهاهميت، بدل به لكهپاافتاده و بيكه هر رويداد، هرچند پيش

زيرا تجربه نه با . پيچد، درست مثل يك مرواريد اي از اقتدار خود مي تجربه آن را در لفافه
همبستگي تام و ضروري دارد؛ و به نظر  - ها و روايتيعني با قدرت واژه - دانش بل با اقتدار

رسد كه امروزه كسي از اقتدار كافي براي تضمين حقيقت يك تجربه برخوردار باشد، و نمي
گذرد كه اقتدارش وجه از خاطرش هم نميه باشد، به هيچاگر هم كسي چنين اقتداري داشت

- ي آنبر عكس، اين ماهيت روزگار ما است كه هرنوع اقتداري بر پايه. ريشه در تجربه دارد

كس حاضر نيست صحت و اعتبار اقتداري آيد استوار شده است، و هيچچه به تجربه در نمي
هاي تجربه از سوي  انكار خوبي. (به استاش تنها برآمد تجررا بپذيرد كه ادعاي مشروعيت

  .)هاي جوانان گواه روشني بر همين مدعا استجنبش
ها تجربه هايي بودند كه در آنها، كه قالبهاي حكيمانه و مثل گويه از ميان رفتن گزين

ها شده، همان مثل شعار، كه جايگزين آن. چون اقتدار وجود داشت، به همين دليل استهم
اين البته بدان معنا نيست كه امروزه ديگر . اندهايي كه تجربه را گم كردهنزد انساناست اما 

و . گيرندها بيرون از فرد شكل مياي وجود ندارد، بل به اين معنا است كه تجربهتجربه
از اين منظر، بازديد از يك موزه . ها استگر آنكه فرد، با خيال راحت، تنها نظارهجالب اين
هنگامي كه به ديدن . خصوص آموزنده خواهد بودهاي سياحتي و زيارتي بهبا جاذبه يا مكاني

، )27در كاخ الحمرا تاالر شيرهابراي مثال، (رويم هاي جهان مي ترين شگفتييكي از بزرگ
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چه در برابرشان حاضر ي آنبينيم كه گويي اكثرشان ميلي به تجربهي مردمي را ميتوده
البته منظور نه . شان تجربه كندجايدهند دوربين بهترجيح مي است ندارند، و در عوض

بسا در پسِ اين انكار بيهوده چه. اظهار تأسف از وضع موجود، بل دقت و توجه به آن است
ي خُردك حكمتي نهفته باشد كه در پرتو آن بتوانيم نگاهي گذرا به بذرِ بالنده] ي تجربه[

نهد برگرفتن ميراث اين جستار پيش روي خود مي تكليفي كه. ي آينده بيافكنيمتجربه
ي او، و آماده ساختن خاك مستعدي است كه اين »ي آيندهفلسفه«ي بنيامين، يعني پروژه

  .بذر بتواند در آن ببالد و به بار بنشيند
  

  در حاشيه
، دو )زندگي در ناز و نعمت( Des Lebens Überfluss، با عنوان 28داستاني از تيك

شويند ي زندگي و دار و ندارشان دست ميرفته از همهدهد كه رفتهرا نشان مي عاشق بينوا
توانند براي آتش سرانجام، زماني كه ديگر نمي. كنندشان حبس ميو خود را در اتاق كوچك

هاي خانه است در شان به باقي قسمتاي را كه تنها رابط اتاقهيزم پيدا كنند، نردبان چوبي
چيز ندارند و به چيزي جز كه هيچ، در انزواي كامل از جهان خارج، در حالياندازند وآتش مي

-طور كه تيك به ما ميآن - اين نردبان. شوندشان زنده نيستند، به حال خود رها ميعشق

هنگامي كه . كننداش ميقرباني» معرفت ناب«دو در آتش همان تجربه است كه آن - گويد
اي را گردد و نردبان كهنهباز مي) ادعاهاي تجربه است جا مظهركه در اين(خانه صاحب

نام قهرمان مرد (شد، هاينريش كند كه به اتاق دو مستأجر جوان منتهي ميطلب مي
  :كندبا اين عبارات او را ريشخند مي) داستان
پله، اش كند، مثل انسان زميني كه خود را پلهي قديم ياريكند كه تجربهاو آرزو مي«
كشد؛ اما او هرگز قادر نخواهد بود به شهود آنيِ كساني اي واالترين ادراك، باال ميتا بلند

هاي مختلفش را  ي تجربه و مرحلهمايههاي ناچيز و بينايل آيد كه، چون ما، تمام آن لحظه
- ي زنده و پااليندهگفت، در شعلهكه آن قانون پارسي باستان مياند تا، چناناز ميان برداشته

  ».شان سازندفت ناب قربانيي معر
ي عسرتي كه تقدير بر آنان فلسفه«عنوان را به - يعني تجربه - تيك از بين بردن نردبان

تواند طرد ي است كه مي»ي عسرتفلسفه«دقيقاً چنين . دهدتوضيح مي» تحميل كرده
كه  و نه فقط جوانان، بل(تجربه در دوران مدرن از سوي جوانان را توضيح دهد 

ها همگي به يك آوران خانوادهها و نانو جهانگردان، هيپي 29»وستان پايتختسرخپ«
از فراشد محروميت از تجربه  - اش هستندچه خود حاضر به قبولبسيار بيش از آن - اندازه

مانند كه تا مان ميهاي كارتوني دوران كودكيزيرا اينان به آن شخصيت). اندتأثير پذيرفته
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كه فهميدند، همينكه ميتوانستند روي هوا راه بروند؛ اما همينيشان نبود موقتي حواس
  .شان حتمي بودكردند، سقوطاين گام برداشتن روي هوا را تجربه مي

چيز ناك هم فرض كنيم، باز هيچبه همين دليل، حتا اگر شرايط جوانان را وخيم و هول
ي ي تجربهماندههاي برجاي ساالن نيست كه، تمام امكانانگيزتر از نسلي از بزرگنفرت

تري اند و با اين حال گناه فقر و عسرت خودشان را به گردن نسل جواناصيل را نابود ساخته
ي هنگامي كه انسان از تجربه. اندازند كه از امكان و قابليت تجربه كردن محروم استمي

كه، مانند  واقعي و ثمربخش محروم شود و در معرض تحميل شكلي از تجربه قرار گيرد
به عبارت  - شده و تحت نظارت استكاريهاي آزمايشگاهي، دستهاي مارپيچ موشداالن

-انكار تجربه در آن حالت مي - ي ممكن ترس يا دروغ باشدديگر، زماني كه يگانه تجربه

  .تواند دفاعي مشروع قلمداد شود
ني تجربه مورد توجه توان از منظر همين ويراامروزه، رواج اعتياد به مواد مخدر را مي

ي نوزدهم مواد مخدر را كشف فكراني كه در سدهچه معتادان مدرن را از روشنآن. قرار داد
تر روشن و آگاه هاشان كه كمكم، آندست(كند اين است كه گروه دوم كردند متمايز مي

گذرانند، در اي را از سر ميي تازهتوانستند خودشان را گول بزنند كه تجربههنوز مي) بودند
حالي كه براي گروه نخست اعتياد به مواد مخدر هيچ نيست مگر دور ريختن و كنار گذاشتن 

  .هرگونه تجربه
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 عباس شكري – راينر ماريا ريلكه

  شاعرِ بيمار، پزشك خويشتن خويش است
  

  گفتار پيش
شاعري . از تأثيرگذارترين شاعران، بر شعر معاصر جهان استراينر ماريا ريلكه بي شك يكي 

كه يادآور تالش مداوم، يا به قول ويليام فاكنر، عرق ريزان روح براي آفرينش هنري است؛ 
 ».براي سرودن نبايد منتظر الهام شاعرانه نشست«چراكه ريلكه همواره معتقد بود، 

نما براي سرودن شعر،  كهنه و نخ عنصرهايسرودن به شيوه پيشينيان و استفاده از     
پس بيهوده نيست كه او را . آن بود كه طرحي نو درافكند كرد و او بر ريلكه را راضي نمي

خواست  او شاعري بود كه پيش از هرچيز مي. نامند مي» هاي شعر مدرن يكي از پدربزرگ«
پا بزند، اگرچه مدتي را  شاعر بماند و در اين راه حاضر بود به هرگونه منصب اجتماعي پشت
دسامبر  12ريلكه در . در آموزشگاه نظامي، دانشگاه حقوق و جاهايي از اين قبيل گذراند

اش را با  در حالي از دنيا رفت كه زندگي 1926دسامبر  29در پراگ متولد شد و در  1875
و نشر ساز حشر  اي از زندگي خود با رودن مجسمه در دوره. شعر و شاعري تاخت زده بود

. ثير نبوده است أشعر بي ت ي هاي او در عرصه شك در نوآوري آشنايي با رودن بي .داشت
مثلن در باغ،  ،روي به چيزي چرا نمي« ،به او گفته بود گويند يك روز، رودن چنانكه مي

يلكه به اين توصيه عمل ر«و   »آن بگويي؟ ي قدر نگاه كني تا بتواني شعري درباره آن
  .سرايد را مي پلنگثير آن ، شعر أتكند و تحت  مي

به كارگيري زبان  ي او و نحوه شعرهايتوان به زبان  هاي شعر ريلكه مي از ويژگي
ن شعر امحاوره و زبان شاعرانه در شعر اشاره كرد، چنان كه حشمت جزني كه خود از مترجم

كي از گذشته از بيان تصويري، ي« ،نويسد ريلكه به فارسي است، در مورد شعر او مي
ترين رازهاي شعر ريلكه در شيوه تركيب كالم و وزن آن نهفته است، در  دروني
هاي  ها و نداهاي تعجب، در جمله هاي پيرو، پرسش بلند تودرتو و سرشار از عبارت هاي جمله

وصفي كه اغلب در سراسر شعرها وجود دارند و فراز و نشيبي همواره  هاي معترضه و وجه
هاي شعر ريلكه پيوستن زبان محاوره به   يكي ديگر از ويژگي. خشندچشمگير به آنها مي ب

كنش و واكنشي بسيار دقيق ميان طبيعت و . كاري دشوار ولي موفق. زبان شعر است
هاي  انگيز به شكل گفتاري با دقت و ظرافتي شگفت ياه ها و اصطالح عبارت. هنري مهارت

ها و ستيز دروني شاعر را با خود منعكس  ند و با آهنگي دلنشين هيجانشو شاعرانه تبديل مي
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برگرفته از (» .د، ستيز ثمربخشي كه در تعداد كمي از شاعران بزرگ ديده شده استنكن مي
  ).ويژه راينر ماريا ريلكه ،كتاب زمان

كه ريلكه براي شاعر جوان، كاپوس نوشته است و را اي  اكنون برگردان نامه هشتم از ده نامه
اي از  آورم تا با گوشه ميدر اين جا منتشر شده است  نامه به شاعر جواندر كتابي به نام 

  . شود، آشنا شويد ديدگاه او در مورد تنهايي و تحول درون كه در نهايت به شعر تبديل مي
   1904سوئد، بورگبي گارد دوازده آگوست 

يزي كه بتواند خواهم كمي با شما صحبت كنم، اگرچه در واقع چ آقاي كاپوس گرامي، باز هم مي
. توان كالمي يافت كه به درد شما بخورد چرا كه به سختي مي. شما را كمك كند براي گفتن ندارم

ايد كه  تان نوشته در نامه. ايد ايد، اندوهي كه اكنون پشت سر گذاشته زماني، شما اندوه فراواني داشته
واقع اين  مندم از خودتان بپرسيد كه آيا بهاما، خواهش. آور حتا دوران گذار از اندوه هم دشوار بوده و رنج
: اند؟ شايد خيلي چيزها در درون شما تغيير كرده باشند دردهاي بزرگ به درون شما رسوخ نكرده

.  ايد، تغييرهاي مهمي را متحمل شده باشيد شايد جايي، در ژرفاي وجودتان، زماني كه اندوهگين بوده
بريم، به اين منظور كه  ناسالم كه ما با خود به ميان جمع ميهايي خطرناك هستند و  تنها اندوه و رنج

ها  ي برخي بيماري ي اين كار درمان سطحي و گاه احمقانه نمونه. با سر و صدا آنها را از خود بزداييم
بيشتر از  ياست، اين بيماري ممكن است براي مدتي كوتاه ناپديد شود، اما دوباره با شدت و حدت

كه هرگز زندگي نشده،  يا شود، كه همان زندگي است؛ زندگي درون ما جمع ميپيش، پديدار و در 
ي  اگر مشاهده. ميريم ي آن مي كه به واسطه يا مردود شمرده شده، از دست رفته، و سرانجام زندگي

مان ممكن بود، شايد با اعتماد بيشتري اندوه را تحمل  هاي كنوني دانش و پژوهش و سرانجام اقدام
اند كه در همان زمان، چيزي نو و جديد  هايي ها لحظه چرا كه اين. هاي زودگذرمان ا لذتكرديم ت مي

هاي شرم رشد  هاي ما در خاموشي و نشانه  احساس: كند، چيزي ناشناخته به درون ما رخنه مي
كند و  آيد، سكوت و خاموشي قد علم مي كند، درون ما همه چيز به حالت تعليق در مي مي

 شوند شناسد، نه تنها در درون ما نمودار مي هايي كه هيچ كس آنها را نمي د، تجربههاي جدي تجربه
  .  اندازند كه در خاموشي كامل، جوشش و خروشي ناشناخته به راه مي

هاي تنش هستند،  هاي ما لحظه ي اندوه همه به تقريبآيد كه  به نظرم چنين مي
كنيم، زيرا كه ديگر صداي زندگي  ميكار افتادگي  اي كه ما احساس رخوت و از لحظه

اي كه به  چرا كه با شخصيت و همراه ناشناخته. شنويم ي خود را نمي احساساتي سرگشته
ي چيزهايي كه باورشان داشتيم و به آنها  مان رخنه كرده تنها هستيم، چون كه همه درون

چرا كه ما در حال عادت كرده بوديم، در يك لحظه، از ما دور شدند يا از ما گرفته شدند؛ 
به همين دليل هم . هستيم كه ديگر ايستادن در آنجا ممكن نيست يا گذار و دگرديسي

حضور جديد درون ما، حضوري كه به ما اضافه شده، حضوري كه : اندوه و غم، گذرا هستند
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ي خود خليده و انگار كه ديگر  به ژرفاي وجود نيز وارد شده، حضوري كه به عمق آشيانه
دانيم كه اين  ما هم حيران، نمي. مان شده نيست، در حال حاضر وارد گردش خون آنجا هم

توان شرايطي را ساخت كه باور كنيم هيچ چيز رخ نداده، اگرچه  به سادگي مي. حضور چه بود
ها  تغيير آن وجبماو  و هم ،اي كه مهماني به آن وارد شده انگار خانه. ايم ما نيز تغيير كرده

هاي بسياري  البته نشانه. م بگوييم كه چه كسي آمده، شايد هرگز هم ندانيمتواني نمي. شده
نشان از آن دارند كه آينده به درون ما خليده بوده تا به اين ترتيب در درون ما دگرديسي 

به اين خاطر است . خود را انجام دهد، خيلي وقت پيش از آن كه ما متوجه اين اتفاق شويم
هاي به ظاهر  چرا كه لحظه. تنها بودن و هوشياري مهم است كه به هنگام اندوه و غم،

تر است تا  خلد، به زندگي نزديك بدون رويداد و بي حركت، زماني كه آينده به درون ما مي
هايي كه اتفاق دگرديسي رخ  لحظه. هاي اتفاقي زمان هاي پر سر و صدا و لحظه به جلوه

  . شود نيز هدايت ميدهد و انگار كه رويدادي است كه از بيرون  مي
تر باشيم، هرچه بيشتر شكيبا باشيم و شفاف  هر چه آرام هامان، در درون اندوه و غم

تواند با آرامش بيشتر  باشيم، شخصيت يا حضور نويي كه قرار است به درون ما وارد شود، مي
ن جفت به همين دليل هم امكان اين كه ما بتوانيم اي.  وارد شود و به ژرفاي وجودمان بخلد

ي جديد را بيشتر از آن خود كنيم و بيشتر تبديل شود به سرنوشت ما؛ و بعد از آن،  ناشناخته
اكنون نوبت به گامي رسيده كه از ما به سوي ديگران برداشته (زماني كه آن اتفاق رخ داد 

در . ، احساس خواهيم كرد كه با اين جفت جديد هم نزديك هستيم و هم در ارتباط)شود مي
اين اتفاق . ارتباطي كه الزم و ضروري است. مان رخ داده است اطي كه در ژرفاي درونارتب

الزم است و از اين به بعد، هر حركتي در درون و بيرون ما، گام به گام، به سوي اين نقطه 
مان رخ  اي براي داريم كه هيچ چيز بيگانه و ناشناخته ها را چنان برمي اين گام. خواهد بود

هاي زيادي در  انسان، تا امروز بازانديشي. نچه از پيش هم از آن ما بوده استمگر آ ،ندهد
به تدريج انسان در خواهد يافت كه آنچه . است كار و تدبيري نو براي حركت داشته  مورد راه

اي نيست كه از بيرون به درون ما خليده باشد، بلكه  ناميم، پديده ما آن را سرنوشت مي
اين تنها به اين دليل است كه بسياري از مردم . شود ودمان پديدار مياي است كه در خ پديده

نيافته بودند، آن هم در هنگامي كه در  اند را در اش داده دگرگوني دروني كه سرنوشت نام
. شان پديدار شده است درون آنها زيست داشته و حتا متوجه نشدند كه چه چيزي در درون

اين موجود . اند توجه ظهور و دگرديسي دروني خويش نشدهاند كه م چنان با خود بيگانه بوده
كردند در  شان بيگانه بوده كه در سرگشتگي و ترس خويش، فكر مي دروني چنان براي

شان رخنه كرده  بايست به درون مي اي كه آنها از ورود اين موجود آگاه شده بودند، لحظه
ين چيزي در درون خود مشاهده يا كنند كه پيش از اين هرگز چن آنها سوگند ياد مي. باشد
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هاي زيادي در مورد گردش  ي نادرستي كه انسان براي مدت مانند انديشه. اند تجربه نكرده
پيش ي نادرست است كه چه  هنوز هم انگار انسان غرق اين انديشه. خورشيد داشته است

در فضاي  آقاي كاپوس گرامي، آينده هنوز هم در جاي خود ايستاده، ما اما. خواهد آمد
  .كران هستي در حركت هستيم بي
  گونه براي ما دشوار نخواهد بود؟ ه چ

شود، طوري كه  تر شدن آن مي صحبت كردن دوباره در مورد تنهايي، موجب روشن و شفاف
. ما تنها هستيم. اجتناب كند ماند كه كسي بتواند انتخاب يا از آن به طور اساسي چيزي نمي

حقيقت  چنين چيزيد را فريب دهيم و چنان عمل كنيم كه انگار توانيم خو در اين مورد مي
به اين واقعيت را خوب است كه ما تنهايي را شناسايي كنيم و  چه قدراما در واقع، . ندارد

البته اين آغاز، ما . جويي آغاز كنيم آري، بايد از اين حقيقت. رسميت بشناسيم كه ما تنهاييم
هامان عادت به ديدن  ي آن چيزهايي كه چشم كند، چرا كه همه را دچار گيجي و منگي مي

ديگر خيلي وقت است چيزي نزديك ما نيست و . اند ماليم آنها كرده بود، از ما گرفته شده
تدارك  چه گونهكسي كه بدون هي. ست، به طور كامل از ما دور استاكه دور هم  هر چيزي
ي انتقالي، از اتاق خود بيرون آورده، در بلندترين نقطه از ارتفاع سلسله جبالي قرار  يا مرحله

مانند، گذار به جايي بي نام  ناامني بي: شود، به احتمال زياد چنين احساسي خواهد داشت داده 
او احساس خواهد كرد كه در حال . كران گي به فضاي بي احساس پرت شده و سرانجام

و پس از انفجار به هزارها  كران ناشناخته كه پرتاب شده به بي خواهد كردسقوط بوده يا فكر 
بايست ابداع كند تا بتواند بر اوضاع مسلط  چه دروغ بزرگي مغز او مي. تكه تقسيم شده است

چه دهد براي آن كه يكي تنها شود،  اين نشان مي. رح دهدشود و شرايط حسي خود را ش
ا و هكنند؛ خيلي از اين تغيير ي معيارهاي سنجش تغيير مي ها و همه ي فاصله همه گونه

ي كوه قرار داشت،  دهند و بعد از آن، مانند كسي كه بر قله ها ناگهاني رخ مي دگرگوني
از رسد  آيند، كه به نظر مي به وجود مي ييعجيب و ناآشنا هاي هاي نامعمول و احساس تخيل

ها براي ما اجتناب ناپذير است  ي اين ي همه بديهي است كه تجربه. اند توان تحمل ما خارج
توانيم،  اي كه ممكن است و مي ما بايد حقيقت خويش را تا اندازه. و گريزي هم از آن نيست

تنها . اي بايد كه امكان پذير باشد هسابق چيز، حتا هر چيز بي پذيرا باشيم؛ در اين صورت، همه
شود؛ شجاعت مواجهه با  در پايان راه است كه شجاعت و پايداري ما طلب مي

هايي كه سر راه ما قرار  ترين تجربه ها، دشوار و غيرقابل توضيح ترين ها، نامعمول ترين عجيب
. ي زده استاين واقعيت كه مردم در اين معنا، بزدل هستند، به زندگي آسيب جد. دارند
اند و از منظري ديگر به اصطالح جهان معنوي و  هايي كه روح و ظهور ناميده شده تجربه

ي  همه. دارند ينزديكنيز ارتباط مرگ نام دارند، به ما خيلي خيلي نزديك هستند و  با ما 
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 مان طوري كه توان. اند ها هم در سيستم دفاع روزانه به طور كامل از زندگي رانده شده اين
گويي از خدا خبري نيست و . براي آن كه ديگر بار آنها را به چنگ آوريم، تحليل رفته است

اما، ترس از آنچه قابل توضيح نيست، تنها واقعيت فرديت را . چيزي هم به زبان نيامده است
اين . شده استهم ها با يكديگر  انسان ي رابطهكه موجب محدود شدن ، بلبي خاصيت نكرده

اين است كه كسي را از بستر رودي كه سرشار است از امكانات، بلند كنند و به  اتفاق مانند
چرا كه تنها تنبلي و . دهد ي رود پرتاب كنند، جايي كه هيچ چيزي روي نمي زمين باير كناره

آور، موجب تكرار رابطه  نواخت مالل طلبي نيست كه با كرداري غيرقابل بحث و يك راحت
رويي است كه پيش از  درواقع اين ترس يا كم. شود موضوع ديگر مي ها از موضوعي به انسان

شود كه بتوانيم با آن  اي باورنكردني كه باورمان نمي كند، تجربه هر چيز جديدي قد علم مي
اي رويگردان  ست، كسي كه از هيچ تجربهاي هر كاري  اما تنها كسي كه آماده. برخورد كنيم

هاي ديگر كنشي زنده و پرشور  و در رابطه با انسان ،شدنيست، حتا آنچه كه قابل درك نبا
اي خوشايند با  تواند رابطه دارد و خود نيز ميل به شنيدن ژرفاي هستي خويش دارد، مي

چرا كه اگر هستي چنين انساني را فضايي كوچك يا بزرگ در نظر . ديگران برقرار كند
فضاي بيكران را خواهند شناخت،  اي از اين بگيريم، روشن است كه بيشتر مردم تنها گوشه

كند و آنها در همان مسير رفت و  اي نزديك پنجره، باريكه راهي كه نور از آن بروز مي نقطه
هنوز . كنند به اين ترتيب، آنها امنيت قابل اطميناني براي خود دست و پا مي. كنند آمد مي

دارد، ناامني كه زندانيان در خطر ناامني قرار  چه قدرشود تصور كرد كه انسان  هم حتا مي
هاي مخوف خويش را احساس كنند و در  چال دارد تا ااشكال سياه را وامي» پو«هاي  داستان

دهد،  ها رخ مي عين حال اين كنش وحشتناك تروريستي و غيرقابل بيان كه در سلول
چ نوع دام هي. نيستيم» پو«هاي  ما اما، زندانيان داستان. شان عجيب و ناآشنا جلوه نكند براي
اي هم ما را در محاط خود ندارد، در اين معنا، چيزي كه بتواند ما را بترساند و به  و تله

ايم كه انگار با  ي زندگي قرار داده شده اي در گردونه به گونه. وحشت بيندازد وجود ندارد
ناي حتا افزون بر اين، در اث. آن هماهنگي و سازگاري كامل داشته و داريم هايي عنصر همه

. ، اين زندگي چنان همانند است با زندگي امروز كه باوركردني نيستسازگاريهزاران سال 
ي  رنگي و تقليد خوش اقبال، اجازه نمي دهد با همه اين زندگي گويا، با اين همه سال هم

دليلي وجود ندارد كه ما هر نوع . گذرد، زندگي متفاوتي داشته باشيم آنچه در پيرامون ما مي
اگر ترسي وجود دارد، ترس و . مادي نسبت به دنياي خودمان را دروني خويش كنيماعت بي

وحشت ما است، اگر ژرفايي هست، بي ترديد ژرفايي متعلق به ما است كه بايد در تالش 
كنيم  دهي مي هايي سازمان مان را مطابق اصل اما اگر زندگي. اش داشته باشيم باشيم تا دوست

ها اعتماد داشته باشيم، از آن به بعد، هرآنچه  ه بايد هماره به دشواريكنند ك كه به ما حكم مي
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ترين يار و  نمايد، به تدريج تبديل به نزديك شود و بيگانه و ناآشنا مي كه در درون ما پديدار مي
هاي كهن را  ي استوره شود همه مي چه گونه. مان خواهد شد ي زندگي ترين تجربه مطمئن

ي نژادها و تبارها قرار دارند؟ براي نمونه،  ايي كه در سرآغاز تاريخ همهه فراموش كرد، استوره
ي  شايد همه. شود اي زيبا مي ها تبديل به ملكه اژدهايي كه در آخرين لحظه  ي بنگريد به استوره

بار،  باشند، دست كم يك هايي هستند كه در انتظار كنش ما مي هاي زندگي ما همان ملكه اژدها
دارند، در ذات خود  ي چيزهايي كه ما را به وحشت وامي شايد همه. جاعتبا زيبايي و ش

   .كند هستند ناتوان كه عشق و دوستي ما را طلب مي يچيزهاي
ايد در  تر از هرآنچه تا كنون شاهد بوده بنابراين، آقاي كاپوس گرامي، اگر اندوهي بزرگ

اي مانند  اگر موضوع نگران كنندهبرابرتان قد علم كند، شما نبايد ترس به خود راه دهيد؛ 
كنيد، سايه  ابر در كف دستان شما به حركت در آيند يا بر هرآنچه مي ي آذرخش و سايه

تنها بايد متوجه باشيد و به خوبي دريابيد كه در . افكند، باز هم نبايد به خود ترس راه دهيد
كرده، اتفاقي كه شما درون شما چيزي در حال رخ دادن است، رويدادي كه شما را فراموش ن

تان هر نوع ناآرامي،  خواهيد از زندگي چرا مي. گيرد تا مبادا سقوط كنيد را در اختيار مي
ها كه موجب نگراني  دانيد كه همين بيچارگي، افسردگي و فالكت را برانيد، در حالي كه نمي

ه نگراني از شوند، در درون شما چه كاركردي دارند؟ چرا مدام با اين پرسش كه اين هم مي
دانيد، پس از اين  كنيد؟ با توجه به اين كه مي روند، خودآزاري مي آيند و به كجا مي كجا مي
گذاريد،  ها كه اكنون شما در ميان آن قرار داريد و دوران دگرديسي را پشت سر مي دگرگوني

ود دارد هاتان چيزي وج اگر در واكنش. ايد اش را داشته كمال مطلوبي خواهد رسيد كه آرزوي
اي است تا ارگانيسم بدن  زند به بيماري، به ياد داشته باشيد كه بيماري نيز وسيله كه تن مي

را از شرّ هرآنچه ناآشنا و بيگانه است رها سازد؛ بنابراين گاه نياز است كه انسان بيمار باشد و 
راهي است روند بيماري را طي كند و سپس به سالمت از آن بيرون بيايد، چرا كه اين نيز 

آقاي كاپوس گرامي، اكنون در درون شما خيلي چيزها در حال . براي بهبود و سالمت بيشتر
رخ دادن است؛ بنابراين بايد مانند كسي كه بيمار است، شكيبا باشيد و مانند كسي كه 

چرا كه شايد . آورد، اعتماد به نفس داشته باشيد سالمت خود را از پس بيماري به دست مي
هستيد، خودتان نيز  پزشكشما  افزون بر اين، .زمان روي دهد ر دو به صورت همدر شما ه

 جز پزشكاما در حين هر بيماري، روزهايي هستند كه . پزشكي كه بايد خود را معاينه كند
 پزشكپس، اين همان چيزي است كه شما، به عنوان . تواند بكند انتظار و صبر كاري نمي

  . از هر چيزي انجام دهيد خويشتن خويش، اكنون بايد بيش
بندي آنچه براي شما  در ارزيابي و جمع. كنترل و نظارت خيلي نزديك بر خود نداشته باشيد

در غير اين . افتد، شتاب نكنيد؛ فقط فرصت اين اتفاق را فراهم كنيد و بگذاريد روي دهد اتفاق مي
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كه اين (ه گذشته خود بنگريد آميز ب كه با نگاهي سرزنش آيد ن پيش میصورت، به سادگي امكان آ
دهيد سهمي بزرگ دارد و مدام  ، اخالق در هر كاري كه اكنون انجام مي)نيز همان اخالق است

شود به دوران كودكي، آن  اما هر اشتباه، آرزو و اشتياقي كه مربوط مي. چون سايه در كنار شما است
. يادشان بياوريد و آن را محكوم كنيد چيزي نيست كه اكنون به خاطر كاركرد و تأثيرشان بر شما، به

ي تنهايي و بي ياوري دوران كودكي بس دشوار و پيچيده است كه تسليم نفوذ و  العاده شرايط فوق
جويد،  اين شرايط، هم زمان، از هر نوع ارتباط و پيوند با زندگي نيز دوري مي. شود شَكوه پيرامون مي

در هر . توان نام گناه را هم بر آن نهاد ي كه در واقع نميكه مبادا گناهي به بيرون رسوخ كند، كردار
گذاريم،  ها كاملن با احتياط برخورد كرد؛ اغلب نامي كه بر كردار يا رفتار معيني مي حال، بايد با نام

كرداري . شود و نه كردار و رفتار شخصي انسان كه آن هم نامي ندارد موجب فروپاشي زندگي مي
 چه گونهورت زندگي بوده و امكان هم داشته كه بشود بدون هيكه شايد در نوع خود ضر

نمايي بيهوده و نام جرم بر آن نهادن، آن را مشاهده كرد و اجازه داد كه روند خويش را به پايان  بزرگ
نمايد كه تحليل رفتن انرژي نيز به اين خاطر كه پيروزي را بيش از حد ارزش  چنين مي. برساند
كنيد  يادتان باشد كه اين چيز بزرگي نيست كه فكر مي. كند لي بزرگ جلوه ميتان خي نهيد، براي مي

البته در مورد احساسات خويش حق داريد؛ چيز بزرگ آن است كه شما پيش از . ايد به چنگ آورده
تان رخ داده و اين امكان را فراهم كرده كه بتوانيد آن را جايگزين حيله و فريب كنيد،  اين براي

توانست تنها  بدون اين رويداد، حتا پيروزي شما مي. حقيقي است و هم ناب و خالصچيزي كه هم 
اما درواقع اين معنا بخشي از زندگي . واكنشي اخالقي باشد و نه مفهوم و معنايي بزرگ و برجسته

انديشم و آرزوهاي نيكي  زندگي شما، آقاي كاپوس گرامي، كه من اغلب به آن مي. شما شده
به ياد داريد كه دوران كودكي با چه اشتياقي به سوي چيزي بزرگ در حركت بود؟ . اش دارم براي

آنچه اكنون من شاهد آن هستم، تمايل و اشتياقي است براي رسيدن به چيزهاي ديگر، و نه آن چيز 
از سوي ديگر اما، . كند كه دشواري پاياني ندارد به همين دليل است كه چنين جلوه مي. بزرگ
  . ت كه رشد و كيفيت بهتر زندگي هم پايان ناپذير استي آن اس نشانه

فكر كنيد كسي كه : تان بازگو كنم، اين است در پايان، اگر چيزي مانده باشد كه بتوانم براي
هاي  كند شما را آرام كند و تسال بخشد، خود نيز در كمال مطلوب و خوشي در ميان واژه تالش مي

زندگي او نيز همراه بوده با . تواند به شما لذت زندگي بدهد ميبرد كه اكنون  آرام و ساده به سر مي
اگر غير از اين بود، او هرگز . تر است هاي زياد و هنوز هم خيلي از زندگي شما عقب اندوه و مشكل

  . ها را بيابد توانست اين واژه نمي
  ارادتمند شما
  راينر ماريا ريلكه

  



 

  عصمت صوفيه
  دو شعر

1  
 تو برسمزي نمانده به يديگر چ
 .جاده ، آدرس تو است يپيچ بعد

 قرارم اما، بي
 خورم  يدريغ م

 كه ييها مودن تمام جادهياز پ
 به تو ختم نشد
 م يو سرشار شاد

 كه  يياز شمردن تمام بوسه ها
 به تو بدهكارم

*** 
 تمام راه  ،داني مي

 بودم يمسافر خاموش
  يكه با صبور
 .انداخت يچرتكه م

2  
 ام زردرنگم را به تن كردهزيباترين لباس 

 ستگاهي منتظر آمدنت هستميو در ا
 نيامدي 

 داري كه نشديدر ب
 ال،يدر خ
 ايدارم بيبه د

 و همچون ونگوگ گوش به دست، 
 ات را دهيگوش بر

 پيشكشم كن 
 ال استيحاال كه آمدنت خ

  !ال باشديزترين خيبگذار وهم آم



  

  زاده فرخنده حاجي
  دو شعر

  چند
   91لعنت به 

  چرا؟
  پس چند؟

  90به 
  به نود چرا؟
  پس چند؟
  هجري شمسي 75لعنت به 

  هجري چرا؟
  پس چي؟     ميالدي     هجري     شمسي     قمري؟

  چرا ميالدي؟
  پس چي ي ي ي ي ي ي؟

  لعنت     به اين لعنتي ها
  لعنت                             

  
  ژست

  برف موهايم تكان نمي خورد 
  نه اين كه نباشد باد 

  يا تكميل كرده باشد ژستم را كاله
  غمگين
  نيستم         
  هاي زيرپوستي  ها جذب چرك ريشه

  اند عشق را برده
  نه اين كه دير رسيده باشم

  !مطلقاً ممنوع است
  .تاريخ     انقضاي من



 

  رضا آبيز علي
  ك شعري

  شكند ت را مييد نه پايربا بت را مييكالم نه ج - 
 تامس جفرسون

  
  
    عمر كند تا بفهمد يآدمد يقدر باه چ
  ده شده است        يلب به شكل بوسه آفر 
  ر از آوازنديپرندگان ناگز 
              است يعاشق يجوان ي شهيپ 
  ستم سرور منيد تو نيو من زرخر 

  
  عمر كند تا بفهمد يد آدميبا چه قدر

  ستين شكستن يشاخه برا 
  ديربا يبت را نميواژه ج
  شكند يت را نميكالم پا

  ستم سرور منيد تو نيمن زرخرو 
  

  د آفتاب در مغرب فرو شوديبا چه قدر
  دياز مشرق برآ
  بر تو بتابد
  چرخد ين ميزم يتا بفهم

  يستيتو مركز عالم ن
  ست سرور منيد تو نيچ كس زرخريو ه
  

  دميوار كعبه ديدر د
  :نوشته بود يبرسنگ

  كار است فرزند آدم انيز
  .راه استپندارد در  يو چه گمراه است آن كه م



     

  نانام
  دو كار

1 
 "گل انار يبرا"

سش بد ييگه پشت سر ريه كارمند باهات بخوابه دياگه . يهست يتو آدم جالب
 . كنه يگه به كارمندش شك نميس بخوابه دييه رياگه . گه ينم
  

 .بشه ياسيكه س نيقبل از ا يهست يتو مركز تجارت جهان
 .كنه يبد باز يلمايكه تو ف نيقبل از ا ين هافمنيتو داست
 از اون تندا. يهند يتو غذا يتو فلفل

 كه خودم بشم نيقبل از ا يتو من هست
 يا خودمي

 .بشه "من"كه  نيقبل از ا
  

  يا كله يجسم دار ب يه خدايتو 
     

 دوستت دارم
 يستيكه ن يحتا وقت
 يستيو حتا ن

  .تا بگم دوستت دارم
2  

ستاده يا) ابان يا خي( چمدان به دست كنار جاده . ترك كردم خودم را
و تماشا  يستاده بودم در كناريا. ميديم تا رسيرفت. ينيبودم كه ماش

 I said it was all a. خواندم به اسم دام يم يكتاب. كردم خودم را يم
joke  .به خانه كه . بر گشتم. دم پاسپورتميچمدان را باز كردم و د
به ) ده يدو( در را كه باز كردم رفته بودم . دم هنوز خانه بودميرس

  ....نه يو در آ ييدستشو
 
  .از من در چهره ام نبود يچ اثريه



 

  منصور كوشان
  پنج باحوري

 
1  

 گاهان يب

 –ري ست يد -

 ميدر انتظار

 يو نه فانوس

 قييو نه قا

 .ش باشديايي كه مسافريو نه حتا در

  
 

2 

 يچه دق الباب

 يبه خرند يا پنجرها ي

 ؟يا به گنجه يا ا روزنهي

 هست يوقتي نه در

 .زبانيش باشديكه م يا نه خانه

  
 

3 

 نديكف بنش يق بين قايا يدر كجا

 ماه؟ يد و شب بيخورش ين روز بيدر ا

 هست يوقتي هنوز نه سكاندار

 .ش باشديكه ساحل يا نه ستاره
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  .و معرفي كنيدهديه 
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره
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  علي نگهبان –اوكتاويو پاز 
  سه شعر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واپسين بامداد
  

  شود، گيسويت در جنگل گم مي
  .كنند پاهايت پاهايم را لمس مي

  در خواب از شب هم بزرگتري،
  .شوند در اين اتاق جا مياما رؤياهايت 

  !همه كوچكيم م ما كه اينيچه بزرگ
  گذرد در بيرون تاكسيي مي

  .پر از ارواح
  گذرد رودي كه از كنار ما مي

  .گردد همواره بر مي
  آيا فردا روز ديگري خواهد بود؟
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  كاوي در تن من كوه را مي
  .به جستجوي خورشيدي كه در جنگلش مدفون است

  جويم كه در تن تو، قايقي را مي
  .شبان هاست به نيمه دستخوش موج



 

  ملك شفيعي

  سرخدختري با شال 
  
  
رسيد از پوشيدن يونيفورم نو سرشار از حس تازه هستند از بين  مي نظر دو نگهبان ِ در، كه به 

كردند، دختري با شال سرخ در بين جمعيتي كه در حال  مي همه جمعيت تنها به او نگاه آن
زنان برقع پوش، مردان دهاتي، مردان شهري، مرداني با . ورود به مكان مقدس بود

رسيد هر كدام از دنياي  مي نظر هاي نو و كهنه كه به بلند و جواناني با لباسهايي  ريش
  .آيند، همه زائر مكان مقدس بودند اي مي جداگانه

همه جمعيت نامتجانس بمبي داشته باشد، يا يك چيز  ممكن بود يكي در بين اين
داشتند، اين را ها گويا فقط او را زير نظر  ممنوعه ديگري را با خود حمل كند ولي نگهبان

ها نبودند كه  تنها نگهبان. گويند خواني كرد كه چه مي شد به راحتي لب مي. دختر نيز فهميد
هاي گدايي كه دو طرف در ِ مكان مقدس نشسته بودند هم  كردند،  حتي زن به او نگاه مي

. داشتاش را  زمان كند شده بود، كندتر از هرزمان ديگري كه تجربه. به او خيره شده بودند
انگار فاصله يك پلك زماني شده بود به درازاي ساعتي كه همه رهگذاران، چه مرد و چه 
زن، چه جوان و چه پير، چه گدا و چه پولدار، همه و همه در اين فاصله ازحركت باز ماندند، 

ي هشتاد درجه چرخاند، تسبيح  هايش كاست، ديگري سر خود را به زاويه يكي از سرعت گام
از دستش به زمين افتاد، پاي آن يكي به ميله آهني در ورودي خورد، بدن آن آن ديگري 

يكي ديگر به آن ديگري تصادم كرد و گويا چشمان تمام جمعيت انبوهي كه در حال ورود 
هاي خودكاري شدند كه به سمت او چرخيدند، اين را در يك  به مكان مقدس بودند دوربين

  .ردهايش حس ك فاصله زماني پراندن پلك
وقتي از خانه بيرون شد و هنوز در كوچه خاكي محله شان بود، دانست كه چه اشتباهي 

حتي قبل از اينكه حاجي شير، پيش در گاراج خانه اش بايستد و فارغ از ادب از ! كرده است
دم در تا ته كوچه به او يكسره زل بزند، اصال همين زل زدن بود كه لجش را در آورد و 

هاي سال  اي را كه سال ه بود كه برگردد تا آن يكي را بپوشد، لباس كهنهگرنه تصميم گرفت
ديد، هرچند حسي مشمئز كننده  مي پوشيده بود و با پوشيدن آن خودش را پشت ديوار امني

اي را بپوشد كه چند روز قبل به  كرد و حتي تصميم گرفته بود برقع پاره شده مي از خود پيدا
داد از حس  ه زمين انداخته بود، حس امنيتي كه اين برقع پاره ميپايش گيركرده بود و اورا ب
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درد سر . كرد اگر اين حاجي شير نبود حتماً همين كار را مي. امنيت يك زره هم بيشتر بود
هاي شب  دلش از نصفه. هم در چنين روزي كه سرشار از حس تنهايي بود خواست، آن نمي

خواست به مكان  مي .شود گاه باز نمي رسيد هيچ يم گرفته بود، قفل شده بود، قفلي كه بنظر
اي سرشار از حس تنهايي شود، سرشار از حس گذشته و حس تاريخ كه  مقدس برود و لحظه
اصالً مقصر همين حس بود، همين حس بود كه موقع لباس . بخشد مي به آدم جاويدانگي

خواست  دختري كه مي .خود كرد و كسي شد فارغ از زمان و مكان پوشيدن او را از خود بي
ترين ماتيك را بر لبانش بزند، آرايش كند و با  خودش باشد، بهترين لباسش را بپوشد، قيمتي

  !كرد او را اين شال لعنتي سرخ مي زيبايي تمام به مكان مقدس رود و چه زيبا
بار خواست از دم در مكان مقدس  خواست برگردد، اين مي اين دومين تصميمش بود،

خيال زيارت و حس آرامش آن شود، بي خيال حسي شود كه از يك مكان كهنه  يبرگردد و ب
به خود شك كرد، به اينكه چرا و چه تناسبي با اين مكان . داد مي اش دست تاريخي به

اند،  مرداني نبوده باشند  قديمي دارد؟ از كجا معلوم كس و كساني كه در اين مكان دفن شده
هاي زناني نباشد كه  اشند، از كجا معلوم كه رنج او، امتداد رنجكه زنانشان را در بند نكرده ب

سرآغازش از همين مكانهاي مقدس شروع شده باشد، اما اگر چنين هم بود، باز اين 
داد و حس جاويدانگي، شايد همين حس جاويدانگي  هاي مقدس به او حس آرامش مي مكان

  .هاي مقدس بود دليل عمده عالقه او به مكان
اش برگشت و  ت برگردد ولي برنگشت، بعد از اينكه زمان دوباره به حالت اوليهمي خواس

فهميد كه از گيجي و كند شدن زمان برزمين نيفتاده است دوباره لجش گرفت و از زير 
ها وارد محوطه مكان مقدس شد ولي اين مكان به او آرامش نداد، حس  هاي نگهبان نگاه

شد،  سويش شليك مي هاي زائران مثل تير كمان به هكرد وارد خانه زنبور شده است، نگا
هايي بود كه از هزاران زنبور  گفتند نيش هايي كه مي زدند، كنايه و متلك هايي كه مي حرف

شد، اين وضعيت وقتي غيرقابل تحمل شد كه  بوي عرق و نفس مشمئز كننده  مي نصيبش
اي  يك كرده بود، هرزهكسي را در كنار گوش خود حس كرد، مردي خودش را به او نزد

گفت و مسيرش را  يي"و وال الحول"مرد ديگري  تفي روي زمين انداخت، . گفت و رد شد
  .كج كرد

كودك فكر كرده . كودك سمجي از همان در ورودي مكان مقدس به او چسبيده بود
. داري كه به وي انعام زيادي خواهد داد بود او يك خارجي يا توريست است يا زن پول

هر چه اصرار كرد، هر چه صداي خود را نرم و مهربان ساخت او را . كرد او را رها نميكودك 
شد كه  گاه كودك به گوشه شال سرخش باعث مي تقال و چنگ انداختن گاه و بي. رها نكرد

شد كه توجه بيشتري به سمتش جلب شود،  گاهي چادر از سرش پس شود و اين باعث مي
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قيراني در جيبش نيست ولي به دروغ دستش را برد در دانست كه  مي شد كرد؟  چه مي
نه اينكه . جيبش و بعد با در ماندگي مشت خالي  را باز كرد و به كودك گفت كه پولي ندارد

آمد پولي نداشته بود تا مقداري از آن را با دل خود  يادش مي كه به جايي اآلن نداشته باشد، تا
بازكردن دست و نشان دادن آن به . استبه كسي كمك كند و حس كند كه او هم كسي 

كودك گدا باعث شد كه بقيه گداها فكر كنند انعامي داده است، همه به سوي او هجوم 
يكي دقيقاً به مچ پايش . گداها او را محاصره كرده بودند. حاال ديگر قيامتي شده بود. آوردند

اي بخشي از وجودش  درندهاي است كه هر  فكر كرد طعمه. كرد چسبيده بود و او را رها نمي
كودك . داد در بين همهمه كودكان تنها كلمه خاله جان را بيشتر تشخيص مي. كند را مي
به او بيشتر التماس كرد . اي كه به دامنش چسپبيده بود را بيشتر نگاه كرد آلود و پژمرده خاك

و با هزار ايماء و ا! خاله جان تو را به خدا به من كمك كنيد: گفت كودك مي. تا رهايش كند
يك مسابقه بود، براي . كرد تا آنها را بهفماند كه دست از سرش بردارند و اشاره تالش مي

گويا در . رفتند كردند و مي داد، يا كودكان دركش مي مي يا بايد پول. رحم كردن دل ديگري
بود و  اين مسابقه كودكان مهارت بيشتري داشتند و اگر پولي در جيبش بود تمام را بخشيده

  .رفته بود
حس . نگرستند زائران مكان مقدس همه چيز را فراموش كرده بودند و به اين صحنه مي

اي از مظلو ميت بود نيز او  حتي كودك ريز نقش مقابل، كه مجسمه. كرد كه ديگر رمقي ندارد
يكي دو . كودكان از دور او پراكنده شدند. تعادل خود را از دست داد و بر زمين افتاد. را نفهميد

  .دست آوردن انعام مأيوس شده بودند، دشنامي نثارش كردند و رفتند تر كه از به گداي جوان
اين چه «. پوشي به او نزديك شد و دستش را گرفت و او را از زمين بلند كرد زن چادري

خواستي بري؟ خودت را مضحكه عالم و آدم  وضعي است كه آمدي اينجا؟  مگر عروسي مي
  ».اي ساخته

لخت كه نيامده بود، از مچ پا تا مچ دستش هم . هاي خود را ورانداز كرد دو باره لباس
خواست به زندان  نمي. جاي چادري، يك شال سرخ بر سر كرده بود تنها به. پوشيده بود

كرد كه خدا او را اين چنين نيافريده  فكر مي. فكر كرد كه ارزش او بيش از اين است. بيافتد
با همان . هاي برقع ببيند چنين نيافريده تا عمري، دنيا را از پشت ميله اين است، هيچ زني را
  »خفه نمي شوي توي اين گرما؟«پوشي كه به كمكش آمده بود، پرسيد،  حال از زن برقع

  ».بيني، رسواي عالم شدي مي چه كنيم، چه چاره؟  حال و روزت را«زن جواب داد، 
هاي لباسش را تكان داد و دوباره  و هم خاكا. پوش كه او را سرپا كرد، رفت برقع 

مصمم . گرفت برايش مهم نبود مي حاال ديگر زيارت و حس آرامشي كه از آن. حركت كرد
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ي زائران از كاسه بيرون شود و پا  شد در محوطه مكان مقدس بچرخد آنقدر كه چشم همه
  .شان كند هاي بر زمين افتاده و يكي يكي له بگذارد روي چشم

كرد؟ هنوز قفل دلش باز نشده بود، و معلوم نبود بعد از اين خشم  دلش چه مياما با 
گيرد بايد زود  آمد؟ ياد گرفته بود كه وقتي دلش مي مضاعف چه برسر اين دل مي

هايش را وا كند، بگريد يا در جاي خلوتي برود و با خود زمزمه كند، يا دوستش را ببيند  عقده
اگر اين كار را . گونه دلش راحت شود ه و گاليه كنند تا اينها از بخت بد زنان شكو و ساعت

اي در  ريزد، زلزله ها را بيرون مي كند، عقده دانست كه دل كار خود را مي مي كرد، نمي
كرد كه نصف چب بدنش  شد و حس مي هاي گردنش سفت مي اندازد و بعد رگ وجودش مي

حاال . يافت شيد تا دوباره بهبود ميك حسي روزها و روزها طول مي اين بي. شود حس مي بي
شد  ولي نمي. دانست كه اگر قفل دلش  باز نشود، همان بال برسرش خواهد آمد هم مي

اين بخش ديگري از ويژگي اش . كرد تصميمي را كه گرفته بود بايد عملي مي. كاري كرد
  .بود

وطه مكان مقدس كودكان از او دور شده بودند و زايراني كه در مح. چند قدمي راه افتاد
هاي جديدي  فكر كرد كه با آدم. جا شده بودند مثل موج دريا در تالطم بودند جابه

توجه نشان دهد، اما ته دلش آرزو كرد تا كدام آشنايي او  سعي كرد خودش را بي. روست روبه
اي، در بين جمعيت  شهر، شهر كوچكي بود و هر آن امكان داشت  فاميلي، همسايه. را نبيند

روند،  مي زنند و مي هاي بيگانه نيشي آدم. ري كه از شهرهاي ديگر آمده بودند او را ببيندزوا
. اصالً همين فاميل باعث شده بود كه نصف شب دلش بگيرد! ولي امان از فاميل و همسايه

از آنها خواسته بود كه به او اجازه دهند تا برود و كاري . با پدر و برادرش حرفش شده بود
و » .وضعيت براي كار زنان مناسب نيست«ولي پدرش گفته بود، . پيدا كندبراي خود 

همين باعث شده بود كه » .شود مي هر دختري كه بيرون كار كند هرزه«برادرش گفته بود، 
هر چه حرف زد و استدالل . خصوص با برادرش گالويز شود ساعتي با آنها دعوا كند، و به

اعتماد  اخالقي او نيست، پدر و برادرش بيشتر به او بيكرد كه كار كردن زن دليلي براي بد 
 .اين بود كه دلش كم كم گرفت و ديگر سكوت كرد. شدند

بعد از يك دور چرخيدن، ديگر يادش رفت كه . بي توجه به همه به قدم زدن ادامه داد
ا ره. در كجا است، ديگر مردم برايش مهم نبود و حتا مهم نبود كه در چه مكاني قرار دارد

رفت كه چه شالي به سر كرده  مي داشت يادش. شده بود، رها از همه چيز و حتي از خود
از يادش رفت . داد كه تا كنون هيچ چيزي نداده بود قدم زدن حس آرامشي به او مي. است

كه چند دور، گرد مكان مقدس چرخيده، ولي حس كرد كه مچ و كف پايش، و بعد كمرش 
  .خواهد اي چرخيده است كه ديگر بدنش نمي بس است، به اندازهفهميد كه ديگر . درد گرفت
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درست مقابلش، كبوترهاي زيادي بود كه دور حوض . اي نشست اي، روي چوكي گوشه
رنگ كبوتران . اي كه گويا بخشي از اين مكان بودند آبي نشسته بودند، كبوترهاي رام شده

شال سرخي كه او بر سر گذاشته  كرد، مثل مي سفيد بود، سفيدي كه از دور هم جلب توجه
دادند، با آنها عكس  به آنها دانه مي. ولي رفتار مردم با كبوتران خيلي عادي بود. بود
اگر تنها يك كبوتر . فكر كرد كه شايد به اين دليل كه زيادند. گرفتند و مهربان بودند مي

گرفتند و در كشاكش  مي را دويدند و آن ها مي شايد بچه. شد سفيد بود معلوم نبود كه چه مي
  .رفت مي ها از بين گرفتن و رقابت بچه

در همين فكر و خيال بود كه ديد مردي از فاصله نه چندان دور خم شده است و در 
به راحتي قابل تصور بود كه چه را . تالش است كه از وي و كبوتران سفيد عكس بگيرد

: اب عكسش را هم تصور كردشد ق گونه كه روي زانويش خم شده بود، مي آن. گيرد مي
  .عكسي از دختري با شال سرخ و كبوتران سفيدي كه باالي سرش در پرواز بودند

  
 .ي فيلم حقوق بشر افغانستان است و دبير جشنواره  ساز، نويسنده ملك شفيعي فيلم *

   
  
  
  

  ي جنگ زمان  هاي گذشته شماره
 هاي نويسندگان جنگ زمان را و كتاب

  :آنالينهاي  از فروشگاه
 

Amazon.com / Amazon.co.uk / Amazon.du/ 
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  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد

   



        

  عبدالقادر بلوچ 
  مقاومت 

  
دانستم كه در كانادا مخالفت كردن علني با  من مي .ها پيله كرده بودند كه سگ بخرند بچه

خانم بدون توجه به معني . مدارانه انجام دادم لذا اين كار را سياست. زن و بچه فايده ندارد
  :گفت اش مي حرف

  »! ست نبود خاله و عمه و عمو سگ جايگزين خوبيدر در غربت و «
دلخوري خانم و . زندگي كنندشود انسان و حيوان زير يك سقف  من معتقد بودم كه نمي

ي در قفس آزاري و خرجي  با خودم حساب كردم كه پرنده. داد ها آزارم مي اخم و تخم بچه
 ،دانستم كه قالب كردن پرنده به گروهي كه طالب سگ هستند اما اين را هم مي. ندارد

  . كار آساني نيست ،اي حساب شده بدون نقشه
خانم  ،ي ما آورد ي مرا به عنوان كادو به خانه شدهوقتي دوستم پرنده و قفس خريداري 

كه او گفته بود  با اين. ها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و به پرنده دل دادند و بچه
گويند اما آنها از كاكتيل كه اسم  كه در ايران به آن نوع پرنده، عروس هلندي مي

بدين . ي هم برايش انتخاب كردنداشان آمد و اسمي ايران اش بود بيشتر خوش انگليسي
مدتي كه . ي ما شد با سري زرد و بدني خاكستري آوازه خوان خانه» كاكلي«ترتيب بود كه 

ر تواند تنهايي پرنده را پ انسان كه نمي. حق با آنها بود. گذشت همه را ناراحت و پكر ديدم
گفتند  مي ،كانادا آمده بودند بهاما مرداني كه زودتر از من . شد برايش جفتي پيدا كرد مي. كند

به . شود چندين و چند قفس هم زدني قفس مي هجوجه كشي راه خواهد افتاد و در چشم ب
. گذارد اما خارج، پشمي براي كاله مرد جماعت باقي نمي. كردم همين خاطر من مخالفت مي

را كه پس ديدم  هوا . ها عزم جزم كرده بودند كه پرنده را از تنهايي نجات بدهند خانم و بچه
 ،ام خارج نشود كه اوضاع پاك از دست توانم بكنم براي آن و متوجه شدم هيچ غلطي نمي

خانمي براي يك كاكتيل ماده و پير كه نقص عضو هم . ها رفتم سراغ ستون آگهي روزنامه
زن گفت به علت . بالفاصله از بيرون به او زنگ زدم. گشت اي مي داشت به دنبال خانه

  .دنبال آدمي است حيوان دوست هي پير و ناقص  مراقبت كند و ب  در نيست از پرندهكهولت قا
چيزي از بالهايي كه در كوچكي سر . بيرون رفتم و از تلفن عمومي به او تلفن زدم

در عوض به او اطمينان دادم كه  نگهداري از . آوردم نگفتم هاي ولگرد در مي سگ و گربه
. را به كسي ندهد در پايان از او قول گرفتم كه آن. ست موروثي ي ما پرندگان پير در خانواده

زن گفتم ها از بيماري پير پرنده براي بچهفوري به خانه برگشتم و بدون اشاره به مشخصات 
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ها وقتي  بچه. تر گزارش كردم و براي اثر گذاري بيشتر فقط كمي بيماري و حال او را وخيم
اي  روي تخت بيمارستان، آرزويش پيدا كردن خانه فهميدند كه او در آخرين دقايق عمر،

خانم از احساساتي شدن آنها چنان به وجد آمده بود . احساساتي شدند ،ستااش  براي پرنده
وقتي موافقت فوري همه را ديدم دبه در . روم پير زن نمرده باشد كرد تا من مي كه دعا مي

اما روال . ري يا پيري خود پرنده گفتنهاي منفي احتمالي و بيما شروع كردم از جنبه. آوردم
ها به رهبري خانم پافشاري و اصرار كردند  مخالفت كردن با من كار خودش را كرد و بچه

شد با  كه قند توي دلم آب مي من هم در حالي. كه حتمن بايد همان پرنده را به خانه بياورم
  .ژستي دلخور زير بار رفتم

  . ذاشتيمگ» چوكو«اسم عروس هلندي جديد را  
موهاي گردنش ريخته بود و به خاطر . اش دختر بچه بود جان پيش عمه! چه عروسي

خانم چون بيش از همه پاهايش را در يك كفش . اش هميشه آويزان بود نقص پا  يك بال
ها كه خلق و خويشان اينجايي شده  بچه. زد نق نمي ،زن كمك كنيم كرده بود كه بايد به پير

خاك بر سر، جوان و قبراق . مشكل، پرندة قبلي بود. دانستند مي cute يا با نمك او را ،بود
كه من (ها اوايل به خاطر همدردي با پيرزن  بچه.  داد اي به چوكو نشان نمي بود و عالقه

با چوكو مهربان بودند و تالش ) گفته بودم روز بعد از آوردن پرنده با دار فاني وداع گفته
اما در حيوانات هم رغبت با هل دادن و فشار . ت چوكو هل بدهندكردند كه كاكلي را به سم

جايي كه در قفس ايستاده بود  از همان. رسيد چوكو راضي به نظر مي. ندارد يكاروسر
با . ولي وقتي ناز و امتناع كاكلي را  ديد انگار به او هم برخورد ،ها را زير نظر داشت تالش

كاكلي هم به . ت و محلي به كاكلي نگذاشتجست و خيز به انتهاي ميله وسط قفس رف
  .سمت ديگر ميله رفت و بعد از آن از آوازخواني افتاد

براي محكم  و من محض احتياط. براي مدتي افراد خانواده در سكوتي مرموز فرو رفتند
اي از  پير زن صاحب چوكو تعريف كردم كه از سمت آسمان به ما لبخند  كاري، خواب نديده

اما بعد از چند روز آنها وقتي از خريد هفتگي برگشتند جفت . داد تكان ميزد و دست  مي
ي پيرِ  با كمال تعجب پرنده. ناميدند براي كاكلي خريده بودند مي» لوسكو«زيبايي را كه 

جنگي كه گاهي به زخمي شدن . جنگي كشنده را با لوسكوي جوان شروع كرد  شكسته بال
در قفس . سرانجام مجبور شديم قفس ديگري بخريم . انجاميد دوي آنها مي يا هر ييك

اي داشتند كه آدم ياد وامق و عذرا  هاي عاشقانه جديد كاكلي و لوسكو چنان ورجه وورجه
در قفس چوكو ماجرا فرق . اي داخل قفس ساختم به احترام عشق برايشان آشيانه. افتاد مي
هاي قفس فشار داده بود كه  هاو براي رفتن به قفس رقيب چنان خودش را به ميل. كرد مي

كه با كسي حرف بزنم چند پرنده  بدون آن. كردم احساس گناه مي. سرش زخمي شده بود
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بدون در نظر داشتن مسائل سياسي . فروشي را گشتم تا جفت جواني شبيه كاكلي پيدا كردم
چوكوي پير سرش را روي دوش . »شاهزاده«فقط از لج كاكلي اسمش را گذاشتم 

. نوجواني كار خودش را كرد. شاهزاده نوجوان بود. رفت گذاشت و خواب مي مي شاهزاده
. ش تخم گذاشت كه هر شش تا جوجه شدندلوسكو ش. م را در قفس آنها ساختمآشيانه دو

يكي سالم، دوتا با پاهايي كوتاه كه به . چوكو از چهار تخمي كه گذاشت سه تا جوجه شدند
ها با عجله دومي را به  كه جلوي ما جان داد، خانم و بچهيكي از آنها . سينه چسبيده بودند

طبق برآورد پزشكان عمل . جوجه ناقص در كلينيك بستري شد. كلينيك حيوانات بردند
ها ناراحت بودند اما كاري  بچه. جراحي روي پاهاي جوجه هشتصد دالر خرج داشت

ها از فضاي خانه لذت  ا پرندهها را باز كند ت خانم تصميم گرفت در قفس. توانستند بكنند نمي
ها را باز  كه در قفسدر حالي . كند نمي  گفتم كوچكي و بزرگي قفس، فرقي براي پرنده. ببرند
سلول انفرادي با بند عمومي ! باز شروع كردي شعار دادن؟ جناب فيلسوف«كرد گفت،  مي

  »فرق نداره؟
خواست خرابكاري  دلشان ميدادند هر جا كه  سقف ويراژ مي زيرطور كه  ها همان پرنده 
از كلينيك كه خبر دادند جوجه به ديار باقي . حضور آنها همه جا را كثيف كرده بود. كردند مي

. ام را ببينند زدم بيرون خواهم گريه من به بهانه اينكه نمي. شتافته، همه به گريه افتادند
  . داخل پارك روي نيمكتي نشستم

ي مخصوصي به گردن  خانمي قالده. كردم ها مي پرندهبايد هر چه زودتر فكري به حال 
معتقد بود خرگوش . سالم عليكي كرديم. خرگوشي بسته بود و او را براي قدم زدن آورده بود

چون جوالنگاهش زمين . گفت درست هم مي. به مراتب دردسرش از كاكتيل كمتر است
شماره تلفن . كرده ندارد است آدم عذاب وجدان اينكه آسمان و پروازي را از حيوان دريغ

چند روز بعد كه خانم . فروخت به من داد اش بچه خرگوش مي مادر بزرگش را كه در مزرعه
. ها را به بند عمومي راه داده بود، آهسته الي پنجره را باز گذاشتم و از خانه زدم بيرون پرنده

جمعي پرندگان شوكه  هنشان دادم كه از فرار دست. سرا غروب كه برگشتم، خانه شده بود ماتم
ام كه  شد كه آنقدر شانس آورده در واقع جدي جدي شوكه شده بودم و باورم نمي. ام شده

كه به فكر خريد دوباره پرنده بيفتند روز بعد به سراغ  قبل از آن. اند همه با هم تشريف برده
ود كه تر از آن ب خوشگل. فروخت رفتم و بچه خرگوشي خريدم مادر بزرگي كه خرگوش مي

 .گذاشتيم» بامبي«اسمش را . كسي بتواند دوستش نداشته باشد

كمي كه . ها با آن دو دندان خوشمزه و بزرگش شد سلطان قلب» بامبي«خيلي زود 
افتاد به جان  مي بردند و اال هايش او را به كلينيك مي بزرگتر شد بايد براي چيدن ناخن

براي آنكه جلوي خارش دندانهايش گرفته . ردك ها و براي كندن چاله آنها را پاره مي موكت
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از طرفي . خرجش سنگين شده بود. خريدم هاي مخصوص سنگي مي شود بايد مرتب هويج
جا  مثل شيرها براي گسترش محدوده خود هر جا را كه پسنديدند همان هم ها خرگوش

ديم تا بداند ز براي جلوگيري از اين كار بايد همه جا ادكلنهايي با بوي تند مي. شاشند مي
رفت  هر كجا كه مي تدبيرها،ي اين  با همه. ست به نام انسان ي حيوان ديگري محدوده

كه به مرور همه از جمع كردنش شانه  كرد، طوري ميرديف را پشكل مانندش  هاي هفضل
يواش يواش هويچ سنگي هم حريف . خالي كردند و اين امر خطير روي دوش من افتاد

افتاد به جان سيم تلفن و بلندگوي كامپيوتر و ضبط صوت و . شد ميهاي جنگي او ن دندان
اتاقكي  اضي كردم تا براي خرگوش داخل حياطبا مكافاتي همه را ر. ديد هر سيمي كه مي

  . درست كنم
. ها را درهم و گرفته ديدم ي قيافه امروز همه. همين ديشب به بيرون منتقلش كردم

  .ترجيح داده بودخرگوش همان ديشب فرار را بر قرار 
  .ما هحاال من اين باال توي اتاقم تك و تنها روي تخت دراز كشيد

ي سازماني را به  تصميم دارند عطاي خانه. همه پايين مشغول برنامه ريختن هستند 
ي جديد يك جفت عروس هلندي و يك  اند در خانه به توافق رسيده. لقايش ببخشند

  .پشمالو بخرند ك سگيخرگوش و 
  

  
  م انتشار جنگ زمانتداو

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

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد

  



      

  حسين رحمت
  هاي درد پرده

  
  
  
صداي آب در برخورد با . تايمز انباشته از بوي نمِ آب است ، ساحل رودخانه هاي اوت شب

 تايمز. كنند هنگ خود را ميزان ميآ مد و رفت، ضربآموج ها با هر  كشد و ساحل هو نمي
لب رود تايمز چند كشتي قديمي . رود ساحل توي دل آب مي شود و تابستانها كم عمق مي

به  يگاهي سر ؛اند ميكده گر انداخته و شدهحاال لنو اند   تر دركار تجارت بوده كه پيشهست 
  .زنم مي آنها

كمي بعد . انگاركه از زندگي بقيه جدا بودم. آخر كه آن جا رفتم خودم را بيگانه يافتم بار
خوان ايستاده بود و گويا دلش رضا نداده  كنار پيش. به دختري خيره شدم كه از بقيه جدا بود

. ايستادم كناري و با حسرت نگاهش كردم. كسي بودشايد منتظر . ميز كسي بنشيند بود سر
 .مثل دوتا انار درشت. به جلو بود  هاش سفت و رو پستان

بايد توي لهيب مستي . كرد نشاند و نور پراكنده مي زد تير به نشانه مي چرخ كه مي
گرفت و همه را  صداي هيچ نگاهي را نمي. كردي تا توي مدار عالم قرار بگيري  نگاهش مي

  .ماند نكه آشنايي بدهد به خاطره ميآاز جنس آتش بود و بي  انگار. زد ميپس 
بروم روي  ،كردم، ديدم بهتر است براي خودم آبجويي بگيرم همين طور كه نگاهش مي
 رفتند و بر يلرزان از نظر م. دل تايمز پر بود از انعكاس نور. عرشه و امتداد تايمز را نگاه كنم

كوبيدند و دم به دم صدايشان را  كشتي پا مي ي نزديك دماغهاي هم  يك عده. گشتند يم
سبك و دلچسب به تنم  ي نوشيدم تا يك نمه مدارا كردم و تاب آوردم و. بردند باال مي
خرين آ ،ست مينستر رسيدممست به ايستگاه قطار زير زميني وِ هنگامي كه نيمه نشست و

ها و  توي راه آدم. ده راه افتادم طرف خانه براي همين  پيا. قطار نيم ساعتي بود كه رفته بود
  .خواست استخواني سبك كنم كردم و دلم مي ها را نگاه مي ماشين

آخرين صدايي كه آن شب شنيدم صداي ديويد بود كه مست بود و ده سال بود كه 
همسايه من بود و مثل من مجرد بود و در هنگامه سياهي شب پشت به ديوار داده بود و 

از  م گير داد وا نيم ساعتي به. چرخيد مي زبانش از مستي به سختي در دهان. شيدك سيگار مي
كرد، چون   خوش داشت كه  شب را با من سر مي. مند بود اش نبودم گله اينكه هم پياله

او آن شب  تا . روم  ك سمينار آموزشي به  منچستر مييدانست فردا ظهر براي شركت در  مي
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حرفاش كه سر كشيد دستش را روي . دل را وانگفت رهايم نكرد هاي پرده ديگري از سوخته
بعد صورت باز كرد و » .فهمي رفيق ، تنها  تو صداي تنهايي مرا مي«ام گذاشت و گفت،  شانه
بارها شده كه كارمان به جر و . زند ام سر مي ديويد گاهي كه خانه باشم به. خند ازم جدا شد نيم

هر صبح روزنامه گاردين را از . زند هوا حرف نمي د و بيده با حوصله گوش مي. بحث كشيده
خواند و ايران  كتاب هم مي. كند  خرد و تا دم دماي غروب زير و رويش مي يبقال سر خيابان م
هاي سياسي ايران با خبر  بازي ي شناسد، ولي از رمز در هم و گيج كننده را كم و بيش مي

او . ام  ام در اين جا لقوه گرفته يهاي سياس قهداند كه من به خاطر عال ديويد مي. نيست 
هاي فرهنگ  معتقد است كه من  پشت ميله. مثل من. زن يتنها و ب. بازنشسته دولت است

ها با اسكار  او سال. برم هاي تاريك و باريك آن به سر مي ام و هنوز توي كوچه سنتي گير كرده
هاي  چيان توي كوران مبارزه ت كه معدنچيان انگليس دمخور بوده و معتقد اس گيل رهبر معدن

چند دهه پيش، به اختيار خود نبودند و از درون شكست خوردند و براي همين بين هوا و زمين 
  .يك چپ بلند قد و الغر اندام. او يك چپ بالغ است. آويزان شدند

را ديگرمجال آن شور و مبارزه . زنيم انقالب و حيف و دريغا حرف مي از اين اواخر كمتر
زديم همه ي مسايل را  ها هم كه  با رفقا براي آرمان شرقي دل به دريا مي آن وقت. ندارم

باد   نويسيم و خودمان را گوييم و مي ديديم و حاال سي سال است كه مي سياسي مي
من حاال به آدم  شكست ما هنوز به تحرير در نيامده  و ي ام كه قصه برايش گفته. زنيم مي
 اش باج كنم و به مي آويز كه در پي مطالبات عقب افتاده، دايم ذهنم را حلق مانم حرفي مي بي
جاي من در اين جا قرص نيست و براي همين ميان ماندن و رفتن دو به شك . دهم مي

هاي  تنگناي غربت لرزه بر مهره. ام ِ پنجاه ساله ي يك سايه. خورم  كم غم نمي. هستم 
با اين همه . دوست ندارم كه گذشته به جانم آتش بزند پشتم نشانده و در ميانه باور و شك

درعمق دل ، راز آفتاب آن ديار خط ذهنم را . توانم به آن جا پشت كنم كنم نمي مي خيال
 .دهد مي كند و تسكينم مي هموار

از جلوي . بوي شب هنوز توي خيابان بود. هفته بعد، نزديكاي سحر از سفر برگشتم 
هنوز  ،استكه مشرف به خيابان  اش اق مطالعهتشدم ديدم كه چراغ  ا مي خانه ديويد كه رد

ني بعد خيال كردم كه آناخواسته  پا سست كردم و لحظاتي به فكر فرو رفتم و . روشن بود
  .شايد به مسافرت رفته باشد

. دو روز بعد، خروس خوان سحر از خواب بيدارم كرد و بي تعارف تو آمد. اما چنين نبود
كه امانم بدهد، قصه گم  بي آن گفت نيم ساعت است كه برگشته و. ر نداشت آرام و قرا

  . شدن برادرش را تعريف كرد
  "؟يبه پليس گفت": پرسيدم
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  ".دنبالشن": گفت
  .هيچ نگفت ".بچه كه ني. كنن  مي پيداش": گفتم 

  "كني ؟ مي برادرت آن حوالي ها گم شده ، توي لندن چه": بعد پرسيدم  
عجله كردم و چيزي همرام . رخت و لباس بردارم و برگردم پيش مادرماومدم ": گفت

  ".يه مدتي طول بكشه ،ممكنه موندم. نبردم
  "گردي ؟  مي كي بر ": پرسيدم 

  ". امشب ": گفت 
  ". منم ميام  ": بي هوا گفتم 

زد و يك نصفه روز  مي پيشترها گاهي به كوه و كمر": بعد گفت . نگاهش باز شد
حوصله بود و با كسي  تنها و بي. اش بيشتر شده بود اين اواخر بحران دورني. شد پيدايش نمي
قبل از گم . آورد مي كرد و دهانش كف مي گاه و بي گاه غش صرع داشت و. شد  دمخور نمي

يكي . دهد  مي من حرفهاش را جدي نگرفتم و اين مرا آزار. اهاش بوديؤشدن دل نگران ر
برادرم ملتفت اوضاع  نيست ولي دلش مثل شيشه . كردنددوبار هم لب درياچه پيدايش 

  .سر خودش آورده باشد يباليترسم  مي .است
يك . كشيد مي خوب نفس جان داشت و وور قديمي هنوزلندر. نزديكاي عصر راه افتاديم
آلود توي يك مبل چرمي وارفته  و خواب مادر ديويد، نيم بيدار. نفس رانديم و خسته رسيديم

ولي از بس بيداري كشيده بود ذهن . اش زنگ زده بود ديويد به. آمدنمان را داشت خبر .  بود
  . هر دو كمي ويسكي خورديم و خوابيديم. متوجه حرفهاي ما نبود او

مان را  قهوه. شپزخانه منتظرم بودندآپيرزن و ديويد توي . صبح خسته و گيج بيدار شدم
تا پاي . تا درياچه مسافت زيادي نبود. ور شديموركه خورديم پيرزن را جا گذاشتيم و سوار لند

  . داد مي هوا، بوي كوهستان. بعد پياده از تپه باال كشيديم  ماشين رفتيم و تپه با
باالي درياچه مرغان . زد و از ما كمي دور بود مي آن دست تپه، درياچه سراسر آبي

ن مه سبك آتوي . شدند مي وار به سطح آب نزديك بزدند و گاه اري مي دريايي چرخ
. كرديم مي شانه به شانه ديويد ايستاده بودم و درياچه را نگاه .دم گاه و نور كم رمق تازه حبص

 سر براورده آن كمانه ي يك كلبه ساحلي در دل دامنه تپه بود و دود سياه رنگي از لوله
كلبه  با   درامتداد ساحل و در چند متري وار سه تا قايق به رنگ هاي مختلف، اريب. كرد مي

دست سرماي دم صبح  از غواص دير كرده بود، به ناچار. قل و زنجير به هم بسته شده بودند
كه برسيم مرد ميان سالي بيرون از كلبه ايستاده بود به  پيش از آن. به طرف كلبه رفتيم

  .اسمش جان بود. تا رسيديم جلو آمد و خودش را به من معرفي كرد. انتظار
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آمدنا  . كمي  با ديويد چاق سالمتي كرد و بعد برايمان قهوه ريخت تو كه رفتيم، اول
اي سه روز به اين  ها هفته ديويد برايم  گفته بود كه با جان از جواني آشنا بوده و او تابستان

  . دهد مي آيد و قايق موتوري به گردشكران كرايه مي جا
 جان، برادر ديويد را. زد مي رهاي آتش پرپ شعله. كنار شومينه خيمه زديم. كلبه گرم بود 
 هر خرآگفت برادر ديويد را روزهاي  مي .داد مي شناخت و حين خوردن قهوه  گرفته نشان مي

داده  نشسته و رغبتي به قايق سواري نشان نمي مي ديده كه  لب آب مي هفته كناردرياچه
  .است 

 ولي ديويد طوري نشان ،هواي خودمان مانديم هرسه خاموش و در براي چند لحظه
باالي تپه هم كه بوديم رد برادرش . دهد مي رساند كه درياچه بوي برادرش را مي داد كه مي

  .پرسيد  مي را از چشمهاي من
كول پايين  ساكش را از. كمي كه گرم شديم و سرما را تكانديم غواص پيدايش شد

گرفته  درياچه كه  به   كشيد به عكس قاب مي گذاشت و در حالي كه  قهوه اش را هورت
سينه ي ديوارچوبي كلبه اويزان بود نگاه كرد ودر برابر چشمان بالتكليف من از طول و 

  . عرض و عمق درياچه  سخن گفت
دانست و من به  مي ديويد طرز راه انداختن قايق را. لحظاتي بعد سه تايي سوار شديم

ديويد . دلم باز نبود.  نشست مي رتمه روي آب بود و خيس  بود و روي صو. اختيار او بودم
چندين بار آمد و دوباره برگشت . نگاه به آب داشت و منتظر غواص كه باال بيايد و خبر بدهد

از آب بيرون  خر را زد وآ وقتي كه غواص  گشت شعاع زيادي از درياچه را گشتيم و. زيرآب 
  . ديمبه كلبه برگشتيم و استراحت كر.  از سرما كوفته شده بود ،آمد

  . بار دوم جان را به جاي من بردند و من تنها توي كلبه ماندم
. ماند بال نگاهم به  راحتي باز نمي. از خستگي نا نداشتم. كنار آتش شومينه  لم دادم

دمي بعد ناخواسته حس كردم كه جذب  .  كردم مي صداي رگبار وهجوم باد بيرون را حس
هايم  كم كم پلك.هواي غريبي از روز بود . زنده بود در ذهنم تصوير درياچه. درياچه  شده ام

هوا صاف و از مه خبري . سرانجامي با غواص به درياچه رفته بودم  در يك بي. جمع شد
. چرخيدند مي گله گله مردم كنار آب جمع بودند و دور هم.  تيغ آفتاب روي آب بود. نبود

 غواص را رصد م كرده بودم ويك پام اين ور و يك پام به آن ور درياچه بود و سر خ
 صداي برخورد موج ها به من. گشت مي كردم كه هنوز رمق داشت وتوي آب دنبال ميت مي
من حتي صدايش را . ديدم مي ديد و من يك چيزي آن پايين بود و غواص نمي.  رسيد مي
. آن ته چيزي بود كه تكان نداشت و دور از دسترس نبود. نشنيد شنيدم و غواص نمي مي هم

با دست باريكه آب ميان دو سينه ي كوه را به . توي دل آب، غواص آشوب زده گم شده بود
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به . مد  و كنار آب دراز كشيدآلحظه اي نگذشت كه غواص از آب بيرون . غواص نشان دادم
من جان گرفته بودم و در خود . اكراه دست پيش بردم تا كمكش كنم ولي وقعي نگذاشت

به دامنه تپه ها كه رسيدم چشم برگرداندم . شد مي رفته رفته باريككردم و درياچه  مي سير
چرخيدند  مي مردم زنجيروار دور گرفته بودند و گرد كلبه. و كلبه چوبي و ساحل را نگاه كردم

 شان ديگر دير شده بود و گرنه به جمع. شنيدم صدايشان را واضح نمي. خواندند مي و ورد
  .ني بعد به زير آّب رفتمآ. كار تمام بود. كردم مي پيوستم و چشمه چشمه گريه مي

ن زير، در يك باغ باستاني كه درخت هاش از توش و توان افتاده بودند جسد من بود آ
اي كه دور و بر جسد جمع بودند از روي  مرگم را عده خبر. حرف پلك خوابانده بود يكه ب
  .كردند مي نويس اي پاك نوشته نويس دست چرك

  
  
  
  

  ي جنگ زمان  هاي گذشته شماره
 هاي نويسندگان جنگ زمان را و كتاب

  :هاي آنالين از فروشگاه
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  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد



 

 نسرين مدني

 هم شكل
  
  

من هاي  هم اتاقي از كي هيچ. را ببينيمها  آنتوانستيم اتاق  مي ما از پنجره اتاق خودمان
 .كردم مي توجه طرف كردند كه من به آن  نمي توجهقدر  آن

موهايش را مثل  ديگري .تنه نيم يكي دامن كوتاه و ،پوشيد مي بگ يكي شلوار نيم
ها  و زن پسرها و دخترها، مردها. كرد مي هاشان هم با ما فرق قيافه .داد هوا مي اينشتن
 .برعكس ما. داشتند جور واجوريهاي  شكل

كه دوست كسي  با هرها  آن. پيدا كردها  آناتاق  شد تو مي خالصه همه جور شكلي
 .ندديخواب مي داشتند

فهميدم چطور  ،را ديدمها  آنوقتي . شد مي داشت چهارتاهايم  كه ديدم چشم اولين بار
 ين حس را نداشتيم انگار خواجه يا عقيم به دنياما ا. برعكس ما. هم مي خوابند روي دو نفر

 يم كه بلد باشيم ازا هما بود ولي آن طور تربيت نشد خوابي در شوق هم شايد هم ،آمديم مي
 .لذت ببريم ديگر هم

حتي اجازه داشتند  ،كنند مي خيلي راحت زندگيها  آنآوردند كه  مي خبرها  و بچه رب
اگرچه خيلي از . مان را پوشانده بود خانه ور تپه آنچمنزار بزرگ كه تن  بيايند به آن
 ما، هم ساكنان اين خانه و. اما يك شباهت مهم با هم داشتيم ،داشت هم فرق چيزهامان با

 پسري بود موها  آنصاحب . كرديم مي صدا "صاحب"را  هم ساكنان آن خانه، رئيس مان
 كه پسري بود با موها و عكس صاحب مابر  .چشم هايش هم آبي بود. تودل بروو بور 
 .سياههاي  چشم

ما، همگي، . دست صاحبش را گاز گرفته استها  يك بار شنيديم يكي از آن وري
كرديم، اما وقتي شنيديم كه صاحب هيچ كاريش نكرده  ميبراي او تصور عقوبت بدي ر ا

 .اين موضوع نقل مجلس شده بودها  مدت . آورديم است، داشتيم شاخ در مي

همه يك شكل . داد مي آمد ما را بازي مي صاحب. كرديم مي زندگيها  آنما عكس 
. اي بود موهاي همه فرفري يا صاف اما قهوه. همه ما صورتي يا سرخ بود لپ. داشتيم

كه  اينرفت و براي  مي سراش  گاهي كه خيلي حوصله. مان بود تن پيراهن گل منگلي هم
بعد . داد مي داد و فرمان حمله يا آتش مي مان به دسترا ها  آن را امتحان كند ،ها  انواع تفنگ

 .كرديم خود آتش ميهاي  ما هم به هم شكل
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  "؟گيريم زير باران گلوله مي راها  آنچرا " ،پرسيدمها  و بچه اوايل نه، ولي بعدها از بر

 ".دشمنند آنها" ،همه گفتند

 ".دآي نمي شان به دشمن شكل. آخر ما همه عين هميم" ،گفتم

 ".شود تا نشناسيمش مي دشمن هم شكل ما ؛همين ديگر "، دگفتن

خودي را از غير  تشخيص دوست ودشمن را از دست دادم وها  اين شد كه تا مدت
تن  كند و مي آخر خيلي سخت بود ما كه عين هم بوديم چرا يكي آتش. شناختم خودي نمي
داد به  مي به دستمانبعد كه صاحب تفنگ هاي  اين بود كه دفعه. شود كش مي آن يكي آب

 .شكل را بكشم، بي آنكه دوست يا دشمن باشد خواهم يك هم اين نتيجه رسيدم كه مي

اسلحه "، گفتند سرزنشم كردند وها  بچه و بر. يك بار يادم است روي تفنگ عق زدم
 ".قت را بريز روي زمينع. مقدس است

 استم بگويم حيفمخو. زمين بوي گياه دهد؛ مي خواستم بگويم اسلحه بوي باروت
زمين . دهد مي زمين حتي اگر به آن خون ببخشي به تو گل. عق بريزم آيد روي زمين مي
 .اما نگفتم ،آزار است بي

 هم بحث يا درباره چيزي باها  آن. جنگيدند نمي شكل آن ور ناهم يها بر و بچه
 كردند يا دعا مي خوابيدند يا نقاشي مي كردند يا روي هم مي بازي كردند يا ورق مي
 .خواندند مي

كارشان دقيق  قدر در آن.بود  شانچشمم خيلي دنبال. دادند مي هواي تازه قورتها  آن 
 كي دانستم كي با كي و مي .شناختم مي همه راهاي  حاال رفتارها و روحيه شده بودم كه

بوم تا آخر شب چي روي  شود و مي كي در بحث پيروز. بازد را مي كي بازي .خوابند مي
 .شود مي خوانده كتاب مقدس چند ورقش كشيده و

اند، فقط فرقمان در اين بود  زده وخسته شده هم يك طورهايي دلها  آنبعدها فهميدم 
 .ديرترها  ، آنكه ما زودتر

گذاشته شان قدر راحت كردم كه چرا صاحبشان اين مي مدام به اين فكرها  روزها و شب
 .است

ها  آندهد چرا گستاخي  نمي ، تفنگ به دستشانها  الحامتحان س و ميچرا براي سرگر
با روش صاحب ما زمين تا ها  آنبه اين نتيجه رسيدم كه روش صاحب . كند را تحمل مي

 .شد مي راهشان متفاوت بود اما به هر حال راه هر دو به يك جايي ختم.  آسمان فرق دارد

فهميد او  مي اگر صاحب ما. داشتند ميدو خانه چقدر با هم چشم هم چش ان اينصاحب
افتاد روي پنجره ما  مي از آسيابها  راحتتر گذاشته است آن موقع تا وقتي آب ر اها  بر و بچه

 به صاحب ما حسادت مينفه ميهم بفهها  آنصاحب . را نبينيمها  آنكشيد تا ما  پرده سياه مي
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و تميز  همه تر. دجنباندن مي بيشتري داشت كه برايش دمهاي  شكل هم صاحب ما. كرد مي
اي و با  سرخ يا صورتي با موهاي فرفري يا صاف اما قهوه هاي شيك با لپ. بودند

 .گل منگليهاي  پيراهن

انصاف  از .هم موفق شد تا حدودي ما را تطميع كند وهاي  چند بار سعي كرد برو بچه
رفتند  ها مي آن. ور رفتند آن ها مي وري اين باز هم ، هم تطميعي در كار نبود اگر ، حتانگذريم

خوابيدند و  مي –مثل نديد بديدها  –دويدند و با مردها  مي اما با وجودي كه تو چمنزار
 گرفت و تو اتاق كه شان ميآخر شب دل شدند، قاطي ميها  كردند و تو بحث مي نقاشي

ما كرديم چشم از اتاق  مي را خاموشها  چراغ نشستند پاي پنجره و تا وقتي ما مي رفتند مي
. يك پسر مو بلند مو بور طرح دوستي ريختم طريق همين پنجره با يك بار از. داشتند نمي بر

يك روز پيراهن گل منگليم را داد . داشتيم دوست –به دور از چشم بقيه  - ديگر را  خيلي هم
 .ام را ديد چشم هايش چهار تا شد وقتي پيژامه .باال

  "پوشيد؟ مي ارها  پيراهنتان اين شما هنوز زيرِ" ،گفت

  ".آره" ،گفتم
 ".ايد بابا چقدرعقب مانده" ،گفت

 كشيدي پايين كه من هر كاريقدر  آنشلوارت را . ايد جلو افتاده هم چقدر شما" گفتم،
 ".شود كه نمي به خط باسنت نيفتد كنم كه چشمم مي

 .هر دو خنديديم

تو دوست نداري " ،پرسيد مي .او دوست داشت بيايد قاطي ما شود و مثل ما فكر كند
 "؟قاطي ما شوي

دانم كه  مي به غير از اين،. زند مي چون آن وقت دلم براي خانه خودم پر. نه”، گفتم مي
آرزو نكن بيايي . شوي مي شكل بقيه تو اگر بيايي جاي من، هم. خوشبختيد نه مانه شما 

 اق من باشد ديگراگر چشمت به ات. طلبد مي چه خالقيتيتان  كن اتاق و خانه برو فكر. اينجا
گيرند كه خودكشي كنند و  مي استعدادهاي ما ياد. و ديگران خدمت كني تواني به خودت نمي

 ".كنيم شان نميايم و هيچ كاري براي جلوگيري از انتحار ما دست روي دست گذاشته

را، همه ناهم شان  همه كه صاحب تا روزي ،ديگر را ببينيم ديگر بعد از آن نشد كه هم
همه، دوستم را  از جلوتر. را به رديف پشت سر هم صف كردها  همه عروسك را،ها  شكل

 .گذاشته بود

اما تمام حواسش به  ،صاحب ما تو حياط ، خود را سرگرم ماشين كنترل كرده بود
 .بود كارهاي او

مچاله كرد و با دندان سفيدش اش  رود كه چطور دوستم را تو پنجه نمي هيچ وقت يادم
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بعد مهلت فرار نداد و همه را . جدا كرد و خون به صورت صاحب پاشيدتن  سرش را از
 دوستم خس خس .هايي كه از خانه ما به آنجا مهاجرت كرده بودند آن قصابي كرد حتي

هاي  خورد اما نگاهش ، نگاه چشم مي شد و تكان مي آن ور تنش ، بي سر اين ور .كرد مي
 .قاب گرفتاو آسمان همرنگ چشمش را  آبي

 خورد؟ مي نگفتم شكست”، گفت مي مدام. گنجيد نمي صاحب ما تا چند روز درپوستش
او در وصف روش غلط صاحب آن هاي  راني تا چند وقت سخن روشش غلط است؟ نگفتم

اما من زودتر از هر كس ديگر فهميدم كه  .كرد ميمان صحيح خودش سرگرم خانه و روش
خوشحال بود كه به قدر  آنآن روزها . رود مي رساش  يا زود حوصله او از نداشتن رقيب دير

 .خوراك قارچ داد ،خورديم مي ما، مايي كه هميشه بايد سوپ

آن هم يك جورش  ،روز فقط سوپ هرما  چرا" ،از سرآشپز پرسيدم يادم است يك بار
 "؟خوريم مي را

خانه  يكي صاحب آن ماجراي هنوزشايد چون  .كشتنم را نداد خدايي بود كه دستور
 .سريع رفت و به صاحب گزارش داد. بودداغ 

تان  چيزهاي ديگر به شما حرام است چون به معدهكه  اينبراي "صاحب گفته بود، 
 ".سازد نمي

بعد از خوردن غذا  .آمد مي كردند كه صاحب خوشش مي هميشه كاريها  بر و بچه
  ".يذ بودغذا خيلي لذ جان، صاحب" ،چرخاندند كه يعني شان ميشكم دستشان را روي

از بس شكل  كردم و مي قايمها  و پسلهآن پشت ها هميشه خودم را  من اين جورموقع
 .چرخاند پيدا نبود نمي روي شكملوليديم اگر يكي دستش را  مي توي هم هم بوديم و

  

 ٭ ٭ ٭

  

 .تو باعث ننگ مايي  - 

 .زشت و قبيح. تو زشتي - 

 .بين شودحب به ما هم بدتو باعث شدي كه صا - 

گوييم اتاق قشنگ  مي شا هچرا همكه  اينمن گناهي ندارم اگر گفتن " جواب دادم،
چرا . كنيم اتاق قشنگ است مي رقصيم ، يك بار بگوييم چرا فكر جنبانيم و مي مي است و دم

 من ديگر حرف ،جرم است ها اگر اين حرف. شود مي جمله ضبط روي سيستم مغزي مان اين
 ".زنم نمي

داده بودند  "ناهم شكل"و  "ناجور"به من لقب . بودند طردم كرده چند روزي بود كه
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. فريم را نوازش كرديكي آمد موهاي فر. ام كردند حرف را زدم كم كم دوره ولي حاال كه اين
. يكي آمد چين پيراهن گل منگليم را صاف كرد. صورتيم را ماچ كرد هاي يكي آمد لپ

روزي كه همراه صاحب، مستندي از اما من از . لطف كردند خالصه به من خيلي
، جلوتر از همه كشته شد بورمآن از روزي كه دوست مو  تر از اندازي مارها ديدم و قبل پوست

تر، از روزي كه  هم قبل تالشي كرده بود، و باز و بعدها فهميدم كه براي آشتي با ما چه
روزها، خواستم از اين پوست ديدم، از آن  ر اها  و آن وريها  زدگي و خستگي اين وري دل

 خواستم مهر و. هاي ديگر هم باز باشد خانه مان به روي عروسك جدا شوم و خواستم درِ خانه
اتاقمان يك جور نباشد و نور  خواستم دماي. هواي تازه را هورت بكشدبتواند مان پيچ بدن

چشممان با . گرما را بچشد مان سرما وخواستم پوست. رو به تاريكي نباشدالمپ هميشه 
. شكفته شود ديگر به لبخندهاي  خانه هاي بچه و روشنايي بخوابد و لب هامان از ديدن بر

خالصه . فراوان داشته باشيم يها و تراسها  دوست داشتم به غير از يك دريچه، درها، بالكن
 .ديگر وصل كندهاي  و بچه اي باشد كه ما را به بر خانه روزنه جاي در هر

كرد ديگر نتوانستم زبانم  مي ام آمد و شد پي جمجمه اين فكرها تو رگ و از آن روز كه
ديگر نتوانستم بگذارم زبانم فقط براي تمجيد صاحب، يا خوردن يا چند . نگه دارم را تو حلقم

 .الكي بچرخد حرف دوستانة

 غذاي او با غذاي ما فرق. غذا بخوردها  بر و بچهآمد صاحب با ما  مي به ندرت پيش
 .ردك مي

روي ها  بر و بچهوقتي غذايش تمام شد و چشم دراند تا از ديدن دست چرخاندن 
 ،خورده بودم -بر عكس هميشه - تا آخر  به عمدبيفتد، من سوپم را كه  به قهقههشان شكم

توي آن همه . ، بردمش باالدستم را روي شكم بسايمكه  اين تو بشقابم عق زدم و به جاي
 .هم قايم نشدمها   پشتپس و آن . شد پنهان كرد آمده بود نميشكل دستي را كه باال  هم

گفتند دشمن  مي جنگيديم كه مي از روزي كه تفنگ به دست گاهي تن به تن با كسي
پاشيد روي صورتمان و خال خالي  شان ميكرديم و خون مي را تو قلبشان فرو است و چاقو

ه بدنمان پر از پيچ و مهره است درد فهميده بودم ما، اجتماع عروسك ها، ما ك، كرد مي مان
 .فهميم مي را

 .اين كار را نكردم. خواست سوپ را بخورم و بشقابم را ليس بزنم

بند بند  يشكست ، درد تو مي دست معترضم را هاي وقتي صاحب دانه دانه سر انگشت
د و دستم را از بازو كن. پيچيد مي ريز و درشت آن يتو ،ام شكسته و نشكسته استخوان هاي

 .از پيچ و مهره ،پنبه سالحي بود از پوشال و. نبود، تفنگي از آهن حاال سالح من تفنگ

يادم  .قدر عصباني نديده بودم آنهيچ وقت صاحب را . آن يكي دستم را هم باال بردم
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چم و  ما بايد .يك پسر بچه بيشتر نيست ما صاحب"ها گفته بودم،  بر و بچه است يك بار به
ما كه وقتي نطفه  .مادرش عمر داريم بيشتر از پدر و احت ما كه. يادش بدهيم زندگي را خم 

ما به پشتوانه فكر اولين . مادر به فكر ساختن ما افتاد اولين بچه تو رحم مادر نقش بست و
. ما بايد قاعده را تعيين كنيم. چطور بازي كند ما بايد يادش بدهيم. ايم مادر آفريده شده
 "...ما. بور را دوست داشته باشد چطور پسر مو. ان دوست باشدچطور بايد با ديگر

كرد آنجا و  مي شد و گرنه پرتم نمي خانه روبرو، ديگر پيدايش خوب شد كه صاحبِ
دادم در  مي ترجيح ،بود مي اگر باز هم صاحب آن خانه. گيرم مي خطها  آنكه از  زد مي بهتان

 .خودم شكنجه شومهاي  شكل بين هم اتاق خودمان

 ام مثله. خوريش را روي دماغم كشيدچاقوي غذا. يكي دستم هم كنده شد حاال اين
اي به اسم  يادم آمد دوست مو بورم از پرنده. كرد مي تكه بند از بندم جدا تكه. كرد مي
 .شد مي متولد يزده بود كه از خاكسترش فونكس ديگر برايم حرف "فونكس"

اما آن موقع يادم است  - برعكس آن وري ها -  دانم، من كه كتاب نخوانده بودم مين
 .مال همه است ،نيستخاصي  ي فونكس مخصوص عده فكر كردم

از همان اول . كنم جد همه ما دهاتي بود مي دهاتي بودند و فكرها  اجداد ما عروسك
پدر و مادر من و دوست مو . مادر اولمان آجر روي آجر گذاشتند پدر و. نداشتيم كه آبادي

 .ودبورم يكي ب

حاال در چشمم . را چه با شهامت جلو داده بوداش  دوستم وقتي به مردن تن داد سينه
 .يك فونكس نيست او چيزي جز

حاال ديگر هر . كرد مي ام درد اول سر انگشتان شكسته. پاها هم از زانو بريده شد
 .شد مي دردي به دردهايم اضافه ،شكست عضوي كه مي

  .كشد مي بزايد چه رنجي يفونكس ديگركه  اينفونكس براي 



 

  كاشاني. مهدي م
  حرير پاره
  تقديم به رومن پوالنسكي

  
  
  
 كمي

باز، در حالي ميان خواب و بيداري، روي تخت دراز كشيده بودم و به عكس  با چشماني نيمه
داد با  عكس متعلق به مرداد ماه بود؛ دشت وسيعي را نشان مي. كردم تقويم ديواري نگاه مي

  .از نور خورشيد سايه كرده بودند  ش را درختان پراكندههايي سبزرنگ كه قسمت يچمن
آمد، اما براي  تر خانمي براي اين كار مي پيش. آن روز را به تميزكاري خانه گذرانده بودم

صداي مسواك و قرقره كردن . خسته بودم. ها گفته بودم ديگر نيايد جويي در هزينه صرفه
خش  همان روتين آشنا، اول خش. شنيدم ز پشت در بسته، ميخسرو را از دستشويي، ا

هاي پشتي چپ و راست،  هاي جلو، بعد صداي خفه حركتش روي دندان مسواك روي دندان
داد، و آخر سر قرقره دوم و باطمأنينه  هاي دهان را بيرون مي بعد قرقره اول كه بايد اضافه

  .هاي آخر بود كه براي تميزكاري
هنوز لباس بيرون به تن داشت، اما به شلوارك جين كه پاي من بود . داز دستشويي درآم

  »جوري بخوابي؟ خواي اين مي«اشاره كرد، 
  .خواب پيچيد دهانش را كه باز كرد، بوي خميردندان در اتاق

  ».منتظر بودم بياي بيرون«
به  خوابش را پوشيده بود و اي كه من به دستشويي رفتم و بيرون آمدم، لباس  در فاصله

كه  آن بي. خيسم را به بلوزم ماليدم دستان نيمه. خواند خيز روي تخت روزنامه مي حالتي نيم
خوابم را بيرون  از داخل كمد، لباس. موقعيت خودش را تغيير دهد از گوشه چشم وراندازم كرد

  .آوردم
  »چه خبر از دنيا؟«

  .ر آن بيابدنگاه خسرو به روزنامه بازگشت، گويي كه بخواهد جواب سؤال را د
  »…تحريم و گروني و قيمت دالر و . همون چيزاي هميشگي«

سرم را . ام را به تن كردم دست قديمي بلوز و شلوارك را درآوردم و لباس خواب يك
  »!ماشاهللا خوش خبر هستيا«خواب بيرون نياورده بودم كه جواب دادم،  هنوز از لباس
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  »!بيا خودت ببين«لي تخت انداخت، گي روزنامه را روي نيمه خا حوصله خسرو با بي
الزم «چراغ را خاموش كردم، روزنامه را هم روي ميز كنار تخت گذاشتم و دراز كشيدم، 

  ».كنيم داريم همين اخبار رو زندگي مي. نيس
ش  امروز همه«خسرو ابروانش را باال كشيد و با صداي بلندي بازدمش را بيرون داد، 

داره جدي جدي همه پولشو از كارخونه بيرون . يممشغول تسويه حساب با بهرنگ بود
  ».حتي بليط هواپيماشون رو هم خريدن. كشه مي

. باز دراز كشيد و آرنج يك دستش را روي چشمانش گذاشت با گفتن اين حرف، طاق
  ».شايد ما هم بايد بريم«بازويش را فشردم، 

و خواسته بودم كه براي از زمان بارداريم سر آرمين بارها از خسر. اين حرف جديدي نبود
اند و از  گفت كه كارخانه را تازه راه انداخته مي. رفت خسرو زير بار نمي. رفتن اقدام كنيم

اندازي  هاي اول راه كوران سال. لحاظ اخالقي درست نيست كه سه شريكش را تنها بگذارد
هاي  ماما با شدت گرفتن ركود و تحري. كه گذشت كارخانه به تدريج به سوددهي رسيد

هاي  يك سال قبل فهميدم كه يكي از شريك. تر شد سياسي و اقتصادي اوضاع سخت
ها  اما مطمئن بودم كه خسرو زودتر از اين. خسرو، بهرنگ، قصد مهاجرت به استراليا را دارد

چند ماه پيش هم از همسران دو شريك ديگر شنيده . دانست و از من مخفي كرده بود مي
وقت در اين مورد با خسرو حرفي نزده  هيچ. اند به كانادا اقدام كردهبودم كه براي مهاجرت 

هاي مزمن او فقط مهاجرت بهرنگ   گي ها و خسته گي حوصله زدم دليل بي بودم اما حدس مي
  .داد شان را از دست مي ها و سرمايه به زودي همه شريك. نبود

كردم، لحنش را  ري مياگر اصرار بيشت. داد گي را مي سكوت خسرو همان معناي هميشه
خانه ما «داد،  گذاشت جواب مي كرد و با تحكمي كه ديگر جاي بحث نمي عوض مي
  ».ست هرجا كه بريم دربدري. اينجاست

تونم برم سر  آرمين كه بره مدرسه، منم مي. اسم خودم رو كالس حسابداري نوشتم«
  ».كار

  ».شه ياوضاع شركت دوباره درست م. الزم نبود خودت رو خسته كني«
دادم  ترجيح مي. ضرورتي نداشت باز تكرارش كنيم. ها را قبال هم كرده بوديم اين بحث

  .به آرمين صحبت كنيم و اتفاقي كه تازه افتاده بود راجع
يه لحظه كه جارو از برق دراومد و خاموش شد، . كشيدم امروز داشتم خونه رو جارو مي«

  ».زد ي حرف ميداشت با يك. صداي آرمين رو از اتاقش شنيدم
  »با كي؟«
  ».كسي توي اتاق نبود«
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  »كرده؟ خب داشته بازي مي«
زد، بين  هايي كه مي حرف. اما كنجكاو شدم. من هم اول همين فكر رو كردم«
  ».بين خودش بود و يه موجود خيالي. هاش نبود بازي اسباب
  »دوست خيالي؟«

ستم كه در فكر جواب بود؛ كه دان مي. بعد سرم را به نشانه تأييد جنباندم. مكثي كردم
  .هاي منِ مادر نيفزايد چطور رفتار كند تا بر نگراني

ها توي اين سن دارن، مگه نه؟ خود تو هم انگار داشتي، نداشتي؟ اسمش  اكثر بچه«
  »چي بود؟

  »!رويا«
  »...اين فقط يه دوره كوتاهه كه. شه مدرسه كه بره درست مي«زير لب گفت، 

  ».باهاش حرف زدم«نگذاشتم ادامه دهد، 
  ».چرا به روش آوردي ليال؟ ما نبايد تحريكش كنيم«

  ».بذار حرفم رو تموم كنم«آميز گفتم،  چشمانم را بستم و با حالتي سرزنش
. ش سيناست اسم دوست خيالي«با سكوت خسرو، چشمانم را باز كردم و ادامه دادم، 

ها  خاطر تحريم كارخونه داره اما بهباباش . ظاهراً خانواده سينا توي بحران مالي هستند
  ».شون رو عوض كنن حتي شايد مجبور بشن خونه. كارشون گره خورده

  .خسرو با حركتي سريع به سمت من برگشت
  »اينا رو از كجا ياد گرفته؟«
هاي ما گوش  به حرف. ها فرق داشته دوني آرمين هميشه با بقيه بچه خودت كه مي«
  ».ش توي دنياي خودتي تو هم كه اين روزها همه. هكن تجزيه و تحليل مي. ده مي

  .نشسته درآمد با تكيه بر ساعدهايش خود را باال كشيد و به حالت نيمه
  »ش چطوره؟ از قبل كه بهتره، نه؟ روحيه«
. اما من نگرانشم. خوره هاي ديگه راحت جوش مي با بچه. خنده گه و مي آره، مي«
چند ماه ديگه . كنيم از چيزي باشه كه فكر مي تر ترسم اين قضيه دوست خيالي جدي مي
  ».بايد تا اون موقع اين قضيه حل شده باشه. ره كالس اول مي

  ».گيرم فردا دوباره براش از دكتر كياني وقت مي«
  »خواي يه دكتر جديد رو امتحان كني؟ نمي«
نها گي آرمين رو از اون حال ت خودت االن داري مي. كياني دفعه قبل خوب جواب داد«

  ».تره شناسدش، باهاش راحت آرمين هم مي. و افسرده بيرون آورد
  .دست راستم را خم كردم و زير سرم، روي بالش، گذاشتم
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تا هوا خوبه . تو هم سعي كن بيشتر باهاش وقت بگذروني. دوني هرجور صالح مي«
  »...توي دار و درخت. نيك ببرش پيك. ببرش پارك

اش را از  نگاه خسته. تقاضاي غيرممكن كرده باشم جوابي نداد، انگار كه از او يك
پتو را پايين داده . كه گردنش را حركتي بدهد به بدنم خيره شد چشمانم برگرفت و بي آن

. انگار ترديد داشت چه بايد بكند. حركت ماند مدتي بي. خوابم باال آمده بود بودم و لبه لباس
  .خيري زير لب گفت به شب

  ».يپتو بنداز سرما نخور«
هنوز چراغ . اين را كه گفت دراز كشيد، پتو را روي خودش انداخت و به من پشت كرد

حجم . حركت بود بدنش مثل ميت بي. خودم را آهسته به او نزديك كردم. مطالعه روشن بود
وقتي واكنشي . دستم را زير پتو بردم و روي كمرش گذاشتم. بلعيد پتو دم و بازدمش را مي

اي  چند ثانيه. منتظر جواب ماندم. را بيشتر كردم و آرام روي شكمش بردم نديدم، فشار دستم
  »!ام ليال خسته«كه دستم را بلند كرد و به عقب راند،  گذشت تا اين

به سمت ديگر تخت غلت . فرو رفتن دهان خسرو در بالش صدايش را خفه كرده بود
تقويم ديواري گرداندم و با نگاه به سرم را به سمت . زير پتو رفتم و دمر دراز كشيدم. خوردم

چنين روزي را در . بازي با خسرو بشمرم تقويم سعي كردم روزها را از زمان آخرين عشق
هاي سنگين خسرو، چراغ مطالعه را خاموش  با شنيدن صداي نفس. صفحه تقويم پيدا نكردم

  .كردم
  

  دوم
م كه خسرو كليد را در قفل آورد پرده درمي هاي آخرين پرده سالن را از ميل داشتم قالب

آرمين تا صداي در را شنيد لگوهايش را رها كرد و به سمت پدرش . چرخاند و وارد خانه شد
ها را جلوي آرمين گرفت و  يكي از كيسه. اي مشكي بود در هر دو دست خسرو كيسه. دويد

است كرد از او خو با لحني پرهيجان كه معموالً براي حرف زدن با آرمين استفاده مي
آرمين سعي كرد دستش را در كيسه كند و بسته داخلش را . محتواي كيسه را حدس بزند

جعبه بزرگي از كيسه درآورد . خسرو مانعش شد و او را وادار كرد چشمانش را ببندد. دربياورد
زده بسته را از پدرش  آرمين چشمانش را باز كرد و هيجان. و جلوي چشمان آرمين گرفت

  .بازي جديدش را باز كند ر دوان دوان كنار لگوهايش رفت تا اسبابگرفت و بدون تشك
تازه خسرو متوجه من و . كردم اين صحنه را از باالي صندلي، كنار پنجره نظاره مي

  .پرده شد هاي بي پنجره
  »هاي خونه رو درمياري؟ سردش نشه؟ چرا داري لباس«
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ش را باز كرد و وقتي رسيدم هاي بند كفش. از صندلي پايين آمدم و به سمت خسرو رفتم
  .اي را از كيسه دوم خارج كرد شده هايم را بوسيد و بسته كادوپيچي گونه

  »!اينم مال مادر بچه«
يك . بسته را گرفتم و بازش كردم. كرد ها بود كه ديگر خسرو از اين كارها نمي مدت

  !واقعاً زيبا بود. بيرون آوردمش. پيراهن ابريشمي داخلش بود
  »مناسبتي؟به چه «
  »دوستش داري؟! به مناسبت وجود داشتنت«
  »!سليقه هستي خوش چه قدريادم رفته بود كه «

خواست فكر كنم كه آن شب شاد  دلم مي. اش از ته دل بود خنده. در جواب فقط خنديد
. زد خسرو ديگر با من از كار بيرون حرف نمي. هاي چند ماه اخير خط پاياني بود بر مرارت

همواره ! ترسيدم مي. خواستم بپرسم نمي. هايش هستند يا نه كه آيا هنوز شريك دانستم نمي
حتماً ... اما حاال. در هول و والي آن بودم كه يك روز بيايد و بگويد شركت ورشكست شده

  .خبر خوشي داشت
وقتي آرمين خوابيد، يك . گويش را حفظ كرد چنان روحيه شاد و بذله سر شام، خسرو هم

كردم كه چطور با دقت  زيرچشمي نگاهش مي. ها كامل ديديم ي را بعد از مدتفيلم سينماي
هاي تلخ دلگير  خنديد و در قسمت دار مي هاي خنده در لحظه. در فيلم عميق شده است

پاي او  من هم پابه. كرد گاه به شوخي از طنازي هنرپيشه زن فيلم تعريف مي گه. شد مي
خوشحال بودم كه هم آرمين مدرسه را به راحتي . بودآمدم، اما بيشتر حواسم به خودش  مي

خسرو . بهبود آرمين را مديون دكتر كياني بوديم. پذيرفته و هم خسرو حال و روز بهتري دارد
كرد كه مطبش از پارسال  و در تأييد حرفش اضافه مي» !دكتر كياني حرف نداره«گفت،  مي

  .تر شده است خيلي شلوغ
به روال عادت، سالن را . خواب رفت خسرو زودتر به اتاق. ودفيلم كه تمام شد ديروقت ب

هاي سالن را خاموش كنم لگوهاي آرمين هنوز  خواستم چراغ وقتي مي. كمي مرتب كردم
از روي تأللوي . كادوي آن شبش يك بسته لگوي جديد بود. داخل سالن پخش بودند

هاي  آرمين به كمك قطعه. نو و كدام كهنه هستند  شد تشخيص داد كه كدام ها مي قطعه
اش چهار آدمك لگويي  در حياط خانه. تر از هميشه ساخته بود جديد، خانه و حياطش را بزرگ

  .هاي يكسان يك زن، يك مرد، و دو پسر بچه با رنگ: بودند
كند به نشانه من و خسرو و  قبالً ديده بودم كه آرمين سه آدمك لگويي درست مي

آيا دوست خيالي برگشته . هاي پريشان را در من زنده كرداضافه شدن چهارمي، فكر. خودش
  .بود؟ شتابان رفتم تا با خسرو حرف بزنم
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كه پتو را كنار بزند، رويش دراز كشيده بود و لباس  خواب، خسرو بدون اين در اتاق
لباس را به كل فراموش . خوابيدم پهن كرده بود ابريشم صورتي رنگ را سمتي كه من مي

كه موضوع ناخوشايندم را  بايد قبل از اين. خواستم توي ذوق خسرو بزنم ينم. كرده بودم
  .كردم مطرح كنم، كادوي خسرو را امتحان مي

  »!خواستم بپوشمش به جان خسرو االن مي«
. هايم را درآوردم جلوي آينه ايستادم و لباس. خسرو با سكوتش نشان داد كه منتظر است

دلم براي اين نگاهش تنگ شده . كند يره نگاهم ميديدم كه خ از داخل آينه خسرو را مي
ها بود كه آن نگاه از من دريغ  شايد چون مدت. كشيدم خجالت مي. بود؛ مشتاق و شهواني

سريع لباس را به تن كردم و قبل از . كرد ديد، اما نگاه نمي مرا برهنه زياد مي. شده بود
آميزش گوياي  نگاه تحسين. و برگشتمكه خودم را با دقت در آينه بررسي كنم، به سمت ا اين

طرح بود، اما  لباس واقعاً خوش. سرم را دوباره به سمت آينه چرخاندم. رضايتش بود
از باال بند نداشت و از پايين، . پوشيدم ها مي هايي كه در مهماني تر از ساير لباس جسورانه

  .گرچه بلند بود، اما چاك جلويش تا باالي ران رسيده بود
را تكرار كرد،   آمد، سوال اول شب كه به سمتم مي جايش بلند شد و درحاليخسرو از 

  »دوستش داري؟«
هاي  شايد فقط واسه مهموني! دونم نمي... ولي واسه مهموني! خيلي! خيلي قشنگه«
  »...تونم ها نمي جلوي مرد. زنونه

  ».شايد فقط بايد واسه من بپوشي«
به . اي خسرو روي لبانم قفل شده بودنده لب. خواستم چيزي بگويم اما فرصت نكردم

كه سرش را عقب برد، به در اشاره كردم، اما باز هم عطش خسرو اجازه نداد  محض اين
  .خودم را در بازوانش يافتم و بعد روي تخت. دهان باز كنم

  »...آرمين! خسرو در بازه«
  »!به جهنم«

كرد  داشت سعي مي. شد نميهنوز باورم . بوسيد ام را با حدت و شهوت مي گردن و شقيقه
اما انگار با اين . ام را باال آوردم تا زيپ لباس را از پشت باز كند سينه. لباس را پايين بياورد

با صداي پارگي سرم را باال . كارم بيشتر تحريك شده بود كه از همان جلو، لباس را دربياورد
اين اتفاق، به جويندگان گنجي اعتنا به  خسرو بي. لباس از باال شكاف برداشته بود. آوردم
دهانش باز و . يك لحظه سرش را باال گرفت. اند ماند كه سرانجام به هدف رسيده مي

هاي جلويش را  آن شكاف آشناي بين دندان. پنهان بود مردمك چشمانش زير پلك نيمه
ساس ام اح شان را با پوست سينه ها پايين رفتند و فقط تماس اما خيلي زود دندان. ديدم مي
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حتي . خودش نبود. شناختم اين خسرو را نمي. نحوه معاشقه خسرو تغيير كرده بود. كردم
كردم؟ ديگر از فكر  بازي را با خسرو مطرح مي كي بايد قضيه اسباب. آرمين هم خودش نبود

دوست خيالي ! ها شستن پرده. اش فكر و فكر و فكر همه. كردن و نگران بودن خسته بودم
تسليم شدم، سرم را عقب . خواست به هيچي فكر نكنم دلم مي! ي خسرومشكل مال! آرمين

خسرو دو سر لباس را از پايين گرفت و با فشار، چاك را تا باال . دادم و دستانم را باال گرفتم
خواستم لذت  مي. هم فشردم ها را به ها را بستم و لب چشم. لباس از جلو باز شد. ادامه داد

خواستم  مي. مان بود را ريزريز كند چه بين ام اين حرير را و هرآنخواستم خسرو تم مي. ببرم
وزن خسرو را روي . داد ام، هراسم از بيداري آرمين، اجازه نمي جيغ بكشم اما حس مادرانه

هاي بسته خسرو مواجه شدم كه در  هايم را كه گشودم با چشم چشم. خودم احساس كردم
ها روي نرمي حرير باال و پايين  يم همراه با تكانها دست. ام بودند متري فاصله چند سانتي

برچسب قيمت . ها دست راستم به چيزي برخورد كرد در يكي از رفت و برگشت. شدند مي
. رقصيدند چندين صفر روي مقوا مي. ديدم در آن وضعيت درست نمي. نگاهش كردم. بود
فكرم درست كار . شدبرچسب از دستم رها . همه صفر نخريده بودم وقت لباسي با آن هيچ
  .بلعيد هاي خسرو مي هايم را فرياد جيغ. هاي خودم را خفه كنم ديگر الزم نبود ناله. كرد نمي

ام ليز خورد و سردي عرقش را   صورت خسرو روي گونه. اي در سكوت گذشت چند ثانيه
هاي زرد  دستم را به پشت خسرو كشيدم و به تقويم روي ديوار كه برگ. احساس كردم

  .داد خيره ماندم ن را نشان ميخزا
  

  سوم
گرفتم و براي بردن  روزهايي كه كالس حسابداري داشتم، بعد از كالس با عجله تاكسي مي

كنم دم در مدرسه صبر كند تا  يادش داده بودم كه اگر دير مي. رفتم اش مي آرمين به مدرسه
ه در كنار پسرهاشان به هنوز مادراني بودند ك. اي دير رسيدم آن روز چند دقيقه. من برسم

فكر كردم شايد به . هرچه گشتم آرمين را در جاي هميشگي نديدم. حرف زدن ايستاده بودند
شان  حوصله نداشتم به جمع. ناليدند مادرها داشتند از تورم و بيكاري مي. دستشويي رفته باشد

! ليال خانومسالم «شان من را از دور شناخت و لبخندزنان جلو آمد،  اما يكي. ملحق شوم
  ».باباي آرمين جون چند دقيقه پيش اومدن عقبش

  »خسرو؟«
  »!بله آقاي دوستدار«

قراري . تا آن روز پيش نيامده بود كه خسرو از كار روزانه بزند و به مدرسه آرمين برود
  .ام گوياي احوالم بود ام را بروز ندهم، اما ظاهرا چهره سعي كردم نگراني. هم نداشتيم
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ترسان و لرزان . گردد دست مي مادران ديگر انداخت، گويي كه دنبال هم زن نگاهي به
  ».آرمين جون هم مخالفتي نكرد. خودشون رو پدر آرمين معرفي كردن«ادامه داد، 

هايم با موبايل خسرو  تماس. اي كردم و اولين تاكسي را دربست گرفتم كاره تشكر نيمه
. افتاد اين اتفاق به ندرت مي. داشت ميمحل كارش هم كسي گوشي را برن. جواب ماند بي

  .حتي اگر منشي دم دست نبود باالخره يك نفر بود كه جواب تلفن را بدهد
رفتار عجيب خسرو در شب قبل، . شد اما نمي. ام را انكار كنم قراري كردم بي سعي مي

بود،  كه وسط روز و بدون هماهنگي با من دنبال آرمين رفته اش و اين هايش و معاشقه هديه
موهايم . دانستم عرق روي صورتم از گرماست يا اضطراب نمي. كرد همه و همه نگرانم مي

پياده . ها را دو تا يكي باال آمدم از تاكسي پياده شدم و پله. هم چسبيده بودند زير روسري به
صداي حرف زدن خسرو را كه . در خانه را باز كردم. تر بود رفتن از آسانسور گرفتن سريع

روسري و . كرد انگار داشت پاي تلفن با كسي بحث كاري مي. م خيالم كمي راحت شدشنيد
  .مانتويم را درآوردم و وارد هال شدم

اما . سوتر روي ميز نهارخوري بود خسرو روي كاناپه نشسته بود و تلفن سه چهار متر آن
توجه به  بيآرمين هم . كه كسي روبرويش باشد هنوز مشغول حرف زدن بود خسرو بدون اين

مانده . چند قدم لرزان برداشتم. آورد اي به زبان مي گاه جمله كرد و گه او گوشه سالن بازي مي
  »زدي؟ با كي حرف مي«فرياد زدم، . خسرو با ديدن من از جايش برخاست. بودم چه بگويم

اش زد،  حواسي، آرام به پيشاني خسرو به نشانه كم. قرار بود صدايم ملتهب و بي
ها حساب  بيچاره. مسعود اينا همين امروز ورشكست شدن. د يادم رفت كه بگمببخشي«

  ».اين دو سه روزه طلبكارا ريختن توي شركت. ن شون رو توي آلمان بسته بانكي
  »مسعود؟«

  .خسرو جلوتر آمد. آمد خاطرم نمي هاي دور به هيچ مسعودي حتي در فاميل
  ».اي خسته چه قدر«

  ».ها صالح نيس تر جلوي بچه از اين صميمي«داد،  ام را بوسيد و ادامه گونه
  »ها؟ بچه«

. حواس من، اما، بيشتر به خسرو بود. آرمين به سمت ما دويد و خود را از من آويزان كرد
  .كردم هاج و واج نگاهش مي

  »!مامان! مامان«
ديگر در آن لحظه دوست خيالي و روياپردازي . دادم كه از من جدا شود آرمين را هل مي
اما آرمين با تمام زورش من را گرفته بود و تكان . نگران خسرو بودم. كودكانه او مهم نبود

  داد، مي
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  ».باباي سينا لباس مامانش رو ديشب توي تخت پاره كرده! ها مامان به كسي نگي«
اما . منتظر واكنش خسرو ماندم. يك قدم عقب رفتم. دستانم را جلوي دهانم گرفته بودم

ها  انگار مصيبت! دست مثل دو هم. خنديد ر شانه آرمين انداخته بود و مياو دستش را دو
هدف اطراف را نگاه  به ستون هال تكيه دادم و بي. قدر موهوم بودند كه مسعود و سينا همان
نظر  هاي خيابان خيلي نزديك به آدم. ها، خانه باز و روشن شده بود در نبود پرده. كردم
سراسيمه مانتويم را پوشيدم و . خانه ما امتدادي از خيابان باشدانگار كه درون . رسيدند مي

  .خسرو به دنبالم آمد. ام را سر كردم روسري
  ».مهمون داريم. خوايم ناهار بخوريم ري؟ مي كجا مي«

همراه قاشق و چنگال رويش  پنج دست بشقاب به . خسرو به ميز نهارخوري اشاره كرد
  .نه خارج شدمبدون معطلي از خا. چيده شده بودند

تاكسي دربست گرفتم و با . مطب دكتر كياني در ساختمان پزشكان خيابان فرمانيه بود
وقتي پياده شدم بدون . تر به مقصد برساند پرداخت پول بيشتر از راننده خواستم من را سريع

درِ ورودي . شد كه به مطب دكتر كياني نرفته بودم يك سالي مي. ها باال رفتم مكث از پله
در را كه باز كردم با . هايم شتاب دادم طب را در انتهاي راهرو ديدم و باهيجان به قدمم

اكثرشان نشسته بودند و چند نفري هم ايستاده انتظار . جمعيت انبوهي روبرو شدم
. قدر به سختي توانسته بود براي آرمين وقت بگيرد تعجبي نداشت كه خسرو آن. كشيدند مي

خانم منشي هم مشغول حرف . كسي متوجه ورودم نشد. ر كرده بودهمهمه بيماران فضا را پ
كه به اطراف  هاي استوار و بدون اين با قدم. طاقت نداشتم در نوبت بمانم. زدن با تلفن بود

  .نگاه كنم در اتاق دكتر را باز كردم و داخل شدم
  .زد دكتر داشت با خودش حرف مي

ام گرفتم و در عين استيصال، با  ودهبا ديدن صحنه از وحشت دستم را روي دهان گش
به هركسي يا هرچيزي . هاي دكتر در اتاق گشتم چشمان گردشده دنبال مخاطب حرف

اما نبود، نه . راضي بودم؛ بچه، سگ، گربه، پرنده، عروسك، هرچيز ملموس در عالم ماده
دم و تا دكتر به سمت من برگشت، چند قدم عقب رفتم و در نهايت چرخي. كسي و نه چيزي

  .از مطب بيرون آمدم
. شان از همه سني و هر قشري بودند بين. داخل اتاق انتظار دوباره به بيماران نگاه كردم

شان  مخاطب! كردند، اما نه با يكديگر پچ مي زمان پچ هم. شان قطع نشد با ورودم همهمه
ساكت  كم وقتي حالت آشفته من را ديدند يكي بعد از ديگري كم. براي من نامرئي بود

شكست بوق ممتدي بود كه از گوشي تلفن خانم  تنها صدايي كه سكوت اتاق را مي. شدند
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چند لحظه گوشي رو نگه «دهانش را به گوشي نزديك كرد و آرام گفت، . آمد منشي مي
  .و بعد با تعجب به من زل زد» .دار

دكتر كياني . از جا پريدم و رويم را برگرداندم. ام احساس كردم تماس چيزي را با شانه
  »دكتر؟«اختيار صدايش كردم،  بي. بود

  ».زودتر از اينا منتظر شما بودم! خانم دوستدار«
  ».دكتر«چند بار تكرار كردم، 

  ».دنبال من تشريف بياريد مطب«
چنان خشكم زده دستم را  دكتر كياني چرخيد كه به مطب برود اما وقتي كه ديد هم

  .گرفت
  ».با من بياييد! رخانم دوستدا! خانم دوستدار«

وقتي هر دو داخل مطب شديم، دكتر در . گرد در پي دكتر به راه افتادم مثل يك خواب
  .اتاقش را بست

خوابه؟  ها راحت مي خنده؟ شب خوشحاله؟ مي! حال آقاي دوستدار چطوره؟ خسرو خان«
  »ذاره؟ وقت كافي براي شما و آرمين مي

توانستم نتيجه بگيرم كه حال خسرو خوب  نميها مثبت بود اما  جواب همه اين سوال
برد، شروع  هاي آهسته من را به سمت كاناپه مي كه دكتر كياني داشت با قدم درحالي. است

قدر فكر و خيال؟ قدر اين عمر  قدر استرس؟ چرا اين چرا اين! خانم دوستدار«به صحبت كرد، 
مگه نه؟ بشينيد . ما هم هستند تر از تر و بدبخت هاي ضعيف هميشه آدم. كوتاه رو بدونيد

  ».لطفا
خواهم  دانستم چه مي دهانم را باز كردم اما نمي. زدم هنوز نفس نفس مي. نشستم

  .دكتر متوجه شد. بگويم
. پاهاتون رو كنار هم بذاريد. روي مبل تكيه بديد. خواد بگيد خانم دوستدار هيچي نمي«
  ».كشيدحاال چند تا نفس عميق ب. هاتون رو شل كنيد عضله

وقتي دكتر مچ دستم را گرفت و با مهرباني فشار داد، سعي خودم را كردم كه هوا را وارد 
  .هايم كنم ريه

سعي كنيد كه موقعيت ريلكس خودتون رو . حاال سرتون رو عقب ببريد! آفرين! آفرين«
يد فكر حاال به جايي كه دوست داريد باش... چشماتون رو ببنديد... آها... روي مبل پيدا كنيد

مثال يك دشت وسيع، سبز با چمن . تون مجسمش كنيد سعي كنيد با چشم خيال... كنيد
شون شدت  هاي پربرگ هاي تنومندي هم اون اطراف هستن كه با شاخه درخت. بلند ساقه

مانتو و روسري نداريد، فقط يه لباس . وزه نسيم ماليمي مي. گيرن تابش خورشيد رو مي
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صداي خنده هردوشون . كنه ورتر آرمين داره با باباش بازي مي نچند متر او. راحت و سبك
در حين راه رفتن نوك . كني زني و شروع به قدم زدن مي تو به اونا لبخندي مي. آد مي

اي  اي، هيچ نگراني حس خوبي داره نه؟ تو هيچ دغدغه... كنه انگشتات چمن رو نوازش مي
بيني كه زير يكي از  زني رو مي. شنوي ري صداي گريه مي طور كه راه مي همين. نداري
شناسيش اما  كني مي احساس مي. ري طرفش مي. زنه ها نشسته و داره زار مي درخت
همه . اي نداري تو هيچ دغدغه. كني شي و نگاهش مي خم مي. دوني از كي و از كجا نمي

ش از. خواي دلداريش بدي مي. خواي باهاش حرف بزني مي. هاي تو مال اونه دغدغه
دفعه سرش رو باال  اين. كني تكرار مي. شنوه اولش صدات رو نمي. پرسي اسمش چيه مي
ليال؟ ... اسمش چيه ليال؟. گه شه و اسمش رو بهت مي گيره، توي چشمات خيره مي مي

  »اسمش چي بود؟
  1391مرداد 
  1392بازنويسي در خرداد 

  
  

  
  تداوم انتشار جنگ زمان

  .شود ممكن ميدر تداوم همكاري و همراهي شما 
  جنگ زمان را به دوستان و آشنايانتان

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد
  



   

  كامران سليمانيان مقدم 
  چه غروبي شد

  
  ".ش بلبل شد ننهولش كن ديگه، " :تره، دست آن يارو،  ديوه را كشيد و گفت كوتاه

پدرم هنوز به هوا مشت . غوله، لشش را از روي پدرم بلند كرد و خاكش را تكاند رو بابا نره
ديوه . باالخره خودش را كشيد عقب تر. تر با كف پاهاش خودش را كشيد عقب. كرد پرت مي

دم ماشينش رو كرد به . چهار تا شويدش را صاف و صوف كرد و عقب عقب رفت طرف ماشين
  ".كتكت رو خوردي؟ پر رو، گدا” :ابا و گفتب

كوتاهه . سرش را باال نگرفت. بابا پشتش را داد به موتورمان كه هنوز رو آسفالت پهن بود
  ".بشين تو ديگه اَه، نكبت” :زد در سمت خودش را باز كرده بود و داد مي. عصباني بود

پاي . رفتم طرف گندهه. بود و سرش پايين بود بابا هنوز نشسته. نشست تو ماشينش گندهه نمي
دو دستي دستش را گرفتم و . محكم زد رو دستم. دستم را گذاشتم رو بازوش. سوخت راستم مي

  ".گيم فهميم چي مي چه مي. ما كارگريم. شما ببخشينش": طوري كه فقط خودش بشنود گفتم

  .كرد كشيد و نگاهم مي مي بلند بلند نفس
  ".زني طوري كتك مي تو هم كه اين"

  "كني؟ چي داري ور ور مي! بشين تو ديگه گُه سگ": آن يكي كه تو ماشين بود دوباره داد زد

گندهه سرش را انداخت پايين و . داد كوتاهه هنوز داشت به ديوه فحش مي آن سياهه
بابا سرش را بلند كرد كه ديوه از . روند ديگرماشين كه روشن شد كشيدم كنار كه ب. نشست تو

  ".خري برام كافيه چه قدرهمين كه بچه ت فهميد " :تو ماشين گفت

  .چه غروبي شد. كرد بابا هنوز داشت به جاي خاليشان نگاه مي. گاز داد و رفت
پدرم سيمانكار يكي . كردم از دوسال پيش به اين طرف تابستان ها وردست بابا كارگري مي

رود، يعني مادر  گفت گيرش فقط اين است كه شهرستان نمي معمار مي. گويند همه اين را مي. بود
  . گويد مي طور بابا اين. تو شهر ما كار هست اما شل و سفت دارد. نه كه كار نباشد. گفت نرو مي

پشت " :گويد پدرم به شوخي مي. آيد  خوشم نمي. همين طوري. آيد از بنايي خوشم نمي
  ".شده اما پشت دستت صاف صافهلبت سبز 

. باران شد، چه باراني. زد گفتيم اين هوا باران دارد از سر ظهر كه نمه مي. چه غروبي شد
بابا معمار . كنيم، برويم تا فردا كرديم كف پاركينگ و معمار گفت جمع تند تند مالت ها را پهن
  :م زد پشتم كهمحك. برگشت. خواهد ازش پول بگيرد مي را كشيد كناري و فهميدم
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  ".زني بايد خاك ازش بلند شه ي مرد مي اينه، رو شونه"

خيابان ها شلوغ . راه را كج كرديم طرف بازار روز كه ميوه بخريم. بود پول شنگولش كرده
باران به اينجاهاي . موتور براي همين كارها ست ديگر. پيچيديم تو فرعي كه زودتر برسيم. بود

خواست كار ما را  گفت اين باران فقط مي مي. گفت داشت همين را ميبابا هم . شهر نرسيده بود
زد كه پيچيد تو يك خيابان ديگر كه ته موتور گرفت به كنار سپر  همينطور حرف مي. بخواباند

شديم  موتور چند تا فرمان زد و با هم پخش. آمد جلوي يك ماشين مدل باال كه از روبرو مي
پاي . آمد و ايستاد روبروي ما. زد آمد كه داشت دور مي يصداي همان ماشين م. وسط خيابان

گيج بود و حواسش . آيد يا نه بابا بلند شد كه ببيند از روبرو ماشين مي. بود راستم زير موتور مانده
بودم و پام زير موتور گيربود ديدم كه دو نفر از تو ماشين به ما  همانطور كه نشسته. به من نبود
. بس كه گنده بود. پشت فرمان بود تا پياده شود يك ربع طول كشيد آن كه. كنند نگاه مي

ابو، ي" :شد و گفت به پدرم خيره. دستي روي خط سپر كشيد. نگاهي به سپر جلوي ماشين كرد
  "فهمي؟ مي. شه ي خودت و كل موتورت خرج سپرنمي حواست كجاست؟ ديه

من هنوز گيج . سمت موتور نگاهي به من كرد و اخمي كرد و برگشت. بود  بابا ايستاده
  ".با تواَم خوشگله ،هي" :طرف دادكشيد. تصادف بودم

. براق شد تو صورت طرف. برگشت. بود كه پام زير موتور گيركرده بابا هنوز متوجه نشده
بود كه با مشت  شده خواست چيزي بگويد اما نفهميدم آن يكي كي از ماشين پياده فكرنكنم مي

بود و آن يكي با لگد  اش نشسته تا بابا به خودش بيايد گندهه رو سينه .كوباند تو صورت بابا
. هيچ كس نبود سواشان كند. خيابان خاليِ خالي بود. ترسيده بودم. زد تو پك و پهلوي بابا مي
. كردم بلند شوم خودم را از زير موتور كشيدم بيرون اما هنوز جرات نمي. ام گرفته بود گريه

با يك دستش آن يكي مچش را . بود رو يك دست بابا را گذاشتهي زانوش  گندهه كنده
بودم به كف پاهاي بابا كه رو آسفالت  من خيره شده. زد بود و چپ و راست چك مي گرفته
. كرد كوتاهه ول. بابا ديگر پاهايش را نكشيد. نه، خيلي گذشت. يك كم گذشت. كشيدشان مي

  .كت شددفعه سا همه جا يك. زد ديوه هم ديگر چك نمي
  .وقتي رفتند هنوز بوي ادكلن يكي شان تو هوا بود
 تو كفش لف لف. بود كف پام خيس شده. لنگ لنگان تا سر خيابان اصلي خودم را كشيدم

  .ي وانت و تعمير موتور شد خرجِ ميوه، كرايه. وانتي پيدا كردم و سه تايي رفتيم تا تعميرگاه. كرد مي
شديم، زير چشمي  مي از كنارشان كه رد. رسيديم ساكت شدندتا . بچه ها سر كوچه بودند

نگاهم . دم در، بابا دستم را گرفت و يك كم فشارداد. گردم كردم كه برمي شان اشارها به
. دستي به موهاش كشيد. يك لحظه به در خيره شد. منظورش را درست نفهميدم. كرد نمي

  . كليد را چرخاند و رفتيم تو
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. كرد و رفت تو هاي ديگر گذاشت و همه را كنار هم جفت كنار كفش. ها را كند بابا كفش
كفشم را . حياط كشاندم ي خودم را تا دستشويي گوشه. پام سر شده بود. من تو حياط ماندم

  ".مرضيه" :زدم داد. بود جوراب به پام چسبيده. كف كفش از خون سياه بود. درآوردم

  ".دختر بابا، يه دقه بيا" :دوباره صداش زدم. آيد دانستم نمي مي

دختر دهاتي، " :گفتم. ي گل گلي تنش بود باز همان پيژامه. مرضيه دم در پيداش شد
  ".گم بيا، بيا ديگه وقتي مي

  .كشيد ِكوتاهي ام را ديد جيغ تا پاي خوني. رفت و آمد اي غره مرضيه چشم
  ".كم باند بيار تا بهت بگم بپر يه. هيس، مامان نفهمه"

تر بود و  دو سال ازم كوچك. براي همين دويد. عاشق شنيدن راز بود. تو خانه مرضيه دويد
رو ساق پام خط سفيدي . ي شلوارم را دادم باال پاچه. رفتم تو دستشويي. صد سال ازم طلبكار

 "خواي بري دكتر؟ باشه؟ نمي  نشكسته" :گفت. بود كرده مرضيه دم در بغض. پيدا بود

بهتر شد اما هنوز زق . ريختم روش و دادم مرضيه با باند بستشبتادين هم . پام را شستم
 .اگه مامان بفهمه، يعني تو گفتي" :زدم و گفتم لبخندي. نگاهي به مرضيه كردم. كرد زق مي

  ".آرم چشتو در مي

  "شده؟  گي چي نمي" :كرد و گفت مرضيه موهاشو پشت گوشش جمع

  "خُب؟. گم برگشتم بهت مي. برم بيرون بزار. چرا"

بعضي . فقط انگار نه انگار اول دبيرستان است. دختر خوبي است. مرضيه خنديد و رفت تو
پاچه هاي شلوارم . باز تو اين وضع از مادر بهتر است. شود فهمد كه نفهم مي ها آن قدر مي وقت

  .را تكاندم و زدم تو كوچه
اشق دخترداييش مهدي ع. رضا عاشق خواهر من بود. ي رضا بود حميد عاشق دخترخاله

من عاشق دختر عموي حميد بودم اما مهدي . گفت عاشق دختر عموي حميد است مي بود اما
من هم . براي همين با من و حميد قهر بود. بود  ي پيش از پسر عموي حميد كتك خورده هفته

گفت مهدي كه عاشق دختر عمويش  مي .با مهدي قهر بودم اما حميد با مهدي قهر نبود
  . دانست مهدي عاشق كيست ا نميام. نيست

داشت چيزي تعريف   حميد ايستاده. شكستند بودند و تخمه مي  مهدي و رضا نشسته
پاش خورد به . كند خورد كه خودش را خالص حميد تكاني. گرفتم از پشت حميد را بغل. كرد مي
  :سيدرضا پر. داد كه دوباره به پام نخورد مهدي حميد را هل. دادم به هوا رفت. پام

  ".زدي مي رفتي هم لنگ چي شده داداش؟ مي"

  "دعوات شد؟" :حميد پرسيد. مهدي جا به جا شد كه رضا بلند شود

  ".كنه بپا، هنوز درد مي" :گفتم. زد مي ام را باال خوني ي بود و داشت پاچه  رضا دوال شده
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همين . دعواكرديمبا بابام دوتايي " :دادم  ادامه. منتظربود. شكست مهدي تند تند تخمه مي
  ".دوساعت پيش

  "چه جوري؟. دوتايي؟ دمتون گرم. نه بابا” :حميد و رضا با هم بلند گفتند

اول يك وري لنگم را درازكردم و خودم را چسباندم . گفتم من هم از اول اولش بايد مي
  .يك مشت برداشتم و شروع كردم. ي تخمه را كشيدم سمت خودم كيسه. ي ديوار سينه

بابا هر كاري كرد . ي موتور كردم كه ماشين مدل باالهه كشيد تو سينه چه شروعاز تو كو
بابا با دوتاشون درگير شد و من هم خودم را از زير . شديم وسط كوچه پهن. موتور جمع نشد

ي تو مشتش را ريخت تو مشت  مهدي تخمه. شد تخمه داشت تمام مي. موتور كشيدم بيرون
  . نخواستم. رضا كه بدهد به من

  ".سهم توهه. ما خيلي خورديم. بخور داداش” :رضا گفت

  :حميد گفت. باال زده را باالتر كشيدم كه ببيند ي من هم پاچه. بود  مهدي به پام خيره شده
  ".چه قدر كتك خوردي؟ راستشو بگو”

  ”.كرد گندهه كوبوند تخت سينم كه بابا قاطي. شد راستيتش اگه من نبودم بابام درگيرنمي”

  "حاال آقات زد يا نزد؟” :پرسيد رضا

  ".؟ ننشونو بلبل كرد، پسر!زد”

  ".ننشون بلبل شد. ايول” :هاش را چند بار كوباند به هم و خنديد و گفت رضا كف دست

  ".حاال تو قرقره نكن حرفو ” :مهدي زير لب غُرغُر كرد

  "دعوا چي شد؟. دعوا رو بگو” :حميد پريد تو حرفش

بابا . طرف نشست. جاي مادرمرده، آن يارو گندهه بابا يك ضربه زد اون. دادم  من هم ادامه
شد بيايد  بابا كه بلند. بود كوتاهه هنوز با من درگير. طرف خوابيد. دوتا ديگر زد تو پك و پهلوش

! پرروها  كتكتونو خوردين؟ بچه” زدم، بودم داد  گرفته من كه گُر. عقب سمت ما كوتاهه كشيد
  ".گداها

 احت. باقيموتور را از زمين بلندكرد و . رفت كه اين چه حرفي است  غُره من چشمبابا به 
آمديم تازه پرسيد من  از تعميرگاه كه بيرون. است يا نه  نايستاد كه ببيند من طوريم شده

عوضش . نداره داداش اشكال”، رضا دوباره گفت. نشده؟ من هم گفتم نه طوريم نشده طوريم
  ".ننشون بلبل شد

رضا . مهدي چيزي در گوش رضا گفت. كرد حميد هم حال. ديگر چيزي نگفت مهدي
  "نكرده؟ جاي سرش باد گم اين حميد، مي” :كشيد سرم و گفت  دست

ي  كردن ننه پسر، مگه بلبل”گفت و گفت،  جاي سرم كه رضا مي كشيد آن حميد دست
  ".كردنم داره ديگه خب باد. مردم به همين كشكي دوغياس
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  ".من كه رفتم، تا ننم بلبل نشده” :رو كرد به رضا و گفت. بلندشدمهدي 

  ".ي ما كه طفلك بلبلِ بلبله ننه. بريم” :حميد خنديد و گفت

حميد و مهدي از يك طرف رفتند و رضا هم مسير . مادر حميد دوسال پيش مرده بود
مادر  ،داداش”، سيددم در رضا پر. كرد كه با هم باشيم شان را مثل هميشه يك كم دور مي خانه

  "و خواهرت كه نفهميدن؟

  . خواهر را جويده گفت
  ".فهمه اگه مرضيه نگه، مامان نمي”

  ".گه نمي. گه داداش نمي” :تند تند گفت. رضا بغلم كرد و گردنم را بوسيد

  .كند مي هميشه همين طور خداحافظي. كرد و رفت بعد تندي خداحافظي
. حالش خوب نبود. داد قوطي بتادين را نشان مرضيه ميدم در مادر را ديدم كه رو ايوان 

رسيدم دم . مرضيه تا مرا ديد دويد تو. كرد بتادين و نم سقف و نان بيات را با هم بهانه مي
  .بزن باال اين پاچتو ببينم چه گندي زدي” :مادر گفت. ايوان

  .ي شلوارم را نصفه نيمه دادم باال پاچه
  ".كنم مي  ، امشب تكليفتو با بابات معلومبيا تو. پايين حاالبده . ببين چه ترسو هم هست”

 :رو به سقف گفت. كرد سقف كه هنوز نم داشت نگاه مي ي تو هال، بابا داشت به گوشه
  ".نبايد ديگه آب بده! ببين زري”

  .كرد هنوز داشت غُرغُر مي. مادر رفت تو آشپزخانه
بابا هم . كرد سر شام مادر نگاهم نمي. چسبيد نان بيات بود و با كوكو نمي. گفت مادر راست مي

. پريدم رو تخت مرضيه. كرد مي  بابا پاي تلويزيون سيگار دود. بعد شام چپيدم تو اتاق. خورد كم غذا
دو تا ليوان چايي رو سيني گذاشته بود و دم در خيره . آمد از اين كار بدش مي. مرضيه نبود كه پريدم

  .سيني را گذاشت و در را بست. چيزي نگفت. پايين نيامدماز تختش . كرد مي خيره نگاهم
  ".پيچه امشب مامان نسختو مي”

  ".ول كن تو هم”

  ".عني مثلن ناراحتي ديگهي”

  ".آخه تو نمي دوني چي شده كه”

 دادم ساكت نگاهم مي دانست چه شده، اگر تا صبح هم چاي خوردن را كش چون نمي
. گندبزنن به اين زندگي! دوني چيه مرضيه مي”شروع كردم، . ها شده بود عين تو فيلم. كرد مي

  ".كرديم گشتيم از سر كار كه تصادف نديدي موتور نيست؟  با بابا برمي

  . مرضيه ليوان تو دستش لرزيد
  "چه جوري؟. اي بابا”
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فقط زير قابلمه رو يك  زني با مرضيه كه حرف مي. دانستم اين كار نامردي است خودم مي
  .پيازداغ هم نريختي، نريختي. كم زياد كن

بيچاره بابا پيش من . كتك خورديم عين سگ. بعدش دعوا شد. حاال تصادف هيچ چي”
گفت  يكي مي. گفت نزن يكي مي. بودن  همه دورمون جمع شده. ضايع شد رفت پي كارش

  ".قحبه خنديد، مادر يكي هرهر مي. كشتيش

  "وري؟ چرا؟آخه چه ج”

دوني؟  مي. گردن كه بزنن روش مردم دنبال سر مفت مي. چرا نداره كه خواهر من”
  ".ده كه گوش نمي. گم به بابا هي مي. كارگري همينه ديگه

  "مگه نه؟. اوستا كارين. آخه شماها كه كارگر نيستين”، مرضيه گفت

  ".زدن بيشرفا ن بنز ميمنو عي. حاال خدايي بابا زياد كتك نخورد. اوستاكار. نديدي كه”

  "مگه چند تا بودن؟”

  ".ننه مون بلبل شد. همه هم جكي چان. چهار تا”

  "خورد؟  حاال بابا زياد كتك. زدنت  شو تو هم با اين حرف گم”

  ".نداشتن بودن، به اون كار  آورده منو گير. د نه ديگه”

كه همش من از اين آخري . شد مي زدم داستان خودش عوض طور كه حرف مي همين
االخره گفت، دادم كه مرضيه ب همين را آنقدر كش. بود  آمده  خوردم مرضيه بيشتر خوشش كتك

  ".صد دفعه بهت نگفتم رو تختم نيفت؟ كثيف. پاشو از رو تختم”

فكركردم دارد از . پا شدم يا درد نفهميدم از سرما بيدار. هوا سردتر شده بود. از خواب پريدم
. كرد فقط درد مي. خون نبود. جاكردم هباند را جاب. نشستم تو تختم. آيد م خون مييجاي زخم پا

  ".روم دكتر اگر تا صبح بهتر نشد مي"
ساعت چند بود؟ شروع كردم خودم را . آمد از آن يكي اتاق صدا مي. در اتاق، نيم ال باز بود

يده با پا، الي همان طور درازكش. كردند گذشت كه چراغ را خاموش چه قدردانم  نمي. خاراندن
گوش . چي كه مادر، درِ اتاقشان را كامل بست از صداي لوال بود يا هر. در را بيشتر بازكردم

صداي . كورمال كورمال رسيدم پشت در اتاقشان. بلندشدم. انگار صداي گريه بود. تيزكردم
شنيدم،  ق ميرام مادر را قاطي هق هصداي آ. كرد مي بلند بلند هم گريه. ي بابا گريه. گريه بود

  ".شنون بچه ها مي! زشته مرد! گريه نكن”

  . ماليد كرد شانه هاش را مي حتمن داشت مثل همان وقتي كه بابا سر خاك مامان بزرگ گريه مي
   ".كني تو چرا خودتو ناراحت مي. چيزي نشده كه”

دورگه بعد با صدايي . داد بابا نفسش را با صدا بيرون مي. شد و خوابيد صداي گريه كم
  ".حالم خوب نيست! خانم” :گفت
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  "چرا رضا؟”

  ".خوب نيست. دونم ديگه نمي”

  "برم برات چاي بيارم؟”

  ".كثافت، گفت ننه شو بلبل كرديم. نه”

  ".حاال اون، تو دعوا يه چيزي گفت. آ بچه شدي”

  ".كشيدم م خجالت پيش بچه. نه زري”

   ".زندگي همينه ديگه. فهمه م مي بچه. نگو اينو”
  ".بود  م ترسيده بچه. خانم نه”
  ".بچه است خُب. چه اشكالي داره”

  ".بودم  من هم ترسيده. بودم زن  من هم ترسيده”

درازكشيدم و به سقف . برگشتم تو اتاقم. نزديك دو بود. نگاه به ساعت توي هال كردم
شد زياد  ابا  نمياما به ب. كنم خواستم به بابا فكر مي. كرد نمي كرد و درد مي پام درد. شدم  خيره
ها سبيلش را  فقط بعضي وقت. داد بوي خاصي هم نمي. كرد نمي بابا خيلي صحبت. كرد فكر
خواستم استادكار  اما نمي. دار شدم همين كار را بكنم خواستم اگر سبيل من هم مي. جويد مي
فقط . فكركنمدانستم به چي بايد  اصلن نمي. خواهم چه كاره شوم دانستم مي اصلن نمي. شوم
  برد؟ نمي  چرا خوابم. برد نمي  خواستم فكر كنم چون خوابم مي

پس من . ساعت نزديك سه بود. وقتي دوباره رفتم تو هال فكركردم بايد دم صبح باشد 
آرام آرام دور هال . خيلي ساكت و سرد بود. كردم  ي در به حياط نگاه كي بخوابم؟ از شيشه

. دستگيره را كشيدم طرف خودم كه در بي صدا باز شود. اتاقشانبي هوا رفتم دم در . چرخيدم
بابا رو به مادر و پشت به در، دست چپش رو پتو . بود رو سرش و خواب بود  مادر پتو را كشيده
يك آن چشمش را . كنار گوشش را بوسيدم. شدم رو صورتش  آرام خم. بود  بي حركت افتاده

  ".برم بابا  قربونت”: ندي زد و گفتلبخ. فهميد منم. شدم تند پا. بازكرد

  .آمد مي خيلي خوابم. كشيدم دراز. برگشتم تو تختم. بود انگار بيدار
  .بودم  كرده از خواب بيدارش. بيدار نبود. نه



 

  داود مرزآرا
  حاج غالم

  
  

و بچه هاي دركه و اوين گرفته تا سرآسياب فرودگاه  شناسند از بر حاج غالم را همه مي
  .رود بار به پابوس مي حداقل سالي يك ،داند خودش را غالم امام رضا مي چون. مهرآباد

 گفته بودنددكترها . نبودكه از نظر جسماني و رواني حالش خوب  شد مي يچند وقت
اش  چند نفري در خانه .به ديدنش رفتمديشب . همين روزها بايد غزل خدا حافظي را بخواند

  .بودند
اي نيم خيز شدند،  با ورود من همه براي لحظه. دو نفرشناختم غير از يكي  همه را مي

حاج غالم توي تختش باالي اتاق . جايشان جواب سالمم را دادند و دوباره پهن شدند سر
كنارش كه . زد هايش به كبودي مي زير چشم. موهايش خيس عرق بود. دراز كشيده بود
مرتضي فرفره كه طرف ديگر . سعي كرد كمي جا به جا بشود. هايش را باز كرد نشستم چشم

نشسته بود با هيكل چاق و سنگينش روي دو زانو بلند شد و يك بالش ديگر گذاشت پشت 
حاج غالم با دست اشاره كرد تا گوشم را . سرش تا بتواند نيم نشسته راحت تر نفس بكشد

  »انجام شد؟«پرسيد، . نزديك دهانش ببرم
  ».بله، خيالتون راحت باشه«گفتم ، 

من سالم كرد و يك چاي  ين ، پسرحاج غالم كه با سيني چاي وارد شد، بهمحمد حس
نگاهم كه كرد، رنگش پريد ودستش لرزيد طوري كه نزديك بود سيني چاي . جلويم گذاشت
عمو عزت «بالفاصله پرسيد، . دستش را گرفتم و نشاندمش روبروي خودم. از دستش بيفتد

  »چرا انقدر دست شما سرده؟
چندشش شده بود خودش را كمي عقب كشيد و دستش را از . زند دا مياو  مرا عمو ص
اما . چند تا ورقه هست كه شما وپدر بايد امضاء كنيد«آهسته به او گفتم، . توي دستم درآورد

  ».حاال باشد براي آخر شب
.  سري تكان داد و بعد سيني چاي را گرفت جلوي بقيه كه دور تا دور نشسته بودند

شناختم آمده بودند  ها را كه نمي بعضي.  كرد و زير چشمي نگاهم ميگشت  گاهي برمي
من كه دير رسيده بودم متوجه شدم هر كدام از رفقاي حاج غالم خاطراتي . استخاره بگيرند

اصغر سه كله كه حاال طاس شده بود و ديگر از آن . خندند كنند و مي را دارند تعريف مي
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به من اشاره كرد و . كرد خبري نبود درست مي موهاي مجعد چهل سال پيش كه سه طبقه
  "آخه داداش اين رسمشه؟ آدم بايد انقدر دير بديدن باجناقش بياد؟ "گفت، 

بالفاصله امروز اومدم . حاج اصغر از شما چه پنهان، ديشب دير وقت رسيدم"گفتم، 
  ".خدمتشون

  ".م عوض شدهتم يه ك گذره، آقا عزت؟ بگي نگي قيافه ور آب خوش مي اي وال، اون"
  ".حاج اصغر،  پير شديم ديگه"گفتم، 

شه ، باجناق هم  راسي شنيدي ميگن ژيان ماشين نمي. شه داداش كيه كه پير نمي"
  "شه؟  شه، ولي عزرائيل مي فاميل نمي

  .همه از اين حرف زدند زير خنده
غالم رو  ها كه حاج گفتم، اون موقع آره، داشتم مي"و بعد رو كرد به بقيه وادامه داد،  

ندازه جلوي اتوبوس  كردن، يه روز تو خيابون سلسبيل تير چراغ برقو مي شاه غالم صدا مي
ازش پرسيده بودن . زنتش خوره مي كشه پائين و تا مي اونو از پشت فرمون مي. جواد گامبو

بينه بزنه  آخه واسه چي زديش؟ حاج غالم هم گفته بود تا اون باشه دفعه ديگه كه ما رو مي
رسن  آژانا كه مي"برد باال دم شقيقه اش اضافه كرد،  كه دستش را مي و در حالي ".ترمز رو

مسافرها  دوباره سوار . كنن بعد هم جمعيتو متفرق مي. زنن باال شون برا حاج غالم مي همه
شينه پشت  آد، مي كشه كنار، جيكش هم در نمي شن و جواد گامبو هم تير چوبي رو مي مي

كه  اما او از اين. و همه با نگاهي تحسين آميز به حاج غالم لبخند زدند ".ره فرمون و مي
سرش را با اخم انداخته بود . حاج اصغر اسم قبليش را توي جمع گفته بود خوشش نيامد

  .پائين 
باالي طاقچه قاب عكس امام و رهبر به ديوار آويزان است و زير آن دو تا كتاب  

چند سالي . حاج غالم يك جانباز محفلي است. ني استتوضيح المسائل و اصول كافي كلي
كرد وچنان توي گوششان  خوانده اند سين جيم مي هم در اوين آدم هائي را كه كتاب مي

  .     شد ي گوششان پاره مي ميزد كه گاهي پرده
  . كرد گويد براي احياي اسالم بود كه ديگران را وادار به توبه مي خودش مي

در استخدام وزارت  "كارشناس استخاره "حاال هم كه پير شده است، به عنوان  
كه استكان خالي چاي را توي دستش  نوبت رسيد به رضا بلبل او در حالي. اطالعات است

لوزي كه امام والد شدن من و حاج غالم از فلودگاه تا بهشت زهال دنبال "چرخاند گفت،  مي
لو لكابش آويزون شديم ، خدا لفتگان همه لو بياملزه دفعه  ماشين امام دوئيديم، گاهي هم

  ".بلدن بهشت زهال، من و حاج غالم زيل تابوتشو ول نكلديم دوم هم كه امامو مي
  .گي صلوات فرستادند و من نفهميدم چرا بعد همه 
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كند بيش از ديگران به حاج غالم نزديك است خودش را  مرتضي فرفره كه احساس مي
كنم  فكر مي. بذارين منم يه خاطره بگم"اش بلند گفت،  كرد و با صداي دو رگهجا به جا 

. ي حاج سعيد جمع بوديم، حاج اقا زنگ زدن يه شب كه خونه. حاج غالم خوب يادش باشه
. هم زدن دو تركه با موتور مثه فرفره رفتيم باال من و ايشونو احضار كردن، در يك چشم به

سعيد كلي ماتش برده بود كه چه شصت تيري رفتيم و  وقتي برگشتيم تو نميري حاج
  ".برگشتيم
طور  و او همان "خوب بعد چي شد؟"باره ساكت شد وديگران كه منتظر بودند گفتند  يك

خدا رحمتش كنه ، ... حيف شد "كشيد ادامه داد،  كه سرش پائين بود و به ريشش دست مي
و صبر كرد تا  "گم حاج آقا؟ ت ميدرس. مون شد وقتي حاج سعيد واجبي خورد خيلي غصه

حاج غالم هم با تكان دادن سر حرف مرتضي فرفره را تائيد . حاج غالم حرفش را تائيد كند 
  .كرد

  .محمد حسين داروهاي پدرش را آورد  و من به او كمك كردم تا آنها را بخورد
  . يدترس كرد كه انگار از چيزي مي حاج غالم طوري به داروها و به من نگاه مي 
اي كرد و با صداي خيلي آرام شروع كرد به  سرفه. اش را در هم برد تلخي داروها چهره 

ساختن  حقش بود كه برا حاج سعيد يه مجسمه از طال مي". حرف زدن، همه ساكت شدند
اي  خواست دشمناي نظامو طناب پيچ كنه قبلش با آفتابه حاج سعيد خدا بيامرز هر وقت مي.

  ".گرفت وضو مي كه تو ماشينش داشت
بعد مثل اينكه چيزي يادش بياد با يك مكث به نسبت كوتاه، نفسي تازه كرد و ادامه 

كرد خيلي  دندگي آدمي كه سين جيمش مي حاج سعيد، سر ِ بازجوئي يه روز از يك"داد، 
  ".منم راحت كارمو كردم. عصباني شد، منو صدا كرد و گفت بشاش به اين يارو

در حالي كه . منتظر ماندند تا باز هم حاج غالم از خاطراتش بگويد همه زدند زير خنده و
از "شد ناتواني را در صدايش ديد، شمرده شمرده اضافه كرد،  آمد و مي نفسش خوب باال نمي

  ".كنم چيزي به آخرعمرم نمونده قول من از همه برادرا حالليت بطلبين، چون فكر مي
باالخره "سپس به صحبتش ادامه داد و گفت، . با دست به من اشاره كرد تا بروم جلوتر

  ".رسه يه روز اجل از راه مي
  . گي صلوات فرستادند و من نفهميدم چرا يك دفعه همه

  "چي كار بايد بكنيم؟"از من پرسيد، . تر فرستادند كه رفتم نزديك داشتند صلوات مي
شما . شد طور كه خواسته بودين كارها انجام همان"درگوشش خيلي آ هسته گفتم، 
كنين تا پوالتونو به حساب محمد حسين منتقل كنن،  امشب اين چند تا ورق رو امضاء مي



       93     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

چون محمد حسين . ريزم به حساب ايشون شه، بعد من مي البته اول به حساب من واريز مي
  ".تو اون بانك خارجي حساب نداره و بايد يك حساب جديد براش باز بشه

بعد دستش را دراز . مانش را بست و يك نفس بلند كشيدچش. جوابي نداد و رفت تو فكر
طور كه دراز كشيده بود با خودكاري كه به او دادم  ها را از دستم گرفت و همان كرد و ورقه

ها را تا كردم و گذاشتم  ورقه. كردند همه داشتند نگاهمان مي. ها انداخت دو تا امضا زير ورقه
، مالفه را تا روي شانه هايش باال كشيد و دوباره سرش را آرام گذاشت روي بالش. تو جيبم

  . چشمانش را بست
ي سر و دست به همه فهماندم كه  حاج  ها و با اشاره رو كردم به دوستان و مهمان 

  .خواهد بخوابد غالم مي
من باالي سر حاج غالم نشسته بودم كه . همه آرام، بدون سر و صدا پا شدند و رفتند

خونه  مادر گفتند جاتونو تو اتاق مهمون"پيدايش شد و گفت،  محمد حسين تو لنگه در
  ".اگه ميخواين ورقه ها رو بدين امضا كنم. انداختن
عمو جون كي پوال رو "كمي اين پا و اون پا شد و بعد پرسيد، . ها را امضا كرد  ورقه

  . برايش كه توضيح دادم ابرو هايش باال رفت "ميريزن به حساب من؟
  ".سالم برسونين"كه گفتم،  گشت داشت برمي

شه كه بيام پيش  ايشاال كي كارم درست مي"در چار چوب در ايستاد و دوباره پرسيد، 
   "شما؟

  ".كنم من كه دارم سعي خودمو مي. عمو جون با خداست"گفتم، 
  .و رفت "خيلي ممنون،"گفت، 

  . دز نبضش نمي. دست حاج غالم را گرفتم  
اق را خاموش كردم و آهسته خانه را در تاريكي مطلق ترك چراغ ات. كارم تمام شده بود 
  .كردم



 

  حميد رضا ايروانيان
  براي دخترم

  
زني؟ البته با يكي  رحمانه مرا پس مي گونه بي دانم چرا اين ام را ندادي كه؟ هنوز نمي باز جواب نامه
نامه به تو  324ولي نه، من . هاي من فراموش نخواهد شد دانم خطاها و نامهرباني دو نامه مي

ها را   ي نامهوقت. دخترم، دخترم، بگذار يك چيز را اعتراف كنم. 325شود  با اين نامه مي. نوشتم
قدر شكننده و پريشان احوالم كه  آن. كنند ها را درست مي  ها خودشان جمله  كنم، كلمه شروع مي

ها و دردها   آفت. خواهم همه چيز را براي تو بگويم مي. ها باشد  ي خط گذارم خود قلم آفريننده مي
بر پيشانيم گذاشته است كه انگار اين آهن گداخته داغ ننگيني . تر، جدايي از تو و از همه تلخ

  . همه چيز از آن خانه شروع شد. كنم گاه فراموشش نمي هيچ
. اش نكنم  بگذار پيپچيده. نيرويي اهريمني مرا در آن خانه نگاه داشته بود. من زنداني بودم

. جا تاريك بود دانم ولي از همان آغاز اين نمي. درست است من در آن خانه به دنيا آمدم
من تنها . كاش چشم باز نكرده بودم. ترساند ها و ديوارهاي وهم آلودش مرا مي  قفهاي س شكاف

اي   اما بايد چاره. اي جز بزرگ شدن نبود  چاره. اي  تاريك و ويرانه  خانه. كودك آن خانه بودم
با . شدم ي تاريك متنفر مي شدم بيشتر و بيشتر از اين دخمه تر مي هر چه بزرگ. انديشيدم مي

تر و  امضاي آن مرا آرام. پيمان جديد بستم. هد بستم كه روزي از اين خانه فرار كنمخودم ع
  . كرد تر مي دلگرم

اما . ديدم نمي. كردم خانه مملو از چيزهايي بود كه من دركشان نمي. تاريكي بود و تاريكي
آيا بايد همه واقعيت . دانم نمي. دانم وهم يا خيال بود يا شايد هم  واقعيت نمي. كردم احساس مي

  . را به تو بگويم؟ ديگر احساس نبود، خود او بود كه مقابل چشمان من ظاهر شد
كرد؟ بارها  آيا مرا نگاه مي. انگيز ايستاده بود  اي نفرت  اتاق تاريك خانه كوتولهي  در گوشه 

  ».آخر و عاقبت ندارد. احمق اين افكار را دور بريز«بارها با خودم گفتم، . خواستم فراموش كنم
  . كرد چنان در تاريكي ايستاده بود و مرا نگاه مي اما كوتوله احمق هم

  . خواهم بميرم مي - 
آيا دروغي ديگر مرا در . شايد خودم بودم. شنيدم ها را از چه كسي مي دانم اين حرف نمي

  ساخت؟ گردابي بزرگ گرفتار مي
آيا واقعيت داشت؟ به . خواست چيزي را تلقين كند له احمق بود كه مي.هاي كوتو شايد حرف

اش را   چهره. كردم وجود كوتوله دهشتناك را تحمل مي. ماندم ناچار من بايد در آن خانه مي
اما . توانستم تمام چهره نحسش را ببينم ايستاد كه من نمي اي در تاريكي مي  به گونه. ديدم نمي
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اش   بايست يقه دانم شايد مي نمي. جرآت نزديك شدن به او را نداشتم. ديدم ها را مي پاها و دست
  ».م كنرهاي. رهايم كن. خواهي تو از جان من چه مي«گفتم،  گرفتم و مي را مي

روزي، . بگذار راستش را بگويم. كرد اما وجود او بود كه رهايم نمي. شايد باور نكني. دختركم
شد  ماه وقتي كامل مي. هايي كه ماه قرص كامل است يعني شبي دهشتناك بود، از آن شب

قلبم به . جانم، عزيزم، آن شب دلهره عجيبي داشتم. كرد ور مي  وحشت عجيبي را در دلم شعله
صداي ... همراه با. تنها بودم. آور كمتر به سراغم آمده بود  اين نوع ترس مرگ. زد ت ميشد

باز همان صدا در . به پشت...  پشت. كنار شيشه كثيف اتاق ايستاده بودم. عجيبي وجودم را لرزاند
اول فكر كردم عكس . نه نه. احساس كردم پشت شيشه اتاق كسي ايستاده است. گوشم پيچيد

. كوچكتر. كوچكتر. تر از آن چيزي بود كه اما نه، كوچك. ترسم خودي مي بينم و بي مي خودم را
  . خداي من. خداي من. اما. اما. سرم را با هراس برگرداندم

قدر جلو نيامده  هيچ گاه او آن. ام گرفت  گريه. همان كوتوله احمق. خودش بود. خودش بود
ماه به بزرگي يك گلوله توپ آتشين . ن شب بوددرست هما. ديدم واقعيت را به وضوح مي. بود
... آور  انگيز و توهم  نورش دهشت. ترساند خودي مي شايد هم خورشيد شب بود كه مرا بي. بود

ادامه اين . طور بود ساخت؟ كاش اين رو مي آيا نور ماه بود كه مرا با توهمي تازه روبه.  آور  تهوع
نگاهم را به . اش را بچسبم  توانستم يقه كسي بود كه ميخدا تنها . زندگي برايم دشوار شده بود

اون «داد زدم، . كردم دل پري از او داشتم كه بايد خالي مي. هر چه توانستم گفتم. آسمان دوختم
  ».كهنه شده و شكسته. تخت شاهي برازنده خودت

كوتوله هم . هاي كثيف  بيرون از خانه، پشت آن پنجره. شنيدم صداي فريادهايي از بيرون مي
اين همه جمعيت را هيچ گاه در طول . با هراس به بيرون نگاهي انداختم. مطمئنم. شنيد مي

ها مملو از  خيابان. اصالً كسي جز اين كوتوله احمق نبود كه ببينم. اصالً. زندگيم نديده بودم
  . همه. زدند همه فرياد مي. آمد صداهاي عجيبي مي. جمعيت بود

اما قبل از آن . واقعيتي تلخ. براي تو بگويم بدون كم و كاستخواهم همه چيز را  مي
. بايد بخواني. عجله نكني و زود قضاوت نكني. كه نامه را درست بخواني اين. خواهشي از تو دارم

  . فردا دير است. فردا دير است. همين امشب. داغ عجيبي است بايد بگويم. بشنوي
دانستم؟ نه شايد  به كجا؟ نمي. رفتم تم به سويي ميداش. ام را بستم  هاي پالتوي كهنه  دكمه
. ور شد  هراس عجيبي در وجودم شعله. قلبم به شدت شروع به زدن كرد. دانم نمي. دانستم هم مي
دانستم  نمي. اين سو و آن سو، همه طرف را نگاهي انداختم. خالي بودند. هايم را نگاه كردم دست
. آن تكه كاغذ براي من مثل آب حيات بود! ن تكه كاغذهما. نبود. كردم بايست مي كار مي چه

  .زندگي دوباره بود
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آخه اين «. كردم ها گريه مي  خواست مثل بچه دلم مي. فشرد بغض عجيبي گلويم را داشت مي
  »هم شد شانس؟

  . اين سمت خيابان، آن سو، اما، اما. همه جا را گشتم
  ».نداخته باشمشايد همان جا ا«. اي خيره ماند  چشمانم به نقطه

اما هيچ اثري از كاغذ تا . زمين مرطوب بود. با عجله به طرف دكه روزنامه فروشي رفتم
آن لحظه فقط منتظر يك رعد بودم كه مرا بسوزاند و وجودم را از . لرزيد دستانم مي. خورده نبود

  ».خدايا. آه خداي من«. دست در جيبم كردم. هستي ساقط كند
شايد هم انگشتان من بود كه تكه كاغذي سفيد و . دانم نمي. كرد چيزي انگشتانم را لمس 

خواستم  مي. همان تكه كاغذ نبود! اما نبود. هر چه بود خوشايند بود. كردند كوچك را لمس مي
اما ممكن بود كسي در آن . ها  مثل ديوانه. با صداي بلند. فرياد زدم. ها  مثل بچه. فرياد بزنم

  . ديد وضعيت مرا مي
  ».گور پدرشان«ودم گفتم، با خ

در دلم آشوبي بود كه انگاري با هيچ آبي . به نظرم همه چيز شكل عجيبي پيدا كرده بود
كدام واقعيت؟ كدام وهم و خيال؟  . دانستم ديگر فرق بين رؤيا و كابوس را نمي. شد خاموش نمي

چند وقت بيشتر و  ترسي كه هميشه بود، اما اين. ور بود آن روزها ترس عجيبي در درونم شعله
تنگ و . درون اتاق كوچكي بودم. دانستم خواب بود يا رؤيا؟ وهم يا كابوس؟ نمي. شد بيشتر مي

صداي عجيبي . صدايي شنيدم. دانستم كردم؟ نمي به كجا نگاه مي. بي روزن و خوفناك. تاريك
. جودم را فرا گرفتوحشت تمام و. نه، نه، يك نفر انتهاي راهرو ايستاده بود. مثل فرياد بود. بود
  ».دروغه. دروغه. امكان نداره. اين واقعيت نداره«

دانم   نمي. بلند، بسيار بلند بود.  دانم وحشتناك بود فقط مي.  انساني بود به قامت، به هيبت
اما او كه بود؟  مگر انساني به اين هيبت . رداي بلند سياهي بر تن داشت. شايد همان كوتوله بود

. هاي آهني  دري با ميله. دري انتهاي راهرو بود. بست فقط داشت دري را مي. مهم نيست... هم
مثل . گارامپ، گارامپ: داد اين صدا را مي. شنيدم صداي غل و زنجيرهايش را به وضوح مي

هي، هي، چرا در را «داد بزنم، . خواستم فرياد بزنم  مي. هايي سنگين صداي سهمگين گام
  » .در را نبند. نددر را نب. بندي؟ صبر كن مي

صورتش . آمد داشت به طرف من مي. برگشت. لرزيد دستانم مي. چرخيد كالم در دهانم نمي 
آيا راه فراري . آمد كه جانم را بگيرد انگار داشت مي. كردم تصورش را مي. را براي يك لحظه ديدم

  بود؟ 
. ها قلم را به دست گرفته بودم بعد از مدت. آن شب ترس عجيبي  وجودم را در بر گرفته بود

بغض عجيبي گلويم . سياهي يا شايد هم سايه دستم كاغذ را سياه و تار كرد. كاغذ زير دستانم بود
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. شدم انگاري داشتم از درون متالشي مي. نوشتم بايد مي. نوشتم اما هر طور بود بايد مي. را  گرفت
. به ذهنم رسيد. يا شايد هم اولين كلمه. اولين جمله. حداقل براي خودم. كردم بايد كاري مي

  . حقايق را بايد گفت. كرد  چون نوشتن آرامم مي. نوشتم
شايد هم . ماه خوبي بود. خواستند نقاشي ياد بگيرند هايي كه مي  بچه. ها آمده بودند  همه بچه
كرد كه باعث  از روزنه پنجره صداي هولناكي را ساطع مي. شيدك باد زوزه مي. يك روز خوب
دانم از كجا پيدايش شده  تربيتي كه نمي  مخصوصاً آن پسرك چشم آبي بي. شد ها مي  وحشت بچه

اولين بار بود . خنديد كرد و مي با اين سن و سال  كمش  مسخره مي. رفت تو كالس راه مي. بود
ولي خودم را . خواستم سرش داد بزنم مي. اي كنم  تربيت چه  معامله  دانستم با اين بچه بي كه نمي

  . كنترل كردم
ها پايين   كسي  داشت از پله. در نگارخانه باز شد. سرم را ناخوداگاه برگرداندم. صدايي آمد

  . يكه خوردم.      باد سرد وحشيانه در را به هم كوبيد. آمد مي
. كرد با ناراحتي نگاهم مي. چكي روي دوش داشتكيف كو. اي غمگين  دختري بود با چهره

  »امري داشتيد؟«گفتم، 
آرام گفت، . دانم نمي. ها  شايد به در و ديوارها، شايد هم به بچه. نگاهي به اطراف انداخت

  » ها است؟  كالس فقط براي بچه«
  . سال كالس  نداريم بله خانم فعال براي بزرگ - 
  ... حيف، ولي  - 

شما تو چه «گفتم، . ها رفت  ناخوداگاه به طرف پله. اما سكوت كرد  خواست چيزي بگويد
  »سطحي هستيد؟

  . برگشت
  . خواستم طراحي ياد بگيرم مي  - 
  براي شما سخت نيست؟ . البته بايد كنار همين بچه بشينيد. تونيد ثبت نام كنيد مي - 

  .دانم نمي. شايد هم. شايد دلم برايش سوخت. نمي دانم چرا اين كار را كردم
گاهي . كرد ها را نگاه مي  بچه. نشست اي مي  گوشه. آمد از فرداي آن روز، او به كالس من مي

ولي اوضاع به اين شكل . كارش زياد خوب نبود. كشيد گاهي هم نقاشي مي. كرد ها بازي مي با آن
  . نماند

بيرون . كردهدانستم از كجا در دلم بيتوته  غمي كه نمي. آن روزها غم عجيبي در دلم بود
. ها خط. كشيد مداد طراحي مرا به سويي مي. هايم با من نبود دست. دست خودم نبود. رفت نمي
. كشيدم گفت و من مي او مي. همه چيز شكل عجيبي داشت. هاي آبي، تيره و سياه رنگ
  ...هاي سوخته و   پرچم. ها  هاي آبي و ميله سيب
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ايستاد و  ها تا ساعت آخر كنارم مي وقت گاهي. شد هاي من باعث شگفتي دخترك مي طرح
دوست نداشتم . كند يا نه ها درك مي دانستم آيا چيزي از آن نمي. كرد هاي من نگاه مي به طرح

  . اين شكلي شايد بهتر بود.  سؤال كنم
زمين سفت و . باريد مي. باريد باران مثل رگبار از آسمان مي. آسمان غرشي عجيب داشت

  . خيس آب بود. بدبختانه چتر را همراه خود نياورده بودم. كرد يسخت را نرم و رام م
كرد و  ها جدا مي  ها را از شاخه برگ. كرد ها را جمع مي برگ. وزيد آن روز ظهر باد شديدي مي

سرم را . ها پايين نرفته بودم كه صدايي شنيدم  هنوز از پله. بردشان به جاهاي نامعلومي مي
با تعجب نگاهم . چتر بزرگي باالي سرش گرفته بود. مان دختر بوده. آه خداي من. برگرداندم

  ».بياييد زير چتر. استاد خيس شديد«گفت، . كرد مي
  »چرا چتر باز كردي؟ كدام بارون؟«. با تعجب نگاهش كردم

  چيزي شده استاد؟  - 
  چي؟  - 

چشم . ستاده بوددرست جلوي من اي. ها پايين بروم مرا در تاريكي نگاه داشت  تا خواستم از پله
سكوت بود . دانم نمي. آتشي پر حسرت بود. فهميدم گفت كه نمي نگاهش چيزي را مي. در چشم
  . كرد فرمايي مي كه حكم

دانستم اين آتش، اين فرياد از  نمي. سوزاند درونم را مي. شد ورتر مي  آتش درون من شعله
اين زير زمين  كوچك  نفرت انگيز،  چرا اصالً من او را در اين كالس پذيرفته بودم، در. كجاست

. هوده بود ها بي اما اين حرف. وصله ناجور و ناچسبي بود. جا نبود پس جاي او اين. با اين چند بچه
  . هنگام وجودم را فرا گرفت ترسي نابه. آمد كاري ديگر از دست من بر نمي

لبخندهايش را . نشست هر روز آنجا مي. ي گوشه ي كالس، گوشه يك صندلي در گوشه
  ... اما. فراموش نخواهم كرد

  شود؟ كي؟ كجا؟ اگر او فردا نيايد پس  تكليف اين صندلي  چه مي - 
تا اينكه او . كردم در تنهايي خودم، در گوشه اين دخمه داشتم كار خودم را مي. منصفانه نبود

اما اين آتش . گذرد زمان كه  دارد مي. با شتاب. با عجله. معطلي اما نه بي. آرام. گفتم ميبايد . آمد
  . سوزاند سوزنده داشت وجودم را مي

هايم را  لب. شدم عصباني نمي. شدم ايستاد ناراحت نمي حاال ديگر وقتي او كنارم مي
  ».بمان. بمان«قلم را انداختم و گفتم، . گفتم بايد مي. گزيدم نمي

  چي استاد؟  - 
  . آب گلويم را به زور قورت دادم

  . مال توئه. اون صندلي نبايد خالي بشه. بمان - 
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  مال من؟  - 
  . ؟  اين درست نيست.خواي كار كنم؟  تو چي مي چي. فقط مال تو - 
  خوام؟ اين چه حرفيه؟ من چي مي - 

. چيز عجيبي بود. نگاهش را دوخته بود به آخرين طرح كاغذم. نزديكش رفتم. بلند شدم
  . اي هم عقب نرفت  حتي براي لحظه. دميدم نفسم را به صورتش مي

  . هيج جا نرو. براي هميشه. بمان - 
  . فقط همين. اين چه جور عشقي يه«گفت، . دانم نمي. شايد هم پوزخندي بود. لبخندي زد
  ».ها مال تو اين«. تنها گنج كيسه خالي من. دوختم به انبوه كاغذهاي نقاشي شده نگاهم را

  . پوزخندي زد و سكوت اختيار كرد
شاگردي . كرد روايي مي اين استاد نبود كه فرمان. كرد چيزي تغيير نمي. گذشت روزها مي

او هر روز  گفتم و هر روز مي. شد اما چيزي عوض نمي. داد غريب و عجيب بود كه فرمان مي
انگاري رفتار من . كردم اما او براي چه هنوز پيش من مانده بود؟ دركش نمي. كرد امتناع مي
  اما براي چه؟ . كرد آرامش مي. داد آزارش نمي

تنها در زير زمين كوچك . ها را در هم شكست  ها و كوچه صداي شر شر باران سكوت خيابان
با . كرد شست و پاك مي زمين سرد و سياه را مي. ريدبا رحمانه مي  باران بي. خود نشسته بودم

او كه نبود انگاري . كنج  ديوار. كنار ميز كهنه. همان گوشه. اي نشسته بودم  بغضي عجيب گوشه
اول كم بود، بعد زياد و زيادتر  . آب آرام آرام از زير آمد تو. صدايي مرا به خود آورد. هيچ چيز نبود

  .ها باز شروع شد كابوس. چشمانم را بستم. شد
در فكرهاي خود . رفتم رو مي  آرام آرام از گوشه  پياده. ام را در دست داشتم  دوچرخه كهنه 
دراز به دراز . جنازه برادرم پشت ترك بود. نگاهي به پشت ترك دوچرخه انداختم. ور بودم  غوطه

. خورد بدنش تكان ميكردم   هر حركتي كه مي. با دستاني باز و دهاني نيمه باز. خوابيده بود
دستم را به . كردم داشتم او را نگاه مي. من هم ايستاده بودم. هاي دوچرخه از حركت ايستاد چرخ

. باد شروع به وزيدن كرد. تكانش دادم. اش  نگاهم را دوختم به چشمان بسته. طرفش بردم
گويي . كرد مي ناك باد در گوشم فرياد صداي وهم. اي كشيد كه تمام وجودم را لرزاند  زوزه
وحشت . باره باز كرد چشمانش را به يك. اما چه چيز؟ بار ديگر تكانش دادم. رسان چيزي بود  پيغام

. دانست چه اتفاقي افتاده گويي او هم نمي. با تعجب به چشمانم خيره شدم. وجودم را در برگرفت
  . با هراس به چشمانش خيره شدم

  . از اين همه شكنجه وآزار. اعتنايي  اين همه بياز اين همه التماس از . خسته شده بودم
اما آيا اين . اين اعتقادم بود. سخني كه بارها تكرار شود جز عذاب روح و خواري دوباره نيست

  ».بمان. بمان«خواري بود؟ پس باز گفتم، 
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مثل . زد چيزي كه درونم را آتش مي. كامالً فهميده بود كه بدون او انگاري چيزي كم دارم
. كردم تر از آن چيزي بود كه من فكرش را مي  رحم اما او بي. سوزاند مي. هاي آتشفشان  تهگداخ

ايستاد  مثل هميشه كنارم مي.  شدم تر مي  تر و شكسته  و من شكننده. ها گذشت ماه. روزها گذشت
فرياد و . داناين زن. ها  ميله. ها  ميله. فرياد. هاي آبي در زمنه سياه سيب. كرد ها را نگاه مي و طرح
اما آخر . نگريست با تعجب، شايد هم عصباني مرا مي. فرياد و فرياد. ي سياه هاي سوخته  پرچم

خيلي چيزهاي ديگه هست كه آدم «باز ادامه اداد، . دادم بايست به او جواب مي چرا؟ گويي من مي
ه، اين زمينه هاي سوخت اين پرچم. كاش. دونستم راستي، اصالً كاش مي. درخت. تونه بكشه مي

  ».گوييد واقعيت اون چيزهايي نيست كه شما مي. سياه، اين فرياد از كجاست
دانستم از دست او ناراحت  نمي. نفس عميقي كشيدم و به طراحي ادامه دادم. لبم را گزيدم

تر و   داد و مداد تو دستم را سست ولي او باز ادمه مي. كه مثل هميشه فراموش كنم باشم يا اين
در درون من چه چيز فوران . شد مرا چه مي. دانستم چه اتفاقي افتاده بود  نمي. كرد ر ميت  سست

مگر رفتن او چه چيز را . كرد هاي يأس و نفرت از كار را در من بيشتر و بيشتر مي  كرده بود كه آيه
زدم  ها را هر لحظه، هر  روز به خود مي داد ماندن او؟ اين حرف كرد؟ چه چيز به من مي عوض مي

افتادم،   به پايش مي. داشتم بايد او را به هر نحوي كه بود نگاه مي. شدم اما نمي. تا آرام شوم
  . كردم كردم و او را به ماندن راضي مي التماسش مي

ديگر . دنياي پاك و بي غل و غش كودكان. داد صداي آن چند كودك آرامشي به من مي
خودم را . شدم چشم آبي هم ناراحت نمي هاي آن پسرك پر رو و بي تربيت حتي از حرف

.  ها سرگرم كنم، كه آن  گوشه، كنج ذيوار، ميز چوبي قديمي را فراموش كنم خواستم با آن مي
تا چشم به كاغذهاي . شد ولي مگر مي. فراموشش  كنم. خواستم نبودش را امتحان كنم شايد مي

هاي عجيب  شيطانكي كوچك با نگاه. يشهمثل هم. ديدم انداختم او را مي ها مي  سفيد و بزرگ بچه
به طرفش رفتم، برافروخته . گفتم بايد يك بار ديگر به او مي. شد تحمل كرد ديگر نمي. و سوزنده
بايد باهات حرف «گفتم، . خواهم دشنامش بدهم كرد مي البد فكر مي. اندكي ترسيد. و آشفته

  ».بزنم
  .كرديم نمينه من و نه او احتياط . لحنم خيلي خودماني بود

كنار ميز من . با يك دنيا حرف ناگفته. حاال من بودم و او. ها رفتند  بچه. عصر باالخره آمد
فرما  سكوت عجيبي حكم. نشستم. كرد ها را نگاه مي داشت طرح. كه من بگويم بي آن. ايستاده بود

  . اي بعد سكوت را من شكستم لحظه. بود
. ها  فرعي. ها  كوچه. داد سرما آزارم مي.  شاندمبا شال بزرگ و قهواي رنگم صورتم را پو

جاي . دانم شايد اشتباه گفته باشم نمي. رفتم هر جا كه مي. همه جاي شهر جاي من بود. ها خيابان
اين اتفاق را درست به خاطر . مهري بر دهان. با پاهاي برهنه. رفتم اما مي. شايد هم نبود. من بود
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در . اي تنگ  خود را در كوچه.  ايستادم شنيدم، ناخوداگاه مي را ميهايي  وقتي صداي قدم. آورم نمي
تر  تر و آرام  شدند و  من آرام ها نزديكتر و نزديكتر مي قدم. يا در تقاطع بزرگي در شهر. كنار خيابان
  . اي سنگي  مجسمه. ايستادم مي. داشتم گام بر مي
اصالً . مجسمه سنگي. ب كرده بودمدانم از كي؟ از چه موقع اين راه و رسم را انتخا  نمي

تا دور شدن عابري پياده من . دانم نمي. دانم من انتخابش كرده بودم يا كه به من  تحميل شد نمي
در كنار تقاطع خياباني بلند و عريض . همان مجسمه سنگي بودم كه در گوشه و كنار، پس كوچه

. رفتند همان انسان بودم ها مي د كه آنبع. ايستادم اي تنگ باريك به انتظار مي  يا حتا در كوچه
مجسمه بزرگ سنگي در يك كوچه تنگ و . ديد جا مي كرد كه مرا آن هيچ كس حتي تعجب نمي

اما چرا مردمي كه از كنارم رد . تصورش كمي سخت است. ي خياباني بلند باريك يا در گوشه
ها با خودم فكر  وقتگاهي . شدم شدند حس تعجب و كنجكاوي نداشتند؟ داشتم كالفه مي مي
پس چرا آن كودكي  كه از . ديدند مي. بينند؟  ولي اين امكان نداشت كنم كه آيا اصالً مرا مي مي

اين مجسمه سنگي در ... حتي آن بچه هم نخواست بداند كه من. كنارم گذشت به من تكيه داد
است كه بايستد و بيند، مجبور  آدمي  سرگردان  كه وقتي كسي  را مي. كند كار مي جا چه آن

راه  اي بعد همه چيز روبه  لحظه. از ناخن انگشت تا موهاي سر. گر باشد؛ تغيير ماهيت بدهد  نظاره
  ...چيزي هستم كه مردم. شد مي

. كردم احساسش مي. ديدم ديگر آن چيزي بودم  كه داشتم مي. شد مي رفتم هر كجا كه مي
ايستادم و آن زماني كه تبديل به مجسمه سنگي  اي مي  خواست روبروي آينه براي يك بار دلم مي

در . چشمانم را بستم. اي نشستم  گوشه. اي  چه فاجعه. چه حس غريبي. كردم شدم را نگاه مي مي
  . خواب ديدم
با . صدايي  مرا به  خود آورد. رفتم از كنار خيابان آرام به سويي مي. درخشيدند ها مي  ستاره

  » آه خدايا، خوابم يا بيدار؟«. هراس پشت سرم را نگاه كردم
  » !اي سنگي  مجسمه«. درست پشت سرم بود. ي عظيمي را ديدم مجسمه
. شد مانع فرار من مي. اما ترس تمام  وجودم را فرا گرفته بود. خواستم فرار كنم مي. ترسيدم

بايست  كار مي دانستم  چه نمي. كرد مجسمه با چشمان تراشيده سنگي بزرگش داشت نگاهم مي
اول فكر كردم كابوسي دهشتناك ارمغان آن شب نحس است، اما واقعيت چهره تلخ و . كردم مي

هاي سنگينش نفسم را به شماره  صداي گام. مجسمه جلوتر آمد.  دردناكش را آني به من نشان داد
  .  انداخت

آه خدايا اين ديگه از كجا  «. آمد اي ديگر داشت به طرفم مي  مجسمه. صدايي ديگرآمد
  »اومد؟
  .  غم عجيبي در چشمانش بود. ي دوم نگريستم به چشمان مجسمه 



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    102

  . مجبور بودم  شب را با آنها بگذرانم. ي سنگي دو مجسمه. گرفتار هر دو مجسمه شده بودم 
گفت و  ي سنگي بزرگ مي مجسمه. شروع كردم  به  راه رفتن و البته با هر دو مجسمه

تر اما شكسته،  سكوت اختيار كرده  مجسمه كوچك. مو من مجبور به گوش دادن بود. گفت مي
غمي . با هراس نيم نگاهي به او انداختم. كرد ي بزرگ، ما را همراهي مي با فاصله از مجسمه. بود

مگر «اما اين غم از كجا بود؟  با خودم گفتم، . اش ديدم كه دلم را آتش  زد  در چشمان سنگي
  »شود مجسمه غمگين شود؟ مي

ايستادم،  رفتم، هر جا كه مي هر كجا كه مي. ن دو مجسمه هميشه با من بودنداز آن  شب آ
به هر سويي كه . انگاري زنجيرهاي اسارت را در گردنم نهاده بودند. كردند مرا همراهي مي

اما شايد اين تغيير ماهيت و گريز بي . دانم نمي. اي بزرگ بود  فاجعه. كشيدند خواستند، مي مي
  . همان  شب بود ي نتيجه بازمانده

خواستم قدم  فقط مي. گويم كاش آن  شب را بيرون نرفته بودم ها به  خودم مي گاهي وقت
انگاري فقط الزم بود كه چشم باز كني و  هايي است كه  دنياي شب دنياي اسرار و ناگفته. بزنم

از «دم، يك بار از مجسمه پرسي. من آن شب اسير اين دو مجسمه شده بودم. همه چيز را ببيني
  » خواهيد؟ جان من چه مي

  . سكوت بود جوابش
  » .يك روز من و يك عنكبوت با هم عهدي بستيم«اما يك بار مجسمه به من گفت، 

  »چه عهدي؟«گفتم، 
اسباب ناراحتي . هيچ كدام. عهد بستيم كه هيچ كدام به ديگري كاري نداشته باشيم«گفت، 

او . دانم شايد هم سالي گذشت ها، نمي روزها، ماه. دو عنكبوت قبول كر. ديگر را فراهم نكنيم هم
خشم تمام وجودم را . دانم چرا يك روز احساس بدي به من دست داد اما نمي. بود و من هم بودم

  .فرا گرفته بود
  چرا؟ - 
عنكبوت را ديدم روي . ولي چيزي كه مهم بود وجود آن خشم و نفرت بود. نمي دانم - 

فريادي كشيدم و با مشت توي . چشمي بزرگ وسط سرش بود. گيزان  ديوار، بزرگ بود و رقت
مشت من آن قدر سنگيبن بود كه . آور بود  چندش. بدنش با حالتي غريب جمع شد. سرش كوبيدم

چشمانش . نگاهي به عنكبوت انداخت. جلوتر رفتم. مطمئن بودم او جان سالم به در نخواهد برد
  . اما كاش چشمان عنكبوت را نگاه نكرده بودم .انگيزي داشت  حالت رقت. هنوز باز بود
  »براي چي؟ مگر چه ديدي؟«گفتم، 

باز پرسيدم، . دانم نمي. دانم نمي. چيزي ديدم. درون چشم باز و پر وحشتش كسي را ديدم
  » ؟.كي رو ديدي. كي«
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  .بزرگ. يك مجسمه سنگي - 
  » خواهيد؟ شما از جان من چه مي«گفتم، 
چشم كه باز كردم،  نيمي از . دانستم دادم؟ نمي تا كي بايد ادامه مي. سكوت. سكوت. سكوت

  . ها بودم و نيمي انسان آن
تنها راه نابود . خواستم به هر ترتيبي شده خود را تجات دهم مي. از اين وضع خسته شده بودم

كند، همه چيز درست  خودش را پرتاب اي عميق  اگر اين مجسمه سنگي از دره. كردن خودم بود
  . شود سنگ كه از باال به پايين پرتاب شود، صد تكه مي. شود مي

خواستم   اما وقتي مي. در هنگام غروب باالي كوهي  رفتم.  باالخره همين كار را هم كردم
قدر سنگين  شد كه انگاري بار دنيا را روي  آن. ، پاهايم روي زمين چسبيد خود را راحت كنم

سنگيني مجسمه در . ها را امتحان كردم همه راه. توانستم حركتي كنم نمي. ته بودندپاهايم  گذاش
  . انگار طلسم شده بودم. درونم بود

. افسوس خوردم چه قدر. روي  قبرهاي فرو ريخته و شكسته نشستم.  به گورستان رفتم
ماج  تيرهاي باد بدنش را آ. مجسمه روي سنگ قبري نشسته بود.  آرميده بودند. قبرهاي شكسته

  .  گريست و مجسمه مي. وزيد مي. وزيد مي. كرد زهرآگين مي
بلند شد و . نمي دانم گويي حرفهاي مرا باور نكرده بود. كرد  دخترك هاج و واج مرا نگاه مي

اما، اما من نتوانستم فراموشش . خنديد  انگاري داشت به حماقت من مي. اي مرا نگريست  لحظه
  . همه و همه را به جان خريدم. هاي زننده آن حرف. رفتارآن . ها آن نگاه. كنم

. كوچك وبزرگ. همه بيرون ريخته بودند. شنيدم  صداي فريادهاي مردم را از بيرون  مي
  .  خاكستري در راه بود. هاي  ديوار بيرون آمدند ها از زير زمين،  شكاف  شعله

نگاهش را دوخت به . ادهاي سرد زيرزمين ايست روي سنگ فرش. آن روز او مست بود
اما . قرمز. قرمز. قرمز. چرخيد  سقف مي. آبي. آبي. آبي. چرخيدند  ها مي سيب. كاغذهاي روي ديوار

ها، از   ها اما افتادند، ازشاخه اي سيب  در لحظه. رقصيدند  هاي آبي مي سيب. چرخيد رقصيد ومي  مي
آرام آرام روي زمين سرد . پخش بودند  هاي كاغذ توي هوا  تكه. درختها، از سقف بلند زير زمين

ها  هاي سربازان در كوچه وخيابان  صداي چكمه. چنان بلند بود فريادها هم.  كردند  سقوط مي
ها  اما سيب.  هاي تنگ و باريك  از اين خيابان به آن كوچه. ازاين سو به آن سو. شد  شنيده مي

  . خنديد  چنان مي همه افتاده بودند و دخترك هم
تحمل اين زندگي . اي نبود  چاره. ها فرو افتاده بودند همه سيب. گر همه چيز تمام شده بوددي

ترين و   ها شيرين تمام كردن، گاهي وقت. كردم بايد كار را تمام مي. برايم سخت دشوار شده بود
شتر توانم  به تو بگويم كدام يك را بي نمي. هاي عمر آدمي است ترين لحظه  ها دردناك گاهي وقت
  . كدام. كدام قسمت را. دوست دارم



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    104

ماندن . رفتم اين تنها راه بود، بايد مي. باور كن. اي نبود  چاره. اي شدم  وارد گورستان دور افتاده
اين . هيچ وقت فكر نكن پدر تو يك احمق واقعي و ترسو بوده. كرد من چيزي را درست نمي

  . بگذريم... فكر تو را بخوانم، ولي توانستم  كاش مي. تواند باشد ترين فكر مي دردناك
. هاي آهني و زنگ زده گورستان مرا به وحشت انداخت  ميله. كردم آن روز بايد كار را تمام مي

خيره، قبرستان خاموش و خفته را . بوي نامطبوعي به مشامم خورد. به ديوار نموري تكيه دادم
مثل بيماري . نگشتانم را به هم قفل كردما. لبانم خشك شده بود. لرزيد پاهايم مي. كردم نگاه مي

هاي زندگيم   اما ويراني. خواستم برگردم.  پشت سرم را نگريستم. نحيف و درمانده در خود فرو رفتم
هيچ كس در آن . قبرستاني بزرگ بود و متروك. وارد قبرستان شدم. مرا از اين فكر منصرف كرد

به . فرياد زدم. كرد حرف مرا به خوبي درك مياين گورستان دورافتاده غرض و . قبرستان  نبود
به بزرگي و . ي قبرها هاي شكسته  به سنگ. هاي خوابيده  به مرده. به مرزها. گورهاي خاموش
ها را صدا  من آن. ها انگيز كالغ  به پرواز غم. به درختان كاج بلند و شكسته. عظمت گورستان

اي دهشتناك را به ارمغان   ها سايه  اشك. لرزيد مي صورتم. فرياد زدم و ورودم را اعالم كردم. كردم
. اما اين فرياد كجا، آن فريادها كجا. فرياد زدم. مجبور بودم فرياد بزنم. آنها شنيده بودند. آورد مي

چند ميوه كاج به رسم هميشگي . همه با هم. اي نواختند  ها سرود تازه كالغ. كرد باد همراهي مي
  . اي چشمانم را بستم  براي لحظه. اي بود  ياه شدهميوه خشك و س. فرو افتاد

هنگام و  ترسي نابه. شد گويي  داشت به من نزديك و نزديك تر مي. آمد هايي مي صداي قدم
  .  موقع در دلم النه  كرد  بي

ها خلوت   رو  خيابان و پياده.  كسي را نديدم.  سرم را برگرداندم. اي همان جا ايستادم  لحظه
  »خداي من اين چه صدايي بود؟«. رفت آمد و نه مي كس نه مي هيچ. بودند

صداي دهشتناكي كه . باز همان صدا در گوشم پيچيد. ايستادم. قدمي جلوتر رفتم. برگشتم
. اين بار برنگشتم. كرد رسيد، بند دلم را پاره مي زير قبرهاي شكسته و ترك خورده به گوشم مي

گويي قدمي ديگر مرا . رفت چنان به طرف من  پيش مي همصدا . اي  ايستاده بودم  پشت به سايه
ديگر تحمل . تحمل ايستادن در من  نبود. ساخت انداخت و روح را از كالبدم جدا مي از پاي مي

  »با اين سرعت به كجا؟«صدايي گفت، . كسي نبود. با هراس، دهشت و با عجله برگشتم. نداشتم
.  كشد؟ بايد كجا بروم؟ چه كسي  انتظار مرا مي در بيرون از اين گورستان«با خودم گفتم، 

  » كشد؟ جا آيا دنياي متفاوتي انتظارم را مي بيرون از اين
ربايي  هاي مهرباني هست كه به طرف  من دراز شوند، يا چشمان دل آيا دست«فرياد زدم، 

  »چند؟ ام را از جان و دل پذيرا باشند؟ يك، دو، سه، تا چند بشمارم؟ تا  هاي خسته كه قدم
  »از اين جا به كجا، به كجا؟«. تر كرد  گريستم و لرزشي ديگر چشمانم را بي فروغ
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شدت باد زيادتر و زيادتر . تر كرد  تر و با اراده  فكر ماندن در خانه جديدم مرا مستحكم. برگشتم
اي خالي و ه  باد در ميان حفره. ام را به اين سو و آن سو كشاند  اي كه موهاي ژوليده  به گونه. شد

رساند،  اش به گوشم مي  و فرياد مردگان را همراه با كوله بار سنگين و قديمي. دميد سياه گورها مي
  . فريادي از اعماق گورهاي سرد و خاموش

. سنگ انداختم و با صداي بلند گريستم. چندين بار دور تا دور قبرستان را طواف كردم
اي كه   هاي خسته صداي قدم. صدايي شنيدم. بستماي   چشمانم را براي لحظه. باالخره نشستم

  .ترق ترق. آمدند گويي به سويم مي
فكر كردم شايد اشتباه . چشمانم را ماليدم. با وحشت و هراس اطرافم را نگاه كردم. بلند شدم

  .  ولي انگاري همه چيز واقعيت داشت. كرده باشم
. گويي رستاخيزي شده بود. دهاي شكسته احاطه كرده بودن اطرافم را انبوهي از سنگ 

به . ي گورها هاي شكسته تمام آن گورستان به آن عظمت پر شده بود از تخته سنگ. چرخيدم
ترس و هراسي وصف ناپذير وجودم را در . شايد هم بيشتر. فاصله  يك متري از سطح زمين بودند

  . هاي ناموزني در گوشم پيچيد صداي قدم. برگرفت
  ين چيزي امكان دارد؟شود؟ مگر چن مگر مي  - 

هاي ضعيف و زرد رنگ خورشيد نيز از مقابل   آخرين رشته. باره تاريك شد آسمان به يك
با هراس به . باره چشمانشان را گشودند ها به يك سنگ. ام ناپديد شدند  ديدگان وحشت زده

  .آشام سنگ قبرها خيره شدم چشمان خون
هاي خفته  هاي انسان نگريستند؟ يا شايد روح مي گونه آيا اين چشمان قبرها بودند كه مرا اين

. دانست؟ حركتي كردم هاي دوزخ را به طرف من نشانه رفته بودند؟ كسي چه مي در گور، سنگ
قدر شديد و  شليك اولين سنگ آن. با اولين حركت، اولين سنگ نيز به سمتم پرتاب شد

به زور . انم گرد و از حدقه درآمده بودندچشم. نفسم به شماره افتاد. آور بود كه فرياد كشيدم  دهشت
  .آه. اما تكاني ديگر، و باز شليك سنگي ديگر. توانستم خود را روي  پا نگه دارم مي

بردند و سر و  چون دشمني نفرين شده به من يورش مي ها يكي پس از ديگري هم سنگ
بود كه قصد جانم را ناك  گويي اين گورستان وهم.  كردند جان و بدنم را آماج تيرهاي بال مي

هنگام از  هر تكاني از من ضربتي نابه. كرد تر مي بدن نحيفم را شكسته و شكننده.  داشت
  !آورد ي گورستان را به دنبال مي هاي شكسته سنگ

شست چيز ديگري در  ها را مي  هايي كه گويي خونابه هاي ماسيده و اشك  جز خونابه. برگشتم
ها همچون سربازاني   اما ميله. ت به سمت در گورستان پيش رفتمبا ناباوري و دهش. دست نداشتم

آلودم   چشمانم را با دستان خون. كابوسي غريب بود. به حركت در آمدند و مقابلم صف آرايي كردند
به نظر .  كرد ام را تيره و تار مي  زده  خون سر و جانم را رنگين كرده بود و ديدگان وحشت.  ماليدم
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اي بعد   لحظه. ها را مسدود كرده بودند  هاي منتهي به دنياي زنده زده آهني تنها راه  هاي زنگ  ميله
  !ديگر حتا از آن در بزرگ هم خبري نبود

چون  گريزم، هم ها مي  از باالي ميله. البته البته. اوه خدايا، اما شايد هنوز راهي به بيرون باشد«
  ».رداين كه كاري ندا. كودك شيطاني كه قصد گريز دارد

هاي آهني   دستم را به سمت ميله. نفسم به شماره افتاده بود.  ايستادم. ها دويدم  به سمت ميله
شايد تا به . تا به اوج باال رفتند. ها انگاري فرياد كشيدند  تا خواستم از آنها باال بروم، ميله. بردم

  !همه طرف را نگريستم! انتهاي آسمان
باالخره بايد جايي براي گريز . د اين سو، شايد هم آن سوشاي. شايد اين راه، شايد آن راه

ها تاريك تر و   ي ميان ميله تر و روزنه  تر و تنگ اما راه گريز تنگ. به همه جا سر كشيدم. باشد
  . سكوت همه جا را فرا گرفت. تاريك تر شد

اده بود و او را جا ايست زن همان. مرد سرش را با هراس بلند كرد. اي باز شد  در با صداي زننده
  »امروز چي نوشتي؟«باالخره گفت، . كرد نگاه مي

  ».كنه آرومت مي. بيا بخور«زن گفت، . هايش خيس خيس بودند  گونه 
زن پرستار كاغذها را . زن قرص را به او داد و مرد با ناراحتي قرص را در دهان گذاشت

. ها كار دهشتناكيه  زندگي با ديوانه« زير لب زمزمه كرد،. ها  برداشت و شروع كرد به خواندن نوشته
  ».هر روز. هر روز. نويسه هر روز براش نامه مي. كنه يه دختر داره بيچاره فكر مي

  
  

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

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد



         

  زهرا باقري شاد
  بالكن

  
  

حس .  پيشانيم از خنكي هوا به لرز نشسته. برد ام توي بالكن و باد موهايم را مي نشسته
ام خودش را   جمجمههاي ظريف   الي حفره كنم همين حاالست كه بخشي از مغزم از البه مي

بريزد بيرون، مثل ماگماي داغي كه از يك آتشفشان خاموش تازه جان گرفته سرازير 
بايد آن بخشي از مغزم باشد كه . رسد شود و حرارت آن زودتر از خودش به همه جا مي مي

 .هاي يك مرد هستند هايش چند وقت است درگير چشم سلول

. كنم سيگار را بايد فقط با كبريت روشن كرد ميفكر . هايم گذارم بين لب سيگار را مي
 همه سياهي، كبريت از كجا پيدا كنم؟ توي اين. كشم روي زمين دستم را مي

زنم  يك پك عميق به سيگار مي. هايم  گيرم زير چتري آورم باال و مي فندك سفيد را مي
اش كنم سمت   انهآخر ياد نگرفتم چطوري بايد دود را قورت بدهم و رو. افتم و به سرفه مي

كند و به زور نفس  هاي رو به مرگ هن و هن مي  ام كه دارد مثل آدم  هاي بزرگ ريه  سوراخ
 .كشد مي

هاي پاسور پيدايش   الي ورق مثل ژوكري كه البه. ها كنم سمت نرده پاهايم را دراز مي
ابان و درست دهد اگر از همين باال بپرم توي خي چه كيفي مي. دهم شود خودم را تاب مي مي

سقف را سوراخ . زند گذرد و بوق مي بيفتم روي سقف ون سبز رنگي كه از بلوار كشاورز مي
كتاب را از توي كيفم . پاي چپم را بيندازم روي پاي راستم. كنم و بيفتم روي صندلي عقب

همين كه ون يك دور زد و برگشت سمت خانه ما يك پانصد توماني . دربياورم و بخوانم
اند به   عين خيالم هم نباشد كه راننده و مسافرها زل زده. ت راننده و پياده شومبدهم دس

بيايم توي . زند ام و بندهاي آويزان تاپي كه دارد توي تنم زار مي  لباس راحتي رنگ و رو رفته
با . با خودم حرف بزنم. همين بالكن تاريك و خلوت و دو متري بنشينم و حرف بزنم

 .ها را الي درز ديوار دنبال كنم  ن حرف بزنم و حركت مورچهديوارهاي سنگي بالك

و فنجانم . ترجيحاً تلخ. بايد قهوه درست كنم دوباره. روم توي آشپزخانه شوم مي بلند مي
 .ها و سر بكشم  را بردارم بروم تكيه بدهم به نرده

انگار تمام دنياي من . ام به اين فضاي كوچك  ها وابسته شده  تازگي چه قدر  
و . ها  اندازم، يك نگاه به بلوار و ماشين جاست كه يك نگاه به آسمان مي اين. جاست همين

جاست كه دلم تنگ  اين. كنم براي آمدن شب بينم و لحظه شماري مي دوباره آسمان را مي
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شود كه زار  دانم چطوري مي  هو نمي كنم و يك مي بغض. هاي يك مرد شود براي چشم مي
هاي پدر بچه را   صداي قدم.  پرد زنم  و بچه همسايه بغلي با صداي من از خواب مي مي
و . رود براي او شيرخشك درست كند خواب كنده و مي  شنوم كه به زور تنش را از رخت مي

 .  گويد زنيكه عوضي ام مي دهد و  به تواند با صداي گرفته فحشم مي مادرش كه تا مي

يك نفر با شماره اي ناشناس پيامك زده و گفته فردا . كند گوشي موبايلم وزوز مي 
حوصله ندارم اين وقت شب جوابش را . خبر شل و وارفته است. كند دماوند آتشفشان مي

حتي اگر همين حاال روز بود و من نشسته بودم پشت ميز كار و شماره هم ناشناس . بدهم
از كدام دست؟ چه . بود، باز هم حوصله نداشتم هيچ جوابي به حرفهايي از اين دست بدهمن

ها   گيرم كه از شر سؤال و جواب آيم توي بالكن پناه مي كند؟ اصال براي همين مي فرقي مي
 .هرچه باشد. خالص شوم

دهم تا مثل  چينم و هلشان مي هاي غزل جديدم را پشت سر هم توي ذهنم مي  قافيه
فكرم .  ها و دود بيرون بزند از تمام آن. ورامين راه بروند و سوت بكشند- قطار خسته تهران

 .هاي همان مرد رود پيش چشم مي

گذرد از آخرين باري كه  براي چند ثانيه  هايش؟ چند قرن مي مگر چه شكلي بودند چشم
 ها؟ كي بود اصالً؟ خيره شدم به آن

. به جهنم«نويسم،  زنم و مي ناس است پيامك مياش ناش  براي همان يك نفر كه شماره
 »كو حاال تا فردا؟

 »فردا كه خيلي وقته رسيده«نوشته، . رود وزوز گوشي باال مي

دهم به ديوار بالكن و دود  تكيه مي. فرستم تند و تند يك پيامك ديگر برايش مي   
 »رت واال؟خب كه چي حض«نويسم،  دهم و مي سيگار را باالخره با موفقيت قورت مي

از كجا فهميدي من ! راستي. بيا با هم فرار كنيم«گويد،  كشد كه مي  به يك دقيقه نمي
 »تونم حضرت واال باشم؟ مي

ام يعني؟ گفتنش ساده نيست اما حاال كه قرار است دماوند  تا يكي دو ساعت   گاف داده
باقي نماند چرا  هاي مذاب چيزي  ديگر بزند زير و رويمان كند و ديگر از ما جز مجسمه

اش نگويم كه دوست داشتم حضرت واال باشد؟ همان حضرت وااليي كه بتوانم براي ده  به
 .هاي او پناه ببرم ي پيامك  هاي يك مرد به لحن گزنده دقيقه هم كه شده از خيال چشم

 .نويسم ها را برايش مي زنم و همه اين اش مي دو تا پيامك طوالني به. نويسم برايش مي

بيا با هم فرار «گويد،  دوباره مي. آيد ام لحنش گزنده است خوشش مي  ينكه گفتهاز ا
 ».كنيم

 .روم يك قهوه ديگر درست كنم مي. خوب سركارم گذاشته اين وقت شبي
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چرا صداش درنيامد؟ خوابش . جا توي بالكن بماند و وزوز كند گذارم همان گوشي را مي
 »خوابيدي؟«نويسم،  برايش مي. اي پيامك بازيهايش ياريش نكرده بر گرفته حتماً و چشم

 ».فكر كردم تو خوابت برده كه جواب من رو ندادي«نويسد،  مي

تواند بهتر از نشستن توي بالكني  دانم چه كاري مي  من اما هنوز نمي. گويد راست مي
 .باشد كه انگار تمام دنياست

بيشترشان . شوند بينم كه يكي يكي خاموش مي هاي بلوار را مي  تمام چراغ 
كشند، مردها خر و پف  ها آرام و بي صدا نفس مي  بچه. اند  هاست از رونق افتاده  ساعت

پيچد و  كنند و يك دختر جوان توي آپارتمان روبرويي از يك حس گنگ به خودش مي مي
برمي گردد رو به يك . خورد به ليوان آب دستش مي.كند  بيند و دستش را دراز مي خواب مي

 .خوابد ديگر ميسمت 

تا صبح معلوم نيست توي . همين حاال بيا. بيا اينجا«دهم،  به حضرت واال پيشنهاد مي
 ».در ثاني، شايد دماوند راستي راستي آتشفشان كنه. مود اآلنم بمونم

 ».رسم منم تا نيم ساعت ديگه مي. كنه راستي راستي آتشفشان مي«زند،  پيامك مي

اش  خانه. اي زير پا گذاشت توان ده دقيقه توي شب ميهمه دير؟ تهران را  چرا اين
 كجاست مگر؟

ام با دست   هايم را كه سوزانده يك گوشه از چتري. بوي سيگار نشسته توي تمام تنم
گيرم زير شير  سرم را مي. ايستند پرند روي هوا مي ها مي  چتري. فايده ندارد. كنم مرتب مي

صالً چرا بايد نصفه شبي بخواهم به سر و وضعم ا. كنم توي آينه به خودم نگاه مي. آب
آيد؟ از كجا معلوم كه دروغ نگفته ؟  كدام آدم عاقلي اين  برسم؟ چون حضرت واال دارد مي

كند كه برود توي  ساعت شب پيشنهاد يك زن را كه شايد هم واقعاً زن نباشد قبول مي
 ي او؟ بالكن خانه

مگر فردا . هاي سريالي نيست يعني؟ به جهنم  اگر يارو ديوانه باشد چي؟ از اين قاتل
دماوند قرار نيست تهران را زير و رو كند؟ فوقش من يك ساعت زودتر از بقيه كارم تمام 

اصالً اندام درهم . رود آورد و مي مرد هم بر فرض كه بخواهد باليي سرم بياورد، مي. شود مي
آن . رود كشد و مي مورچه، راهش را مي جا كنج اين ديوار پر از ي من را كه ببيند اين و مچاله

ها آويزان   زنم و تك و تنها پاهايم را از نرده وقت من دوباره يك سيگار ديگر آتش مي
 .كنم سمت خيابان مي

 . هايش را باور كردم خر بودم من كه  حرف چه قدر. حضرت واال دير كرده

كند  وي خودش را پاره ميبچه دارد گل. زند مادرش غر مي. رود صداي گريه بچه باال مي
. رقصند ها توي تاريكي جلوي صورتم مي  كلمه. زنم دفتر شعرم را ورق مي. از شدت گريه
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شويد و  هايش را تا آرنج مي دست. رود دستشويي سايه دختر جوان توي آپارتمان روبرويي مي
 .خواهد نماز صبح بخواند البد مي. شود روي پاهايش دوال مي

گذاشتي از همان  كاش مي. اال كه نصفه شبم را خراب كرديخاك بر سرت حضرت و
كاش . داري كه درباره دماوند گفتي از آن دروغ بزرگ و خنده. پيامك بازي مسخره لذت ببرم

 .جا گفتي همين حاالست كه بيايي اين  نمي

دهم و يك حوله نرم  صورتم را با صابون گل ختمي ماساژ مي. روم سركار  امروز نمي
دو سه . افتد كه بايد آرايش كنم يادم مي. كشم رو به پنجره بالكن دراز مي. روي آن گذارم مي

با موچين .  تا موي نازك و سياه از زير ابروي چپم درآمده و رنگ بور ابروها را به هم زده
. كنم ها براي آرايش صورتم استفاده مي  اولين بار است كه از همه رنگ. افتم به جانشان مي

هايم و  اندازم روي شانه بندهاي تاپم را دوباره مي. پوشم آبي روشنم را مي دامن كوتاه
يك لقمه نان و پنير . چسبانم روي پيشاني كنم و مي اند خيس مي  هايي را كه سوخته چتري
دهم به  ها را كه افتاده وسط بالكن برمي دارم و تكيه مي  دفتر غزل. گيرم براي خودم مي
مخابرات است، از اينكه قبض موبايلم را غيرحضوري پرداخت . كند مي موبايلم وزوز. ها  نرده
 .كند ام تشكر مي  كرده

پدرش حتماً رفته سر . آيد كنم بوي پودر بچه از خانه بغلي مي حس مي. گيرد ام مي  خنده
از همان  وقتي كه من عربده . كند خوابي دست و پنجه نرم مي كار و مادر بچه دارد با بي

اش را  حاال هم البد دارد هيكل گنده. خواب شده و گير داده به مرد و يكريز ناليدهام بد  زده
 .خواب دهد توي تخت قل مي

ون سبز رنگ  تازه رسيده . كنم به بلوار نگاه مي. آيد بوي خاگينه از آپارتمان روبرويي مي
. نم زير گريهز كنم؛ بعد مي اولش بغض مي. افتم هاي مرد مي هو ياد چشم يك. به در خانه ما

خورشيد انگار كه خودش را جا كرده باشد وسط . صدايم ميان هياهوي اين ناحيه گم شده
هاي خيس و   با پلك. رود تابد و تحليل مي آسمان بي اعتنا به من با  تمام وجودش مي

 .بينمش  نمي. گردم سنگين دنبال دماوند مي

دوست «نويسم،  مي. زنم مي گوشي موبايلم را برمي دارم و براي حضرت واال پيامك
 ».نداشتم با هم فرار كنيم

شايد ديشب موقع آمدن به خانه . دهد  جواب نمي. چه قدرتابم  بي. كنم ده دقيقه صبر مي
شايد دلهره امانش را بريده . شايد همين حاال توي بيمارستان است. من تصادف كرده و مرده

گرفته و بي خيال دختري شده كه توي  شايد هم خوابش. و نتوانسته از خانه بزند بيرون
تا دم پارك . ماشين را روشن كرده. شايد آمده. اش رو به خنكاي باد منتظر اوست بالكن خانه
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كند  سرش را كشيده و خوابيده و فكر مي. برگشته و رفته. الله هم آمده اما پشيمان شده
 .تمام ديشب را خواب ديده

كاش روبروم توي بالكن نشسته «نويسم،  فرستم و مي ك پيامك ديگر برايش ميي
 » ...بودي تا وقتي دماوند آتشفشان كنه

 .رسد پيامك با  دو دقيقه تأخير مي

ها ولو شده رو به خيابان و يك   هايم مثل ژوكر از روي نرده دفتر غزل. بالكن خالي است
ماگماهاي من با . شود هاي صدها مورچه حمل مي  قوطي كبريت خيس كنج ديوار روي شانه

ام به سمت يك گوشه ديگر تهران و صداي وزوز گوشي موبايلم را   مذاب دماوند روانه شده
شنوم و خبر ندارم از حضرت واال كه شايد همين حاال صدايش پيچيده باشد توي   نمي
  ..رساند ر خودش را به خانه من ميگير تلفنم و گفته باشد كه تا ده دقيقه ديگ پيغام

  
  
  

  
  ار جنگ زمانتداوم انتش

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

  .هديه و معرفي كنيد
  ي جنگ زمان را  هاي گذشته شماره

  ) اي بوك(توانيد از طريق پست يا الكترونيك  مي
  .دريافت كنيد



 

  محمد رضا حجامي
  من يبدون تو، كول احت

  
  

  دانم،  مي .نه خيال كني از تو گله دارم، نه .هايي كه بي تو گذشت اين سالتمام هنوز و . منتظرم
. اين من بودم كه عشقم را در ازاي ترديدهايم، به بهاي ترسم از ريختنِ آبرو، به انتظار فروختم

منتظرم، مثل . اي؟ و من هنوز منتظرم مثل يك برگ تشنه، مثل يك پشته ابرِ تنها چه معامله
  !و چه جان سخت! مرده و سرد لِ يك فصلِ دليك ريشه در د

! اتاقم بيا به ! خواهم بجنبم از فرط شاديِ با تو بودن، باز مي !به من سري بزن، پيدا شو
پا كن، كه َتك و خيزِ تندش تمامِ تنم را بلرزاند و گرومباگرومبش  قلبم را قلقلك بده و فتنه به

هاي  گوش فلك را كر كند و من ارغواني بشوم به پهنايِ سر تا پايم از شرمِ لذت، و تو با نفس
  ! بخندي از شوق همدستي در اين بدناميبه شماره افتاده، 

ها به دقيقه نكشيده، دوريت  شود، ثانيه مي حرف تو كه. طور است مي بيني؟ هميشه همين
نمايي، و  مي ي ممكن به من است كه دست نيافتني ترين فاصله شود، و تو در نزديك مي سراب

ك لرزش كوچك پلكت كافي است تنها ي! بارد بر سرم مي قدر نزديك ، كه آبشارِ بوي تنت آن
ام بال  لبِ تشنه! نگاه كن. كه آن شهد تمناي نگاهت لب َپر بزند و سر ريز بشود روي لبانت

و ! سيرابم كن. گون و چشمان مستت زند براي لبِ مي مي زند تا برسد به تو، دلم غنج مي بال
  شوم من؟  مي كي سيراب

 انداختم كه مي دم و با اين باور شلنگ تختهرا خوانده بو نينا. جيك جيك مستانم بود
كردم،  مي كفش و كاله كه! توانم دنيا را به تنهايي عوض كنم در يك چشم برهم زدني مي

! توانست سفارش پشت سفارش بارم كند و چه خوش خيال مي تنها. شد نمي مادرم هيچ حريفم
هاي  ي آن بكن و نكن همه خداحافظي كرده نكرده،. كرد نمي بال و پرم، سفارش قبول

هاي آويزانِ گل ياس  آوردم، و نيمه جان، همه را به شاخه مي اش را در مشتم به تنگ مادرانه
  .روزهم رفتم كه آن مي زدم و به راهي مي مان النه كرده بودند، گره كه روي بامِ درِ ورودي خانه

دريغ،  ناك شهر، بي ا هواي نمآفتاب درتباني آاشكار ب. ي دوستم سوسن بودم در راه خانه
نگاهم را به . ام را شل كردم و خود را مشغول گره روسري. اعتناش نكردم. رساند مي شَر
طرف ُسر دادم و هي سرك كشيدم به هر جا، تا دنيا زير چتر نگاهم باشد و من  طرف و آن اين

  .خواندم با خود مي را خوان خروس. سرشار از حسِ خوبِ خوشبختي
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ازارِ روز رسيده نرسيده، نگاهم به بساط پير زن سبزي فروشي افتاد كه با صدايي به ب 
پس، از . جا ماند و من هم قلبم همان. خواند مي پيچيده در خجالت، بي رمق، مشتري فرا

چادرشبِ رنگارنگ دور كمرش چشم گردانده بودم و از بساط خالواش وجعفري و گشنيزش، 
كردم كه  مي اش، دل دل بودم و روي ِ صورت قرمزِ تربچه نقليِهر كدام يك دسته برداشته 

دستپاچه، هنوز گره . آمد طرف بازار مي قاجيماشينِ كميته ق. هو تر، همهمه شد يك طرف آن
ام را سفت نكرده بودم كه تو را از درِ عقب ماشينشان به بيرون پرت كردند و شتابان،  روسري

ن و مالين، مچاله روي آسفالت خيابان، نه ناي بلند شدن يادت هست؟  تو، خوني. گم شدند
ات جنبيد و من هنوز باور نداشتم كه  تا باالخره، سرت روي سينه. يداشتي و نه حتا نفس

اي و تو كه توانسته بودي سرت را كمي باال بگيري، حاال انگار شادمان از پذيرايي خوبِ  زنده
هست؟ من، مات در ميانِ بازارِ سكوت، در انتظار  يادت! خنديدي مي ميزبانت، در ميان خون،

اي ميان پچپچه و نگاه بي دست و پاي  بعد كه معامله. دستي بودم كه به كمكت بيايد، و نبود
يادت هست؟ وآن . مردم جوش خورد، تو سر برگرداندي طرف جمعيت و اول از همه مرا ديدي

باز ! سياووش "ن بي هوا فرياد زدم، ام و م بطرفت دواندي. نگاهت، رگ ترديدم را خشكاند
  "!الت ي مست كردي پسره

و تو دستمالي را كه جلوي صورتت گرفته بودم ازدستم قاپ زدي و سر تكان دادي و 
آتش جنگ ! سادگي باور كردند كه تو مست كرده بودي باز بار بيشتر خنديدي، وهمه چه به اين

  ور شده بود آن روز، يادت هست؟ تازه شعله
منم "گفتم، ! لم را شسته و تا كرده، برايم پس آوردي و گفتي كه اسمت فرهاد استدستما

  "!ايرؤ
. هوشياري نيست ي گفتم ميان خون خنديدن نشانه. روز گفتي كه مست نكرده بودي آن

لعنت بر هر چه غصه است "گفتم، . گفتي پدرت مطرب است و تو جز آن كاري بلد نيستي
  ".وغم

  "!مبادبيش باد و كم "گفتي، 
  "ي كالس درست كه گران نيست؟ شهريه"پرسيدم، . گفتم همان كه تو گفتي

مادر "گفتم، . پرسيدم يعني كه چه؟ گفتي يعني كه دائم در سفري. گفتي كولي هستي
  "كند، بليط گيالن تور بگيرم يا لوان تور؟ مي گويد سفر آدم را پخته مي بزرگم

ات را  من وقتي دندان شكسته. اي نمكين دادي دهتو ماندي معطل و جوابم را تنها با خن
  .توانم دنيا را عوض كنم مي ديدم، شك كردم كه

مدام با مليحه و زري و . خيلي زود همه جايش پر شد با تو. دنياي من عوض شد با تو
دو دختر . ام كه توي خيالم شده بودم زنت؟ سه قلو زاييده بودم برايت گفته. سوسن حرف تو بود
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 همه، آرام با اين. دادم مي كردي و من شيرشان مي هاشان را عوض تو كهنه. سرو يك پ
خوانديم  مي زديم و قدر مي آن. خواندم نمي گرفتي و من برايشان آواز نمي شدند تا تو ضرب نمي

خواستي مهندس كشاورزي  مي تو كه تازه ديپلم گرفته بودي،! تا خوب خسته شوند و الال
جا  خواستم زمان را گاز بزنم ويك مي هنوز يك سال تا ديپلم باقي داشتم،بشوي و من كه 

در باغ خيالم، از درخت گيالسي كه تو كاشته بودي، براي . قورتش بدهم تا دكتر دندانساز بشوم
كندم كه ناگهان طعم ِزندگي تلخ و رنگش از سوختنِ سروهاي جنگل  مي دخترانم گوشواره

 من هول برم داشت و تو كه! از فرازِ ليال كوه هم گذشت و تا كجاها  كبود شد و صداي ناله
خواستم كه باورت كنم، اما شدت رعد و برقِ ! خواستي مايه دلگرميم باشي، خنديدي ناشيانه مي

گيج و منگ، نگاهم به . گرفت، مجالم نداد مي ناپذير، قرباني پشت قرباني بي باراني كه سيري
ات، تا گوشه لبت عقب نشسته و وقتي توفانِ سياه كوچه به كوچه  نگاهت، ديدم كه آن خنده

از خيال كه بيرون آمديم، همه جا ُپرشده بود ازشبنم و . خنديدي نمي در گشت شد، تو ديگر
  هاي شقايق، يادت هست؟    گل

اداي . تو با يك گلدان گلِ آفتابگردان آمدي سراغم، توي باغِ خرمالوي مرضيه خانم
ات نبود، تو هم خنده را گم  به خاطر دندان شكسته! در آوري، گريه امانم نداد خنديدن را كه

هاي مردم گسترده شده بود، دل و دماغ را  سايه شومي كه تا توي دلِ خانه! كرده بودي، مطرب
دچار . روز خواستم فقط دنياي خودم را حفظ كنم، آن مي و من، تنها! از هر مطربي برده بود
 گر چه. وانمود كردم كه سر سنگينم با تو! دانم مي گي شده بودم، دهمرض همه گيرِ سا

خواستي  نمي تو كه به عمد. داني كه من، دلش را ندارم كه با تو سر سنگين باشم دانستم مي مي
  "!اش بتاب اش، به اين گل محتاج خورشيد است كه بتابد به"نگاهت به نگاهم بيفتد، گفتي، 

  "سرد داشته باشد، چه تابشي؟ خورشيدي كه قلبي"گفتم، 
  "!خورشيد عاشق را عشق است"گفتي، 
  "معشوقش؟"گفتم، 
  "!تعريف خود نباشد، معشوقت منم، فرهاد"گفتي، 

داستان عاشقي "تو آن را كف دستم نوشتي و به دنيا نشانش دادي، يادت هست؟  گفتم، 
  ".كه به معشوقش نرسد، يك قصه پرغصه بيش نيست

  ".عذاب شيرين است عشق باشد،"گفتي، 
  "تلخ و شيرين؟"گفتم، 
  "!پذيرم مي اش مال من، به ديده منت ي تلخي همه"گفتي، 
  ".فرهاد، تو خل شدي"گفتم، 
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كنند كه عاشقند، باور كن خورشيد  مي ها وانمود شوند، آن نمي ها كه عاشق خل"گفتي، 
  "!خانم، عاشقِ راست راستكي يك عاقل ِ كامل است

  "عشق؟عقل و "گفتم، 
كند اگر بر باالي يك  مي عاشق بي عقل، نابيناي خوش خيالي است كه گمان"گفتي، 

  "!تواند تمام دنيا را ببيند مي ستديبلندي با
جا بگويمت كه من بر اين گمانم كه عاشقِ عاقل همان بِه  جا، اما اين من خاموش ماندم آن

  . كه بي عقلي پيشه كند درعاشقي
خواستم حرف نغزي گفته باشم كه  مي اي اول ازدواجمان بود و منروزه. ام برايت نگفته

نيشش تا بناگوش باز شد وتا قاه قاه خنديدن هم . عاشقِ راست راستكي يك عاقلِ كامل است
  "آاش چي؟ كشك چي؟"ميان ِهر و ِخرَّش گفت، . كشيد

 ي خوبتخم ِ شورش با آبجوي واردات"وقتي برايش از گلِ آفتابگردان گفتم، گفت، 
  "!زنند به تيپ هم مي خصوص وقتي آبي و قرمز چسبد، به مي

  ".بد نيست يك باغچه داشتيم پرِ درخت گيالس"گفتم، 
  "!شوم دم به ساعت مي سازد، توالت الزم مي گيالس ؟ نيم كيلويش كارم را"گفت، 
  ".خواهم ادامه تحصيل بدهم، دندانپزشك بشوم مي"گفتم، 
ها  هر شب قبل از خواب مسواكشان بزن، حاال حاال! ج و هزينههمه خر چرا اين"گفت، 

  ".كني نمي احتياج به كشيدنِ دندانت پيدا
  . اد آوردم كه دنيايم بد جوري ، بد عوض شده استي اصرار كه كردم زد توي دهنم و من به

  
روزي كه تو پر كشيدي، تا صبح، من به درازاي صد سال تنهايي چشم برهم  شبِ آن

درختان . رفتي و من ماندم با حالي شوريده و تني كه انگار زير آوار مانده! تم، فرهادنگذاش
هاي  بچه. گيالسِ باغ خيالم در دلِ زميني، گرفتارِ خشكسالي ابدي، بي برگ شده بودند همه

آرزويم، هر سه، در تب و لرزي بي درمان، پيش چشمانِ ترم پرپر شده بودند، و من در پي 
از من خواسته بودي كه . ات كه پناهگاهم شده بود چندي، تجسمِ نابِ حسرت آغوشِ گم شده

تو گفتي كه با آب شدن اولين برف زمستان خواهي آمد، نگفتي؟ . چندي صبوري پيشه كنم يك
 طور كه تو گفتي، در آن حالي كه بر ما آن! گفتي الاقل نمي چنين سفت و سخت كاش اين اي
و . شد يك خيالِ خام مي رين دختر دنيا هم بودم ، دوباره ديدنتت گذشت، حتا اگر بي خيال مي

همان من و من كردنت، كارم را ساخت، . چه سخت بر اين باورشدم كه رفتنت آمدني ندارد
. دانم اين قوت خود داريم از كجا بود  كه خوشبختانه، تو خاكسترم را حتا نديدي نمي .سوختم
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پس بيا كه سير "اي؟  گفتم،  زش دلم را مرهمي باشد خردهتوانستم كرد كه سو مي اما چه
  "!ببينمت، سير ببين مرا

  "شوم، اما كي؟ نمي وقت از ديدنت سير اگر چه هيچ"گفتي، 
  "!هيس، هيچ نگو"تو گفتي، ! خواستم بگويم از حاال تا ابد مي 
دي پشت تنِ چه خوب پنهان شده بو. اي الغر بر دوش صدا آمدي با كوله اد داري؟ بيي به 

ام را خريد و به خانه خاله  جا سرك كشيدي تا مادرم بهانه همان. بزرگ درخت بيد سر كوچه
من پاتيل . ي  نشئه آوري دستت را گرفتم و به حياط پشتي خانه رفتيم و چه رعشه. پري رفت

  ".حاال سرت را باال بگير و نگاهم كن"گفتم، . را روي پريموس گذاشتم و آب داغ شد
هي، منم معشوقت، ترا به عشقمان، "گفتم، . شرم كردي و نگاهت را زير پايت انداختيتو 

  "!نگاهم كن،فرهاد
 و تو آرام آرام سرت را باال آوردي ونگاهم كردي با چشماني كه ملتهب شده بودند از شدت

و من . دندآتش در آمده بو ي  هايي كه از كوره راه افتاده بود و گونه شورِ شيريني كه درقلبت به 
زدي و  نمي چه بي حيا شده بودم، يادت هست؟ بي هيچ پوششي در برابرت ايستادم و تو مژه

  "پس من چه؟"من لبريز از لذت بي حيايي، پرسيدم، 
  "چه؟"گفتي، 
  ".خواهم ببينمت، بي رو در بايستي مي" گفتم،

  "!جان فرهاد از من بگذر"گفتي، 
  "!توانم نديده، از تو بگذرم؟ هرگز مي چطور"گفتم، 
  "...عنيي"گفتي، 
  "!پذيرد، معشوق جانم نمي عقلِ عاشقم"گفتم، 

و من كه حيا را خورده بودم دستت را كه جلويت سپر كرده بودي كنار زدم تا تو را كامل 
ي من نشستم و تو با تاسِ مسيِ يادگار مادر بزرگم، آب ريختي رو... ببينم و چه خوب ديدم

  ".ام مرا كتك زده شوهر آينده"گفتم، . پرسيدي. ام كبود بود شانه. سرم و شانه ام
  "همين؟"گفتم، . ام را بوسيدي با دلِ صبر تو با لبانت كه لرز داشت، كبوديِ شانه

  "شود همين باشد؟ مي مگر"گفتي، 
  !حاال ببين، سهم من از عشقمان همان شد

نامشروع به  ي خواهم بچه نمي دانست كه مي .شدم كردم، حامله  با همه مراقبتي كه مي 
لج . همه پوزخندش را ديگر نداشتم تابِ اين. خوشحال بود كه اسيرم كرده است! دنيا بياورم

از در مطب دكتر كه در آمدم، روي اولين پله، پا توي پام انداختم و خود را پرت كردم، . كردم
پايم ! نشد و چه خوب كه نشد. ايان نداردبيني؟ حماقتم پ مي .بلكه از شرش خالص شوم
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به دنيا كه آمد، به جان كندني سخت، طالق ! ام، اما بچه آسيبي نديد شكست و يك دنده
توانستم . نيفتادم. افتم مي گمانش اين بود كه براي گذران زندگيم  به دست و پايش. گرفتم

حقوقي كه گرفتم چه كردم؟  داني با اولين اضافه مي راستي. گليمم را از آب بيرون بكشم
  خوشحال نيستي ؟. شود مي خورشيد، دخترم، امسال دندانپزشك! فرهاد

 بعدازظهر خودم را گول 5ها، هر روز سر ساعت  ازفرداي روزي كه رفته بودي، تا مدت
ي باريك و دراز را، و يك  تمام آن كوچه. ي حمام كهنه رفتم كوچِه مان مي زدم و سرِ قرار مي

 زدم، و هر شب به اميد ديدنت، فردا را در خواب مي كامل دورِ باغ ملي را با يادت قدمدورِ 
اما چرا ! به دل نگير! بارهم نشد سر قرارت بيايي، دل گنده؟ نه، نه چه شد كه حتا يك. ديدم مي
 ات را حتماً به دست اصرار داشت نامه! قدر دير؟ درست سه سال بعد از ازدواجم، قاصدت آمد اين

نوشته بودي كه حالت خوب ! حيف. پدرم، او را رماند ي خود من بدهد اما چشمانِ وحشت زده
اي  ي ترانه پنداري؟ نوشته بودي كه روزهايت را با زمزمه مي يعني تا اين اندازه مرا ساده. است

ا ياگر رؤ واي ! تو خوب بلدي كه دلم را بلرزاني، استاد. رساني مي كه نام مرا بر خود دارد به شب
هايم تنها همين يكي برايم باقي مانده است،  همه ترسيدن به تو بگويم كه حاال از آن! بميرد

ماند تا سوغاتي، برايت در پيش چشمانش برقصم  مي كاش قاصدت منتظر جوابم اي! باور كن
  ! هايت، در كنم توانستم اين را با حسابِ آواز خواندن مي الاقل. سير

. اند اينها كشي راه انداخته اند؟ طرحِ سگ ها هم افتاده  به جانِ سگخبر داري كه حاال
كشند تا  مي ها را هم حاال سگ. دعاي خير گوركنان، خوب قوت دستان ميرشكارها شده است

قدر  داني فرهاد، من آن مي! وفاداري را هم از بن بكنند و خالص ي ي ريشه مانده شايد باقي
باور كن كه من بيشتر ! گويم كه جري شده ام، تو باور كن مي اگر. مام كه ديگر جا ندار ترسيده

از هر زمان ديگري باور دارم كه تا دنيا باقي است و تا ماهي و دريا، پيوند ميانِ ماهي و دريا، 
خواهي باور نكن، اما بگذار بگويم كه در اوج ترديدها و اما و  مي فرهاد،! پيوندي است ابدي
پس از اين همه سال، ! هرگز از شرت در امان نبودم من. واقعي بودي ي ندهاگرهايم نيز تو بر

با چشماني . شود و منِ مضطرب مي رساني دلم دستپاچه هنوز كه هنوز است با ديدن هر نامه
خواهم  مي اما ديگر. اي از تو بدستم بدهد بار نامه شوم كه شايد اين مي مشتاق، به دستش خيره

اتمام   خواهم آن روي سنگدلم را كه تو نديدي به تو نشان بدهم و با تو مي دل به دريا بزنم،
بي تعارف . خواهم دوباره بي آبرويي پيشه كنم مي .طور كه با خورشيد كردم  همان. حجت كنم

داني، در بازار روزِ  شهر  مي به تو بگويم كه من به پاس وفاداريم به عشق، فردا سر ساعتي كه
  !بيا! ... رقصيد جانانه، چه تو بيايي و چه نياييبراي تو خواهم 



 

  ميالد ظريف
  )دان دانشجو يكلبه ـ م(  73خط 

  آشوب به روزهاي دل
  
  
  

آن هم . ها نبودن و مجبور شده با اتوبوس بياد گويم البد تاكسي خطي به خودم مي
قدر كيپ اش پيدا بشه آن  ياد و هر وقت هم سر و كله كه دير به دير مي 73اتوبوس خط 

ترسه تو اين هيرو وير كيفش را بزنند، مثل اون بار  تا كيپ مسافر سوار كرده كه آدم مي
جور كه كف  كه زنه اتوبوس رو گذاشته بود رو سرش از بس جيغ و شيون كرد و همون

دلم را . كوبيد رو پاهاش كرد و مي اش را هي بلند مي اتوبوس ولو شده بود بند كيف كولي
. كنم حواسم را مشغول چيز ديگري كنم سعي مي. زنند دارند چنگ مي انگار دو دستي

امروز نوبت غذا با من بود و از تمام هستي يخچال يك . كنم روم زير ديگ را كم مي مي
و براي آماده شدن بايد فقط  خورد چيزي سر هم كردم كه حاال، حاال كه دارد قُل مي

از عصر كه زنگ زدند گفتند يك . استلوبيا را خالي كنم داخلش، يك چيز كم  وكنسر
خواهد دل تو دلش نبود تا  اي است و ويرايش و تايپ هم مي ترجمه صد و هفده صفحه

ل مركز ترجمه و ويرايش خوابگاه گفته كه صاحب ؤگفت مس مي. و ترجمه را بگيردبرود 
ترجمه حاضر شده بابت ترجمه دو برابر هزينه كند در صورتي كه خيلي زود تحويلش 

كه تا رفتن سر يه كار ثابت هر از گاهي يه   اين. تر براي من بود ذوقش بيش. دهيم
كنم و الاقل پول شارژ ساختمان ب» كوچك و زودبازده«همچين كارهاي به قول خودش 

  . و يكي دو تا قبض در بياد و يه چيز ته جيبم بمونه خودش خوبه
شه؟ خيابونا هم كه اين  تاريك مي كم بيني هوا داره كم نمي. شه االن كه نمي« ،  گفتم
  » .ريم بزار فردا با هم مي. يني چه خبرهب روزا مي

. شايد هم اين يك نوع فحش بود. دهم طوري نگاهم كرد كه انگار دارم فحشش مي
رفت  اين كه دو سه جايي كه مي. ره پا به پاش بري اين كه زنت نخواهد هر جا كه مي

براي ترجمه دوست نداشت شوهرش هم هلك و دولك همراش باشه و تمام مدت به 
گيري كه ممكن بود از هر چيز و  جاي كارش حواسش به شويش باشد و رگ غيرت بهانه

حاال . كارش بدهد از هر كسي قُلپي بزنه بيرون و كار دست خودش و كارش و صاحب
خواهد ضمير دوم شخص مفرد دانشجوي سال اول، دومي باشد كه هنوز چايي نخورده  مي
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هاي هر صفحه را  شد يا مسئول مركز ترجمه كه نيم خط نيم خط ترجمه پسر خاله مي
 1500شد  شد يك خط از بيست خطي كه مي د و پنج تا كه شدند آن وقت ميشمور مي

هايي كه از فرط خشك بودن باز  تومان و در آخر هم جمله تكراري را از الي لب
  »   .ها خيلي حساسن ببخشيدا سر اين خطا مشتري «گذراند،  شدند مي نمي

عد از آن اتفاق دهانمان را تا اين بار را رفت و اين بار براي اولين بار بود كه ب. و رفت
اتفاق مال . باز نگه داشت؛ يك نيم خط عجب كشيده» عجب« ها به حالت كلمه  ساعت

دانم چون مصادف بود با  تعداد روزهايش را به خوبي مي. بيست و شش روز پيش بود
هو  چيز مهمي نبود فقط يك. كردم اي كه درش كار مي فروشي بيرون آمدنم از كتاب

جور كه به خواست صاحب  همون. فروشي نزارم فتم ديگه پام را داخل كتابتصميم گر
رنگ زني كه  هاي يك شكل و يك فروشي تن داده بودم و چهار كيسه پر از كتاب كتاب
بردم  خر مي ها را براي يك دست بودنشان گرفته بود تا سر كوچه دم ماشين كتاب كتاب

ط كوچه رها كردم و بدون هيچ توقفي راهم را ها را نرسيده وس كتاب. ام بر خورد يكهو به
كرد، به همراه نسيم خنكي كه  ادامه دادم و نگاه مات و مبهوت زن كه پشتم سنگيني مي

به . وزيدن گرفته بود بدرقه راهم شدند تا سر كوچه، و از آن جا راهم را گرفتم تا خانه
موهايش . روبروي تلويزيونها ايستاده بود وسط هال  گرفته خانه كه رسيدم زهرا مثل برق

هاي مشكي، تا يك انگشت سبابه  را ول كرده بود، يك دست موي خرمايي رنگ با رگ
هايم اسب شده بود در دشت موهايش و جوالن  چشم. محو تماشايش شدم. باالي كمر

باره دشت  كردم كه به يك هاي دشت باال و پايين مي داد و پيچ موهايش را مثل تپه مي
چي شده؟ « گفتم، . آوردم ديدم چيزي سر در نمي از آنچه مي. تلويزيون شد صفحه تخت

  » اينا كين؟
  . »بيني دو تا زورگير افتادن به وقت يه بنده خدا مگه نمي«: زنم گفت

ترسيدم  دهانم خشك شده بود و مي. منم همان حالت خشك زده زهرا را پيدا كردم
هاي ديگه  ر هر نيم ساعت اخبار شبكهتا شب چندين و چند با. آب دهانم را قورت بدهم

داد كه كيف يه زن را به زور چاقويي به  دار را نشان مي صحنه زورگيري دو تا مرد نقاب
ور تر هم دو تا موتور  چند متر آن. خواستند از چنگش در بيارن بزرگي دو برابر كيف مي

تصويرها . دندش ي حركت، هي با موتوراشون جلو عقب مي دار ديگه، آماده سوار نقاب
يه بانكي كه انگار تو دل بيابون بود؛ نه . ي يك بانك بود مربوط به دوربين مداربسته

همين كه آمدم بپرسم چرا كسي نيست، باالخره زن در . آمد رفت نه كسي مي كسي مي
ها كيف را گرفت  دار يكي از نقاب. زير مشت و لگد و تهديدهاي تيز چاقو كيف را رها كرد
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يكي از موتورها و آن يكي كه چاقو دستش بود قبل از فرار كردنش دو سه و رفت طرف 
  ...ضربه به پهلوي زن وارد كرد و 

  .روم زنم تا فردا شب توي بهت بود و تا دو روز نپرسيد چرا سر كار نمي
گويم چرا گذاشتم تنها  وري مي به خودم دري. خاموش است. گيرم شماره زهرا را مي

يادم . نيست؛ نداريم. كنم پزخانه را دنبال كنسرو لوبيا باز و بسته ميهاي آش كابينت. برود
نشسته . گشتيم افتد آخرين بار كه رفته بوديم خريد، موقع برگشت با اتوبوس برمي مي

شينن رو  يان مي ها مي ها كه قسمت مردها خاليه، زن بعضي موقع. بوديم كنار هم
قسمت مردا شلوغ شد از جاشون جم  كم هاي قسمت مردونه و بعد هم اگه كم صندلي

عيبي . گه خانم بشين ترين مرد بهشون مي خورن يا اگه بخوان هم جم بخورن نزديك نمي
يه . ديگه مثل اوال نيست. اين رو خودم چند بار گفتم. اين رو خودم چند بار ديدم. نداره

همين موضوع حرف اون روز هم داشتم با زهرا سر . مردم تغيير كردن. چيزايي تغيير كرده
آقايون و خانما ديگه « زديم كه صداي راننده اتوبوس خودش رو پهن اتوبوس كرد،  مي

  ».ريم راه رو بسن جلوتر از اين نمي
  »واسه چي؟« ،  يكي از زنا غُر غُر كرد و يكي از مردا گفت
ثه م« ،  اش بلند شد و رو كرد به ماها و گفت راننده بوق ممتدي زد و از روي صندلي

است هر بعد از ظهر همين موقع  اآلنه دو هفته ! كنين كه شوما تو اين مملكت زندگي نمي
خوايد بريد رأي  حالو شوما هم اگه مي. گن رأي ما رو پس بديد ريزن تو خيابون مي مي

  ».تونم برتون گردونم زنم، مي اگه نه هم كه من دور مي. پس بگيريد، بفرماييد پايين
  .اي كردند و باز شدند درها پيسه. هاي درهاي جلو و عقب رو زد هبعد دست كرد و دكم
اين همه راه اومديم باز برگرديم سر جاي . كجا برگرديم عقب «:يكي از مردا گفت

  »اولمون؟
يه چند نفر ديگه هم همين رو . دست گذاشت روي زانوش و خودش را كشيد باال

دستمون پر بود و دو تا پالستيك مواد . يمبا زهرا از در عقب پياده شد. گفتند و پياده شدند
هاي  بيا از تو كوچه پس كوچه«گفتم، . غذايي من دستم گرفته بودم يه پالستيك زهرا

  »...جا هم يك راست هدايت بزنيم بريم و از اون
ما رو كه اتوبوس آورده . نگاه اينا رو با پاي خودشون اومدن« ،  گفت. پريد توي حرفم

  ».مونيمكم ب بزار الاقل يه
همه دستاشون رو برده بودن باال و انگشت . گفت هيچ كس هيچي نمي. غلغله بود

از تو . ام نگاه كرد به. من دستام پر بود. وسطي و انگشت سبابه را علم كرده بودن
اون يكي كيسه رو هم . خواد يه چيزي مثه بقيه علم كنه چشماش خوندم كه دلش مي
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نه سري . اي هيچ خبري نبود ده دقيقه. رو علم كرد گرفتم از دستش و او هم انگشتاش
دست زهرا رو خواستم بگيرم . خوره تا اينكه ديديم جمعيت داره تاه مي. بود نه صدايي

. دستش رو آورد پايين و چسبيدم دستش را. گفتم دستت رو بده. ديدم هنوز تو هواست
به عمرمان يك بار سرمان هايي سر در آورديم كه  قدر دويديم و از تو كوچه پس كوچه آن

قدر دويديم تا وقتي كه ديگه از پس پشت گوشمان صداي  آن. داخلشان نچرخيده بود
را » بدو بدو مأمورا« ي  بريده هاي بريده ي ديگر و كلمه نفس نفس زدن يك دونده

  . نشنيديم
ي خوابگاه را پيدا  از توي دفترچه تلفن شماره دفتر ترجمه. تلفنش هنوز خاموش است

از بين . دهد جواب مي اي خورد تا صداي زنانه سه بار بوق مي. گيرم شماره مي. كنم مي
زهرا . من همسر زهرا ثابتي هستم«،  پرسم مي. دهد صداي جيغ و داد شلوغي جواب مي

  »...هنوز 
ريختن تو خوابگاه و . هم اينجا همه چي ريخته به« :گويد زند و مي نفس نفس مي

ما هم خودمون رو زندوني . برن دارن همه رو مي. شير كردنهمه چيز رو خرد و خاك
چند بار . كند خواست اوج بگيرد كه تلفن رو قطع مي اش تازه مي هق هق گريه» .كرديم

. كشم كنم روي ديوار زبري زبان مي حس مي. دهد كنم ولي كسي جواب نمي الو الو مي
دسته گل بزرگ روي ميزش باره خودش و  گوينده خبر يك. كنم تلويزيون رو روشن مي

تلويزيون رو . بندد عرض دسته گل، روي لبش نقش مي لبخندي هم. شود نوراني مي
،  با خط درشت رويش نوشته. افتد به تكه كاغذ روي ميز نگاهم مي. كنم خاموش مي

نويس ترجمه روي  نسخه دست. خواد تايپ مي. 80مرداد  17،  تحويل. جو ترجمه صبا صلح
چيزي . جو صبا صبا ، صبا صلح كنم چند بار زير لب زمزمه مي. ته شدهمتن اصلي گذاش

  !كي اين ترجمه را گرفته. آيد يادم نمي
صداي الو الو به همراه بوق . شماره موبايل است. گيرم شماره تلفن روي برگه را مي 

ببخشيد من همسر « كند،  وار ادامه پيدا مي ها توي گوشم ناقوس ي ماشين ممتد و كشيده
  »...زهرا

  ».تر صحبت كنيد ياد بلند صداتون نمي« 
من  خواستم بدونم زهرا ثابتي از عصر تا حاال پيش شما نيامده؟ مي... الو الو « 

  »الو؟. همسرش هستم
زاخار جان يه ... يه لحظه گوشي « :گويد مي. آيد ِ ممتد مي چند ثانيه فقط صداي بوق

  ».كام خَر هم بده من
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كنم به همراه  حس مي. كند كشد انگار كه دارد دم و بازدم مي دختر هورتي سريع مي
واي كاكتوسا « شنوم،  صداي لرزان پسري را مي. اش ام در ريه گوشي تلفن كشيده شده

  ».كنن يان بوق نزن شيشه رو خُرد مي دارن مي
  »لو هنوز هستيد؟ اَل« ،  گويد مي. كند بيرون دختر مرا و گوشي را آرام آرام فوت مي

  »نيامده پيش شما؟. زهرا هنوز نيامده خانه شما ازش خبر نداريد«گويم،  ي ميتند
است خونه  امير من هم دو هفته «گويد،  مي. به اندازه يه نفس عميق. كند مكث مي

  ».نيامده
  . كنم قطع مي. زند زير گريه مي

كليد چراغ . زنم بيرون كنم و از خانه مي ي اجاق را خاموش مي شعله. پوشم لباس مي
زند و به كل  چراغ باالي سرم و پاگرد اولي يك لحظه سو سو مي. زنم پله را مي راه

صداي زن و مرد همسايه كه . دارم ها را يكي يكي قدم بر مي آرام پله. شود خاموش مي
زن و مرد با هم توي . رسد د از پاگرد پاييني به گوشم ميداماد هستن- مثل ما تازه عروس

توي آخرين جلسه ساختمان يكباره زد زير گريه و . كنند خشكشويي بيمارستان كار مي
شوم  از كنارشان كه رد مي. اشان كر است وقتي به خودش آمد گفت كه دكترا گفتند بچه

بينم جز دست و پايي  يزي نميچ. كنم بچه را كه توي بغل مرد مچاله شده ببينم سعي مي
  . شود ام مي به بچه حسودي. خورد كه زير نور كم سو و چشمك زن پاگرد دوم جم مي

  . روم پايين تر از قبل مي كشم و تند خودم را كناري مي
هاي يك طرف خيابان به كل خاموش است، و آن طرف  خيابان تاريك است و چراغ

گويم بروم  به خودم مي. اي راه است وبوس پنج دقيقهي ات تا پايانه. ديگر هم يك در ميان
الاقل آنجا منتظر بايستم و اگر اتوبوس آمد و زهرا تويش نبود، سوار اتوبوس شوم بروم 

دست بلند  روم و آنجا براي ماشيني تا سر خيابان مي. ميدان دانشجو بگردم بين جمعيت
« گويد،  ن نشده راننده ميهنوز سوار ماشي. هست 57يك پيكان اسقاطي مدل . كنم مي

  ».بنزيناي شهر رو آتيش بزنم دار تا تمام پمپ  گردم جيگر دنبال ده نفر مثل خودم مي
هاي خشكش با حرص به  گوشه لبش سيگار است با لب. كنم با دهان باز نگاهش مي

زير چشماش گود افتاده و ريش . هايش خشك و پينه بسته است دست. زند سيگار پك مي
امروز كه رفتيم، . ماه حقوق ندادن 6« گويد،  مي. اي روي صورتش سبز شده چند روزه

اعالم ورشكستگي . بريد شكايت كنين. داريمگن ن كاكو مي. گيم حقوقمون رو بدين مي
  » .كرديم

بعد «گويد،  مي. خيابان هنوز يه ور نصفه و نيمه روشن يه ور به كل تاريك است
اون . ري يه اتفاق تازه افتاده هر چهارراهي مي. گن چرا آمار قتل و جنايت رفته باال مي



       123     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

مرد دختر بيچاره رو اون طرف . طرف دانشجوها ريختن تو خيابون، اون طرف خودشون
  » ...بست به گلوله و اون طرف

  »كار كرد؟ مرد چه« ،  تندي پرسيدم
هاي درشتش طوري نگام كرد انگار تازه  راننده سرش رو برگردوند طرفم و با چشم

. همين چهارراه قبل«خوب نگام كرد بعد گفت، . متوجه حضورم توي ماشينش شده بود
تير كشيد رو دختره و هر هفت تا گلوله  ش يه مردي هفتهمين چند دقيقه پي. پل باغ صفا

رو . ديدم پشت چراغ قرمز ايستاده بودم و قشنگ مي. رو خالي كرد تو سر و صورت دخترِ
  ». مرد هم همون جا نشست كنار جدول. خط عابر پياده دختر بدبخت پهن زمين شد

. لندقد بود كوتاه قد بوداينكه ب. پرسم از سر و شكل دختر مي. ريزد هو فرو مي دلم يك
گم و آخر  حتي رنگ شالي رو كه زهرا پوشيده بود مي. چي پوشيده بود. الغر بود چاق بود

  »اي نبود؟ مطمئني رنگ شالش قهوه« گم،  سر مي
خواهد  مي. فهمد هاي من رو نمي دليل اين همه سئوال پرسيدن. راننده گيج شده

. دونم هيچ چي معلوم نبود نمي«،  گويد اش مي كند و همه بپرسد ولي به جاش من من مي
آخه برق خيابان . پوش رو ديدم و يه هفت تير كه تو هوا بلند كرده بود فقط يه مرد سياه

  ». هاي آن ور چهارراه روشن بود به كل رفته بود و فقط تك و توك چراغ
. چهارراه خواهم مرا ببرد به آن دهم و از راننده مي هزار تومان براي يك كورس مي 5

باورم . اش را گرفت كرد و همين كه رنگ پول رو ديد گاز ماشين اسقاطي من و من مي
نرسيده به چهارراه سوزن . توانست بيشتر از اين هم سرعت بگيرد شد آن ماشين مي نمي
خورد  شمايل تاريك مردم مثل اشباح سرگردان تو هم لول مي. اومد انداختي پايين نمي مي

پياده كه شدم راننده . شد صداي آژير آمبوالنس از دور شنيده مي. شده بود و صداها قاطي
  »...خوام مثه خودم  نفر از تو اين جمعيت مي 10فقط « گفت،  داشت مي

. رسانم به صف اول كنم و به هزار بدبختي خودم را مي راه را از بين جمعيت باز مي
. هنوز نه پليسي آمده نه آمبوالنسي. تير به دست حلقه زدند آنجا كه مردم دور مرد هفت

رنگ عابر پياده دراز به  كنم كه غرق در خون روي خط كم لرزد به زن نگاه مي پاهايم مي
خطرهاي  فقط رنگ چراغ. تر فرش زمين شده ور دراز افتاده است و شالش دو وجب آن

ه به جز اين هم. كنند چهار طرف چهارراست كه رنگ دارن و به ترتيب رنگ عوض مي
بغل » پس كو اين پليس؟«،  زنه يكي از تو جمعيت داد مي. ها را تاريكي قورت داده رنگ
  ».سرشون جاي ديگه گرمه«گويد،  ام آرام مي دستي

تير  مرد هفت. دهد كنم كه نسيم خنك مرداد ماه شالش را تكان مي به زن نگاه مي
دارم  قدم را كه بر مياولين . كش كنار جدول نشسته و دود سيگارش ابر شده باالي سرش
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كنند براي ترسي كه آهسته و پاورچين تا  تند پشت سرش دومي و سومي راه رو باز مي
پك آخر را به . آيم نگاهم روي مرد قفل شده به خودم مي. نشيند كنار مرد روي سكو مي

نه جرأت دارم . كند اش خاموش مي زند و سيگار را زير نوك كفشش چرمي سيگارش مي
هو بدون اينكه سرش را  يك. نگاهش خيره به زن است. زند م نه او حرفي ميچيزي بگوي

  »زن داري؟« پرسد،  به طرفم بچرخاند مي
  ».دارم« گويم،  با مكث مي

  »اآلن كجاست؟« :پرسد مي
هايي كه  كنم به جمعيت آن ور چهارراه و نور ماشين رو مي. مانم جوابش بدهم مي
بينم كه يه سر و گردن  ي اتوبوس خط واحدي را مي از دور تنه. اند پشت جمعيت مانده

از . كنند مسافرهايش همه از توي شيشه جلو ما را نگاه مي. باالتر پشت جمعيت ايستاده
  ».تو اون اتوبوس«گويم،  پرد و مي دهنم مي

صورتش . كشد آورد و پشت سرش كبريت مي مرد يه سيگار از جيبش بيرون مي
هاي فرو رفته و  صورتي الغر و استخواني با گونه. شود يآن توي نور كبريت روشن م يك

  ».برو پيش زنت« ،  گويد مي. ريش چند هفته كوتاه نشده
بلند . آيد از دور صداهاي نامهومي مي. چرخاند طرف زن غرق در خون و دوباره سر مي

  .افتم طرف اتوبوس شوم و راه مي مي
  91دي ماه / شيراز 
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  روزبه حسيني
 بِبند اون دهنو

  
  :هاي نمايش  آدم
  . جوان، پير، از جهاني ديگر شايد، لباسي سياه و چسبان به تن يا عريان :مرد
  . دنوش كي به سيگاري و گاه چايي هم ميبم، بلند، منطقي و فراگير؛ گاهي پ :صدا

  )ستميشل فوكو هاي  ، به جز بند آخر ، برگرفته از نوشتهصدا كالمِ اين (
  : صحنه

كمي عقب تر ديواري دولته اي است ! حتا تسبيح . شود  ك چهار پايه كه داخل آن ، هر چيزي يافت ميي
جلوي صحنه ، باالي چهار پايه ) طناب داري ( شود ؛ طنابي يا كيسه اي آويزان كه مرد از آن خارج مي

  . شود  ميدر پايان نمايش چهار پايه و طناب داري در انتهاي صحنه هويدا . تنظيم شده است 
بازيگر پس از قطع صداي : افتد  ثانيه اتفاق تقريبا مشابهي مي 20تا  10بين هر صحنه در مدت 

  فراگير و سكونش ، از حالت ثابت خارج شده همراه موسيقي دوباره با چهار 
گردد تا شروع صحنه بعدي اش  پايه اش با حركت خاصي به نقطه نخستين و حلقه ي دار در گردن باز مي

  رفت و آمد و تضادهاي نوري در صحنه ها ضروري به نظر  .
در هفت صحنه توضيحات را حذف كرده يك آدم ،  –هفت آدم درباره ي لحن وشخصيت . مي رسد 

توضيحات استفاده از ابزار داخل چهار پايه و تغيير لحن ها را هم تا به تقطيع صحنه ها بسنده كرده ام . ام 
  .را داشته باشد  تا هر خوانشي استقالل خود

  .)ها كاملن پيشنهادي است و شايد بتواند غير از اين اتفاق بيفتد  ترتيب صحنه(
  :ها به يك جمله اختصاري بسنده شده در تغيير صحنه

  .تر اتفاق بيفتد آسان ها هتا حاشي.... نور  –دار  ي حلقه – ها تحرك –موسيقي 
ها را هم  يت داشته است اما آننوشته شدن متن اهم هاي نمايش براي با آن كه موسيقي آغاز و ميانه(
  .)نويسم نمي

در ابتدا پس از تاريكي مطلق به همراه موسيقي ، مرد از ميان ديوار به سختي يا از ميان كيسه اي 
كند فاصله ها  امتحان مي. رساند  افتد خود را به چهار پايه و طناب دار مي آويزان با خنجري بيرون مي

  .كند  آيد و او آغاز مي ده و او در گير حلق آويز شدن است كه نورش ميدرست تنظيم ش
اوون گفت ..... آ آره آره اون ..... نه اواو اون ...... ت ت تو..... نه نه... م م من... ؟ !ن ن نه :مرد 

ش .! ...تو تو تويي ..... اي اين كيه ؟ اين كيه ؟م م منم ! اي اين همونه .... گفتش بياين اين .... 
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م م منو .... كي كي كيو نمي خواست ؟ كي كي كيو ؟ ! ن ن نمي خوامش .... ش شيطون گفت 
  ...ت ت تو رو ..... 

  .كرد ن ن نگاه مي....داداداشت از اون باال . باال پشت بوم نشسته بود .... خ خ خدا 
خ خ خدا زد تو ....  بسم اهللا... نه نه نه بسم اهللا ... ش ش شيطون زد تو گوشش ... اواومد پايين 

تو يه ذره عقل هم توي كَلٌه ت نيست ! .... خدا گفت م م مرتيكه ..... نه نه نه بسم اهللا ... گوشش 
  و ولي اون يه ذره عقل تو ... تو جاي عقل كاه تو كَلٌته ... نه نه ... 

  ... بعد دوباره .... گفت  ت ت تو رو مي... گفت  م م منو مي.... كله ش هست 
فرشته ها داااشتن از ..... زد تو گوشش ! ...... بسم اهللا .... اين دفعه ... زد تو گوشش ... شيطون  ش

ل ل ! ..... بسم اهللا ! هي هي هيچي تنشون نبود . كردن  باال پ پ پشت بوم ، ني ني نيگاه مي
فرشته رفت پشت سر ف ف . ابروا شو كرد تو هم ... خ خ خدام يكي زد تو گوشش . لخت بودن 

اواون ! ب ب بسم اهللا . كردم  ك ك كفتر بازي مي... هميشه باال پشت بوم ... م م من . ها 
ت ت ! نه نه .... خ خ خدام كفتر باز بوده ! بسم اهللا ... مثل كفتر هاي م  من بودن ... فرشته ها 

از اون باال ! گم كن  گو گو گورتو... م من بودم ... تو تو كفتر باز بودي ... كردي  تو كفتر بازي مي
  ...ش ش شيطون را را راهشو كشيد و گو گو گورشو گم كرد ! بسم اهللا.سر شيطون داد گشيد

گ گفتم بسم اهللا ... حسابي حالش گرفته بود ... دي دي ديروز سر كو كو چمون ديدمش 
به ت ت ته چي رسيده بود ؟ . به ت ت تَهِش رسيدم . چي شده ؟ گ گفت به تَهِش رسيدم 

  .... به ت ت ته تو رسيد بود ... به ت ت ته من رسيده بود ... هان؟ 
گفت  را را راست مي.... گ گفتم تو هم به تهش رسيدي ... گ گفتم من م به ت تهش رسيدم 

س .... فروخته بود ... ك ك كفتر ها مو ..... سِ سِ سيد......گفت  خ خ خيلي هم راست مي.... 
م م من به تهش ! ..... بسم اهللا ..... به ت ت تهش رسيده بودم ... ..ك كفترا مو .... س سيد 

  ؟؟! نه ............. ن ن ن .... گفت  خ خ خيلي راست مي... گفت  را را راست مي... رسيده بودم 
اما .شكلِ كُليِ ارادت ما به دانش،بي گمان از همين تقسيم بندي تاريخي گرفته شده است :صدا 

  . اين تقسيم بندي هم در طول تاريخ ثابت نمانده و هميشه جا به جا شده است
  )نور –دار  ي حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 

شما پايه هاي يك چيز ي ... گه ها  منو مي... ؟  شما به اساسِ يه چيزي توهين كردين !نه :مرد 
  ؟ !شما اساسِ يك چيزي رو زير سوال بردين ... گه ها منو مي...رو لرزوندين 

حرفتون يه حرفه ، فقط رنگ عوض ... گن شما يك مشت حروم زاده ايد  به ما مي! آقا 
گن  مگه ما هنر پيشه ايم ؟ مي! گم آقا  مي. شه  قيافتون عوض مي.  اندازين پوست مي. كنين  مي

حتي وزارتخونه ! شرمنده ... گم ال اقل اين يكي از من ساخته نيست  مي! اتفاقن جرمتون همينه 
واقعن  ما ... واقعن .... بله آقا ؟ ! ي مربوطه هم ما رو به شك انداخته كه باال خره ما كي هستيم 
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من . ! 1,2,3,4اينا هاش . شما چار چوبِ يك چيزي رو در آوردين آقا ... گن  ؟ ميكي هستيم آقا 
گم كجاي شما  من مي... خوره  لَق مي! ببين ... گم اگه يكي از اين پايه ها در بياد يا بشكنه آقا  مي

  !  اينم سرِ جاش آقا ... آه ... آ ... بيا ... خوره آقا؟  داره لق مي
به جرمِ نشر فالن و فالن و من درآورديات عليه ... نشريه آقاي فالن .. .به حكم مرجع فالن 

آقاي فالن ، تعطيل و به پرداخت جزاي فالن به مقدارِ ... به مدت فالن سال ... پايه هاي فالن 
مجوز نشر آقاي فالن ، ..... به حكم دادگاه فالن ! ....اين تازه يكيشه آقا . گردد  فالن محكوم مي

ممنوع ... ممنوع الفالن و ! ممنوع الفالن ! ايشان به مدت سه سال فالن و ممنوع الفالن معلق و 
  ... منظور همون فالنه ها البته آقا ... الفالن 

هنري ... بايكوت اقتصادي ... اين يعني بايكوت خبري ... اين يعني بايكوت سياسي ! ... خب 
  ...!قلمي آقا ... ادبي ... 

چي دارم ... اختالص كردي ... دالر گرفتي ... رشوه گرفتي ... ن تو جاسوسي به من گفت! آقا 
تو اصلن ... گم ديگه  خب مرده شور به تو دارم مي! ... گم ؟  به كي دارم مي! گم ؟ هان آقا  مي
فرقِ ... اصلن ... اصلن ... مردم يعني چي ؟ ... فهمي پارلمان چيه  دوني آزاديِ بيان چيه آقا ؟ مي مي
  ...!اما من بلدم آقا ... بلدي نمودارشو رسم كني ؟ ... قتدارگرا با اصول گرا رو بلدي تشريح كني ؟ ا

اون ور ... دوني توالت خونه ات  مي... دوني تهديد چيه ؟  مي! تلفن ... دوني تلفن چيه ؟  تو مي
  ؟! نه ... ن ن ن ... يعني چي ؟ ... حياطه ، جلوي زنت روت نمي شه بري 

چه نوع حكومتي : پرسيدند  چندين بار تحليل گرايانِ ماهر را را ديده بودم كه از خود مي :صدا 
  يك نظام سلطنتيِ!  ، آشتي دهد ؟ تواند ژرفاي ايران را با نوسازي كه براي آن الزم است مي

  ؟      ...ليبرال ؟ يك نظامِ پارلماني ؟ يك نظام رياست جمهوري قدرت مند  
  )نور –دار ي  حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 

ديگه ... توي امتحان رانندگي رد شدم ... واسه صد و بيست و چهار هزارمين بار ! ... نه ؟ :مرد 
خدا هم ... اما استغفر اهللا ! يعني نچ ! اصلن و ابدن ! نه داداش ! نه كه روم نشه ها ... نمي تونم 

اون وقت ما رو دست خدا بلند ! اداش ترمز د! صد و بيست و چهار هزار پيغمبر آورد گفت بس 
... گم  بهش مي! گه بزن بغل ردي داداش  يارو پشت رول ننشستي مي...!...!... استغفر اهللا ! بشيم 

  سرخاب بمالم ! گم داداش  افسره ؛ مي... به يارو 
  روژِ لبم ! مي پسندي ؟ سفيدابشو زياد كنم چي ؟ زيرِ ابروهامو  بردارم بهتر نيست ؟

افسره ، ... به يارو ... گم  بهش مي. بزن بغل ردي ! گه استوپ  مي... پنج ؟ .دو  باشه يا ب.بِ
گه بزن  مي!  خدا رو خوش نمي ياد داداشي... منِ چند سر عائله ! داداشي ... گم مرد حسابي  مي

  . افسره ؛ داداش هم نمي گه ؛ فقط بزن بغل ردي ... گه  يارو مي... بغل ردي 
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البت زنه ... اين زن و بچه رو هم از سرِ ردي پس انداختيم . مبري ما تو زندگي رديم خدا پيغ
ولي خرابِ ... تيكه بود كه قبول داداشي ...! تيكٌه جورِ باباهس واسه ما ... رو ننه ش پس انداخته و 

  ! ؟... ن ن نه ... گي  د باز هم مي... النگو دست بندش من بودم 
يكي از مقامات ديني به من گفت كه براي روشن كردنِ مسائلِ پيش روي انسان، قرآن  :صدا 

دعويِ پاسخگوييِ روشن ندارد ، بلكه متخصصانِ روحاني و غيرِ روحاني كه هم مجتهد باشند و 
  . هم عالم ، مدت ها بايد تالش نمايند 

  )نور –دار ي  حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 
تخليه ي چاه از اَن و گُه آقايونِ اَرشد و رده باال ... تنِ سرويس هاي بهداشتي شُس... ؟ !نه  :مرد 

تررر زدي ... مشت و مالِ پشت ارشد و رده باال ... شيپيش گيري از سرِ سربازاي خالف كرده ... 
  ... به هر چي تَل و منقلِ آقا سر باال 

ري جلوي آيينه  مي... برگشتي ... تي از جنگ كه برگش... بريدي  ...از درس كه بريدي 
حاال مگه دختر ... يه تركش صاف رفته اون جايي كه نباس بره ! بيني اي دل غافل  واميستي مي

تو ! خاك برسرت ! ... وقتي بهت گفتن خيز! ... خاك برسرت عزيز من ... بهت ميدن عزيزِ من ؟ 
؟ آدمِ خاك بر سرِ مقطوع !دن عزيز من  يحاال مگه دختر بهت م! ... به پشت خيز زدي عزيز من 

  ... النسل بميره بهتره 
عزيز من ... انفرادي ... توالت ... گرما ... بهترينش ، همين كالغ پره ... بهترش همين كالغ پره 

آقا ...  59...  58... تو به پشت ... از جلو ! ... خاك بر سرت ! ... خيــــز ... ميدونِ مين ... اَن و گُه ... 
  نَ نَ نه ؟............. الغ پر ك.... ميدو ... انفرا ...  68... خاك بر سرت ... عزيزِ من ...  67...سر باال 
هميشه اين امكان وجود دارد كه آدمي ، در جايي كه هيچ قاعده يا نظمي بر فضاي  :صدا 

  ....... بيروني اش حاكم نيست ، نظري ارائه دهد كه در راستاي حقيقت باشد 
  .هميشه اين امكان وجود دارد 

  )نور –دار  ي حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 
جون ... يه دوا بده من خالص شم ... جدم نه  به... يه دوا بده من خالص شم ! ...  نه ؟ :مرد 

ول ... موايي  - يه دوايي... ول كن فلسفه رو بابا ... بذار خالص شم ..... بذار . جدَم خسته شدم 
... به جدم به موت قسم نه ... زندگيم آتيش گرفته ... زنم رفته يه كٌاره شده ... كن كالم رو بابا 

كجايي ؟ بذار ماچ ... يه دوا بده من خالص شم ... كلوم يه كلوم بي ... من كه حرفام تكراريه 
آره ! زنم رو گفتم ؟! ... جونِ جدم به موت نه ... كجايي ؟ ! ... حلٌه ديگه ماچ كنم ؟... كنم دستتو 

 وِل... آره گفتم كه تو آتيشه ... زندگيم رو گفتم ؟ ... زندگيم ... رفته يه كٌاره شده ... آره ... گفتم 
گفتم كه ... زنگ صداش ! زنگ در نه ... زنگ ... جونِ جدم به موت نه ... كن بذار خالص شم 

يه .... گفتم تو آتيشه ؟ ! ... زندگيمو گفتم ؟... زندگيم ... زنه صداش  آره تو گوشم زنگ مي... زنم 
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... نه ... م كه اونو گفت... نه ... به موت ، جونِ جدم ول كن بابا ... دوا موايي بده من خالص شم 
  ! نَ نَ نه ؟... د بازم ...  ؟ !نه 

آيا برخي از مايه هاي فلسفي براي اين طرح نشده اند كه : پرسم  گاهي از خودم مي :صدا 
  ه اي براي تقويت پاسخي براي اين بازي هاي محدوديت آفرين و شايد هم وسيل

  آن ها باشند ؟
  )نور –دار ي  حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 

... گن رو هم ريختم  مي... با همون پتياره ... آره ... گن با دختره رو هم ريختم  مي...  ؟نه :مرد 
رفته شاكي شده از ... نوشِ جونم كه ريختم . خوب كردم رو هم ريختم ... من رو هم ريختم ؟ 

يكي نيست ! ... پتياره ...يعني دوتايي شاكي شدن از من ... اون پيريه هم باش رفته ... من ، پتياره 
... حيف اون همه عشق ... نمك به حرومِ نمك شيكسته نمكدون خورده ... بگه پتياره ي ولد زنا 

حيف ! ... حيف اون همه عشـــق ! ... حيف نون نه ! نه ... حيف نون ... حيف اون همه عاطفه 
... تو افتاد و گرفتار شد  حيف اين چشا كه  تو چشمِ... اون همه نمك شيكسته نمكدون خورده 

رفته ... با اون پتياره ... كه گفتم رفته با اون شاكي شده ... همه اش هم زيرِ سرِ اون پيريه ست 
اون پتياره ! نه ... اول زير پايِ اين پتياره ... پيريه ! ... پيرِ پتياره نمك شيكسته ... شاكي شده 

اون پتياره ! نه ... خودش رفت تو كار اين ... د خودش بع... تا ما رو بي خيالي طي كنه ... نشست 
البته نه ... دختره تلنگش در رفته ! كه ديد اي دلِ غافل ... كه رفته شاكي شده نمكدون خورده ... 

گمونم از اون ... در رفته ؟ آره ... از اون يكي در رفته ! نه ... از اين ... از من تلنگش در رفته ها 
اسم دادگاه ! د يكي نيست بگه اَلدنگ ... حاال رفته شاكي شده نمك شيكسته ... يكي در رفته 

اما من ... رفته پي كارش ! نه . رفتي پيِ كارش . نيومده ، زرد كرده نكرده ، ريقِ رحمتو سر كشيدي
كه رفته ... ره به اون پتيا! ... نه ... يعني من به اين ... حاال... نمكدون ، باج بِده نيستم  - كه به نمك 

نمي دونم ... با اون پيريه كه رفته شاكي شده نمك شيكسته ! ... نه... با اين ... نمكدون شاكي شده 
  !!نَ نَ نه ... باج نمي دونم ... باج ! ... نه ... نمك خورده نمي دونم ؟ ... نمكدون خورده نمي دونم ... 

ار سخن از حذف يكي از دو سرِ رابطه است  اما كيست كه ببيند ، در چنين شرايطي ، هر ب :صدا 
  .كند  رابطه اي كه همواره در خاللِ زمان تغيير مي...... و  نَه حذف خود رابطه ؟ 

  )نور –دار  ي حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 
كنم كه دست كم از دوره  ولي من فكر مي. انكارِ وجود نويسنده و مبتكر البته بي معناست  :صدا 

كند كه امكانِ پديد آمدنِ اثري در اُفُقِ آن  طرف ، فردي كه شروع به نوشتنِ متني مي اي به اين
  . گيرد  چرخد ، نقش مولٌف را به عهده مي مي

  )نور –دار ي  حلقه – ها تحرك –موسيقي ( 
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بلكه هر لحظه بايد ... شود ، انسان نيست  انسان به موجبِ آن كه انسان متولد مي! ... نه :مرد 
... يكي ... صدايي شنيدين ؟ ... شما ... چي؟ شما صدايي شنيدين ؟ ...! هان ... ؟ ! نه ... انسان بود 

پس هستم ... كنم  شك مي... من ... گفت  مي... گفت ! يكي در باره ي  شك و يقين حرفي زد 
كسِ ... مگه غير از من و شما ! ... بله شما ... شما چيزي گفتين ؟ ... چي ؟ ... ؟ !هان ... ؟ ! نه ... 

ها ! ... ولي اطمينان ندارين كه گفتين ... پس شما نگفتين؟ ! ديگه اي هم هست اصلن؟  هان 
... يه چيزيه مثل ... يقين شك و ! ... ببين! خب همين گفتن يا نگفتن ... ؟ !نگفتم ... ديدي گفتم 

مسئله ... البته ! ... ديدي گفتم؟! ... بودن يا نبودن مسئله اين است... مثل بودن يا نبودن ... مثل 
بلكه اين ... بلكه ... انسان با شك متولد نمي شه ... گفتم ... گفتم ... اَبدن اين نيست ! اين نيست 

اگر نه كه  جهان البته  همه  از يقين ... ؟ !نگفتم ... گفتم ديدي ... شه  ميشكٌه كه با انسان متولد 
اما حاال كه من گفتم ... چون مسئله اي هم نيست ... پر است و به گفتم و نگفتمِ من ربطي نداره 

حاال كه فقط من هستم و تو هستي و به جز من هستم و تو هستي ، ... حاال كه .... يا نگفتم  ... 
؟ ...ديدي گفتم الاقل... ال اقل ها  ... بهتر نيست ال اقل ... بهتر نيست ... شكٌاك ديگه اي نيست 

! ديدي گفتم ؟...! ا ... ؟ !تو يقين داشته باشيم ... و ... به اين رابطه خصوصيِ بين من .... ال اقل ما 
  ! ؟...ديدي گفتم مسئله اين نيست !  ؟...ديدي تو هم شكاكي ... 

  ....ديدي گفتم ! ؟...گفتم مدام به تو من  هنَديدي ... ديدي گفتم 
اون روزي كه من تنها بودم تو ! ... پدر سگ ! ببند اون دهنتو ! ... كرمِ كثيف ! ...... خفه .... :صدا 

اون ! ...  ؟...ها ... اون روز كه فقط من بودم و تو با قرتي بازي پيدات شد يه هو ... كجا بودي ؟ 
هان ... كري ؟ ... اللي ؟ ... د خُب كجا بودي ؟ ... ؛ بگو ؛ تو كجا بودي ؟ نه ...  روز كجا بودي ؟

  ! مرسي !  قربونت ! خيلي خُب .... بستي دهنتو ؟ ! ... آهان ... ! 
  كه در خود فرو رفته و سر توي چهار پايه كرده با شروعِ موسيقي سر بيرون مرد 

آن تَه را  ي در تاريكي ، نوري طناب و چهار پايه در انتهاي صحنه. شود  مي آورد آرام بلند مي
كشد و مصمم به سوي  پس مي. دارد  مرد ابتدا به سمت تماشاگر قدمي بر مي. كند  روشن مي
گيرد لحظه اي به سمت ما نگاه  طناب دار را به دست مي. از چار پايه باالمي رود . رود  انتها مي

آرام . كند  ياندازد و براي باال كشيدن تالش م كند و طناب را در گردن مي كند ، پشت مي مي
رود و موسيقي  نور مي... كند  آورد و بازي تازه اي را پشت به ما آغاز مي طناب را از گردن در مي

  . شود  در تاريكي گم مي
  .ايد ، نمايش به پايان رسيده باشدش

    
  1380بهارِ : نوشتار يكم

 1386تابستانِ : ويرايشِ نهايي



           

  مرتضا مشتاقي
  1كارگاه ادبي مهاجر

  
  

ها  صندلي. كه براي كارگاه شعر و داستان در نظر گرفته شده است  سالني است :صحنه
كس  هيچ. ها قرار دارد روي صندليه يك تريبون رو ب. صورت كبريتي چيده شده است به

  .در صحنه نيست
بابك، منصور، خانم شاهرخي، زن شيك پوش، زن اول، زن دوم، جوان  :ها شخصيت

  .ژوليده، مردچاق
  

. ام جوجه خروس از قند و شكر ساخته) شود در حال خواندن وارد مي ،و خندان شاد(: بابك
  .ها، يكي يه پوله خروس بچه. آقايان، يكي يه پوله خروس. ها، يكي يه پوله خروس خانم

منصور به  .شود بابك در جاي خود مجسمه مي. دشو با نگراني، آرام وارد صحنه مي( : منصور
اي  ولي خوب، چاره) زند قدم مي(قدر اميدوارش كنم،  خواستم اين نمي) كند بابك نگاه مي

. زندگي نااميد شده بود  گفت، حسابي از راه مي بد و بي  به زمين و آسمون داشت. نداشتم
آخه با اون وضعيتي كه داشت ممكن بود يه موقع باليي سر خودش . نگرانش شدم... راستش

سالمتي آخه نا. بايد كاري كني. وبت توستديگه ن حاال !منصور) محكم( به خودم گفتم،. بياره
اش گفتم، بابك جون،  اين بود كه كشيدمش كنار و به  !بايد اميدوارش كني. دوست توست

مندي، تو كه اين همه مطالعه ادبي داري، واسه چي يه  توكه اين همه به داستان و شعر عالقه
  ؟اندازي نميراه كارگاه داستان و شعر 

  كارگاه داستان و شعر؟) با تعجب(: بابك
هاي كارگاه براش گفتم تا باورش  قدر از مزيت آن! ... آره، كارگاه داستان و شعر: منصور

كنم، اصالً از خانم شاهرخي كه نويسنده معروفي است و دوست  گفتم من هم كمكت مي  .شد
ر حال شاهرخي از گوشه صحنه د. (ها رو اداره كنه كنيم تا جلسه مشتركمان هست دعوت مي

گفتم، حتي از شركت ) نشيند شود و كنار تريبون روي صندلي مي روزنامه خواندن وارد مي
دست . قدر اميدوارش كردم كه حسابي باورش شد اون. شه شهريه گرفت مي  هاي جلسه كننده

  .داد چرخيد و خبر داير شدن كارگاه رو به همه مي سالن اجاره كرد و تو شهر مي. كار شد به
. ام جوجه خروس از قند و شكر ساخته) دهد  چرخد و خبر مي ر حال خواندن، دور ميد( : بابك
  .ها، يكي يه پوله خروس بچه. آقايان، يكي يه پوله خروس. ها، يكي يه پوله خروس خانم
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: گفت قدر اميدوار شده بود كه مي آن. كردم ها هم اميدوارش مي قدر نبايد اين! نه: منصور
  )شود منصور مجسمه مي(

كنيم، نه يك دقيقه ديرتر، نه يك دقيقه  جلسه رو سر ساعت شروع مي) بسيار جدي( : بابك
  .بايد نظم رو به نمايش گذاشت. زودتر

حتماً مرتب به   . ها رو چيده زودتر از همه اومده و صندلي. زيادي اميدوارش كردم: منصور
به (برگزار بشه،  6جلسه ساعت  قرار بود) آرام. (كرده كه از برنامه عقب نمونه ساعتش نگاه مي
فقط من و بابك و خانم ... گذشته ولي  6دقيقيه هم از    20اآلن ) كند ساعتش نگاه مي

نكنه اين جريان وضع بابك رو از اوني كه ... نكنه، نه) با ناراحتي. (شاهرخي تو جلسه حاضريم
  .خودي براي خودمون چه حصاري درست كرديم نگاه كن بي! بود بدتر بكنه

خانم شاهرخي خود را مرتب . شود منصور خوشحال به در خيره مي. آيد صدا در مي  در به
  .شود پوش وارد صحنه مي زني شيك. كند مي

  شه؟ جا برگزار مي بخشيد، جلسه كارگاه شعر و داستان همين مي: پوش زن شيك
  .بله، بفرماييد، بفرمائيد   ...بعله : منصور

  .)شوند ميمجسمه، بي حركت    همه مانند(
  آمد يكي آتش سوار، بيرون جهيد از اين حصار) خواند مي(: بابك
  .)آيند همه به حركت در مي(

  !ام كه بنده زود آمده مثل اين: پوش زن شيك
شناس  گان وقت شايد بهتر باشه كه جلسه را شروع كنيم و به شركت كننده: خانم شاهرخي

  .احترام بگذاريم
  .شناسان را تشويق كرد موافقم، بايد به نوعي وقتكامالً با شما : پوش زن شيك

  ...قبل از هر چيز اجازه دهيد كه   بسيار خوب، : خانم شاهرخي
  )شود كنند شنيده مي صداي دو نفر كه با هم تعارف مي( 

  .بفرماييد   .همين جاست: صداي زن اولي
  .شه، بزرگتري گفتند، كوچكتري گفتند به جون شما نمي: صداي زن دومي

  .تعارف نكنيد، ممكنه دير بشه: ي زن اوليصدا
  )شوند دو زن وارد مي(

  همين جاست؟  درست اومديم؟ كارگاه داستان و شعر :زن اولي
  .بفرماييد، بله همين جاست، بفرمائيد: خانم شاهرخي

  هنوز شروع نشده؟: زن دومي
  .كرديم داشتيم شروع مي: خانم شاهرخي
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  .نشينند ميها بر صندلي كنار يكديگر  زن
جواني ژوليده ... ( كردم كه قبل از هر چيز اجازه دهيد  داشتم عرض مي  : خانم شاهرخي

نشيند، همه او را نگاه  كند و بر صندلي مي شود و بدون كالم به يك يك سالم مي وارد مي
  ...خودمونو   دهيد قبل از هر چيز  بله، اجازه) ... دهند و بي صدا جواب مي كنند مي

  )شود قي وارد ميمرد چا(  
  درود بر شما، جلسه همين جاست؟: مرد چاق

  )شود صحنه بي حركت مي. (بله همين جاست: همه
  .رسند پرستان مي  مي اندك اندك –رسند  اندك اندك جمع مستان مي) مي خواند (: بابك

طور مختصر معرفي  خواستم از دوستان خواهش كنم خودشونو به... بله : خانم شاهرخي
  .ها مقدمند بفرماييد، خانم) اشاره به خانم شيك پوش. (كمي از سابقه ادبي خود بگنكنند و 

اميدوارم وقت ياري . من فروغ هستم و عالقه زيادي به فروغ فرخزاد دارم: زن شيك پوش
  .البته منظورم فروغ فرخزاد است) با لبخند(كند تا چند شعر از فروغ بخوانم 

ام،  تا حاال چند دفتر خاطرات نوشته. قه به كارهاي ادبي دارممن اسمم زهرا است و عال: زن اولي
  .خوانم بعضي از خاطرات من بسيار شنيدني است، اگر وقت باشه امروز چندتايي از آنها رو مي

  .تجربه ادبي ندارم ولي خيلي دوست دارم از جايي شروع كنم. من ريحانه هستم: زن دومي
  شه يه سوال كنم؟ مي:جوان ژوليده 

  .بفرماييد: شاهرخي
آقا، معرفي حاضران به چه منظوريه؟ عرض بنده اينه كه شرح حال ما چه : جوان ژوليده 

كه داستان وشعر چيه و چه طور بايد نوشت؟ به نظر بنده،  تونه داشته باشه بر اين تأثيري مي
تونه  بهتره شما اصول داستان نويسي رو خالصه و مفيد بفرماييد، هر كس هم مايل باشه مي

  .يادداشت بر داره 
هدف از معرفي اين است كه به يك شناخت كلي ) متعجب با لبخندي مصنوعي( : شاهرخي

ها را متناسب با سطح  ي مشترك حاضران برسيم تا بتوانيم بحث از فضاي كارگاه و عالقه
ديگرهم براي مشاركت در  در ضمن، آشنايي حاضران با هم. وعالقه ي اكثريت ارائه بدهيم

  .كارگاه مفيد است 
راستش جواب شما قانع كننده نيست، ولي اگر بقيه حرفي ندارند، من هم تابع : جوان ژوليده 

  .گم ها هم براي دل خودم شعر مي اسمم بيژنه، بعضي وقت. جمع
ها كه براي زنده ماندن  گونه نشست با سپاس و درود فراوان به برگزاركنندگان اين: مرد چاق

سپاس ما به پرچم سه . ز هيچ گونه تالش و كوششي دريغ نكرده و نمي كنندزبان مادريمان ا
  ...رود و سپاسد. رنگي كه هميشه بر افراشته باقي است و افراشته باقي خواهد ماند
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     .جلسه بايد شروع بشه   .آي ي ي آقا، خودتونو معرفي كنيد: جوان ژوليده
در امور . زاده هستم بنده دكتر ملك...  )كند چپ، چپ به جوان ژنده پوش نگاه مي: (مرد چاق

چند سرفه . (بايد اعتراف كنم كه عاشق زبان مادريم هستم. معادن تخصص دارم
تا مرد چاق را ساكت    كند بابك از فرصت استفاده مي... (اوهه..اوهه......ولي.....اوهه.)...كند مي
  )كند

تا حاال تعدادي داستان و . من بابك هستم و عالقه شخصيم به داستان و شعر است :بابك
  .ام رمان و شعر منتشر كرده

 ، نظريهاي ادب مكتب   عالقه دارم راجع به. داستان نويس هستم. من منصور هستم: منصور
  .ديگران را بشنوم

ايد و احتياجي به  بنده هم شاهرخي هستم كه در اطالعيه بيوگرافي منو خوانده: شاهرخي
هاي ادبي را ارائه كنم و  خواهم كرد يكي از مكتب در هر جلسه سعي. تكرار آن نيست

  .ي هر كدام را بررسي كنيم هاي نمونه داستان
  ها ميشن؟ هاي ادبي شامل كدوم بخشيد، اين مكتب مي: زن دومي
ماليسم و مانند  به عنوان مثال فرماليسم، ساختارگرايي، رئاليسم جادويي، ميني: شاهرخي

  .ها آن
حتا همين رستم . آقا ما خودمون مولوي و بيهقي داريم، نظامي داريم، سعدي داريم: مرد چاق

هاي خارجي مثل ماركز و پاركز چند سر و گردن باالتر  التواريخ آصف الحكما هم از آن داستان
كنيم، ديگه  ما خودمان اينجا تو غربت زندگي مي. ها، به خودتون بياييد آقايان، خانم. است

خودمان  نامه شاهتو را به حافظ قسم، مگر . هاي غربي بپردازيم ت به معرفي كتاباحتياجي نيس
  چه عيبي دارد؟

فرماييد، ناپلئون را پادشاه  همين كتاب رستم التواريخ كه شما مي  رستم التواريخ؟ آقا،: منصور
ريخي رستم التواريخ يك كتاب تا! آخه رستم التواريخ كجا و ماركز كجا. كنه انگليس معرفي مي
  .پر از اشتباه است

 نامه شاهحماسه . گوييد را چه مي نامه شاهخوب حاال رستم التواريخ را فراموش كنيد، : مرد چاق
يك شاهكار جهاني است،  نامه شاهاند كه  ها خودشان اعتراف كرده وقتي غربي. را بايد خواند

اند  كه اعتراف كرده  هايي هاي اين غربي من كتاب. احترامي كنيم خجالت دارد كه ما خودمان بي
  .را دارم

خوب بزرگان زبان فارسي به جاي خودشان، ولي ما اينجا از داستان مدرن ) مكث(: شاهرخي
  .زنيم حرف مي
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را  نامه شاهبار تا حاال  دوستان زياد جدي نگيريد، فكر نكنم خودش هم يك: جوان ژوليده 
  )كنند ه ميخندند و به هم نگا مي   زن اول و دوم. (خوانده باشه
ها نيستم كه روزي سه بار  مثل بعضي! ام، آقا بزرگ شده نامه شاهمن با   )ناراحت(: مرد چاق

  .را باز كنند نامه شاهبار هم حاضر نيستند  كنند ولي يك كل آثار لنين را دوره مي
شه ال اقل يك كم بيشتر به من وقت بدي تا آثار لنين رو دوره  مي) با تمسخر: (جوان ژوليده

  !اي رو تو يه روز دوره كرد، جناب شه چهل جلد دويست، سيصد صفحه آخه چه جوري مي. كنم
  .شوند همه بي حركت خشك مي

حمومك مورچه داره، حمومك مورچه داره، دور برش غنچه داره، بشين وپاشو خنده : بابك
  .داره، بشين وپا شو خنده داره

اجازه بدهيد جلسه . بحث سياسي كنيمايم  كنم دوستان، ما كه نيامده خواهش مي: منصور
خوره بمونه، هر كس هم به  كنه كه جلسه به دردش مي هر كس فكر مي. كارش را شروع كنه

  .تشريف ببره   تونه بينه، مي هر دليل جلسه را مناسب نمي
خانم شاهرخي، آيا شما از . اجازه دهيد من هم يك جمله عرض كنم: خانم شيك پوش
  كنيد؟ چيزي تدريس ميشادروان مختاري هم 

مختاري نظريه پرداز ادبي به آن شكل نبوده ولي شايد از شعرهايش گاهي توي : شاهرخي
  .ها استفاده كنيم بحث

كنند به اين دليله كه ما يك  هايي كه دوستان مي كنم اين پرسش گمان مي: جوان ژوليده
نامه بنويسيم،  ساساگر كمي وقت بگذاريم و يك ا. اساسنامه مشخصي براي جلسه نداريم

  .شه ها برطرف مي خيلي از اين ابهام
  !نه، نه آقا، لزومي نداره  نامه داشته؟ آخه كجاي دنيا كارگاه ادبي اساس: منصور

هر كس . آد حاضران هم حدود كار دستشان مي. نامه خيلي هم ضروريه اساس: جوان ژوليده
  .وضيح بديمهم به ما بپيونده الزم نيست همه چيز رو از اول براش ت

  .نامه خوبه كنم اساس منم فكر مي: زن اولي
  .منم مخالفتي ندارم: زن دومي

زن اولي و دومي . (بد هم نيست) كند با عشوه به جوان ژوليده نگاه مي: (خانم شيك پوش
  .منظورم اساسنامه بود). خندند مي

  .منم مخالفتي ندارم: مرد چاق
نامه اين  اولين بند اساس. نامه موافق هستند سانگار بيشتر حاضران با اسا: جوان ژوليده

  .شه كه موضوع كار جلسه نقد و بررسي شعر و داستان باشد مي
  آيا اين نقد و بررسي فقط شامل زبان فارسي است يا نه؟: مرد چاق
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  هاي خودمون چي؟ پس نوشته: خانم اولي
  .ثبت برسونيم گم اين جلسه را به عنوان يك سازمان غيرانتفاعي به من مي: زن دومي
  كه چي بشه خانم؟   :منصور

ي همين سالن به  ، ببخشيد، اجارهrentشه گرفت، مثال  كلي مزايا از دولت مي: زن دومي
  .كنه نصف تقليل پيدا مي

  .گيره بعد بريم ثبتش كنيم اول ببينيم اين جلسه پا مي: منصور
  !ها چيه؟ بذاريد كارمونو بكنيم ثبت و اين حرف: جوان ژوليده

  .بايد قانوني حركت كرد. من هم با ثبت موافق هستم: مرد چاق
چرا شما داريد . نامه، ما بايد يك اسم انتخاب كنيم قبل از ثبت و اساس: زن شيك پوش

اسم . زنين؟ دوستان، هر موجودي اولين چيزي كه الزم داره، اسمه كرنا رو از سر گشادش مي
  .كارگاه اولين چيزي است كه بايد مشخص بشه

  .آفرين، احسنت. بسيار منطقي است: مرد چاق
اول بايد تكليف ثبت كارگاه معلوم بشه، بعد نوبت به . بخشيد، اسم مرحله بعديه مي: زن اولي
  .رسه اسم مي

آخه اگه اسم نداشته باشي، چي رو ميخواي به ثبت برسوني؟ بايد يه ! واه: زن شيك پوش
  اسم باشه كه ثبتش كني يا نه؟

اول بياين اونو . هنوز معلوم نيست كه موضوع كار ما از اساس چيه! ها، آقايان خانم  :منصور
  .تعيين كنيم، بعد بريم سراغ اسم و ثبت و اين چيزا

كنم يه تنفس  فكر مي. ايم ك ساعتي از جلسه گذشته و هنوز هيچ كاري نكردهي: شاهرخي
  .اعالم بشه، تا با تمركز بهتري بتونيم ادامه بديم

جلسه . باشم downtownمن بايد نيم ساعت ديگه . رفت واي، واي، داشت يادم مي: ميدو   زن
  شه؟ بعدي كي برگزار مي

  .هاي فارسي زبان مثل قبل در نشريه. كنيم اعالم مي: منصور
  .توكه ماشين نياوردي. صبر كن، مثل اينكه يادت رفته من تو رو بايد برسونم: دوميزن 

  .رم، راضي به زحمت شما نيستم با اتوبوس مي شم، مزاحم شما نمي: زن اولي
  .ذارم؟ من رفيق نيمه راه نيستم مگه مي: زن دومي

شه جلسه بعدي رو كمي زوتر  نمي. من بايد يه ساعت ديگه سر كار باشم: جوان ژوليده 
  برگزار كنيد؟

  .كنيم سعي مي: منصور
  .شود كند و خارج مي جوان ژوليده خداحافظي مي
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مرد چاق و پسر جوان هم خارج . شوند كنند و خارج مي خداحافظي ميزن اولي و دومي 
  .شوند مي

  حالت خوبه؟) رو به شاهرخي( : منصور
  .راستش سر درد دارم: خانم شاهرخي

هر دو . (كنه بريم دم ماشين، قرص مسكّن دارم، حالتونو بهتر مي. طور همين   من هم: منصور
  )شوند خارج مي

  ؟ها از كدام مسكّن: شاهرخي
  .از همونا كه دوست داري) با لبخند(: منصور

  .شوند خانم شاهرخي و منصور خارج مي
  )خواند كند و مي به صندلي هاي خالي نگاه مي(: بابك

  گري بودم دوش در كارگه كوزه
  ديدم كه هزار كوزه گوياي خموش

  اين كوزه به آن كوزه همي كرد خروش
  كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

  .شود خارج ميبابك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  :گارگاه ادبي مهاجرپي نوشت 

ي علي  نوشته» مهاجر، و سوداي پريدن به ديگر سو«اي از رمان  برداشت نمايشي از پاره -  1
  ونكوور -  2011.  نگهبان



 

  فاطمه فرنيا - فريده پورگيو
 هاي احمد اكبرپور توانمندسازي در داستان

  
  چكيده

هاي كودك و  مدرنش در داستاني روايتي پستسبك و شيوهبا ) 1349( احمد اكبرپور
در . نوجوانان خود، تحول عظيمي را در ادبيات كودك معاصر كشورمان ايجاد كرده است

خصوص به —ها  ي جالبي ميان نويسنده، شخصيتهاي او به طور معمول رابطه داستان
  . شده است ن كارهاي اوو حتي خواننده وجود دارد كه باعث متمايز شد—قهرمان داستان

- و در ادبيات كودك نيز به هاي زندگي اهميت بسياري داردمفهوم قدرت در تمامي عرصه
اما . شود؛ چرا كه نويسندگان ادبيات كودك اغلب بزرگسال هستندوضوح بيشتري يافت مي

به اين شكنند و مراتبي را مي  گاهي نويسندگان ادبيات كودك در آثار خود روابط قدرت سلسله
اين نويسندگان اغلب به صورت ناخودآگاه . دهندترتيب، به خوانندگان قدرت و اميد بيشتري مي

اين مقاله سعي دارد نويسندگان ادبيات . گيرند هاي توانمندسازي بهره مي ها و روش از تكنيك
گانشان ها بتوانند آگاهانه در توانمندسازي خوانند ها آشنا كند تا آن كودك را با اين تكنيك

  . سهمي داشته باشند
و مناسب ) 2004(الكترونيكي اليشوا سادان  كتاب با استفاده از تئوري توانمندسازي برگرفته از

هاي اكبرپور را از ديدگاه  كردن اين تئوري براي ادبيات كودك، نگارندگان اين مقاله داستان
  .  شودبررسي مي غول و دوچرخه  ي حاضر داستاندر مقاله. كنندتوانمندسازي بررسي مي

  
  مقدمه. 1

توان دهي انديشه و طرز تفكركودكان را نمياهميت ادبيات كودك و نقش كليدي آن در شكل
ها را  كند و آناي شروع به نوشتن براي كودكان ميهنگامي كه نويسنده. ناديده گرفت

- تواند در داستانياو مي. بكند ها تواند با آندهد، چه كارها كه نميمخاطب اصلي خود قرار مي

و به همين ترتيب هم چون يك . هاي خود قهرمان كودك خود را توانمند و يا ناتوان سازد
تواند مفهوم مي: ها را به خوانندگانش القا كند تواند همين مفهومرهبر و محافظ مي

به همين . ندها تلقين ك عرضگي و يا كوچكي را به آنتوانمندسازي و يا بالعكس مفهوم بي
ي ادبيات كودك مختار است كه در آثار خود از ترفندهاي مفهوم سبب، هر نويسنده

 در اين مقاله نويسندگان سعي بر معرفي مفهوم توانمندسازي. توانمندسازي استفاده كند يا نكند

ي ها برخي از اثرهاي نويسنده هم چنين آن. در  ادبيات كودك دارند -  ها راهبردها و روش - 
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كنند و در نهايت اين معاصر و نامدار كودك و نوجوان كشور، آقاي احمد اكبرپور، را بررسي مي
ي كودك و نوجوان معاصر توانسته شود كه آيا اكبرپور به عنوان يك نويسندهپرسش مطرح مي

هاي داستاني خود را توانمند سازد و به اين ترتيب، اين مفهوم را به خوانندگان  است قهرمان
هاي تئوري توانمندسازي  القا سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، ايشان از چه راهبردها و روش خود

اند،  كار برده هايي كه اكبرپور در آثار خود به ها و روش اند؟ ممكن است تكنيكبهره جسته
ها  توانند از آن خالقانه و تازه باشند و به اين ترتيب نويسندگان ديگر و حتي خوانندگان مي

زيرا نوشتن امري خالقانه است و با استفاده از تئوري توانمندسازي نويسندگان . يابندآگاهي 
  .توانند هر چه بيشتر و به بهترين شكل از خالقيت خود استفاده كنند مي

  
  ي پژوهش پيشينه. 2

ي غالب بزرگسالِ نويسنده و كودك  هاي مربوط به ادبيات كودك به دليل رابطه در بحث
كند و نويسندگان و  ي قدرت بين اين دو، جايگاه متمايزي پيدا مي رابطهخواننده بررسي 
براي مثال، دكتر جان استيونز در . اند هاي بسياري را در اين رابطه انجام داده منتقدان پژوهش

هايش به بررسي اهميت و نقش ايدئولوژي موجود در زبان پرداخته و معتقد  ها و مقاله كتاب
يات كودك چه خودآگاه و چه ناخودآگاه خوانندگان خود را در معرض است كه نويسندگان ادب

خسرونژاد نيز هم ). هاي ناگزير ديگرخواني استيونز،(دهند  ايدئولوژي غالب اثر خود قرار مي
كتاب ماه ي خود با خسروآقاياري در  و هم در مصاحبه) 1382( معصوميت و تجربهدر 

كند كه  سال و كودك اشاره دارد و تاكيد مي رگي قدرت ميان بز به رابطه كودك و نوجوان
سال آگاه همواره به كودك ناآگاه از طريق  است كه بزرگ» ادبيات آموزشي«ادبيات كودك 

  ).  14: 1386خسرونژاد، (دهد  ادبيات كودك آگاهي مي
نويسنده با . اش است ي بارز طرز فكر نويسنده ي يك نويسنده نمونه از طرف ديگر، نوشته

اين جنبه . اثرگذار باشد تواند بر روح و روان خواننده ها و دستور خاص خود مي رگيري لغتبه كا
از ادبيات از ديدگاه زبانشناسي و با استفاده از تحليل انتقادي گفتمان مورد بررسي قرار گرفته 

ي تحليلِ  مقايسهي خود با عنوان  در مقاله) 1389(يارمحمدي، يميني و قنبري . است
هاي كوتاه  ساالن و داستان هاي كوتاه معاصر بزرگ گفتمان داستان انتقاديِ

تحليل انتقادي گفتمان نشان « : نويسند پردازند؛ آنان مي به اين مهم مي معاصر نوجوانان
توان  مدار مختلف مي با استفاده از عناصر زباني و ساختارهاي گفتمان چه گونهدهد كه  مي

ي برداشت  ي افراد و شيوه تصوير كشيد، بر فكر و انديشههاي گوناگون به  حقايق را به شكل
آنان از مسائل اجتماعي تأثير گذاشت و در واقع نگرش آنان را به واقعيات جهان، زير كنترل 

  ). 145(» .درآورد
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ي ديگر قدرت كه همان توانمندسازي است، به عنوان تئوري در ادبيات كودك  اما جنبه
شناسي مطرح  هاي جامعه تئوري توانمندسازي در اصل در بحث .مورد بررسي قرار نگرفته است

هاي  توانند با استفاده از تكنيك هاي جامعه مي اقليت چه گونهپردازد كه  است و به اين مهم مي
ها به طور مفصل در كتاب  اين نكته. مشخص و با كمك رهبر به جايگاه واقعي خود دست يابند

  .موجود است) 2004(اليشوا سادان 
  

  1مفهوم و تئوري توانمندسازي. 3

آنها بسته به فكرها . شوندهاي متفاوتي تقسيم ميها و گروهاي به دستهها در هر جامعه انسان 
هايي را تشكيل و اعتقادهاي مشترك و يا هر وجه مشترك ديگري به هم نزديك شده و گروه

نس، فرهنگ، وضعيت اقتصادي، ي متفاوت از نظر جهاها و گروهبنابراين وجود دسته. دهندمي
طبع  هاي مختلف به وجود اين عامل. سن، مذهب و غيره در جامعه امري طبيعي ست

شناسي و بسياري از منتقدان و متخصصان جامعه. هاي قدرت متفاوتي را نيز به دنبال دارد رابطه
با بررسي  مديريت به اين مسئله معتقدند كه بررسي چگونگي اعمال و عملكرد قدرت را تنها

در واقع، مفهوم «اشاره دارد، ) 2006(همانطور كه بيرنز . توان درك كردهاي قدرت مي رابطه
ميشل فوكو نيز به اين ). 12(» ستمعنيي پوياي روابط بين افراد بيقدرت خارج از محدوده

  ). 171 :1995كريسمس،(پندارد ها مي اي از رابطهمسئله اعتقاد دارد؛ او قدرت را همچون شبكه
- چاره هستند و بههايي كه ناتوان و بياز سوي ديگر، توانمندسازي بر آن است كه به گروه

« : اند، ياري رساند هاي قدرتمند قرار گرفتهخاطر چنين ناتواني تحت تسلط و نفوذ افراد يا گروه
» انداعيكند كه نيازمند تغيير اجتمهايي جلب ميتوانمندسازي توجه جامعه را به محنت گروه

نمايد، و هاي جامعه بسيار ضروري ميبراي اقليت» تغيير اجتماعي«اين ). 140: 2004سادان، (
اما منظور دقيق توانمندسازي چيست؟ سادان . هدف اصلي توانمندسازي نيز همين است

توانمندسازي فرايند تغيير است؛ «دهد، تعريفي خوب و جامع براي اين مفهوم ارائه مي) 2004(
ير از حالت ناتواني و عدم اقتدار به داشتن توانايي قدرت هرچند نسبي براي كنترل كردن و تغي

اين تغيير حالت مشهود خود را در بهبود . يا در اختيار داشتن زندگي شخصي، سرنوشت و محيط
با ). 144(» دهد توانمندسازي در توانايي كنترل زندگي نشان مي ]هم چنين[توانايي كنترل و 

- تواند ما را در تحليل و بررسي دقيق فرايندر گرفتن اين تعريف، تئوري توانمندسازي ميدر نظ

  . هاي توانمندسازي ياري دهد
توانمندسازي شخصي، «: توان به سه دسته تقسيم كردفرايند توانمندسازي را مي

توانيم مفهوم با بررسي اين سه دسته مي. »توانمندسازي گروهي و توانمندسازي رهبر
  . وانمندسازي را به طور دقيق بررسي كنيمت



       141     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

  
    2توانمندسازي شخصي. 1- 3

طور كه سادان  تك تك افراد گروه نقش مهمي در فرايند توانمندسازي دارند، زيرا همان
و توانايي ايجاد تغيير . در هر فرد وجود دارد... استعداد نهاني توانمندسازي «: نويسد مي) 2004(

به اين ترتيب، هر انساني قادر است زندگي ). 145(» انسان است هاي طبيعتيكي از مؤلفه
وجود چنين تمايلي در افراد . خود را تغيير دهد تا بتواند بر نيروهاي غالب تسلط پيدا كند

نامد و شامل مي» ساخت روانشناسي«آن را ) 2004(هاي روانشناسانه دارد كه سادان خاستگاه
ساخت «: گيرندي توانمندسازي شخصي را در بر ميشناسانههاي روانشود كه جنبهدو دسته مي

  ). 77-79(» 4ساخت شناختي«و » 3شخصيت
  
  »ساخت شخصيت«: نخست

در دو نهايت  6و بروني 5شود كه افراد درونيبه يك پيوستار ربط داده مي» ساخت شخصيت«
آگاهي كافي يك شخص دروني از خودش و محيط اطراف ). 77(گيرند اين پيوستار قرار مي

ي كافي تجربه دارد و در نهايت او به اندازه. خوبي آگاه استدارد و بنابراين از عدم اقتدار خود به
. با استفاده از هوش و خالقيت خود قادر است كه كنترل سرنوشت خود را در دست گيرد

گيري و قدرت تصميم: هاي ديگري كه يك شخص دروني دارد، به اين شرح استتوانايي
معتقد است كه اين ) 2004(سادان . ها براي دستيابي به اهداف وانايي استفاده از تصميمت

  ). 75(» اش مؤثرنددر ميزان تأثير فرد بر زندگي... دهند و شخصيت فرد را شكل مي«ها توانايي
او . در مقابل شخص دروني، شخص بروني قرار دارد كه قدرتي ندارد و تحت نفوذ است

توانايي دروني ندارد  او هيچ. ماندخص دروني را ندارد و بنابراين ضعيف باقي ميهاي شتوانايي
به اين ترتيب، او . كه بتواند قدمي براي خودش بردارد و كنترل سرنوشت خود را در دست گيرد

هايي كه سادان در  الزم به ذكر است كه تعريف. همواره به كمك شخص دروني نيازمند است
هايي كه ما از افراد  دهد با تعريف سي خود از افراد دروني و بيروني ارائه ميشنا هاي جامعه بحث
  .گرا در روانشناسي سراغ داريم كامال متفاوت است گرا و برون درون
   
  »ساخت شناختي«: دوم

وجود اين باور و اطمينان از توانايي ايجاد «؛ به معني، »خود ارزشي«يعني » ساخت شناختي«
توان به راحتي ادعا كرد مي). 77(» ها را كنترل كرد توان آنزندگي كه مي هايتغيير در جنبه

هاي خويش  هنگامي كه فردي از قابليت. كه شخص دروني از اين ويژگي نيز برخوردار است
  . آگاه باشد، پس از جايگاه خويش در زندگي نيز آگاهي دارد
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» ها و ارزش به خودواناييها، ت پيشرفت در مهارت«به اين ترتيب، توانمندسازي شخصي 
زماني كه شخصي خود را بشناسد و عزت نفس بيشتري داشته باشد، ). 84(گيرد را در بر مي

او هم چنين قادر است كه . اش موثرتر باشد تواند در زندگي شخصي خود و روابط اجتماعيمي
ندسازي اين همان هدف توانم. زندگي خود را تغيير دهد و شرافت نفسش را افزايش دهد

  . شخصي ست
  

  7توانمندسازي گروهي. 2- 3
- وجود ميآيند و گروه را بهافراد چه دروني و چه بروني، بر اساس شرايط مشترك گرد هم مي

نياز گروه، باهم زيستن، به هم اعتماد كردن و «: نويسدمي) 2004(طور كه سادان  همان. آوردند
در زبان انگليسي : كندي جالبي اشاره ميبه نكته) 1990(هندلر ). 86(» ارتباط داشتن است

به اين ). 86به نقل از سادان، (يكي است » 9ارتباط برقرار كردن«و » 8گروه«ي ي كلمهريشه
كنند، در توانمندسازي گروهي از هاي مشتركي كه برقراري ارتباط را آسان ميترتيب، ويژگي

- به واسطه. شد، گروه نيز پايدارتر استتر باهرچه اين رابطه محكم. اهميت بسياري برخوردارند

توانند به قدرت و كنترل بيشتري بر زندگي و سرنوشتشان ي توانمندسازي گروهي، افراد مي
اما ). 111(العملي نبودند اگرچه در ابتدا ناتوان بودند و قادر به انجام هيچ عكس. دست يابند

گروه را براي رسيدن به اهدافش اي كه گروه همواره نيازمند يك رهبر است؛ يك فرد حرفه
: اي برخوردار استي سوم توانمندسازي از جايگاه ويژهبه همين دليل، دسته. ياري كند

  .»توانمندسازي رهبر«
  

  10توانمندسازي رهبر. 3- 3
اي نيست و براي تحقق آن به شويم كه توانمندسازي فرايند سادهدر اين مرحله متوجه مي 

واقع اين مرحله  ي گذشته است؛ درتر از دو مرحلهن مرحله پيچيدهاي. يك رهبر نياز داريم
تواند تصادفي و بدون برنامه در فرايند رهبر نمي. ستي اصلي فرايند توانمندسازيهسته

آيند، اشاره به دوازده روش كه به كمك رهبر مي) 2004(سادان . توانمندسازي مداخله كند
هاي  بهتر كردن روش«، »13تجهيزكننده«، »12كنندگيتسريع«، »11تواناسازي«: دارد

ي ادبيات كودك توان در حيطههفت روش ديگر را مي. »15ياري تخصصي«، »14اجتماعي
  ):126- 129( يافت
 »16ارتباط دهنده« 



       143     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

عضوهاي گروه را «كند تا  آيد، رهبر همواره تالش مي طور كه از نام اين روش بر مي همان
را تشكيل دهد تا بتواند بهتر با افراد در » هايي ها و گرده شبكه« و» به يكديگر نزديك كند

  ).126(ارتباط باشد و اين رابطه را بهبود ببخشد 
 »17دادن آگاهي و اطالعات«  
تواند براي او مي). 126(ها رهبر دادن اطالعات و آگاهي به مردم است  يكي از وظيفه 
گاهي درك برخي از اطالعات ). 127(دام كند داند، اقرساني از هر طريقي كه صالح مياطالع

خاطر اين مسئله از دادن اين اطالعات به ها براي مردم دشوار است، اما رهبر نبايد به يا حقيقت
ي خود دانسته و به مردم برعكس، او بايستي آن را بخشي از وظيفه. مردم خودداري كند

- توسط آن خود را بر مردم مسلط ميهايي كه قدرت  يكي از روش). 127(رساني نمايد اطالع

و البته با كمك  -  اما با كمك اين روش، توانمندسازي. ستكند، نگه داشتن مردم در ناداني
ها  تواند به ناداني مردم پايان دهد و راه جديدي را براي غلبه بر تسلط قدرت به آنمي -  رهبر

  .نشان دهد
 »18ايجاد الگو«  

ي اما نكته). 127(كند بازي مي» رفتار جمعي و ارتباطات الگو را در«در جامعه رهبر نقش 
مهم اينجاست كه رفتار مورد پسند بايستي نه به طور مستقيم، بلكه به طور غيرمستقيم به افراد 

به عمل كار بر آيد، به «: »نشان دادن«بلكه با » تذكر دادن«جامعه منتقل شود؛ نه با 
شود، ساختار اي كه توانمندسازي در آن اعمال ميزيرا در جامعه). 127(» داني نيست سخن

- اي را كه مردم انجام مي رهبر همان كارهاي روزمره«بنابر اين، . سلسله مراتبي وجود ندارد

» كندهاي مهم توانمندسازي را نيز تقويت مي طور همزمان ارزشدهد، اما بهدهند ، انجام مي
دهند، رهبر در اصل، ساختار بدون سلسله مراتب  با انجام آنچه كه مردم عادي انجام مي). 127(

كند، بلكه آن را در رفتارش به  ي برابري سخنراني نميبه عنوان مثال، او درباره. كندرا تبليغ مي
  . كندمردم منتقل مي

 »19ها تنظيم دقيق ارزش «  
ها و  ي مهمي كه در اين قسمت مطرح است، اين است كه گاهي مردم هيچ از ارزشنكته

به اين ترتيب، يكي ديگر از . ها سروكار دارند، هيچ اطالعي ندارند هاي مهمي كه با آن سئلهم
ها را  هاي جامعه را براي مردم روشن سازد تا مردم آن هاي رهبر اين است كه ارزش وظيفه

ها  كند، برخي از اين ارزشبيان مي) 2004(طور كه سادان  همان. بدانند و در ذهن داشته باشند
ي اين كه نيروي بالقوه... هايشان؛  مردم در شناسايي نيازها و مشكل يتواناي«: اين قرارنداز 

نياز به ابراز داشتن حس غرور و ... چه مرد و چه زن وجود دارد؛  ]مردم [رهبري در همه
  ). 128(» تعلق به جامعه؛ اهميت مسئوليت گروهي



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    144

 »20ها بهتر كردن مهارت« 

ها را  هاي اجتماعي بسياري وجود دارند كه رهبر آن هاي جامعه شناسي مهارت در بحث
ي ادبيات كودك در داستان  اما نويسنده). 127(ها دارد  تعيين و همواره سعي در رشد دادن آن

تواند از هر مهارتي استفاده كند؛ به اين ترتيب كه، يا خود قهرمان داستان آن مهارت را  خود مي
  . شود دهد يا در طول داستان مهارتي آموزش داده مي ه انجام ميماهران
 »21ايجاد شك«  
با ). 128(كند نقش مهمي بازي مي» چرا«ي كند، كلمهدر زباني كه رهبر استفاده مي 

هاي مهم وا  ي مسائل و موضوعاستفاده از اين كلمه، رهبر مردم را به شك و فكر كردن درباره
حل كاوش آموزد كه شك كنند و براي پيدا كردن راهبه مردم مي«، او به اين ترتيب. داردمي
ها،  دارد، به پرسش كشيدن مسئلهاظهار مي) 1984(گارسيا - طور كه سرانو همان). 128(» كنند

به نقل از سادان، (» هدف ترويج رويكرد انتقاديست«حل است؛ چراكه، مهمتر از پيدا كردن راه
اما در . قدرت اين است كه مردم را وابسته به خودش رها كنديكي از تكنيك هاي ). 128

گويد كه به بياني ديگر، او به مردم مي. دهدتوانمندسازي، رهبر فكر كردن انتقادي را ترويج مي
  . شود را نپذيرندها گفته مي براي خودشان فكر كنند و تصميم بگيرند، و هر آن چه به آن

 »22ي رهبرغيررسمي بودن مداخله«  
هاي افراد از  تواند براي پرورش مهارترهبر مي) 1984(گارسيا - ي سرانوبه گفته 
مشاهده، تفكر گروهي، امتحان و اشتباه، «ي غيررسمي همچون  جويانه هاي مداخله روش

ي هاي مداخله اين روش). 128به نقل از سادان، (استفاده كند » بازخورد، تحليل انتقادي
ياري برخوردارند، زيرا نبود آگاهي در برخي موارد منجر به وجود غيرمستقيم از اهميت بس

بنابراين، رهبر ). 128(قبول و خوشايند نيست شود، كه هيچ قابلبين مردم و رهبر مي» فاصله«
هاي مداخله  اين روش. اي از بين برودبايستي راهي پيدا كند كه احتمال وجود چنين فاصله

  . رساننددر تحقق بخشيدن به اين مهم ياري ميي غيرمستقيم، رهبر را جويانه
هاي اجتماعي بررسي كنيم، به  سازي را در محيطچنانچه بخواهيم روند تئوري توانمند

نويسنده در واقع نقش : اما در ادبيات اين چنين نيست. هاي ذكر شده نياز داريم تمامي روش
به اين ترتيب، او . انندگانش اثر بگذاردتواند بر خوكند و با نوشتن اثر خود ميرهبر را بازي مي

هاي ديگري كه مناسب  در عين حال، نويسنده روش. كندتنها از چند روش خاص استفاده مي
طور با هر نويسنده بسته به ذوق و استعدادش و همين. بردكار مياند را نيز بهطبيعت ادبيات

در اينجا . بردكار ميآثار خود به هاي توانمندسازي خاصي را در استفاده از خالقيت خود روش
به كار برده است، بررسي  غول و دوچرخهسازي كه اكبرپور در داستان هاي توانمند روش
  .  شودمي



       145     1392 تابستان، 18جنگ زمان    

  غول و دوچرخهتوانمندسازي در . 4
من نوكر بابا هاي ديگر اكبرپور و به ويژه با  با داستان غول و دوچرخه فضاي داستان

را  غول و دوچرخه هاست و داستانخود يكي از شخصيت نويسنده. متفاوت است نيستم
يك پسر «كند كه پدر داستانش را با يك دزد شروع مي. كندبراي دخترش درسا تعريف مي

اي بدزدد، اما ي دوچرخه فروشي، دوچرخهخواهد كه از يك مغازهاو مي). 4(» بچه است
ها فرار  خواهد با يكي از آنو تا ميهم وصل كرده  ها را بهدار دوچرخهحواسش نيست كه مغازه

رسد كه قهرمان به نظر مي). 4- 8(گذارد افتند و دزد پا به فرار ميها ميكند، تمام دوچرخه
نويسد و حتي آن را تغيير ي او ميچراكه نويسنده، داستان را مطابق با سليقه. داستان درساست

كند تا دزد را بگيرند، اما وقتي ليس را خبر ميبه عنوان مثال، در ابتداي داستان، درسا پ. دهدمي
بابايي، برويم دزد را آزاد «: گويدسوزد و به پدرش ميبرند، دلش براي او مياو را به زندان مي

شوند دزد را از زندان و نويسنده با كمك درسا و مادرش كه نقاش است، موفق مي) 8(» كنيم
اما . كنندها را با تير زخمي مي و در جنگل تاريك آن آيندسپس سربازها دنبالشان مي. آزاد كنند

بابايي، خيلي ««: رودگونه پيش مي پسندد و داستان ايناين قسمت داستان را نيز درسا نمي
خط «: گويدمي» .اماش را نوشتهبيني كه همهمي«: گويممي» .طوري ننويساين! بدجنسي

: گويدمي» قول؟«: گويممي» .ين يك بارفقط هم«: گويدمي» .شودنمي«: گويممي» !بزن
پس . شودتوجيه مي 12ي هاي صفحهو به اين ترتيب، خط بزرگ روي نوشته). 13(»»قول«

  . نويسدخواهد ميگونه كه خود مي كند، اما قصه را آننويسنده مطابق ميل درسا عمل مي
است كه در غولي  شود و او بچهي داستان شخصيت مهم ديگري معرفي ميدر ادامه

ها با هم  غول، مثل دزد، عاشق دوچرخه است و به اين ترتيب، آن بچه. كندجنگل زندگي مي
داند و دوباره اينجاست اما دزد اسمي ندارد و حتي نويسنده هم اسمش را نمي. شونددوست مي

توانيم،  پس از اين نگاه مي. كندكه درسا نام برادر كوچك خودش، سينا، را براي دزد انتخاب مي
  .درسا را قهرمان داستان بدانيم

جز در قسمت آخر كه آيد، بهنويسنده در طول داستان مدام با نوشتنش به كمك درسا مي
اند براي مثال در ابتداي داستان، وقتي كه دزد را زنداني كرده! شود نويسنده نيز گرفتار غول مي

- مادرش ديوارهاي بلند زندان را مي«: خوانيم خواهد كه او را آزاد كنند، چنين ميو درسا مي

ها به سربازهاي مسلح  دزد از پشت ميله. كنددرسا به جنگل تاريك و زندان بلند نگاه مي. كشد
كوبد و اما او پايش را روي كاغذ مي. كنم درسا حسابي ترسيده استفكر مي. كندنگاه مي

توانيم پشتكار و ها مي از اين جمله ).8تاكيد اكبرپور، (»» برويم دزد را آزاد كنيم«: گويد مي
- او از ديوار بلند زندان و جنگل تاريك نمي. جديت درسا براي رسيدن به هدفش را دريابيم

اما در اينجا نويسنده و مادر به درسا . كند تا به كمك دزد بروندترسد، و باز به پدر اصرار مي
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اگرچه اين  -  كنيمرا بررسي نمي مدرن اكبرپوري نگارش پستدر اينجا شيوه. كنندكمك مي
ي موفق موضوع در ادبيات كودك كشورمان نوپاست و شايد بتوان اكبرپور را نخستين نويسنده

او . سازد، مهم استاي كه نويسنده درسا را توانمند ميبلكه تنها شيوه -  در اين زمينه دانست
مادرش سربازهايي . نويسمش ميمن يك نردبام براي. ديوارهاي زندان خيلي بلندند«: نويسدمي

و اين درساست كه ). 9(» روددرسا از نردبام باال مي. كند كه خوابشان برده استرا نقاشي مي
از . كنددارد و دزد را آزاد ميسروصدا كليد را از جيب سرباز خواب برمي با احتياط كامل و بي

- پدر و مادرش نياز دارد، مي كمكتواند كاري كند و همواره به آنجا كه درسا به تنهايي نمي

به عالوه، شخصيت درسا تغيير چنداني ندارد و مثل ديگر . توانيم او را شخصيت بروني بدانيم
  . ها ثابت استشخصيت

شويم كه او شخصيت دروني از ابتداي داستان متوجه مي. اما دزد شخصيت جالبي دارد
حاضر است دزدي  احت -  دوچرخه -  اشقهدارد؛ چراكه، او براي به دست آوردن شيء مورد عال

» كنداو گريه نمي... زنند، ها او را كتك ميدار و همسايهمغازه«او شجاع است و وقتي كه . كند
تواند با او حتي مي. شودبراي كودكي به اين كوچكي، گريه نكردن ويژگي مثبتي تلقي مي). 7(

اطراف مغازه «: كنده پليس را صدا ميجسارت تمام از دست مردم فرار كند و اين درساست ك
- از صف دوم فرار مي. كنداز صف اول فرار مي. تواند فرار كندشود كه دزد ميقدر شلوغ ميآن

هم چنين وقتي كه . تواند براي خود تصميم بگيردپس دزد با وجود سن كمش مي). 7(» كند
و به اين ترتيب درسا » ا مرا بخوربي«: گويدگذارد و ميخواهد درسا را بخورد، دزد نميغول مي

شود، باز هم تصميم و در آخر داستان نيز وقتي كه با غول دوست مي). 16(دهد را نجات مي
هاي يك شخصيت ها همه ويژگي اين. گيرد كه پيش غول بماند تا با هم بازي كنندمي

  . كندننده القا ميتوانمندسازي شده است، كه اكبرپور در اينجا آن را به بهترين نحو به خوا
كند و جالب اين است كه نام غول در عنوان داستان غول نيز نقش مهمي بازي مي بچه

غولي  با وجودي كه او بچه. پوشي كردتوان از نقش او در داستان چشمپس نمي! هم وجود دارد
ي هاو لباس به تن دارد و مثل دزد عالق. ترسندها از او ميي شخصيتبيش نيست، اما همه

شب بخير «: گويدمي«: رسداما در ابتداي كار بسيار خشن به نظر مي. عجيبي به دوچرخه دارد
. غول باالي سرمان ايستاده است بچه... خوردهم ميهايش بهدرسا كه از ترس دندان» .آدميزاد

نعره  .آيندبقيه تند توي خانه مي. اشكند توي خانهگيرد و پرت ميمي] نويسنده[گوش مرا ... 
او حتي ). 14- 15(»» خوب شد كه آمديد، من خيلي گرسنه بودم«: گويدكشد و ميمي

: نويسدكند، مينمايد و نويسنده به مجرد اينكه فرصت پيدا ميتوانمندتر از نويسنده مي
توان اما مي). 23(دهد اش را از دست غول نجات ميو به اين ترتيب خودش و خانواده» الفرار«

شود وجه حاضر نمياو به هيچ. فهمدل قلب مهرباني دارد و معناي دوستي را ميگفت كه غو
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- اش مهلت ميي مشترك دارند و در آخر هم به نويسنده و خانوادهها عالقه آن. دزد را بخورد

  . خوردها را نمي اي بياورند و آندهد تا برايش دوچرخه
م توانمندسازي گروهي را در آن توانياند، نميهاي داستان اندك از آنجا كه شخصيت

اكبرپور به عنوان نويسنده، نقش . پردازيماما در اينجا به توانمندسازي رهبر مي. بررسي كنيم
ابتدا با استفاده . اش را توانمند سازدهاي اصلي خوبي توانسته شخصيت كند و بهرهبر را بازي مي

پور طور كه حسام ديك كرده و هماناز زاويه ديد اول شخص مفرد، خود را به خوانندگانش نز
آورد و صميميت بيشتري را ميان راوي و مخاطب پديد مي«اشاره دارد، به اين ترتيب، ) 1389(

تواند، احساسات، عواطف و هيجانات دروني خود را به خواننده منتقل كند و راوي بهتر مي
» ارتباط دهنده«ي از روش پس اكبرپور به خوب). 115(» شودمانندي اثر نيز بيشتر ميحقيقت

  .بهره گرفته است
نيز بهره گرفته و حداقل به خوبي دو مهارت را به طور » ها بهتر كردن مهارت«او از روش 
او قدم به قدم . نويسي استاول، مهارت داستان. كندبه خوانندگان القا مي غيرمستقيم

طور غيرمستقيم، فرايند نوشتن نويسد و به اين ترتيب، به داستان را با كمك دخترش درسا مي
دهد كه كند و اجازه مياو حتي طبق ميل درسا عمل مي. آموزدداستان را به خوانندگان مي

رسد كه كودكان با خواندن اين به نظر مي. قسمتي از داستان حذف شود و دوباره نوشته شود
اين . آن را امتحان كنندبسا بخواهند  نويسي پيدا كنند و چهاي به داستانداستان نگاه تازه

مهارت از ديدگاه تئوري توانمندسازي در ادبيات كودك بسيار مهم است؛ چراكه، اين تنها 
. تواند پيام خود را به كودكان و نوجوانان برساندراهبردي است كه نويسنده به عنوان رهبر مي

فت كه در فرايند توان گها را تشويق به نوشتن كند، مي حال اگر با نوشتن خود بتواند آن
  .توانمندسازي بسيار موفق بوده است

كشد و با نقاشي خود فرايند مادر درسا نقاشي مي. مهارت دوم، مهارت نقاشي كشيدن است
خوانيم و در آخر داستان مي. كندغول نيز نقاشي مي. كندداستان را براي درسا و دزد آسان مي

توان نقاشي كشيدن غول اگرچه نمي. هستندكه غول و دزد با زغال در حال كشيدن دوچرخه 
- است مهم كه بچه د كرد، اما خود نقاشي كشيدن مهارتيييبر روي ديوار را ارزش دانست و تأ

  . ي تخيل خود را تقويت كنندتوانند با آن قوهها مي
و » ها تنظيم دقيق ارزش«اكبرپور براي رساندن مفهوم توانمندسازي به خوانندگانش از 

ها را با هم بررسي  نيز استفاده كرده است كه به دليل نزديكي اين دو روش آن» الگوايجاد «
ها  اين ارزش. كنددر طول داستان اكبرپور به طور غيرمستقيم، به چند ارزش اشاره مي. كنيممي

كند ها را تاييد مي هاي اصلي داستان وجود دارند و اكبرپور به طور غيرمستقيم آندر شخصيت
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ها از  برخي از اين ارزش. شودها در خوانندگانش مي ساز ايجاد اين ارزشن ترتيب زمينهو به اي
  : اين قرارند

شود و اسمش را روي غول وقتي كه با كسي دوست مي: دوستي و وفا - 
- هايي كه آن طرف مياسم«: نويسد، تا ابد با او دوست استديوار دوستانش مي

هايش را بر روي غول اسم قرباني). 21(» متوانم پاك كننويسم، تا آخر عمر نمي
 . نويسدديوار ديگري مي

اند و اين ويژگي را به هم دزد و هم درسا هر دو شجاع: شجاعت - 
 . كنندخوانندگان نيز القا مي

كند، اما درسا مهربان است و با وجودي كه پليس را خبر مي: مهرباني - 
 . نجات دهد گيرد كه او را سوزد و تصميم ميدلش براي دزد مي

زند، به جان پدر و مادرش قسم هر بار كه غول حرفي مي: راستگويي - 
هايم را اين طرف ننويسم، يادم اگر اسم دوست««: گويدخورد كه راست ميمي
يك » .گويم به جان پدر و مادرم راست مي. خورمها را ميرود و يك دفعه آنمي

- بچه«: گويندآورند و با هم مير ميشان را از توي سقف ددفعه دو تا غول پير، كله

 ). 18(»» خواهد با تو دوست شودگويد، فقط ميي ما راست مي

بيند كه دزد وقتي درسا مي: دزدي كار بدي است و دزد بايد زنداني شود - 
- و حتي نويسنده هم نمي» !پليس. پليس«: زند اختيار فرياد ميكند، بيدارد فرار مي

 ). 7- 8(كند د را زنداني ميتواند كاري كند و پليس دز

وقتي كه : براي انجام كارهاي مهم بايد مراقب بود؛ بايد احتياط كرد - 
خواهد دزد را از زندان نجات دهد، بسيار محتاط است و در آخر هم موفق درسا مي

  ). 9-10(شود مي
و  ها در يك يا چند شخصيت اصلي، اكبرپور، درسا، دزد با قرار دادن هر يك از اين ارزش

هايي ها، ويژگي هر يك از اين شخصيت. كندغول را به عنوان الگو به خوانندگانش معرفي مي
ها الگوي مورد نظر را براي فرايند توانمندسازي خود به وجود  دارندكه اكبرپور با استفاده از آن

  .آورده است
ختص گيرد و البته بايد گفت كه اين روش مروش ديگري كه اكبرپور از آن بهره مي

» ي تخيلاستفاده از قوه«ادبيات است و در تئوري توانمندسازي سادان وجود ندارد، روش 
اما اين . بيندها ميخواننده خط بزرگي را بر روي نوشته 12ي به عنوان مثال، در صفحه. است

ي ديگري به اين ترتيب، اكبرپور به طور غيرمستقيم گونه. شودها نميخط مانع خواندن نوشته
كند، پسندد و نويسنده آن را عوض مياما با اينكه درسا آن را نمي. ز داستان را بيان كرده استا
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ي تخيل خود، به شود كه به فكر فرو رود و با استفاده از قوهاين فرصت براي خواننده ايجاد مي
  .اي ديگر داستان را به پايان برساندگونه

  
  گيرينتيجه. 5

ي معاصر كودك هاي پست مدرن، احمد اكبرپور به عنوان نويسندهتكنيكاز ديدگاه ترفندها و 
نويسندگان ادبيات كودك مشهور دنيا، مانند لوييس . اي قرار داردو نوجوان، در جايگاه ويژه

اند و  هاي تئوري توانمندسازي استفاده كرده كارول، روآلد دال و شل سيلور استاين نيز از روش
نامه مراجعه كنيد به پايان. (ندگان را با نويسندگان ايراني مقايسه كردتوان آثار اين نويس مي

فاطمه  بررسي مفهوم قدرت در آثار روآلد دال و لوييس كارول،: كارشناسي ارشد چاپ نشده
  ). فرنيا

كند، اما اكبرپور از چند روش قهرمان داستان تغيير خاصي نمي غول و دوچرخهدر 
توان به اين نتيجه رسيد كه اكبرپور در اين داستان  دركل مي. توانمندسازي بهره گرفته است

تواند با خواندن آن هم لذت  بسيار عالي از تئوري توانمندسازي استفاده كرده است و خواننده مي
هاي  نويسي و استفاده از خالقيت روش اما روش داستان. اش اضافه كند ببرد و هم به آگاهي

   .كند ها را به خوانندگانش معرفي مي اي هستند كه اكبرپور آن توانمندسازي جديد و نوآورانه
ها و در اين مقاله سعي شد با معرفي تئوري توانمندسازي، مخاطبان را با چگونگي روش

ي خالقيت خود، نويسندگان معاصر با استفاده از اين تئوري و قوه. عملكرد آن آشنا كنيم
نويسندگان ادبيات . اثرهاي قابل توجهي خلق كنندتوانند ادبيات كودك و نوجوان كشورمان مي

توانند با خلق آثار توانمندسازي شده، اين فرصت را به كودكان و نوجوانان كودك و نوجوان مي
با . ها و هنجارها، حداقل با خواندن يك رمان، رها سازندبدهند كه خود را از قيد محدوديت

دهند كه حداقل شانس را به خوانندگان خود مي نوشتن آثار توانمندسازي شده، نويسندگان اين
اگر نويسندگان بتوانند اين . ي قهرمان اصلي داستان فكر كنندي رفتار هنجارشكنانهدرباره

را در كارهاي خود  - ها و هنجارهاي زندگي روزمرهواقعيت يفكر كردن درباره -  مهارت مهم
 - گفت كه رسالت خود را به عنوان رهبرتوان بگنجانند و به خوانندگان خود القا كنند، مي

  . اندبه انجام رسانيده - ي كودكان و نوجواناننويسنده



 1392تابستان ، 18جنگ زمان    150

  : هاي احمد اكبرپور توانمندسازي در داستاننوشت  پي
1- A Theory of Empowerment 

2- Individual empowerment 

3- Personality construct 

4- Cognitive construct  

5- Internal persons 

6- External Persons 

7- 1 Community empowerment 

8- vi community (n.) 

9- vii to communicate (v.) 

10- Empowerment of a Professional practice 

11- Enabling 

12- Catalyzing  

13- Priming 

14- Developing social technologies 

15- Technical assistance  

16- Linking 

17- Providing information and knowledge 

18- modeling 

19- Precise formulation of values 

20- Developing Skills 

21- The use of doubt 

22- Informality in the Professional intervention 
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  سهراب رحيمي
  چند كتاب مروري بر

  
  ای بی پايان مراقبه

  ی  کرمانشاھنامهای بر موخره

  علی رضا زرين

  
هربار برايم  كرمانشاهنامهخواندن كتاب 
اولين بار آن را پانزده سال . تورقي جالب بوده
همان . زاده از كانادا فرستاد پيش پيمان وهاب

تاثيرش بر . موقع سريع خواندم و كنارگذاشتم
تمركز كالمي راوي و . من اما دراز مدت بود

طنز خاصي كه هنگام روايت دارد، خواننده را به 
ه در اي ك كشاند؛ خصيصه دنبال خودش مي

شاعر . شود هاي امروز ديده نمي بسياري از كتاب
 ي هاي زبان؛ استفاده اين جا در حقيقت از امكان

تام كرده و بازي زباني خاص خودش را آن 
هاي فخيم  چنان سوار بر قدرت و ابهت كلمه

فارسي نموده كه خواننده به ناگهان در برابر 
واقعيت . گيرد تصوير جديدي از واقعيت قرار مي

فتم اما اين جا منظورم از واقعيت شاعرانه گ
اما اين تصوير . بيند است؛ آن طور كه شاعر مي

از آن جا كه . پردازي هميشه هم آگاهانه نيست
نويسد؛ خيلي از  شاعر با ضمير ناخودآگاه مي

داند چه  ها خودش هم دقيق نمي ماقعه
انگار دستي از ضمير پنهان؛ انگشتان . نويسد مي

هايي  وار به سمت نگارش واژه يكاو را اتومات
برد كه شايد پيش از شروع نوشتار اصلن  مي

اين جا ست كه به . ذهني مولف نبوده ي دغدغه
. نويسد قول فوكو؛ متن است كه مولف را مي

فوكو بي آن كه از ضمير ناخودآگاه صحبت كند 
گويم و  يونگ مي. كند به يونگ اشاره مي

كسي اين منظورم اين نيست كه پيش از او 
نثر پارسي سرشار . دانست گونه نوشتن را نمي

از ابوالحسن . ها است از اين گونه رازوارگي
خرقاني بگير تا سهروردي؛ از نجم الدين رازي 

همه و همه از ضمير . بگير تا روزبهان بقلي
كنند نامش را  اما انتخاب مي. گويند پنهان مي
عر و اين او كيست؟ و اين او در ش. بگذارند او 

شود گفت معشوق  عليرضا زرين كيست؟ مي
گمشده؛ صداي پنهان؛ آوايي در دوردست كه ما 

  پ. كند را به خود دعوت مي
شعر علي رضا زرين، شعري ست روايي اما 

نوشتار او فلسفي ست اما فلسفه . نه گزارشي
دوربين . نيست، داستان دارد اما داستان نيست

وير در دست گرفته و عكاسي مي كند اما تص
خواهد  خواهد تصوير بيافريند، مي مي. نيست

تر  بيش. تصوير آفرينش باشد يا آفرينش تصوير
. راوي است تا شاعر اما ادعاي شاعري هم ندارد

جنونش از آن نوع نيست . ادعاي جنون اما آري
هاي جاري روز يا  كه در پس پشت مفهوم

هاي پسامدرنيستي پشتك و  هاي مكتب حكم
منحصربه فردي  ي ار او گونهنوشت. وارو بزند

. طلبد است كه نوع خواندن خاص خود را مي
اي ست بي پايان كه اگر تمركزت  مراقبه

رود و  روايت از دستت مي ي گسيخته شود رشته
  . شوي به سمت واقعيت سفيدي كاغذ پرتاب مي
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  نگاهي به انتظار گير افتاده است

  شهين منصوري آراني
  نشر چشمه

  1391چاپ اول؛ بهار 
 

  
ام به اين نتيجه  هاي شعري در طي تجربه

ام كه پيوستگي نظام زبان و يگانگي  رسيده
هاي عيني و  فرديت شاعر؛ در تلفيق با تجربه

ذهني و هم چنين وقوف شاعر به سير تحول و 
تطور فكر و ذهن و خيال؛ منجر به  توليد نوع 

هاي  كالم  و  نويني از زبان و كشف نوع
.  زند را دامن زده است و ميهاي شعري  سبك

شعر و نوشتار شعري در گردش  چرخه كارمايي 
خود؛ در طول تاريخ ادبيات؛ همزمان با رشد 

هاي طبيعي ناشي از اين  ها و تحول جامعه
ها و  ها؛  همگام با تحول تغييرها و دگرگوني

رهاي زباني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و يتغ
لبته اين ا. فردي    تغيير شكل داده است

تغييرها در نثر و شعر و فلسفه و كالم و نگاه 
شاعر به جهان؛  بي تناسب با  ي شناسانه هستي

شناسي  نگرش و فلسفه  حاكم در باب هستي
هاي  زماني  شناسي شعر در مقطع زبان  و زيبايي

شناسي شعر  بررسي زيبايي. مختلف  نبوده است 
؛ شناسي و نثر و پرداختن تام و تمام به سبك

كاري  است كه بدون شناخت سير تطوري و 
 ي در يك مقوله. پذير نيست تكاملي شعر امكان

هايي  هايي داشت به نمونه توان اشاره كوتاه؛ مي
هاي نودارند؛  از شعرهايي كه نشان از حرف

نوشتارهايي كه سعي در بيان چيزي يا پنهان 
در شعرهاي شهين . كردن چيزي ديگر دارند

تر با وجه دوم اين قضيه  منصوري ، ما بيش
پنهان كه  يدر واقع آن چهره . طرف هستيم

در تفسير شعرهاي اين شاعر؛ . نمايد رخ نمي
هايي كه  توانم از هيچ از كدام تئوري نمي

من  ي شاعرانه ي ام بهره بجويم و تجربه خوانده
هم از تفسير و تشريح و توضيح چه گونگي اين 

به اين معني  اما البته اين. برخورد عاجز است
نيست كه شعرهاي منصوري آراني؛ خالي از 

البته زيبايي هم چيزي . اند هاي شاعرانه زيبايي
نسبي ست و اثبات آن هم به همان اندازه 

اما در پارامترهاي معمول؛ . تواند نسبي باشد مي
هميشه تصويرهايي وجود دارد كه به قبول عام 

و  شكند اي مي وقتي زاويه. و خاص رسيده است
خورد؛ يا وقتي  هاي نو؛ هاشور مي نور در سايه

توان  آيد؛ مي كالم به كار چيزي جز شعر نمي
  :منتظر تعريفي تازه از كالم بود

  
  در راه بوديم
  نزديك خانه

  گفتند
  اند ها ديوانه شده قفل

  كليدها
  چرخند نه مي
  ايستند نه مي

  كنند فقط دندانه عوض مي
  و ما 

  در دهليزي تاريك
  ...دريم  هنوز پشت
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شاعر . اين نوع تقطيع؛ بي جهت نيست  

پشت . سعي در گفتن چيزي دارد كه نگفته است
همان در؛ خيلي شبيه تصويري از پشت در 

كليدهايي كه فقط دندانه . گرگورسامسا ست
است كه  يهاي كنند؛ تصويري از قفل عوض مي

و ما فقط قادريم .  زمان بر دست و پاي ما زده
چنان مسخ شده پشت در  اما هم. ببينيم
  . ايم ايم؛ چرا كه درمانده مانده

تصوير بهت شاعر؛ چيزي به بهت ما اضافه 
اضطراب شاعر؛ چيزي به اضطراب ما . كند مي

اش تصويري از  تمرين شاعرانه. كند اضافه مي
ها ست؛ آن جا كه  ها و نشدن تمرين نبودن

ماندن همان بودن است و رسيدن در انتهاي راه 
  :شود مي ؛ تمام

  
  گاهي هم

  چرخيدم اطراف تو مي
  ام آرام شود كه سرگيجه

  هايم را ببند چشم
  لبخندت

  بريزد روي صورتم
  ها را فراموش كنم و گمشده

  حاال چند روزي ست
  ام فراموشي را گم كرده

  هر لحظه
  گيرم سراغ تو را مي

  
كند فراموش كند؛  شاعر سعي ميوقتي 
گم  يزفراموشي را ن شود كه حتا متوجه مي

  .كرده است
  

  نگاه كن
  ايا همين پل بود 

  كه مرا به تو نرساند؟
  پلي كه پل نشود

  جدايي رود است از رود
  دره از دره

  آيد وصلي كه از راه فراق مي
  تماشاگهش

رودخانه اي خشكيده 
  .شود مي

  
ها به  در شعرهاي شهين منصوري؛ نرسيدن

حذف و . زيباترين شكلي تصوير شده است
شاعرانه؛ آن قدر هست كه چيزي از ايجازهاي 

سفيد بماند و نگاه و  ي اصل شعر بر صفحه
ذهن و زبان؛ آن قدر پااليش شده كه نه حد 
اشباع برسد و نه از معني و مفهوم خود تهي 

تر از شعرهاي  توانستم بيش اي كاش مي. شود
خواهد  شاعر نمي -ولي شايد راوي . او بفهمم

ر به دنياي ت كه من خواننده؛ از اين بيش
شعر او با سكوت شروع . شخصي او راه پيدا كنم

شود و در با سكوت  شود؛ در سكوت ممتد مي مي
اي عجيب بود برايم  تجربه. رسد به پايان مي

  .خواندن اين شعرها
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  …ها ها و جستن نرسيدن

  دو نگاه به 
   ابر بزرگ

 حسين شكربيگي

  
1 

خواننده با در شعر حسين شكربيگي ما به عنوان 
ها سر و كار داريم؛ با رفتاري نو در  نامتعارف

براي همين . شود زبان كه به زباني نو منجر مي
تواند به راحتي ادعاي  است كه شعر او مي

هاي  عجيب بودن بكند بي آن كه كلمه
هاي  گزاره. ساختگي وارد متنش كرده باشد

بسياري در شعر او هستند كه حاكي از تالش 
  :اند هاي پنهان زبان ر كشف زاويهپيگير او د

اين جگر خوابيده در خون را 
  چهار ديوار هستي ، بلند

. كند شكربيگي خيلي از هايكوها صحبت مي
ولي اين . مند هايكونويسي ست و به ظاهر عالقه

انجامد؛ چرا كه  در عمل به شكست مي, تالشش
در هايكو؛ تمركز بر تصوير است و شعر 

 :تمركز بر زبان داردشكربيگي؛ تالش در 

 

   در هايكوها
جا براي اين كه پاهايت را دراز 

   كني نيست
   در هايكوها

   خواهي بيايي رفته تا مي
  و همين زيبا ست

 

و البته كه زيباي متن او در همين نرسيدن 
ها ست؛ در تالش به سوي آفرينشي نو؛ كه 
همواره ميل به مرگ دارد؛ هم چنان كه آبستن 

هاي نوين  و تصويرها و توصيفهاي نو  تعريف
دهند؛ فقط  شعرهاي او؛ نجات نمي. است

شاعر به پهلوي . دهند خواننده را دلداري مي
ميرد و  خوابد ؛ به پهلوي چپ مي راست مي

شعرش در سكوت . گذارد كوچه را دم در جا مي
در , شود در صداهايي رفته با هيچ گم مي

ز هايي كه پروا هاي تاخورده و صندلي باران
ابد كه براي ي شاعر به ناگهان در مي.  كنند مي

 :همه چيز دير است

 

   تاپي مانده فقط لپ
آيند  هايي كه فرود مي و انگشت
   هايي بر دكمه

   كه قرار نيست
   اي باشند روزي برگه

 از كتابي باز شده حتا به امان خدا

 بر تختي

 

گاهي نثر حسين شكربيگي؛ شبيه 
وارد دنيايي پر  شود و خواننده را شطحيات مي

در دنياي شعري حسين . كند رمز و راز مي
شكربيگي؛ شعر همان قدر كه عمودي ست و 

تواند افقي باشد و بسيط؛ بي آن كه  متمركز؛ مي
 :شكل نثر مرسوم به خود بگيرد
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هاي راديو بخار بر  از استخوان
شود ابر بنان  بخار ابر ميخيزد  مي
   بارد شود بنان مي مي

هاي بنان بخار بر  از استخوان
شود ابر راديو  خيزد بخار ابر مي مي
   بارد شود راديو مي مي

 گذارد زن راديو را باز مي

  
اي  پسند تو دريايي ست بي نقشه

در جغرافي با ماهياني سودا در 
هايي تني با نيمه هايي  پيش و موج

ست گم  پسند تو دريايي. غايب
 شده

 

نوشتار هاي خيلي خوبي از اين نوع  نمونه
در شعرهاي شكربيگي هست كه روي هم رفته؛ 

. كند او را به شاعري بي نظير تبديل مي
زيد؛  اي كه زندگي خودش را در شعر مي نويسنده

در حسرت نرسيدن؛ در آتش , در خيال رسيدن
عشقي كه كلمه است و گفتنش زبان را 

پس همان بهتر كه به جاي گفتن . سوزاند مي
ن به ابر بزرگ؛ ابري كه درد؛ بنويسد از دلسپرد

شاهدي بر مظلوميت شاعر است و روزي خواهد 
ها خواهند آمد و ما  و به جاي باران؛ كلمه. باريد

  .را با خود خواهند برد

 

2  
آوري چه  چه الحاني مي -

  الحاني از كجا ؟

ام  چه كلماتي در دهان
  گذاري چه كلماتي از كي؟ مي

  دستي ببر در من بگير از من
بخواهي ريخته در اين شنا تا 
  رودخانه

  كند تا چشم كار مي
  روم گرم مي
  بيايي تا
  ببيني كه

  از دست داده اي
  اين پوست

  هر جور كه بخواهي
  
كنم  فكر مي. شطحياتش را دوست دارم 

و زبانش . حسين است. زبانش صميمي است
اش ؛ زبان را  شيرين است و علي رغم زبان بازي

به آن لطافتي خاص . كند تخريب نمي
ك جور ظرافتي كه هم به عنوان يبخشد؛  مي

آيد و هم وسوسه  خواننده از مرورش خوشت مي
ه جا انگار چند كلم. شوي دوباره بخواني مي

. گذاشته باشد براي تفكر براي تامل و تعمق
ا جادوگر اوراد؟ يشكر بيگي شاعر است 

تواند ادعا كند فارسي  شكربيگي مي. دانم نمي
او هم چنين در پنهان كردن معنا . شكر است

من خواننده را با خودش . دست توانايي دارد
كند رها  برد پرتاب مي كشاند مي گيرد مي مي
كند در معناي  كند حيران مي ميكند ديوانه  مي

هاي نانوشته و  هاي گفته شده حرف كلمه
انگيز و  هاي دل هاي رازانگيز و قصه كلمه

ها و  ها و جستن حكايت همان هميشه نرسيدن
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هايي كه سهم ما بوده هميشه از آن چه  نيافتن
آن چه . ايم باشيم و نشديم توانسته مي
تيم و افتيم و گم كرديم و نيافيجستيم و  مي

. افتني دوبارهيدوباره ادامه داديم بازي را به اميد 
به اوج و . پرداز خوبي ست شكربيگي؛ داستان

به باال و پايين پريدن و سرگرم . فرود آشنا ست
. دهد خودش را لو نمي. كردن خواننده وارد است

ا يا هردو يا شعر داستان يداستان شعر است 
ر ذهن آنچه واضح است؛ تسلط او ب. هيچكدام

 .كنجكاو خواننده است

 

  در پوست دير بلوط
  نه سم اسبي ست

  اي نه حتا رپ رپه
كه بگويم الاقل هنوز نيم نفسي 

  هست
در اين چار تيكه استخوان  

  خواهد موج بياورد مردي مي
  ابر جاي گوشت بچسباند

  مه جاي نفس
هاي اين هواي مرده را به  و لخته

  هم ببافد
راه  خواهد اين خون را دوباره مي

  بيندازد
اد يهاي مربايي را به  غروب
  بياورد

و حتا نترسد كه به روزهاي بعد 
 فكر كند

  

اد ماياكوفسكي يدانم چرا مرا به  نمي
هاي زباني و  شكربيگي اما از بازي. اندازد مي

هاي او فراتر رفته و به خود شاعر از  تشخص
نوشتن برايش نوعي . كند بيرون نگاه مي

هاي پاره  ديالوگي كه در مونولوگ. مكاشفه است
هايي براي اقامت  شاعر؛ تبديل به ستون ي پاره
شود؛ آن جا كه حتا مرگ هم ديگر  مي

  :آرامبخش نيست
  مرگ ديگر از ما گذشته 

  زاغه هايي متروكه
  برجاي مانده

  ازما
ك لنگه پا ايستاده شايد از ي

  هزار سال پيش
  مثل دنداني لق

در دهان بي صاحاب مانده 
  دنيا ي

  چار ميخ و
  شايد امروز
 شايد فردا

 

اين عدم امنيت در اين جهان و عدم 
تعلق به آن جهان و فرار از دام رمانتيسم 

شاعري  هر ي تواند وسوسه مرگ كه مي
تواند  نمي, باشد براي پريدن و رسيدن
كوچك  ي شكربيگي را در آن محدوده

از بهشت خيالي مرگ . زندگان؛ ارامش دهد
خودش را به لحظه وصل  .گريزد هم مي

شاعر . ها كند؛ تمتع از همين آخرين ثانيه مي
  :گويد جا كه مي عشقي جز واژه ندارد؛ آن
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  شايد
  بنويسم بر كف دستي آهو

آهو نويس شوم در نبشت 
  اول

  گل از دهان بر گيرم
  هام مهر از دست

راه بيفتم بر خطوطي از شكلي 
  ديگر

  به راهي ديگر

 .شيوه نو كنم

 

من، شكربيگي شاعر ناب لحظه به نظر  
ها را به  داند چه گونه واژه است كه خوب مي

اي بسازد  ها خانه اختيار زبان در بياوردو از آن
  .اش هاي شاعرانه براي روياها و خيالپردازي

  
  

  
 ي جنگ زمانهاي گذشتهشماره
 هاي نويسندگان جنگ زمان را و كتاب

  :هاي آنالين فروشگاه از
 

Amazon.com / Amazon.co.uk / 
Amazon.du/ Amazon.fr / Amazaon.it 

/Capris.no / and …  
 

  .تھيه و به دوستانتان معرفی کنيد
  

  
  جنگ زمان

  اھرم پويايی فرھنگ، ادبيات و ھنر است
  .در انتشار و شناساندن آن بکوشيد
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  معصومه ضيائي
  خيلي چيزها 

  1انسان نيست ي برازنده

  
  
  

  و ديگران 
  محبوبه ميرقديري

  انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
   1385سال  ي رمان برگزيده

  )برنده جايزه ادب مهرگان(
  نسخه 5000 1388چاپ چهارم 

  
  

ي ناكامي، تنهايي و  رمان بازگويي صميمانه
خانواده و هاي زني است گرفتار در  نگراني
و "راويِ . هاي متضاد اي با ارزش جامعه
بيمارستاني در ) 5 ي اتاق شماره(، بيمار "ديگران

ي روبرو  زني تنها، كه به بهانه. تهران است
بيمار اتاق (همراه و مادر بهار  -شدن با زينت،

هايي از زندگي خود و  پاره -) 9ي  شماره
ماجراي عشق پنهانش را به همسر او، كه 

روايت و . كند ها پيش مرده است، بازگو مي مدت
زني كه -مرور يادها با احساس نفرت به زينت، 

اگر همسرش دوستش نداشته و با او رو راست 
ي زندگي مشترك با او را  نبوده، اما تجربه

ي  پس از واگويه شود و  آغاز مي -داشته است
ماجراي عشق نافرجام و زندگي پر از رنج راوي، 

  .رسد مش و رهايي به پايان ميبا روياي آرا

ي عشق  در كنار بازگويي آرام و صبورانه
و "نافرجام راوي، مهمترين عنصري كه رمان 

ي  كند، رابطه را گيرا و خواندني مي "ديگران
ها همكار،  آن. راوي و دوستش راضيه است

. هايي همسان با سرنوشت. همدل و همدردند
زنان شباهتي كه در بعدي اجتماعي در زندگي 

ي  هاي ساده در پس حرف. تعميم پذير است
راوي و دوستش، دنيايي پر هراس و ناامن 

دنيايي پر از بندهاي نامريي؛ و . پنهان است
ي ديگران در زندگي   قاطعيت حضور بي وقفه

را بحران جنگ كه انقالب و  دو با اين آن. ها آن
اند و به نوعي با زندگي  از سر گذرانده

د آشنا هستند، سرانجام روشنفكري نسل خو
ها  گويي تن به سرنوشت و بار سنگين سنت

  . ها نيست دهند و اين تنها، سرنوشت آن مي
ي زندگي زني است كه  آينه "و ديگران"

آرزوها، ) ممنوع(به سزاي دل سپردن به عشقي 
ي زندگي  آينه. رود جواني و فردايش از دست مي

و ها،  ها و محدوديت او و زناني دربند سنت
. هاي متناقض ها و ارزش هراسان از پيشداوري

زناني كه در روياي رسيدن به آرزوهاي ساده و 
زنند، آرزوباخته و تحقيرشده  وپا مي كوچك دست

ها مرداني  و در كنار آن. شوند به انزوا كشانده مي
وارشان زندگي  درمانده و ناتوان، كه حضور سايه

  .كند را بر آنان دشوارتر مي
اي از  معشوق كه در هالهجز شخصيت 

هاي رمان،  ابهام پوشيده است، ديگر شخصيت
هايشان با هم همخواني  ها و رابطه زندگي آن

ها و  ها، آرزوها و ناتواني ها با ويژگي آن. دارد
هايشان براي خواننده آشنا و ملموس  نقص
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در اين ميان و از همه بيشتر راضيه .  هستنند
ي زيادي از ها است، كه با حضورش در صفحه

ها و روياهاي راوي، تازگي و  رمان، به حرف
هاي او را در اتاق يا  بخشد و بازگويي حركت مي

  .سازد راهروي بيمارستان و، در اكنون ممكن مي
همچنان كه معشوق مرده . راوي نام ندارد

نياز به داشتن نام هم در سرتاسر رمان . هم
خواهد نام  جا كه دلش مي شود، جز آن حس نمي

شايد اين بي . خود را از دهان معشوق بشنود
نشان هستي و هويتي از دست رفته  ،نامي
. تواند هر كسي باشد به بياني ديگر او مي. است

رفتاري در پايان با . يك تن، همه و هيچ كس
ي معشوق مرده  نام خود را بر نوه نمادين

خواهد بگويد، كه  با اين كار آيا او مي. گذارد مي
شود يا  ديگر تكرار مي زندگي نسلسرنوشتش در 

محبوبش به زبان   خواهد، نامي را كه  مي اينكه
نياورده است، بستگان او و ديگران تكرار كنند؟ 

  .ميل به حضور، بودن و بي مرگي شايد
هاي  مختلف رمان صحنههاي  در بخش

زيبايي از گفتگوهاي راوي و دوستش راضيه 
. اند دههست، كه با صميميت و به رواني بيان ش

تصوير دوستي اين دو زن همانقدر كه زيبا ست، 
آنها در پس . انگيز و پر از دلتنگي است غم

حسرت شان و در  و هاي آكنده از اندوه جمله
، دنيايي  كنار دنياي سرشار از نامهرباني و ناكامي

اند تا در پناه آن  از همدلي و همراهي ساخته
ها را فراموش  ها و نامرادي بتوانند، آني تلخي

. برند، بكاهند كنند و از درد و رنجي كه مي
تواند  دنيايي كه با تمام گرما و امنيتش نمي 

ها و آنچه را كه بر  هكه راوي، ناگفت موجب شود 

گذرد، بي پروا و بي هراس  او گذشته و هنوز مي
  . از هر داوري و نگاهي بازگو كند

ي  هاي زيباي رمان، يكي صحنه از صحنه
او درگير بحران رواني و . حمام رفتن راوي است

كسي او را . عاطفي و زير فشار خانواده است
ر با خواه. گويند ديوانه شده است مي. فهمد نمي

تاثير داروهاي . رود و مادرش به مطب دكتر مي
روز چهارم . آور در سه روز اول زياد است خواب

رسد و  با وجود بي حالي به كارهاي خانه مي
زير . كند به حمام برود خواهرش او را وادار مي

شنود، كه از  هاي خواهرش را مي دوش حرف
دردمند و رنجديده در  و او . گويد ديوانگي او مي

و با خشم و  ترين كسانش، تنهاست ان نزديكمي
  :كند ها فكر مي بيزاري به آن

با همين . اش كنم خواست خفه دلم مي"
ها آنقدر حلقومش را فشار دهم تا صدايش  دست

از . صداي او و خنده گاه به گاه ناهيد. قطع شود
شنيدم كه ! حمام زدم به در، خيس، خيس خيس

دگيمونو ي زن خيسه، االن همه«: عزيز گفت
پس هنوز در فكر پاكي و   ...» !كنه نجس مي

   "!ناپاكي من بود
آب اما نشان پاكي و روشنايي است و مادر 

و او بيزار و درمانده حتا ! نگران آلوده شدن خانه
  :تواند يك قطره اشك بريزد و سبك شود نمي

گفتم؟  چه مي! و من هوار زدم، هوار"
ركين آيد خطي چ يادم مي. درست يادم نيست

كشيدم به اتاق و به همه جاي خانه و بيرون، 
خنديدم، از ته  ي شهر و، مي ي كوچه، همه همه

  )152-151ص ( "!خنديدم دل مي
اي عاشقانه  رماني است با درونمايه "و ديگران"
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و با اين حال، در آن نياز به عشق، دوست 
داشتن و دوست داشته شدن برجسته است؛ و 

در مجموع . استهم جاي عشق در آن خالي 
هاي رمان،  توان گفت، وجه تشابه شخصيت مي

ها در  ناتواني و ناكامي آن) جز مادر ريحانه(
هاي  هاي زندگي و سنت رويارويي با دشواري

چيره بر روابط خانوادگي و اجتماعي، و انفعال و 
با . تن سپردن آنان به سرنوشتي ناخواسته است

و  ي مهم تاريخي ي يك مرحله وجود تجربه
ي  رونده رويداد جنگ، حركت رو به آينده و پيش

شود  ها ديده نمي ملموسي در انديشه و كردار آن
و شايد همين بازتاب فضاي زمان نگارش آن 

  . است
پرداخت  "و ديگران"برجستگي مهم 

سفر و نگاهي . هشيارانه و ظريف آن است
به زندگي دروني، نيازها، . صميمي به دنياي زن

ها،  ها، دشواري استها، خو حساسيت
جسماني و  -هاي رواني ها، ويژگي محدوديت
پرداختي آرام و بي . هاي بيولوژيك او دگرگوني

برانگيز در  تظاهر از موضوعي حساس و بحث
نثر رمان، . ها و اخالق اجتماعيچهارچوب ارزش

جز در جاهايي كه ميان زبان گفتار و نوشتار در 
ها و  كارگيري عبارت نوسان است و يا به

، ساده و گاه "زدن شركت"هايي مانند  اصطالح
شاعرانه است و نويسنده توانسته است در فضاي 

ي يك اتاق و راهروي بيمارستان،  بسته
ي  موضوعي نامتعارف و ممنوع را دستمايه

اما اين دريغ كه . رماني خوب و خواندني كند
يابد تا پايان  مجالي براي بيان خود نمي "زينت"

شايد رويارويي اين دو زن . ماند ه ميبا خوانند

و گفتگوهايشان، رمان را به ) راوي و زينت(
هاي  كشاند، كه عمق دشواري سطح ديگري مي

زندگي فردي و اجتماعي زنان بر بستر آن جاري 
ي فرهنگ  توانست از دل تاريكخانه است و مي

مانده، تصويري تازه از خود و  هاي واپس و سنت
  . ديگري به دست دهد

و "ي اندوهي كه در آن هست،  با همه
كه از ميان  ،ماند به رودي آرام مي "ديگران

توان كنار آن نشست  مي. گذرد  روزي روشن مي
هاي  و بي اعتنا به گذشت زمان، به زمزمه

خيلي چيزها "آرامش دل سپرد و باور داشت كه 
  ).36ص ( ".برازنده انسان نيست

  

  

 خيلی چيزھا از آن انسانپی نوشت 

  :نيست

  .کتاباز ی ا جمله -١
  
  

  جنگ زمان
  

اھرم پويايی فرھنگ، 
  ادبيات و ھنر است

  
در انتشار و شناساندن 

  آن بکوشيد
 



 

  
  حقيقت و ادبيات

  ي جستار مجموعه
ميشل فوكو، آن ماري  :نويسنده

گوستاولو كلزيو، يانام كالوسن، ماريو 
وارگاس يوسا، جيمز وود، هانس شي گاي، 

  ....اسكارپيتا ژاك رويو، اريك اگه برگ و 
  عباس شكري :گزينش و برگردان

  978 -82 -998023 -3 -8 :شابك
  برديا كوشان: طرح حلد
  شوميز :نوع جلد

  آرست، نروژ  :ناشر
  234 :تعداد صفحه ها
  2012 :سال چاپ يكم

  رقعي :سايز كتاب
هاي فروش كتاب آمازون،  شبكه :فروش

اي (به صورت كاغذي و كيندل .... گوگل و 
  ).بوك

  
اي است با  ، مجموعهحقيقت و ادبيات

، اهميت گزينش متنيك پيشخواني به نام 
بخش ادبيات،  4ي منصور كوشان، و  نوشته

  . داستان و رمان، شعر و تكلمه
هاي  جستارها همه به دقت به بررسي جنبه

، مهم، ماندگار و تأثيرگذاري ادبيات يا اثرها  ويژه
  .پردارند در تاريخ ادبيات مي

حقيقت و ي تنگاتنگ  ميشل فوكو  رابطه
نماياند و  را در جستاري به همين نام مي قدرت

جنگل ژان ماري گوستاولو كلزيو، در جستار 
و در دريافت كه متن سخنراني ا ها تناقض

ي  ي نوبل ادبيات است، به رابطه جايزه
ي ادبيات، به ويژه رمان با گذشته  پيچيده

دهد كه چه گونه زندگي  پردازد و نشان ميي مي

افتد بخش  و هر آن چه در پيرامون آن اتفاق مي
ضد در جستار . جدايي ناپذير ادبيات است

از چارلي چاپلين تا ، قهرمان در ادبيات
كالوسن چه گونگي . يان ام ،جيمز جويس

برآمدن ضد قهرمان از درون ادبيات را بررسي 
  .كند مي

فصل رمان و داستان، با جستار گوستاو 
در ستايش خواندن و وارگاس يوسا، 

شود و همراه با جستار جيمز  آغاز مي داستان
كنوت هامسون، عادت به وود؛ 

و جستار پرفسور هانس شي؛  ها نامنتظره
يابد و با جستار  ادامه مي فاكنرميراث ويليام 

اثر گاي اسكارپيا تمام  كوندرا در آينه
  . شود مي

  :در فصل شعر دو جستار جامع آمده است
كه  شعر، ضرورت يا غروب ماندگار

ميكاييل جستاري است اثر ژاك روبو و ديگري 
 لرمانتوف، بايرون روسي است آيا؟

ي اريك اكه برگ، كه يك بازنگري به  نوشته
كالسيك و رمانتيك است با رويكردي شعر 

  .امروزي
ترجمه خوانش است در آخرين جستار، 

ي آن مشخص  كه نام نويسنده يا كنش؟
نيست، برايند و كيفيت ترجمه بررسي شده است 

ي دوم حاللي است كه با جستار  كه خود حلقه
منصور كوشان در آغاز كتاب باز شده و اكنون 

  .شود بسته مي
ي اهل  شكيل به همهخواندن اين كتاب 

ادب، فرهنگ و به ويژه خوانندگاني كه به 
  .شود دهند، توصيه مي انديشه بها مي
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  سينور
  ي شعر مجموعه

  داران ليلي ث گله :نويسنده
   978 -91 -85463 -45 -9 :شابك

  مهديس ميداني: طرح جلد
  زركوب :نوع جلد

  باران، سوئد  :ناشر
  88 :تعداد صفحه ها
  2012 :سال چاپ يكم

  رقعي :سايز كتاب
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  

  :ي رنگدان ي آغازين  قصيده اين هم پاره
  

  ...ام  در اين غروب آمده
  ني لبك بشوم و رنگ بنوازم

  ...رنگ ... رنگ ... رنگ 
  ...تواند رنگ بنوازد؟  چه كسي مي

  نوازم من مي 
دمم گردباد زردفام  هنگامي كه زرد را مي

ابري زردنبو و  وزد و پاره مي غروب در روحم
خداحافظي برگريزان اين پاييز مرا به اتراگه 

هايتان  ماروان و به راهروي در باغ عمومي غم
  .پوشاند كند و آهسته آهسته مرا مي تبديل مي

هايي است دور از  داران كه سال از ليلي گله
خواند، پيش از  ميهن، در ايتاليا، درس نمايش مي

در  زن، مخروط سياهاين مجموعه شعرهاي 
در سال  وسفي كه لب نزدميو  1379سال 
  . منتشر شده است 1381

دفتر سوم اين شاعر، توانسته هم 
هاي خوب دو دفتر نخستين را همراه  ويژگي

هاي نويني در بيان  و هم به تجربه داشته باشد
هاي خوبي براي  تواند تجربه دست يابد كه مي

  .داران باشد ي غني گله آينده
، تأثير زندگي و سينوري  در مجموعه

پيرامون شاعر در مهاجرت، ايتاليا، بسيار كم و 
شود، چنان  ها ديده مي تر در استفاده از نام بيش

و زبان  ترين واكنش شاعر به محيط كه شاخص
كشور ميزبان نامي است كه براي كتاب برگزيده 

  .است
آغاز  پيش درآمددر اين دفتر كه با يك 

، دو منو  شعري بر شانهشود و دو شعر  مي
  :بخش آمده است
شعر كوتاه را در  24كه  بخش اول

   .شعر 9كه  بخش آخرگيرد و  برمي

  :اين هم شعري از اين دفتر
  
  
  
  
  
  

  باز
  

  بال چادري در باد
  باز

  بيهوده ست
  اند پرندگان بسياري در من

  ها پنگوئن
  ها كبك

  ها و  شترمرغ
  ها مرغ

  ، رم2007اكتبر 
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  1اند  ها ساكت وقتي عروسك
  گفتارهايي پيرامون نمايش عروسكي

  روزبه حسيني :نويسنده
   978 -964 -243 - 450 -3 :شابك

  شوميز :نوع جلد
  افراز،  تهران :ناشر

  92 :تعداد صفحه ها
  1391 :سال چاپ يكم

  رقعي :سايز كتاب
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  
نمايش عروسكي، اگر چه يكي از 

ترين  شده ترين و شناخته ترين، جذاب ديرپاي
هاي بيان نمايشي در ايران است و به  شيوه

قارجاريه رونق خوبي  ي ويژه در آخرهاي دوره
بازي در حضور،  هاي بقال يافت و همراه نمايش

هاي  ها، در كنار بازي بازي ها، سياه روحوضي
اي كه خود رويكرد ديگري از نمايش  خانه قهوه

خواني و  نامه بودند، چون ترنابازي، شاه
هاي پيش  تا سال... خواني و  خواني، شبيه پرده

هنوز از ديكتاتوري محمد رضا پهلوي 
ها و  ها و مهماني آراي بسياري از جشن مجلس
  . ها بود مناسبت

اما همان گونه كه كورذهني دولتمردان 
حكومت پهلوي كه هر سنت و ارث كهن دور 
از شأن قباي شاهنشاهي پهلوي را نابود كردند، 

ي ايران  نمايش عروسكي نيز در اين دوره
به اوج افول  "هاي تمدن دروازه"متجدد يا در 

به طوري كه حتا تالش . ود رسيدخ
شماراني چون نصرت كريمي و شاگرد  انگشت

او كامبيز صميمي مفخم نتوانست كاري از 
  .پيش ببرد

به دنبال اين افول و خاموشي  اما 
ها، به همت تني چند  خوشبختانه، در اين سال

ي اين رشته و اهل ذوق و  كرده تحصيل
كه روانش (آفرينش مثل جواد ذوالفقاري 

كه معلم، نويسنده، طراح و ) آسوده باد
كارگردان عروسكي بود و روزبه حسيني كه 
همت وااليي در سامان بخشيدن به نمايش و 
امور آن دارد  و هم در نوشتن و هم در 
كارگرداني و هم سردبيري نشان داده است 

شود،  اهل است و وسيله برايش هدف نمي
ت اي به نمايش عروسكي شده اس رويكرد تازه

و اين پيش از هر گونه داوري كيفي، 
  . خواهد دستمريزاد و آفرين مي

آوري، بازآفريني و  پژوهش، تدوين، جمع
هاي نو بر اساس زندگي امروز  آفرينش متن

خود هم كاري است سترك و هم بي دريافت 
  .پاسخ شايسته
ها  وقتي عروسكي  مجموعه

، كه جلد يكم از دو جلدي است كه ند ا ساكت
  :ن منتشر شده است، متشكل است ازتا كنو

  گفتار پيش
  ها ي عروسك اسطوره: گفتار يكم
ها و افسانه هاي  قصه: گفتار دوم

  ها ايراني و رقص كلمات و عروسك
هاي بزرگ  وقتي آدم: گفتار سوم
  شوند عروسك مي

ها  وقتي عروسك: گفتار چهارم
  اند ساكت

رد پاي اين آدمي، : به جاي مؤخره
  دهد مي بوي نان و عروسك

  برخي منابع و مأخذ    
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  2اند  ها ساكت وقتي عروسك
  هشت نمايش عروسكي

  روزبه حسيني :نويسنده
   978 -964 -243 - 450 -3 :شابك

  شوميز :نوع جلد
  افراز،  تهران :ناشر

  92 :تعداد صفحه ها
  1391 :سال چاپ يكم

  رقعي :سايز كتاب
  هاي فارسي كتابفروشي :فروش

  
ها  وقتي عروسكي  جلد دوم مجموعه

، همان گونه كه در عنوان فرعي اند ساكت
هشت  ي روي جلد آمده است، مجموعه

عروسكي است كه نويسنده،  ي نامه نمايش
روزبه حسيني، يا خود از آغاز قصد آفرينش 

هاي كساني چون  ها را كرده يا از نوشته آن
هاي  آنتوان چخوف اقتباس كرده و يا متن
هاي  ماندگار اما گم شده در پشت و پسغوله

نمايش عروسكي را يافته و به بازنويسي و 
  . ها همت گزيده است انتشار آن

ها  وقتي عروسكوم ي د مجموعه
اگر چه همت واالي روزبه  اند، ساكت

هد و ذوق و شوق بسيار او  حسيني را نشان مي
هاي  را در راهي پر مخاطره، اما هنوز بر پلكان

هايي كه البته  بر پلكان. نخسين ايستاده است
فراز چشمگيري از نمايش عروسكي در آينده را 

  . به مخاطبان خود نويد مي دهد
اين مجموعه كه در جلد نخست 

دهد كه  هاي پيش معرفي شد، نشان مي صفحه
ي  نويسنده، روزبه حسيني، طرح و برنامه

ها  چنان كه جلد نخست زمينه. مشخصي دارد
و شناخت عام نمايش عروسكي را به مخاطب 

هاي كهن و نو  شناساند و در جلد دوم، نمونه مي
هاي عروسكي را در اختيار  هاي نمايش متن

  .گذارد ندان ميم عالقه
اميد كه اين همت پويا بماند و ما شاهد 

ي غني متن هاي عروسكي فارسي از  مجموعه
  .گذشته تا امروز باشيم

 2 اند ها ساكت وقتي عروسكدر 
  :خوانيد مي

  گفتار يا حتم بخوانيد پيش
 –دو نمايش فولكلور ايراني  - الف
  عروسكي

بارونكردني و  ي قصه -1
 پيشوني عجيب و غريب ماه

 راز گنج صندوقچه -2

دو نمايش اقتباس  –ب 
  .عروسكي از آنتوان چخوف

 خرس -١

 خواستگاري -٢

 –سه نمايش بي كالم مفهومي  –پ 
  .عروسكي
تو در خاطره خواب عشق  -١

 اي و اژدها ديده

پشت شيشه تصوير تو را  -٢
 باران زده است

ام را خواب  تمام كودكي -٣
 ام ديده

 –يك نمايش كارگاهي  –ت 
  عروسكي
جرم  كه دوست داشتن -١
 .است

 
  



  H&S Media نشر
  .را منتشر كرده است ميدان مرگ ي نامه نمايش

  

 
  

  www.amazon.comآمازون  نيآنال يها فروش در فروشگاه



          

  H&S Mediaنشر 
  .را منتشر كرده است گرداب عاشقان ي نامه نمايش

  

  
  

 www.amazon.comهاي آنالين آمازون  فروش در فروشگاه



 

  H&S Media  نشر
  .را منتشر كرده است جرم يك لبخند ي نامه نمايش ي مجموعه

  

  
  

  www.amazon.comآمازون  نيآنال يها فروش در فروشگاه



     

  H&S Mediaنشر 
  .را منتشر كرده است قديسان آتشي  مجموعهچاپ دوم 

  

  
  

 www.amazon.comهاي آنالين آمازون  فروش در فروشگاه



 

  H&S Media نشر
  .را منتشر كرده است ميدان مرگ ي نامه نمايش

  

 
  

  www.amazon.comآمازون  نيآنال يها فروش در فروشگاه



        
  H&S Mediaنشر 

  .را منتشر كرده است گرداب عاشقان ي نامه نمايش
  

  
  

 www.amazon.comهاي آنالين آمازون  فروش در فروشگاه
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luggage. But I saw you were peeping, furtively looking through the gap 

between the washroom door and the wall. Didn’t you know that people in 

Canada are used to smile even if they are mad at each other? Then you 

said, ”The officer was a good guy, wasn’t he?” But I knew you were 

asking that on purpose, to show you had caught me in the act. 
I remember when we walked in the snow sharing one umbrella. You 

said we were close enough to live under the same umbrella. As it turned 
out, we can’t even live together under the same sky. That day in the 
morning, when you were supposed to get ready for work, you kept 
smoking on the porch; it was obvious that you were up to something. I 
went to my work and made a phone call to yours. They said you hadn’t 
shown up yet. Then you called me and said, ”I have a big surprise for 
you.” I cheered because I thought you finally were back to your normal 
life, like those past years. ”Don’t come back alone. Bring someone with 
yourself because the gift is REEEEALLY big. You’ll need help.” And 
you hung up. I got anxious, so I called the police right away. 

Your mind was a one-way road. Things came out of it but nothing 
could get in. You just made your decisions without a dialogue. Your last 
letter, your testament, is a one-way road too. You wrote, ”Unexplainable. 
I just did it. I had to.” 

Well, you did the right thing, love! I can’t blame you for doing it. But 
I could explain if you liked. You never were in favor of explanation. 
Thanks for not involving me in police things. Let me go now. I have a lot 
to do. Remember the poplars? One of them decayed. The other one is 
alone now. I have to plant a new one. 

 
 
 

 

  جنگ زمان
  اھرم پويايی فرھنگ، ادبيات و ھنر است

  .در انتشار و شناساندن آن بکوشيد
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You wanted me to be a part of you. A subordinate part. You started 
dictating what I could or could not do. Did what I said about my clothes 
drive you crazy to do that thing to yourself after that quarrel you picked? 
You said, ”Great. Going out topless?” 

Of course I wasn’t going out topless. I was wearing a sleeveless top. It 
was then that I closed my eyes and opened my mouth. ”Yes. I like to 
show my body to everybody, my own body, to anybody. I want people to 
look at me, at my face, at my neck, at my cheeks, at my tits. Yes, I like 
that. I want to be naked,” I yelled. You made me cry those words, but I 
didn’t mean them. 

You drove me, pushed me to say that. You left no room for me to 
have my choices. I wish you had summarized your decrees to ten 
commands. But you issued one command for every move of mine: 
”What’s that gaudy blouse you’re wearing?” or ”Don’t be so frivolous to 
dance at such a party,” ”Why are you laughing and joking with that 
shallow guy?” You see? Your questions and commands drove me crazy to 
shout out, ”My eyes, my tongue, my neck, my legs are mine. Don’t tell 
me what to do with them. I do whatever I like with my body.” 

You became what we had escaped and what we hated. You became 
one of them. They wanted us to put on hijab, a head to toe clothing, and 
we escaped that. They wanted us not to dance or sing, and we hated that. 
They wanted us not to kiss each other on the street, and we hated that. 
They wanted us not to swim in the beach and we hated that. You became 
like that patrol who yelled at you, ”Hey you! Free her hand. She’s not 
going to get lost,” ordering you not hold my hand, but you kept doing so. 
You called back to him, ”That’s none of your business.”  He called his 
colleague to take you to detention center. I wanted you to apologize, but 
you said, ”I would proudly undergo whipping and jail because it’s the 
easiest way to show my love to you.” 

You were different when we still were boyfriend and girlfriend. 
Remember the party at your uncle’s? You were drunk and dancing 
nonstop? You pulled me to the middle of the hall and sang, ”Shake your 
body. Ah, shake your body,” or ”Shake your buttocks.” Can’t remember 
what it exactly was. Whatever it was, I refused. I didn’t like to shake my 
body or buttocks. You were insisting, till your mom finally saved me. 
You suddenly decided to care for the norms and values we escaped, as 
soon as we arrived at the airport. Your melancholy showed up right after 
our arrival. You went to the washroom, leaving me alone with the 
customs officer who was checking our immigration documents and 
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”You better call that TV bullock to sleep with you bitch,” you called back 
to me. Didn’t you know how expensive the TV bullocks were? 

You never came back to sleep on our comfortable double, yes, once a 
double bed, but single now. You didn’t look at what you, yourself, used to 
do. You went out with your friends, came back high, dead-drunk after 
midnight. Did I ever ask where you had been? It was obvious, of course. 
When sober, you sat at that window and smoked cigarettes, not saying a 
word. You were busy, working out how many boyfriends I had. You 
could have been Albert Einstein the Second if you had thought about the 
solar system instead of thinking about inventing new ways to spy on me. 
Every time you came home, you tried the redial button of the phone set to 
see if I had made a suspicious phone call, checked all the messages even 
if the answering machine said there were no new messages. Remember 
when you found a message for me from an unknown caller? You thought 
you had caught me finally. When I went to the bathroom, you dialed the 
number, changed your bass voice to a high voice like mine and said, ”Hi. 
This is Sarah. Did you leave me a message?”  

I was listening to you. After a short pause, you said, ”So sorry, I’ll pay 
it as soon as tomorrow morning.” 

How skillfully you copied my voice! You could be a good actor, take 
a role in any Hollywood movie, yes, any movie. 

Why you were so jealous of me? Was love the reason? I don’t think 
so. You knew nothing about love. It was a quantitative matter for you 
rather than a qualitative one. Your love showed up once or twice a week, 
at most. You turned to love as often as you turned to your condoms. 

Even in the first year of our marriage, in the honey year, you didn’t 
count me in your calculations. You made your decisions on everything 
without asking me about my ideas. You used to say, ”We want that.” Or 
”We don’t like that.” That was why I refused to come to your mom’s 
party that night. You suddenly turned toward me and said, ”Sarah, get 
ready for a party. We’re invited. At my mom’s place.” 

And I said, ”No, I can’t. I’d rather watch my favorite TV show 
tonight.” 

”The party is for us. I promised on behalf of both of us,” you said. 
”Did you check with me before?” I asked. 
”I didn’t need to. I knew we’d be free,” you replied. 
”Why did you promise on behalf of me?” I asked. 
”Because I don’t think we are two different individuals. We are parts 

of each other,” you answered. 
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they found out, I would have been stoned to death. Wasn’t that a sign of 
my love? Why did I do it? To be with you. It was midnight. I couldn’t go 
to sleep. I called you and asked you to come over. You said that you 
couldn’t because you had no excuse to tell my mom. Forty minutes later, I 
was knocking at your window. You couldn’t believe it.  Your mom heard 
the noise and came downstairs. I hid myself in the closet. She asked you, 
”What’s going on here? What’s this noise after midnight? The music is 
too loud. Were you talking to yourself?” 

I couldn’t help laughing. She was disappointed. I came out of the 
closet. She was kind to me. She kissed me and left us alone. 

But you have forgotten everything. You intrusively showed up at my 
work because you thought I might have been betraying you. What kind of 
a place did you think I worked in? A harem? A cat-house? You appeared 
at the door suddenly. I was doing my job, styling a man’s hair. I thought 
something might be wrong because you weren’t supposed to show up 
there at that time. You wanted to know who that man was. I took you to a 
coffee shop to let you yell at me. You were stirring your coffee, your eyes 
like two bowls full of blood. ”Did you say to your new boy friend you 
had a poor husband?” 

Why? Because you had seen me cutting that man’s hair once before. 
Is it my fault that customers prefer me to cut their hair? What is your 
suggestion? Should I tell my customers: Dear Valued Customer, Please 
Don’t Come Back to Me Next Time. Never See You Again. 

You said you could infer that something was wrong with me because I 
had become embarrassed when I saw you. You were wrong. I explained 
that I was disappointed because I thought something might have 
happened to you. What if my customer was a woman? Yes. You could 
say I was a lesbian or had become one recently. You know, when you 
look at the world through a black filter, you see everything dark or gray. 
You even accused me of wanting to make love with TV actors. Tele-
Loving maybe, because I could never see one of them physically. You 
started the game yourself and I only played it back as you did. First you 
pointed to the actress and said, ”Wow! Look at her cheeks, those big 
muscular cheeks in tight shorts, wow!” 
Yes, you said that about the actress on that TV show. Then I replied; I 
said the same thing about the actor of the film. ”Don’t you see that guy’s 
protruding muscles?” You got up and left the bed and sulked on the couch 
in the living room. Two hours later, I called you to come back to the bed. 
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prickled my face. I couldn’t even rub my itchy face because I didn’t want 
you to think that it bothered me. You said you wanted me and I was your 
future. 

Did we plan or calculate this too? No, we didn’t. You were up all the 
night and in the morning you didn’t come to the breakfast table. Not even 
a cup of tea you wanted to drink. ”You look tired. A headache again?” I 
asked. 

”A headache again?” you mocked me and staggered to the bathroom. I 
thought you were going to take a shower and shave your gray beard off. I 
was wrong. You came out without even having washed your face. I was 
getting ready to go to my work. You went to the porch to smoke. It 
seemed as if you would never have to go to work at all. 

You said I had changed since we arrived at Vancouver Airport. But I 
didn’t. You did. You changed as soon as I changed my clothes. I was the 
same as before. But I saw your eyes widen, and you looked at me like a 
stranger. The only change was my clothing, and you changed because I 
changed my clothes. Did you expect me to wear a headdress here in 
Canada? You idiot! 

What kind of a woman did you think I was? In all these years, your 
only business was to sneak about me: like managers send secret shoppers 
to check their salespeople, you sent your fink friends to spy on me at 
work. That squat, stinker, bald friend of yours hung around my workplace 
every day. Didn’t you send him? He thought I didn’t know he was your 
friend. I had seen him with you drinking beer at your other friend’s pizza 
shop before. He came to the shop frequently for different reasons: ”How 
much is that shampoo? Do you sell a shaving cream called Old Spice?” 
He came in to have his hair-cut once every two weeks. He didn’t need a 
hair-cut at all because he had no hair on his head. I’m sure he would never 
have had a hair-cut if he had to pay for it himself. Remember the night 
you accused me of flirting with a pale man while cutting his hair? Your 
spy had told you. I’m sure he did. He lied; you know? Lied. Every time 
he came to the shop, you picked a quarrel about the customers I had had 
on that day. You drank beer with your old pals and told them such fake 
tales about your wife – your illusions about me being a cheater. Then you 
asked them to help you to spy on me. Great! They helped. Don’t you see 
that? Take it now. Take what you deserve. What you did to yourself was a 
result of their help. 
We loved each other. No doubt about it. At least I loved you. Didn’t I risk 
my life coming to your place when we weren’t legally married yet? If



     
Ali Negahban 

A One-Way Road 
 
 

I knew you were going to do something. You were up all night, sitting at 
the window, staring at the two poplars in the backyard. Yes, you stared at 
the trees whose trunks were decayed. Let me tell you, one of the poplars 
collapsed in a windstorm. I was sneakily watching you from my bed. You 
lit up one cigarette after another. Were you the same man with whom I 
used to walk all the way home from university? Drinking, singing, eating, 
kissing and cheering on the way home, were those two us? Saying no to 
the taxi drivers, were those two us? 

I was watching the Milky Way come out of a burning lone star, curl 
around the dark gray of your head, get annihilated in the black space. 
Were you recalling those days too? 

I feel my heart race as I remember the day you approached me after 
the marketing class and said, ”Don’t you know that snowy afternoons are 
not good for learning marketing techniques? Let’s get out of here.” We 
headed out. ”Let’s catch a bus or a taxi,” I said. 

”Don’t you feel like walking? It’s for us today. I’ll walk you home.” 
”I don’t have my umbrella,” I said. 
”I have one. We can share it.” You opened your umbrella and held it 

over my head. 
”One umbrella for two people?” I asked. 
”We are close enough to live under the same umbrella, aren’t we?” 

You stuck yourself to me. I knew that the umbrella didn’t cover your left 
shoulder; a white layer of snow did cover it. ”Let it snow; let it snow …” 
we sang together. 
You bought us hot chocolate, and we smoked cigarettes. It was the first 
time ever I smoked. I did it only because you asked me to. After three 
hours we arrived at our home and you stayed over. So we chatted, 
laughed and danced all through the night. We even planned our future 
then. What a plan! You rubbed your moustache, took your glasses off and 
walked toward the window, ”Future? Plan?” You asked and lit a cigarette. 
”Never thought of a plan.” You walked back to me and gazed at me in the 
eyes, ”The only thing I can think of is you. You are my future.” And then, 
my first love-kiss. I don’t know which of yours. But now, what I can 
remember is your barbed face, your two days unshaven beard that 
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from a theological perspective with its intimation of confession and 
forgiveness and its association with amnesty and impunity. Both 
Vinjamuri and VanAntwerpen emphasized that Tutu’s take is heterodox 
and international human rights lawyers are more concerned with the duty 
to prosecute, but the fact that South Africa succeeded in dealing with its 
history under Tutu’s leadership of TRC and Tutu’s continual presence in 
reconciliation conferences shows that religion plays an important role in 
IR and influences diplomacy. (SSRRPA: 2011). 

In conclusion, it is inaccurate to assume that we live in a secular world 
and we can treat religious actors as secular. This dismissive attitude 
towards religion has prevented diplomats and politicians from facilitating 
the policy advantages, and the peace-keeping, peace-making and 
reconciliation-promoting potentials of religion. Once politicians and 
diplomats come to appreciate the presence of religion along with the 
secular, and do away with the notion of absolute secularism in 
international relations and diplomacy, they can come up with alternative 
policies that can be more successful as they become more comprehensive. 
The strength of our diplomacy depends on its correspondence to what is 
happening in the world. Religion and religious actors have remained 
important players; therefore, their presence must be welcomed and used 
to enact better policies and promote peace. 
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sociology of religion creates a policy problem, the ”national interest 
problem” (The Pew Forum on Religion & Public Life 2007). He believes 
that religion can be considered as a policy matter (Farr 2008). The 
importance of religion as a policy tool and a matter of security or national 
interest testify to the power of religion. Religious actors in turn are also 
very important because their activism is inspired by religion. States 
should acknowledge religious actors’ religiosity and engage them since 
they are inspired by religious ideas that are matters of national and 
security interests. 

Religious actors and religion can and do play a major role in 
emergency relief, peacemaking and peacekeeping missions, and 
reconciliation processes. The interpretation of religious doctrines and 
sacred scriptures by militant leaders calling for war against the unfaithful 
is just one interpretation among others. All religions have a wealth of 
sources teaching the incompatibility of violence and faith, and asking for 
sacrifices for peace and respect for believers of other religions. In fact, 
Appleby argues that this civilizing dimension of the sacred should be 
facilitated in peace-building missions. He states ”within each of [the] 
great traditions, notwithstanding their profound substantive differences, 
one can trace a moral trajectory challenging adherents to greater acts of 
compassion, forgiveness, and reconciliation” (In Hasenclever and 
Rittberger 2000: 666-7). During the peace process for Mozambique to end 
its civil war, the international community learned that NGOs can 
contribute positively to the solution of conflicts, and under specific 
circumstances, they might be able to play the leading role in conflict 
resolution initiatives. NGOs can offer new possibilities for adversaries 
who are willing to compromise and genuinely sue for peace. The 
Community of Sant’Egidio, an international Roman Catholic association 
that, played an important role in bringing about peace in Mozambique. 
Moreover, before the beginning of the peace talk between the government 
and the opposition in Mozambique the religious leaders started to 
promote peace talks (Bartoli 1999: 255-7). 
Moreover, humanitarianism and its hope to help people to progress have 
also been religious projects for many people. The desire to emulate Christ 
and push forward for progress remains significant in humanitarian actions 
today.  Emergency relief and peacekeeping projects are still significant 
projects for religious people and organizations (as well as others), but 
they are sometimes structured ”in terms of ministering to the needs of 
people in the secular world” (Calhoun et al. 2011: 14). Furthermore, 
VanAntwerpen stated that archbishop Desmund Tutu’s take on the Truth 
and Reconciliation Committee (TRC) in South Africa and its success was 
influenced by his religious beliefs. Tutu saw reconciliation 
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trajectories of secularism, seperationist laicisim and accomodationist 
Judeo-Christian tradition, suggests that ”the modern secular order rests on 
a religious foundation” (Barnet 2011: 102).  Since the mixing of politics 
and religion is perilous and not rational, Laicists are committed to 
expelling religion from the public sphere. Judeo-Christian secularists, on 
the other hand, do not try to expel religion from public sphere. Judeo-
Christian characteristic disposition and cultural instincts are considered to 
have played a part in the unique Western achievement of separation of 
state and church. The separation of church and state softens sectarian 
divisions between Christian sects while retains the civilizational 
supremacy of Christianity (Hurd 2011: 5-6). Barnet maintains, that in this 
view, religion becomes either an ingredient of Western secularism or 
makes Western secularism feasible. According to this interpretation ”the 
religious is part of the secular.” He goes on to maintain that many 
‘secular’ global institutions have religious genesis and continue to retain 
religious significance for many different groups (2011: 103-9).  The 
aforementioned examples show that it is not sound judgment to separate 
the religious from the secular to analyze how different actors influence IR 
and diplomacy because religion and secular is not a binary.  

Rarely can you label something as purely secular or religious. Events, 
institutions and actions can have both religious and secular significance. 
For example, environmentalism can be seen as ”stewardship of God’s 
creation” or in an entirely immanent frame (Calhoun et al. 2011: 20). 
However, IR theorists write about a liberal world order and equate 
liberalism with secularism. Charles Taylor argues that an immanent order 
was the great invention of Western culture. The immanent whose works 
could be systematically explicated and understood on its own terms, 
leaves open the question whether this order had a deeper importance. 
However, the immanent could never get rid of all the vestiges of the 
transcendental because people have a continuous need to relate to 
something bigger than themselves. It permits them to consider themselves 
connected to the world (In Barnet 2011: 103-4). The immanent and the 
transcendental could be together; therefore, it is difficult to label an actor 
solely a religious or secular actor. They coexist with each other.  

Religion and Diplomacy: 
Religion has direct effect on national and security interests of nation-
states and can be used as a policy matter. Shattuck believes that religion is 
becoming a motivating factor in international relations, cultural, economic 
and political affairs. Therefore, it is ”profoundly in our national interest, 
and our security interest, to come to grips with religion as a motivational 
force” (The Pew Forum on Religion & Public Life 2007). Echoing the 
same sentiment, Farr maintains that lack of knowledge about the 
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such as education, healthcare, and social control. Stripped of their main 
social purposes, religious institutions would gradually fade away (Norris 
and Inglehard 2004: 7-9). Sciences, technologies, and specialized 
institutions were expected to marginalize the role of religion, religious 
actors, and institutions. 

IR theorists expected the world to move toward secularization. 
However, this has never been happened. With some exceptions, the world 
is ”as furiously religious as it ever was, and in some places more so than 
ever” (Berger 1999: 2). Religion transcends the unit boundaries of states. 
It is a compelling source of motivation, a driving force incomparable with 
many other sources in politics. Religion is older than the state and 
encompasses all of life, not only politics. It involves social norms; norms 
that are supercharged by divine authority, and are absolute, and irrefutable 
(Snyder, SSRRPA, 2011). This historical superiority, legitimizing 
capability, and transnational nature of religion, in Shah and Philpott’s 
words, ”give[s] it the potential to make significant impacts on world 
politics” (In Cochran and Snyder 2011: 203). Religion has not lost its 
relevance at all. Shattuck contends that religious beliefs are thriving all 
over the world with a few exceptions (The Pew Forum on Religion & 
Public Life 2007) and Farr states that the world is ”overflowing” with 
religious movements and communities, and there is little reason to believe 
this will change (2008). Religion drives the behavior of governments and 
people in significant ways. It can act as multiplier of both constructive 
and destructive behavior, with stronger results (Farr 2008). The premise 
that we live in a secular world is untrue. The preceding examples 
illustrate that religion, religiosity, and religious actors have remained as 
powerful as ever in most of the world. 

Religious Actors and Conformity to Secular Norms: 
Some religious actors prefer to hide their religiosity and use a secular 

discourse and identity. They purport to be secular for strategic reasons to 
be ”consistent with the requirements of international order” (Barnet 2011: 
109). Lynch argues that the Global War on Terror (GWT) and Liberal 
Market Practices encourage some religious NGOs to use a secular 
language to secure funds and reach out to more people who are in need of 
aid.  The GWT has influenced the ways Muslim NGOs and Muslim aid 
workers identify themselves. In her interviews, the Iraqi, Somali and 
Palestinian NGO activists, predominantly identified themselves as secular 
and then Muslim. Lynch maintains that they may have refused to 
acknowledge Islamic principles as the driving force behind their 
humanitarian work because of anxieties about Islam in the global war on 
terror. Their secular identity can also help their appeal to their Western 
donors. However, Christian NGO activists did not hide their religiosity. In 
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illustrates how religion and religious actors can play pivotal roles in 
diplomacy. 

A Secular World? 
The idea of conformity to secular norms is not new in IR and 

diplomacy. From its inception, the discipline of IR has been defined by 
the Peace of Westphalia’s subordination of religion to the state—cuius 
regio eius religio (the ruler determines the religion of his realm). 
Therefore, in Daniel Philpott’s words, most scholars in the field have 
basically presumed the absence of religion in their analysis (In Farr 2008). 
IR theories, such as realism, liberalism, and constructivism have not 
traditionally dealt with the question of religion and its influence in IR 
(Snyder 2011, 1-2). This trend has changed by publication of a couple of 
new books (Snyder, 2011; Calhoun et al. 2011) that try to address the 
importance of religion in IR. Two factors have led to the IR theorists’ 
unwillingness to acknowledge the importance of religion. The first factor 
is fear. They consider religion to be historically a fundamental source of 
war, violence and conflict (Barnet 2011: 93-4). Because religious 
governments and groups operate on the basis of transcendental values and 
absolute claims, their politics is believed to be driven by different 
variables, which are incompatible with a culture of coexistence and 
compromise that presumes the imperfection of worldly arrangements and 
tries to accommodate them (Guilhot 2007). The second factor is the 
significance of religion in IR. Even though religion is treated as a source 
of chaos, it is ironically considered at times of little causal importance; 
therefore, it is ignored (Barnet 2011: 93-4). Whereas religion is viewed to 
be irrational and emotive, secularism is conceived to be its antidote. 
Therefore, IR theorists have taken secularism to their heart. The fear of 
religion and questions about its causal significance have traditionally 
encouraged the IR theorists to believe in a secular international order and 
to ignore the significance of religion and religiosity.  

Advocates of secularism have traditionally believed that religion was 
ephemeral and losing its relevance in a modern world. The rationalist 
theory of secularism argues that the Enlightenment initiated a rationalist 
worldview based of scientific and technological knowledge of 
phenomena. Rationalism would make fundamental claims of the religious 
institutions implausible in modern societies. Therefore, religion would 
lose its relevance. Moreover, the functionalist theory of secularism 
observes that in addition to a system of ideas and beliefs, religion is a 
system of actions involving symbolic ceremonies and formal rituals such 
as birth, marriage and death. Most societies are now characterized by 
functional differentiation, where specialized organizations and 
professionals carry out the tasks once conducted by religious institutions 
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Religion and Diplomacy:  
Do Religious Actors Have to Conform  

to Secular Norms? 
 

 
Azza Karam, the Senior Advisor on Culture at the United Nations 
Population Fund (UNFPA), made the assertion at the roundtable 
discussion on Shared Sovereignty: Rights, Religion and the Problem of 
Authority (SSRRPA) at the School of Oriental and African Studies that 
religious actors have always played an important role in community-
based projects all over the world: they invariably stay in areas of conflict 
even after secular organizations, such as the UN, withdraw their staff; and 
they provide between 40 to 70 percent of healthcare and education for the 
people. Karam also argued that with the financial crisis hitting all major 
donors to the UN, the religious actors that had not heavily relied on 
financial help from states and secular organizations would take over many 
projects that were traditionally implemented by secular UN agencies and 
other organizations. She was concerned that religious actors’ conservative 
stance on gender-related issues might jeopardize the attempts to promote 
gender equality in the world (2011). The preceding examples illustrate the 
power of religious actors and how influential they are. This paper argues 
that the presumption that we live in a secularized world is false; therefore, 
the overwhelming majority of religious actors do not have to conform to 
secular norms. Moreover, since religion has remained an important factor 
in many people’s life, we have to facilitate religious actors and their 
religiosity in diplomacy.1 We start with a review of why religion has 
traditionally been marginalized in International Relations (IR) and 
diplomacy. After reviewing the concept of secularism, this paper 
addresses the prevalence of religion and religiosity. Thereafter, we 
investigate the assertion that religious actors must conform to secular 
norms. Finally, after problematizing the religion-secular binary, this paper 

                                                 
1
 Scholars do not agree on a universal definition for religion. This paper uses Monica Duffy 
Toft’s definition of religion. According to her, religion is a system of practices and beliefs that 
include most, but not necessarily all of the following factors: a belief in a supernatural being, 
prayer, a transcendent reality such as heaven and enlightenment, a distinction between 
sacred and profane, a view of the world and humanity’s place in it, and a code of conduct in a 
temporal community (In Snyder 2011: 3). Moreover, religion and faith are different concepts. 
Nevertheless, for the purpose of this essay, religious actors and faith‐based operators are 
used interchangeably and religion and faith are considered to be the same. 
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