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چون �ب�د مث�ل » بادوم  زبيده«بابا اسمم را گذاشته بود 
�انم��زرگ خ��ی ب��ار م��ا رفت��ردم و ھ��ب... ک��يطنت... خ��ه  ش��ايی ک�ھ

ريخ�ت و  م�ی» زھر«ی بابا  نتظرش نبود؛ با زبانی که به گفتهم
ھ�وا ب�ه اه ھ�م دادش خندي�د؛ گ�  م�ی زد ک�ه گ�اه از آن م�ی» نيش«

  . آمد رفت، وقتی حرصش درمی می

آوری   که ديگر ني�ست، جم�ع»اباب«ھا را به ياد اين کار
�رده��ن ک��ه اي��انی ک��رای آن��ی ام؛ ب��ا را م��ه کارھ��ز و  گون��سندند؛ طن�پ

   !گزنده و دردآورالبته شيرين، و گاه گاه ؛  کوتاهداستان

م؛  ن�داري» زنطنز نويس«ھا  گويند ما ايرانی راستی می
، خ�ط بط�:ن درس�ت باش�د، طنزھ�ای اي�ن کت�اب» ادع�ا«اگر اين 
�ويس«اول�ين ��ی زنطنزن��يره» ايران��ريم ش��ه ک��ر ھرچ��ت ب�ای   اس
  ؟.کی.ی مذکر؛ او نکره

  

  
  نادره افشاری

  ١٣٩٠ آبانماه ٧

   مي:دی٢٠١١ اکتبر٢٩
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١راز سر به مھر بوف کور
  

  

  

م���ا و » روش���نفکری«ھ���ای   تبل���ور سرگ���شتگی٢ص���ادق ھ���دايت  
ھ�����ای باص�����ط%ح  ھ�����ا و واپ�����سگرايی ب�����ه عق�����ب مان�����دگی» ت�����راضاع«
  ! ی ماست که از ناچاری خاک بر سر کرد و خودکشی اخته» روشنفکران«

                                                           
   :نوشت» توشه«ی  ام، برای ناصر فرخ، صاحب امتياز مجله ه جھانگير ھدايت در مورد اين مقال- 1

      ناصر فرخ با درودیجناب آقا
 ب�وف ی ب�اره  ك�ه درین كتب و مقا=ت و مط�البيًبا آخريمن تقر. را خواندم» راز سربه مھر بوف كور«ی  مقاله

نقدھا و «بخش  ن كتاب دريام كه درا تاب بوف كور را دراروپا چاپ كردهًرا كياخ. ام  خواندهاند، كور نوشته شده
 قي��طر ن كت�اب را ازي�ا. ن�دا نظ��ران اي�ران و خ�ارج ذكرش�ده ص�احب  م�ورد از۴۶ »ب�وف ك�وری  هنظرھ�ا درب�ار

ت و ي ص�ادق ھ�دای  است كه درب�ارهین مقا=تي از بھتریكي ی خانم نادره افشاری مقاله. ه كرديتوان تھمي آمازون
ام گذاش�ته و ي�ن اي چ�ركی  غ�دهیًقا انگشت خ�ود را رويز دقين خانم عزيا. ام ديگر آثارھدايت خواندهبوف كور و 
ك ج�امع را ب�ه اي�شان تبري�ك ع و دريدگاه وس�ي�ن دي�جان�ب م�ن ا از . را درك ك�رده و نوش�ته اس�تیعقده و بدبخت

محقق�انی ک�ه م ير م�ا خوش�وقتيتق�د ب�ه ھ�ر.  خ�واھم فرس�تاد،فھمن�د ھايی كه می آنی  ی ھمهن مقاله را برايا. بگوئيد
ل م�را خدمت�شان ي�ميد اي�توان م�ی. نوي�سند  اون�د و حق�ايق را م�یك جويند و م�ی  اين چنين می،یراني ایھا درميان زن

  . تمايل داشتند تماسی داشته باشيمد كه اگريبدھ
  . يت ھستمد شما از آثارھداي جدیافت مجله و كارھايَضمنا منتظر در

  ت يرھدايجھانگ/با سپاس
خ�ان قلي پدرش ھدايت. د يافت در تھران تولپدریی   در خانه ١٢٨١ بھمن ماه ٢٨  صادق ھدايت در سه شنبه- 2

زيورالمل�ک ھ�دايت دخت�ر /ی و م�ادرش خ�انم ع�ذر]نيرالمل�ک [خان ھدايت فرزند جعفرقلي ]اعتضادالملک [ھدايت
ت��رين  خ��ان ھ�دايت يک�ی از مع�روفتب�ار رض�ا قلي پ��در و م�ادر ص�ادق از. دوم ب�ودی  ح�سين قليخ�ان مخبرالدول�ه

ل او در س�ا. ن کم�ال خجن�دی اس�تد ک�ه خ�ود از بازمان�دگاودن�بسيزدھم ايران  نويسندگان، شعرا و مورخان قرن
 ١٢٩٣تحصيلی در سال  ی هتھران شد و پس از اتمام اين دوری   علميهی  ابتدايی در مدرسهی وارد دوره ١٢٨٧
م�د ک�ه در ن�اراحتی چ�شم ب�رای او پ�يش آ ١٢٩۵ل در س�ا. رستان دارالفنون آغاز ک�رد متوسطه را در دبيی دوره

س�ن ل�ويی تھ�ران ی   تحصي%ت خود را در مدرس�ه١٢٩٦ال  ولی در س؛شد ای حاصل يل او وقفهنتيجه در تحص
تح�صي%ت ی   ص�ادق ھ�دايت دوره١٣٠٤در س�ال  .د ش�ن و ادبي�ات فران�سه آش�ناھمين جا ب�ا زب�از ادامه داد که ا

صيل ب�ه بلژي�ک ای از ديگ�ر دان�شجويان ايران�ی ب�رای تح�  ھم�راه ع�ده١٣٠٥سال  متوسطه را به پايان برد و در
ب و ھوای آن شھر و وض�ع  ولی از آ،پرداخت  به تحصيل در بلژيک]گان[ بندردر دانشگاهاو ابتدا .  شد اعزام

 ص�ادق.  تح�صيل منتق�ل کردن�دی با=خره او را به پ�اريس در فران�سه ب�رای ادام�ه تااضی بود؛ تحصيل خود نار
ع�زم ک�رد خ�ود را در   در س�اموا ح�والی پ�اريس برای اولين بار دست به خودک�شی زد و١٣٠٧ھدايت در سال 

 ب�ه تھ�ران ١٣٠٩ سرانجام در س�الھدايت . دادند  ولی قايقی سررسيد و او را نجات، مارن غرق کندی رودخانه
 ربعه شکل گرفت که عبارت بودند در اين ايام گروه. ملی ايران استخدام شد  و در ھمين سال در بانکبازگشت

م�سافرت   ب�ه اص�فھان١٣١١در س�ال ھ�دايت . اد، مجتب�ی مين�وی و ص�ادق ھ�دايتزرگ علوی، مسعود ف�رزز با
فری به  س١٣١٢در سال  .کار شد  کل تجارت مشغولی  و در ادارهھمين سال از بانک ملی استعفا داد در .کرد

اد  کل تجارت اس�تعفا دی  از اداره١٣١٣در سال . ماند عمويش دکتر کريم ھدايتی  شيراز کرد و مدتی در خانه
سال به  در ھمين. استعفا دادھم  از وزارت امور خارجه ١٣١٤در سال . کار گرفتخارجه  و در وزارت امور
. نوشته بود، ب�ازجويی ش�د »ساھاب وغ وغ« تھران احضار و به علت مطالبی که در کتاب ی تامينات در نظميه

و  ھن�د ش�د و تح�ت نظ�ر محق�ق در ھمين س�ال ع�ازم .کار گرفتسھامی کل ساختمان   در شرکت١٣١٥در سال 
به تھران مراجع�ت ک�رد و مج�ددا  ١٣١٦در سال . استاد ھندی بھرام گور انکل ساريا زبان پھلوی را فرا گرفت

 ی از بان�ک مل�ی اي�ران مج�ددا اس�تعفا داد و در اداره ١٣١٧ل در س�ا. ل�ی اي�ران م�شغول ب�ه ک�ار ش�ددر بان�ک م
ی   در دانشکده١٣١٩ موسيقی را آغاز کرد و در سال ی  مجله ضمنا ھمکاری با.پرداخت موسيقی کشور به کار

در سال .  سخن را آغاز کردی  ھمکاری با مجله١٣٢٢در سال  .ھنرھای زيبا با سمت مترجم به کار مشغول شد
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س���رانجام م���ا در براب���ر اف���سون  ھ���ای ب���ی ت���%ش» نم���اد«ھ���دايت 
ت���رين  اگ���ر ھ���دايت در نھ���انی. ی ماس���ت جامع���ه» پي���شتازان«زدگ���ی  ش���يعه

 س�ال ديگ�ر خواھن�د ٢٠٠ را کرد که ھن�رش ھای ذھنش تصور می زمينه پس
ی م�ا ن�شان  ی ابتر و اخت�ه»روشنفکر« و تداوم ١٣۵٧ی داغ  فھميد؛ تجربه

 س�ال گذاش�ت؛ ٢٠٠ی ديگر ھم در برابر اين »صفر گنده«داد که بايد يک 
دوس��تی و  ت��وان و نباي��د آزادی، ان��سان  س��ال ديگ��ر ھ��م نم��ی٢٠٠٠يعن��ی ک��ه 

ان�داز داش�ت؛ چ�را ک�ه  چ�شم ايران�ی در ٣»روشنفکران«دوستی را در  ايران
س����تيزی اي����ن  س����تيزی و اي����ران افت����ادگی، زن زدگ����ی، عق����ب اف����سون ش����يعه

  ! رسد را پايانی نيست؛ ھر دم از اين باغ بری می» پيشتازان«
و بازگشت به دوران » سبز سيدی«ی تازه اش ھمين بلوای  نمونه

» رھب��ران«ام��ام آدمک��شان ک��%ن ت��اريخ، از س��وی باص��ط%ح » ط%ي��ی«
  . است١٣٨٨جنبش 

دوس��تانه،  دوس��تانه، اي��ران ص��ادق ھ��دايت تبل��ور آرزوھ��ای ان��سان
» خ��شونت«ی ايراني��انی اس��ت ک��ه در براب��ر  م��درن و حت��ی حي��وان دوس��تانه

  . شود افتد و ذبح می ما به زانو می» نادانی روشنفکری«گر  ويران
بررسی کنن�د، » روانکاوانه«را » بوف کور«کوشند  آنانی که می  

ی  د که ھدايت چن�د ص�د داس�تان و پ�ژوھش و مقال�ه و ق�ضيهکنن فراموش می
روانک�اوی » علم«ديگر ھم دارد که پرداختن به تنھا يکی از آنھا کمکی به 

چون ھ�دايت، تنھ�ا ي�ک  » چند بعدی«کند؛ اينگونه برخورد با ھنرمندی  نمی
ش��ود؛ ج��ز ت��داوم  نم��ی» دس��تگير«بررس��ی تجري��دی اس��ت و  از آن چي��زی 

  ! ھا بينی و کجھا  ھمان نافھمی
» کاروان اس�%م«است؛ ھمان » علويه خانم«ھمان » بوف کور«  

» پروين، دختر ساس�ان«و » طلب آمرزش«ست و »حاج آقا«است؛ ھمان 
در ھيئ����ت خ����وابی ب����ر » ب����وف ک����ور«ک����ه در ... »ت����وپ م����رواری«و 

                                                                                                                  
 ی مجل�ه ض�منا ھمک�اری ب�ا. دانشگاه دولتی آسيای ميانه در ازبک�ستان ع�ازم تاش�کند ش�د  بر اساس دعوت١٣٢٤

انجم�ن فرھنگ�ی اي�ران و ش�وروی  رس�ال مراس�م بزرگداش�ت ص�ادق ھ�دايت دغاز کرد و در ھمين پيام نور را آ
 ولی ب�ه ،جھانی ھواداران صلح از او دعوت به عمل آمدی   برای شرکت در کنگره١٣٢٨در سال . برگزار شد

ن  ف��روردي١٩ ع�ازم پ��اريس ش�د و در ١٣٢٩در س�ال . نتوان��ست در کنگ�ره حاض�ر ش��ود دلي�ل م�شک%ت اداری
 در شم��زار.  س��اله ب��ود٤٨ھ��دايت ھنگ��ام م��رگ .  گ��از دس��ت ب��ه خودک��شی زدی در ھم��ين ش��ھر بوس��يله ١٣٣٠

ھ�دايت در  . پ�دری زن�دگی ک�ردی تم�ام م�دت عم�ر کوت�اه خ�ود را در خان�ه او. استورستان پر=شز در پاريس گ
 فک��اھی، ي��ک ی اي��شنامهت��اريخی، ي��ک نم ی مهکوت��اه و بلن��د متع��دد، دو نماي��شناھ��ای  عم��ر ادب��ی کوت��اھش داس��تان

ب�سيار ب�ر فولکل�ور ايران�ی و ھمچن�ين نق�دھای ادب�ی متع�دد، مطالع�ات  د؛ای طن�ز منت�شر ک�ر امه و مجموع�هس�فرن
اعتب�ار او ب�ه خ�اطر  .داش دي�ده مي�شو ان فران�سه در کارنام�ه از مت�ون فارس�ی ميان�ه و از زب�یب�سيار ھای ترجمه

 ی لها مدرنيت�ه ب�رای ھ�دايت فرات�ر از م�سام�ا تج�دد و .ي�ات اس�تآوردن ادبيات و زبان مدرن ايرانی به جھ�ان ادب
  به نقل از وبسايت صادق ھدايت/بودھای غربی  ارزش نسبيت علمی و تقليد صرف از

ی ضد زن، ض�د  ھای کھنه شده توسط مذھب و ايدئولوژی» مسخ« لشکر آدمھای دفرمه و از ريخت افتاده و - 3
 ... یانسان، ضد مدرنيته و ضد حقوق شھروند
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را » ھ��دايت«زن��د و  ھ��ای روح��ی نوي��سنده، ش��بيخون م��ی ت��رين =ي��ه درون��ی
  .کند تعريف می
دانن�د ک�ه  ھای حکومت اس%می، خود بھتر م�ی وليان و تئوريسينمت  

ی دوران راه  ھ��ای ديگ��ر مح��صول و ف��رآورده زاده و خيل��ی ھ��دايت، جم��ال
ش����ان از  ب���ه درون ناخودآگ����اه ايراني���ان، و ش���رم ت���ازه» مدرنيت���ه«ي���افتن 
ب��ازی و  فروش��ی، مع��رب زدگ��ی، وط��ن س��وادی، خراف��ات مان��دگی، ب��ی عق��ب
  . رزش اين جماعت استا فروشيھای بی عنوان

ھ��ای چ��رکين اس��%می، ھ��دايت  در درياف��ت حاکم��ان و تئوري��سين
 اس��ت ک��ه ٤»م��آبی س��تيزی و فرنگ��ی نياک��ان پرس��تی افراط��ی، دي��ن«م��روج 

ی اينھ���ا در درک نادرس���ت اي���ن متولي���ان، کف���ر مطل���ق و ھم���سنگ ب���ا  ھم���ه
شود؛ چرا ک�ه در جن�گ ب�ين س�نت و  ارزيابی می» غربزدگی«و » زندقه«

ھ��ای  آزادی«ھم��سوی مدرنيت��ه، مب��شر » ھنرمن��دان«ه، اي��ن طي��ف مدرنيت��
] س��يد محم��د خ��اتمی[ھ��ستند ک��ه در فھ��م يک��ی از ھم��ين قم��اش » اجتم��اعی

  ! شود تعريف می» ولنگاری«
» روش��نفکری«ھ��دايت س��مبل آگ��اھی و ب��ه خ��ود آم��دن بخ��شی از 

ی  زده ھای جھ�ل ی ماست که به درون حرمسراھا و اندرونی ی دفرمه جامعه
  !نقب زده است؛ نقبی ويرانگر» م کا=نعام مقلد آخوندھاعوا«

نيست که او را روی تخت روانکاوی دراز کنيم؛ » بيمار«ھدايت   
کنن�د  شان دراز می ی روانکاوی ھدايت را کسانی روی تختخواب کج و کوله

ھ���ای ھ���دايت را از  ھ���ا و ش���رم و خجال���ت مفھ���وم سرگ���شتگی» خ���ود«ک���ه 
اين�ان، خ�ود . فھمن�د کردگان ايران�ی نم�ی حصيلو ت» پيشتازان«افتادگی  عقب

مان���دگی  س���تيزی و عق���ب بيم���ارانی ھ���ستند ک���ه در زنجيرھ���ای س���نت، عق���ل
ھ�ای  اند، و چون تعريفی برای سرگ�شتگی شان قفل شده کمونيستی/گری شيعه

کنن�د؛  ارزي�ابی م�ی» بيم�ار«ی خ�ود،  يابند، او را ھمچون انديشه ھدايت نمی
ھ�ای آن�انی اس�ت  ای صادق ھ�دايت، سرگ�شتگیھ غافل از اين که سرگشتگی

ی افي�ونی م�ا ب�ه فغ�ان  گری و خراف�ات، در ب�ستر جامع�ه که از رسوخ شيعه
  . اند آمده

دم��ل » ن��شان دادن«نوي��سند، در واق��ع  س��نخان ھ��دايت م��ی آنچ��ه ھ��م
ی م�ا را  زده زده و ش�يعه ی افيون چرکينی است که تا ھمين امروز ھم جامعه

ک��رده اس��ت؛ دم��ل چ��رکين اس%مي��سم و ض��ديت ب��ا اش  ب��ازی گرفت��ار ش��عبده
ی  ھ��ای مفتوح��ه ھوي��ت ش��دن س��رزمين ان��سان، ب��ا اندي��شه، و دم��ل چ��رکين ب��ی

ان�د؛ و  اعراب، به دست آنانی که از فرھن�گ، ھن�ر و س�ازندگی ب�ويی نب�رده

                                                           
    وبسايت درون کشوری آفتاب.- 4
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ھ�ای ت�اريخی   سال در پی نابودی فرھن�گ و ارزش١۴٠٠ھنوز ھم پس از 
ک����ومتی و س����بزھای س����يدی و م����ا، پ����ستان ب����ه تن����ور اص����%ح طلب����ی ح

ھيچ ک�شوری در . چسبانند لنينيست آن می/ھای معيوب مارکسيست تئوريسين
جھ��ان و در ت��اريخ، زي��ر ي��وغ اي��ن دفرمگ��ی، گ��امی ب��ه پ��يش نرفت��ه اس��ت؛ 

  !دانستيد؟ می
ی اين  رود تا ھمه ای است که می ھدايت، فغان و فرياد نسل شکفته

  ! ھای جھليه عقب براند ن حوزهشان؛ ھما ستيزان را به جايگاه اصلی عقل
ھ����دايت، اي����ران ماس����ت ک����ه در م����شت پيرم����رد » زن اثي����ری«

ای بدل شده که از  به فاحشه] ماندگی زدگی و عقب شيعه[» خنزری پنزری«
ھ�ويتی  ی خودفروش�ی و ب�ی بخت بد عاشق ھم�انی اس�ت ک�ه او را ب�ه مزبل�ه

  . کشانده است
لم��دان زيب��ای ی ق دس��تمال چرکين��ی ک��ه آن گ��ورکن ب��ر روی ک��وزه

زدگی ماست که تاريخ و فرھنگ   کشيده است، ھمان افسون شيعه٥»ايران«
  .ما و ھويت ايرانی ما را چرکين و آلوده کرده است

اس�ت، در آل�وده دامن�ی رفاق�ت » اثي�ری«که در آغاز » دخترک«
  ! شود ای بدل می با پيرمرد خنزری پنزری، به لکاته

، مح�يط و وض�ع آنج�ا ک�ام% در دنيای جديدی که بيدار شده بودم«
ي�ک پ�ستوی «اتاقش » دنيای جديد«در اين  i٦»به من آشنا و نزديک بود

و او را i»  دارد٧ھ���ا  تاري���ک و دو دريچ���ه ب���ا خ���ارج، ب���ا دني���ای رجال���ه
ھ�ا، م�سجدھا و  کوش�ک«i  ب�ا ٩ ش�ھر ری٨»کند مربوط به شھر ری می«

ی جل��و  حقي��ر١١ی ش��ھر، دک��ان ق��صابی از تم��ام منظ��ره «i١٠» ھ��ايش ب��اغ
 ب�����ه م�����صرف ١٢اس�����ت ک�����ه روزی دو گوس�����فند] راوی[ی ات�����اق  دريچ�����ه

                                                           
ب�ه » تھ�ران«ی نااھ�ل  بيند که در چنگال خليف�ه می» آزاده بانو«را » ايران« علی اکبر سعيدی سيرجانی نيز - 5
ھم��ديگر را » ق��درت ب��انو«دھ��د و اي��ن منجي��ان جھ��ل و بن��دگی ب��ر س��ر اي��ن  تغيي��ر ماھي��ت م��ی» ق��درت خ��اتون«

 . کنند پاره می/تکه
  ۵٣ص  بوف کور - 6
 ما به کشتارگاه خشونت حاکمان اس%می بردند و »مدرن«ان  روشنفکرديگرسعيدی سيرجانی را نيز چون  - 7
  ...اش کردند»ذبح شرعی«
 ۶٠ بوف کور، ص - 8
 چرا شھر ری؟ من انتخاب اين شھر را از سوی ھدايت، ناشی از عشق او به زکريای رازی از اھالی ھمين - 9

سفه را ب��ا=تر از نب��وت ق��رار داد و معج��زه را ھ��ذيان ارزي��ابی ک��رد؛ دان��شمندی ک��ه دان��م ک��ه فل�� م��ی» ری«ش��ھر 
ھايش را بر سرش کوفتند که نابينا شد و نابينا از دنيا رف�ت؛ م�ردی ک�ه کاش�ف الک�ل و  شريعتمداران، آنقدر کتاب

 ... زدهاسيد سولفوريک بود و نخستين جراج چشم پزشک؛ ھزار سال پيش از اين در ھمين سرزمين افيون
  ۶١ بوف کور، ص - 10
  کشتارگاه اوين- 11
ھا را دو گوسفند مسخ شده  کند؛ و ھدايت اين  ضحاک روزی دو جوان را خوراک ماران سر شانه ھايش می- 12

ماتح�ت زن�ش را چ�ون ] ھ�م[رود،  ھ�ا زم�انی ک�ه ب�ا زن�ش ور م�ی ق�صاب ش�ب. بين�د ش م�یا هدر دکان قصابی محل
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گف�ت و   م�یk١٤ زد، ب�سم  آس�تين را ب�ا= م�ی«i  قصابش i١٣»رساند می
کمی دورتر، زير يک طاقی، پيرمرد عجيب�ی  «i١٥»بريد ھا را می گوشت

ع�%وه ب�ر چيزھ�ای [ی او  ت�وی س�فره. نشسته که جل�وش ب�ساطی پھ�ن اس�ت
لع���ابی گذاش���ته ک���ه روي���ش را دس���تمالی چ���رک ی  ي���ک ک���وزهi ]ديگ���ر

اش ق���رآن   ھ���ای زرد و افت���اده ھ���ای جمع���ه ب���ا دن���دان فق���ط ش���بi انداخت���ه
ی روب��روی پيرم��رد و ب��ساط خن��زر و پن��زر او ب��ا  گوي��ا س��فرهi خوان��د م��ی

  i١٦»ی مخصوصی دارد اش رابطه زندگی
پيرمرد خنزری پنزری ھم�ان اس�%م مھ�اجم اس�ت ک�ه ھرچن�د پي�ر 

مي�رد؛ ام�ا زن را  مه با ارتزاق از خون ھمان زن اثيری، نمیشده، با اين ھ
دھد؛ ايرانی که در برابر پيرمرد خن�زری پن�زری  به کشتن می» ايران را«

 ساله را آرام کند؛ ١۴٠٠تا درد اين تھاجم ... کند می» دلبری«رقصد و  می
  . يا شايد اين خوی وحشی مھاجم را تلطيف بخشد

  : تی خود صادق ھداي  به نوشته
ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده ب�ه گ�ور کن�يم؛ م�ا ب�رای «

دانستيم؛  خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتيم؛ و فقر را فخر نمی
پرس�تی و گري�ه  ی اينھا را از ما گرفتند و بجاش فقر و پشيمانی و م�رده ھمه

وئی و ش�� و گ��دائی و تاس��ف و اطاع��ت از خ��دای غ��دار و قھ��ار و آداب ک��ون
خ��% رف���تن برايم��ان آوردن���د؛ ھم���ه چيزش��ان آميخت���ه ب��ا کثاف���ت و پ���ستی و 

   ١٧»...ذوقی و مرگ و بدبختی است سودپرستی و بی
فھم��ی در بني��ان  ی آن��انی ک�ه در پ��ی نگھداش��تن اي�ن ک��ج و ک�ار ھم��ه

  !انديشه و خرد ايرانی ھستند، نيز ھمچنين
  

  ١٣٨٩ھشتم امرداد ماه 
   مي%دی٢٠١٠ ژوئيه ٣٠

  
  

  

                                                                                                                  
ب�وف «شما بين حاکمان اس%می و روشنفکران ضد زن ايرانی، با اي�ن ق�صاب در . کند ی گوسفندی وزن می دنبه
 !بينيد؟ ھمسويی نمی» کور

 ۶١ بوف کور، ص - 13
اندازد که زرقاوی  ھا به ياد آن امريکايی بدبخت می مرا تن» ذبح شرعی« بسم k گفتن اين اس%ميون زمان - 14

  .بريد] تلويزيون و اينترنت[ر تمام اسباب تمدن و تجدد القاعده سر او را برای مجازات غربزدگی در براب
  ١٣١ بوف کور ص - 15
  آجودانیkماشا» ناسيوناليسم ھدايت، بوف کور و«برگرفته از کتاب ، ۶٣ و ۶٢کور ص  بوف - 16
  ، نشر نيما، ١٠٤ی  در ايران، چھار رمان، صفحه ی صادق ھدايت از رمان توپ مرواری، آثار ممنوعه - 17

 آلمان



 ٨

 

  

رن�سانس «و » خشونت، زنان و اس:م«ونه پس از چگ
  !داستان نويس شدم؟» وارونه

  

  

���ن دوم��شاي��ری پرس��ه ين س��ه در زمين��ت ک��ايی اس�ی  ھ
ل�ب اي�ن ک�ه رس�د و جا ام از ايران م�ی م شدهکارھای انجا

�ازه��سل ت��وی ن��ر دو از س��اريخی  ھ��ضاح ت��س از افت�ی پ
�ال���ه س���ار در زمين���ن ب���ت، و اي���اه و ھف���تان  پنج��ی داس

�سی��ی. نوي��ی م��خھايی ب��م پاس��تان  کوش��ن دوس��ه اي��اده ب�اف
�دھم؛��ورم از ب���اه مجب���ه گ���د ک���ودم« ھرچن���سم؛ »خ�� بنوي

را » فرھن�گ ايران�ی«ی  خودخواھان�هھ�ای  چون تواضع
  . دانم می» کمدی«

  
�ش �� اول از ھم���ه اينک���ه م���ا ش���ما را بي���شتر ب���ا کارھ���ای پژوھ���شی و -پرس
» وارون���هرن���سانس «و » خ���شونت، زن���ان و اس���%م«ت���ان ھمچ���ون  سياس���ی
  چطور شد که تغيير جھت داديد و به داستان نويسی روی آورديد؟. شناختيم

  
 .بي�نم م نمینين تغييری را در کاردانم چرا من خودم چ  نمی– نادره افشاری

شايد اين برميگردد به اي�ن ک�ه . ھايی ميگيرند ھايی ھستند که گاه قالب حرف
طی اض��طراری ش��روع  را در ش��رايم��ن نوي��سندگی را، ي��ا آن گون��ه نوش��تن

اگ��ر ب��ه خ��ودم ب��ود و ش��رايط ک��شور و زن��ان و ش��ھروندان ايران��ی . ام ک��رده
 ک�اری ک�ه ش�دم؛ ن�ويس م�ی ود که حا= ھست، شايد فق�ط ي�ک ق�صهاينگونه نب

ھ��ايی ھ��ستند ک��ه در درون  ت��وانم بگ��ويم ح��رف م��ی. ام ھمي��شه دوس��ت داش��ته
کی در م��ادری ھ��ستم ک��ه ک��ود ش��وند؛ ھ��دان م��ن ھ��ی ب��زرگ و بزرگت��ر م��یز

 ول�ی در نھاي�ت کودک اين شکلی است و گاه آن ش�کلی؛ گاه اين بطن دارد؛
  . کنند ھا را تعيين می خود حرفھا ھستند که قالب

  
  شويد؟  کارھاتان نزد خوانندگانتان آگاه میاقبال چگونه از -پرسش 

  
ھ�ايی ک�ه »عاش�ق«ھا و  از طرف�دار. از مراجع�ه ب�ه س�ايتم-نادره اف�شاری 

 از. ش�وند ھ�ايی ک�ه نث�ارم م�ی از لط�ف. گ�ويم  ج�دی م�ینخندي�د؛ .ک�نم پيدا می
ھ���ای  ی کارھ���ام در وب���%گ ب���ارهھ���ا، از چ���اپ چن���د  ھ���ا، م���سيج» ای مي���ل«

از چ�اپ س�ريع کارھ�ام ھرج�ا ک�ه فرس�تاده . گوناگون داخل و خ�ارج ک�شور
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ھايی ک�ه  از دشمنی. شوند و از بازچاپشان، آنجاھا که فرستاده نمی. شوند می
ول�ی ب�اور کني�د، ھمانگون�ه ک�ه . خندي�د باز ھم م�ی. انگيزم ا برمیاينجا و آنج

اتفاق�ا م��ن .  منف�یی منتھ�ی اقب�ال اس�ت، بدآم�د ھ�م اقب�ال اس�ت؛خوش�امد ن�وع
فھمم ت�ا کجاھ�ا ک�ار ک�رده و  اينجور بدآمدھا را بيشتر دوست دارم؛ چون می

ھ��ای تي��ز و تن��د و تقريب��ا ھمي��شگی حکوم��ت  ت��ازه واک��نش. ام ش��تهت��اثير گذا
کوشد يا به اي�ران  س%می را در ھم در نظر بگيريد که با چه ترفندھايی میا

بکشاندت، يا بخردت، يا حکم ملحد و مرتد برايت ص�ادر کن�د و =ب�د س�ربه 
  !نيستت

  
�ش � چق��در ب��ا ادبي��ات داس��تانی ب��ه وي��ژه ادبي��ات داس��تانی داخ��ل ک��شور -پرس

 يگي�رد؛ ب�ه وي�ژه درون ک�شور انج�ام می ک�ه درارتباط داريد؟ آيا از کارھ�اي
جوئي�د؟ اگ�ر بل�ی،  ود م�ی در کارھات�ان س�ان،ی اير ی جامعه ادبيات روزمره

  !ای بياوريد لطفا نمونه
  

م از زن�ان داخ�ل ا ن خوان�دهچند رم�ا.  آنچنان ارتباطی ندارم-نادره افشاری 
داستان ھ�م چند . اند، ولی انتظار بيشتری داشته و دارم کشور که خوب بوده

زاده و ھ�دايت و چوب�ک  ھنوز کارھای جمالاما . ام  خواندهاين سو و آن سو
پ�سندم، مث�ل  اميرشاھی را ھ�م م�یمھشيد برخی از کارھای . را دوست دارم

ش��ايد باورت��ان ن��شود، ول��ی م��ن بي��شتر کارھ��ای . در س��فر و در ح��ضرش را
کارھای شاھرخ مسکوب . نويسم خوانم و داستان می تاريخی و پژوھشی می

بي��شتر داس��تان آلم��انی .  اص��% خ��ودش را دوس��ت دارم.را ھ��م دوس��ت دارم
ھ�ای ارزان قيمت�ی ک�ه  ی آلمانی؛ ھم�ين رم�ان نم يا انگليسی با ترجمهخوا می

ن اينج��ا، مث��ل ھ��ای زن��ا  ي��ا مجل��هخوانن��د؛ ھ��ا ت��و قط��ار و مت��رو م��ی آلم��ان
  . روزھای سابق خودمان زن
  

ای آم�وزش ی سان�سور زده ج�ايی ب�ر واقعيت اين اس�ت ک�ه جامع�ه
. اين روزھ�ای اي�ران ن�دارم» اتادبي« چشمی ھم به  بجز اين کهگذارد؛ ینم

. اش تکرار است و تکرار و از ھيچ نوشتن و گذش�تگان را تقلي�د ک�ردن ھمه
ان�ی درون ک�شور ھن�وز ھ�ای اير دهدر واقع نوي�سن. نويسی است تر دھاتیبيش

ھ����ای ح����اجی بازاريھ����ا ي����ا  خان����هدس����ت ب����ا= در . ان����د شھرن����شين ن����شده
نوسانند؛ فضاھايی که بايد ديگر پشت سرگذاش�ته ش�وند، در ھا ورخانهش مرده

آخ��ر آنج�ا ک�ه ت��نفس آن ھم�ه س��ھمگين . ت�ا بت�وان ب��ه ام�روز رس�يد و ب��ه بع�د
 ھ��ای ب��ه روی م��ن اينج��ا اف��ق. اس��ت، ج��ايی ب��رای ک��سی چ��ون م��ن ني��ست



 ١٠

 

دم را در چ��ارچوب آنج��ا حي��ف ني��ست خ��و. ی آزادی گ��سترده اس��ت گ��سترده
  ! خواھند به آنجا رفت و آمد داشته باشند؟ ھايی که می خيلی مثل زندانی کنم؛

ظر ش�ما به ن. سانسور مرا سقط جنين ميکند. کشد سانسور مرا می
  !  توان آموخت؟ ی داخل کشور چه می سقط جنين شده» ادبيات«از 
  

  ھاتان بيشتر پيرامون چه محورھايی ھستند؟  داستان–پرسش 
  

 ؛ام و پنج�اه داس�تان کوت�اه نوش�تهز ص�د يش ا م�ن ت�اکنون ب�– نادره اف�شاری
اند، چن�د ت�ايی  برخی تاريخی. ک محور داشته باشندتوانند ي شان که نمی ھمه

برخ�ی . ر مورد زنان ھ�ستندسياسی ھستند، برخی فرم طنز دارند، برخی د
دان��م چ��ه  نم��ی. ش��کل داس��تانھا ھ��م بي��شتر رئالي��ستی ھ��ستند... ان��د و عاش��قانه

ت�وانم توض�يح  خ�ودم ک�ه نم�ی. اي�د از منتق�دين پرس�يدبگويم؟ اي�ن چيزھ�ا را ب
ول��ی کوت��اه . گيرن��د ھ��ا ش��کل م��ی خ��واھم بگ��ويم، در داس��تان آنچ��ه م��ی. ب��دھم
ی نگ��اه ي��ک زن  تغيي��ر زاوي��ه«: ت��وانم نگ��اھم را اينگون��ه تعري��ف ک��نم م��ی

ملی فاع���ل و کنن���ده و ت���صميم ای از عن���صری مفع���ول، ب���ه ع���ا خاورميان���ه
ی   به عنصری که ھم�ه چي�ز را از نقط�هکننده، به عنصری انتخاب گيرنده؛

 عن��صری خواھن��ده و ن��ه ی نگ��اه م��ردان؛ چين��د و ن��ه از زاوي��ه خ��ودش م��ی
  » !ی جنس جنسی عرضه کننده

  
ه ھاست در کشور آلمان زندگی ميکنيد، چرا ھنوز ب�  با اينکه سال-پرسش  

ا نوي�سی ت�  در داس�تانپارسی قدرت زبان نويسد؟ به نظرتان  میپارسیزبان 
  چه حد است؟

  
چون داوطلبانه به اينجا .  را دوست دارمپارسی چون زبان -نادره افشاری 

ام، ول�ی ھن�وز در ھم�ان  ي�ن ک�ه از اي�ن جامع�ه ب�سيار آموخت�هام و ب�ا ا نيامده
دارم و ب�ا ھم�ان زب�ان خ�واب  کشم، با ھم�ان زب�ان دوس�ت م�ی زبان نفس می

 بج�ز اي�ن ت�ر ھ�ستم؛  راح�تنوي�سم و بان حس و حالم را می در آن زبينم؛ می
 ب�رای اي�ن .اش باشم  نويسندهنيست کهدانم، آنچنان   که میای که زبان آلمانی

ی ديگ�ری اي�ن زب�ان را زي�ر  ی به اين زب�ان ب�ود، باي�د ب�ه گون�ها که نويسنده
بع�د ھ�م مخاطب�انم را در . ام دهنک�رح�س زبان و دن�دان ح�س ک�رد ک�ه ھن�وز 

  . بينم ميان آلمانيھا نمی
توانم بگويم که پتاس�يل اي�ن زب�ان ب�سيار   میپارسید زبان در مور

با=ست؛ برای نوشتن و نوشتن، اگر آن را درست به کار بگيريم؛ اگر مث�ل 
تانی داش��ته باش��يم ک��ه بتوان��د توان��ستيم فرھنگ��س م��یفقي��د زم��ان رض��ا ش��اه 
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 خيل�ی پارس�یای در رابطه با دانش نوين غربی بسازد، زبان  ھای تازه واژه
کنيم و بيشتر » عربی زدايی «شد؛ يا اين که ميشد کمی اين زبان رابھتر مي

  . را به کار ببريمپارسیھای  واژه
  

  دھيد؟  نوشتنتان وسواس بخرج میپارسی چرا آنقدر در -پرسش 
  

 مان�ده اس�ت ی که برای ما ايرانيھ�ا»چيز« به نظر من تنھا -نادره افشاری 
آنانی که به زيبايی .  استارسیپی ايرانی بودن ماست، ھمين زبان  و نشانه

، و ھمچنين درس�ت نوش�تن اي�ن زب�ان ارج پارسیو طراوت و تازگی زبان 
اگ�ر ک�سی اي�ران را دوس�ت . گذارن�د، ب�ه نظ�ر م�ن کارش�ان آبک�ی اس�ت نمی

زيب�ايی اي�ن زب�ان توج�ه تپد، بايد به پ�اکيزگی و  دارد و دلش برای ايران می
ھ��ا،  ھ��ا و گفت��ه نوش��تهوان ب��ودن  ط��راوت، زيب��ايی، س��ادگی و رداش��ته باش��د؛

 پارس�یزبان .  بسيار مھم استپارسیھمچنين توجه به بافت طنزآميز زبان 
 نغ�ز و ھ�ای ھ�ا و گفت�ه المث�ل ھ�ا و ض�رب  و شيطنتھا سرشار است از متلک

م�ن اي�ن ش�يوايی را در . ی زب�ان پارس�ی ھ�ستند شيرينی که در واقع گنجين�ه
 ھ�رکس خواس�ته اس�ت ک�ارم را ترجم�ه لب�ه ھم�ين دلي�. ام نی ندي�دهزبان آلما
ام که تا چ�ه ان�دازه اي�ن زب�ان را   گرفتهپارسیا از او امتحان زبان کند، فور

    !کند  میھا و طراواتش را حس بايیفھمد و زي می
  

المث�ل بک�ار  ھمه ض�ربھاتان اين   دليل خاصی دارد که در داستان-پرسش 
   است؟تان اينگونه ی کاری بريد و يا سبک و شيوه می

�شاری ��ادره اف�ت��اريخ ھ��ا بخ��شی از ت��اريخ م��ا و بخ��شی از   ض��رب المث��ل-ن
کن�د؛ بج�ز  المثل�ی ک�ار ي�ک پ�اراراگراف را م�ی گاه ضرب. شفاھی ما ھستند

 ھ��مدر ھنگ��ام نوش��تن .  ھ��م ھ�ستندپارس��یی زب��ان   ب��ه ن��وعی گنجين�هاي�ن ک��ه
ب��ين ک��ار پ��يش . المثل��ی اس��تفاده ک��نم ز ض��ربگي��رم ک��ه ا اص��% ت��صميم نم��ی

ه خ�وانم ک� خودم ھم وقتی ک�ار ک�سی را م�ی. بينم بد ھم نيست بعد می. آيد می
 ھ��ا اس��تفاده ک��رده اس��ت، ح��ظ لمث��لا ب��ا خبرگ��ی از برخ��ی اش��عار ي��ا ض��رب

  . کنم می
ھام  ای، جايی که بيشتر داستان آيد، بعد در کافه موضوعی پيش می

بع��د . کن��د کب��اره خ��ودش س��رريز م��ی ي...ن��شينم و گيرن��د، م��ی آنج��ا ش��کل م��ی
 بارھ��ا و بارھ��ا بع��د. ن��شينم ب��ه تاي��پ ک��ردن آي��م خان��ه و م��ی ھ��ولکی م��ی ھ��ول

د ک�ه ن ت�ا واقع�ا آن�ی باش�مانند، گاه ماھھا در کامپيوترم میشوند؛  ويرايش می
  . دوست دارم



 ١٢

 

  
ش��ويم؛  ھات�ان دچ��ار س�ردرگمی م��ی  ب��ا خوان�دن بع��ضی از داس��تان-پرس�ش  

کن�ار کارھ�ايی ب�ا ي�ک ح�س ی فمينيستی و ضد م�رد، در  دهکارھايی با شالو
 و گ�اھی ھ�ر دو اي�ن ح�ا=ت در ؛رمانتيک نسبت ب�ه شخ�صيت م�رد داس�تان

ي�د و خودت�ان آن را چگون�ه تبي�ين آ اي�ن پ�ارادوکس از کج�ا م�ی. يک داس�تان
  کنيد؟ می
  

 ب��ه مفھ�وم م��رد س�تيزی ني��ست، بلک�ه ب��ه »فميني�سم«  ببيني��د- ن�ادره اف�شاری
اين تعريف�ی اس�ت ک�ه م�ن از .  استمفھوم تن ندادن به ھر نوع مردسا=ری

 خ�ودم بيشترين دوستان من از طيف مردانند و جال�ب اي�ن ک�ه. فمينيسم دارم
ام ک�ه خ�ودش را ج�نس و ک�ا= ح�ساب نکن�د و  کمتر زن�ی ايران�ی را ش�ناخته

ان��سانھا ک��ه يادگ��ار ب��رای گ��ذاری  م��ن ب��ا قيم��ت. ای خ��ودش قيم��ت نگ��ذاردب��ر
 ھ�ای رم�انس م�ن ھ�م تانر ھم�ان داس�ش�ما د. داری است، مخالفم ردهدوران ب
در ع�ين اي�ن ک�ه ب�ه نظ�ر م�ن . بيني�د ندادن به مردس�ا=ری را م�یدر اين تن 

يک نويسنده پر است از احساس و پر اس�ت از ع�شق و ب�رای م�ن ک�ه زن�ی 
. گ��ردد ب��ه م��ردی ک��ه دوس��تش دارم برم��یاي��ن  را ھ��ستم، خ��ب،گ�� دگ��رجنس

 م��ردی را بي��نم ک��ه زن��ی، ھ��ا نم��ی ی در اي��ن داس��تانبن��ابراين م��ن پارادوک��س
  .  درآيد»مرد«ولی نخواھد و نگذارد به مالکيت دوست بدارد، 

  

ھاتان حال وھوای تجربيات شخصی ش�ما را دارن�د،   برخی داستان-پرسش 
از اين دو زمينه چق�در در . و برخی ديگر رويايی را به خواننده القا ميکنند

  کنيد؟ کارھاتان استفاده می
  

گي�رم  م�ن ت�صميم م�یک�ه  کني�د انگ�ار طوری سوال می شما – نادره افشاری
ول��ی .  بنوي��سم]ی ش��ما ب��ه گفت��ه[ي��ی را »روي��ا«ي��ا » ای شخ��صی تجرب��ه«

ت�وانم  م�ی. نوي�سد ظه است که مرا میاين حس و حال آن لح. اينگونه  نيست
ام ي��ک  ھ��ا و حت��ی کارھ��ای پژوھ��شی  ب��رای اي��ن داس��تان»م��ن«بگ��ويم ک��ه 

ت��وانم در درون��م نگاھ��شان  ي��ست؛ چ��ون نم��یھ��ستم و در ح��د تايپ» اپرات��ور«
دون��د و  رد م��یوھ�ای کيب�� دگم��ه باي�د نوش��ته ش��وند و انگ�شتان م��ن روی. دارم
. بعد انگار ماموريت تمام شده، يا بخ�شی از آن انج�ام ش�ده اس�ت. نويسند می

ش��وند، ت��ا زم��ان انت��شارشان ف��را  بع��د ب��ازنگری و بازس��ازی و ب��ازبينی م��ی
  . برسد

باي��د بگ��ويم ت��ا چي��زی را ح��س ھ��م  شخ��صی ھ��ای ب��هدر م��ورد تجر
ولی چندين داستان ھ�م . توانم بنويسمش، حتی اگر آنجا نبوده باشم نکنم، نمی



 ١٣

 

ان�د، ت�ا  ھولکی نوش�ته ش�ده اند و بعد از بيدار شدنم، ھول دارم که خواب بوده
 ت��ا قال��ب داس��تان بگيرن��د؛ مث��ل ،ان��د البت��ه بع��د پرداخت��ه ش��ده. وش ن��شوندفرام��

ماش�اk  «مث�ل» بي�ژن«مث�ل داس�تان » شم مسجد قمر بنی ھالندن،«داستان 
س�اس ح�س و ح�ال آن روزھ�ا نوش�ته ک�ه ھ�ر ک�دام ب�ر ا» قصاب مرا خورد

  . اند شده
اس�تفاده ک�نم و ب�ه کارش�ان  سوءھام ھم  ام حتی از خواب سعی کرده

ک�نم؛ حت�ی زم�انی  تمام لحظاتم را صرف نوشتن م�یبھتر بگويم؛ من . بکشم
. آي�د  پ�يش م�یک�نم؛  که انتخاب نم�یتر اين  پاسخ ساده.تر نيستم کامپيوکه پای

شوند، گاه چن�د طن�ز ني�شدار،  گاه چند داستان عاشقانه پشت سرھم نوشته می
  ...ھا و فرارھا ھا، ترسھا، نگرانی و گاه وحشت

  
تی ھم با صدای خودت�ان  کارھاتان را به صورت موزيکال و صو-پرسش 

  نتشار چيست؟ايد، دليل اين ا منتشر کرده
  

دوس�ت ن�ازنينی ج�ايی م�را . اتف�اقی پ�يش آم�د اين موض�وع – نادره افشاری
ک�ردم ک�ار خيل�ی  اول�ش فک�ر نم�ی. ديد و خواست روی کارھام صدا بگذارد

 دي�دم ک�ه انگ�ار کارھ�ای پي�شينم ک�ه از رده خ�ارج ش�ده جدی باشد، ولی بعد
ه ک�ه اي�ن دوس�ت د؛ ب�ه وي�ژش�ون م�یھا دوباره زنده  بودند، با اين صداگذاری

دان�د و در  نازنين خود استاد دانشگاه است و زب�ان فران�سه را ب�ه خ�وبی م�ی
  . اين زمينه خيلی کار کرده است

د و آن نش��و  نوش��ته م��یھ��ا س��ناريوھايی در واق��ع روی اي��ن ق��صه
ند ک�ه ب�رای ش�و  براساس نوع دريافت اي�ن دوس�ت ص�داگذاری م�یھاسناريو

شنوم، به ويژه اين که روی  را دوباره میانگار آنھا . ند ھستلبجا ھم مخود
ھرچ�ه ھ�ست ب�ا . شود و به صدا حالت داده مي�شود صدای خودم ھم کار می

کن�يم و اي�شان  اين دوست در مورد ھ�ر ي�ک از اي�ن ص�داھا کل�ی گفتگ�و م�ی
 گي�رد و کند و بع�د در واق�ع ھن�ر خ�ودش را ب�ه ک�ار م�ی ھمه را يادداشت می

ی ک��ار ب��رای ن�سل م��ا و ن��سل پ��يش از م��ا  وهالبت��ه اي�ن ش��ي. س��ازد آنھ�ا را م��ی
کن��د، چ��ون ب��ا ف��يلم و  س��نگين اس��ت، ول��ی ن��سل ت��ازه آن را بھت��ر درک م��ی

  . تصوير گذاشتن روی آھنگھا آشناست
  

�ش ����برخ�����ی  تن�����د و تي�����زی از ھای در داس�����تانھا و مقا=تت�����ان، نق�����د-پرس
را خواھي�د نق�ش منتق�د   آي�ا م�یبين�يم؛ م�ی] و نويسندگانشاعران [ تانھمکاران

  نيز بازی کنيد؟
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 حاص�ل ف�وران ح�سی ب�ر ]شما ی گفتهبه [ نقدھای تند و تيز - نادره افشاری
ام، بي�شتر مافي�ا ب�ازی  اما آنچه را که م�ن نق�د ک�رده. استای ويژه  اثر واقعه
 شايد ش�ما خب�ر نداري�د، ول�ی حتم�ا در اي�ران ،خب[اين که اينجا . بوده است
را ب�ازی ميکنن�د و ب�ه » پدرخوانده«کسانی ھستند که انگار نقش ] ھم ھست

ام وارد اي��ن  م��ن کوش��يده. س��ازی ميکنن��د ھ��ا چھ��ره»درياف��ت«ل برخ��ی دلي��
ن�شوم؛ ھم�ين ب�رای » شخ�صی«بنديھای سياسی، حزبی، فرھنگی و يا  دسته

  . خوشايند نيست» ھا خواندهپدر«خيلی از اين 
مان��د؛ اگ��ر ھ��م ب��د باش��د ک��ه  ک��ار اگ��ر خ��وب باش��د، م��ی ب��ه نظ��رم

رود؛ حتی اگر ھزار تا پدر و مادر خوان�ده و نخوان�ده   و از بين میميرد می
باي�د اي�ده داش�ته  کار کار بايد استخوان داشته باشد؛. شدپشت سرش داشته با

ھ���ا  داش��ته باش���د و اينھ���ا را پدرخوان���ده ک���ار باي���د ط���راوت و ت���ازگی باش��د؛
و ي�ا ي�ا آدم ک�ارش خ�وب اس�ت . توانند به نويسنده و ش�اعر تزري�ق کنن�د نمی

 ب�ه عن�وان خوانن�ده ي�د؛آ  از کارھای متوسط ھم خوش�م نم�یمن. خوب نيست
اگر چند س�طرِ  ک�اری را خوان�دم و آن ک�ار . کنم خوانی نمی آشغال. گويم می

خوانی  کنم با آشغال فکر می. گذارم غلط ام%يی يا انشايی داشت، کنارش می
برای نوشتنم ھ�م ھمان طور که برای خواندنم ارزش قائلم، . کنم می» افت«

  . ارزش قائلم
ان�د، چ�ون ب�ه  اند که از کامپيوترم پاک شده دهبسياری از کارھام بو

ھ��يچکس را ھ��م ن��دارم و . ان��د نب��وده» خ��وب«ی ک��افی  نظ��ر خ��ودم ب��ه ان��دازه
نميخواھم داش�ته باش�م ک�ه ک�ارم را پ�يش از چ�اپ ن�شانش دھ�م و نظ�رش را 

کن�د،   اظھار نظری میاصیی خ اه در حيطهالبته دوستی ھست که گ. بپرسم
  . ولی نه آنقدر تخصصی که تاثيری در کار داشته باشد

  
کارھات�ان اص�% ش�بيه .  شما سبک مخصوص به خودتان را داريد-پرسش 

اي�ن آي�ا . به کارھای ھدايت، چوبک، محمود و يا بھرنگی و ديگ�ران ني�ست
  يند؟ آ یھای بکر از کجا م اين ايده ايد؟  شيوه را از خودتان فرا گرفته

  
�شاری��ادره اف�ی ديگ��ری   دوره ک��ه ن��ام بردي��د، متعل��ق ب��هی اينھ��ا  ھم��ه– ن

ھ�ستند، ي�ا » بک�ر«ھ�ا  اي�ن ک�ه اي�ن اي�ده. ه زن ھ�م ني�ستندھستند، بجز اين ک�
فرآورده و محصول » نادره افشاری«دانم که من ِ  ولی می! نيستند، نميدانم؟

ت�وانم  بنابراين نمی. ھايی ديگر ھستم رايطی ديگر و نگاھی ديگر و تجربهش
ی پ��يش از خ��ودم باش��م و   زن��ان نوي��سندهمث��ل ھ��دايت ي��ا جم��الزاده و ي��ا حت��ی

  . بنويسم



 ١٥

 

 ک�شور ھ�ستند، نويسان زن اين روزھا ھم، آنھ�ا ک�ه در داخ�ل قصه
ھ�ای ديگ�ری دارن�د و اجب�ارا  ای که آنج�ا دارن�د، تجرب�ه به دليل شرايط ويژه

نوي���سی را  ق���صهک���شور ھ���م  از در خ���ارج. کنن���د خودش��ان را سان���سور م���ی
و ب��ه وي��ژه شناس��م ک��ه مطالع��اتی در ت��اريخ اس��%م و ق��رآن و در ت��اريخ  نم��ی

ع ِ کارھ�ا از اس�اس متف�اوت بن�ابراين ن�و. معاص�ر اي�ران داش�ته باش�دت�اريخ 
 بج��ز اي��ن ک��ه م��ن خ��ودم ک��س ديگ��ری ھ��ستم و دوس��ت ن��دارم ش��وند؛ م��ی

  . کنم  نمی»تقليد« خوانم، ولی از کسی داستان می. ديگران باشم» فتوکپی«
ھا از يک برخورد، يک گفتگ�و، ي�ک گ�ردش، ي�ک واقع�ه   ايدهاين

ش�وند، ک�ه گ�اه  در زندگی شخصی يا حتی خ�واب و آرزوي�ی وام گرفت�ه م�ی
مھ�م تجرب�ه . ولی مھ�م ني�ست» یآبک«يند و گاه احتما= آ خوب از آب درمی

شوند و  ی در تجربه و تجربه و نوشتن و نوشتن است که ايرادھا کم ماست؛
  . خورند کارھا بھتر تراش می

  
�ش ���� بي�����شتر ن�����ادره اف�����شاری ات�����ان مخ�����اطبين و طرف�����داران کارھ-پرس

» رن�سانس وارون�ه«ی   نوي�سندهپسندند، يا نادره افشاری نويس را می داستان
  ؟!را
  

 ھ�م دارم؛» مشتری« ھمه گونه من. ھا متفاوت است  سليقه–نادره افشاری 
 ام��ا خ��ودم ی ک��ار پژوھ��شی؛ دهن و تعقي��ب کنن��خ��وا خ��وان و ھ��م مقال��ه داس��تان

ت�ر اس�ت و   ص�ميمیرا بي�شتر دوس�ت دارم؛» داستان نويس«نادره افشاری 
  . تر ام منطبق تر و با حس زنانه نزديک

حت�ی دو . ام نوشتهھا که گفتيد، چندين داستان ھم  پيش از اين کتاب
نيچ�ه و « ن�ام ام و ديگ�ری را ب�ه شان را پاک کرده ام که يکی تا رمان نوشته

 ع��ين k«خ%ص��ه ک��رده و در ھيئ��ت داس��تان کوت��اه در کت��اب » پ��ری خ��انم
  . ام منتشر کرده» خره

و چن��د ت��ای » ش��ود م��ی«و » م��ن و م��رد و درخ��ت«ھ��ای  داس��تان
بن�ابراين . ام نوش�ته» خشونت، زنان و اس�%م«تاب ديگر را ھم ھمزمان با ک

 آن داس��تانھا چ��اپ م، حت��ی اگ��رنوي��سی را سالھاس��ت دار داس��تان» م��رض«
خ�شونت، «ک�نم کارھ�ايی از س�نخ  فکر م�ی. اند اند، يا اص% نوشته نشده نشده

گرم���ی نوش���تن  ع دس���تدر واق���» رن���سانس وارون���ه«و » زن���ان و اس���%م
آن گون���ه کارھ���ا دي���د را وس���عت ند؛ مواف���ق ني���ستيد؛  ھ���ستھ���ای م���ن داس���تان

  . دھند بخشند و به کارھا عمق می می
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اي�د، بي�شتر م�ورد  ھ�ايی ک�ه ت�اکنون منت�شر ک�رده ابز کت کدام يک ا-پرسش 
  اقبال قرار گرفته است و فکر ميکنيد چرا؟

  

توان از ارقام و آم�ار ح�رف   در خارج از کشور مشکل می-نادره افشاری 
کنن��د و خب��ری ھ��م ب��ه  ناش��رانی ھ��ستند ک��ه کت��اب را چن��د ب��ار چ��اپ م��ی. زد

  از س�ويی ک�ار را آس�انرن�ت =م�صب ک�هبعد ھم اي�ن اينت. دھند نويسنده نمی
ت��ا . گي��رد ک��رده اس��ت و از س��ويی امک��ان پ��رداختن ب��ه کمي��ت را از ت��و م��ی

به دلي�ل ش�رايط خ�اص » خشونت، زنان و اس%م«دانم، کتاب  آنجايی که می
  . اين سالھا بيشتر خواننده داشته است

  
ن�شين آن  نوي�سی ي�ک زن، آن ھ�م از ن�وع غرب�ت  مشک%ت داس�تان-پرسش 
  چيست؟

  
زن بودن ھم م�شکلی ني�ست، . نويسی مشکلی ندارد  داستان– افشاری نادره

اينج�ا . ھ�م مواف�ق ني�ستم» غرب�ت«ی  ن ب�ا واژهراس�تی م�. به ويژه در اينجا
ھم از توبره ميخورم، ھ�م . نويسم کشم و به زبان شما می من راحت نفس می

 از اين که اين کشور به من اين. پس اينجا برای من غربت نيست. از آخور
اص�% . امکان را داده است که آزادانه نفس بکشم و بنويسم، ممن�ونش ھ�ستم

ای است و تمام  شود، ولی لحظه  گاه دلم تنگ میم؛کن ھم احساس غربت نمی
  . شود می

در . به نظر من باي�د ک�ار را دوس�ت داش�ت و ب�ه آن ع�شق ورزي�د
اگ��ر . خ��ارج از ک��شور ب��ودن اي��ن خ��وبی را دارد ک��ه او= سان��سور ني��ست

خ�واھی و  ھمسری ھم باشد که بخواھد سانسورت کند، ف�ورا ع�ذرش را م�ی
. اين ھم ي�ک پ�وئن ِ ديگ�ر ِ در خ�ارج ب�ودن. چسبی رھای رھا به کارت می

تازه مجبور ھم ني�ستی اس�%می بنوي�سی، ب�ه سياس�ت ک�اری نداش�ته باش�ی و 
ب�اور کني�د خيل�ی خ�وب اس�ت آدم . مردسا=رانه را زخمی نکن�ی» نرينگی«

خواھ�د، ھرچ�ه ج�ور ک�ه  ج از کشور باشد و بنويسد ھرچه دلش م�یدر خار
 ک�ه م�ن داني�د دان�م م�ی نم�ی. خواھ�د خواھد و ھر چق�در ک�ه دل�ش م�ی دلش می

ک�ه ن�ود س�ال از عم�ر ص�د و عاشق محمدعلی جمالزاده ھستم؛ به اين دلي�ل 
 پارس�یاش را در اروپ�ا گذران�د، ول�ی ھمچن�ان ايران�ی مان�د و ب�ه  ھفت ساله

 ت��ازه م��ن. ھ��ای آن جامع�ه را ب��ه طن�ز و نق��د ک�شيد ش��تيھا و کج�ینوش�ت و ز
ی ديگ��ری ھ��م دارم و آن زن ب��ودن اس��ت و از زن��ان نوش��تن؛ مواف��ق  اس��لحه
  ! نيستيد؟
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  ی پاک شده نامه

  

گف�ت اگ�ر  م�ی. ام ، پاک کردهاش را نخوانده زد که چرا نامه غر می  
س�تم آن را دوب��اره وقت�ی خوا. دادم آن را خوان�ده ب�ودم، حتم�ا ج��وابش را م�ی

ک�رد خ�ودش را ج�ای  نم�ی. بفرستد، گفت که ديگر در آن حال و ھ�وا ني�ست
ی  ک��نم؛ روزی ص��دتا نام��ه م��ن بگ��ذارد ک��ه روزی ھزارت��ا نام��ه درياف��ت م��ی

ی مسخره؛ و البته کلی ھم بدوبيراه  ی عاشقانه فدايت شوم؛ روزی ده تا نامه
رافي��ک اي��ن ھم��ه در ت» آدم«ش��ود  ک��رد ک��ه م��ی فک��ر نم��ی. و چ��رت و پ��رت

  .   ھا را ھم اشتباھی پاک کند»خوب«ايميل و نامه و مسيج و زھرمار، 
ام را پوش�يده ب�ودم، ب�ا ش�لواری ج�ين؛ موھ�ام  من بليزر بنفش تي�ره  

او ام��ا ھم��ه چي��زش . ام��ا زي��ر ب��اران ري��ز اس��فند م��اه، س��يخ س��يخ ش��ده بودن��د
و م�ن ھ�ی درست بود؛ کت و شلوار و سايز لباس و رنگ لباس و اندامش؛ 

پرس��يدم ک��ه چ��را باي��د م��رد ب��ه اي��ن خوش��گلی ب��رای م��ن نام��ه  از خ��ودم م��ی
  بنويسد؟ 

اش ب�ه آلم�انی باش�د؛ گوي�ا ک�%س  ت�ازه کل�ی زور زده ب�ود ک�ه نام�ه
اش يک عکس سياه ب�ود ک�ه  يادم ھست که روی جلد نامه. رفت زبان ھم می

 ان�داخت با حروف =تين چيزی روی آن نوشته شده بود و ھمين ب�ه اش�تباھم
گف�ت ديگ�ر آن ح�ال و  م�ی. ک�رد که شايد ايميلی تبليغ�ی باش�د؛ ام�ا قب�ول نم�ی

» زرت«ھوا را ن�دارد و بھ�ش برخ�ورده ک�ه آن ھم�ه زحم�ت ک�شيده و م�ن 
  . ام اش را پاک کرده نامه

توانست ويروس يا تبليغ باشد؛ پايش را ک�رده ب�ود  اش می گفتم نامه
دان�ی؛ فع�% ک�ه موھ�ای   خودت م�یگفتم. داد توی يک لنگه کفش؛ وا ھم نمی

از ھم وا رفته و خط » ميک آپم«من زير اين باران ريز، سيخ سيخ شده و 
  . چشمم ھم راه افتاده است؛ اما برای او اص%  مھم نبود

نيک برويم؛ فک�ر ک�ردم اينط�وری  /با=خره قرار شد با ھم به پيک
پ��اک ش��ده، چ��ه ی ک��ذايی  فھم��م در آن نام��ه آورم و اص��% م��ی از دل��ش درم��ی

  . نوشته بود
باز ھم شيک بود و خوش تي�پ و خ�وش ان�دام و م�ن ب�ا اي�ن لب�اس 

  ! ورزشی سفيد، خيلی بدترکيب
دي��د؛ ب��اورم  م��ی» نظي��ر ب��ی«دان��م از ادب ب��ود، ي��ا واقع��ا م��را  نم��ی

ب�زی و اي�ن لب�اس ورزش�ی ک�ت و گن�ده  شد که مرا با اين ابروھای پاچ�ه نمی
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ھ�ا را  س�بد خ�وراکی. باش�م» نظي�ر ب�ی«] کند یکه آدم را مثل غول بيابانی م[
ام  م�ن ھ�م پت�وی ک�وچکی را پ�شت دوچرخ�ه. اش بار زده بود پشت دوچرخه

ام  دوچرخ�ه» خ�ورجين«ی کوچ�ک آبج�و ھ�م ب�ه  چند تا شي�شه. گذاشته بودم
سرازير ش�دند؛ کي�ف ک�وچکم را دور کم�رم ب�ستم ک�ه وقت�ی نب�ود، ي�ا نگ�اھم 

  .ندازمام نگاھی بيا کرد، به آئينه نمی
ک�رديم  می» خرکش«ھا را  دوچرخه. رفتيم دو کيلومتر بايد راه می

ش�دم و  اگ�ر تنھ�ا ب�ودم، س�وار م�ی. که فرصتی ب�رای گ�پ زدن داش�ته باش�يم
رق�صيدم، ت�ا درآورم  رفتم؛ ولی فع% بايد به ساز اين مرد خوش تيپ م�ی می

  . اش چه نوشته بود در نامه
پيک «يا حاضرم با او به خواست بپرسد آ دست آخر لو داد که می

  !  بروم؛ لوس» نيک
  

  ١٣٩٠ اسفندماه ٢۴

    مي:دی٢٠١٢ ماه مارس ١۴
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  مردان مشنگ خدا
  
  

    
k آزاد ش��د و ب��ه خان��ه  پ��ارتی ب��ازی ک��ار خ��ودش را ک��رد؛ لط��ف  
. دان���ست دوس���ت دارد نن���ه ب���رايش آش بلغ���ور پخت���ه ب���ود ک���ه م���ی. برگ��شت

 دوا و درمان ھم نشده بود که بتواند چيزی ب�ه .ھايش را شکسته بودند دندان
» حراس��ت«خواس��تند چراغ��انی کنن��د ک��ه  اش م��ی روز آزادی. دن��دان بگي��رد

... ننه فقط توی حياط چند تا =مپ رنگی روشن کرد و گوس�فندی. نگذاشت
  . نيامدند» ترس«ھاشان از  چند نفری را ھم دعوت کرد که خيلی

د که يک وقت مردم لطفی به دادن ھا سر کوچه کشيک می حراستی  
تولي�د ن�شود؛ يک�ی از وظايف�شان ھم�ين ب�ود ک�ه » قھرمان«k نکنند و  لطف

ش��ان  مل��ت؛ چ��ون قھرم��ان» س��ازی قھرم��ان«س��نگ بياندازن��د ت��و خ��ط تولي��د 
  ! کرد نمی» تحمل«ديگری را » قھرمان«سيدعلی 

ھ��ا  k نباش��د، ول��ی ب��ازاری خواس��ت س��ر ب��ه ت��ن لط��ف س��يدعلی م��ی
ن را کرده بودند توی يک لنگه کفش که اگر يک م�و از س�ر ش�اه جفت پاشا

س��يدعلی . گردانن��د ک��م ش��ود، تخ��ت و بخ��تش را برم��ی» ح��اجی نفت��ی«پ��سر 
ی  k را بي��ست و دو س��ال ت��وی زن��دان نگ��ه داش��ت، بع��د ھ��م ب��ه بھان��ه لط��ف

  .ولش کرد» عفو رھبری«
قات��ل . گرفت��ه بودن��د» ت��رور انق%ب��ی«ی ي��ک  لطف��ی را ت��و ق��ضيه  

k که ت�و ص�ف نم�از جمع�ه، آن جل�و اي�ستاده  لی ھمانجا نفله شد و لطفاص
  ... بود، دست و بالش زخمی

ق��اه ق���اه » تعزي��ر«گفتن��د عقل��ش ش��يرين اس���ت و روی تخ��ت  م��ی
ھ�ای  بع�د چ�رک. خندي�د کردند، باز ھ�م م�ی خونين و مالينش که می. خندد می

ی علی جام ته ته به و=«: گفت داد و می کف پايش را نشان ھم بندھايش می
  »!کنم رم اونجا با حوريا کيف می بھشته؛ می

  !ای خنديد؛ آن ھم چه خنده و باز می
ب�ا شناس�نامه و عقدنام�ه، » ھ�ای ش�رعی م%ق�ات«توی يکی از آن 

k  مجي�د ش�کل لط�ف. شکم زنش با= آمد و حا= پسرش بي�ست س�الی داش�ت
  .  اس نشده بودبود؛ فقط دندان داشت، عقلش شيرين نبود و سرش ھم ت
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مجي��د زي��ر دس��ت . k زن��دگی را ول ک��رده و رفت��ه ب��ود زن لط��ف
ھ�ا ھ�م  ک�رد؛ ش�ب ش�اگردی » ح�اج عم�و«ی  ب�زرگ ش�د و ت�و حج�ره» ننه«
س�وخت؛ ام�ا  k م�ی مجي�د البت�ه دل�ش ب�رای لط�ف. خوان�د درس م�ی» اکابر«

ھا  بود؛ چون بعضی» آدمکش«ی يک  زد که بچه بيشتر شور خودش را می
  .انداختند بازار دستش میتوی 

  : k ھنوز نرسيده، مجيد پرسيد لطف
  » ؟!ننه جون، اين ھمه بساط برای يک آدمکش«

زبونتو گاز بگي�ر بچ�ه، ت�و چ�ه «: ننه دو بامبی زد توی سرش که
  »!کنن؟ فھمی مردان خدا چی می می

  ! کنند به تخمش که مردان خدا چه می
گفتن�د  ھ�ا م�ی حراس�تی. ک�رد ھر کس داستان را طوری تعري�ف م�ی

  . حيف که عقلش شيرين است؛ وگرنه تا حا= صد تا کفن پوسانده بود
. آم��د ھ��ا از اي��ن ھم��سايگی خوش��شان نم��ی چن��د ت��ا از در و ھم��سايه

خان��ه را س��پرد ب�ه بنگ��اھی ک��ه ب��رايش م��شتری پي��دا » نن��ه«ب�رای ھم��ين ھ��م 
 نم��ک ھ�ا ش�ايد ھم�سايه» ت��ر پ�ائين«خواس�ت از ش��مال ش�ھر برون�د  م�ی. کنن�د

» ھ�ا آدمک�ش«ی  خرن�د؛ خان�ه بنگاھی گفت�ه ب�ود خان�ه را نم�ی. نشناس نباشند
  . شان بياندازند ترسند سنگ به خانه مردم می. مشتری ندارد

م�رد «گف�ت  ب�ه خ�ودش م�ی. لطف k اسمش را ع�وض ک�رده ب�ود
ک�ه » لطف�ی«گفتن�د  کرد؛ ولی بقي�ه م�ی صداش می» مرد خدا«ننه ھم » خدا

  . دآور حرصش را درمی
فردای ھمان شب توی حياط و زي�ر ن�ور مھت�ابی، ھم�ان ط�ور ک�ه 

داد، مجي�د دس�تش را  ک�رد و ب�ه ق�ل ق�ل س�ماور گ�وش م�ی چپقش را چاق می
خ���ب، آق���ا ج��ون تعري���ف کن���ين ببي���نم چيک���ار «: گذاش��ت روی زان���وش ک���ه

  »کردين؟ می
  : اش را گذاشت روی دست مجيد که k دست چروکيده لطف

  »؟!سر جونچی دوس داری بشنفی پ«
  چه دوست داشت بشنود؟ 

آي��ا اي��ن . دان��ست چ��ه بگوي��د آنق��در اط%ع��اتش درھ��م ب��ود ک��ه نم��ی
  پيرمرد تکيده که حا= پنجاه سالی داشت، ارزش اين ھمه تحقير را داشت؟ 

  : k چپقش را چاق کرد و زير لبی گفت لطف
  »!دوئی پسرجون، بھشت چه جای قشنگيه نمی«

اگ��ر س��يدعلی ب��و . بھ��شت فک��ر ک��ردبع��د چ��شمانش را ب��ست و ب��ه 
ک�رده، ام�انش » مع�دوم«k ب�ه ع�شق بھ�شت، چن�د نف�ر را  برد ک�ه لط�ف می
  !  است» غاصب«کرد سيدعلی  بدبخت خيال می. داد نمی
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ھ�اش واداده و چپي�ده بودن�د زي�ر عب�ای و=ي�ت  ای خيلی از ھمدوره
ی   جيف�هخواس�ت وا بدھ�د؛ مگ�ر داد؛ اص% نمی k وانمی سيدعلی؛ ولی لطف

  !ارزيد؟ دنيا چقدر می
ھ���ای  ت���ر از اي���ن زن بھ���شت پ���ر از ح���وری ب���ود؛ خيل���ی خوش���گل

بعد ياد س�يدعبدk افت�اد . کشيدند می» زير ران«ای که رفقای سابقش  صيغه
ھ��ای م��شکوک ب��ه  م��ردک داد چن��د ت��ا از اي��ن زن. ک��ه اي��دز گرف��ت و م��رد

م�رد؛ ھ�م از غ�صه، کرد، اعدام کردن�د؛ ول�ی  را که با آنھا حال می» ايدز«
  !ھم از ايدز

ک�سی اي�دز » بھ�شت خ�دا«ت�و . ھ�ا نداش�ت k از اي�ن نگران�ی لطف
از » اع%علي�ين«تو . ھا مال اين دنيای دون و دنی بودند اين مرض. نداشت

  .اين خبرھا نبود
  »!آقاجون، جوابمو ندادين«: مجيد گفت

  :خنديد که. k يادش آمد که پسرش منتظر است لطف
  »رت خبر نداری، پسر جون؟از ماد«
  »!گذاشت برم سراغش نه آقاجون، حاج عمو نمی«

ھای سفت و ق�رص ب�ازار ب�ود و از ھم�ان  حاج عمو، يکی از پايه
اول ننه و مجيد را زي�ر پ�ر و ب�ال گرفت�ه ب�ود؛ ب�ا اي�ن ھم�ه از دس�ت ب�رادر 

قن�د «آمد س�يدعلی  مشنگش عصبانی بود؛ ھم عصبانی بود و ھم زورش می
برای ھمين ھم پيغام و پسغام داده ب�ود .  روی داداشش بلند کنددست» شکن

ک�نم، اگ�ر  که سيدعلی به و=ی علی تخت و بختت را روی سرت خراب می
  !يک مو از سر آقا داداشم کم بشه

k ھم م�ال آن س�الھای اول ب�ود؛ زم�انی ک�ه ھن�وز  لطف» تعزير«
زحمت «ر کشيد و شد بعد که اسدk ريق رحمت را س. سيداسدk زنده بود

چن��د ب��ار آم��ده ب��ود . س��يدعلی گف��ت ک��ه دس��ت از س��رش بردارن��د» k علي��ه
. مرخصی و برگشته ب�ود و خ%ص�ه زن�دانی ب�ود، ام�ا ن�ه درس�ت و ح�سابی

  .ريش سيدعلی بدجوری توی بازار گير بود
k و چمباتم��ه زد  نن��ه ي��ک چ��ای داغ قن��د پھل��و گذاش��ت جل��و لط��ف

ھ�ا را س�ر ح�وض آب  نعلبک�ی/ز آن سينی استکانپيش ا. ھمانجا پای سماور
بعد سفره را جمع کرد و گذاشت توی ديگ ن�ان و . کشيد و آورد کنار سفره

  . سينی غذاھای مانده را ھم گذاشت آن کنار
  »!ننه بسه ديگه بشين، ببين آقاجون چی ميگه«: مجيد گفت

حاج عموت ھ�م . ام ھا را شنيده من ھزار بار اين حرف«: ننه گفت
حا= ديگر ھ�شت س�ر عائل�ه . زد؛ منتھی وقتی جوان بود ھا می ز اين حرفا

  » !داره و شده مرد کار و زحمت



 ٢٢

 

ھای دوم و سوم حاج عمو خبر نداشت؛ اگر داشت  البته ننه از زن
  .k بود مرد خدا برای ننه ھمين لطف. کرد يک طور ديگری حساب می

 مي��شه م��نم ب��رم نن��ه، خ��دا از دھن��ت ب��شنفه؛ يعن��ی«: k گف��ت لط��ف
  » ی خدا؟ زيارت خونه

برمت�ون؛ اگ�ه  کنم، می آقاجون خودم پولھامو جمع می«: مجيد گفت
برام تعريف کن�ين ک�ه م�ردای خ�دا چيک�ار ميک�نن؛ اي�ن نن�ه خيل�ی س�رکوفت 

  »!زنه شما رو به من می
. زن��ی، جوون��ه و نااھ��ل نن��ه چ��را س��رکوفتش م��ی«: k گف��ت لط��ف

  »...فھمه؛ قدر بابای فداکارشو بزرگتر که شد قدر باباشو می
برام تعريف کنين؛ شما رو بخدا تعريف کن�ين؛ حتم�ا «: مجيد گفت

  » ...مثل فيلمھای ھاليووديه
ھ���اليبود چي���ه پ��سرجون؛ آق���ات م���رد «: نن��ه زد پ���شت دس���تش ک��ه

  »!فھمی، مرد خدااااااااااا خداست؛ می
  .k باز شد؛ تا بناگوشش باز شد نيش لطف
  »ترسيدين؟ ن نمیآقاجو«: مجيد گفت

ترسی پ�سرجون؛ وقت�ی دس�ت عل�ی ب�ه  از چی می«: k گفت لطف
  »ترسی؟ ھمراته، از چی می

  »!تعريف کنين آقاجون، شما رو به خدا تعريف کنين«
k را بک�شد  خواست زير زب�ان لط�ف می. کرد مجيد نقش بازی می

  . ددانست اگر دنده خ%ف برود، محال است لطفی چيزی را لو بدھ و می
k، خون، نماز جمعه، اسلحه، امام جمع�ه، بھ�شت  توی ذھن لطف

ب�ست و ھم�انطور ک�ه  ھ�ايش را م�ی چ�شم. و حوريھا ھمه با ھ�م ق�اطی بودن�د
ک�رد و  فک�ر م�ی» اوستا«چرخاند، به  اش را می تسبيخ شاه مقصود صد دانه

خوشا به سعادتت اوستا؛ کاش زودتر به زيارت�ت «: کرد زير لبی دعاش می
  » !م و دستت را ببوسمبيا

  .شد و چشمانش پر از اشک می
  : ی لطفی را بگيرد و سرش داد بزند که خواست يقه مجيد می

تو آدمکشی پيرمرد لھيده، تو تروريستی، ق�اتلی؛ م�ن از اي�ن ک�ه «
ای،  کشم؛ از اين که تو نه تنھ�ا از جناي�اتی ک�ه ک�رده ی توام، خجالت می بچه

  » !شود  ھم ھستی؛ دلم ازت آشوب میپشيمان نيستی که منتظر جايزه
عقبمان�ده » شيرين عقل«ی  توانست به اين پيرمرد لھيده اما چه می

ای  ای م�ردک؛ ت�و عق�ب مان�ده ی پنج�اه قف�ل ش�ده تو ت�و دھ�ه«: بگويد؟ بگويد
  » !توانی بکشی، تا بگويی کشتن بد است؟ فھمی که نمی بدبخت؛ تو نمی

  فھميد؟ ولی مگر می
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ش را ک�ه پ�يش از اي�ن پ�شت در حي�اط جاس�ازی ا مجيد کوله پ�شتی
زد و نن�ه رفت�ه  کرده بود، برداشت؛ درست ھمان زمانی که لطفی چرت می

ھ��ا را بيان��دازد، آن را ب��ه دوش ک��شيد و در خان��ه را ب��ست و  ب��ود رختخ��واب
  ! کليد خانه را ھم پای سماور گذاشته بود. رفت

بگي��رد؛ فاص��له » مق��دس«ھ��ای  رف��ت ت��ا از اي��ن آدمک��شی مجي�د م��ی
آدم » س�کس ت�وی =ھ�وت«که برای » مردان خدای حشری«حالش از اين 

  !  خورد کشتند، بھم می می
  
  

  ١٣٩٠بھمن ١٩

   مي:دی٢٠١٢ فوريه٨
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  جان...کافه...قطار

  

ی ش�کفته را فرام�وش  ترسم اين ح�س ت�ازه ترسم يادم برود؛ می می  
ھ�ا؛   ھ�ا و نگف�تن ل و ق�ال گف�تنکنم؛ يا کمتر حس کنم؛ يا کمرنگ ش�ود در قي�

م�ورد ِ آن�انی ک�ه رف�ت و  ھ�ای ب�ی ھا و آم�دن رنگ شود در کشمکش رفتن بی
آمدشان تاثيری در زندگی ندارد؛ خودشان ھم تاثيری ندارند؛ اگر ھم نباشند 

ش���ود؛  آورد؛ ھ���يچ ج���ای زن���دگی خ���الی نم���ی ھ���يچ کج���ای زن���دگی ک���م نم���ی
  دانستيد؟ می

. لبخن�دی زد و س�وار ش�د. ش افتادشد، چشمم به چشم سوار که می
اش را  س�اک دس�تی» ھ�ن ھ�ن کن�ان«راست آمد کن�ارم بن�شيند، ام�ا پيرزن�ی 

کم��ی مک��ث . کن��ارم گذاش��ت و خ��ودش را روی ص��ندلی روبروي��ی تمرگان��د
  .  ست که بتوانم ببينمشتر، طوری نش طرف بعد کمی آن. رفتکرد و 

ن�و ب�ه رن�گ ک%ھی کپی داش�ت و پ�التويی ب�ا=ی زا. قدش بلند بود
را پ�شت » ب�وس«ی پالتو را با= زده بود و م�ن م�ارک  خاکستری تيره؛ يقه

در . دس��تانش مت��ين بودن��د؛ انگ��شتانش ھ��م مت��ين بودن��د. ی پ��التوش دي��دم يق��ه
زد و بوی عط�ر  انگشت ميانی دست چپش انگشتری ط%ی درشتی برق می

  .  نواخت اش از ھمان فاصله ھم مشام را می کارتيه
ھ�ايم را و اي�ن  ام را ن�شانش دھ�م و لبخن�دم را و گون�ه هخواستم خند

ني�ستم؛ اگ�ر اوق�اتم تل�خ اس�ت، ب�رای اي�ن اس�ت ک�ه » عنقبد«که آنقدرھا ھم 
اوقاتم از اين ميھم�ان ناخوان�ده تل�خ اس�ت . نتوانسته کنارم يا روبرويم بنشيند

  .  از نزديک ببينم و حس کنم راکه نگذاشت متانت دستانش
  : نگاھی کردم و پرسيدم»  پيرزن لھيده«به 
  »ايد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زيبا ھستند؛ يا رنگشان کرده«

» ج�ان«لبخندم اما رو به سوی مرد داشت؛ آخ يادم رفت؛ اس�مش 
اي��م،  ی زي��ر فرودگ��اه نش��سته ب��ود؛ بع��دھا يعن��ی ھم��ين ح��ا= ک��ه ب��اھم در کاف��ه

ھ�ستند و اس�ت؛ پنج�اه س�ال دارد؛ دس�تانش مت�ين » ج�ان«فھميدم که اس�مش 
انگ�شتانش زيب��اتر؛ ب��ا ھم�ان انگ��شتری ط��%ی درش�تش و عط��ری ک��ه ديگ��ر 

  . زياد از من دور نيست
   

. رفته است پالتوی ھر دومان را بياورد که با ھ�م ب�ه س�ينما ب�رويم
  . قرار است تمام امشب را با ھم باشيم. ای روی اکران است فيلم تازه
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دھ�د وقت�ی  م�یچ�ه ح�س خ�وبی ب�ه م�ن . دستانش ھنوز متين ھستند
گي��رد، ت��ا بپوش��م؛ ش��الم را مرت��ب  پ��التوم را م��ی» جنتلمنان��ه«گ��ردد و  برم��ی

واتش را راس�ت و ري�س ک�نم؛ آرام�شی مت�ين در اي�ن اگذارد کر کند و می می
  !ھا سرمای تنھايی

ھاس��ت ب��ا ھم��يم و انگ��ار ک��ه  در ھم��ين چن��د س��اعت انگ��ار ک��ه س��ال
  . ای داريم ھاست زندگی شادمانه سال

نزديکيم؛ چقدر حرف داريم با ھم و به ھم ب�زنيم؛ چق�در چه به ھم 
  !خنديم؛ چقدر با ھم خواھيم خنديد؛ واااااااااااااای با ھم می

  

  ١٣٩٠ بھمنماه ٢۴

   مي:دی    ٢٠١٢ فوريه ١٣
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  !رسپسيون بھشت

  

  
ت��و » ش��يک و پي��ک«ورودی بھ��شت، درس��ت مث��ل ورودی ھتل��ی   

ب�ا ھ�م واردش » م�اری«ب فران�سه، ک�ه م�ن و ناف پاريس بود، يا مث% جنو
  .شده بوديم

ای  زن��ی ک��ه پ��شت پي��شخوان اي��ستاده ب��ود، جليق��ه و دامن��ی س��ورمه
شد، ب�از  اش را تا می اش، بلوزی آبی راھراه، که يقه زير جليقه. پوشيده بود

ک��رد؛ چ��ه رس��د ب��ه  ی ج��وانش، دل م��را ھ��م آب م��ی چ��اک س��ينه. گذاش��ته ب��ود
ر ورود ب�ه بھ�شت ک�ه ھ�يچ اث�ری از وجودش�ان آنج�ا اھالی م�ذکرِ  در انتظ�ا

ی م�ذکری   بودن�د، ي�ا ھ�يچ نک�ره يا اينجا را ھ�م تفکي�ک جن�سيتی ک�رده. نبود
  ! ماند درمی» مشيت k خيرالماکرين«آدم گاه در . راھی بھشت نبود

چند زن ديگر ھم با ھمين اونيفورم آنج�ا بودن�د و داش�تند ب�ه ديگ�ر 
دادن�د و ب�رای  س�رويس م�ی» ع�ز و ج�ل«ی ھای بھ�شت م�درن خ�دا مشتری

  !فروختند می» ژتون«شام و ناھار 
باي�د آن را پ�ر  ي�ک ف�رم داش�تيم ک�ه م�ی] م�ن و م�اری[ھر دوی ما 

فرم، ليستی بود که ھرکداممان جايی را برای نوشتن وض�عيتمان . کرديم می
ماری از ب�س ھ�ول ب�ود، ھم�ان اولِ  لي�ست را پ�ر ک�رد و . کرديم اشغال می

زن پشت ميز، برگه را از زير دستش برداشت و گذاشتش جل�و . رفتکنار 
  . من

  کجا را پر کنم؟ : پرسيدم  
  .انتخاب با شماست: گفت  
گف�ت اگ�ر بنوي�سم، م�سلمانم؛ ب�رايم بھت�ر  ماری ھی زير گوش�م م�ی  

شود؛ شايد جای بھتری نصيبمان شود؛ شايد تو بھشت ھم با ھ�م باش�يم و  می
] حا= خود انترش مسيحی بود ھ�ا[بخنديم » ردھام«مثل ھمين دنيا به ريش 

دروغ » قاص�م الجب�ارين«آدم ک�ه ب�ه خ�دای . من خنديديم و محل�ش نگذاش�تم
  گويد؟  گويد؛ می نمی

زن کليددار بھ�شت، لي�ست را از زي�ر دس�ت م�اری ک�شيد و آن را 
ھ�ا  تا جای خالی داشت که من بايد يک�ی از آن» نه«گذاشت جلو من؛ ليست 

  . دمکر را پر می
  » کجا را پرکنم؟«: پرسيدم  
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  »!ھر جا را که دوست داريد«: گفت
  »!دين بی«: نوشتم» دين؟«: من در رديف ششم که نوشته بود

  » !کرديد ولی اينجا را نبايد پر می«: زن گفت  
ای پ�شت ده ت�ا در  خانم ج�ان، م�را گذاش�ته«: عصبانی شدم و گفتم

گ�ويی ھرج�ا را ک�ه  ت؛ بع�د م�یدانم پشتشان چه خبر اس� ی سياه که نمی بسته
ام، غ�ر  ک�رده» انتخ�اب«خ�واھی انتخ�اب ک�ن؛ ح�ا= ک�ه يک�ی را شان�سی  می
  »ام زن حسابی؟ زنی؛ مگر من کف دستم را بو کرده می

يکی ديگر از ھمان زنان سينه چ�اک، ت�ا ص�دای م�ا را ش�نيد، آم�د 
 من صدايم را گذاشته بودم روی سرم و از فضولی زن. که به دادمان برسد

ھ��ای ھت��ل بھ��شتی ھ��م  ی م��شتری بقي��ه. ک��ردم ش��کايت م��ی» ح��ق انتخ��ابم«در 
  . کردند سرشان را برگردانده بودند و نگاھمان می

گرفت که ول کن؛ اينجا ھت�ل خداس�ت؛  ماری ھی مرا نيشگون می
اينقدر خودت را لوس نکن؛ حا= که چيزی ن�شده؛ ج�ای ديگ�ری را ام�ضاء 

  ! کن
 را ک�ه ع%م�ت زده ب�ودم، داش�ته خواس�تم ع�دل ھمانج�ا من ام�ا م�ی

  کرد؟ اص% به او چه مربوط بود که تو کار من دخالت می. باشم
صدای زنگ در را از آن سر دني�ا از پ�شت پي�شخوان بھ�شت خ�دا 

  !عوضی» دنی«شنيدم و دوباره افتادم تو ھمين دنيای 
  ! ام؟ نکند زنک خيال کند که حق با او بوده، و من واداده  

    ااااا؟وااااااااااااا
  

  ١٣٩٠ ديماه ٢١

  مي:دی٢٠١٢ژانويه ١١
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  وقتی من نباشم

  
آوردم؛ داش�ت  چيزی در گلويم گير کرده بود ک�ه باي�د بي�رونش م�ی  

دست کردم بيخ گل�وم و آن . کشت گرفت؛ مرا می کرد؛ جانم را می ام می خفه
م ی درون�� بي��رون ک��شيدم؛ بي��رون ک��شيدم و ھم��ه] ک��ه بخي��الم زي��ادی ب��ود[را 

  . از حلقم بيرون آمد؛ پشت سرھم بيرون آمد] ھمچون طناب داری[
ھا را  ام آويزان بودند؛ آن ھايم روی سينه ام نگاه کردم؛ ريه به سينه

ش��د؛ داغ بودن��د؛ داغ و داغ و  ھ��ا بخ��ار بلن��د م��ی بي��رون ک��شيده ب��ودم؛ از آن
  . تبدار؛ بعد قلب و جگرم را بيرون کشيدم

گرگ�ی آنج�ا اي�ستاده ب�ود ت�ا .  خبر ک�رديکی با موبايلش آمبو=نسی
آمب��و=نس ھ��م ک��ه آم��د؛ گ��ورش را گ��م نک��رد؛ گ��ورش را گ��م . م��را پ��اره کن��د

کرد؛ ايستاده بود تا مرا ب�ه ن�يش بک�شد؛ ت�ا م�را ببلع�د و ن�ابود کن�د؛ بع�د  نمی
ک��شان زي��ر درخت��ی ب��ه  اش و خرناس��ه دس��تش را بمال��د روی ش��کم ورآم��ده

 ف�رو رود؛ چ�رت بزن�د و خ�واب بھ�شت ی پ�اره ک�ردن ت�ن م�ن خواب قيلول�ه
  . ی آنجا ھمبستر شود ببيند و با حوريھا و غلمانھای بدکاره

کيلومترھ�ا دورت�ر از ب�سترم رفت�ه . تختم راه افتاده بود و رفته بود
بلند شدم و بسترم را ديدم که سر جايش نب�ود؛ چط�ور اي�ن ھم�ه راه را . بود

  ! دانستم رفته بودم؛ آن ھم توی خواب؛ نمی
. سالھا راه رف�تم، ت�ا ب�ازگردم. کنان برگرداندم» خرکش«تختم را 

آن گ��رگ، دم در اي��ستاده ب��ود و . کردن��د م��ان ع��زاداری م��ی ق��ات%نم در خان��ه
پاسدار قتل من، از ورود دوستانم به مراسم ک�شتارم جل�وگيری . داد پاس می

 داشت و ن�م ريخت و پدر گاه عينکش را برمی مادرم آرام اشک می. کرد می
ھيچک�دام س�ياه نپوش�يده . کردن�د ھيچکدام شيون نم�ی. کرد اشکش را پاک می

مادر موھ�ايش را رن�گ ک�رده ب�ود و پ�در ب�ا ص�ورتی اص�%ح ش�ده، . بودند
صدای فرانک سيناترا از دور دستھا . روی مبل چرم سفيدمان لم داده بودند

  . خواند را می» مای وی«ی  آمد که ترانه می
ی ماس�ت؛  دانستند م�رگ، پاي�ان ھم�ه دو میھر دو آرام بودند؛ ھر 

  . ماند، مھم است پايان مھم نيست؛ آنچه می
پدر کتابھايم را روی ميز کارم چيده و ب�ا روب�انی ب�ه رن�گ ب�نفش 

عک��سم در ق��ابی س��پيد و . تزئين��شان ک��رده ب��ود] دان��ست دوس��ت دارم ک��ه م��ی[
  . زد ند میکرد و لبخ بابا گاه نگاھم می. خنديد ھا می ط%يی، به ريش گرگ
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دادن��د؛ راھ��م را ب��سته بودن��د؛ ب��وی  ام راھ��م نم��ی ھ��ا ب��ه خان��ه گ��رگ
کردم از دي�وار ب�ا= ب�روم،  ھرچه می. گندششان تمام خيابان را برداشته بود

  .ی شليک بودند ھای کشيده، آماده»گلنگدن«شد؛ گرگھا با  نمی
م���ان را پ���ر ک���رده بودن���د؛  گرگھ���ا گل���ه وار تم���ام دور و ب���ر خان���ه

شان باھم ش�يون  شان مھر بر پيشانی داشتند؛ ھمه  ريش داشتند؛ ھمهشان ھمه
  . کردند می

گ�رگ قات�ل س��رش را ب�ا= گرف��ت و ب�ه ھمخ��وابگی دم ص�بحش ب��ا 
لباس�م پ�اره ب�ود و . ی ق�تلم، ھم�ين وص�لت ب�ود ج�ايزه. دختر رھبر فکر کرد

  .  کرد بسترم در دستانم سنگينی می
م ک��ه اگ��ر روزی نب��ودم؛ ای ش��امپانی گذاش��ته ب��ود زي��ر مي��زم جعب��ه

دوس��تانم بنوش��ند؛ ام��ا ن��ه آنھ��ا بودن��د و ن��ه دوس��تانم؛ آنھ��ا ھزارھ��ا کيل��ومتر 
ھ�يچکس نوح�ه . ک�رد ھ�يچکس گري�ه نم�ی. خواندند ھايم را می دورتر داستان

] ک��ه ديگ��ر نب��ودم[م��ن » س��%متی«ش��امپانی ب��از ک��رده و ب��ه . خوان��د نم��ی
. ام آنج��ا ب��ود ت��اب؛ کتابخان��هس��الن، پ��ر از گ��ل ب��ود و ت��ابلو و ک. نوش��يدند م��ی

داد؛  ام را به ھرکس دوست داشت، ھديه م�ی ھای امضاء شده کتاب» ايران«
  ! ھمراه با شاخه گلی بنفش

ام��ضاء ک��رده ب��ودم؛ ] ام کنن��د پ��يش از آن ک��ه پ��اره[ھ��ايم را  کت��اب
امضاء کرده بودم، برای آنانی که دوست�شان داش�تم؛ ب�رای آن�انی ک�ه دوس�تم 

  !دارند
ھ�ا  ش�د؛ گ�رگ م�ان پي�دا ک�نم؛ نم�ی خواس�تم راھ�ی ب�ه خان�ه ھنوز می

ش�ان ج�ای مھ�ر  ھ�ا روی پي�شانی ھ�ا ري�ش داش�تند؛ گ�رگ گذاش�تند؛ گ�رگ نمی
دادند و حالم را ب�ه ھ�م  ھا بوی سير و عرق ترشيده می سوخته داشتند؛ گرگ

  ! زدند؛ گرگھا شکل کفتار شده بودند می
تارھ��ا از ب��ه ن��يش کفتارھ��ا زي��اد بودن��د؛ کفتارھ��ا س��ير بودن��د؛ کف

  ...کشيدن تنم خوشحال بودند؛ خيلی خوشحال بودند
  

  
  ١٣٩٠ اسفندماه ١٢

  ٢٠١٢دوم ماه مارس 
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  پانسيون مرگ

  
  

. ش�ناختم مردی در را باز ک�رد ک�ه او را نم�ی. در پانسيون را زدم  
  : مرد فقط گفت. بار پيش که اينجا بودم، مرد ديگری در را باز کرده بود

  » !عکستون بھترينتون از  خود«
  ! دانستم گفت؛ کجا عکسم را ديده بود؛ نمی کدام عکسم را می

شھر پ�ر . وسايلم را در پانسيون گذاشتم و راه افتادم به سمت شھر
گرفتن�د و  م�ی» ژس�ت«از توريست بود و من در =ب%ی توري�ستھا ک�ه ھ�ی 

ج�ان آفت�اب ک�م . خوردم انداختند، وول می در برابر ھر ساختمانی عکس می
ی راه بودم، ولی  کرد و من، با اين که خسته پائيزی، صورتم را نوازش می

  . خواست شھر را ببينم دلم می
] پ�نج س�اله باش�د/توان�ست چھ�ار که م�ی[دخترک کوچک و بلوندی 

  » خانوم؛ شما مامانمو نديدين؟«: دامنم را گرفت که
دخت��رک ب��از دام��نم را . و راھ��م را ک��شيدم ک��ه ب��روم» ن��ه«گف��تم 

  »  !خوام من مامانمو می«رفت که گ
و فک�ر » !اوک�ی؛ بي�ا ب�ريم مام�انتو پي�دا کن�يم«: زانو زدم و گف�تم    

گ�ردم؛ ت�و فروش�گاھھا ن�ام م�ادرش رااز بلن�دگوھا  کردم مرکز خري�د را م�ی
  . دھم کنم و اگر پيدا نشد، دخترک را به پليس تحويل می صدا می

  .ترسيد دخترک نازی بود که خيلی می
مکت کنار خيابان نشستم و س�عی ک�ردم اش�کھايش را پ�اک روی ني  

خواستم چيزی برايش بخرم ک�ه گف�ت گرس�نه ني�ست و فق�ط مام�انش را . کنم
  . خواھد می

شان پرس�يد  يکی. ای کله سياه با پالتوھايی بلند آنجا ولو بودند دسته  
  » !نه«: ام؟ گفتم که دوربينم را نياورده
   دارم؟ دوربين» من«دانست که  از کجا می

  » !مھم نيست«: شان گفت يکی
بع����د دوربين����ی از جي����ب پ����التوی درازش درآورد و از م����ن و از 

بغل��ش ک��ردم و راه . دخت��رک ترس��يد و گري��ه ک��رد. دخت��رک عک��س گرف��ت
  . ی پليس افتادم به سمت اداره

  . دخترک گردنم را سفت گرفته بود
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  : گفتای به من زد و  کمی که راه رفتيم، يکی از ھمين مردھا تنه
  » !دخلت اومده«

س�کندری خ�وردم و افت�ادم روی . من فق�ط نگذاش�تم دخت�رک بيافت�د
يادم به آن يکی . شستم خبردار شد. ی کريھی کرد و رفت مرد، خنده. زمين

  . در پانسيون افتاد
ی زن��ده مان��دنم  دان��ستم ک��ه اي��ن دخت��رک تنھ��ا بھان��ه ح��ا= ديگ��ر م��ی

ک�ردم از  س�عی م�ی. ه افت�ادمدخترک را محک�م در آغ�وش گ�رفتم و را. است
رو نداش��ته باش��د؛ ت��ا اينھ��ا  ھ��ای باري��ک ب��روم ک��ه راه ماش��ين پ��سکوچه/کوچ��ه

  . در بروند] اگر ب%يی سرم آوردند[نتوانند 
م��رد ديگ��ری ک��ه ح��ا= پ��التويش را درآورده ب��ود، ب��ا ک��ارد ب��ه م��ن 

ح��ا= باي��د ھردوم��ان را نج��ات . ت��وان عجيب��ی پي��دا ک��رده ب��ودم. حمل��ه ک��رد
. دوي�دم ريخ�ت و م�ن مث�ل ب�اد م�ی زد و اش�ک م�ی دخترک جي�غ م�ی. دمدا می

باز در رفتم؛ ت�ا اي�ن ک�ه پ�ايم در . چند بار تھديد شدم. چند بار زمين خوردم
مرد قبلی از پشت سر و من فقط . شان از روبرو آمد يکی. ای گير کرد چاله

. خواس�تم زدم و کمک م�ی داد می. ای را محکم بکوبم فرصت کردم در خانه
  . اش افتادم زنی در را باز کرد و من با تمام سنگينی تنم توی راھرو خانه

  »!نترس...نترس«: دخترک دستش را گذاشت روی صورتم که
  .  اشک پھنای صورتم را پر کرده بود

ی  اش را نشانم داد که به حياط خانه زن صاحبخانه راه پاگرد خانه
. م�ان ک�رد پاند و راھ�یچيزکی توی مشت دخترک چ. خالی بغلی راه داشت

از =ی . چي�زی آنج�ا نب�ود» مق�وا«ی کناری خالی بود و بجز چند تکه  خانه
مردھ�ا ب�ا م�شت ب�ه . ک�ردم ی اتاق با=يی کوچه را نگاه می ھای افتاده کرکره

ش��ان ت��ا چن��د  دادن��د؛ ص��دای عرب��ده کوبيدن��د و فح��ش م��ی ی زن م��ی در خان��ه
  . دادند وی کوچه و فحششان میھا ريخته بودند ت ھمسايه. رفت فرسنگی می

زن . دانم چقدر طول کشيد، تا صدای آژي�ر اتومبي�ل پل�يس آم�د نمی
از ھم�ان پ�شت . يکباره پليس تمام محل را پ�ر ک�رد. پليس را خبر کرده بود

  . زدند بند  ھا ديدم که دوتاشان را دست ی اتاق با=يی، از =ی کرکره پنجره
دخت��رک را . راز ش��دمنف��س عميق��ی ک��شيدم و روی زم��ين لخ��ت د

دخت��رک اش��کھايم را . ک��ردم زار زار گري��ه م��ی. بوس��يدم درآغ��وش گ��رفتم و 
  » !من اينجام... نترس...نترس«: گفت کرد و می پاک می

  !ھام در ھم شده بودند اشکھا و خنده  
م�ادر دخت�رک آنج�ا منتظرم��ان . ی پل�يس ب��رد پل�يس م�ا را ب�ه اداره

بيچ��اره . شيد و از م�ن ت�شکر ک�ردکن�ان دخت�رش را در آغ��وش ک� گري�ه. ب�ود
  . دانست که دخترش، جانم را نجات داده است نمی
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تا آنجا که ي�ادم [ھا را دستگير کرده بودند و من  دوتا از تروريست
  شان را برای پليس شرح دادم ی بقيه ريخت و قيافه] بود

  . فردا با اولين پرواز از آن کشور کوفتی گريختم
  ... خيلی وحشتناک بود

  ... يادم رفت شماره تلفن مادر دخترک را بگيرمحتی
  

  ١٣٩٠ اسفند ١١

   مي:دی٢٠١٢اول ماه مارس 
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  خواھد برود؟ می

  

  

ھای م�را از گوش�ه و  پاره/تکه. را گذاشته است روی تختچمدان   
ھم�ين ھ�ايی از ت�نم را ک�ه ت�ا  گذارد؛ تکه کند و در چمدانش می  میکنار جمع

ناگوش�ش، ھ�وش از ای از ب�ويش را ک�ه در ب تک�ه. ستانش بودندروزھا در د
را ک���ه روی پي���راھن خوش���ريخت ام  ھ���ايی از بوس���ه تک���ه. بردن���د س���رم م���ی

گ�ويم ک�ه ماس�ک ل�بم بودن�د و ح�ا=  ان�د؛ رژ ل�بم را م�ی اش نق�ش ب�سته مردان�ه
مردگ�ی  تنم، خودش را ب�ه م�وش. برد ا ھم میمر. برد دارد ماسکم را ھم می

ھ���ا؛ در  موش���ه/ درون چم���دانش پنھ���ان ش���ود؛ در آن گوش���هزده اس���ت، ت���ا
ھای ديواری و در کيف لپ تابش که آن را ھم کناری گذاشته است، تا  جيب

  . با ھم بروند
ت�ا . عکس مرا که روی ل�ب ت�ابش ق�اب ک�رده ب�ود، برداش�ته اس�ت

ام�ا م�را برداش�ته اس�ت زدم؛  ھمين امرور آنجا بودم و داشتم به او لبخند می
خواھد بگويد ک�ه  د می=ب. ی يک دلقک را آنجا کاشته است خرهو عکس مس

ھ�د ب�ه تم�ام ب�وس و کنارھام�ان خوا می. ای با من داشته است زندگی مسخره
ای اس�ت رفت�نش، ام�ا  خواھ�د بگوي�د ک�ه ک�ار م�سخره يا م�ی. وار بخندد دلقک

د توان� اش اي�ن ني�ست ک�ه نم�ی البته اين معنی. تواند نرود ی نمیبايد برود؛ يعن
  !ام که اينھا چه فرقی با ھم دارند؟ تواند نرود و من مات مانده نمی. دبمان

ی  يک��شنبه. ت ن��ه ص��بح روز يک��شنبه اس��تس��اع. زن��د  ح��رف نم��ی  
دوش . ی س��حر ک%ف��ه اس��ت ح��ا= از کل��ه. ر در م��ن پيچي��ده ب��ودپ��يش ت��ا ظھ��
اش  ام، ت�ا وسوس�ه قھ�وه را ک�ه ب�ار گذاش�ته. زن�د م نمیحرف ھ. نگرفته است

. س��تموب��ايلش ج�ا مان�ده ا. افت��د ب�ه س�مت در زن�د و راه م�ی ، کن�اری م��یک�نم
  . ی اولش جا مانده است مان روی صفحه ھنوز عکس دوتائی

. اش را داش�ته باش�م خواھد شماره حتما نمی. زمش نداردگويد = می
اش  موبايل ت�ازه. رود کشد و می ش را میراھ. زند موبايل ديگرش زنگ می

م عک��س ھم��ين دلق��ک را در پوزي��سيونی ديگ��ر کاش��ته آنج��ا ھ��. بي��نم را م��ی
  . کند است؛ با دھانی خونالود و چشمانی دريده که حالم را بد می

ش�وم  م�ن خ�الی م�ی. شود رود، خانه خالی می ھا که پائين می از پله
آش�پزخانه، ات�اق خ�واب، حم�ام . شود و ھمه چيز انگار از ھمه چيز تھی می
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آورند که تا ھمين ديشب خوشبخت ب�ودم و  یی آن چيزھايی که يادم م و ھمه
  . يکباره، ھمين چند ساعت پيش بدبخت شدم؛ از ديشب تا صبح بدبخت شدم

ي�ادم . خ�ر ديگ�ر ب�ا م�ن خ�وب نب�وديد ک�ه روزھ�ای آآ حا= يادم می
ي�د ک�ه آ ي�ادم م�ی. ش�د يد که ک%فه ب�ود؛ ک�ه س�ر ھ�ر چي�زی دعوام�ان م�یآ می

نش�ست  ی ات�اق ن�شيمن م�ی ا پشت پنجرهھ کرد؛ و گاه ساعت  نمیاص% نگاھم
دي�د و ب�ه  لخ�تم را ھ�م نم�ی. ددي� ھ�ای ق�شنگم را نم�ی لباس. کشيد و سيگار می

ی ات��اق  و ھ��م پري��شب را ت��ا ص��بح روی کاناپ��هی فوتب��ال، ھ��م دي��شب  بھان��ه
  . نشيمن سرکرد

  . کنم  چمدانش را نوازش میمينشينم روی تخت و جای خالی
  

آن ک�س ک�ه . گ�ذارد زی را ج�ا م�یرود؛ ھمي�شه چي� آن کس که م�ی
انگي�ز  در آغ�از خ�اطرهتوانن�د  کن�د ک�ه م�ی ماند، حتما چيزھايی را پيدا می می

  .  شوند باشند؛ اما بعدھا نفرت انگيز می
ش��وند؛ ک��ه عين��ک دودی  گ��ذرد ک��ه چ��شمانم ب��از م��ی چن��دی نم��ی

رون�د و  وا م�ی» وص�ل«ھ�ای م�ضحک  رود؛ ک�ه چ�سب خودفريبی کنار م�ی
چيزی ب�ا ھ�م . دلچسبی ھم نداشت» چسب«د که زندگی چندان توان فھمي می

. پ��سنديديم رنگ��ی را ب��ا ھ��م نم��ی. چي��زی را ب��ا ھ��م دوس��ت نداش��تيم. نداش��تيم
  . ی نبود که ھر دو دوست داشته باشيمخوراک

او رانندگی تن�د در پ�يچ . او آفتاب را دوست داشت و من باران را
ھ�ای تن�د و تي�ز را، و  خ�وراکاو . و من ق�دم زدن در ب�اران راجاده ھا را، 

  ...او فوتبال و ھيجان را و من تماشای او را. من ساده و طبيعی را
او تن را دوست داشت و . او شب را دوست داشت و من صبح را

  . او اما تمام مرا دوست نداشت. من تمام او را
  

  خورد؟  تکه ای از من به چه دردی می
   اين تکه حتما جانشينی خواھد داشت؛ نه؟

  شد اسيرش کرد؟  خواست بماند، چگونه می وقتی نمی
  !خواست برود و رفت می

  ! ھا ن اين خاطرهمن، بايد بمانم؛ با يا بدو
ای در چم��دان داش��ته  ھ��ای ت��ازه آي��ا ک��س ديگ��ری ھ��ست ک��ه خ��اطره

  باشد؛ نيست؟ 

 

  ١٣٩٠ شھريور ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١١ سپتامبر ١۵
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  کفش و بوسه

  

  

خواب، پ�شت ب�ه دي�وار بي�داری، نرس�يده ب�ه درست سر چھار راه   
اش ب�از ي�ود و  پنج�ه. ت ويترينی دلم را ب�رده ب�ودسحر، يک جفت کفش، پش

  . ديدمش چشمانش خنده داشت و من از اين سوی بيداری می. قدش بلند
ی پ�ای م�را نداش�ت؛ ي�ا تم�ام ک�رده ب�ود، ي�ا ق�رار ب�ود بع�دھا  دازهان

  . شدم نمیمن اما از پرو کردنشان سير . بياورد
پاش�نه و تاب�ستانی؛   رن�گ، ب�یی ساده، ب�ژی خ�وش ساده بود؛ ساده

ام را ن�وازش کن�د، ي�ا ب�ا  کرد که گونه ود و دستش را دراز میاش باز ب پنجه
گ�رم و . شتماش را دوست دا پنجه. کشديکی از انگشتانش، روی لبم خطی ب

ک��رد،  کف��ش را ک��ه پ��ايم م��ی. لرزي��د ھ��ای م��ن م��ی دار ب��ود و روی گون��ه ت��ب
  . شدم نوازش می
می معطلم کرد، ت�ا از پ�ستوی ک. شان درست بود اين بار اما اندازه  

روب�ان ک�م رنگ�ی، در ش�کل ِ گل�ی ب�نفش، روی . اش، جعبه را بياورد مغازه
  . جعبه چسبيده بود

درس�ت ھم�ان بودن�د ک�ه . اينھا ديگر تنگ نبودند؛ گ�شاد ھ�م نبودن�د
حا= ھم سفيدش . کردند د و نه لخ لخ میآوردن نه پايم را درد می. خواستم می

خواس�تم؛   ب�ژ خوش�رنگ را م�یمن ام�ا ھم�ان. اش را ای  را داشت و ھم قھوه
  . بوسيد پائيد؛ بعد مرا می ای که ھمه سو را می ھايی باز، با چھره با پنجه

ھ��ايم را  بي��داری دور ب��ود و م��رد، کف��ش. پ��شت ب��ه بي��داری ب��ودم
ھ�ايش ق�شنگ  پنج�ه. ک�رد ھ�ا را پ�ايم م�ی ازهآورد و با نوازش�ی ت�ازه، ت� درمی

  .بوسيدمشان بودند؛ دستانش گرم، وقتی می
اده ب�ودم ب�ه س�مت بي�داری، من راه افت. ھنوز تا صبح کلی راه بود

ک�شيدند؛ و م�ن در  ی تنھايی؛ چراغھا قرمز بودند؛ ھم�ه آژي�ر م�ی سر کوچه
  . مکرد ام را نوازش می  صبح، رو به بيداری، کفشھای تازهانتظار

  .لرزاند گرمای دست مرد، روی تخت، تنم را می
  

  ١٣٩٠پنجم امرداد ماه 

   مي:دی     ٢٠١١ ژوئيه ٢٧

  

  



 ٣٦

 

  

  !دزدی چريکی

  
    
کشيد؛ بعد که پي�ک  اولش خجالت می. کرد با چه شوقی تعريف می  

را گذاشت لب تاقچه، درست بغل  » حيا«سوم و چھارم را با= رفت، ديگر 
ھ���ا آن دوره را يادش���ان ب���ود؛  خيل���ی. برداش���تو دور » کاپيت���ال م���ارکس«

اش ھم��ين مجي��د ب��ود ک��ه پ��ايش را ک��رده ب��ود ت��وی ي��ک لنگ��ه کف��ش ک��ه  يک��ی
  .  ھا اين کاره بودند خيلی

ای شيک ک�ه دل آدم  اش؛ خانه با=خره قرار شد دوتايی برويم خانه
  .کرد را آب می

دس�ت آخ�ر مجب�ور ش�ده . طفلک ھنوز نتوانسته بود کاری پيدا کند
ی  تاکسی بشود؛ البت�ه بج�ز ش�غل ش�ريف نزولخ�واری ب�ا بھ�ره» شوفر«ود ب

  ! با=ی چھل درصد
ی ک��ار ب��ه او اعتم��اد  درس��ش را خوان��ده ب��ود، ول��ی ک��سی در اداره

کافی بود که » کشور امپرياليستی آلمان«برای » ھا تجربه«ھمان . کرد نمی
اش را  هھ�ر کارمن�دی ت�ا پرون�د. اعتم�اد نکنن�د» ح�سن گروب�اچف«ديگر به 
م��ا فع��% ک��اری ب��رای ش��ما ن��داريم؛ اگ��ر پي��دا ش��د، «: گف��ت ک��رد، م��ی ب��از م��ی

  » .خبرتان ميکنيم
ش��ان گ��ل  رگ وطنپرس��تی[دادن��د  برخ��ی ھ��م زي��ر لب��ی فح��شش م��ی

چ�ون يکب�ار ت�و مي�دان .  کردن�د ول�ی ک�اری ب�رايش دس�ت و پ�ا نم�ی] کرد می
زب کموني�ست ی ح� ته مان�ده. مونستر شھر بن، پرچم آلمان را آتش زده بود

ميز گذاشته بود آنجا ک�ه » مرحوم«جمھوری دموکراتيک آلمان » مرحوم«
» لين��ک پ��ارتی«ب��ه » جمھ��وری امپريالي��ستی آلم��ان«در انتخاب��ات پارلم��ان 

  ! رای بدھيد
. حسن ھمان جلو، پرچم را گذاشت روی زمين و کبريت را ک�شيد

ريختن�د، مث�ل از در و دي�وار ] ھ�ای قلچماق�شان ب�ا س�گ[ھ�ا  بعد ھم ک�ه پل�يس
  . ترقه در رفت

پنج���اه س���ال را ش���يرين داش���ت؛ ش���ايد ھ���م بي���شتر؛ ول���ی ھن���وز 
روی . ش�د ھای سی سال پيشش را داشت؛ دست ک�م وقت�ی م�ست م�ی شقی کله

ھ�ا ب�رای ھم�ين  پيشانی بلند براقش، چند تا ل�ک قرم�ز پررن�گ ب�ود ک�ه بچ�ه
خر آورد؛ آ که حرصش را درمی» حسن گرباچف«اسمش را گذاشته بودند 



 ٣٧

 

ھن��وز منتظ��ر . مخ��الف ب��ود» ش��وروی مرح��وم«ب��ا اص��%حات گرب��اچفی 
غلط نکنم استالين . بود که بيايد و دنيا را پر از عدل و داد کند» ابرمردی«

  ! عوضی گرفته بود» امام زمان«را با 
پ�در «زد ب�رای دوران ط%ي�ی ژوزف اس�تالين کبي�ر  دلش لک م�ی

» نون اساسی اردوگ�اه س�يبریتنازل قا اجرای بی«و » ی خلقھای جھان ھمه
ھ�ا ک�ه  شان بود؛ ھم�ان زم�ان ھاشان که خودش يکی مانده و حزب توده و پس
  . اش شکر ميل کردن بود مسئوليت تشکي%تی

گ��ردن کلف��ت کن��ار ات��اق ن��شيمنش » ح��سن يوس��ف«ت��ازه ب��ه گل��دان 
ورد؛ ن��ه اي��ن ک��ه اس��م اس��تالين آ و ل��ج م��را درم��ی» ح��سن اس��تالين«گف��ت  م��ی

  !بود؟»  ژوزف«
وقت��ی رس��يد ب��ه اينج��ا ک��ه رئ��يس اح��ضارش ک��رد و ب��ا داد و بي��داد 

ح��ا= س��رفه ... ع��ذرش را خواس��ت، ي��ک قط��ره ع��رق ج��ست ب��يخ گل��وش و
  !نکن، کی سرفه بکن

ولی ول کن . مجيد چند بار به پشتش زد و ليوانی آب برايش آورد
ھ��ای ض��د  ی ھنرمن��دی خواس��ت بقي��ه دور برداش��ته ب��ود و م��ی. معامل��ه نب��ود

  . کرد صبر کند حالش جا بيايد نمی. اش را ھم تعريف کند ليستیامپريا
پران��ی،  خواس��ت ب��ا م��زه خندي��دم؛ ول��ی ح��سن م��ی م��ن اص��% نم��ی

  . شد تر نمايش بدھد که نمی ھای سی سال پيشش را بامزه ھنرنمايی
مگ�ر . کرد که چ�را عنق�ی؛ ول�ی خن�ده نداش�ت مجيد به من نگاه می

اش  وی يک =قب�ا ک�ه ارز دان�شجويیدزدی از فروشگاھی که به يک دانشج
  قطع شده، کار داده، خنده دارد؟ 

گذاش��ت ک��ه  پ��شت در فروش��گاه ق��رار م��ی» خري��داران اجن��اس«ب��ا 
تحويل��شان ] س��ياه[س��اعته ب��ا پنج��اه درص��د تخفي��ف  ش��ان را ن��يم ج��نس انتخ��ابی

   »...ديده بوديم» دزد«ھمه جور « :من فقط گفتم .بدھد
مان��ديم،  ی ب��رويم؛ اگ��ر بي��شتر م��یمجي��د نگ��اھم ک��رد ک��ه يعن��... ک��ه

ی ھ�شتاد  دان�ستم دھ�ه البت�ه م�ی. گرفتم که از س�رفه خف�ه ش�ود حالی ازش می
ھ�ای سياس�ی ب�ود ک�ه آم�ده  ی دزديھ�ای ضدامپريالي�ستی جري�ان مي%دی، دھه

گفتن�د پ�ول نفت�شان  ھا درآورند؛ می را از حلقوم امپرياليست» حقشان«بودند 
  .دار حرف نزده بودم ابقهبا يک دزد س» زنده«است؛ ولی 

ب���ه » ک���ر و ک���ر«ح���سن پ���شت در ھ���م . راه افت���اديم ب���ه س���مت در
  . خنديد ھای سی سال پيشش می لوسبازی

  !بيمزه
  ١٣٩٠اول شھريورماه 

   مي:دی٢٠١١ اوت ٢٣
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  آن مرد مرا دوست دارد

  

  

پ�يش از آن . ، آرام شد؛ آرام آرامآيد وقتی گفتم که از او خوشم می  
ی تن�د ب�ود و موھ�ايی پرپ�شت  سبزه. پراند  میزد و مزه يک روند حرف می

ابروھ�ايی م�شکی م�شکی و چ�شمانی ک�ه انگ�ار . داشت که کمی تاب داش�تند
. تر ب��ود و ب��دنی ورزي��ده داش��تاز م��ن بلن��د. ب��ار آراي��ش ش��ده بودن��دچن��دين 

. داد ک�ه م�ن ھ�م حرف�ی ب�زنم ھرچه بود، پ�سنديده ب�ودمش؛ ام�ا فرص�ت نم�ی
دارد و داش�ت و د و از تح�صي%ت و از آنچ�ه ک�ر م�ی» عرضه«خودش را 
  .گفت خواھد داشته باشد، می از آنچه می

بعد انگ�ار . نگاھش کردم. دويد، دزديدم سر ميز نگاھش را که می  
ک��ه خط��ايی ک��رده باش��د، س��اکت ش��د و در ج��ستجوی راھ��ی ب��رای گري��ز ک��ه 

  : نگاھش کردم و گفتم. دست و پايش را گم کرده بود. لبخند زدم
  »!خوشم ميادازت «

شمانش ام و چشم دوخته بودم ب�ه چ� دستم را گذاشته بودم زير چانه
  . تخسی از نگاھم بگريزندی خواستند مثل بچه که می

انگ���ار ديگ���ر =زم نب���ود ک���ه خ���ودش را . زد ديگ���ر ح���رف نم���ی
خندي���دم و او  م���ن م���ی. تي���رش ب���ه س���نگ نخ���ورده ب���ود. کن���د» عرض���ه«

  . توانست نگاھم کند نمی
» آرام«کش، ھمچن�ان م�ان، ب�ا س�گ ک�وچ ه ت�ائیسھای  در گردش

  .  را دلپذير کرده است» خوشبختی«ام  فتح تازه. است
  !کردم دانستم، زودتر پرش را قيچی می اگر می  

  
  

  ١٣٩٠ مرداد ٣

   مي:دی٢٠١١ ژوئيه ٢۵
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  خواستگار مامان

  
  
  

مامان دويد که زودتر باز کند، ولی دير ش�ده . در را من باز کردم  
ش�اخه سبيلش چند. خورد ھا نمی اش به پستچی  پشت در بود، قيافهآن که. دبو

دراز و دي�%ق ب�ود و ت�ا م�را . عمام�ه ھ�م داش�ت. بود و از بناگوش در رفته
  . ديد، يک پاکت گنده را چپاند توی دست من

مام�ان خواس�ت ب�سته را . مامان که رسيد، ديگر در را ب�سته ب�ودم
 ب�ود، ارس�یفچ�ون آدرس ب�ه .  زورش نرس�يداز دستم بگيرد، اما نتوانست؛

  . گفتم حتما مال من است
 داده بن�دی ک��رده و گ��ردن کلف�ت ب�دترکيب را ب��سته ا ش�الم�رد س�ه ت��

  ... ای ای و حتی اشاره بودشان دست من؛ بدون نوشته
خواس��ت يک�ی از م��ا را ش��وھر  ب��از مام��ان م�ی. ش�ستم خب��ردار ش�د

ول��ی مام��ان ق��سم .  اول��ش نب��ودی دفع��ه. ت��ا =ب��د از س��رش بازم��ان کن��دبدھ��د، 
  . خورد که خيال شوھر دادنمان را ندارد؛ اگر خودمان نخواھيم می

ق زدم ک�ه ب�ه ج�انش ن�» کنيز م%ب�اقر«دنبالش راه افتادم و عينھو 
ھا گوش نده؛ ولمان ک�ن؛ ھ�ر وق�ت م�وقعش  زنک مامان جان، به حرف خاله

» ودی گودي��اگ��ودی گ��«ھ��ای ھن��دی را درآوردم و  بع��د ادای رق��اص... ش��د
شار دادم؛ ول��ی مام��ان ک��ه ت��ازه انگ��شتم را ھ��م چن��د ب��ار روی ل��پم ف��. ک��ردم

  .خنديد، اين بار اص% نخنديد غش می ھميشه غش
م��ردک ب��ه س��ن و س��ال م��ا . بع��د انگ��ار چي��زی ب��ه دل��م ب��رات ش��د

کلی طول کشيد، تا درآوردم که مامان عاشق ش�ده اس�ت؛ عاش�ق . خورد نمی
ب��ار  زد؛ ھم��ان ي��ک ه ح��ال آدم را ب��ه ھ��م م��یھم��ان م��ردک ھن��دی ب��دقواره ک��

  . ديدنش ھم کفاره داشت
رفت، س�رش گ�يج رف�ت و افت�اد  ھا که با= می طفلک مامان، از پله

مگر ما بجر ھمين ي�ک مام�ان ت�وی دني�ا ک�س ديگ�ری . خيلی ترسيدم. پائين
خ�ب، مام�ان ھ�م آدم ب�ود و دل . را ھم داشتيم؛ به جھ�نم ک�ه عاش�ق ش�ده ب�ود

  ؟ !تداشت؛ نداش
» ج�ورج کل�ونی«ت�ر از   غول بيابانی را خوش تيپشايد مامان آن

   . ديد؛ به من چه مربوط بود می
    .  گذاشتمبغلش کردم و روی تختش



 ٤٠

 

را » ع��شق«مام��ان خوش��گلم؛ ت��و چ��ه ن��ازی؛ يعن��ی ت��و ھ��م ... آخ
  ! فھمی؟ می

  . گفت؛ ولی انگار راحت شده بود مامان ھيچی نمی
  . از جام تکان نخوردمی بعد که زنگ زدند، من دفعه

  

  ١٣٩٠ ارديبھشتماه ٢١

   مي:دی٢٠١١ ماه مه ١١
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  مشنگ فرانسه » امت«اين 

  

  

  اشاره        

�ای ��ت در دني��دی اس��یچن��ازی درو ب��ر مج�پيک
اين ملت «به نام ی تلخی  طنزگونهاينترنتی، 

�سه��شنگ فران��ی١٨»م��ا   م��سيار ب��ه ب��د ک�چرخ
�ی��ا ايران��ال م��ع و ح��وانی دارد وض��ا ھمخ�. ھ

�ی�������ته  نم�������ن نوش��������م اي��������دام دان��������ار ک�������ک
�يرپاک��ورده ش��ه  خ��ر ک��ار ھ��ی ک��ت؛ ول�ای اس
�ست،������دهھ������ابی  اي������ه آن را ی ن������ت ک����� اس
ام؛ امي�د ک�ه   ک�رده»داس�تان«ی اي�ن  دستمايه

  !اش را ناراحت نکرده باشم ويسندهن

  
  

ي�ا «مام�ان ي�ک . ی خ�دا اي�ن مام�ان و خانج�ان دع�وا دارن�د ھميشه  
گوي��د ک��ه بي��ا و تماش��ا ک��ن؛ ص��د ت��ا از دھ��انش  ی م��ی»ھيتل��راميرالم��ومنين 

  . کند ھا می»بوش«بار » بد و بيراه«ريزد؛ ولی مامان بزرگ کلی  می
ھا به فرانسه را يادش ھست؛ برای ھمين ھم  ی آلمان خانجان حمله

ام��ا مام��ان ي��ک تن��ه ي��ک م��ديای ح��سابی . خ��ورد گ��ول م��ديای مام��ان را نم��ی
و=ی اميرالم�ومنين «آورد، ب�ه  ت�ا ک�م م�ی. اس�تاست؛ کلی ھ�م تبليغ�ات بل�د 

  !خورد، تا طرف را آچمز کند قسم می» ھيتلر

                                                           
  »اين ملت مشنگ فرانسه «ی اين ھم متن نوشته - 18
 .ان�د رفتارعجيبی پيدا کرده بعد از جنگ جھانی دوم و اشغال فرانسه توسط نيروھای آلمان برخی از مردم آنجا«

ب��سته را  ب��رده و ن�ام آن زب��ان برخ��ی ک�ار را از اي��ن ھ�م فرات��ر. گذارن��د اي�ن ع��ده ن�ام فرزن��دان خ�ود را ھيتل��ر م�ی
ان�د، ول�ی س�الی س�ه مرتب�ه  جماع�ت ھن�وز ب�رج ايف�ل را ندي�ده ن�صف اي�ن. گذارن�د  يا کنيز ھيتلر م�ینوکرھيتلر و 

 با اينکه اکثرشان اص% آلمانی بلد نيستند، روزی چن�د مرتب�ه .کنند می] زيارت[را بازديد  روند و ديوار برلين می
 اث�ر تج�اوز ارت�شيان آلم�ان ب�ه اجدادش�ان  ک�ه ک�ه ب�ر ھ�ائی آن. خوانن�د ب�ه زب�ان آلم�انی دع�ا م�ی رو به ديوار برلين

 ھ�ا از پ�در  ت�ا ھم�ه بدانن�د ک�ه اي�ن،بندن�د ب�ه کمرش�ان م�ی» اس اس«اند، ي�ک ش�ال  شده فرانسوی/ی آلمانی دورگه
تيپ و  يک عکس از يک جوان خوش. دکنن می اند و البته به اين امر افتخار ھم آلمانی و بر اثر تجاوز به دنيا آمده

ھرچق�در . گذارند گويند اين عکس ھيتلر است و به آن احترام می می اند و شان قاب کرده خانهھيکل را توی  خوش
نداشته؛ اگر  گويند اص% ھيتلر سبيل روند و می دھند، زير بار نمی واقعی ھيتلر را نشانشان می ھم ديگران عکس

 آنق�در ب�ه لي�نکش منف�ی »آلم�انی گ�ور پ�در ھرچ�ی«: ھ�م روزی يک�ی از آنھ�ا از اي�ن وض�ع خ�سته ش�ود و بگوي�د
  ».کنند که لينک حذف شود رد می دھند و گزارش نژادپرستی برايش می» توھين آميز«
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آنط�ور [بعد از اين که آقاجون از مرض ايدز به درک واصل ش�د 
ی از آق�اجون درس�ت ک�رده، آن س�رش »ش�ھيد«مامان ] گويد که خانجان می

سا، کل��ی در رود کلي�� ھ��ای يک��شنبه ک��ه م��ی ص��بح. باي��د بيايي��د و ببيني��د! ناپي��دا
  !کند وصف خوابی که از آقاجون ديده، سخن سرايی می

پدرسگ عينھو «: دگوي من آقاجون را يادم نيست، ولی خانجان می
اش ھ��رزه و خ��شن ب��ود؛ ھ��ر روز ھ��م م��ن و م��ادرت را  باب��ای گوربگ��وری

  »  .زد کتک می
خ��ب، س��يد او=د ھيتل��ر ط��اقتش ک��م «: ول��ی مام��ان معتق��د اس��ت ک��ه

آق�ام ح�ضرت . تق�صير م�ن ِ نم�ک ب�ه ح�رام ب�ود. آورد است؛ زود جوش می
عي��سی م��را ببخ��شد ک��ه ج��وان و جاھ��ل ب��ودم و ق��در چن��ين ش��وھر م��اھی را 

  » !دانستم نمی
ن��سل ب��ود و از » س��يد«رود ک��ه آق��اجون  وق��ت ھ��م ي��ادش نم��ی ھ��يچ  

ان�د؛ ت�ا فران�سه را ھ�م ب�ه دي�ن مب�ين ح�ضرت  ھايی که ب�ه فران�سه آم�ده آلمان
زند و رستگارشان کنند؛ ب�رای ھم�ين ھ�م ت�ا خانج�ان مشرف سا] ص[ھيتلر 

رون�د ت�وی  ھ�اش م�ی زن�د، مام�ان س�گرمه وختگی آقاجون م�یحرف از پدرس
  !ھم

ی ک��افر؛ بب��ين  سی م��سيح ب��ه زم��ين گ��رم بزن��دت زنيک��هآق��ام عي��«
  » !کنی چطور با اعتقادات مردم بازی می

م��سيح ج��ان، از س��ر تق��صيراتش «: گوي��د کن��ان م��یبع��د ھ��م غرغر
ب�ره؛ خ�ودت ب�ه بزرگ�واری  پير و خرفت شده و عقلش پارس�نگ م�یبگذر، 

  »!ھندل شم يا قمر بنی ببخشش؛ من شفيعش میجدم حضرت سيد گوبلز 
ي�ک س��ينی . کن�د رات م�یپ�زد و خي� ھ�ای يک�شنبه ھ�م حل�وا م��ی ش�ب

» ش�ھدای آلم�انی«رود س�ر قب�ر  دارد و م�ی زده را ھم برم�ی حلوای زعفران
اس�ت و » سيد پ�اول ي�وزف«آقاجون امامزاده . ندگوي که به آنھا امامزاده می

  . جد اندر جدش از شيعيان ھيتلر
ش�ود و  آي�د، اش�ک مام�ان س�رازير م�ی که می] ص[اسم امام ھيتلر 
ھ�ا ھمچ�ين ک�شور مق�دس آلم�ان را  =مصب«: رود ناله و نفرينش به ھوا می

ک�رد حرف�ی از ام�ام  ک�س ج�رات نم�ی ھ�ا ھ�يچ چارقاچ کرده بودند که ت�ا س�ال
خوب شد م�ا ش�يعيان ھيتل�ر مان�ديم، ت�ا آق�ام . بزند] ص[زمان ھيتلر کرمانی 

  »!ھيتلر تنھا نماند
  : گويد بعد ھم زير لب می

  » !ما اھل برلين نيستيم، ھيتلر تنھا بماند«
تم�����ام ش�����ب و روزش را . زه اس�����تمام�����ان خيل�����ی اھ�����ل معج�����

اي�ت، خوان�د و از آن ھم�ه در م�ی» المتقين پاول يوزف گوبلز مجل�سی حليه«
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رود ک��ه خانج��ان ب��دش  بع��د ھ��م انگ��ار ي��ادش م��ی. کن��د  کي��ف م��ی»خ��ر«مث��ل 
کند و بلند بلند ب�ه  آيد، کتاب دعايش را که =ی جانمازش گذاشته، باز می می

  : گويد قروچه می خانجان با دندان. خواند ميک ھم میخواند؛ ريت آلمانی می
اد انی ي��آخ�ه، زن ح�سابی اق��% ب�رو ک��%س زب�ان، ي�ک خ��رده آلم�«

که مامان چادرش را ب�ه کم�رش » !ھا چی نوشتن بگير، ببين اين حرومزاده
دارد و در  اش را ک�ه رو ب�ه س�وی ب�رلين پھ�ن ک�رده، برم�ی جادهزند و س می

افت�د  رود ت�وی ات�اق خ�وابش و م�ی کن�د، م�ی ھايش را پاک م�ی حالی که اشک
. دکن� ري�زد و ج�ای آق�اجون را خ�الی م�ی روی تخت و گلوله گلوله اشک می

کن�د ک�ه آق�اجون را خ�واب  ھر شب ھم بعد از نماز مغرب و ع�شاء ني�ت م�ی
 جھ�نم  ِالھی نور به قبرت بباره که تنت به تن ھرک�ی خ�ورده، آت�يش« :ببيند

  » !بھش حروم شده
ی دي��وث ھ��رزه،  راس��ت ميگ��ی، مرتيک��ه«: خن��دد ک��ه ن م��یخانج��ا

اش ک�ه  هگ�ذارد روی ش�قيق ع�د ھ�م دس�تش را م�یب» !ھا را بھشتی ک�رده خيلی
  »!عقل که نباشد، جان در عذاب است«: يعنی

س��الی يکب��ار و آن ھ��م فق��ط . آي��د خانج��ان خيل��ی ک��م س��راغ م��ا م��ی
گذارد آب خوش از گلوی من  سه روز ھم مامان نمی/سه روز؛ ھمين دو/دو

  ! و خانجان پائين برود؛ چشم ندارد خانجان را ببيند» آدولف«و داداش 
آي�د،  مان م�ی است، ھر وقت به خانه دوست مامان خانم اشنايدر که

متجاوزين «زند که مادرشان از ترس  از شش طف%ن مسلم گوبلز حرف می
مامان . د ھم خودش را کشتبع. شان زھر داد و کشتشان به ھمه» جنايتکار
» س�يده«کن�د و ب�ه خ�انم اش�نايدر ک�ه  ی چارقدش اشکش را پاک می با گوشه

ج خانم، شما را به عيسی مسيح، دعا حا«: گويد می] آن ھم طباطبايی[است 
کنيد که م�ن ھ�م بت�وانم ب�ه زي�ارت ب�رلين م�شرف ش�وم؛ دع�ای م�ا ع�وام ک�ه 

ش��ود، ش��ايد آق��ام عي��سی م��سيح خواس��ت و دع��ای ش��ما س��يد  م��ستجاب نم��ی
  » !طباطبايی گوبلزی مستجاب شد

ان��دازد،  در ح��الی ک��ه ب��اد ب��ه غبغ��ب کلف��تش م��ی» اش��نايدر«خ��انم 
ھا نم�از نافل�ه بخوان�د ک�ه ھ�ر رکع�تش  د دعا کند و شبگويد که مامان باي می

ھ�ای آلم�انی ھ�ر  ارزد؛ چ�ون فرش�ته م�امزاده ب�رلين م�یبه صد بار زي�ارت ا
کن�د ک�ه س�فر ح�ج  کنند؛ بعد ھ�م تعري�ف م�ی روز ھزار بار دعای خيرش می

ی دني��ا آم��ده  از ھم��ه. ، ج��ای س��وزن ان��داختن نب��ودتمت��ع ک��ه رفت��ه ب��ود ب��رلين
] ص[ لھ���ستان ک���ه جان���شان ب���رای ام���امزاده ھيتل���ر بودن���د، مخ���صوصا از

  . رود درمی
ھ��ايی  کردن��د؛ چ��ه ض��جه نم ج��ان، چ��ه ع��شقی م��یدان��ی خ��ا نم��ی«

ھ�ای لھ�ستانی ک�ه ح�ضرت ھيتل�ر  کندن�د اي�ن ح�اجی زدن�د؛ چ�ه گي�سی م�ی می
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ناسيوناليست�شان /رنجه فرمود و سوسيال اول از ھمه به کشور آنھا قدم] ص[
  »!کرد

بن��ازم ب��ه «: دگوي�� ني��ای خ��ودش اس��ت، م��یمام��ان ک��ه انگ��ار ت��و د
ی زھ��را ماگ��دا گ��وبلز؛ چ��ه ش��ھامتی داش��تی ک��ه  ش��رفت ي��ا ح��ضرت س��کينه

ھ�ای ش�ھيدت زھ�ر  ان تسليم شوی؛ برای ھم�ين ب�ه بچ�هنخواستی به يزيد زم
  » !دادی که گرفتار بارگاه يزيدھای امريکايی نشوند

  !بعد ھم زر زر ميزند زير گريه
  

ھای آلم��انی را ک��ه ی س��رباز  ش��کنجهام��ا از وقت��ی خانج��ان، ج��ای
گوي�د ھن�وز ک�ه  م�ی. س�وزد اند، نشانم داده، دل�م ب�رايش م�ی بھش تجاوز کرده

خ�واھم بغل�ش  ھروق�ت م�ی. کن�د ھنوز است بعد از شصت سال تنش درد م�ی
يکبار از دھ�نش در . کنم، بايد مواظب باشم، تا روی زخمھاش فشار نياورم

. ا گ�از گرف�تام�ا زب�انش ر» ... ودنددوتا که نب/ھا يکی =مصب«: رفت که
ھ���ايش را ن���شانم داد ک���ه  تا عک���س از ھمک%س���یيکب���ار ھ���م يواش���کی چن���د

. ی م���ونيخ فروخت���ه بودندش���ان رھ���ای مدين���هت���و بازا» اس اس«اف���سرھای 
زند، مثل اب�ر بھ�ار اش�ک  ھاش حرف می وقت از دوست طفلک خانجان ھر

بع��د ھ��م . دکن��  م��یج��ورو آي��د، خ��ودش را جم��ع ول��ی مام��ان ک��ه م��ی. ري��زد م��ی
رود  عقل، منِ  شاھد زنده را قبول ندارد، می ی بی زنيکه«: گويد  میزيرلب

فھمي��د  ح��ا= ک��اش م��ی. کن��د ھ��ای اي��ن گ��وبلز ھ��وچی را بلغ��ور م��ی وری دری
  » !گويد مردک چه می

خواھ�د ب�رود راه آھ�ن، ي�ک ص�د ي�ورويی  اين بار که خانج�ان م�ی
بع��د تلف��ن .  بخ��رم،وس��ت دارمگ��ذارد ت��و جي��بم ک��ه ب��رای خ��ودم ھرچ��ی د م��ی
ب�ا ھ�م ق�رار گذاش�تيم . بب�ردش» گار دو ن�ورد«زند به تاکسی که بيايد تا  می

من ي�ک ک�ارت تلف�ن بخ�رم و يواش�کی بھ�ش تلف�ن ک�نم؛ آخ�ر خيل�ی اح�ساس 
  .کند تنھايی می

ی  ب�ا زن ھم�سايه. مان�د ی ھ�م خان�ه نم�یمامان حتی برای خداحافظ
 شمع بخرند که يکشنبه با حلوا ببرن�د روند می» واگنر«مان خانم  دست چپی
  !سر خاک آقاجون» مون پارناس«قبرستان 

  

  ١٣٨٩ اسفئد ١٨

   مي:دی٢٠١١ مارس ٩ 
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  با دلکش در رويا

  

خواند، بروم  ای که آنجا می زدم، تا به کاباره بايد زمان را دور می
خواس��ت م��را ھ��م  م��ی. خوان��د ن��و م��ی ع��صر آن روز در ش��کوفه. ش��د ک��ه نم��ی

آنج�ا باش�م؛ آن ] ام وقتی ھنوز به دنيا نيامده[توانستم  من اما چگونه می. ببرد
  ھم با لباس دکلته؟ 

پرس��يدم فيلم��ی، ص��دايی، چي��زی از ام��شب ن��داری ک��ه بت��وانم در 
ھ�ای  گ�وش ک�نم؟ بلن�د ش�د و يک�ی از آن ص�فحه] ھم�ين روزھ�ا[زمان خ�ودم 

ش ص��داي. ق��ديمی گن��ده را از ک��شوی کم��دش درآورد و روی مي��ز گذاش��ت
  . کردم، تا صاف و تميز شود داشت و بايد کلی کار می» خش«

ای  اش شال سفيد حرير گلدوزی ش�ده ی قديمی داشت در حياط خانه  
ای شراب سرخ، رنگينش کرده  شايد قطره. کرد را روی بند رختش پھن می

ھ��ا از دار و  عک��اس. کردن��د ھ��ايش بلن��د بودن��د و دل��م را آب م��ی ن��اخن. ب��ود
بل���وز حري���ر . بگيرن���د» دلک��ش« بودن��د، ت���ا عک���سی از درخ��ت ب���ا= رفت���ه

نمايی پوشيده بود، با دامنی س�ياه و تن�گ؛ ت�ا زي�ر زان�و؛ کمربن�د چرم�ی  بدن
موھ�ايش بلن�د بودن�د و حلق�ه حلق�ه . کرد تر می پھنی اندامش را خوش ترکيب

ھ��ايش زده ب��ود ک��ه آن  رژ ل��ب س��رخی ب��ه ل��ب. پوش��اندند ت��ا کم��رش را م��ی
  . دھا خيلی مد بو زمان

اگ�ر . ھا نج�اتم داد خودش در را برويم باز کرد و از دست عکاس  
عکاس��ی ک��ه . ش��دم م��ی» ل��ه«رس��يد، =ب��د زي��ر دس��ت و پاي��شان  ديرت��ر م��ی

ھ�ا  تر بود، از او خواست که دس�تانش را زي�ر موھ�ايش بگي�رد، آن»پررو«
را ب��ا= بب��رد، کن��ار دي��وار باي��ستد، ب��ا ح��التی لون��د لب��انش را غنچ��ه کن��د، ت��ا 

  .کردند ھا داشتند خودشان را خفه می ش را بگيرد؛ بدبختعکس
خيل��ی زيب��ا . عک��سش را م��ن ق��اب ک��رده، روی دي��وار ات��اقم داش��تم  

داد ک�ه  اش را نشان می اش و ديوارھای قديمی ی کلنگی بود؛ حياط نقلی خانه
» تفسير«زندگی را »  خانه«خودش بود که در اين » مرگ زيبای بی«تنھا 
 سفيد روی بند رختش ھم زيبا بود؛ انگار پرچم ص�لحی شال حرير. کرد می

  .رقصيد داشت و می که در باد موج برمی
تزئين شده ب�ود، » قمر«در اتاق پذيرايی زيبايش که با چند عکس   

ک�رد و اونيف�ورم پوش�يده ب�ود، ب�رايم  زنی که آنجا کار می. روبرويش نشستم
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مالی که دھان را آب ی ش ھای خوشمزه چای و شيرينی آورد؛ از آن شيرينی
  . انداخت می

ترس�ون «ی  شنيدم که تران�ه اش صدايش را می از گرامافون قديمی  
شايد اگر من آنجا نب�ودم، ق�ری ھ�م ب�ه کم�ر ق�شنگش . خواند را می» ترسون

ک���ردم و از اي���ن ک���ه تنھ���ا ميھم���انش ب���ودم، ب���ه خ���ودم  نگ���اھش م���ی. داد م���ی
  . باليدم می

.  دور ب�زنم، ت�ا ھم�راھش ب�رومی فکرم اين ب�ود ک�ه زم�ان را ھمه  
ب�شنوم؛ ص�دايش را ک�ه ب�ه گ�ستردگی » واس�طه ب�ی«خواستم صدايش را  می

از اين صداھای ديجيتالی نبود . به بلندگو نياز نداشت. ھا دلپذير بود تمام آب
  . شوند که به ضرب و زور تکنيک شنيدنی می

  . کرد خواند، شش دانگ حواسم را اشغال می وقتی می
  »...دنبال اون مرد جوونبيا بريم «

انگ��ار . دس��تم را روی دس��تش گذاش��تم ت��ا گرم��ای ت��نش را بنوش��م
دس��تم را ف��شرد و چ��ای . ص��دايش در ت��ک ت��ک س��لولھای ت��نش روان ب��ود

  . ای تعارفم کرد تازه
  »!چسبد با صدای تو می. خواھم شراب می«: گفتم

. اش دو جام را پر از شراب کرد و روی ميز گذاش�ت کارگر خانه
چند جرعه که نوش�يد، .  را برداشت و اشاره کرد که جامم را بردارمشراب

  »!برايم بخوان«: گفتم. صدايش بازتر شد
خواس���ت، ول���ی  دل���م م���ی» آي���ی؟ پ���س ام���شب نم���ی«: خندي���د ک���ه

  . توانستم نمی
ی  ص����دايش ھم����ه. چ����شمانش را ب����ست و ب����دون ارک����ستر خوان����د

ر ب���زنم و خواس���تم زم���ان را دو ھن���وز م���ی. ک���رد ارک���سترھا را ج���واب م���ی
کن�ارش باش�م ک�ه . دکلت�ه، فق�ط ھم�راھش باش�م ھمراھش بروم؛ ب�ا دکلت�ه، ب�ی

  ! حيف. توان زمان را دور زد ھنوز نمی. شود نشد؛ که نمی
  

  

  ١٣٩٠ آذرماه ٢٣

   مي:دی      ٢٠١١ دسامبر ١۴
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  نجوا 
  

  

  

رود و کمی، فقط کمی دستش را به دس�تت نزدي�ک  کنارت راه می  
با اين که از تو بلندتر است، . گيرد را میآرام دستت . يگربعد بار د. کند می

نجوا کردنش ش�يرين . کند دود و داغش می ی گوشت می اما حرفش زير =له
گوي��د؛ مھ��م اي��ن  مھ��م ني��ست چ��ه م��ی. اس��ت؛ مث��ل جوش��ش چ��شمه؛ آرام ِ آرام

کن�ی؛ رھ�ا از زنجيرھ�ای  کن�د، خ�ودت را رھ�ا م�ی است ک�ه وقت�ی نج�وا م�ی
  ... سنت و

آب ز=ل��ی دارد؛ چ��ه ی ت��ازه؛ چ��ه  وش��شی دارد اي��ن چ��شمهچ��ه ج
مگ���ر . ش���ويی ی ت���نش م���ی ات را در چ���شمه ی برھنگ���ی ھم���ه. ش���فاف اس���ت

شود يک صدا، اين صدا، اين ھم�ه خواس�تنی باش�د و خ�ودش، ص�دايش،  می
در کن��ارت، از راه دور، از نزدي��ک، بجوش��د و غلغ��ل س��ر ب��رود؛ بع��د مث��ل 

  ات کند؟ و، =ی پاھای تو بپيچد و نشئهی تآبشاری از بلندای عشق زير پا
  
  نکند باز عاشق شده باشم؟ ...ای وای  

  
  

  ١٣٩٠ ارديبھشتماه ١٧

   مي:دی٢٠١١ ماه مه ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

 

  

  ؟!چرا اينجا نه
  

    
ھ���ای جل���وی و مث���ل ھمي���شه  يک���ی از دن���دان. دن���دانم شک���سته ب���ود

. کتر زنانترسيدم؛ دندانپزشک و د از دو تا دکتر می. ترسيدم دکتر بروم می
پري�د؛ خ�يس  ت�و مط�ب رنگ�م م�ی. ان�داختم شد نوبت ويزيتم را عقب می تا می

  !  ام و زير شکنجه زدم، انگار که زندانی نفس می  نفسشدم و آنقدر عرق می
خ��ورده ب��ود ب��ه تعط��ي%ت . دو روز ب��ود ن��وک دن��دانم شک��سته ب��ود  

طيل��ی دان��ستم اگ��ر ب��ه تع م��ی. خواس��تم ب��از عق��بش بيان��دازم کري��سمس و م��ی
ب�ا=خره بي�ست و س�وم دس�امبر . آيد بخورد و دندانم عفونت کند، پدرم درمی

  : زنگ زدم که برای ماه ژانويه وقت بگيرم، ولی منشی گفت
  »  !ا=ن بيا؛ ھمين ا=ن، تا يکساعت ديگر«
م ب�ه س�مت مط�ب؛ اف�ت م�یم و راه کن  با دل نگرانی شال و ک%ه می  

کنند؛ آنق�در ک�ه ھ�يچ   دھانت را باز میھمان مکان نامقدس و  وحشتناکی که
... کن��ی و آخ و اوخاگ��ر ھ��م زي��ادی خ��ودت را ل��وس . غلط��ی نت��وانی بکن��ی

] ھ��ا آن ھ��م از درون و پ��ای دن��دان[ات  ی بيھوش��ی ب��ه گون��ه ي��ک آمپ��ول گن��ده
  .زادی شبيه نباشد ات به ھيچ آدمی کنند که تا دو روز قيافه تزريق می
ھيبت درازم ک�رد و دس�تمالی ب�ه پرستار آمد و روی آن صندلی ب�د  

گ��ردنم ب��ست و آن س��ينی گ��ردان پ��ر از س��يخ و س��ه پاي��ه را جل��و ک��شيد و 
خ%ص�ه ھم�ه ج�ور اس�يرم ک�رد؛ بع�د ... ش�د، دراز ک�رد و صندلی را ت�ا م�ی

ش�روع ] در حالی که ماسک داشت[دکتر آمد و دستی به لطف دراز کرد و 
ولد پيغمبرش�ان ب�ود و ز، روز تآخر فردای آن رو. کرد اصول دين پرسيدن

شان کلی کار و زن�دگی داش�تند و برنام�ه داش�تند و خري�د ک�رده بودن�د و  ھمه
ش��ان کاش��ته بودن��د و الن��گ و دولن��گ ب��ه آن  درخ��ت ک��اج ت��وی ات��اق ن��شيمن

... آويزان کرده بودند و غاز کب�اب ک�رده بودن�د و دور ھ�م جم�ع ش�ده بودن�د
و وراجی کنند و به ھمديگر يعنی قرار بود جمع بشوند و بخورند و بنوشند 

ای چن�د م�اه ب�دود ت�ا آش�غالھا را  دو بدھند که بعدش ھر کادو گيرندهآشغال کا
 ش را ھم گرفته ب�ود، پ�سش»رسيد خريد«به ريش يکی ديگر ببندد، يا اگر 

ف��روش  بدھ��د و پ��ولش را بگي��رد و ک��يفش را بب��رد، ي��ا در وب��سايتھای آش��غال
  .آبشان کند» ای بی«
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دادم ک��ه دي�ن و آئين��ی ن�دارم و اي��ن  دکت�ر توض��يح م�یح�ا= باي�د ب��ه   
ھا  ھا را محصول دوران کودکی فکری آدم ھا برايم جالب نيستند و دين بازی
دان��ی و  ک��ه يکب��اره از زي��ر ھم��ان ماس��کش پرس��يد ک��ه يعن��ی نم��یدان��م؛  م��ی
پ�س از کل�ی ت�دريس بھ�شت شناس�ی، ... خ�واھی ب�دانی بھ�شت چي�ست و نمی

 و  وع�ده داد ک�ه ش�ايد ھم�ديگر را در بھ�شت دي�ديمبرای اين ک�ه ن�رمم کن�د،
  ...ھای سر خرمن گپی زديم و خ%صه از اين وعده

دکت�ر ج�ان، خيل�ی دل�ت « :من ھم، نه گذاش�تم و ن�ه برداش�تم، گف�تم  
   »ميخواھد مرا ببينی؟

   »!وددر بھشت جالب خواھد ب... بله... بخ«: گفت
خ��واھی  یاگ��ر م��ن اينق��در براي��ت جال��ب ھ��ستم، چ��را نم��« :گف��تم

ھنوز ھم کسی ... ام و ھم شما ھمين دنيا مرا ببينی؟ ھم من زندهجا در  ھمين
ھا و  ھا فانتزی ی اين ھمه.  تا خبری برايتان بياورد،شتهاز بھشت شما بازنگ

اگ��ر ب��رای ج��وی ش��ير و ع��سل راھ��ی بھ��شت . تخ��ي%ت آخون��دھای شماس��ت
ر؛ ھ��م ست؛ ھ��م ع��سل ھ��ست و ھ��م ش��يھ��ستيد، خ��ب، اينج��ا ک��ه ھم��ه چي��ز ھ��

چرب��ی؛ زن و دخت��ر ھ��م ک��ه  ار و ھ��م ت��ازه؛ ھ��م پرچرب��ی و ھ��م ک��مد م��دت
   »...بيشتر

ن��ه اس��ت؛ خا ب��ورم ک��رد بگ��ويم ک��ه بھشت��شان فاح��شهدس��ت آخ��ر مج  
شوند و در خدمت م�ومنين  ساله می ای که چھارده کارمندانش ھم زنان مومنه

  ... ھا ھم پسربچه. دھند ا ابدالدھر سرويس میت
   : اضافه کردم کهتا دھان خونينم را بشويم،رفتم   میوقتی ھم

بازھ�ا و  ھ�ا ب�رای بچ�ه ھ�ا و پ�سربچه ھا برای زن ب�اره فاحشهبله؛ «
  »...ھا پدوفيل

 ت�ازه ان�گ ھ�م ب�ه م�ن زد ک�ه اگ�ر حيف که از دستم عصبانی شد؛  
او ھ��م کوت��اه . ش��د دادم، ش��ب تول��د پيغمب��رش زھرم��ارش م��ی ج��وابش را م��ی

    ! که نيامدنيامد
  کشی؟  کند که صليب کدام پيغمبر را به دوش می ی میمگر فرق

  ...جھانی است؛ حيف» خريت«
  

  ١٣٨٩ اسفند ١۵

   مي:دی٢٠١١ششم ماه مارس 

  

  

  

  



 ٥٠

 

  

  ...شود ھمه چيز قشنگ می

  

  

اگ��ر ام��روز زمخ��ت و . ش��ود ھم��ه چي��ز ق��شنگ م��ی. درس��ت اس��ت  
گ�ذاريمش روی تاقچ�ه ت�ا ي�ک روزی، بل�ه ي�ک روزی  ريخت اس�ت، م�ی بی

ی  منظ�ورم ھم�ين خ�اطره. ھم�ه چي�ز ني�ستالبته منظورم ...آخ. ودقشنگ ش
. دانم چطور يکباره سر راھم س�بز ش�د جفنگِ  بودنِ  با مردی است که نمی

شب ق�بلش خ�وابش را دي�دم و ف�ردا ک�ه ب�ه مط�بش . دانم باور کنيد اص% نمی
دان�ستم  بعدھا يادم آمد که پيش از دي�دنش م�ی. ھا را شنيدم رفتم، ھمان حرف

  . ام انی است که شب قبل خوابش را ديدهکه او ھم
  :بعدھا روی کارت پستالی برايش نوشتم

  »...بری ام را سر می حوصله«  
دو ت�ا ع�صر . ب�رد ام را سر م�ی حوصله. ديگر ھم به مطبش نرفتم

. چھارشنبه که تعطي�ل ب�ود، ق�رار گذاش�تيم؛ قھ�وه خ�ورديم و وراج�ی ک�رديم
  : ش تلفن زده  و پرسيده بودقبل. بيشتر ھم او وراجی ميکرد

  »ميشه بيايی اينجا؟«
ھم��ان . ش��د ش��د، بع��ضی وقتھ��ا ھ��م نم��ی خ��ب، بع��ضی وقتھ��ا م��ی

ش�د، ول�ی ش�د و خيل�ی ب�د  کاش آن دوبار ھم نم�ی. دوباری ھم که شد، بد شد
  .شد

جای چن�د گردنش را بسته بود و . يکبار با ماشين جلوم ترمز کرد
من داشتم از ھم�ان . ا کشيد پائينی ماشين ر شيشه. زخم روی صورتش بود

او ھم داش�ت از حي�اط . ی سومش بود يابانی رد ميشدم که مطبش در طبقهخ
  . ی سومش بود آمد که مطبش طبقه ختمانی بيرون میھمان سا

ی تلفنش که روی  شماره. گرفتم چند ماه بود ديگر سراغش را نمی
ھا  رای اينجور وقتتکنيک ب. داشتم افتاد، گوشی را برنمی ی تلفن می صفحه

ات را س���ر  سانی را ک���ه دوس���ت ن���داری، ي���ا حوص���لهتلف���ن ک���. خ���وب اس���ت
  . داری برند، برنمی می

  : مردگی زد که خودش را به موش. تفاقی ھم نيفتادھيچ ا
  » !ام ببين تصادف کرده... آخ«

  » به من چه؟«: بر نگاھش کردم که يعنیبر و 
  »اگر مرده بودم، چی؟«
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م��رد،  ک��رد؟ م��ی چ��ه فرق��ی م��ی. ک��رد م م��یانگ��ار فرق��ی ھ��ھيچ��ی؛ 
مگ�ر باي�د . گ�رفتم اش نم�ی دي�دم، ج�دی ازه اگ�ر ب�از ھ�م خ�واب م�یماند؛ ت� می
  ھای آدم تعبير شوند؟   خوابی ھمه

رو را اش��غال  تم��ام ع��رض پي��اده. رف��ت ود و باي��د م��یراھ��ش ب��از ب��
  . درآورد» ننه من غريبم«کرده بود، تا برای من 

ب��از ش�ود و بت��وانم ع��رض پي��اده رو را م�ن فق��ط اي��ستادم، ت�ا راھ��م 
  . ھا را با= انداختم و رفتم شانه.  آخر راه را بسته بود کنم؛طی

ک�سی =زم نبود ادای . شد حا= چيزی توی تاقچه داشت قشنگ می
ی خ�وبی  تجرب�ه. ک�ردم ديگر کاری را که دوست نداشتم، نم�ی. ورمبيارا در

  . ھمينش قشنگ بود. بود
  ... يکی را بلد بودمآخ اگر از اول ھمين

  
  

  ١٣٨٩ ديماه ٢٧

   مي:دی٢٠١١ ژانويه ١٧
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  من امروز بيست دقيقه دروغ گفتم

    
  

راستش امروز صبح که از خواب بيدار شدم، اص�% خي�ال نداش�تم 
فک�رش را .  ثاني�ه دروغ بگ�ويمپنجاه و چھ�اربيست دقيقه، نه، نوزده دقيقه و

گ�شت، اص�%   نک�رده ب�ود و اگ�ر دنب�ال زن�ش نم�یاگ�ر تلف�ن. ھم نکرده بودم
خ�ب، گ�اه . به من چه مربوط که زنش گذاشته و رفته اس�ت. گفتم دروغ نمی

در ش���رايط ع���ادی ک���ه ک���سی دروغ . ش���ود دروغ بگوي���د آدم مجب���ور م���ی
] ب�اور کني�د مجب�ور ش�دم[اما دروغ اول را که گفتم، مجب�ور ش�دم . گويد نمی

ت�ازه باي�د حواس�م . س�ر ھ�م دروغ بگ�ويمچيزی نزديک به بيست دقيقه پشت 
اس�اس ن�د را آب ن�دھم و دروغ دوم�ی را برکردم که يک وق�ت ب را جمع می

ھم���ان دروغ اول���ی ب���سازم و س���ومی را روی ھم���ان اول���ی س���وار ک���نم و 
طور تا با=خره اين تماس کوفتی تمام شود و گوشی را بگذارم و نفس  ھمين

ھ�ا و چ�ک کردن�شان و  روغبعدش شروع ک�ردم ب�ه ش�مردن د. راحتی بکشم
اش  تم تا سرش را ک%ه بگ�ذارم و ح�الیھندسه =زم داش/خ%صه کلی حساب

کنم که سرت ک%ه رفته و ھمانطور که تو سر زنت را ک%ه گذاشتی، او ھ�م 
سر تو را ک%ه گذاشته و ولت کرده و رفته است؛ ت�ا ت�و باش�ی و ديگ�ر س�ر 

از اي��ن ....ی و حق�ه نزن��ی وم�ردم را ک��%ه نگ�ذاری و ب��ه م�ردم دروغ نگ��وي
دان�م زن�ت ول�ت  توان�ستم رک و راس�ت بگ�ويم ک�ه م�ی البته که نم�ی .ھا حرف

 از اي�ن ک�ه ت�و  و دوس�ت م�رد گرفت�ه و خيل�ی وق�ت اس�تکرده و رفته است
ح�ا= ھ�م . ای، ع�صبانی اس�ت ت�ر را ب�رای رختخواب�ت پي�دا ک�رده زنی جوان

 تا دست کم به خودش ثابت تر از تو را پيدا کرده، رفته است و مردی جوان
کن�د ک��ه ھن��وز ت��و ب��ورس اس��ت و خوش��گل اس��ت و ھواخ��واه دارد و اگ��ر ت��ا 

را ] ي��ا انترکي��ب[» عنترکي��ب«ح��ا= نجاب��ت ک��رده، ب��رای اي��ن ب��وده ک��ه ت��و 
 .دوست داشته، ولی تو لياقت نداشتی و نداری و خ�وب ک�رد و ن�وش ج�انش

مردگ�ی  ا ب�ه م�وشی ک�وفتی خ�ودم ر ی آن بي�ست دقيق�ه م�هبرای ھم�ين ھ�م ھ
زدم و دروغ پشت دروغ به ريشش بستم، تا بعد با زنش دوت�ايی ب�ه ري�شش 

داش����تن و «و » گل����ه «و» ع����وض«و » چي����ز«ش����ما چي����زی از . بخن����ديم
  ايد؟  شنيده» نداشتن

  

  ١٣٩٠ ارديبھشت ١۴

   مي:دی٢٠١١ ماه مه ۴
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  !بند بند پستان

  

    

 ش�ش در يک دک�ان بق�الی را در نظ�ر بگيري�د، چھ�ارگوش و م�ث%  
چط�ور اس�ت؟ بھت�ر . ک�ی؛ کم�ی بزرگت�ر؛ ده در ده.شش؛ کوچک اس�ت؟ او

شد؟ خب، البته اولش خيلی کوچک بود؛ چھار در چھار، بعد ھی ور آمد و 
  ! ور آمد و حا= شده است صد و سی متر مربع
ای است  ی نقلی ی ھمان خانه خيلی بزرگ است، نه؟ درست اندازه

اه ک�ه ھ�م حي�اط داش�ت و ھ�م ح�وض و ھ�م که توش به دنيا آمد، پ�شت باغ�ش
ھ�ای خن�ک  ھا زير م%فه شد آنجا تابستان بامی که می ھم پشت... زيرزمين و

ھ���ا ب���ه  ھ���ا و س���ال اش چپي���د و آس���مان را تماش���ا ک���رد و س���ال =ج���ورد زده
ای زي��ر ِ  ای فک��ر ک��رد ک��ه ق��رار اس��ت بياي��د و ف��اتح آن گ��نج اف��سانه ش��اھزاده

  ! دامنش باشد
  .  شھر مونيخ اين شاھزاده پيدايش شده استو حا= درست تو

ی گن���ده؛ راس���تش را بخواھي���د بي���شتر م���رد  ي���ک بق���الی دارد گن���ده
ري��ش ھ��م دارد؛  ت��ه. خ��وبی ک��ه ن��داردی  قياف��ه. ای مام��ان اس��ت ت��ا م��ن اف��سانه

گ��ذارد ک��ه ب��ه نظ��رم  ای ھ��م وس��ط س��رش م��ی ع��رقچين س��فيد گل��دوزی ش��ده
  . ستتازه شکمش ھم گنده ا. اش پيدا نباشد کچلی

=ب����د اگ����ر م����ن ھ����م ج����ای او ب����ودم، و آن ھم����ه ن����ان عرب����ی و 
زدم؛ مخ�صوصا ب�ه  ناخنک�شان م�یچيدم، خ�ب،  کشمش را آنجا می/نخودچی

ک�ردم ک�ه آخ�ر و ع�اقبتم  ھاش و =بد آنقدر آت و آشغال کوفت می ژاپنی تخمه
ھمين بشود که شده، ب�ا ق�دی ي�ک مت�ر و ھفت�اد س�انتيمتر، ب�ا وزن�ی ب�يش از 

  ... ؛ و لعنتیصد کيلوگرم
ک�رد  مام�ان کل�ی راھ�ش را دور م�ی. چند دفعه با مامان رفتيم آنجا

ت��ا ھم��ين چن��د وق��ت پ��يش م��شتری . ک��ه ب��رود دک��ان آس��يد مھ��دی خري��د کن��د
رود، گ�اه حت�ی  ی ترکی سر خيابانمان بود و حا= اين ھم�ه راه را م�ی مغازه

  . ی آسيد مھدی بزندبا مترو که سری به بقال
ھ���م » دک���ان«آي���د، از  خوش���ش نم���ی» بق���الی «ی مام���ان از کلم���ه

فروش��گاه آس��يد «ي��ا » خوارب��ار فروش��ی«ھمينط��ور و م��ن مجب��ورم بگ��ويم 
  . تازه مامان با اين ھم مخالف است» مھدی
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ن���ه، از اي���ن ھ���م بھت���ر » خوارب���ار فروش���ی آق���ای حقيق���ت طل���ب«
نش ھرچن���د ک���ه ب���ا=ی س���ر در دک���ا» س���وپرمارکت آق���ای حقيق���ت طل���ب«

  !»ی امام زمانخوراکه مواد فروشگا«: اند نوشته
ای روياھ��ای مام��ان، گ��اه  ح��ا= م��دتی اس��ت ک��ه اي��ن م��رد اف��سانه

گوي�د   زير لبی چيزی م�یاندازد و ی من می  قد و قوارهزيرچشمی نگاھی به
ی  ام؛ ھم�ان آي�ه فھمم يعنی خوش�گلم و دل�ش را ب�ه ت�پش انداخت�ه که بعدھا می

  . ويمگ را می» فتبارک k احسن الخالقين«ِمعروف 
 و ھ�م و دس�ت و ه م�رد؛ ھ�م نجيب�نگ� به اي�ن م�ی«: گويد مامان می

چ��ون ھ��ر وق��ت ب��ه دک��انش، ببخ��شيد خوارب��ار فروش��ی ام��ام زم��انش » دلب��از
کند که کشيدنشان واقعا اس�ب  رويم، ھرچی آت و آشغال دارد، بار ما می می

  . خواھد گاری می
ن، ونزلت عصر بيارم مينھمشيره، اگر اجازه بد«: گويد یگاه ھم م

بعد، ب�از زي�ر چ�شمی نگ�اھم ميکن�د و ھم�ان » !البته اگر اجازه داشته باشم؟
  .کند را تکرار می» احسن الخالقينش«

باب�ای بيچ��اره ھ�م م��ريض اس��ت و ب�ستری و ک��اری ب�ه اي��ن کارھ��ا 
ھ��ی باي��د ب��رود بيمارس��تان و ش��يمی درم��انی کن��د و بع��د ِ ھ��ر ش��يمی . ن��دارد

ا= بي�اورد و بخواب�د و خرخ�رش ب�رود درمانی يک ديس پلو بخ�ورد، بع�د ب�
م�انم و مام�ان و اي�ن م�ردک خوارب�ار ف�روش ام�ام  خ�ب، ح�ا= م�ن م�ی. ھوا

  !زمانی، تنھای تنھا؛ سه نفری تک و تنھا
ديگ��ر نگ��اھم . اوق��اتش تل��خ ب��ود» حقيق��ت طل��ب«اي��ن ب��ار آخ��ری 

دانم چه شده بود؛ ولی ديدم چيزی ب�ه مام�ان گف�ت ک�ه بع�د ک�ه  نمی. کرد نمی
کانش آمديم بي�رون، مام�ان خ�ودش را ل�وس ک�رد و کل�ی ت�و راه ب�ا م�ن از د

  ! کدامشان نگفتند چه شده است؟ دعوا کرد؛ ولی ھيچ
م�ان ک�ه پ�ر ب�ود  ی کادويی آم�د دم در خان�ه چند روز بعد يک بسته

ھ�ای خوش�گل، ب�ا بن�دھايی بيرن�گ، ش�فاف و  بند؛ در رنگھا و م�دل از پستان
مام�ان ک�ه . ھ�ای م�ن درست ق�د س�ينه.  بودتازه سايزش ھم درست. ای شيشه

، عمل هزن  مرد؛ فقط حرف نمینگ به اين می«: ، لبخندی زد کهبسته را ديد
  » !هکن ھم می

ی  مرافعه/گويد؛ ولی با کلی دعوا من البته نفھميدم کدام مرد را می
مام��ان، از ھم��ين ام��روز پ��ستان بن��دھای قبل��ی را ريخ��تم دور، يعن��ی مام��ان 

  . ھا را به تنم بکشم و حا= مجبورم اين تازهريختشان دور، 
افتن�د، ول�ی دس�ت ک�م  ھ�ام ب�ه خ�ارش م�ی بدبختی اي�ن ک�ه س�ر ش�انه

ی مام�ان و اي�ن آس�يد مھ�دی محب�وب ِ  ھای ب�غ ک�رده ديگر مجبور نيستم قيافه
  . مامان را تحمل کنم
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کشد و مام�ان جف�ت پ�ايش را  بابای بيچاره از شيمی تراپی درد می
  »!بايد زن آسيد مھدی بشی«: يک کفش کهکرده است توی 

ی مام�ان بياي�د و کمک�م کن�د، ش�ايد از پ�س ِ اي�ن آس�يد  اگر پسرخاله
ام�ا انگ�ار اي�ن باب�ا ھ�م دع�وت مام�ان را ب�رای ب�ساط . مھدی و مامان ب�رآيم

ک�س ني��ست ب��ه دادم برس��د، حت��ی ام��ام  ھ��يچ. ش�يرينی خ��وران رد ک��رده اس��ت
د مھدی محبوب مام�ان چمباتم�ه زده زمان که روی تابلوی سر در دکان آسي

  . است
  ... وای
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  رھبر زير پای ما

  

  

نخ�ورده راه افت�اد؛ انگ�ار عجل�ه داش�ت؛ انگ�ار /صبحانه را خورده  
ن�ه، ديگ�ران آغ�ازش ... ھا آغازش ک�رده ب�ود کاری ناکرده داشت که تازگی

ی  ب�ود؛ نوب�ت ک�اوه و ديگران�ی ک�ه گوش�ه» کاوه«کرده بودند و حا= نوبت 
کار را بگيرند و بارش را به دوش بکشند و راه بيافتن�د ب�ه س�مت کريمخ�ان 

را » رعي�ت«خواس�ت س�لطان باش�د ک�ه س�لطه ب�ر  زند؛ ھمان شاھی که نمی
ت��ا ھم��ين . باش��د، دلخ��وش ب��ود» الرعاي��ا وکي��ل«خ��وش نداش��ت و از اي��ن ک��ه 

ھ��ای  ھ��ای ت��اريخ را از کت��اب م��ام تک��هج��ايش را بل��د ب��وديم؛ آخ��ر داش��تند ت
کمونيستی؛ کھنه و /ی سرخ کرب%يی زدند؛ يک خط کھنه مان خط می مدرسه

ک�شيدند، انگ�ار بارھ�ا،  کردن�د و ب�ه دار م�ی خونين؛ داشتند تاريخ را داغ م�ی
  ...  سال تمام به تاريخمان تجاوز کرده بودند١۴٠٠سی سال، نه، 

ت�ر بنوي�سد، ب�ا ھم�ان  را تازه» تاريخ«خواست  می» کاوه«و حا= 
  ...  اش  جوھری١٩انگشتان

ھای ناراست، از نام و ياد آنانی ک�ه  ھامان پر بودند از واژه خيابان
ھايی پر از تروريست، پر از آنانی ک�ه  با ايشان خويشاوندی نداشتيم؛ خيابان

را فروخته بودند به مفت؛ پ�ر از ن�ام » وطن«شبيخون زده، يا » ايران«به 
اص% اصرار داشتند تاريخمان را با اس�يد س�ولفوريک . ھا» پارسیسلمان«

» ھ�ا کوچ�ک«بدبويی پاک کنند، از بزرگان پاکش کنند، تا =بد ج�ايی ب�رای 
  !پيدا شود

ھ�ولکی و غرغ�ر مام�ان  ی ھ�ول پ�س از آن ص�بحانه» ک�اوه«حا= 
  : خنديده بود که» ... ھانرو، ميری سر به نيستت ميکنن«: هک

  » !بيا باھم بريم... ، خب تو ھم بيامامان خوشگلم«
پ��شتش لرزي��ده ب��ود و دو دل ک��ه » کھري��زک«و مام��ان از ت��صور 

  ... فرستد به جنگ ابوالھول باز شاه پسرش را می

                                                           
   اشاره است به شعر فروغ فرخزاد، - 19

  کارم ھايم را در باغچه می دست
  دانم دانم، می سبز خواھند شد، می

  ام  و پرستوھا در گودی انگشتان جوھری
  تخم خواھند گذاشت
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طفلک مامان بايد تمام روز را برنامه بچيند که چشم براه، نگ�ران 
خ���ورده و  وپ���ار، کت���ک اش اي���ن ب���ار ھ���م ل���ت»ک���اوه«بمان���د ت���ا باش���د و 

  ... کم تجاوز نشده به خانه بازگردد مالين، شايد دستو خونين
اين مامان کوچولو چه روز دراز و تلخ�ی را در پ�يش دارد؛ ... آه

 را؛ روزی ب��ه درازن��ای تم��ام ت��اريخ تک��رار ش��ده و ١٣٨٨س��يزدھم آبانم��اه 
اش ب���ه چن���د س���اعت ھ���م  ی جمع���ی ی اي���ن ملت���ی ک���ه حافظ���ه درس نگرفت���ه

ت�اريخ » ق�دمت«ای ب�ه  اش حافظه ه زنکیھای خال رسد، اما برای حرف نمی
  !دانستيد؟ دارد؛ می

ش��ان گي��ر ک��رده »وليع��صر«و » تي��رھف��ت «کريمخ��ان زن��د، ب��ين 
پ��ل ھم��ان » کريمخ��ان«و ح��ا= درس��ت س��ر پ��ل .  ھن��وز ھ��م آنجاس��ت؛ب��ود

ھ���ا و پوس��ترھای ابوالھ���ول را ب���ه  الرعاي���ای دوس��ت داش���تنی، عک��س وکي��ل
 ح�ذفش ک�س ب�ه ا=با=ھ�ا ک�ه دس�ت ھ�يچان�د آن ب گ�ی تم�ام ت�اريخ چ�سبانده گن�ده

خواس�تند ب�ا عک�س  م�ی. ی تاريخ را خط بزنن�د  ھا ھمه نرسد؛ که با آن عکس
  . ی تاريخ را خط بزنند اين مردک ھمه

  !دانستيد؟ می
اند ب�ه او، م�ن ھ�م  ھمه چشم دوخته. رود جوانکی از ديوار با= می

  ... رود با= از ديوار بلند ابوالھول می... ھمينطور
  » ؟کنی يکار میچ«: دستپاچه که» کاوه«

  » ! پائينه بکشوخواد عکس می«: و من که
اندازد، ت�ا ف�يلم اي�ن س�ناريوی از پ�يش  موبايلش را راه می» کاوه«  

ی ديگ�ری فيلم�ی »ک�اوه«روز ديگری از ھم�ين روزھ�ا . نانوشته را بگيرد
ب�ا ھم�ين ام،  م�ن ھ�م آن را دي�ده. نويسان گرفت که ت�اريخی ش�د از اين تاريخ

 ١٨ش�ايد ش�ما ھ�م دي�ده باش�يد؛ فيلم�ی از ھم�ين چن�دی پ�يش، روز . ھ�ام چشم
ھ��ا؛  ، يادم�ان ِ ن�امردی رئ��يس جمھ�وری اص�%حات ِ آن زم�ان١٣٨٨تيرم�اه 

 کذايی را؛ شايد ١٣٧٨ تيرماه ١٨يادتان ھست؛ اص% يادتان مانده است آن 
  ؟!ايد فروش کرده تان را پيش ی تاريخی شما ھم حافظه

کاوه ف�يلمش را گرفت�ه، و . = عکس ابوالھول زير پای ماستو حا  
س��رعت اينترن��ت ک��م اس��ت و . ش کن��د»آپل��ود«دود ک��ه زودت��ر  ترس��ان م��ی

  .خواھد تا کار تمام شود ساعتی وقت می
ک�رد؛ چھارت�ايی  صبح که راه افت�اديم، چق�در ف�ضا ف�رق م�ی» نه«  

رف�ت، ول�ی  م�ی» آزادی«ش�ديم ک�ه باي�د ت�ا » .تی.آر.بی«سوار آن اتوبوس 
دان���ستيم  نرف���ت، راس���تش خودم���ان ن���رفتيم، زودت���ر پي���اده ش���ديم ک���ه م���ی

اش پوش���الی اس���ت و ب���رای رن���گ ک���ردن خرھ���ا؛ ب���ه مف���ت ھ���م »آزادی«
را ب�ه » رھب�ری«ھ�ا ک�ه  ھ�ا، ھم�ين ھ�ا، م�ا، م�ن و ھم�ين حا= اي�ن. ارزد نمی
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 باي��د ب��ر پاھ��ای خ��ويش. ش��ديم باي��د پي��اده م��ی. اي��م ان��د، پي��اده ش��ده خ��اک مالي��ده
  . ھمين که چندی سوار بر موج بوديم، کافی بود. رفتيم می

ب�رد و گ�اه ھ�ست ک�ه ت�و خ�ود، م�وج  گاه ھست که موج، تو را م�ی
روز، کن��ی ک��ه ت��ا آن  ان��دازی و راه را ب��از م��ی ش��وی و م��وجی در م��ی م��ی

ب��ست را  ھ��ا ب��ن»ک��اوه«ب��ست ب��ود و ح��ا=   ب��ن١٣٨٨ آبانم��اه ١٣درس��ت ت��ا 
ھام ديدم و دي�دم آن پيرم�رد   ديدم؛ با ھمين چشمنديديد؟ من خودم. اند شکسته

را زي��ر پاھام��ان؛ درس��ت زي��ر پاھام��ان و م��ا چ��ه گ��امی ب��ر اي��ن ابوالھ��ول 
  ... گرفتيم زديم؛ و چه کامی می می

ی و لب�اس شخ�صی و ب�اتوم پس از اينش ديگر گريز است و بسيج  
ت ی خودشان اس� آور و عربده و فحش و ناسزاھايی که برازنده و گاز اشک

زن��ی ک���ه ھمراھ���انش را گ���م ک���رده اس���ت و ت���ا ھمي���شه ب���ا ماس���ت، ب���ا ... و
ی  ھ��ای پ��شت در خان��ه ھ��ای ماس��ت و مام��ان ک��ه ھمچن��ان روی پل��ه»ک��اوه«

اش برس��د، ک��اش فق��ط تج��اوز »ک��اوه«م��ان نش��سته اس��ت، منتظ��ر ک��ه  جن��وبی
آپل��ود » پيرم��رد زي��ر پ��ای م��ا«ھ��ا و چ��ه دعاھ��ا؛ بع��د  چ��ه امي��دواری... ن��شده
  ... دارد خبرش دنيا را برمیشود؛ بعد  می

س�ی س�ال پ�س از خمين�ی در «ان�د ک�ه  نويسند، ن�ه، نوش�ته جايی می
  !جالب است، نه؟» ماه، حا= اين مردک است زير پای ما؟

را زي�ر » پيرم�رد«عصر ديگر اينترنت از کار افتاده است، ول�ی 
اي��د؛ حي��ف؛ اگ��ر  اي��د، يعن��ی ھن��وز ندي��ده ش��ما ندي��ده. ان��د پ��ای م��ا ھم��ه دي��ده

زير پای ما ھمه ج�ا » رھبری«. ديديد کرديد، حتما می ھاتان را باز می چشم
کردي�د،  ديدي�د، فک�ری ب�ه ح�ال خودت�ان م�ی ش�ايد ش�ما اگ�ر آن را م�ی. ھ�ست

  !  ؟.کی.او. پيش از آن که خيلی دير شود
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  !چيز ھمبستگی

  

  
وار، رو ب��ه دي��وار و ت��و نشست��شان فق��ط يک��ی نش��سته ب��ود کن��ار دي��  

چي�ز «کردم اي�ن  مرا بگو که خيال می. کس نبود ھيچ. خواند داشت کتاب می
من آنجا چيزی بودم مثل فضول محل يا مث% . شان مشتری دارد»ھمبستگی

م��رد س��خنران را . ش��ان را ب��ه ھ��م ب��زنم خبرنگ��ار ي��ا گوي��ا رفت��ه ب��ودم جل��سه
ام��ا خ��وب بل��د ب��ود . ي��دچک پي��ر ب��ود و از کن��ار دھ��انش آب م��ی. ش��ناختم نم��ی

م�ن بلن�د ش�دم چي�زی بگ�ويم ي�ا =ب�د دک�انش را تخت�ه ک�نم، ول�ی . حرف بزند
ھ��ر چ��ی داد . خ��وب بل��د ب��ود وا ندھ��د. ک��رد اص��% ص��بر نم��ی. مگ��ر گذاش��ت

  : زدم که می
  » !بابا دندون به جيگر بيگير، ببين چی ميگم«

ھم�ين رئي�ستون ب�ود «: زدم بگ�ويم ک�ه ش�د؟ زور م�ی ولی مگر می
  . که نگذاشت حرفم را بزنم» ...قانونی کرد اون ھمه بیکه 

تنھ��ا م��رد ِ حاض��ر در نش��ست ھ��م ب��ساطش را جم��ع ک��رده و رفت��ه 
فق��ط م��ن ب��ودم و اي��ن باب��ای » چي��ز ھمب��ستگی«ح��ا= در اي��ن نش��ست ِ . ب��ود

اش  باب�ا ک�ه حوص�له. که نزديک ب�ود دس�ت ب�ه يق�ه ش�ويم» چيز ھمبستگی«
  : لن کهسر رفته  بود، سرش را کرد تو سا

باب�ا ج��ون، مث�ل اي��ن ک�ه اين��ا رو ن�شناختی؟ اين��ا اگ�ر گ��وش ش��نوا «
  » !کشيد داشتن که کارشون به اينجاھا نمی

دس��تم را ک��شيد و از ات��اق » مگ��ه ش��ما اين��ا رو مي��شناسين؟«: گف��تم
ب���رای خ���ودش » چي���ز ھمب���ستگی«ھم���انطور ک���ه آن باب���ای . بي���رونم ب���رد

... اين�ا کارش�ون ھمين�ه... ونآره دخترج�«: کرد، باب�ا گف�ت فرسايی می سخن
  » .شصت ساله کارشون ھمينه/پنجاه

پس من ول معطل�م؟ پ�س ج�واب روزنام�ه را چ�ه ب�دھم؟ ... ای بابا
بنويسم که ھم خدا را خوش بياي�د » چيز ھمبستگی«چه گزارشی از نشستِ 

  را؟ » بخش حوادث«و ھمه رئيس 
» گیچي�ز ھمب�ست«ی  جل�سه. ی مھمی اتفاق افت�اده ب�ود خب، حادثه

ت�شکيل ش�ده ب�ود و » چي�ز ھمب�ستگی«برای ھمبستگی ھمه با اي�ن جماع�ت 
ھم��ان پيرم��ردی ب��ود ک��ه ديگ��ر حت��ی دن��دانی ب��رای گ��از » چي��ز ھمب��ستگی«

ش��ايد ھ��م داش��ت، ول��ی ديگ��ر زورش . چ��اقويی ھ��م نداش��ت. گ��رفتن نداش��ت
ي�ک وقت�ی . رس�يد دس�ت ک�م زورش ب�ه م�ن نم�ی. رسيد به کارش بگي�رد نمی
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رمرد چاقو زده بود و آن زمانی ب�ود ک�ه باب�ا و اي�ن پيرم�رد ِ بابا را ھمين پي
  . سخنران، جوان بودند

پيرمرد آن زمانھا قدش بلند ب�ود و ھ�ر ک�ه را مخ�الفش ب�ود، چ�اقو 
  » ! باشوکار سياسی ما ر«: خنديد که  و میگفت بابا می. زد می

ھ�م باب�ا، ھ�م آن . ان�د ن�ه، ھم�ه ش�ان م�رده. اند حا= ھر دوشان مرده
چي����ز «دن����دان و ھ����م رئ����يس  دک چ����اقوکش و ھ����م اي����ن باب����ای ب����یم����ر

ت�اريخ داش�ت . ش�د ولی خب، حا= داشت ت�اريخ تک�رار م�ی. شان»ھمبستگی
  : شد که بابا دستم را کشيد و برد که ی من تکرار می تو کله

فرس���ايی          بيخ���ودی وقتت���و تل���ف نک���ن دخت���ر؛ اين���ا ت���و اع���صاب«
اين طوری . ذارن ديگران حرف بزننيادشون دادن که اينطوری ن. ان خبره

ی  دي��دی تنھ��ا ش��رکت کنن��ده. بقي��ه رو خف��ه ميک��نن، ت��ا تنھ��ا خودش��ون بم��ونن
  »!شون اون جوانک بيچاره بود که =بد مثل تو گول خورده بود؟ جلسه

پشت�شم ک�رده ب�ود . بابا جون اونم که داش�ت کت�اب ميخون�د«: گفتم 
ود، چ���ون دھ���نش ک���شمش ھ���م ب���/ب���ه س���خنران و ت���ازه ت���و جي���بش نخ���ودچی

  » .ميجنبيد
کن�ی؟ اوم�دی  پس بابا جون، برای چی وقتت�و تل�ف م�ی«: بابا گفت
  » ارشادشون کنی؟

ھم�ان لبخن�دی . دي�دم حا= ھمان لبخند ھميشگی را روی لبانش م�ی
  !که بيشتر زھرخند بود تا لبخند

ھا پيش ب�رای  بعد بابا جای چاقوی ھمين پيرمرد ِ لکنته را که سال
چ�ه . ک�شيد، روی ران چ�پش ن�شانم داد ش چاقو می»رھبر«ت پيشبرد منويا

زده ب�ود ک�ه ب�ه مغ�ز س�فيد ران�ش بزن�د و ناک�ارش . عميق زده ب�ود =م�صب
لوار آم�د ک�ه وقت�ی ش� آنجا بود و يادم م�ی. بابا ھنوز بود. کند، ولی نشده بود

» باب��ا اي��ن چي��ه؟«: پرس��يدم  و ت�و اس��تخر، م��یپوش��يد، ي��ا ل��ب دري��ا کوت�اه م��ی
  » !جای پای يک نامرد «:گفت می

ای، ي��ا  روزنام��ه» ی ح��وادث ص��فحه«م��ن ح��ا= م��ن باي��د ب��رای 
اي��ن » چي��ز ھمب��ستگی«ای ي��ا وب��سايتی گزارش��ی از نش��ست ِ باش��کوه ِ  مجل��ه

. حي��ف؛ آخ��ر خب��ری نب��ود. ک��ردم ک��ه ن��شد پيرم��رد ِ س��ابقا چ��اقوکش تھي��ه م��ی
ديوار با کس با اينھا حس ھمبستگی نداشت، حتی ھمان جوانکِ  رو به  ھيچ

  . کشمشش/کتابش و با آن ھمه نخودچی
با . سالن خالی بود، خالی خالی؛ من آنجا بودم و ديدم... باور کنيد

  ...ھای خودم ديدم ھمين چشم
  

   مي:دی ٢٠٠٩ ژوئن ٧
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    حزب خزينه

  

بلوار چھار «درست تو ھمان خيابانی که بعدھا اسمش را گذاشتند   
شھد، پايتخ��ت ض��امن آھ��و، س��ر ھر م��ت��و ش��» ام��ام رض��ای غري��ب  ی بان��ده

راھی نزديک بازار، حمامی بود ک�ه خانج�ان ديگ�ر اس�مش را ھ�م ي�ادش  سه
  . نبود

ت را داش��ت ک��ه اھ��الی نزدي��ک ب��ودن حم��ام ب��ه ب��ازار اي��ن خاص��ي
ی حم��ام ب��ه بغ��ل  ی س��حر، بقچ��ه  و ت��اجران محت��رم، ص��بح کل��هم��ذکر ب��ازار

. کردن�د رتماس�ی م�یزدن�د و غ�سل ا می» خزينه«آمدند آنجا و تنی به آب  می
 ارتماس�ی،  يادم نيست؛ام؛  کجا يادش گرفته.آيد از اين کلمه بدم میاه، چقدر 

  ... ترتيبی، ارتماسی، ترتيبی
ھا را با دگنگ بست، ھم�ان دوران�ی ک�ه  بعدھا که رضا شاه خزينه  

ی دول�ت  ود، ب�ه وي�ژه ب�ه تنب�ان وزي�ر خارج�هھ�ا افت�اده ب� کک به تنبان خيلی
ي���ای کبي���ر، آخون���دکی فت���وا داد ک���ه خيل���ی ھ���م =زم ني���ست ی بريتان فخيم���ه

شود از آن  ھم باشد، بد نيست و می» ترتيبی«ارتماسی باشد، اگر » غسل«
ھ��ا و کنيزھ��ا آم��د  ب��ا عي��ا=ت و ض��عيفه» چي��ز« از کي��ف ح��ال خ��وش پ��س

ھ���ای رضاش���اھی، ھم���ان ط���ور ک���ه ورد  بي���رون؛ يعن���ی زي���ر دوش حم���ام
را خيس کنيد، بعد سمت چپتان را، بع�د خوانيد، اول سمت راست بدنتان  می

  ... ھم کل مرکز ثقلتان را به قول معلم فيزيک ما تو شيراز خدا بيامرز
ب�دبختی . ش�ور کني�د حال کل ماوقع را ي�ک جورھ�ايی گرب�هبه ھر 

رضا شاھی خيلی شکار » بدعت«از اين » مومنين و مومنات«اين بود که 
اين ش�کر را مي�ل فرم�ود، » فتیم«معلوم ھم نشد که آخوندک مفتی، . بودند

» م�ومنين و مومن�ات«يا کلی دستخوش گرفت تا فت�وا بدھ�د ک�ه =زم ني�ست 
 غسل ترتيب�ی ھ�م ث�واب به آب بزنند و غسل ارتماسی بکنند؛تو خزينه، تنی 

مث% به جای اين . ای است چند که ثوابش نصف ثواب غسل خزينهدارد، ھر
عب آب کثي�ف خزين�ه را ب�ه درک که جفت پا بپرند تو خزينه و يک متر مک

ھی و ھ�ای رضاش�ا واصل کنند؛ گاه به دلي�ل اض�افه وزن؛ برون�د زي�ر دوش
فرستند، خودشان را بشويند  می» قلدر «حين لعنتی که به روح اعليحضرت

ی بريتاني��ای کبي��ر اج��ازه داد، کمت��ر  ی دول��ت فخيم��ه و اگ��ر وزي��ر خارج��ه
بع�د . ھا را پروار کنن�د ن مرضميکرب تراخم و جذام و آبله و ديفتيری و اي

ی حزب خزينه را تعريف  خنديد، قضيه نديد و ھمانطور که میخ خانجان می
  . کرد می
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ھمچ��ين ق��شنگ . ھ��ای خانج��ان  ح��رفزد ب��رای م��ن دل��م غ��نج م��ی
کردی راستی راس�تی  کرد، که خيال می ی حزب خزينه را تعريف می قضيه

راه ت�و م�شھد » نس�وپر م�در«ی  مثل حزب توده» مدرن«يک حزب خيلی 
يزی س�ت که با ت�راخم» مومنينی« آن ھم از کند؛ افتاده و دارد عضوگيری می

ی خ��دا  ھمي��شهمخالفن��د و دوس��ت دارن��د » قل��در«زداي��ی رض��ا خ��ان  و ج��ذام
ھ��ای زمخ��ت و   ت��ا پ��يش خ��دا و بن��دهحس��شان بمالن��د؛ ب��ه ت��ن و ب��دن نکثاف��ت
تو بھ�شت ع�دن و  بپرند خسرالدنيا و واrخرت نباشند و صافی خدا،  نکره

  . ھای تر و تميز بچه مزلف تو بغل حوريان بھشتی و غلمان
کرد که رئيس حزبشان يک�ی  نازی خانجان، چه قشنگ تعريف می

ب��ود ک��ه مث��ل آب خ��وردن » چ��شم آب��ی مي��د اي��ن انگلن��د«از اي��ن آخون��دھای 
 خ���ود ن���امردش، ب���رای اي���ن ک���ه  ول���یک���رد؛  و عرب���ی بلغ���ور م���یپارس���ی

ج�ر چن�د داد ب�ه ا ومنين دربگي�رد، حوالت�شان م�یدر م�» ی خناسش وسوسه«
ج�ا، اگ�ر چ�وب =ی چ�رخ ی آن ھ�ای دو قب�ضه صد برابر بھشتی و عشرتکده

  . اش را دو قبضه تخته کنند بگذارند و بساط بستن خزينه»  قلدررضا«اين 
اي�ن » ح�زب«نظ�امی /تیحزب خزينه راه افتاد و تمام کار تشکي%

ھم��ان زم��ان مخ��صوص اس��%می ش��ب ھ��ای جمع��ه، يعن��ی  ش��ب ب��ود ک��ه نيم��ه
ای  و در خزين�ه» حقيق�ت«ون�د در حم�امی بر» م�ومنين و مومن�ات«جمعه، 

سه وج�ب در س�ه وج�ب در «که سالھا بود بسته شده بود، قاچاقی با آب کر 
البت��ه ب��ا کل��ی ... دو قب��ضه کنن��د و» ارتماس��ی«غ��سل واج��ب » س��ه وج��ب

پ�اکی /دستورات نج�سی کثافات  ، طيب و طاھر بازگردند به گردونهکثافات
  ! ی مرتضی علی را شاد کنند شرع مقدس و دل اھالی نازنين شيعه

با کل�ی عملي�ات تعقي�ب » حزب خزينه«گفت که اھالی  خانجان می
ای دم در ح��رم ام��ام رض��ای غري��ب،  ھ��ای ش��يره و مراقب��ت از دس��ت پاس��بان

ی راستين مرتضی علی و  رتماسی واقعی را برای اھالی شيعهبساط غسل ا
 اع�ضای ی  و از ھم�هندالی اس%م راستين و اس%م ناب محمدی راه انداختاھ

ی مرکزی و دفتر سياسی حزب خزينه، بع�د از  اصلی و علی البدل و کميته
آن دوره، دو ق����ران ح����ق » ح����زب«ش����رکت در پلن����وم ص����د و دوازدھ����م 

ان�داز  ک�ش و زالوان�داز و لن�گ ، ع%وه بر پول آب و د=ک و کي�سهعضويت
ک�ه ن�سبتی » حقيق�ت«طفلک رئ�يس حم�امی . ندران دريافت کردو اين جانو

ش�د ک�ه » حج�از«ھم ب�ا اھ�الی ش�ريعت داش�ت، س�ال ب�ه ت�ه نرس�يده، راھ�ی 
  !بدجوری بر او واجب شده بود؛ نوش جانش» حج«حکم 

ص��احب حم��امی ام�ا ن��ه اي��ن ک�ه اي��ن باب��ای رئ��يس ح�زب خزين��ه و 
ب داغ و د=ک�ی و و قطيف�ه و آاش ک�ارش ب�ا لن�گ  تو حمام، ھمه» حقيقت«

آب و عل�ف حج�از را  بیکشی بود، طاقت گرمای خانمانسوز صحرای  کيسه



 ٦٣

 

ک�رد و س�نگ ب�ه   ھمان زمانی که داش�ت رم�ی جم�رات م�ینياورد و درست
را ت�ف و لعن�ت » رضا خ�ان قل�در«پراند و در دلش  سوی شيطان رجيم می

ين�ه و ی خز خيالش رضا خان، ن�ان پ�اک و پ�اکيزهبه . کرد، حالش بد شد می
اش را  ب�ود، و حق�ش ب�ود دو پ�ستان پ%س�يدهاش را آجر کرده  سربينه و نمره

 مجبور ش�ده ب�ود ب�ا آخر طفلک.  لعن و نفرين کندبه تنور بچسباند و شاه را
ی ح�زب  مخفيان�ه» ت�شکل«اش را ب�ا ت�شکيلِ  زينهلرزه، نان ح%ل خ کلی تن

  . خزينه درآورد
 خوش��حالی اي��ن ک��ه ب��ا k رئ��يس ح��زب ھم��ان ج��ا از بين��ی و ب��ين

دريافت حق عضويت اھالی حزب خزينه ديگ�ر ح�اجی خواھ�د ش�د و س�ری 
توی سرھا و س�ر و ھم�سر درخواھ�د آورد، ح�الش ب�د ش�د و دراز ب�ه دراز 

توي�ات بعد ھ�م البت�ه چيزھ�ايی از ج�نس مح. رو به قبله، روی زمين ولو شد
  ...اش به بيرون سرازير اش از معده خزينه

ودی ھم نامردی نکرد و گ�ردن باب�ا را ب�ه ج�رم ی سع دولت فخيمه
اش ک��ه  ن مک��ان مق��دس، ب��ا شم��شير تي��ز محم��دینابخ��شودنی آل��وده ک��ردن آ

  . ھمانجا آويزان و در گردش بود، قطع کرد
ھا روابط دولت ايران با دولت  البته پس از اين ناپرھيزی، تا مدت
دول��ت گذش��ت ت��ا  باي��د س��الھا م��یشم��شيرکش عرب��ستان س��عودی تي��ره ب��ود و 

ی بريتاني��ای کبي��ر دخال��ت کن��د و دولت��ين اي��ران وعرب��ستان را ب��ا ھ��م  فخيم��ه
  . ھا راه بيافتد آشتی دھد، تا دوباره بساط حاجی بازی اين حاجی بازاری

شايد شما جايی اين قصه را خوانده باشيد، اما شنيدن اين ق�صه از 
  . دھان نازنين خانجان خيلی خوشمزه  است

  !؟.کی.او. من و شما باشدھر چه خاک اوست، عمر 
  

   مي:دی٢٠٠٩ فوريه ٩

  
  

  

  

  

  

  



 ٦٤

 

  

  !بدون شوھرم ھرگز

  

  
من که از ھم�ان اول م�ات مان�ده ب�ودم ک�ه چط�ور اي�ن ب�انو عک�س   

  : آفتابی کرد و زيرش نوشت» عيال مربوطه«اش را با »جيک تو جيک«
  » !بدون شوھرم ھرگز«

زن  . آن ب�ا=ش�ان؛ دوت�ايی  نشسته بودند در اتاق نشمين ي�ا پ�ذيرايی
اش س�نجاق ک�رده ب�ود؛ روي�ش ي�ک  قفل�ی زي�ر چان�ه لچکی گنده را با سنجاق

ی  ای ھ��م بقي��ه ای و ش��لواری س��ورمه پھن��ا؛ م��انتويی قھ��وه/چ��ادر م��شکی دو=
  ! کرد نجابتش را تکميل می

ش�د؛ ول�ی عي�الش ش��صت  خ�ودش ص�د کيل��و م�ی. کف�شش پي�دا نب�ود
چھ�ارم /ش�ان تنھ�ا ي�ک  دوت�ايیکيلو ھم نبود؛ ريقو بود و مردنی و روی مبل

ب��دون ش��وھرم «ی مب��ل در ت��صرف ب��انوی  بقي��ه. ج��ا را اش��غال ک��رده ب��ود
را گرفت�ه ب�ود ت�وی م�شتش و » ش�وھر«بود که چارچنگولی دس�ت » ھرگز

و دوت��ايی رو ب��ه » عي��ال«انگ��شتانش را گ��ره ک��رده ب��ود =ب��%ی انگ��شتان 
 ک�ه =ب�د بع�دھا گرفته بودن�د» ژست«ی تبليغاتی  دوربين خبرنگارھای ويژه

  !عکس را خرج تبليغات مجازی برای منويات خاصی بکنند که کردند
  : و زيرش نوشته بود» چاپيده«عکس را در فيسبوک ھم 

  ؟ »بدون شوھرم ھرگز«: توانم اينجا بنويسم می«
زن ح�سابی، چ�ه ربط�ی دارد؟ ب�ه م�ا چ�ه «: من زدم زير خنده که

مي�ری و دني�ا براي�ت   و م�یم�انی زن�ده نم�ی» ھرگ�ز«که ت�و ب�دون ش�وھرت 
» ش�وھر«ی  گيری و تنھا زي�ر س�ايه کند و فشار قبر می حکم قبر را پيدا می

  !ھا و از اين حرف» است که احساس زنده بودن و آدم بودن داری
  :سکينه که عکس را ديد، فورا زير کامنتم نوشت

  »دانی اين بانو کيست؟ عزيز جان می«
» ب�دون ش�وھرم ھرگ�ز«ی کرد که م�روج تئ�ور مگر فرقی ھم می

  چه کسی باشد؟
  : سکينه باز توضيحات صادر کرد که

  » ...اند و ايشان سمبل زنان ما ھستند که بارھا زندان رفته«
ب��ه زن��دان رفت��ه » ب��دون ش��وھرم ھرگ��ز«راس��تی چ��را اي��ن ب��انوی 

  است؟
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اين که درست براساس الگوی آقايان م%يان تراش�يده ش�ده اس�ت و 
ت و ش��وھر دوس��ت و ب��دون ش��وھرش ھرگ���ز م��سلمان اس��ت و م��ومن اس��

مي��رد و اص��% و اب��دا زي��ر چت��ر ش��وھرش نف��س  توان��د زن��ده باش��د و م��ی نم��ی
  ...کشد و می

  »اش؟ شناسی چطور نمی«: سکينه که
ب�دون ش�وھرش «قم�ری را ک�ه  چطور ندارد؟ مگر من بايد ھر ننه

ک�نم » ب�ه ب�ه و چ�ه چ�ه«بشناسم و برايش دست ب�زنم و » ھرگز زنده نيست
ی درون جناحی حکومتی، گ�اه کم�ی در ھت�ل اوي�ن  در دعواھای مسخرهکه 

شود و از ھمان تو عکس و فيلم و شعار و نامه به بيرون صادر  نوازش می
ب�ا ھم�ان [ھ�ا  کند و منتظر است تا رئيس جمھوری فعلی نفل�ه ش�ود و اي�ن می

ب��ا ھم��ين ش��عارھای ب��دون ش��وھرم [بپرن��د و از دي��وار جھ��ل م��ردم ] عي��الش
 با= بروند و بازھم مردم را خر کنند و به ق�درت برس�ند و مجل�س ]ھرگزی

  ...  ھای را پر کنند از ھمين آبجی مچاله
  ! دست از سرم بردار سکينه خانوم جون؛ برو کشکت را بساب

را ھ�م بب�ر » بدون ش�وھرم ھرگ�زی«شجاعت خودت و اين زنان 
  !جای ديگری خرج کن

  !بيچاره ما
  
  

 ١٣٩٠ آبانماه ٢۵

   مي:دی٢٠١١بر  نوام١۶
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  چند گام تا پيروزی

  

  

درس��ت در ص��حن ق��م، ھم��ان دور ض��ريح، . مان��ده بودن��د چ��ه کنن��د  
س��ه ت��ا ت��وی م��شھد، يک��ی بي��رون ص��حن  . چھ��ار ت��ا آخون��د ورپري��ده بودن��د

روی ب�دن آخون�دھا ع%مت�ی نب�ود؛ . شاھچراغ شيراز، يکی ھم ت�وی خياب�ان
ش��ان  ک��اری از دس��ت. ب��ودفق��ط ج��ايی مث��ل ج��ای ن��يش زنب��ور قرم��ز ش��ده 

  شد؟  ھا را قرق کنند؛ ولی مگر می آمد، مگر اين که امام برنمی
ی ک�شور ب�ه م�ردم  آنقدر امامزاده و گنبد و بارگاه ت�و چھ�ار گوش�ه

زورچپان کرده بودند که صد ھزارتا لباس شخصی و پاسدار و ب�سيجی ھ�م 
  .   کمشان بود

»  ابدوالعظيمش���«ی دوم دوت���ا آخون���د درس���ت دم در ورودی  ھفت���ه
ھم�ه ھ��م ب��ا ھم��ان ع%م��ت . س��ه روز بع��د يک�ی س��ر قب��ر خمين��ی. تل�ف ش��دند

چن�د ت�ايی . در کالبد ش�کافی چي�زی دستگيرش�ان ن�شد. ی نيش زنبور مسخره
کمرشان لک بود؛ چند تا زير گردنشان، يکی پشت گردنش، آخری ھم زير 

 پزش�ک ق�انونی ح�دس زد ک�ه. مان�ده ب�ود» نيش زنب�ور«زانوی چپش جای 
ي�ک لب�اس شخ�صی ري�شو ھ�م ھمينط�وری ري�ق . اثر سوزن پ%ستيکی باشد

  !»بيت رھبری«رحمت را سرکشيد، درست دور و بر 
ھ�ا را ببندن�د، ي�ا  خواس�تند داروخان�ه می. کک به تنبانشان افتاده بود

دس��ت . ش��د م��ث% ورود س��رنگ کوچ��ک پ%س��تيکی را ممن��وع کنن��د ک��ه نم��ی
ھ�ا را بغل�ی  م�ردم س�رنگ. کرد وغا میبازار سياه غ. خودشان توی کار بود

اش برای مواد مخ�در ب�ود و ح�ا= ب�%ی  مصرف اصلی. کردند به ھم رد می
  .جانشان شده بود

  »!خوام ھا، من چند تا سرنگ خالی می بچه«: حسن گفت
را تاس��يس » پي��شتازان پي��روزی«گ��روه . اول��ين ھ��سته ت��شکيل ش��د

ھ��ای  د ب��ا اي��ن س��رنگکردن�� خي��ال نم��ی. خواس��تند ن��سق بگيرن��د م��ی. کردن��د
ماند، چن�د  چند تا فلج روی دست دولت می. پ%ستيکی فسقلی کسی نفله شود

ھن�وز خيل�ی ج�دی ن�شده . آورد ام�ا دول�ت ص�دايش را درنم�ی» شھيد«تا ھم 
  .  بود
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يکی از اھ�الی . شدند ھای کوچک تو بازار سياه کم پيدا می سرنگ
 ي�ک ک�رور س�رنگ س�ر که تازه به گروه وصل شده بود، قول داد» تايباد«

  .ی تھران برساند پ%ستيکی وارد کند و به ھسته
کردند زيارت  ديگر آخوندھا جرات نمی. فردايش تھران غوغا بود

کردن�د، ول�ی ب�از ھ�م نفل�ه روی  ھا را ق�رق م�ی ھا امامزاده گاھی شب. بروند
ت�و . ش�دند ھ�ا س�قط نم�ی ھ�ا ھم�ه ھ�م ت�وی ام�امزاده نفل�ه. مان�د دست دولت م�ی

چن�دتايی فل�ج ش�دند، چ�ون س�رنگ . ط�ور ب�ود ن يا توی بازار ھم ھم�ينخيابا
اش  خواس�تند ک�سی را بک�شند؛ ھم�ه ھ�ا نم�ی بچ�ه. خورده بود وس�ط نخاع�شان

ھ�رکس چن�د . اخطار بود برای اين که آخوندھا جانشان را بردارند و برون�د
ت��ر  ھ��ا ک��ه  خب��ره بع��ضی. س��اخت آورد، ک��ار يک��ی را م�ی ت�ا س��رنگ گي��ر م��ی

ج��ا ديگ��ر ردخ��ور  اي��ن. کردن��د آل��وده م��ی» چي��زی«ھ��ا را ب��ه  س��رنگبودن��د، 
  . شدند شھيد می» علماء«نداشت که 

ھ���ا خ���واھرش را ھ���م وارد گ���ود ک���رد؛ خ���واھرش،  يک���ی از بچ���ه
ي�ک دفع�ه دوازده ت�ا دخت�ر، س�رنگ ت�و کي�ف، . اش را ص�دا ک�رد ھمک%سی

. ارتبزرگ��شان را سرش��ان ک��شيدند و راه افتادن��د برون��د زي�� چ��ادر س��ياه نن��ه
  ؟ھا کی به کی بود وسط شلوغی. دادند ھا را می ھا ترتيب آبچی زينب اين

ھن��وز کل��ی ک��ار . ب��ود» پ��يش از پي��روزی«اي��ن يک��ی از مراح��ل 
  ...ی لطفش پيدا بود؛ ولی از آن دور دورھا پيروزی چھره. داشتند

  
  

  ١٣٨٩ آبان ١٩

   مي:دی٢٠١٠ نوامبر ١٠
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  پس از پيروزی

  

  

  

ھمان چند نفری ھ�م ک�ه ت�ا روزھ�ای پ�يش از . ی نداشتندديگر کار  
. گرفتن���د پرس���يدند، ديگ���ر سراغ���شان را نم���ی س���رنگونی، احوال���شان را م���ی

ی دوم ديگر خبری  چھار روز اول را دوتايی مخفی شدند؛ ولی از ھفته/سه
دول��ت موق��ت داش��ت ک��ارش را . م��ردم گرفت��ار ک��ار خودش��ان بودن��د. نب��ود
  . يخته را سر و سامانی بخشدکرد، تا اوضاع درھم ر می

ک��رد ب��ر اس��اس  جري��انی راه افت��اده ب��ود ک��ه م��ردم را ت��شويق م��ی
باي��د ھم�ه چي��زش ب��ا » جن�بش«. ح��ساب شخ�صی م��زاحم ک�سی ن��شوند ت�سويه

ب�ا اع��دام مخ��الف بودن�د و ب��ه ش��ھروندان . ک��رد ف�رق م��ی» انق�%ب اس��%می«
 دس�ت گفتن ب�ه انق�%ب اس�%می و حکوم�ت کھريزک�ی اس�%می،» نه«برای 

ھ�ا،  پايان بخشيدن ب�ه س�s ک�شتارھا، تجاوزھ�ا و ش�کنجه. گفتند مريزاد می
  .  به آرامش نياز داشت

ی ح��اج محم��د نج��ار  ميرح��سين و زھ��را رفتن��د اراک و در خان��ه
ک��س  ھ��يچ. ام��ا ک��سی کارش��ان نداش��ت. باجن��اق س��ابق ميرح��سين مخف��ی ش��دند

ا از ي�اد م�ردم ب�رده ھا ر شادی سرنگونی، اين. پرسيد حتی احوالشان را نمی
. اش، ولی جوابی نشنيد حتی موسوی زنگ زد به رئيس دفتر انتخاباتی. بود
انگيزی که  رفتند و به موسيقی دل مردم آرام آرام راه می. کس آنجا نبود ھيچ

انگ�ار ترافي�ک . دادن�د شد، گوش م�ی از بلندگوھای سر چھارراھھا پخش می
 خ��%ف، خ��واھر و م��ادر ديگ��ر ک��سی ب��رای ي��ک. ش��د خودج��وش تنظ��يم م��ی
س�يد . بند سبز داشتند، ولی مھم نب�ود چند نفری مچ. کرد ديگری را يکی نمی

نژاد در يک تيراندازی درون س�پاه  ای رفته بود روسيه و احمدی علی خامنه
در رفته بودن�د و ھواپيم�ای حام�ل فيروزآب�ادی » سرداران«. کشته شده بود

گرف�ت؛ خيل�ی  ل�ک باي�د رژي�م م�یخنديدن�د ک�ه طف برخی می. سقوط کرده بود
  . ھاشان بود چاق شده بود؛ اين سقف شوخی

ھ���ا تخلي���ه ش���ده بودن���د و از امريک���ا و فران���سه چن���دين ت���يم  زن���دان
پزش��کی ب��رای رس��يدگی ب��ه زن��دانيان ب��ه اي��ران آم��ده بودن��د؛ خيل��ی از اي��ن 

ايران�ی بودن�د؛ از آن ايراني�انی ک�ه در غ�رب، درس » پزشکان بدون مرز«
  . کار ياد گرفته بودندخوانده و 
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قرار بود خبری که مردم را تھييج ب�ه انتق�ام کن�د، پخ�ش ن�شود، ت�ا 
  . ھای اول پس از سرنگونی بگذرد و دولت موقت سوار بر کار شود ھفته

ی دوم ميرح��سين موس��وی ري��شش را تراش��يد و موباي��ل ب��ه  ھفت��ه
اد ش�ده ترس�يد زن�ان آز رھنورد خانه مانده ب�ود و م�ی. دست، آمد سر خيابان

پوش�يدند، ب��ه  ھ�ا را م��ی ت�رين لب��اس ت�رين و م��درن ک�ه ح�ا= ب��ا طن�ازی، ش��يک
ی حجاب اجب�اری  سال واندی توجيه کننده سراغش بيايند و برای اين که سی

خودش�ان ھ�م باورش�ان . ول�ی ک�سی کارش�ان نداش�ت. اش را بگيرند بود، يقه
  .شد نمی

م�ه ب�ا ھ�م ھ. انگ�ار ن�وروز ب�ود. ک�رد ش�ان م�ی آرامش م�ردم ک%ف�ه
صد سال به از اين «ھا  کردند و حا= ديگر پس از اين که سال روبوسی می

  . گفتند می» ھا صد سال به اين سال«گفته بودند، » ھا سال
بازار را چراغانی کرده بودند و س�ر . ھا سرگرم خريد بودند خيلی

دولت بودجه گذاشته، و چند صد نفر را . کردند ھر گذری شيرينی پخش می
دام کرده بود که لباس عمو نوروز و حاجی في�روز بپوش�ند و م�ردم را استخ

ھايی که برای زدن آھنگی، در زيرزمينی،  نوازنده. به شادمانی دعوت کنند
انگيز موسيقی  ھا نوای دل بارھا و بارھا زندانی شده بودند؛ حا= سر گذرگاه

تراش�يده، ھ�ای اجب�اری را  مردھا شيک و پيک، ري�ش. را راه انداخته بودند
  . ھا بيرون کشيده بودند ھا را از ته صندوقخانه کروات

ش���ان س���ر ھم���ه را  ھ���ای خوش���رنگ عط���ر و ادوکل���ن و ک���راوات
ش�دند و چادرھ�ا  ھا جمع م�ی ھا سر چھار راه روزھای اول زن. گرداند برمی

  . زدند ھاشان را آتش می و روسری
موق���ت خ���واھش ک���رد ک���ه ھ���ر س���ال در  وزي���ر دول���ت ام���ا نخ���ست

. وز سرنگونی حکومت اس%می اين عمل، سمبوليک انجام خواھد ش�در سال
  . بھتر است شھروندان اين کار را به بعد موکول کنند

ھ��ای ش��يرينی را روی پي��شخوان دکان��شان  ھ��ا طب��ق خيل��ی از مغ��ازه
  . کردند گذاشته، و از مردم با لبخند و شيرينی استقبال می

زاق عم�ومی کمت�ر اعتصاب بازار تمام شده بود و م�ردم ب�رای ار
  . گرفتاری داشتند

در سيلوھا و انبارھای احتکاری حاکمان در رفت�ه را ب�از ک�رده و 
  .گذاشتند با قيمتی خيلی ارزان در اختيار مردم می

تقلب «ھنوز چيزی از آن . ميرحسين و زھرا شاخ درآورده بودند
اگر تقلب ن�شده ب�ود، ن�ه حکوم�ت اس�%می س�رنگون . گذشت نمی» انتخاباتی

  . کردند اينطور خيال می» !رفت از دست می«شد و نه مملکت  می
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ش�د ک�ه در دور دوم  شايد موس�وی رئ�يس جمھ�ور ب�ود و آم�اده م�ی
و داش�ت » ام�ور زن�ان«رھنورد ھم م�شاورش در . ھم رئيس جمھور بشود

ام�امش » دوران ط%ي�ی«و » بازگشت به اس%م ن�اب محم�دی«مردم را به 
  . کرد دعوت می

=زم ب��ود فق��ط تق��ی ب��ه ت��وقی . ھ��ا تم��ام ش��ده ب��ود وھمی اي��ن ت�� ھم��ه
موريانه خورده، از کمر » ی فقيه و=يت مطلقه«ی  بخورد و عصای پوسيده

  ... خم شود و پوک و پوچ روی زمين ولو
ای يکبار سکته ک�رده اس�ت؛  ھای روسی نوشتند که خامنه روزنامه

ني�ست ک�ردنش  زمينه را برای سربه» .ب.گ.کا«=بد داشتند براساس سنت 
ن��انخور زي��ادی ک��ه . آخ��ر ت��اريخ م��صرفش تم��ام ش��ده ب��ود. کردن��د آم��اده م��ی

  .   خواستند نمی
  

خواس���ت ھم���ان روزھ���ای آخ���ر حکوم���ت  مھ���دی کروب���ی ک���ه م���ی
را ب���ه م���ردم » مرجعي���ت دائم���ی ام���ام آدمک���شان ک���%ن ت���اريخ«اس���%می، 

ت فقھی، زودتر از بقي�ه در رف�» مالی ماست«زورچپان کند، نگران از اين 
... و يواشکی زد به چاک؛ زد به چاک رئيس جمھوری ونزوئ%، يا کومور

  !دانم چه می... يا يک کشور بدبخت ديگری 
بازی و  سی و راديو فردا ھم دست از خاتمی بی صدای امريکا، بی

ھ�ا ھ�م  آن. ک�رد ھا ديگ�ر ص�رف نم�ی بازی برداشته بودند؛ اين بازی موسوی
  !خورند نان را به نرخ روز می

ھا بودن�د ک�ه م�ردم را ب�ه آرام�ش و ش�ادی  تر زندانی ز ھمه جالبا
  . کردند دعوت می
پزشکان بدون مرز بھترين امکانات پزش�کی را ب�رای زن�دانيان و   

دارو و . کردند خواستند معتاد باشند، وارد می بعد ھم معتادينی که ديگر نمی
ي��ادی ش��د؛ ب��دون دخال��ت دس��ت ا ی ب��ود ک��ه از خ��ارج وارد م��یخ��وراکم��واد 

  . حکومت اس%می
  . ھای موقت، مسجدھا بودند بھترين جا برای ايجاد بيمارستان

ھای پزشکی و خبرنگاری خيلی از کشورھا ميھمانم�ان بودن�د؛  تيم
  ! بدون نگرانی از دستگيری و سر به نيست شدن

ھ��ا و عي��د  خبرھ��ا ح��اکی از آرام��ش عجي��ب ايراني��ان ب��ود و ش��ادی
ھا پخش  بخشی که از بلندگوھای سر چھارراه ھاشان؛ و موسيقی شادی ديدنی
. ھ���ای خياب���انی را جم���ع ک���رده ب���ود دول���ت موق���ت تم���ام دورب���ين. ش���د م���ی

  .ھا پلمب شده بودند ھا، مدارس، ادارات و گذرگاه ی دانشگاه»ھا حراست«
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ھ��ا  ھ��ای اس��تالينی رھب��ران اس��%می ھ��م از س��ر تم��ام گ��ذرگاه عک��س
  . ه بودندبيشترش  پيش از پيروزی جمع شد. جمع شدند

خواس�ت، ب�دون س�وال و  مرزھای ک�شور ب�از بودن�د و ھ�رکس م�ی
ھ��ای ترکي��ه،  روزھ��ای اول راه. رف��ت گرف��ت و م��ی ج��واب، پاس��پورت م��ی

پاکستان و کردستان شلوغ شدند؛ ولی خيلی زود ترافيک کم شد؛ آخر کسی 
پ��سنديدند، باي��د ھ��م  ھ��ا ک��ه اي��ران آزاد را نم��ی ک��اری ب��ه کارش��ان نداش��ت؛ آن

  ! فتندر درمی
را تعطي�ل ک�رده و وارد ک�شور ش�ده » اش�رف«سازمان مجاھ�دين 

. روزھ��ای اول ھ��م ت��ق و ت��وقی کردن��د، ول��ی ک��سی تحويل��شان نگرف��ت. ب��ود
ميرحسين و زھرا سوار اتومبيلشان شدند و ب�ه س�مت . علی ماند و حوضش

  . ترکيه راه افتادند
» س���فر خوش���ی«م��رزدار ت���ازه ک%ھ���ش را براي���شان برداش���ت و 

اش را ت����وی  رھن����ورد چ����ادر و روس����ری گلگل����ی. ن آرزو ک����ردبراي����شا
     . شان جا گذاشته بود عقب اتومبيل صندوق

ام و دارم از  من با صد و ھفت�اد و چھ�ارمين پ�رواز ب�ه اي�ران آم�ده
. ام سر مزار ندا ھم شاخه گلی گذاشته. دارم اوضاع و احوال يادداشت برمی

رب�ع ق�رن ب�رای . ک�نم زم�زه م�یان�د و دارم ش�ادی را م ام ک�رده دوس�تان دوره
  .دوری کافی است

س��ن و س��ال . اع��ضای ھيئ��ت دول��ت، ن��ه عب��ا دارن��د و ن��ه عمام��ه
  .  جوان ھستند و شيک و پرطراوت.  سال است٣۵شان زير  ھمه

  . تر اعضای ھيئت دولت زنان ھستند و ھمه ھم شيک و پيک بيش
ھ���ا،  داي���ره زنگ���ی ح���اجی فيروزھ���ا، ت���رنم موس���يقی س���رگذرگاه

ھ�ای خ�وب ش�ادمانی، رادي�و و تلويزي�ون را  روز خوش�مزه و داس�تانعمونو
. ان�د ھ�ای تزوي�ر و ري�ا پلم�ب ش�ده ھ�ا بازن�د، و در خان�ه ميخان�ه. ان�د پ�ر ک�رده

  .ھا بيمارستانند ھا و امامزاده مسجدھا، تکيه
چن�دين . ش�ود k خمين�ی م�وزه م�ی قبر دو ميليارد د=ری س�يد روح

. ان�د ی ط�رح اي�ن م�وزه ب�ه اي�ران آم�ده  تھي�هدانشمند ايرانی و خارجی ب�رای
ی باب��ک پ��ر اس��ت از دي��دار  مزارھ��ای ک��ورش و فردوس��ی گلبارانن��د و قلع��ه

  . کسی مزاحم کسی نيست. کنندگان
ديگ��ر م��شتری » آموزگ��ار م��رگ و ش��ھادت«دک��ان عل��ی ش��ريعتی 

دوسالی س�ر م�ردم /که يکی[ھای سفارشی محسن سازگارا ھم  يوتوب. ندارد
  . پايان يافته است] خورد میرا 

ش���ان  اکب���ر گنج���ی و ش���يرين عب���ادی از ک���شورھای مح���ل اقام���ت
ک�ه » ھ�ا ی رسانه کنگره«اند؛ چون در  کرده» پناھندگی سياسی«درخواست 
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 م�ي%دی در ش�ھر =يپزي�گ آلم�ان برگ�زار ش�د، ٢٠١٠اکتب�ر  ٨روز جمعه 
  . مخالفند» آزادی بيان«و » آزادی«نشان دادند که با 

  .شود شھياد کنسرت برگزار میشبھا در ميدان 
  ...روم من برای گذاشتن شاخه گلی روی مزار بابا به شيراز می

  
   ١٣٨٩ مھرماه ٢٢

   مي:دی٢٠١٠ر  اکتب١٤
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  حاج خانم و وياگرا

  

  

قرار گذاشتيم يک بسته وياگرای بي�ست و چھارت�ايی ب�رای ش�وھر 
ک��رد و م��ن  ه م��یپ��ری گري��. پي��ر و چ%ق��ش ب��ه آدرس م��ن س��فارش بدھ��د

م�شتريان . ش�د خواستم با بلند حرف زدن، حواسش را پ�رت ک�نم ک�ه نم�ی می
ديدن�د،  ھ�ايش را ک�ه م�ی ت�ر؛ اش�ک کردن�د ک�ه يعن�ی ي�واش رستوران نگاه م�ی
  . گرداندند رويشان را برمی

 ح�اج خ�انم تن�د و تن�د. وبی داش�ت خ�من�ویرستوران ش�يک ب�ود و 
ی ب�دترکيب  م�ن ت�ا ي�اد قياف�ه. ک�رد یاش را پاک م� خورد و تند و تند بينی می

اش جنبي�ده و ب�ا  افتادم که عشق پيری ھای مصنوعی می ھلموت، با آن دندان
ھم ريخت�ه، حرص�م  ژوپ پوش سی و ھفت ساله روی يک زن لھستانی مينی

  ! آمد؛ آن ھم درست موقعی که زنش رفته بود مکه؛ حج تمتع درمی
ھلم���وت » فض���ع«پ��ری پ���يش از اي��ن ک���ه ح��اج خ���انم ش��ود، از 

ھم�ه ک�ش داد؛  برای ھم�ين ھ�م س�فرش را اي�ن. ھا داشت ھا و شکايت حکايت
  .آيد کرد چون مردک، ھفتاد را رد کرده است، کاری ازش برنمی خيال می

ھلموت از ھمان فرودگاه گفت�ه ب�ود ک�ه بيخ�ود آم�ده، و بھت�ر اس�ت 
 و اش س�ر کن�د ی عم�رش را ب�ا ن�شمه خواھد بقيه برگردد ھمانجا که بود؛ می

بيست سال زندگی با يک زن مذھبی جھان سومی بسش . کيف عالم را ببرد
 را ٢٠اش»ش��ويی آداب ک��ون«ک��شيدن و  ی جانم��از آب ب��ود و ديگ��ر حوص��له

  .  ھنوز نماز خواندنش، توی دستشويی کازينو را يادش بود. ندارد
م�اه . خندي�دم افت�اد، م�ی دانستم و ھر وقت ي�ادم م�ی من قضيه را می

تند ترکيه و م�ردک ک�ه رف�ت پ�ای مي�ز قم�ار، پ�ری س�جاده و عسلشان را رف
جانم��ازش را برداش���ت و دوره افت���اد ک��ه ج���ای ت���ر و تمي��زی ب���رای انج���ام 

پي��دا کن��د ک��ه اتفاق��ا دست��شويی آنج��ا ب��ه دل��ش چ��سبيد و » ی نم��ازش فري��ضه«
ده را ول��و ک��رد؛ چ��ادر ملم��ل ھمانج��ا ي��ک وض��وی دلچ��سب، چ��سباند و س��جا

دانم رو ب�ه ک�دام  ، و تسبيح تربت به دست، نمیاش را به سرش کشيد گلی گل
  . ای نماز ظھر و عصرش را به کمرش زد قبله

وقت اين  شان بود، ولی ھلموت ھيچ آن روزھا اول عشق و عاشقی
  . بازی را فراموش نکرد مسخره
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وقت�ی پ�ری اينجاس�ت، باي�د . حا= ديگ�ر حرف�ی ب�رای گف�تن ندارن�د
  ... ھمين... ک بپوشد و شب ھمفقط خريد کند، بپزد و مرتب کند، شي

ی  کنن��د، ي��ا در ت��راس خان��ه ع��صرھا ھ��م ک��ه تلويزي��ون تماش��ا م��ی
ھ�ا بي�شتر در  ح�رف. ک�شند، حرف�ی ب�رای گف�تن ندارن�د ش�ان دراز م�ی وي%يی

حاج خ�انم دوس�ت . ھلموت است و سيگار کشيدنش» شويی آداب کون«باب 
حرص��ش . ن��دارد ھلم��وت س��يگار دود کن��د و ش��راب و ژامب��ون کوف��ت کن��د

  .آيد درمی
تو که نبودی، خيلی خوشبخت ب�ودم، ک�سی ب�ه «: اين بار گفته بود

  » .شراب و ژامبون و سيگارم ھم به راه بود. ماتحتم کاری نداشت
اينج��ا . ترس��يد زي��ر و روي��ش را ک��سی ببين��د زن��ی ھ��م ب��ود ک��ه نم��ی

  .بھشت بود و پری بيخود برگشته بود
اس�ت ب�رود چن�د روزی خو ی پريروز که ھلموت م�ی ھمين دوشنبه

ت�ا غاف�ل ک�رد، از . اش ک�رد ھای زنش ک%ف�ه زبان اش صفا کند، زخم با نشمه
ش�د ھ�م گري�ه ک�رد  جيب مخفی کيفش، قوطی وياگرايش را کش رفت؛ تا می

گف��ت ک��ه بي��شتر حرص��ش را » فاح��شه«دوس��ت دخت��رش و ب��ه خ��ودش و 
  . درآورد

  : ويدگ وقتی لو رفت که پری شنيد تلفنی می» خيانت«ی  قضيه
  »!با وفا بمان تا بيايم«

گوي��د؛  آدم ک��ه ب��ه رفي��ق تج��اری ي��ا ھمک��ارش از اي��ن حرفھ��ا نم��ی
  ... خ%صه  خر بيار و باق% بار کن

ح��ا= م��ن در نق��ش م��شاور پ��ری باي��د ي��ادش ب��دھم چ��ه کن��د، ط��%ق 
بگي��رد، نگي��رد، برگ��ردد، بمان��د، بجنگ��د، مين��ی بپوش��د و ب��ه ماتح��ت م��ردک 

ر و م�شروبش را روب�راه کن�د، خ�ودش را م�دل آن کاری نداشته باشد، سيگا
  ...درست کند، يا » نشمه«

خواس�ت وي�اگرای سفارش��ی را در آب ح�ل کن�د و ب�ه خ��وردش  م�ی
ک�رد،  شد و س�کته م�ی اگر حال مردک بد می. ھمين خودش مساله بود. بدھد

افت�اد و  شده؛ اگر به ھم�ين خي�ال دوب�اره راه م�ی» جوان«کرد  اگر خيال می
  ! چی؟...ستانرفت لھ می

توض���يح ب���دھم چ���را » عي���ال مربوط���ه«ح���ا= م���ن باي���د ب���ه اي���ن 
  ... ام سفارش داده» وياگرا«

  ...اگر عيال سفارش داده بود، تکه بزرگش گوشش بود
  

  ١٣٨٩ شھريور ١١

   مي:دی٢٠١٠ سپتامبر ٢
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  اندر فضيلت اختراعات اس:می

  

يس در خبر بود که دکتر مستر پرزيدنت محمود احم�دی ن�ژاد، رئ�  
در ک���اخ رياس���ت »  اس���%میاخت%س���ی/جمھ���وری کھريزک���ی«جمھ���وری 
مھ��ر « دول��ت بن��ابراين بھت��ر اس��ت، ن��ام. کن��د اح��ضار م��ی» ج��ن«جمھ��وری 

بگذاريم؛ ش�ايد ب�ا » گير دکتر محمود احمدی نژاد دولت جن«دھم را » ورز
اند از اي�ن س�تون،  بخت دولت دھم ايجاد شود؛ که گفتهدر » فرجی«اين نام 

  ! است» فرج «به آن ستون
ب�ه » اجن�ه«خواھ�د ب�ا کم�ک  م�ی» گي�ر دھ�م ولت ج�ند«گمان کنم 

خبرھای . را بزند» نھاد رھبری«علم مديريت جھانی دست يابد و زير آب 
رد «ی پرزيدنت ھم ب�رای »ممه و لولو«تائيد نشده حاکی است که سياست 

ش���ايان » اختراع���ات و اب���داعات«ب���وده و در راس���تای ھم���ين » گ���م ک���ردن
  !فعلی کاخ رياست جمھوری» ه نشيناجار«

k و اين حرفھا در ک�اخ  ا موضوع مديريت جھانی و جن و بسمام
از آن » نھ����اد رھب����ری«رياس����ت جمھ����وری، و در نھاي����ت زدن زي����ر آب 

ه ب���ه ج��ن ب��و داده و ج��ن گي���ر و ھ��ای ن��اب احم���دی ن��ژادی اس��ت ک�� کل��ک
 گفت�ه اس�ت ب�ين گي�ر و ف�ال ب�ين و ف�ال خوان سرقبرآقا و رم�ال و ط�الع روضه

گي�ری ک�ه بتوان�د  ی اب�زار و ادوات ج�ن  اس�ت ب�ه ھم�هو دخيل بسته» زکی«
گي�ر دھ�م ب�از  را از سر دولت امام زمانی جن» رینھاد رھب«شر نامبارک 

  ! ی قدرت تام و تمام الھی تکيه زند کند، و خود بر اريکه
زخ�مِ   دھ�م ھ�م، ب�رای جل�وگيری از چ�شم» ي�رگ ج�ن«ھيئت دول�ت 

دخي�ل »  اجن�ه«ای جز اين نديده ک�ه از يک�سو ب�ه  بری، چارهاھالی بيت رھ
عريضه پشت عريضه، خ�دمت ام�ام » فرت و فرت«بندد و از سوی ديگر 

غاي��ب ِ حاض��ر در چ��اه جمک��ران س��رازير کن��د؛ ھم��ان چ��اه جمکران��ی ک��ه 
مجھ�ز ش�ده ] ن�اب اس�%می اس�ت» اختراعات«که از [ھا به آسانسور  تازگی
  .است

يد کف��ر ش��ھ«ود ک��ه م��ستر اس��امه ب��ن =دن ب��از در خبرھ��ا آم��ده ب��
ی نظامی ک�شور دوس�ت  ی ممنوعه اش در منطقه در مقر فرماندھی» جھانی

تازه وي%ی چن�د . کرد تماشا می» پورنو«و برادر پاکستان، از بيکاری فيلم 
ھ��ای  اش را در ن��اف امريک��ای جھ��انخوار ب��رای تولي��د و تکثي��ر ف��يلم خواب��ه

  . داد اجاره می» راناز ما بھت«پورنوگرافيک، به 
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داش�ت ] ک�ه ديگ�ر ني�ست[ب�ن =دن ت�ا زن�ده ب�ود » ش�ھيد«به گمانم 
آخ��ر . ک��رد تم��رين م��ی» بھ��شت ب��رين«س��فت و س��خت ب��رای راه ي��افتن ب��ه 

لی تمرين =زم دارد، وگرن�ه ترتيب آن ھمه حوری ناز و نازنين را دادن، ک
کنن�د و  رود و قھ�ر م�ی ی حوريان بھشتی از تکرار مکررات سرمی حوصله

گذارن�د،  تنھ�ا م�ی» غلم�ان«اسامه جان و ديگر شھدای اس%می را ب�ا اھ�الی 
  ! بھشت داشته باشد» مذکر«تواند نتايج ناميمونی برای اھالی  که می

راس��تش اگ��ر اي��ن امريک��ای جھ��انخوار امپريالي��ست عم��ری ب��رای   
توان��ست ادع��ا کن��د ک��ه  گذاش��ت، طفل��ک م��ی اس��امه ب��ن =دن ن��ازنين ب��اقی م��ی

می اس��ت و اول��ين ھ��م اساس��ا از تولي��دات اس��%» ت پورنوگرافي��کص��نع«
ھ�ای س�نت و ح�ديث  ھ�ا و کت�اب را ھ�م در ح�ل الم�سائل» پلی ب�وی«ی  مجله

» پردرآمد«توان و بايد يافت؛ و اين ادعای غرب که اين صنعت  آقايونا می
از تولي���دات غ���رب جھ���انخوار اس���ت، ک���ذب مح���ض و ي���ک دروغ ننگ���ين 

  !»فرھنگ اس%می«ست و در راستای زدن زير آب تاريخی امپرياليستی ا
ھای صليبی به  ظاھرا اين صنعت پر درآمد، ازھمان دوران جنگ

بخ��ار را چ��ه ب��ه اي��ن  ھ��ای ب��ی غ��رب جھ��انخوار راه يافت��ه اس��ت؛ وا= غرب��ی
ھ�ای پ�ر زرق و ب�رق  ھا که از ح�وری و غلم�ان و ش�ير و ع�سل و ب�اغ غلط

  .  کنند و پول درآورندتوليد» چيز«خوشگذرانی چيزی بفھمند و 
ی اردبي�ل، در مراس�م  ست که امام جمعهاما در خبر ديگری آمده ا

از تولي�دات و » ھ�م«عبادی نم�از جمع�ه، نطقي�ده اس�ت ک�ه اينترن�ت /سياسی
کنند، يعن�ی دارن�د ب�ا خ�دا  اختراعات اس%می است و مسلمانان وقتی نيت می

س�ر » ای  غيرمترقب�هاتف�اق«ند؛ بع�د ھ�م اگ�ر کنند و کاننت مي�شو می» چت«
ص��دای م��شکوک و بع��ضی چيزھ��ای م��شکوک [نم��از افت��اد، ک��ه نباي��د بيافت��د 

ميشود و از ليست خارج، و بايد ب�دود » ديسکانت«نمازگزار محترم ] ديگر
کن���د، ت���ا نم���ازش » ری اس���تارت«و ب���رود و دوب���اره از اول خ���ودش را 

  .بخورد» .کی.او«
 مستر دکتر پرزيدنت آقای» گيری جن«حا= دوستان، با ابتکارات   

پورنوگرافي��ک /تروري��ستی» تولي��دات«محم��ود احم��دی ن��ژاد موافقي��د، ي��ا ب��ا 
ی اردبي�ل؛ ب�ا  امام جمعه» ری استارت« با سياست اسامه بن =دن شھيد؛ يا

  !از اختراعات ناب اس%می است؟» ادوات«ی اين  اين پرانتز که ھمه
  !من که با ھر سه تاش موافقم  

  
  ١٣٩٠ ارديبھشتماه ٢٨

   مي:دی٢٠١١ ماه مه ١٨
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  !سکس و زلزله و عمه خانم

  

  

  اشاره

  

�رادرزاده��ه ب��ت ک��ازنينی گف��ت ن��ت  دوس��رای درياف�اش ب
ک�شان  بايد مزخرفات خمينی، امام آدم مدرک ليسانس می

�د���ان بدھ���ی را امتح���ن . کھريزک���ز«اي���س از » طن��را پ
  ام  و در آن حال و ھوا نوشته» گرفتاری«شنيدن آن 

  

  

خواس�تيم م�زاحم آرام�ش   چاه جمکران، ما اص% نم�یراستش آقای  
م�ان ن�ذر کردن�د ک�ه  ی ته چاه جمکران بشويم؛ ولی نن�ه شما در بخش مردانه

م��د «ی ح�ضرت ام�ام  اگ�ر م�ا از پ�س امتحان�ات ِ پ�س از لي�سانس وص�يتنامه
تان  آيند خدمتتان و يک آخر ھفته را در کنار چاه زنانه  برآمديم، می٢١»ذلت

ب�رای ھم�ين ھ�م م�ا ي�ک وض�وی دلچ�سب، چ�سبانديم و . ن�دکن پيک نيک م�ی
ای برايت�ان بنوي�سيم و  ی جانانه کرديم که اگ�ر خ�وب آم�د، نام�ه يک استخاره

ب�دھيم، ک�ه ي�ک » انفورماس�يون«کمی به ش�ما در م�ورد وض�عيت خودم�ان 
  ! ھای عوضی، عوضی نگيريد؛ خدا وکيلی وقتی ما را با آدم

خيل��ی از اي��ن پروف��سورھای حتم��ا جنابع��الی ھ��م خب��ر داري��د ک��ه 
گيرن���د و  نتراش���يده و نخراش���يده، لي���سانس زب���ان خارجي���شان را اينج���ا م���ی

  ؟ !شان را در و=يت کفار دکترای زبان مادری
خدمت مبارک حضرت آقای چاه جمک�ران ع�رض ش�ود ک�ه م�ا ب�ا   

ی ش��ھيد کلبعل��ی، درب  م��ان؛ خياب��ان چراغعل��ی، کوچ��ه ی ب��سيج محل��ه س��ھميه
 منزل حاج آقا غ%معل�ی غ%مح�سنی، فرزن�د غ%مح�سين ی آخر، سوم، طبقه

 وارد دان�شگاه غي�ر اس�%می ٢٢غ%معباسی، اتاق روبروي�ی ح�اج غ%مرض�ا
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شوند؛ غ%م علی، غ%م حسين،  ھاشان شناخته می نام و نشانی که تنھا با نام ارباب کلکسيون انواع غ%مان بی - 22

ارج » غ%م بودن«و برو تا ھرجا که ... غ%م حسن، غ%م تقی، غ%م نقی، غ%م محمد، غ%م رضا، غ%م عباس
اي�ن . گذارن�د جالب اي�ن ک�ه عربھ�ا اس�م کودکان�شان را غ�%م نم�ی...ھويتی، ارج و قربی بيشتر و قرب دارد؛ و بی

آفريدن�د و متاس�فانه در ب�ين ش�عيان ادام�ه  شد که برای عربھای پدوفيل لذت م�ی نامھا در واقع به کودکانی داده می
  .ھای مسخره است ھم از ھمين سری نام] کلب علی[ سگ علی . دارد
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ھ�ای ديگ�ر  م�ان ي�ا محل�ه آزاد شديم و از برک�ت س�ر ش�ما، ھ�ر ب�ار ک�ه محل�ه
توی س�ر و » آقا سيد علی«رويم برای زدن داغ و=يت  شوند، می شلوغ می

ی قب�ولی ن�اپلئونی  صه، چه دردسرتان بدھيم، ب�ا نم�رهی احدالناس و خ% کله
م�ان را از دان�شگاه غيرانتف�اعی آزاد اوق�افی  در سن شانزده س�الگی لي�سانس

  . دھند دھند که نمی مان نمی گرفتيم؛ اما اين نامردھا مدرکمان را تحويل
چون که گ%ب به رويتان، دو سال تمام است که در امتح�ان ت�ست 

  . شويم رفوزه می» مد ذلت«مام خمينی ی حضرت ا وصيتنامه
ی مرت��ضی  آخ��ر اي��ن م��سائل گ��ردن زدن مرت��د ب��ا شم��شير دو لب��ه

عل��ی، و سنگ��سار زان��ی و زاني��ه، و س��کس موق��ع زلزل��ه ب��ا عم��ه خ��انم، و 
. گي���ريم گي��ريم ک���ه نم���ی انگ��شت ت���وی محتوي���ات طھ��ارت زدن را ي���اد نم���ی

 ک�ه طب�ق ارش�اد خورن�د ھامان چيزھايی وول می ی خدا ھم زير ناخن ھميشه
کن�يم و  مان، با ي�ک ت�يمم دلچ�سب، پ�اک و ط�اھرش م�ی پيشنماز مسجد محله

ی  ھامان برای کوبيدن داغ و=يت آقا توی سر و کله دويم دنبال ماموريت می
  ! احدالناس؛ به و=ی سيد علی
ت�ان ب�ا  مان نذر کردن�د ک�ه اگ�ر اي�ن دفع�ه ح�اجی برای ھمين ھم ننه

مد «ی امام   امتحان تست کتبی و شفاھی وصيتامهی ده ھم که شده، در نمره
ني�ک  ي�ک پي�ک] اش البت�ه ق�سمت زنان�ه[قبول شد، بيايند سر چاه ش�ما » ذلت

پاي�ه و گ�%ب و چ�ای زعف�ران بکنن�د و م�ا را  دلچسب، با ديگ و سيخ و سه
  .مان به شما دربياورند از زير بار دين

ھم�ان ت�ه چ�اه ک�ه ح�ا= ديگ�ر از [از خدا که پنھان نيست، از ش�ما 
چ��ه ] جمک�ران از خداون�د تب��ارک و تع�الی ھ��م ي�ک و س�ر و گ��ردن با=تري�د

مان را بگي�ريم و ب�رويم در دي�ار کف�ار و ي�ک  خواستيم ليسانس پنھان، ما می
درس���ت و ح���سابی بگي���ريم و ي���ک ک���اری ب���رای » ت���صديق ش���ش ابت���دايی«

  .ھا باشد خودمان دست و پا کنيم؛ ھرچند که  گارسنی توی کشتی
ی م�ردم  ی زن و بچ�ه ر اين ھم شد کار که م�ا ت�وی س�ر و کل�ه آخ

ی نوزده و بيست بگيريم؛ بعد ھم با مدرک لي�سانس،  بزنيم و اينطوری نمره
س�ه ب�ار » م�د ذل�ت«ی ح�ضرت ام�ام  نامه در امتحان کتبی و شفاھی وصيت
اللھ�ی محلم�ان  ھای حزب ی بچه ی مضحکه پشت سر ھم رفوزه شويم و مايه

ول مدرک دکترا را توی جيبشان داشتند و احتياجی به امتحان که از ھمان ا
  ! رساله و طھارت و آداب استعمال آفتابه مسی نداشتند؟
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البته آقای چاه جمکران، ما خودمان يکبار اتفاقی برای چوب زدن 
س�ر ک�%س درس ت�اريخ حاض�ر » فتنه«زاغ سياه چند تا از اين دانشجويان 

  : وريمان ديديم که حاج آقای استادی فرمودندھای باباق شديم و با ھمين چشم
عليشاه قاجار پس از آموزش طھ�ارت، ت�ا م�رز دادن ص�دای  فتح«

م�ا آنق�در «: ش�ان، ب�ه مرج�ع تقليدش�ان فرمودن�د ک�ه شيشه از ماتحت ملوکانه
  » .کنيم، که از آنجامان صدای چينی دربيايد ماتحتمان را طھارت می

ن آموزش���ی ح���ضرت بع���د از اي���ن بح���ث ب���سيار مف���صل و ش���يري
م�ان  ی نن�ه استادی، کار ما به جايی رسيد که چن�د ت�ا شي�شه و چين�ی جھيزي�ه

را زديم زمين و شکستيم، تا فرق صدايشان را با صدای طھارت ماتحتم�ان 
ی بخ�ت و  البته اگر ما ھم يک روزی بخت و اقبالمان به ان�دازه. کشف کنيم

ای در وص��ف  الهبلن��د ش��د ک��ه رس��] م��د ذل��ت[اقب��ال ح��ضرت ام��ام خمين��ی 
طھارت شيشه و چينی بنويسيم، حتما به تفاوت اين ص�داھا ھ�م عم�% اش�اره 

اگر ج�وابم را دادي�د ک�ه ھ�يچ، . شويم فع% زياده مزاحمتان نمی .خواھيم کرد
م�ان را از ت�ه چاھت�ان  شويم، ت�ا ب�ا=خره حاج�ت تان می وگرنه باز ھم مزاحم

  . بکشيم بيرون
 خدا وکيلی ھمان اول ک�ار، نگ�اھی فع% آقای رئيس چاه جمکران،

کنن��د، بياندازي��د و  م��ان در چاھت��ان پرت��اب م��ی ھ��ايی ک��ه نن��ه ھ��م ب��ه اس��کناس
دان�يم و ش�ما آق�ای  تان پارتی بازی کني�د؛ وگرن�ه م�ا م�ی خ%صه برای حاجی

خ%ص�ه خيل�ی خيل�ی مواظ�ب خودت�ان باش�يد، ک�ه بي�شتر از ... چاه جمکران
  ...ھا غرق نشويد اين

  

  ی بعدی ای تا نامهفع: بای ب

  قربان شما

  مش کلبعلی رفوزه 

   مھرماه ھمين امسال٣٠

   مي:دی٢٠١٠ اکتبر ٢٢
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  دول بھتر است يا نيمسوز؟

  
     

خواس��تيم اي��ن دفع��ه ان��شامان را ب��دھيم بابام��ان  راس��تش م��ا م��ی«
ت�وانيم اي�ن چيزھ�ا را بفھم�يم ک�ه  آخر ما خودمان ھنوز نم�ی. برايمان بنويسد

م��ا البت��ه ھن��وز . ت��ر اس��ت ي��ا ث��روت، ي��ا پ��ول بھت��ر اس��ت ي��ا ش��ھرتپ��ول بھ
ن خواھيم اين باباما خورد؟ ما فقط می دانيم که شھرت به چه دردمان می نمی

به خدا . ی انشامان از ده کمتر شده است ھی نزند توی سرمان که چرا نمره
دھ�د ک�ه عق�ل ج�ن ھ�م  ھايی م�ی اين آقا معلم موضوع. تقصير خودمان نيست

 ندمان رفته بود مان، و ننه  خانهندھمين شبی که بابامان آمد. درس  آنھا نمیبه
سر خاک، از بابامان پرسيديم که ش�ھرت ھم�ين اس�ت ک�ه آدم را ت�و خياب�ان 
بکشند و معروف شود تا ش�ھرت داش�ته باش�د؟ بابام�ان زد ت�وی س�رمان ک�ه 

  ! خفه؛ ديوار موش دارد، موش ھم گوش دارد
زند به سرمان، يا آقا معل�م ھمچ�ين  خوابی می یما البته شبھا که ب«

کن��د، ص��دای  برق��ی خوابان��ده اس��ت ب��يخ گوش��مان ک��ه گوش��مان ذق ذق م��ی
ش��نويم و  م��ان م��ی ی کلنگ��ی ھ��ا را از پ��شت ديوارھ��ای خان��ه ھ��ای م��وش دن��دان

ان را از ت�رس خ�يس ک�رديم ک�ه حت�ی يکب�ار ھ�م ش�لوارم. ترسيم میراستش 
برای . ان بود و باز ھم يک پس گردنی ديگرمان به بابام اش چقلی ننه نتيجه

ھام�ان را محک�م  زن�د، آنق�در چ�شم خوابی به سرمان م�ی ھمين ھم ھروقت بی
دھيم تا زودتر خوابمان ببرد و ديگر نترس�يم؛ آخ�ر م�ا خيل�ی  به ھم فشار می

  . ترسيم؛ ھم از بابامان، ھم از آقا معلممان می
 او بترس��يم، چ��ون آق��ا گوي��د ک��ه باي��د ھ��م از البت��ه آق��ا معلمم��ان م��ی«

عل�ی اب�ن ابيطال��ب آق��ای گوي�د ک�ه  ت�ازه م��ی. معلمم�ان آدم خيل�ی مھم��ی اس�ت
 که ھرکس چيزی به ما ياد داد، ما را نوکر خودش کرده است؛ ولی ندا گفته

اي��م و خي��ال   ھ��يچ چي��زی ج��ز کت��ک زدن ي��اد نگرفت��هم��ا از اي��ن آق��ا معلمم��ان
ق�ا معلم�ش ي�اد گرفت�ه و ح�ا= کنيم او ھم کتک خ�وردن را از باب�ايش ي�ا آ می

ھا مشھور، ھی با پس گردن�ی  ه ھم پولدار شود و ھم بين ما بچهبرای اين ک
ھ�ای م�ا  ھ�ا و ھمک%س�ی ھ�ای ديگ�ر ک�ه دوس�ت کوبد پس گردن م�ا و بچ�ه می

اس�ت پ�س گ�ردن م�ا، ديگ�ر ب�ه راستش از ب�س اي�ن آق�ا معلمم�ان زده . باشند
ھ��ا و  ن ديگ��ر از چقل��یم��ان پ��س گردنم��ان ک��رخ ش��ده اس��ت، چ��و ق��ول نن��ه

ترسيم، ول�ی ن�ه آنق�در ک�ه ب�ه روی  البته می. ترسيم مان ھم نمی تھديدھای ننه
آخ��ر م��ا ھ��ر ک��اری بکن��يم، ي��ا نکن��يم، از بابام��ان و از آق��ا . خودم��ان بي��اوريم
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ھ����ای مح����ل ک����ه از م����ا  و از م����دير مدرس����ه و ناظمم����ان و بچ���همعلمم���ان 
ی  کنيم اگر نم�ره ما فکر میراستش . خوريم ترند، پس گردنی می کلفت گردن

اي�م ب�شماريم در   ش�ده، ب�رای اي�ن اس�ت ک�ه ي�اد گرفت�هرياضی ما کمی خوب
خوريم و اگر يک روز از دست بابامان و آقا  روز چند دفعه پس گردنی می

معلمم��ان در رف��ت و کت��ک نخ��ورديم، آن روز ش��انزده رکع��ت نم��از کت��ک 
دا کن�د دس�ت ھ�ر دوی شويم ک�ه خ� راست می/خوانيم و ھی دو= نخوردن می

ی ما و  زنند پس کله ھا و بقيه که دستشان لق است و بيخود و بيجھت می اين
ت��ر دوس��تان م��ا، چ��%ق ش��ود و ديگ��ر نتوانن��د م��ا را کت��ک بزنن��د، ي��ا م��ا زود

ش�وند،  ھ�ا ک�ه ديگ�ر پي�ر و پات�ال م�ی ی اي�ن بزرگ شويم و زورم�ان ب�ه ھم�ه
  !برسد

يابان کشته شد، کلی نماز کنيم آن دختری ھم که در خ ما فکر می«
 تا بزرگ شود و يک دفعه صبح از خواب پاش�د ،کتک نخوردن خوانده بود

و ديد که خيلی بزرگ شده است، بعد به سرش زد که برود و م�شھور ش�ود 
گوي�د پ�سر  خن�دد و م�ی بابامان به ما م�ی. و حا= اينطوری مشھور شده است

خ��واھيم   م��ا نم��یول��ی. ج��ان اگ��ر م��شھور ب��شوی، نان��ت ت��وی روغ��ن اس��ت
ھ��ای بچگيم��ان ب��رای ھف��ت ج��د و  ھم��ين کت��ک. اينط��وری م��شھور ب��شويم

مان بس است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتی ب�زرگ ش�ديم، دس�ت روی  آباء
آورد؛ چ��ون ت�وی مملکت��ی ک��ه  ک�سی بلن��د نکن�يم، خ��ودش کل��ی معروفي�ت م��ی

 ب�ه ھ�ا را اي�م ک�ه بع�ضی کت�ک زنن�د و ش�نيده ھمه دارند ھمديگر را کتک م�ی
زنن�د، اگ�ر ک�سی بتوان�د کت�ک نخ�ورد، ي�ا ک�سی را  جاھای بد ديگری ھم می

  . کتک نزند، کلی ھنر کرده است
اش  ما  ک�ه فرھن�گ ھ�زار و چھارص�د س�الھدر کشور بافرھنگ «  

م��ن فک��ر . زنن��د ک��ون ھم��ه را پ��اره اس��ت، ھم��ه از دم ھم��ديگر را کت��ک مي
 کت�ک  ھ�ستند و اص�%کنم تمام ممالک بافرھنگ ديگر دنيا ھ�م ھمينط�ور می

و ھمگی از ھمان . ی درسيشان شده است خوردن و کتک زدن جزو برنامه
گيرند که تا زورشان کم است، بايد کتک بخورند؛ ھمچ�ين ک�ه  بچگی ياد می

البت��ه در ھم��ان . زورش��ان چربي��د، ديگ��ران باي��د ح��ساب کارش��ان را بکنن��د
اي��د احت��رام کنن��د ک��ه ب ھ��ای درس��ی ب��ه م��ا از ھم��ان بچگ��ی ح��الی م��ی کت��اب

ان�د، نگ�ه داري�م؛ وا= م�ا  مان ما را کت�ک زده بزرگترھايی را که تمام بچگی
زنند و چنان نيم�سوزھايی  ھايی به ما می برند جھنم و آنجا چنان کتک را می

کنن�د ک�ه دلم�ان ب�رای نيم�سوزھای اوي�ن و ش�ھرک غ�رب و  به ماتحتمان می
  .کھريزک تنگ شود

 تب��ارک و تع��الی ھ��م از کت��ک دکن��يم ک��ه خ��ود خداون�� م��ا فک��ر م��ی«
ان اول فرھن�گ يد، وا= چرا از ھمآ ھای بدبختش خيلی خوشش می زدن بنده
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ھ�ای ب�دبختش نمي�سوزھای آت�شين   ھ�ی ب�ه بن�دهی م�ا، ھزار و چھار صدساله
ای ديگ���ر متم���دن جھ���ان ب���ه آن ھ��� دھ���د؛ ب���ه ھمانجاھ���ا ک���ه آدم حوال���ه م���ی

ت��ازه م��ا فک��ر . ان��د دادهرا » تج��اوز«م��سمای  ھ��ا اس��م ب��ی اماله ک��ردننيم��سوز
گرانش برای آن دني�ا در ھم�ين  ه خداوند تبارک و تعالی از شکنجهکنيم ک می

گي��رد و بع��د ک��ه اتفاق��ا اي��ن  ش��رعيات م��ی/کھري��زک و اوي��ن امتح��ان ق��رآن
اينط��ور ک��ه [داون��د تب��ارک و تع��الی از مننژي��ت گ��ران اس��تخدامی خ ش��کنجه

داون�د تب�ارک  ک�ارگزينی خ شھيد شدند، چون قبل از شھادتشان در]گويند می
گ��ران جھ��نم و  پرن��د ت��وی بخ��ش ش��کنجه ان��د، ع��دل م��ی و تع��الی اس��تخدام ش��ده

ش��ان را ب��ه ج��ای نمي��سوز در خ��دمت تم��امی  ش��ان، يعن��ی دودول ھمانج��ا آل��ت
ايب��انش و ول��ی فقي��ه و رئ��يس دھن��د ک��ه ب��ه ح��رف خ��دا و ن آن��انی ق��رار م��ی

» س�کوتی«ای ب�ا ھ�ا سروص�د اش گوش جان فرانداده و در خيابان جمھوری
مان برای کارھای »دودول«ايم که از  البته ما به خودمان قول داده. ندا کرده

ب�رای رس�يدن ب�ه ق�درت و پ�ول و » دودول«اس�تعمال . ديگری استفاده کنيم
م�ان ب�ه عن�وان نيم�سوز  حت�ی اس�تفاده از دودول. شھرت، کار درستی نيست

در آن جھان ب�اقی؛ اي�ن ھم کار درستی نيست؛ چه در اين دنيای فانی و چه 
  .بود انشای ما

خواس�تيم ان�شامان را ب�دھيم بابام�ان بنوي�سد، ول�ی  راستش ما می[«  
حا= بايد انشامان را بگذاريم در کوزه آب�ش را بخ�وريم، چ�ون آق�ا معلمم�ان 

ی اداری در ھم��ان زن��دان غيراس��تاندارد کھري��زک  ت وي��ژهفع��% در ماموري��
ھر ي��ا حاض��ر ش��ود و ج��ای او را  ظ��اتوان��د س��ر ک��%س کن��د و نم��ی ک��ار م��ی

ھ��ای ب��سيجی ک��ه زب��ان آدمي��زاد ھ��م س��رش »عم��و«ان��د ب��ه يک��ی از اي��ن  داده
ی م�ا  اگ�ر اي�ن آق�ا معل�م ت�ازه. کن�د شود و ھی برايم�ان عرب�ی بلغ�ور م�ی نمی

خوب . داد ی انشای ما را صفر می شد، حتما نمره اش می زبان آدميزاد حالی
  ...] است که از بيخ عرب است

  
   مي:دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٩
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عليه و زک�ی  U   س:م U بادمجان حضرت آيت
  !اجمعين

  
  

ی ق�م و  در ش�ھرھای ش�ريفه] گوين�د ھ�ا ک�ه م�ی پای ھمان[گويند  می  
ای   ھ���ای زش���ت، ن���روک و ترش���يده نج��ف و م���شھد مق���دس، دخترھ���ا و بي���وه

از » خ�داق�درت «ان�د ک�ه  رفتن ص�ف ک�شيده برای صيغه» حاضر به يراق«
ک�ه علم�ای اع�%م ] ھاشان ريش و سبيل ھم دارن�د خيلی[بس بدترکيب ھستند 

کنن�د  ی اثن�ی ح�شری رغب�ت نم�ی اس%می، روح�انيون معظ�م و م�ردان ش�يعه
  . ھاشان بزنند و حالی بکنند سری به تنکه] مفت و مجانی ھم[

کموني��ستی، اي��ن /ب��ه ھم��ين دلي��ل و ھ��زاران دلي��ل مب��رھن اس��%می
ي�شتر اوق�ات، م�زاحم اوق�ات فراغ�ت ح�ضرت س�يدالمقبلين و ب» ھ�ا ضعيفه«

ش�وند و دام�ن  k علي�ه م�ی  س�%م٢٣عزيز المطبخ�ين، ح�ضرت س�يد بادمج�ان
ی س��بز س��يدی  ب��ه کل��ه» ش��لپ ش��لپ«عب��ای س��ياه ح��ضرتش را ب��ا= زده، 

  .چسبانند ماچ می» روحی فداء«حضرت 
ن�اب ی مراس�م اس�%م  البته برای ھمه» ھا ضعيفه«بخش اعظم اين   

ص�د در «محمدی و علوی و ح�سنی و ح�سينی و تق�وی و نق�وی، ب�ا حج�اب 
ھ�ا و  در خيابان] کنند يعنی بسيجشان می[شوند  کامل اس%می بسيج می» صد
  » !ای حق مسلم ماست ک%ھک ھسته«زنند که  ھا چادر به دندان فرياد می آن

ی ح��ضرتی ب��ا آن  ھ��ای دوش��اخه وقت��ی ب��ه موش��ک[ھمزم��ان ھ��م 
ش�ود و از ب��س  قن�د ت�وی دل�شان آب م�ی ]کنن�د سک�سی فک�ر م�یھ�ای  ک%ھ�ک

ش��وند، ک��ه باي��د ب��ا دگن��گ دوب��اره برش��ان گردان��د ب��ه  م��ی» ح��الی ب��ه ح��الی«
ھ��ای مق���دس مطبخ��ی، در ج���وار  ھ��ای ام���ن آقايون��ا، ت���و ھم��ان مک���ان خان��ه

الدول��ه ب��ه ص��فا ک��ردن و کي��ف ع��الم را  ح��ضرات خيارال��سلطنه و بادمج��ان
  !ھای نامحترم ھای ابوی و اخوی گردنی بردن؛ البته ھمراه با پس

                                                           
بادنج���ان زي���اد م���صرف كني���د ك���ه اول درخت���ى اس���ت ك���ه بخ���دا ايم���ان آورده : فرم���ود] ص[ اك���رم پيغمب���ر  - 23

،  ، تھ�ران  ناش�ر، فراھ�انىمت�رجم س�يد اب�راھيم ميرب�اقرى،] فرزند ش�يخ طبرس�ى[، شيخ حسن  مكارم اuخ%ق/است
     ٣٤٩ اول، برگ   جلد  شمسی،١٣٦٥  چاپ دوم
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 از ق���رار يک���ی از ھم���ين دوش���يزگان نتراش���يده و نخراش���يده ن���ذر   
k خمين��ی  کن��د ک��ه ب��ه مرق��د مزخ��رف ام��ام منح��وس ح��ضرت س��يد روح م��ی

k علي��ه ش��رفياب ش��ود، و ھمانج��ا خ��ودش را ب��ه ض��ريح ح��ضرتی  زحم��ت
 از دل�ش درآورد و النجاس�ات، آرزو الحاج�ات و زب�ده زنجير کن�د، ت�ا حاج�ت

ک�رده، » اس�تحمار«ح�شری را  ابوی نامحترم با=خره يک�ی از ش�يعيان اثن�ی
  . ی معظمه را فراھم آورد ی مکرمه اسباب بخت و تخت اين دوشيزه

المنحوس�ين، خ�ودش را ب�ه  زنک که در صحن مقدس امام منحوس
بين�د ک�ه س�يدی  ضريح ط%يی مرقد مزخرف زنجير کرده اس�ت، خ�واب م�ی

] علي�ه وآل�ه و س�لم العلماء ص�لی حضرت بادمجان[ ای سبز ياه با عمامهعبا س
ھ��ای ح��شری ب��انو را ب��ه تح��رک  ش��بی ب��ه تنب��انش م��شرف ش��ده، و ھورم��ون
ت�رين  ی محروم مانده از ب�زرگ واداشته و کلی عشق و حال نصيب دوشيزه

  .  است حشری فرموده نعمت و لذت جھانی شيعيان اثنی
ه ھفته و نه روز و نه ساعت و نه دقيق�ه بانو ھم پس از نه ماه و ن

گ�ذارد  ترک�د و اس�مش را م�ی ی ط%يی، ي�ک پ�سر کاک�ل زری م�ی و نه ثانيه
؛ و البته که ضعيفه از تصور اي�ن ھم�ه خوش�بختی، ت�وی ص�حن »k روح«

  کند  افتد و غش می الجاسرين والجابرين، ھمانجا تلپی پس می مقدس امام
 ب��انوی مکرم��ه را ب��رآورده زائ��رين ک��ه حاج��ات زي��ر ش��کمی اي��ن

آورن��د و کل��ی قن��داغ و ش��ربت  م��ی» آغ��از ف��صل س��رد ايم��ان«بينن��د، ب��ه  م��ی
  .  کنند اش می گرفته راھی حلق حناق] گ%ب به روتون[گ%ب 

ک��ه در [اش  ھ��ای پ%س��يده زن��د و م��شت ب��ر س��ينه ض��عيفه فري��اد م��ی
کوبد که يا حضرت سيد  می] رود غش و ضعف می» مشت و مال«حسرت 

ال�س%م، ب�ا=خره ح�اجتم را  خي�ارچنبر علي�ه ابن بزيجات، حضرت بادمجانالس
برآورده کردی؛ باشد که ھرچه زودت�ر ن�ذر و ن�ذوراتم را ادا ک�نم و ب�ا ي�ک 

زری ب��ه خ��دمت ِ بارگاھ��ت ب��شتابم و ت��ا ابدال��دھر مج��اورت  راس پ��سر کاک��ل
  .ات را بکنم  شوم و کنيزی

بش ح�����ضرت و ن�����اي» k«چ�����ه دردس�����رتان ب�����دھم؛ ب�����ا=خره 
محک�م ] علي�ه الزحم�ه[المنحوسين و امام بزرگ�وار ج�ابرين و جاک�شين  نحس

ی  ی مبارکه به صيغه[حشری  زند پس گردن حماری از تبار شيعيان اثنی می
از طري�ق د=ل [ اف�شان و پاک�شان  و ي�ارو دس�ت] استحمار بر وزن استفراغ

ی   ض��عيفهی اب��وی ن��امحترم ی چن��د اش��کوبه ب��ه در ان��درونی خان��ه] محبت��ی
ی  حشری در حسرت بادمجان مان�ده» ان دماغوی«ی  ی لئيمه ی کثيفه صبيه

ی ملعونه  گردد و بخت نامبارک و منحوس اين ضعيفه چيز راھی می ھمه بی
ش�ود و پ�س از ن�ه م�اه و ن�ه ھفت�ه و ن�ه روز و ن�ه دقيق�ه و ن�ه ثاني�ه،  باز می

  ! شود که بيا و ببين با=خره شب زفافی برقرار می
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چ�شم ب�ر آن ھم�ه » k کريم«ان لئيم ھم، از ترس عذاب اليم شيط
رود در ي�ک  بن�دد و م�ی فسق و فجور شرعی خاندان عصمت و طھارت می

تمرگد، تا ب�ا نوش�يدن چن�دين  ی استکباری می بار مجلل در کشورھای فخيمه
به او رودست زده، و حماری » k«بطر ويسکی فرداع% فراموش کند که 

ر انداخته است، و يادش برود که خود حضرتش مقرر فرموده را به استحما
ھ�ايش س�فيد ش�وند، ح�ق  بري�ده موھ�ايش ھ�م مث�ل دن�دان بود که اگر اين گ�يس

  . حشری بھرمند گردد ھای اساسی شيعيان اثنی ندارد از لذت
k خمين���ی  ام��ا ام��ام الجاس���رين و الجاک��شين، ح���ضرت س��يد روح

ی  گ�ذارد و ض�عيفه را ک�%ه م�ی» k«زن�د و س�ر  کلک م�ی» دامت کثافاته«
و ض�عيفه، درس�ت چن�د . رساند اش می پنجاه ساله/ملعونه را به آرزوی چھل

حم�اری، ب�ه » خ�ر ک�ردن«ب�ا » يائ�سگی«ھفته مان�ده ب�ه دوران پرط�راوت 
  !رسد؛ نوش جانش فيض اصغر و اکبر و حسن و حسين و تقی و نقی می

ھ�ا و  اره  س�نخ فاطم�هی ما اما به سر نرس�يد؛ چ�را ک�ه از اي�ن قصه
ی ول�ی وق�يح فقي�ه، کل�ی  ھا در دم و دستگاه نظام و=يت مطلق�ه ارنعوت  بتول

الق�رای اس�%می ھ�ی  ھ�ای ام اند که برون�د ت�و خياب�ان نمک خيسانده شده تو آب
ح��ق ] اش  مخ��صوصا از ن��وع سک��سی[ای  ک%ھ��ک ھ��سته«ھ��وار بک��شند ک��ه 

  » !مسلم ماست
الجاس�رين والک�اذبين س�يد  رت ام�امھا منتظرند تا باز ھم حض ھمين

را ک���%ه بگ���ذارد و اي���ن » k«س���ر » دام���ت نجاس���اته«روح k خمين���ی 
ھای سکسی  ھمان ک%ھک[حشری  عجزوگان را به فيض اعظم شيعيان اثنی

  !برساند و برساند و برساند] ای ھسته
  

  !تحرير شد، تمت

  باقی بقاتان

  عزت زياد

  نادره افشاری

  ١٣٩٠ مھرماه ٢٩

   مي:دی٢٠١١اکتبر  ٢١
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  در جستجوی دنب:ن

  

  

  

جل��و آئين��ه اي��ستاد و ھ��ر چ��ه ب��د و بي��راه ب��ود ب��ه حج��اب اجب��اری و   
اش  ريختند و ک%فه ترکيبش مشت مشت می موھای خوش. چماق اجباری داد

حا=  که ديگر مجبور نبود با چم�اق، روس�ری ب�ه س�رش بک�شد، . کردند می
» دن�ب%ن«اگ�ر نی برايش نسخه پيچيد ک�ه مامان تلف. ترسيد از کچل شدن می

به مغز سرش بمالد و شب تا صبح ب�ا دن�ب%ن در کل�ه بخواب�د؛ حتم�ا ري�زش 
  . موھايش متوقف خواھد شد

  ...را ھم بلد نبود» دنب%ن«لغت . کرد حا= بايد دنب%ن پيدا می  
با=خره شجاعت به خرج داد و در يک قصابی، از دخترک پشت   

  »داريد؟» چيز«ببخشيد، شما «: پيشخوان پرسيد
  »!من نه، ولی رئيس دارد«: فروشنده خنديد که  

  .و رئيس را صدا کرد
وقتی فھميد که لغت را عوض�ی گفت�ه، ب�ا کل�ی خجال�ت از ق�صابی 

ی رئيس و دخترک قصاب تا پشت در قصابی ب�ه  صدای خنده. بيرون رفت
  .رسيد گوش می

  ...ريختند  میمشت مشتھا  موھايش تا مدت
  

  

  ١٣٨٩ شھريور ١۶

   مي:دی٢٠١٠ سپتامبر ٩
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  !تصور ناشناس کامی

  

  

ام��روز ب��ا=خره اي��ن دورب��ين =م��صب را وص��ل ک��ردم و نش��ستم   
. از اي��ن زاوي��ه، از آن گوش��ه و اص��% خوش��م نيام��د. خ��ودم را تماش��ا ک��ردن

خ�ب، . بي�نم، ب�ه نظ�رم بھت�رم معلوم نيست چ�را وقت�ی خ�ودم را ت�و آئين�ه م�ی
ی دي��د ي��ک جورھ��ايی اس��ت ک��ه  شينی جل��و مونيت��ور، زاوي��هن�� اينج��ا ک��ه م��ی

بع�د ع�صبانی . خواھی اينط�وری باش�ی شناسی، يا نمی خودت را آنطور نمی
  . ی مرگم را گذاشتم شدم و رفتم کپه

ھ�ای مختل�ف، ول�ی ب�از  اول چند دست لباس عوض کردم با رن�گ
ار برای ھمين ھم خاموشش ک�ردم و رف�تم پ�ی ي�ک ک�. از خودم خوشم نيامد

  . ھا و از اينجور کارھا ديگر، به مرتب کردن کمدھا و شستن ظرف
اي�ستاد ب�ه  يکی ھم بود تو مسنجر که مثل گدای سامره ھرروز م�ی

، ول�ش ک�ردم ب�ه ام�ان ام را س�ر ب�رد گدايی چند تا مسيج که از ب�س حوص�له
اص% اين گدای سامره از آن گ�داھای س�مج نن�ری اس�ت ک�ه کم�ک ھ�م . خدا
اول��ش از اي��ن ک��ار ب��دم . »پرداخ��ت«ب��ه او » افتخ��ار«ي��د ب��ا خواھ��د، با م��ی
  . ام سر رفت آمد، ولی بعد حوصله نمی

ھ�ای  کسی بايد خيل�ی ح�رف. رود ام سر می اص% من زود حوصله
ھ�ای کھن�ه ب�ا  آدم. ام را سر نب�رد تازه و خوب و ناب داشته باشد که حوصله

م مسنجر را خاموش برای ھمين ھ. زنند شان زود دلم را می ھای کھنه حرف
ص�دايم ھ�م خ�وب نب�ود و آنط�ور نب�ود . ی م�رگم را گذاش�تم کردم و رفتم کپه

ای س�ر  که بشود با آن چيزی ضبط کرد، ھرچند که قرار بود ھم�ين يک�شنبه
ظھ��ر چيزک��ی بخ��وانم و ض��بط ک��نم، مخ��صوصا ک��ه اي��ن روزھ��ا، س��الگرد 

م بخ��صوصی اس��ت، ام��ا ب��رای خ��ودم امتح��انی چن��د خط��ی خوان��دم و دي��د
ی تو  صورتم ھم شده است عينھو بادکنک باد کرده. کنم بدجوری خرخر می

بيخود نيست که از خودم خوشم . ھوا ول شده، از دست اين داروھای لعنتی
  . ی مرگم را گذاشتم خب، بعد رفتم کپه. آيد نمی

ھوا تاريک بود، ھر چند که نزديک ظھر روز يکشنبه ب�ود، ول�ی 
ارتمان قزميت يک وجبی زي�ر ش�يروانی ھ�م ک�ه اين آپ. تاريکِ  تاريک بود

چ�سبيد اي�ن ب�ود  تر است و در اين ھوای تاريک، تنھ�ا چي�زی ک�ه م�ی تاريک
  . ی مرگم را بگذارم ی قزميت اتاق نشيمن و کپه که بروم روی ھمين کاناپه
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ی لح����اف را ھ����م ع����وض ک����ردم ک����ه ب����وی خ����وش اي����ن  م%ف����ه
ام و   ک�شيدمش ت�ا زي�ر چان��هھ�ای خوش�بوی تبليغ�اتی را بدھ�د؛ بع�د کنن�ده پ�اک

ی م�رگ نب�ود ک�ه کل�ی ھ�م ص�فا  خ%صه نه اين که کپه. شوفاز ھم گرم گرم
صدايش را شناختم، ولی اص�% ب�ه روم . ھمين موقع کامی زنگ زد. داشت

  . نياوردم
  » .شناسمتان شناسمتان؛ شما؟ نه، آقای کامی ايکس نمی نمی«

ھ��ا زن��گ  راه پل��هانگ��ار از ت��و ھم��ان . بع��د در ب��از ش��د و آم��د ت��و
اما سرش را انداخت پ�ائين . نفھميدم چه کسی در را برايش باز کرد. زد می

مام�ان . ی ش�يک و پي�ک ب�ودم حا= تو يک حياط گن�ده. و يک راست آمد تو
يک��ی ديگ��ر ھ��م آنج��ا ب��ود ک��ه ت��و . ھ��ای ديگ��ر ھ��م بودن��د خيل��ی. ھ��م آنج��ا ب��ود

اب��ی «گفتن��د  م��یاس��مش اب��راھيم ب��ود و بھ��ش . نوش��ت ھ��ا چي��ز م��ی روزنام��ه
  . »فضول

ی ش�لوغ و  ي�ک خان�ه. وقت نديده بودمش، ول�ی آم�ده ب�ود آنج�ا ھيچ
م�ان ھ�م ھم�ان  فروشی سر کوچ�ه تو روزنامه. پر از گرفتاری و رفت و آمد

  . ای چاپ شده بود ابی چيزھايی نوشته بود که تو روزنامه
آم��د، ت��ا از  ف��روش خوش��م م��ی ول��ی م��ن بي��شتر از ب��ستنی روزنام��ه

دان�م چ�را خيل��ی ب�ه نظ�رم ف��ضول  نم�ی. م��زه ھ�ای اي�ن اب��ی ف�ضول ب�ی نوش�ته
ف�روش ھ�م  روزنام�ه. آم�د اش خوشش نمی کامی ھم از ھمين فضولی. آمد می

  . اش رفت سمت خانه تعطيل کرده بود و داشت می
  » !ای دارين ھای خوشمزه چه بستنی«: من فقط گفتم

ره ب�از به خاطر ش�ما دو نف�ر حاض�رم مغ�ازه را دوب�ا«: مرد گفت
فقط دو تا ب�ستنی خوش�مزه ب�دين ت�ا ب�ا اي�ن ک�امی . =زم نيست«: گفتم» .کنم

  » !مزه بخوريم لوس ِ بی
. پل��وغ ب��ود/ای ک��ه خيل��ی ش��لوغ بع��د ب��ا ک��امی آم��ديم ت��و ھم��ان خان��ه

  » .مردم نگامون ميکنن«: گفت می. ترسيد کامی می
  » .کنن خب؛ به جھنم که نگاه می«: گفتم می

اش   رو بب���ين، ف���ردا مي���ره ت���و روزنام���هھم���ين اب���ی«: گف���ت م���ی
  » .نويسه که من تو را بوسيدم می

ذار بنويسه، از  بعد ھم باو= که من تو را بوسيدم و نه تو؛«: گفتم
  » ترسی؟ چی می

آن گ�دای س�امره ھ�م ک�ه . بعد نش�ستيم ي�ک ج�ايی و م�ن بوس�يدمش
 از ک�رد، بازی الکی ما را تماش�ا م�ی گردنش را کج کرده بود و داشت عشق

ب�ه او ھ�م . کرد مسنجر را خاموش کند و برود پی کارش نمی. رفت رو نمی
ام  حوص�له. اش را نداش�تم قب% چرا، ولی حا= ديگر حوص�له. کردم نگاه نمی
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کامی پرسيد من که اول نميشناختمش، چرا ح�ا= اي�ن ھم�ه . را سر برده بود
اص���% اش بي���شتر اي���ن ب���ود ک���ه  ج���البی. دوس���تش دارم؟ س���وال ج���البی ب���ود

ام، ول���ی ھم���ان اول ک���ه تلف���ن ک���رد،  دان���ست س���رش را ک���%ه گذاش���ته نم���ی
  . شناختمش

تمام آن چند سالی ک�ه ب�ا . اين فقط نظر من نبود. صدايش گرم بود
خواس�ت  ھمو بود ک�ه دل�ش م�ی. کرديم، صدايش را دوست داشتم ھم کار می

اش ھ�م ب�ه خ�ودش برس�د؛  از روی من ص�د ت�ا فت�وکپی بگي�رد ک�ه =ب�د يک�ی
ھ�ای  برای ھمين ھم از اين اظھ�ار ع�شق. آمد ولی من از فتوکپی خوشم نمی

  . آمد الکی گدايان سامره ھم خوشم نمی
آدم باي��د ح��رفش ح��ساب . ھ��ا ھ��يچ چيزش��ان ج��دی ني��ست =م��صب

. بايد دوست داشتنش جدی باشد، دوست نداشتنش ھم جدی باشد. داشته باشد
ود گ��ردنش را ک��ج اگ��ر بيعرض��ه اس��ت، بيخ��. مواظ��ب ح��رف دھ��انش باش��د

اگ�ر خواس�ت، ي�ا عل�ی؛ راه . خواھد خواھد، يا نمی آدم يا چيزی را می. نکند
گ�ذارد روی ک�ولش و  خواھد، دم�ش را م�ی اگر ھم نخواست، يا نمی. افتد می
  . رود پی کارش می

خ�ب، ھ�ستم؛ ک�ه چ�ی؟ وقت��ی آدم . ش�ايد م�ن آدم تن�د و تي�زی ھ�ستم
آي�د ببين�د  گذارد، دوباره نم�ی نمیسرت  گويد که ديگر سربه سفت و محکم می

آورد؛ وگرن�ه ص�د ت�ا از اي�ن  خ�ب، ھمي�نش حرص�م را درم�ی! کن�ی؟ چه م�ی
  . ھای بيکار ريخته است اينجا آدم

روم ق���دم ب���زنم، يک���ی ھ���ست ک���ه ھ���ر روز دارد س���گ  وقت���ی م���ی
کن�د ک�ه حرف�ی  ھايی بيخ�ودی خ�ودش را ل�وس م�ی آيد به بھانه چراند، می می

يکی ھم ب�ود ک�ه زن ب�ود و ھ�ی خ�ودش . که خوب استتازه اين . زده باشد
سه بار قھوه کوفت کرديم، رسيد به عشق /بعد که با ھم دو. کرد را لوس می

  : گفتم. و عاشقی
  » .گرا نيستم زن حسابی، من که ھمجنس«

  : آخرش تو خيابان بھش گفتم. کرد ول نمی
  » !دست از سرم بردار و راحتم بگذار«

ی خن��دانی دارد و س��%می را پاس��خ  چھ��رهکنن��د اگ��ر آدم  خي��ال م��ی
ھ�ا  ک�دام ِ اي�ن ولی من ھيچ. گويد، =بد آماده است برای ھرگونه گه کاری می

ھ�ا  خ�وش اخ�%ق ب�ودم و ب�ه س�%م. خ�ب، دس�ت خ�ودم نب�ود. خواس�تم را نمی
برای ھم�ين مردم�و ب�ه . تو زيادی مھربونی«: گفت کامی می. دادم پاسخ می
  » .اندازی اشتباه می

بعد فکر کردم نکن�د خ�ودش ھ�م ب�ه . دانم نمی. گفت  راست میشايد
  » !بيا با من زندگی کن«: بعد گفت! اشتباه افتاده باشد؟
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  » !ولی بگذار اول تکليف اين مرد را روشن کنم. کی.او«: گفتم
  » مگر زنش ھستی؟«: گفت
ن��ه، ول��ی ب��ا=خره چن��د وق��ت ب��ا ھ��م زي��ر ي��ک س��قف س��ر «: گف��تم

  » .تونم بگذارمش بيايم پيش تو ه نمیھمينطوری ک. ايم کرده
  . ترسيد ولی کامی ھمچنان از ابی می

باي��د . آي��د ھ��ای ترس��و خوش��م نم��ی بب��ين آقاج��ان، م��ن از آدم«: گف��تم
اص�% . سرت را با= بگيری و از اين ک�ه م�ن ھوات�و دارم، خوش�حال باش�ی

ي�ک آدم درس�ته و کام�ل و . من که علف ھرز نيستم، آدم�م. بايد افتخار کنی
ت�ا وقت�ی دوس�تت دارم، باھ�اتم، وقت�ی ھ�م ک�ه نداش�تم، محترمان�ه . با احساس
  » .خوام عذرتو می

  » آيی برويم سوئد باھم زندگی کنيم؟ حا= می«: گفت می
بايد تکليف اين بابا را معلوم کنم، بيخ�ودی . بايد صبر کنی«: گفتم

  » .شه مردمو ع%ف کرد که نمی
ی  ای ترسو ک�ه م%حظ�هھ مآد. آيد ولی حا= از کامی ھم خوشم نمی

اص% تنھايی بھت�ر اس�ت از . برند ام را سر می کنند، حوصله اين و آن را می
ھ��ای ف��ضولی ک��ه ج��ز ف��ضولی و  زن��دگی ب��ا ترس��وھا و گ��دايان س��امره و آدم

  . دخالت تو کار و زندگی مردم، کار ديگری بلد نيستند
ي�ن و آن را ی ا از بس پاچه. کنم حا= دوباره دوربين را روشن می

  . اند اند و رفته شان گورشان را گم کرده ام، ھمه گرفته
ای  ھم کامی رفته است، ھم آن گدای سامره و ھم اي�ن م�رد بيچ�اره

  . که ھمينطوری وبال گردن من است، يعنی بود
شايد تنھايی و بی نيازی بھتر از اين ھمه ھياھوی پوچ برای ھ�يچ 

  . لی کندتواند فضو دست کم ابی ديگر نمی. است
  

   مي:دی  ٢٠٠٩ اکتبر ٢۴
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  !مسواک آقای فاطمه
  
  

. ام ای چي��زی ش��ده ک��نم پيغمب��ری، ام��امی، ام��امزاده گ��اه خي��ال م��ی
زن�م ک�ه  روم ش�رابی م�ی خن�دم و م�ی فرقش اين است که بعدش ب�ه خ�ودم م�ی

ھمين . پرت از سرم بپرد و حالم جا بيايد و مستی و رخوت آن خيا=ت چرت
آب و عل�ف  بود که خيا=ت فرمودم که بعله در ص�حرايی ب�یچند روز پيش 

زده،  ھ�ايی از خ�ون ش�تک ام و حا= خسته و مرده، با دست جنگيده و جنگيده
ان�د، ل�م  در چادری که رفقا و حواريون، ھم�ان وس�طِ  ک�ار ب�رايم برپ�ا ک�رده

بن�دی ش�ده و دارم ش�ير ب�ز  ام به يک پشتی دلچسب از خار بياب�ان ِ ب�سته داده
ش��ود خ��واب دي��د، ي��ا خي��ا=ت  خ��ب م��ی. ب��رم نوش��م و کي��ف ع��الم را م��ی م��ی

  شود؟ فرمود؛ نمی
ی خ������سته و دي������دن آن ھم������ه جن������ازه و         خ������سته ب������ودم، خ������سته

ھ�وا زن�ی خ�ودش را ان�داخت  ت�رم ک�رده ب�ود ک�ه يکھ�و ب�ی جن�ازه، خ�سته نيمه
ھ��ا را روی ت��نش  وس��ط چ��ادر و ص��اف چ��ادرش را زد ب��ا= و ج��ای کب��ودی

. ترس�يد ھمه يدبيضا نم�ی اص% از من با آن. کرد تازه گريه ھم می. دنشانم دا
  : بعد پرسيدم.  پا شدم اول کمی پا به

  » کدام نامردی اين شکر را خورده است؟«
خودت يادش�ان دادی و ح�ا= ھمچ�ين زده ک�ه دس�تم . خودت گفتی«

  » !ببين... ببين. از کار افتاده است
ای ب�ه  غ�ره چ�شم. ن�شانم دادت�ن ق�شنگش ھ�ا را روی  و جای کبودی

رفتم که چشمش را درويش ] زد و داشت زنک را ديد می[يکی که آنجا بود 
پيغمب�ر ] حا= بگير توی خواب[درست است که من . بعد به فکر افتادم. کند

ام و ھر چه بگ�ويم، وح�ی من�زل اس�ت و ھم�ه  خدا بودم؛ که  پيامبر خدا شده
مرتيک�ه ھمچ�ين زده و زن�ک را ناک�ار بايد گوش به فرمانم باشند، ولی اي�ن 

  . کشم نفھمی دارم از خودم خجالت می/کرده که بفھمی
ھ�ای خ�دا ھ�ستند و  ھا ھم بن�ده ھای بدبخت، اين ضعيفه آخر اين زن

  : گويم کنم و می بعد نگاھی از سر استيصال به زنک می. مريدان من
 م��ن ک��ه نگفت��ه ب��ودم، يعن��ی خ��دا نگفت��ه ب��ود ک��ه] البت��ه زي��ر لب��ی[«

منظورم اين بود که اگر نافرمانی کردن�د، اگ�ر . ھاتان را اينطوری بزنيد زن
گوش به حرفتان ندادند، اگر با يکی ديگ�ر روی ھ�م ريختن�د و ش�ما ديدي�د و 
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آن وق��ت ب��ا ... اگ��ر... اگ��ر... گرفتي��د، اگ��ر» ح��ال«مچ��شان را در ھم��ان 
  » .شان کنيد که گوش به فرمانتان باشند مسواک تنبيه
بع�د ھ�م ! ش�ود؟ زاد سرش�ان نم�ی  اين مردان، زبانِ  آدمیچرا... اه

  : اندازم که برود، با اين خروس قندی که زن را راه می
اگ��ر ب��ه ح��رف ش��وھرت ک��ه در واق��ع خ��دای ت��ست، گ��وش کن��ی، «
ی مع���صومين و  چپ���ی بغ���ل دس���ت ھم���ه روی ت���و بھ���شت و م���ی ص���اف م���ی

  » .ی خدا به عسل خوردن و شير شتر نوشيدن ھای برگزيده انسان
تازه ھمانجا، توی خواب ي�ادم آم�د ک�ه اينج�ا، يعن�ی ت�و اروپ�ا، اي�ن 

ھ�ا چ�را باي�د  ھاش�ان ريخت�ه، پ�س اي�ن بيچ�اره ھمه شير و ع�سل ت�و فروش�گاه
خ�ب برون�د ھمينج�ا . حا= کتک بخورند که بع�دھا ش�ير و ع�سل کوف�ت کنن�د

ھرجور شير و ھر ج�ور ع�سل ک�ه دوس�ت دارن�د، ب�رای خودش�ان بخرن�د و 
کارد بخورد به شکم زنی که حاض�ر اس�ت اينج�ا اينط�وری . نندنوش جان ک

  !کتک بخورد، تا در ھپروت شير و عسل به نافش ببندند
. و ت�و خ�واب ھ�م ھيچ�ی معل�وم ني�ست. دي�دم خب داشتم خ�واب م�ی

گ�اه آدم ِ کلغ�وزی . ھمه چيز خر تو خ�ر اس�ت. اص% ھيچی به ھيچی نيست
  . گذارد ک%ه میشود پيغمبر خدا و سر مردم را  مثل من می

ی دام�ادم؛ ھم�ان م�رد خ�شنی ک�ه در  شب بعدش دعوت ب�ودم خان�ه
کرد، ولی جايش ته ته بھشت بود ک�ه در راه خ�دا  راه خدا خيلی خشونت می

  ...کرد و از اين حرفھا کرد، در راه من خشونت می جھاد می
بي�نم، ي�ا داش�تم بخ�ش دوم  ی خوابم را م�ی البته که ھنوز دارم ادامه

 sخ�واب ... سکانس دوم؛ از خواب پيغمب�ری و خ�ب. ديدم خوابم را میس
شود آدم توی خواب تصور کند که رفته است  که دست آدم نيست؛ کات؛ می

ی چوپ�انی  ی دامادش و بعد ببيند ک�ه دام�ادش =م�صب ي�ک چ�وب گن�ده خانه
  : پرسد دخترم می. کشد به دندانش را گرفته و دارد ھی می

آوری؟ برو از اي�ن  ی است؟ چرا ادا درمیعلی جان اين چه کار«
  » !بخر و بيخودی دندانت را خراب نکن» بست«ھای دکتر  مسواک

  : گويد خندد، می دامادم در حالی که زير لبی می
دان�م چ�ه  تو کاری به اين کارھا نداش�ته ب�اش زن؛ م�ن خ�ودم م�ی«

  » !کار کنم
» م�سواک«و بعد که آن چوب چوپانی، نقش خودش را به عنوان 
بع��د، . ش��وم ياف��ت، م��ن ِ ب��دبخت ِ پيغمبرنم��ا از ت��رس، از خ��واب بي��دار م��ی

م��رده، برنام��ه ريخت��ه ک��ه م��را ب��ا  آي��د ک��ه اي��ن عل��ی ذلي��ل ھمانج��ا ي��ادم م��ی
کلفتش يک فصل حسابی کت�ک بزن�د، =ب�د  مسواکش، با ھمان مسواک گردن



 ٩٣

 

ط��وری داش��ت م��را ب��رای کت��ک خ��وردن احتم��الی از س��وی  ناخودآگ��اھم اي��ن
  . کرد  خدا و دامادش آماده میپيغمبر

ای در کار بود و نه دام�ادی،  بدبختی اين که ناس%متی نه پيغمبری
خ�وردم؛ چ�ون  کت�ک م�ی» عل�ی ديوون�ه«و من حا= تو بيداری باي�د از اي�ن 

  ... شرعياتش خيلی خوب شده؛ =مصب/تازگيھا قران
  ...وای...  رود ھوا شود و می ام دود می کابوس پيامبری

  
   مي:دی٢٠٠٩رس  ما١٠
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  !ديگر دوستم ندارد

  

  

  

گ����رم اس����ت و عط����رآگين؛ ام����ا آن را . بوس����م اش را م����ی  گون����ه  
ق��دش بلن��د اس��ت و ب��ا کف��ش . چرخان��د ک��ه نت��وانم ل��بم را ب��ه ل��بش برس��انم م��ی

. رس�يدم ھا ھم که دوس�تم داش�ت، نم�ی آن وقت. رسم بلند ھم به لبش نمی پاشنه
ھ�ا و  اش ب�ر گون�ه ک�رد، ت�ا بوس�ه بع�د از کم�ر بلن�دم م�یشد؛  بايد کمی خم می

  . آورد شد و حرصم را درمی کرد، خم نمی گاه اذيتم می. ھام بنشيند لب
. ترس��د پ��ايش س��ست ش��ود انگ��ار م��ی. کن��د ام��روز ام��ا نگ��اھم نم��ی

  » !نه«: گويد می» ديگر دوستم نداری؟«: پرسم می
ھرچ�ه . گذارد کتابش را ھم جا می. رود کشد و می و راھش را می

. موب�ايلش خ�اموش اس��ت. دھ�د تلف�نش ج�واب نم��ی. ک�نم ک�نم، پي�دايش نم��ی م�ی
  . کند اش را ھم باز نمی حتی در خانه

  ... اش ھنوز اينجا جامانده است رطوبت گونه
  . شوم و رد می» .کی.او«گويم  می

  !؟...نکند از اين که ديگری را
  ... ای دوستانه بود اما آن که بوسه

  ... شايد راھی پيدا شود. افتم  میدوباره راه
  

  

  ١٣٩٠ امردادماه ١٨

   مي:دی٢٠١١ اوت ٩
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  !ھای سبيل کلفت»نی نی«

  

      
  ! بی تلبيت؛ ندو ما، بدو من: اولی ماشينش را کوبيد تو سر دومی و گفت
  !عررررررررر...عر:دومی انگشتش را کرد تو دماغ اولی و گفت

برگشته بود، پمپرزش را ک�شيد ب�ا= و ب�ا » دست به آب«سومی که تازه از 
اش را برداش�ت و ش�روع ک�رد ب��ه  بع�د ماش��ين آش�غالی. م�اتحتش افت�اد زم�ين

  .گان کردن گان
  .بيبببببببببببببب...بيب... چھارمی با ماشين پليس جلوش بوق زد؛ بيب

ی تيم�ی  ی پ�شتی و در رف�ت؛ ھن�وز خان�ه سومی ب�ه خي�الش پيچي�د ت�و کوچ�ه
  . ا يادش بودمھرآباد جنوبی ر

پنجمی که تو ترافي�ک گي�ر ک�رده ب�ود، ھليک�وپترش را برداش�ت و رف�ت ت�و 
  . ھوا

  ممی جون ياد اپگانستان اوپتادی؟: سومی گفت
  آخ، فلی جون، نميشه آدمو ياد جاھای بدبد نندازی؟: دومی گفت

ما با ھم دعوام�ون . آگا بياين اينجا«: سومی گوشی تلفن را برداشت و گفت
  ».شده

  !ندو ما، بدو من:  گفتاولی
  ...خب، من و تو دعوامون شده: سومی گفت
  .ولی من با ھيچکی دعوا ندالم: اولی گفت

  حشن جون چرا سبي%ت اينجولی شده؟: چھارمی گفت
  .دارن سفيد ميشن و شروع کرد به زر زدن: ششمی گفت
  خب حا= ما چيکال کنيم؟: ھفتمی گفت
  !ندو ما، بدو من: اولی گفت
  »دست به آب«د که برود سومی پاش
  !حميت جون تو آفتابه ودکا ليختم؛ يادت نله، باش: دومی گفت
  پس ما چه جوری طھالت بيگيليم؟: سومی گفت
  !ندو ما، بدو من: اولی گفت

ی ش�يرش را ک�ه ت�وش ع�رق س�گی ريخت�ه ب�ود، خ�الی ک�رد و  سومی شي�شه
  !توش آب ريخت و با خودش برد دست به آب

  .ی شيل که نميشه طھالت کرد ا شيشهھا ب بچه: ھشتمی گفت
  !آگا گفته ميشه: نھمی دستش را کرد تو گوش اولی و گفت
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  !چقدل حلف ميژنی: سومی با ماشينش محکم کوبيد تو فرق اولی و گفت
  .اگه حلف نژنه، خيال ميکنن =له: چھارمی گفت

  حشين جون توپتو ميدی به من؟: اولی گفت
  !نه، مال خودمه: سومی گفت

  !خبه خودتو لوس نکن: فتاولی گ
  !ھمش تقصيل حشنه: دومی گفت

درآم�د و چ�رت ھم�ه را » دس�ت ب�ه آب«يکدفعه جيغ چھ�ارمی از 
منقل س�ر و ت�ه ش�د و ص�دای جل�ز و ول�ز موک�ت زپرت�ی ت�ا ت�وی . پاره کرد

  . ھم رسيد» دست به آب«
  !طھارت گرفته بود» ودکا«طفلکی تقی با 

  

  ١٣٨٩ بھمن ١٩            

   مي:دی٢٠١١ھشتم فوريه 
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  !منت بکش، تا آشتی کنم
  

  

  

ی حواس��ت ب��ه م��ن باش��د، فھمي��دی؟  بب��ين، وقت��ی ھ��ستی باي��د ھم��ه  
ھ��ا قط��ع باش��ند، موبايل��ت  ؟ باي��د تلف��ن.ک��ی.او... ی ش��ش دان��گ حواس��ت ھم��ه

ات خاموش باش�ند و خيل�ی چيزھ�ای »بوک نوت«خاموش باشد، کامپيوتر و 
ی کن��ی ک��ه زن��گ در خان��ه ھ��م ب��ه ص��دا باي��د ک��ار... دان��م حت��ی نم��ی... ديگ��ر

  . کنی ام می بجز اين ک%فه. درنيايد
ام کردی که بلن�د ش�دی رفت�ی ج�واب تلف�ن م�ادام  ھمين ديشب ک%فه

 ٢٤بعد، وقتی که آمدی، بعد که گ�پ ک%ن�ت. ايکس يا مسيو ايگرگ را بدھی
. برای ھمين ھم خودم را ل�وس ک�ردم. ات را نداشتم را زدی، ديگر حوصله

را به خواب زدم که يکبار ھم شده به ت�و بفھم�انم ک�ه اي�ن چيزھ�ا مھ�م خودم 
  . ی زندگی نيست کار، ھمه چيز نيست، ھمه. ھستند

آدم اگ�ر ک�سی را دوس�ت دارد، خي�ال . ھمه چيز، اي�ن و آن ني�ستند
دان��م، ب��ا=خره  کن��د دوس��ت دارد، چ��ه م��ی کن��د دوس��ت دارد، تظ��اھر م��ی م��ی
د، بايد نشان بدھد که وقتی او ھ�ست، دھ جوری نمايش دوست داشتن می يک

  . حواست به من باشد. دانگ حواسش به او باشد با اوست؛ بايد شش
ای،  شش دانگ حواست، فھميدی؟ اين که وقتی کنارم دراز ک�شيده

بع��د ي��ک ب��اره، ل��وس و بيم��زه، درررررررررر، تلف��ن زن��گ بزن��د، م��سيج 
بياي�د ک�ه اتومبيل�ت را ی آن طرفی  برسد، صدای موبايل در بيايد، يا ھمسايه

يک�ی ايمي�ل ي�ا م�سيج بزن�د و ت�و از ؛ دان�م چ�ه م�ی... ای ست پارک نک�ردهدر
ای، بلند شوی ک�ه ببين�ی چ�ه ک�سی ک�ارت  ھمانجايی که کنار من دراز کشيده

  . ام را سر ميبری حوصله. برد ام را سر می دارد، حوصله
وق�اتم عصبانی ک�ه ن�ه، ا. ام حا= ھم از دستت عصبانی. خواھم نمی

... ام، قھ�ر ِ قھ�ر قھ�ر ک�رده. بايد کلی نازم را بکشی ت�ا آش�تی ک�نم. تلخ است
ی آن چيزھايی که ديشب نيم�ه  حا= بايد منت بکشی تا آشتی کنم؛ آھان؛ ھمه

. کاره ماند را بايد از اول بگ�ويی، ت�ازه م�ن ديگ�ر در آن ح�ال و ھ�وا ني�ستم
  . کار دارم. ام ک%فه. ديگر حوصله ندارم

                                                           
 !جالب است؛ نه؟ »گپ ک%ن« ميگويند ياد حرف زدن افغانيھا به وراجی و ز- 24
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ب�ا اي�ن ک�ه . باي�د ب�روم ک�سی را ببي�نم. باي�د ب�روم خري�د. ب�رومبايد 
نه، حا= برو؛ برو؛ عصر که برگ�شتی، ب�از ھ�م . شنبه است، حوصله ندارم

... نازم را بکش؛ شايد؛ شايد آشتی کردم؛ ش�ايد... باز... نازم را بکش؛ باز
  ؟.کی.او... آھان؛ شايد؛ ھمين که گفتم. فھميدی؟ شايد آشتی کردم

  
   مي:دی   ٢٠٠٩امبر  نو٢ 
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  !ی مامانی صيغه

  
  

بينمش که تا کمر خ�م ش�ده  پيچم، می از پيچ خيابان رودخانه که می  
لب�اس خ�وش رن�گ ِ . زن ق�شنگی اس�ت. چيند و دارد مشت مشت تمشک می

ای پوشيده، با کف�شی ورزش�ی و انگ�ار ک�ه از ي�ک راھپيم�ايی ط�و=نی  ساده
ه اس�ت؛ درس�ت مث�ل م�ن ک�ه ھمي�شه م�ست ش�راب اي�ن لب رودخانه بازگشت

ھ��ای  ی دلپ��ذيرم، خ��ودش را س��پرده اس��ت ب��ه ترش��ی مل��س تم��شک رودخان��ه
ای در  وحشی اين فصل، و خ�ودش، وح�شی وح�شی، ھمچ�ون ح�وای برھن�ه

ی دوس�ت داش�تنی، گريخت�ه اس�ت ب�ه   آل�ودهحسرت زدن گازی به سيب گن�اه
ی کوچ�ک و ش�ده اس�ت  دھک�دهگريخته و آمده اس�ت اينج�ا در اي�ن . ديار من
گوي�د از تاب�ستان   اينط�ور ک�ه م�ی. خيلی وقت نيست اينجاس�ت. ی من ھمسايه

ھ��ا، ص��بح خيل��ی  ای اس��ت در ھم��ين ح��والی و ص��بح معل��م مدرس��ه. اينجاس��ت
ی باصفا و گ�اه دس�ت  دود به سمت آن مدرسه بينمش که با عجله می زود می

  ... ردشبردشان گ چند دختر و پسر کوچک را گرفته و می
ک�شد و آن روز ک�ه  اش لبخندم را به دنبال می موھای زيبای شرقی

باي�د «: ی سرگذرمان ديدمش که تازه آمده ب�ود اينج�ا، ب�ه خن�ده گف�تم در کافه
  » !تواند ايرانی نباشد فھميدم که زن زيبايی مثل شما نمی زودتر می

  : گفتم» !آيد خيلی فاشيست باشيد بھتان نمی«: خنديد و گفت
  . و خنديدم» ! زيبايی چرا، ھستمدر«

گذاش�ت ش�راب چ�شمانش در دل�ی  اما ته نگاھش غمی بود ک�ه نم�ی
ات پ���شيمانت  غم���ی چنب���ر زده ت���ه چ���شمانش ک���ه از ش���وخی بيم���زه. بن���شيند

انگار ھوای مست اينجا کم�ی ب�ين او . ولی امروز حالش خوب بود. کرد می
بخن�د نمکين�ی م�شتی ت�ا ن�زديکش رس�يدم، ب�ا ل. ھاش فاصله انداخته بود و غم

چن��د قط��ره تم��شک ِ رس��يده ريخ��ت ت��وی دس��تم و اگ��ر . تم��شک تع��ارفم ک��رد
  ! دار شدم زنی با دامن لکه شد و می بازم لک می نجنبيده بودم، لباس سفيد يقه

  : گفتم» .خنديد شما به ھمه چيز می«: باز ھم خنديد که
  » بينيد؟ داری در اين دنيای مسخره می شما چيز گريه«

توانستم مثل شما ب�ه ھم�ه چي�ز بخن�دم، ح�ال  اگر من ھم می«: گفت
  » .ھا بود و روزم بھتر از اين
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اگ��ر . مف�تش ھ�م نب�ودم. ف�ضول مح�ل ک��ه نب�ودم. زي�اد ک�شش ن�دادم
توان��ست درددل��ی بکن��د و ب��ار غم��ی را پ��ائين  خواس��ت، م��ی خ��ودش دل��ش م��ی

  : گفتم. بگذارد؛ ولی حا= کلی راه بود تا به آنجا برسيم
ای  ی س��ر گ��ذر ت��ا قھ��وه روم در کاف��ه م��ی. ک��شنبه اس��تام��روز ي«

  » .ای بنويسم بنوشم و اگر شد شرابی و چند کلمه
  » گوئيد؟ کدام کافه را می«: گفت

. خ��واھش ک��رد منتظ��رش بم��انم، ت��ا لباس��ش را ع��وض کن��د و بياي��د
نخواس��تم بگ��ويم ھمينط��وری ھ��م خوش��گلی؛ ي��ا اي��ن ک��ه ک��سی ب��ه ريخ��ت و 

زدن  ش ک�ن؛ بي�ا ب�رويم؛ از اي�ن فرص�ت ب�رای گ�پول�. ات کاری ندارد قيافه
حتم�ا دليل�ی . داند فردا چه خواھد ش�د؛ ول�ی نگف�تم کسی چه می. استفاده کنيم

  . داشت که به خودش مربوط بود؛ و رفت
ام؛ ھم��ان پ��اتوقم  ی دوس��ت داش��تنی ی کاف��ه ق��واره در ت��راس خ��وش

ھن�وز . نشستم، شراب شيرينی سفارش دادم و منتظر شدم ک�ه دخت�رک بياي�د
  دانستم نامش چيست؟  دانستم کيست و ھنوز نمی نمی

  دار نيست؟  خنده
 ف�ضولی نک�رده ب�ودم ک�ه زي�ر و ش از ده بار ديده بودمش، ولیبي

ھ���ا نب���ودم ک���ه ھم���ان برخ���ورد اول وزارت  روي���ش را درآورم؛ مث���ل خيل���ی
دھند و اگ�ر  افتد؛ اگر دختر باشی، شوھرت می اط%عات و امنيتشان راه می

ات را ب�ه  اگ�ر خوش�بخت باش�ی، زن�دگی. کنن�د اشی برايت زن پيدا م�یپسر ب
ت���ر و  ش���ان، ب���دبخت ريزن���د و اگ���ر ب���دبخت باش���ی، ب���ا ناش���يگری ھ���م م���ی
  ... ترت عصبی

ن��ه، م��ن و اي��ن دخت��رک ايران��ی ب��وديم، ول��ی از تب��ار ف��ضو=ن و 
ھر دومان پاسپورت آلمانی . خواستيم باشيم فضو=ت ايرانی نبوديم؛ نه؛ نمی

داد که بقيه را ھم آدم حساب کنيم و  شايد اين کمی يادمان می. يفمان بودتو ک
م�ان  ق�ش%ق ب�ه م�يھن اس�%می ت�و جي�ب/فقط پاسپورت آلمانی را برای يي%ق

  !نچپانيم
انگار فرصتی پيدا کرده بود که دوش�ی . بازی پوشيده بود لباس يقه

اش را دو  موھای خوشفرمش ھنوز خيسِ  خ�يس بودن�د و زيب�ايی. ھم بگيرد
نشسته بودم در تراس کاف�ه و او ھ�م ص�ندلی روبروي�ی را . کردند چندان می

  .عقب کشيد و روبروم نشست
کم��ی از ھ��وا ح��رف زدي��م و از اي��ران و از زن ايران��ی؛ ناگھ��ان 

. =زم نب��ود. گف��تم نباي��د م��ی. ھ��يچ نگف��تم. اش��ک چ��شمان ق��شنگش را پ��ر ک��رد
. ک کند و دنب�ال نگ�اھم بگ�ردداش را پا بينی. گذاشتم تا اشکش سرازير شود



 ١٠١

 

. گف��تم ھ��يچ نم��ی. خواس��تم اح��ساس ب��دی داش��ته باش��د نم��ی. ک��ردم نگ��اھش نم��ی
  » .خواستم روزتان را خراب کنم ببخشيد، نمی«: گفت

  » !ايرانی بودن يعنی ھمين. عادت دارم«: گفتم
  » .ولی شما با بقيه فرق داريد«: گفت
» .رم موفق شده باش�ماميدوا. ام فرق داشته باشم سعی کرده«: گفتم

  : اش خنديد و گفت آلوده با چشمان اشک. و خنديدم
  » .از دست مادرم ناراحتم«

. گس�ستم ی افک�ارش را نباي�د م�ی رشته. دويدم نبايد توی حرفش می
درست مثل . اينجور چيزھا سوال ندارد. خواست گفت ھر چه که می بايد می

  . شمارند اسب پيشکشی است که دندانش را نمی
کنن�د، ت�ا ب�ه  ات راه پي�دا م�ی تا ب�ه خان�ه. ھا بلد نيستند ن را ايرانیاي

ش�وند و ب�رای ھم�ه  الرق�اب ھم�ه چي�زت م�ی گذارن�د، مال�ک حريمت پ�ای م�ی
  . چسانند به حرفشان ھم گوش نکنی، قھر ورمی. کنند چيزت فتوا صادر می

گ��ذارد  نم��ی. ام اينج��ا خ��ودم را منتق��ل ک��رده. ام از دس��تش در رفت��ه«  
م�ن ک�ارم را دوس�ت دارم و او ھمي�شه مترص�د اس�ت ک�ه . ام را بکنم یزندگ

. خ��واھم ش��وھر ک��نم نم��ی. مھن��دس/ش��وھرم بدھ��د، آنھ��م ش��وھر پول��دار دکت��ر
ام  ی ک��ارم آم��ده و م��ادرم، ح��ا= ک��ه ب��ه بھان��ه. اص��% ح��سی ب��ه مردھ��ا ن��دارم

 دان�م از پ�يش کن�د ک�ه م�ی ام بيايم اينجا، ھر شب تلفن می اينجا، خودم خواسته
م�ن تلف�ن . ات بب�ری ای که آزاد باشی؛ که ھر شب پسری را به خانه ما رفته

  »...گذارد ات کنم تا گناه نکنی؛ ھمين و تلفن را می کنم که صيغه می
بع��د ک��ه . ک��نم کم��ی ص��بر م��ی .گ��ردد ب��از دنب��ال چ��شمان م��ن م��ی  

بي�ا ب�رويم س�ينما؛ «: ک�شم ک�ه صورتحساب کافه را پرداختيم، دس�تش را م�ی
. ميرن�د ات را ع�وض ک�ن؛ اينھ�ا پيرن�د و م�ی بعد ھم شماره. ی داردفيلم خوب

توانی عوض�شان کن�ی؛ اي�ن س�ينمای کوچ�ک اينج�ا ھمي�شه پ�اتوق  تو که نمی
و » ؟.ک�ی.او... ھ�ا ف�يلم خ�وبی دارد عشاق قديمی بوده اس�ت؛ گ�اه آخ�ر ھفت�ه

خ���وش ب���ه . خندي���د ش���ما ھمي���شه ب���ه ھم���ه چي���ز م���ی«: گوي���د م���ی. خن���دم م���ی
اشک م�ن ھ�م س�رازير اس�ت، ام�ا ب�از . کند  اشکش را پاک میو» ...حالتان

  . برم کشم و می حا= دستش را می. خندم می
  . کنم توی راه زير لبی آھنگی را زمزمه می

  !ی بدبختی چه ننه
  

   مي:دی ٢٠٠٨ نوامبر ٢٧
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  !ی مادر اصغر گنجی به اکبر گنجی نامه

  
  

ننه جون من ...  عزيزم، الھی قربون قد و با=ت بشم، ننهاصغری  
... نموک� گ�ردم اي�ن اکب�ری رو پي�داش نم�ی چ�ی ھ�م م�یھر...رم مکه دارم می

پسر گلم تو رو خدا، تو رو به خاک آقاجونت، اين چند تا کلمه رو واسه آقا 
  ...»برفست«تونی  داداشت ھر جور می

 نن�ه ب�ه پسرم، قربون قد و با=ت بشم، واس�ه آقادادش�ت بن�ويس ک�ه  
ی پي���رت  ی دني���ا و ديگ���ه ح���الی ھ���م از نن���ه ت���ی ينگ���هقربون���ت ب���ره ک���ه رف

نی؟ مگ�ه خ��ودت، ب��ا وک�� اي�ن کارھ��ا چي�ه م��ی... آخ�ه پ��سر گل��م... پرس��ی نم�ی
ھ�دف وس�يله «ھمون دھن مثل گلت چند دفعه، بگيريم صد دفع�ه نگفت�ی ک�ه 

  » ... يا وسيله... را
... خوام بگم می... ندارم» سوات«من که ... دونم ننه جون چه می

 به قربونت ب�شه، نن�ه ج�ون، ب�رای حف�ظ اس�%م عزي�ز ک�ه آدم عاق�ل آخه ننه
نن�ه ج�ون، ت�و رو ... فدات بشم گل پسرم... که... دست به دامن کفار نميشه

ب�ت و دور و ب�رت پ�ر ش�ده از اي�ن خدا نيگا کن، رفتی اونجا تو مملکت غر
آخ�ه م�ادرجون آدم�و ت�و ي�ه وج�ب قب�ر ...  لخت و پت�یحيای غربی ای بیزن

کن�ه ک��ه ت�و واس��ه رس�يدن ب��ه ق��درت،  آخ�ه واقع��ا ص�رف م��ی... ب��وننخوا م�ی
م�الی  ی اي�ن کف�ار رو دس�ت وزير شدن اين ھمه ف%ن ختنه نشدهواسه شاه و 

کن��ی و براش��ون نوم��ه بنوي��سی و ازش��ون بخ��وای بي��ان زي��ر علم��ت س��ينه 
  ! بزنن؟

... آخه م�ن ج�واب خ�دا را چ�ی ب�دم... آخه اين چه کاريه ننه جون
  پسر گلم؟ 
از ھم�ون ... ن، ج�ونم ب�رات بگ�هرف�ت ھ�ا، نن�ه ج�و اشت يادم مید  

ک�ه نن�ه مجب�ور ش�د ب�ره خوردش�ون ... دسته دس�ته...  که برام فرستادیپو=
کن��ه و ت��ازه ت��ومنی دوزار ب��ده ب��ه اي��ن مجتھ��د م��سجد ش��اه س��ابق ک��ه ب��راش 

وk پ�سر ج�ون خوبي�ت ... ل�رزه وk ت�نم داره مث�ل بي�د م�ی... ح%لشون کنه
  ... اخوابونن آدمو تو يه وجب جا می.. .نداره

ت�ا ب�ه ... ی بابا بزرگت ت بايد عينھو گلين خانوم، ھمسايها حا= ننه
شه، ھی بزنه تو سرش و خدابيامرزی واسه تو و باب�ات از  جده نزديک می

 باھ�اس مث�ل اب�ر بھ�ار اش�ک بري�زه ک�ه خ�دايا، خداون�دا، اون�و... خدا بخ�واد
فھم�ه ک�ه پ�ول  م�یين... خ�ره... سا هم، بچبچ. ..ببخش، اين اکبری رو ببخش
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... ٢٦دونم چاموسچی  و چی می٢٥اين مرتيکه کيه ليدين... کفار برکت نداره
  ...از ننه گفتن... وk پول اينا برکت نداره ننه ھا

اگ�ه اي�ن کف�ار کمک�ت ک�نن و بيارن�ت س�ر ِ ک�ار، ... ببين پ�سرجون
  ! شه ھا ا شروع می بادزنده/کشه که مرده باد چند روز بيشتر طول نمی

ننه، به خداوندی خ�دا ... خوام پسرجون من خوبيتو می... ننه جون
  ... الھی ننه فدات شه پسرم... ات اين گيساشو تو آسياب سفيد نکرده ھا ننه

وk من از نکير و منکر و شب اول قبر و س�وال و ج�واب اونج�ا 
  ... ترسم ننه جون، خيلی می

 شب اول قبرو ک�ه واس�م فرس�تادی، ».دی. سی«راستی ننه جون 
گوش کردم؛ مرسی ننه جون، دستت درد نکن�ه، کل�ی ص�فا ک�ردم، ول�ی نن�ه 

ترس�م   خ�دا خيل�ی از آخ�ر و عاقبت�ت م�یجون، کلی ھم ترسيدم؛ به خداوندی
  ...ننه جون

داره تم�ام ت�نم عينھ�و بي�د مجن�ون ... رم زي�ارت حا=م ک�ه دارم م�ی
گ�ن ت�و مملک�ت غرب�ت ت�و  ن راسته ک�ه م�یاي... راستی ننه جون... لرزه می

گ�ن ھ�ی ب�ه م�ردم س�ور  قمارباز شدی؟ راسته که م�ی» يکاره«شاه پسر ننه 
  ذاری ننه؟  زنی و سرشونو ک%ه می می

آخه مگه يادت رفته پسر گلم اونوقتا رو که ھمچين زدی تو گوش 
شنيد؛ فقط واسه اي�ن  میيھمين اصغری که بچم تا چند وقت گوشش درست ن

  چم يه دفه با اين کارتای لعنتی استخاره کرده بود ننه؟ که ب
حا= چی شده که اونجا قبح و قباحت ھم�ه چ�ی واس�ت ... ننه جون

  ريخته ننه؟ 
ذاش�ت چ�شاش ت�و  م�یيفکر اين که پ�سر نجي�ب و باحي�ای م�ن ک�ه ن

ن�ه، وک مطرب�و دع�وت م�ی/ رق�اصچش زن�ا بيفت�ه، ح�ا=  زن�ای لخ�ت و پت�ی
ده ک��ه بع��د ب��ره  ش��ون م��ی ی دني��ا، گ��شنگی  ينگ��همي��اره ت��شون ت��و خيابون��ای

  ... باھاشون پز بده
مگ��ر اس��%م و ديان��ت، ب��ا پ��ول کف��ار آبي��اری ... آخ��ه ش��اه پ��سر نن��ه

خب�ر  حج�اب از خ�دا ب�ی ن زنای بیشه، مگه اس%م و انق%ب با قر کمر اي می
  نی ننه؟وک رسه؟ آخه ننه جون اين چه کاريه که می به جايی می

ج�وری ش�اه و وزي�ر ب�شه و ن�ره  ش�ه آدم ھم�ين یننه جون، مگه نم�
دن و شيطون بزرگ و  فتی شيطونو درس میوگ زير بال و پر ھمونا که می

ن�ذار دھ�نم ... چی بگم نن�ه... ی ھنهکوچيکن؛ وk ننه جون اينا از تو بجز ک
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روشن بود و تو خون�ه » تيليويزون«ننه، يادت رفته اونوقتا اگه ...  بشهزوا
  نيم ننه جون؟ وکشيدی که خاموشش ک بده میبودی، فوری عر

ی  ن�ه، ج�اش ت�هونيگا ک» تيليويزون«قتی ھر کی وگ يادت رفته می
ي�ادت رفت�ه نن�ه ج�ون؟ حي�ام وk خ�وب چيزي�ه نن�ه ! ی جھنمه، ننه ج�ون؟ ته

  !جون
گ�رد خون�ه، اگ�ه ننه، جون نن�ه، ت�ا دي�ر ن�شده ب�ساطتو جم�ع ک�ن بر

نم نن�ه، آق�ت وک� م�یيام�و ح%ل�ت ن دهنيای، به خداوندی خدا شير ص�احاب م�ر
ی نجي�ب   بزن�ه اي�ن ق�درت ذلي�ل م�رده ک�ه بچ�هنم ننه، الھی جز جيگ�روک می

  ... منو اينطوری از راه بدر کرده
نون��ت نب��ود، آب��ت نب��ود، گوگ��وش دع��وت کردن��ت ... آخ�ه پ��سر گل��م

ح��ا= دع��وت ک��ردی، س��رتو بخ��وره، چ��را ح��ا= ب��راش خ��ط ...چ��ی ب��ودچ��ی 
ه دوس�ت داره، بي�اره، ي�ا ني�اره نن�ه، اص�% ب�ه ت�و چ�ه و ککشی که پرچمي می

خواد تو پرچم اونجوری جنازه ش�ونو بپ�يچن، ھم�ه  ننه، شايد اونا دلشون می
که مث تو نيستن ننه جون که بخوان جنازه شونو ت�و پ�رچم س�بز س�عوديا ب�ا 

ک�ه رفت�ی » ارميک�ا«اون شمشير مرت�ضی عل�يش کف�ن پ�يچ ک�نن، نکن�ه نن�ه 
  ...  جونوھابی ھم شدی ننه

  ات جواب خدا رو چی بده اکبری؟  وای خاک عالم به سر من، ننه
ی نجي�ب من�و، ک�ه  ی دني�ا ک�ه بچ�ه الھی ج�ز جيگ�ر بزن�ه اي�ن جيف�ه

ده   کرد و نمرد، حا= داره دستی دستی ب�ه ک�شتن م�یز اعتصابدويست رو
 حوض��مون  خ��داج��ون نن��ه برگ��رد خون��ه، ب��ه خداون��دیبب��ين، نن��ه ج��ون، ... 

   !هترک ورداشت
ی علوي��ه خ�انوم رفت�ه مک�ه و کل��ی ھ�م ب�ه م�ن پ��ز  ن�وه ...ت�ه کوچ�ه

ديگ��ه ک��ی ک��ار داره ک��ه چيک��اره ب��وده زنيک��ه؟ ي��ا اون يک��ی گل��ين ... ده م��ی
  ... ھای ھووش آورده اد که چه ب%يی سر بچهکی ديگه يادش مي... خانوم

چی زودتر برگرد بيا خونه، وk خودم مي�ام تو ھم ھر... ننه جون
ا شخ�صي نن اي�ن لب�اسوک نم، غلط میوک ، خودم برات اسفند دود میپيشوازت
  !ننوکبکه اذيتت 

ذاره يه مو از سرت ک�م  اين اصغری داداشت باھاشون رفيقه، نمی
شاه و وزير بشی، مگ�ه شه  جام می بشه ننه چون، تو بيا اينجا، وk از ھمين

   ؟اين محمودی ذليل مرده نشد ننه جون
ی  ات از اي�ن ذلي�ل م�رده مگه تو چی چ�ی... تا الھی فدات بشه ننه

  ! بابا کمتره ننه جون؟/ننه بی
  رفتنت چی بود؟ » ارميکا«آخه نونت نبود، آبت نبود، 
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وk اي�ن مطرب�ا و دلقک�ا و ...  برکت نداره نن�ه ج�ونوk اين پو=
  ... شن ننه جون میيآوازه خونا برات نون و آب ن

نوم ص�د دفع�ه س�رکوفت ت�و يه خ�ای علو اينجا ھمين ذليل مرده نوه
ت��و رو خ��دا، ت��و رو ب��ه اون ... چ��ی بگ��م نن��ه ج��ون... ات زده ک��ه رو ب��ه نن��ه

آق�ا گ�رو ح�اج ننه من خودم ميرم گيسمو پيش ... و=ی علی برگرد بيا خونه
  ... ذارم که کاری بھت نداشته باشن می

 خواس�تن؟ نديدی اونايی ھم که تو عراق ب�ودن، از آق�ا ام�ون نوم�ه
kدون�م نن�ه،  اونا آدمکش ب�ودن، چ�ی م�ی... ا بدتر نيست کار تو که از اونو
  !گن تروريست بودن، تو که نبودی ننه جون، بودی؟ می

ت�و ک�ه ... وای نن�ه ب�ه قربون�ت اون ق�د و ب�ا=ت ب�شه ... نن�ه ج�ون
وk اي�ن ... دمي�ايآخ�ه خ�دا رو خ�وش ن... آزارت به علويه خ�انومم نرس�يده 

ج�ون ... تو رو خدا برگرد خونه... ميره ننهيات ھم پايين ن پو= از گلوی ننه
  ...نم ننهوک وا= آقت می... ننه

ت�ونی اي�ن چھارت�ا کلوم�و  ھر جور می... پسر گلم... خب اصغری
نن�ه مي�ره ک�ه ... زن�ده باش�ی... باش�ه پ�سرم... »برف�ست«واسه آق�ا داداش�ت 

 م��سجد ش��اه س��ابق افت��ه، از دم ھم��ون ف��ردا ک��اروان راه م��ی... ساک��شو ببن��ده
ت�و فق�ط بگ�رد اي�ن ... ننه ج�ون... خواد منو برسونی نمی... قراره راه بيافته

الھ�ی خ�ودم ب�رای ... نن�ه... ش�ير نن�ه ح%ل�ت باش�ه... اکبری رو پي�داش ک�ن
  ...ی چھارم دومادت کنم، ننه جون دفعه

  
   مي:دی٢٠٠٩ اوت ١٨  
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  زد؟» سور«ديدی، اکبر بازم 

  

  

اي�ن ھم�ان . ام تئاتر سوربن ھ�شت اي�ستاده با=يی آمفیھای  هروی پل  
چن�دی ] وط�ن ب�ی[ھ�ای سياس�ی وط�ن  انشگاه ونسن اس�ت ک�ه خيل�ی از گن�دهد

خ�ب حتم�ا . س�اعت ک�%س رفت�ه باش�ند  آنجا دانشجو بودن�د، ب�دون آنک�ه ي�ک
سرنگون کردن محمد رضا شاه بيچ�اره وقت�ی ب�رای مدرس�ه رف�تن براي�شان 

  . گذاشت نمی
دان�شجوی » ا=غ«نجاس�ت، ھم�ان التح�صيل ھما ھم فارغ» ءع%«

 ب�دون ي�ک س�اعت ،گويم که بعد از چھار سال ی جامعه شناسی را می رشته
. التح��صيلی ھ��م س��رش کردن��د ف��ارغت��ازه ک��%ه . ک�%س رف��تن لي��سانس گرف��ت

  . طفلک سرش را ک%ه گذاشتند
اريس؛ اينجا ھمانجاست، دانشگاه ونسن، سوربن ھشت، ت�و ن�اف پ�

. ش��ان ت��و آرش��يو دفت��ر دان��شگاه ھ��ست ی ھم��ه پرون��ده. نوي��سم يخ��ود ک��ه نم��یب
خ�ودم . ر فيلم بگيردی سخنرانی اکب آمده تا از جلسه. ی ھم با من استاستفان

رون از قف��س چ��ه ام بياي��د ت��ا ببين��د روب��اه، بي�� خواس��ته. ام بياي��د از او خواس��ته
ای مخت�صات خواھد و کج� گويد، چه می  اص% چه میشکل و شمايلی دارد؛

  ! در و پيکر ايستاده است؟ اين جھان بی
ھ�ا ھ�م ھ�ستند  خيل�ی. ابوالحسن ھم ھست، علی و ناصر ھ�م ھ�ستند  

ر رفت�ه، ب�ه وي�ژه از اش س� حوص�له. استفانی خسته است. اسمشانشن که نمی
  . ھا نشناسی ما ايرانی برنامگی و وقت بی

  »  !داکمی صبر کن، با=خره مي«: گويم می
تنھ�ايی . وقت تنھا ني�ستند ھای مھم ھيچ آدم. بر تنھا نيستاک. آيند می

ھ��ای ن��وين  ھ��ا و تئوري��سين ھ��ای مھم��ی مث��ل فيل��سوف ک��سی م��ال آدم و ب��ی
ی دني�ا   آدم در ھم�هی خ�دا ي�ک ع�الم ھمي�شه. ني�ست» وي�ژهھ�ای  جمھوری«

شناس�مش، ام�ا مث�ل  اکبر اس�ت ب�ا ک�سی ک�ه نم�ی .دنبال کونشان ريسه ھستند
 زخم��ی ب��ه او  را بغ��ل ک��رده ک��ه ي��ک وق��ت =ب��د چ��شم»س��وژه«باديگ��اردی 

  !ی صبا را بغل کرده است به خيالش ملکه. نرسد
ت��ا از .  چي��زی را از دس��ت ندھ��داس��تفانی حواس��ش جم��ع اس��ت ک��ه

ی کريھ��ی م��شامم را  ی مردان��ه ب��وی تن��د ع��رق ترش��يدهھ��ا برون��د پ��ائين،  پل��ه
  : گويد استفانی آھسته می. آورم به روی خودم نمی. آزارد می

  » !چه بوی عرقی ميده«
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ح��افظ و مت��رجم روب��اه ب��ا ص��دای م. دھ��م ب��ا خن��ده س��ری تک��ان م��ی
  » !خفه«: گويد ای کمدی به زبان فرانسه می ای، با لھجه نکره

  .  کند ی استفانی را برای اکبر ترجمه می معين ھمزمان گفته
. ھرچ���ی فح���ش ب���دی، اي���ن زن فران���سويه، نميفھم���ه«: گ���ويم م���ی

  » .نی بيچاره؛ اينجا اروپاست ھا؛ نه زندان اوينم کخواستی حمو می
بع��د از . کن��د فانی را تھدي��د م��یای اس��ت اکب��ر ب��ا نگ��اه خ��ون گرفت��ه

  : گويد حا= بلند بلند می. رود پائين ھای آمفی تئاتر می پله
  » ...من عرق انق%بو کردم؛عرق انق%ب تو تن منه«

ش م�را ھ�ا چ�شم. ش�ود و صدايش در ازدحام جمعيت منتظر گم م�ی
  : گويم بلند بلند می. اندازند ياد =جوردی می

  » ؟!عرق انق%ب پس از سی سال ھنوز خشک نشده«
پ���س اي���ن ھم���ه س���ال ک���شک . دار ھ���م ھ���ست خن���ده. خن���دم و م���ی

    ساييدند؟  می
. ب�ه م�اچ... کن�د و د رسند پائين، اول ابوالحسن بغلش م�ی وقتی می

   .بعد علی، بعد ھم اميرعباس
م��ن ھ��م دورب��ين . گي��رد ف��يلم م��یھ��ا  ی اي��ن ص��حنه اس��تفانی از ھم��ه

ش��ود، ب��ه باديگ��ارد خب��ر  شست��شان ک��ه خب��ردار م��ی. ام ب��ه راه اس��ت عکاس��ی
ک�شد  ف�يلمش را م�ی. قاپ�د دود و دورب�ين را از دس�تم م�ی محم�د م�ی. دھن�د می

جای شکرش باقی . کنم که از جلسه بيرونم نياندازند عذرخواھی می. بيرون
  . دھند می که دوربينم را پس است

رفت���ه کن��اری و آرام پ���شت . ی اس��تفانی س���ر رفت��ه اس��ت حوص��له
گوي�د،  چي�زی نم�ی. دوربين فيلمبرداری ف%ن کانال تلويزي�ونی اي�ستاده اس�ت

   .کند فقط گاه لبخندی از سر ھمدستی با من رد و بدل می
دان��د ع��رق انق��%ب ک��ی خ��شک خواھ��د ش��د؟ اص��% آنج��ا  ک��سی م��ی

ي��ا م��وازی و گ��اه حت��ی متن��افر ب��ه ھ��م کجاس��ت ک��ه بع��ضی خط��وط متق��اطع 
  !؟...رسند و با ھم روبوسی؛ آن ھم گرم ِ گرم می
  

   مي:دی٢٠٠٨ اکتبر ٢٨
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  اھالی کافورستان

  

    

س�الی ب�ود  انبخش، زن مي�انزن سرکار اس�توار ج�انبخش، خ�انم ج�
م��ن ازش خوش��م . ی خ��دا چي��زی ب��رای گف��تن و خندي��دن داش��ت ک��ه ھمي��شه

آخر خانم . گرفت  خيلی دماغ سربا= بود، تحويلش نمیآمد، اما مامان که می
ترس�يد چ�شم و گ�وش  زد و مامان که می ھايی سکسی می جانبخش گاه حرف

فرستادم پ�ی  باز شود، فورا می] ی خودش ی ورپريده به گفته خترهاين د[من 
   :گفت نخود سياه و بعد ھم =بد با تلخی می

  » !حظه کنينھا م% وای خانم جانبخش، اق% جلو بچه«
  . زد  حرف نمی ديگر با منرفت تو و بست و می و در خانه را می

ی   م�ان، دم خان�ه رف�تم س�ر کوچ�ه گاه عصرھا يواشکی میولی من 
ک�رد،  ھ�ای مح�ل اخ�ت%ط م�ی ھا و وقتی خانم جانبخش داشت ب�ا ديگ�ر زن آن

  . ھاشان را بشنوم شان، تا حرف کشاندم زير چادر يکی خودم را می
کنم ھمان روزھ�ا ب�ود ک�ه ش�نيدم زن ج�انبخش از عي�الش  یخيال م

پرسيده بود که چرا اينقدر بيحال اس�ت؟ چ�ی ب�ه خ�وردش داده اس�ت؟ و بع�د 
  : ھم خنديده و از قول جانبخش گفته بود

=بد مال اون نونھای سربازيه که از قلعه مرغ�ی آوردم . ای داد«
  ... يدخند غش می بعد ھم غش» ... تو ھمه رو چپوندیخونه و

آورد بي�رون   ھاست که مامان سرش را از تو حياط م�ی ھمين موقع
ھ��ای س��ر گ��ذر گ��وش  دان��گ ب��ه ح��رف زن بين��د ک��ه دارم ش��ش و ت��ا م��را م��ی

س�%م . کن�د ھا می کشد تا سر کوچه، بعد نگاھی به زن کنم، خودش را می می
ب�رد ت�ا خان�ه؛ ب�ا اي�ن تھدي�د ک�ه  کشان مرا م�ی و عليک سردی؛ بعد ھم کشان

  ... ھا ام و از اين حرف به بابا خواھد کرد؛ دختر بدی شدهکايتم را ش
ھ��ای س��ربازی ک��ه خ��انم ج��انبخش را  ی ک��افور ت��و ن��ان اي��ن ق��ضيه

ھ��ای  بچ��ها اي��ن ک��ه يک��ی از اي��ن بروی م��ن ب��ود ت�� ک��رد، ت��و کل��ه ح��ال م��ی ب��ی
در جري�ان اق�امتش در  ک�ه ام�ام راح�ل »تيک�ه آم�د«ھ�ا  ی اينط�رف پاره آتيش

 ک�ه ،کن�د» چي�ز«ديل ب�ه آن زم�ان ک�ه ق�رار ب�ود اي�ران را تب� [نوف�ل لوش�اتو
  . داد ی خدا بو می  ھميشه]کرد
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مثل�ث «ت�ا ض�لع   را از ھر س�ه» بھشتی«ودم اين بوی اتفاقا من خ
شان اسھال سخنرانی داش�تند، و  ھا که ھمه ام، آن وقت  استشمام کرده٢٧»بيق

  ... حا= ھم از نوابشان در ھمين خارج کشور
پ��اره ھ�م ش��نيدم ک�ه  جان��شين  شيھ��ای آت� ديگ�ر از اي��ن بچ�هاز يک�ی 

غل�ط . دھ�د م�ی»  اوپي�وم«رھبر راحل، ع%وه ب�ر ب�وی ک�افور، ب�وی عط�ر 
ک�ه ب�وی » اوپيوم«دانسته که طرف نه بوی عطر دلچسب  نکنم اين بابا نمی

ي�ارو ک�ه بارھ�ا ب�ه ھ�ا را داش�ته باش�يد ت�ا ب�روم س�ر اي�ن  اين. دھد ترياک می
ھا که آمده بود کنفرانس ب�رلين و چ�ه بع�دھا   زد، چه آن موقعی ما سور ھمه

مک�ش «ای داد، در کن�ار زن�ان ...تو زن�دان اوي�ن و چ�ه ح�ا= در فرن�گ؛ و
  ... ی ھاليوود؛ وای خاک عالم بر سرش»مرگ ما

 بي�ايم ک�ه اي�ن اھ�الی کافورس�تان، »تيک�ه« ي�ک جورھ�ايی خواستم
 سرش��ان یب��شان ھ��م ت��و ب��وی ع��رق انق%؛دھن��د نم��ی» اوپي��وم«فق��ط ب��وی 

ح�ال  دھند که بيچ�اره خ�انم ج�انبخش را ب�ی  بوی نان سربازی را می؛بخورد
  . کرد می

ھ�ا ب�رای اي�ن  ام که اين  کشف کرده»ديکمتو«ھا  اص% من تازگی
خطی نشود، بعضی جاھاشان را با کل�ی ک�افور  شان خط که يک وقتی بھشت

ين، ت��ا بتوانن��د ص��اف و ورن��د پ��ائکنن��د ک��ه احتم��ال ِ حمل��ه را بيا ن��وازش م��ی
البت�ه اگ�ر ش�ھيد ش�دند؛ ک�ه ديگ�ر آنج�ا ... دردسر وارد شوند به ج�ايی ک�ه بی

اص% نه به کافور جھ�ت پ�ائين آوردن فرک�انس ش�ھوت ني�از ھ�ست و ن�ه ب�ه 
  ... حال کننده ترياک بی

ص��بر کني��د؛ اگ��ر زن س��رکار اس��توار ج��انبخش ھن��وز زن��ده باش��د، 
 و تغيي��ر ح��ا=تش را پ��س از اس��تعمالش��ان  زن��م خان��ه گ م��یھم��ين ا=ن زن��

ص�بر . پرس�م م�ی] دان�م؟ چ�ه م�ی... [ی ک�افور کافور، يا تناول کافور ي�ا امال�ه
  ... ھنوز گوشی را برنداشته است. کنيد

  .... دررررررررررر...د بجنب ديگه... درررررررررر
  

   مي:دی٢٠٠٨سوم دسامبر 
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  !رجب تربچه
  
  

 ھم�ين ٢٨ست و پ�نجم خ�ردادببين خانوم جون، م�ن درس�ت روز بي�
... آره ھم�ون روز ک�ه م�يگن ريخ�تن ت�و ک�وی دان�شگاه...امسال ايران ب�ودم

اي�ن خ�واھر زنِ  ... ھم�ه ج�ا آروم ب�ود... از اين خب�را نب�ود... دروغ ميگن
ميگ�ه ... ب�اور ک�ن... اون�م دروغ ميگ�ه... برادر زن عموی نن�ه ج�ونم گف�ت

من خودم حرفاش�و گ�وش .. .کجا گفته... رئيس جمھور گفته خس و خاشاک
اون ...  ب��راش آھن��گ درس��ت ک��ردناونوق��ت خاکبرس��را ت��و خ��ارج... ک��ردم

ب�رادر زن ش�وھر خ�واھر ... اش ب�و قورم�ه س�بزی مي�ده خ�اکبر س�ر ھ�م کل�ه
ی ح�اج  البت�ه ب�رادر ن�اتنی عم�وزاده... ودھيچ خبری نب�... مادر بزرگم گفت

ه ب�ود ت�و خي�ابون  صبح رفت�یآقا رحيم ھمون شبای اول، بيوقت، ساعت دو
ول��ی ... آره ب��اتوم خ��ورده ب��ود... و زده ب��ودن دس��ت و بال��شو شک��سته ب��ودن

من ھمش تو خونه بودم يا ت�و ... خواست نره می... وقت رفته بود بی... خب
اص�% ... کردم که بابا ھيچ خبری ني�ست مھمونيا که داشتم مردمو ارشاد می

يا اص�% خ�ودش ...  باشهاز کجا معلومه که قبرھا رو کروبی درست نکرده
اي��ن ن��امرد ... ب��ه زن��ا تج��اوز نک��رده و گ��ردن رئ��يس جمھ��ور ننداخت��ه باش��ه

اونقدر نوکر داره که ميتونن شبونه کلی قب�ر درس�ت ک�نن و ببن�دن ب�ه ري�ش 
  ... رئيس جمھور

کی گفته اگه اين�ا ... آخه =مصبا اگه اينا برن که از اينا بدترا ميان
 ٢٩ھم�ين پارس�ال ي�ه ت�ومن... ب وض�ع م�ن خ�آره... برن، وضع بھتر ميشه

ران ک�ه ب�دم نزول�شو دادم ص�رافی حق�انی ب�رام وازي�ر ک�رد ب�ه ح�سابم ت�و اي�
 ام که نه درس خونده و نه کاری بل�ده، بچپون�ه و عرضه ی بی بگيرم بدم بچه

پولھارو ک�ه ببي�نن، دھن�شون ... لياقتی ی بی پسرهی عروس نگن چه  خونواده
... ک�رد ی ھمين حقانی شاگردی می  دوسال تو مغازهآره... خب... آب بيافته

  پس چی؟ خيال کردی چی؟ ... خب
نه جان مادرت اگه حکومت بد ب�ود، م�ن بي�سوات چط�وری ...خب

اگ�ه اي�ن ... خ�دا رو خ�وش نمي�اد... تونستم اين ھمه پول نزول ب�دم؟ آخ�ه می
.. . مي�ادصاحاب م�ن م�ادر م�رده چ�ی معلوم نيست سر پولھای بی...  برهبابا
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ي��ک م��شت خ��س و ... اص��% خب��ری ن��يس وk... ش��ون دروغ م��يگن ھم��ه
... ميخ���وان آزاد باش���ن... زر مي���زنن... خاش���اکن ک���ه ميري���زن ت���و خيابون���ا

دختراش�ون ھم�شون ... رفي�ق ب�ازی ک�نن... ميخوان راحت خانوم بازی کنن
  ... خب، خوب ميکنن جلوشونو ميگيرن... زير ِ سرشون بلنده

» دو«چھارس��ال پي��شم حق��انی ... اش ب��ود ع��هط ي��ه دفح��ا= اي��ن فق��
خ���ت و ع���ور آره =م���صبا ميخ���وان ل... خ���ب... ت���ومن ب���ه ح���سابم ريخ���ت

چ��ون ميخ��وان لخ��ت ...  مردم��و نجي��ب ميک��نن؟ح��ا= ب��د ميک��نن... بگ��ردن
اون فيلم�ه رو دي�دی ک�ه دخت�ره ... اين تلويزيونای خارجه رو دي�دی... بشن

... ت�ا ھم�ين جاش�و ن�شون مي�دن. ..خب... محکم ميزنه به ف%ن اون پاسداره
نشون نميدن که اون پاسداره ھمچين گذاشت تو کمر زنيک�ه ک�ه دم�ر خ�ورد 

ی  م��ن کل�ی کت��اب خون��دم در ب��اره... اناي��ن م��ردم خيل�ی دروغگ��و ... زم�ين
نوش�تن ک�ه ... کلی امريکاييھا و اروپاييھا که اومدن ايران... خلقيات ايرونيا

ب�ه و=ی عل�ی دروغ ... نمک ب�ه ح�رومنخيلی... ايرونيا خيلی دروغگو ان
تو آلم�انم ... تو ھمين سوئدم ميشه... کی گفته به مردم تجاوز ميشه... ميگن
ان بھ�شون تج�اوز از خ�دا ميخ�و... اص% زنای اينجا ھمشون خ�رابن...ميشه
  ... دروغ ميگن... ھا ھم اين سليطه... کنن

خ�ورده ب�ه  تومن ديگه بريزن به ح�سابم ک�ه ح�ا= ٣حا= قرار بود 
اي��ن خ��واھر زن ب��رادر زن ... دروغ م��يگن... ول��ی ح��ا= نمي��شه... پي��سی

خ�اک ب�ر س�ر رژي�م ... گفت تو زن�دان بھ�ش تج�اور ک�ردن عموی مادرم می
کلی ھم رفته زير چاقو که خوش�گل ...=غر شدم... ميگه منو زدن... گرفته

لوغيا، اص% اي�ن ش�... لباشو کلفت کردن... داده دماغشو عمل کردن... بشه
ھ��ی عک��س ... ھموش��ون موباي��ل دارن... خ��ودم دي��دم... انق��%ب قرتياس��ت

اش از جاھ�ای ب�د ب�دش عک�س و ف�يلم  ھم�ه... مث م�ن ني�ستن ک�ه... ميگيرن
نميگن که رئيس جمھور چق�در ... از جاھای خوبش که نميگيرن... ميگيرن

چ�را نميخ�واد م�ا » س�يا«ھمين ... تو اين چار سال به مستضعفا کمک کرده
ھم���ش ک���ار ... خ���ب ب���رو بب���ين... وب���سايتمو دي���دی... ات���م داش���ته باش���يم

... خ��اک ب��ر س��را...ک��ار اي��ن ب��وش و اوبام��ای جھ��انخواره... س��ت»س��يا«
چتد تا ب�اتوم رئ�يس جمھ�ور و رھب�ر م�ا رو ...  يادشون ميره٣٠زندونای سيا

  ... ميبينن
ی ميشه اون وي�%... نه بابا... اگه اين سه تومنم بياد... آره... خب

آره ... خب... رم بخرم، بدم اين پسره بره توش صفا کنه» مالمو«دوبلکس 
آخه خاکبرس�را اگ�ه اي�ن رژي�م ب�ره، ... اين سايتم يه جور نوندونی منه ديگه
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ی  ھم�ه... ی اين�ارو گ�رفتم من ف�يلم ھم�ه... نا بدتر ميکنه ھاھر کی بياد از اي
ھم�ش ... بط ک�ردمھ�ای آق�ا رو ض� هی گفت� ھم�ه... ھ�ا رو ض�بط ک�ردم برنامه

ي�ادت رفت�ه ... ول ک�ن خ�انوم ج�ون... ھم�شون دروغ م�يگن... دروغ ميگن
ح��ا= اين��ا اوم��دن، ب��د ... ي��ادت رفت��ه... ی امريک��ا رو اس��ناد وزارت خارج��ه

... ھی خودشونو رن�گ ميک�نن... ھيچ خبری نيست... به و=ی علی... شد؟
دلم ... خب...  بگينآخه =مصبا دين و ايمون دارين برين تو مسجد k اکبر

... ک�ی م�ن اون وقت�ا اي�ن ھم�ه پ�ول داش�تم...سه تومنم گي�ر ک�رده... ميسوزه
  ...شد اينطوری پول نزول داد اون موقع که نمی

  
   مي:دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢
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  ی خانجان ھمسايه

    
  

ی خانج�ان ت�ا چھ�ار  از خان�ه. ی خانج�ان رود خان�ه شب پي�شش م�ی  
خانجان را خيلی دوس�ت دارد، ب�ه وي�ژه اي�ن . الدوله راھی نيست شمتراه ح
را ب�ين راه ھ�ای نوس�از  تواند تا آنج�ا را ب�ا درش�که ب�رود و س�اختمان که می

ای  ی دوچرخ��ه ھ��ای کھن��ه چن��د پ��سر تخ��س ک��ه دارن��د ب��ا =س��تيک. تماش��ا کن��د
 ت�ا از پ�شت، س�وارش ش�وند و کيف�ی ،دون�د کنند، دنبال درش�که م�ی بازی می

کن��د ک�ه پي�اده ش�وند و برون��د  درش�که چ�ی ب��د و بيراھ�ی نثارش�ان م�ی. برن�دب
ھا که مجبور  بچه. ھا عادت دارد سورچی به اين تخس بازی. دنبال کارشان

ی س�ورچی  ی حوال�ه  ش�ستش�وند از پ�شت درش�که برون�د پ�ائين، انگ�شت می
  :خوانند کنند و براش شعرھايی بند تنبانی می می
  

  یرئيس جاکشا عباس افند

  کنم گوجه فرنگی تو کونت می

  
ش�ود ک�ه  آورد، شستش خب�ردار م�ی بعدھا که سری تو سرھا درمی  

ا اگ�ر ک�سی آن روزھ�=ب�د . اند سورچی بھايی اس�ت کرده ھا خيال می آن بچه
توانست  ھا نمی در ذھن شيعه!] اين روزھا ھم؟[رد ک ای را باب می چيز تازه

 يھ�ودی باش�د ي�ا بھ�ايی، ي�ا گ�اه باي�د ي�ک جورھ�ايی ي�ا م�ی. از خودشان باشد
  ! ارمنی و زرتشتی

اص% دلش غ�نج . ش خورش مسما بادنجان پخته استيخانجان برا
خانجان با آن قد کوتاه و موھای بلندش ھنوز . زد برای دستپخت خانجان می

ق��ش داده و رفت��ه، کارمن��د ھ��ا پ��يش ط% ش��وھرش ک��ه س��ال. خوش��گل اس��ت
 ب��ه ع��ادت ھم��ان روزھ��ا خانج��انول��ی .  اس��تخارج��هی وزارت  عاليرتب��ه

پوش�د، ک%ھ�ی  اش ميريزد، کت و دام�ن م�ی اش را روی شانه موھای ط%يی
زار  ه ت�ا خياب�ان ش�اه و =ل�هگ�ذارد و ت�ا خ�ود سل�سبيل و گ�ا پر دار سرش می

  . رود برای خريد و گردش می
چق���در او را دوس���ت دارد، . مان���د ی خانج���ان م���ی ش���ب را خان���ه

ی رض�ا  ھ�ايی ک�ه دوره چند تا از ھمسايه. شيکپوش ھم ھستمخصوصا که 
ان�د ت�و ھم�ان چادرھ�ای  حجاب شوند، دوباره چپي�ده ند بیبودشاه مجبور شده 

ب�رای کنن�د، ول�ی   نگ�اه م�یشان ھمسايهبد به  برای ھمين ھم بد... سياه دراز
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 ش�يک و ت�ر و ]درست مثل دوران رضا شاه[ھمانطور . خانجان مھم نيست
  ھ���ماش حم���ام  داده اس���ت ت���و زي���رزمين خان���هیحت���. پوش���د تمي��ز لب���اس م���ی

ري�زد روی  کند و ھمانج�ا ب�ا کاس�ه آب م�ی آب را با ھيزم گرم می. اند ساخته
تن و بدنش، تا مجبور نباشد به حمام سر گذر برود که دوباره ب�ساط خزين�ه 

  . را راه انداخته است
ب��ه دلي��ل کثاف��ت و ميک��رب، ھ��ايی ک��ه چن��د س��ال پ��يش  ھم��ان خزين��ه

د رض�ا ش�اه، ک�ار و ھای بع�د از تبعي� اند، حا= از تصدق سر دولت بسته شده
  .  سکه شده است؛بارشان سکه است

ی م���شھد را تعري���ف  خن���دد و جري���ان ح���زب خزين���ه خانج���ان م���ی
ھای بعدی  دولت. لرزند ھای خوشتراشش می زند، شانه حرف که می. کند می

 پ�يش  ب�دجوری؛برن�د را پيش می» رضاخان زدايی«سفت و سخت سياست 
  .  برند می

آي�د بي�رون ک�ه ب�رود  ی خانجان می قبل از ساعت نه صبح از خانه
 شص��د ق��دم مان��ده ب��ه اي��ستگاه اتوب��وس، ص��دايی از پ��شت س��ر... س��ر ک��ار

ھ��ا را دارن��د، تي��ری ب��ه س��مت م��رد  ی طلب��ه جوان��ک ک��ه قياف��هدو . ش��نود م��ی
س�نگی را باش�د، نشده تازه انگار که کارشان تمام . کنند سالی شليک می ميان

چيزھايی از اي�ن م�رد، اي�ن . کوبند ھم دوتايی محکم به سر و گردن مرد می
ی  نزدي�ک خان�ه ک�ه م�رداي�ن دان�د  طرف و آن طرف خوانده است، ام�ا نم�ی

ی عجيب��ی ک��ه آن ھم��ه س��ر و ص��دا راه   ھم��ان نوي��سنده،ن��شيند خانج��ان م��ی
  . انداخته است

س��بانی س��ر پا. پيچ��د ای م��ی م��رد ب��ا س��ر و گ��ردن خ��ونين ب��ه کوچ��ه
کن�د و ب�رش  ھا، مرد زخم�ی را دس�تگير م�ی رسد و به جای گرفتن جوان می
  . پاسبان ھم ھست. خورند  تکان نمی،اند ھا ايستاده تروريست. گرداند می

 فق��ط ش�وکه ش��ده ح�ا=. آورد ھ��ا ش�اخ درم��ی بع�دھا از اي��ن ھمراھ�ی
 کم�دیانگ�ار خيل�ی » پليس، امنيت، حفظ ج�ان ش�ھروندان«ھای  واژه. است

  ! ھستند؟
، کاش�ف جمل�ه. »به دين ھم حمايت کنن�د«اند  ھا قرار گذاشته دولت

  » !دنحمايت ک به دين ھم «خواھد  که می استمردی دولت
ب�دجوری » .کنن�د ب�ه دي�ن حماي�ت م�ی«ھای بع�دی اينط�وری  دولت

ش�ده حماي�ت ب�ه دي�ن چن�د وقت�ی تعطي�ل «=ب�د ب�ه نظرش�ان . کنن�د حمايت می
  »!بود

ھا  جوانک. کشد ھا ھورا می  شھر برای چاقوکشپاسبان حامی نظم
»k =م��رد. زنن��د زنن��د و ب��از ض��ربه م��ی  گوي��ان ھ��ی ض��ربه م��ی»= ال��ه ا، 
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ی دي�شبی  درشکه ھمان درشکه. رساند ای می کشان خود را به درشکه کشان
  . است

ھ�ا در کال�سکه ھ�م  جوان�ک. کنن�د ش�وند و ش�لوغ م�ی مردم جمع می
ک��س ديگ��ری پ��شت . گري��زد س��ورچی م��ی. ددارن�� دس��ت از س��ر م��رد برنم��ی

  . کند اسب درشکه رم می. نشيند درشکه می
س�ر ] =ب�د ت�صادفی[ر شھربانی و ي�ک اف�سر ژان�دارمری يک افس

 ب�ه زور س�وار ،رسند و مرد را ک�ه خ�ون از س�ر و گ�ردنش روان اس�ت می
  . برند کنند و به جای بيمارستان به ک%نتری می اتومبيلی می

 نباش��د، »ی ب��ه دي��نھ��ا حماي��ت«د اي��ن گون��ه آدم ت��ا خ��ودش ش��اھ  
 باي�د ش�ب پي�شش ،بايد آدم بيست س�الش باش�د. تواند جريان را درک کند نمی
را » ح�زب خزين�ه« بايد خانج�ان داس�تان ،ی خانجان ميھمان بوده باشد خانه
ش تعري��ف ک��رده باش��د، ت��ا بتوان��د ام��روز، روز ھ��شتم ارديبھ��شت م��اه يب��را

  : سد تو دفتر خاطراتش بنوي١٣٢۴
دو ت��ا طلب��ه ت��رورش . ام��روز احم��د ک��سروی را ت��رور کردن��د«

. من آنجا بودم و ب�ا چ�شمان خ�ودم دي�دم. نواب صفوی رئيسشان بود. کردند
  » .خون از سر و گردنش روان بود

  
  

  مي:دی٢٠٠٨اول نوامبر 
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  نخود آش

      

  

 کن�د فنومن جالبی است، ھمه جا خودش را قاطی م�ی» نخود آش«  
زه يک کله دارد اين و فضول ھمه چيز و ھمه جا و ھمه کار ِ ھمه است، تا

پلي�سه روی س�رش اس�ت ک�ه =ب�د م�صنوعی ھ��م / پ�شم ِ چ�يني�ک ع�الم. ھ�وا
ی م��ردم، مخ��صوصا اھ��الی ج��نس لطي��ف خيل��ی ک��ار  ني��ست، و ب��ه ک��ار ھم��ه

 حواس�ش جم�ع دان�گ ی خ�دا ش�ش ي�ارو ھمي�شه. گ�ويم من از خودم م�ی. دارد
خور مرا بگيرد و ببيند تو اين ھير و وير مج�ازی  يالش ماستاست که به خ

  . ريزم چه خاکی به سرش می] يعنی اينترنتی[
کن�د  نويسم که  طفلک خي�ال م�ی گيرد، برايتان می تان نمی اگر خنده

ِداني�د اول�ين اعتراض�ش ب�ه موجودي�ت م�ن ِ  اص�% م�ی. ھم ھست» نويسنده«
ل�ی ب�ه ج�ان مام�انی ق�سم، ت�و ي�ک ش�ود، و مادر مرده چه بود؟ باورتان نم�ی

کل�ه آنج�ا نش�سته بودن�د،  کل�ه و نيم�ه ی عمومی که کلی آدمِ  با کله و بی جلسه
اش را تکان داد و تيک�ه  پليسه/ی چين کله» نخودِ  آش«اين بابا، يعنی ھمين 

  » !شناسمش؟ کی ھست که من نمی]  منيعنی[اين خانم «: آمد که
ھ�ا را  م�ث% ھم�ين م�ن خيل�ی. ندشناس� ھا را نم�ی ھا خيلی خب، خيلی

 ک��اری ب�ه کارش�ان ن��دارم و دوس�ت ھ��م ش�ان را ن�دارم؛ شناس�م؛ حوص��له نم�ی
ول�ی اي�ن باب�ا اول�ين س�والش اي�ن . ندارم که آنھا کاری به ک�ارم داش�ته باش�ند

ن�ه پ�درم ] پلي�سه/يعنی ھمين ج�نس زمخ�ت چ�ين[بود که من کی ھستم که او 
  ! شوھرم را؟حتی شناسد و نه  را می

. ه، خب، البته سوال اولش که نب�ود، ول�ی س�وال آخ�رش ھ�م نب�ودن
  ! کشيد که چرا اص% من وجود دارم؟ ھی عربده می. اص% سوال نبود

آدمی که نه ش�وھرش معل�وم اس�ت و ن�ه پ�درش، کج�ای مخت�صات 
  . ای نشناسدش پليسه/تاده باشد که چنين آدم چيناين دنيای مجازی بايد ايس

ک�رد ھم�ين  دار اي�ن ک�ه خي�ال م�ی خن�ده. دتازه منتظر جواب ھ�م ب�و
 ش�وھرم، رئ��يس ج�ايی ھ�ستم، م��ث% ن ک�ه ن�ه باب��ام معل�وم اس�ت و ن��ه حت�یم�

ی ھم��ين آدم  پلي��سه/چرن��ديات چ��ينت��وانم  م��دير ي��ک س��ايت اينترنت��ی و م��ی
  . پليسه را چاپ کنم/چين

اينج��ا ديگ��ر پرس��شی در ک��ار نب��ود، چ��ون اي��ن ج��ور کارھ��ا ب��رای 
ی شناس�ايی  پليسه ديگر شناسنامه و برگه/ چيناعتسرويس دادن به اين جم

س�ه س�الی / پ�در دارد، ي�ا دوديگر مھم ني�ست ک�ه ک�سی مث�ل م�ن. خواھد نمی
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اص�% ب�ه ک�سی چ�ه مرب�وط اس�ت ک�ه ... پدر شده؛ ش�وھر دارد، ي�ا  است بی
  ! دارم يا ندارم؟

  ي��ا ب��ی کاغ��ذ، ي��ا م��ث% کاغ��ذ ب��ازیخ��وابم ب��ا کاغ��ذ ب��ا ک��سی م��ی
ام »ادب�ی بی« يا چيزی ديگر؛ که =بد ھمين دانم و ه میاينجوری را مضحک

  : تيکه بيايد که» پليسه/چين«شده است جرم مضاعفم که ھمين آدم 
  »!؟...معلوم نيست شوھرش کيه و باباش«

پلي���سه کل���ی دنب���ال فن���ومنی ب���ه ن���ام /غل���ط نک���نم اي���ن طفل���ک چ���ين
گ���شته و چ���ون پي���داش نک���رده، ح���ا= دارد دنب���ال باب���ای » ش���وھر ِ م���ن«

اش را بگي��رد ک��ه چگون��ه اج��ازه داده اس��ت  گ��ردد ک��ه يق��ه خ��دابيامرزم م��ی
دخترش بدون داشتن سرپرستی از جنس زمخت، اي�ن ھم�ه س�ر و ص�دا راه 

  ! بياندازد؟
پنج��اه س��ال زور بزن��د ک��ه /نميداني��د چ��ه س��خت اس��ت ک��ه آدم چھ��ل

پي�دا » پلي�سه/چ�ين«روی پای خودش بايستد، بع�د فن�ومنی از ج�نس زمخ�تِ 
ش ن�داده، ح�ق ی ھ�ويتش را ن�شان اش را بگي�رد ک�ه ت�ا برگ�ه ل يق�هشود و عد

ای و  ق حي�ات اينترنت�ی و کت�ابی و مقال�ه چه برسد به اين که ححيات ندارد؛
  ! ھا داشته باشد ای و از اين سنخ حرف  و مجلهای روزنامه

 ي�ک ي�ت ايمي�ل بزن�د، ب�دون حت�یبعد  ھم ھر روز و ھ�ر روز برا
نم جان حا= که رئيس ف�%ن س�ايت ھ�ستی و خا«: تعارف خشک و خالی که

  » !کشی، زحمت بکش چرنديات مرا ھم چاپ کن؟ کلی زحمت می
ی  مقال��همي��ل ح�اوی ک�ه ديگ��ر خيل�ی لج��م درآم�ده ب�ود، ايي�ک روز 

  : ش برگشت دادم کهياش را برا پليسه/چين
 باب�اش ترسی بری ت�و جھ�نم ک�ه ب�رای ک�سی ک�ه ن�ه آقاجون، نمی«

  » !زنی؟ ميل می، ايمعلوم است و نه شوھرش
  : ش نوشتميی بعدی که آمد، باز برا مقاله

ک�ه ت�ا ح�ا= [رس�يد  آقای جنس زمخت نالوطی، تو اگر دستت می«
کردن��د؛ ح��ا= ب��رای چ��ی اي��ن ھم��ه  دادی سنگ��سارم م��ی  حتم��ا م��ی]نرس��يده
بو و خاصيتت را که در مدح اجن�اس زمخ�ت و در ذم اجن�اس  ھای بی نوشته

نی که ن�ه پ�درم معل�وم اس�ت  مفرستی؛ در مرده میلطيف است، برای من ما
  »! شوھرم؟و نه حتی

ميلھای تند و تي�زِ  م�ن ِ ب�دبخت ِ از ک�وره در اما اگر شما به اين اي
تازه م�دتی ط�ول . ھم جواب داد» پليسه/چين«رفته جوابی داديد، اين بابای 

ای زمخ�تش را ب�رای ج�نس ھ� اش افت�اد ک�ه دارد آش�غال»دوزاری«کشيد ت�ا 
  ! ش معلوم است و نه شوھرشفی پست ميکند که نه پدرلطي
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شد تا ھم�ين اس�تکھلم ب�روم،  باور کنيد اگر دمِ  دستم بود و اگر می
  :  سرش کهیکوبيدم تو رفتم ھمانجاھايی که پ%س است و دوبامبی می می

ات کي�ه ي�ا  پرس�م نن�ه اص% به تو چه مرتيکه؟ مگه من از ت�و م�ی«
، گ�ردی ت ِ اجن�اس ِ زمخ�ت ِ دور و ب�ر م�ن م�یزنت کيه که ت�و دنب�الِ  ھوي�

  » ؟آشغال
ی  زده ھ��ای =ک ھ��ای ن��ازنين و اي��ن ن��اخن ام��ا حي��ف از اي��ن دس��ت

» پلي�سه/چ�ين«ی  رذل و عقبمان�دهی اين مردک  مامانی من که تو کله تيش تی
  !  بخورد؛ مگر نه؟

  
  

   مي:دی ٢٠٠٩ فوريه ۴
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  !يگهھمينجوری آدمکش شديم د

  
  

  ! خب حا= بريم سر حرفمون–من 
  .ھرچی شوما بيگين...  باشه آبجی–سعيد 

  ! اول از اسمتون شروع کنيم–من 
  ... چاکر شوما، سعيد شقی–سعيد 

   شقی؟–من 
  اشکالی داره؟... شقی...  آره آبجی–سعيد 

   ميدونين اسمتون يعنی چی؟–من 
ه ھ�ر ک�ی رو خواس�تيم، ن�ی اي�ن ک�يع... دون�يم آبج�ی   معلومه که می–سعيد 
يعن��ی اونھ��ايی رو ک��ه ق��راره . يعن��ی خيل��ی ش��قی ھ��ستيم. ک��ونيم اش م��ی ش��قه

  ...کشتيم بکشيم، يا قرار بود بکشيم، بدجوری می
  است؟» شقاوت«ی   منظورتون توضيح کلمه–من 

  ... ھمچين–سعيد 
  ... ولی اين کار فقط بخشی از زندگی شماست–من 

ی  از ھم�ون بچگي�ا نوچ�ه... ری ب�وديمنج�و نه آبج�ی، م�ا ھمي�شه ھمي–سعيد 
  ...ھای محل بوديم»پھلوون«

   جدی؟–من 
   پس چی خيال کردی آبجی؟–سعيد 

  ... ببخشين–من 
  ...کله گفتن سعيد بی  به ما می–سعيد 

  .کی. او–من 
خ��ب، . ون خيل��ی ب��دبختی ک��شيديمدون��ی آبج��ی؟ م��ا ت��و زن��دگيم  م��ی–س��عيد 
  . ازخودمون راضی نيستيم آبجیم کشتيم، ولی راستش خداوکيلیخيليار

   چرا؟–من 
  ...ببخش که لھجه...  ببخش آبجی–سعيد 

  . من که چيزی نگقتم–من 
  ! تو کارای عملی وضعمون بھتر از کارای تئوريه–سعيد 

  ... آھان–من 
  .دونی آبجی، ما بابامونم اينکاره بوده  می–سعيد 
  ... اون روز که اين امام گوربگوری شلوغ کرد–سعيد 

  گين؟  رو می۴٢ سال –ن م
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 آره ديگه يک ذره دندون به جيگ�ر بيگي�ر آبج�ی، ت�ا واس�ت تعري�ف –سعيد 
  ؟.کی.او! کونيم
  ... ھمين بابای من بيست و شيش تا پاسبونو چاقو زد–سعيد 

  گين؟ جدی می!  وا–من 
  شده؟» سعيد شقی«خودی   پس چی آبجی؟ فکر کردی حاجيت بی–سعيد 
  ...ام بابای راستکيم که نبود، شوور ننه.. .بعله، آره...  خب–سعيد 

  .کرد؟ با=خره شما را بزرگ کرده بود  چه فرقی می–من 
  ...العقلن  زنا ناقص درسته، قربون دھنت؛ بازم ميگن اين–سعيد 

   خب؟–من 
  کونی؟ ويسی آبجی، ھم ضبط میين  ھم می–سعيد 

   اشکالی داره؟–من 
  !ن نه وk، ھرکاری دوس داری بکو–سعيد 

  ...گفتين  خب، از پدرتون می–من 
 من که چيزی ي�ادم ني�ست، ول�ی مث�ل اي�ن ک�ه ي�ک جورھ�ايی س�ربه –سعيد 

  .نيستش کردن
  ... ولی شنيديم خيلی ھم طرفدار داشته–سعيد 

   جدی؟–من 
  !شناسيش آبجی؟  اين مرتيکه رو که می–سعيد 

   منظورتون کيه؟–من 
  .کلی آدم کشتيمدونی آبجی ما واسه ھمين بابا   می–سعيد 

  ! از اين حرفھا ميشه عليھتون استفاده کرد مواظب باشين؛ سعيد خان–من 
اي�ن مرتيک�ه ھمچ�ين مغ�ز خ�ر ب�ه خ�ورد م�ا داده ب�ود ...  ب�رو آبج�ی–سعيد 

  ...که
  ...  ولی شما که پدرتان-من 

  ! بابا ايوkگی آبجی ما مادرزاد آدمکش بوديم؛يبخوای   می–سعيد 
   ...-من 

  .ام بود، بابام نبود من که گفتم شوور ننه –سعيد 
  ... ببخشين–من 

  !فقط اينقدر تو حرفھام ندو و کومنتار نده...  باشه آبجی–سعيد 
  ...کی. او–من 

  ... اون دفعه که ما رو فرستاد تھرون که اون پاسداره رو بزنيم–سعيد 
  کشی؟ رفتين آدم  شما می–من 

ديگ��ه پ��شم و پيليي��امون ... نک��نح��ا=مونو نيگ��ا ...  پ��س چ��ی آبج��ی–س��عيد 
  ...خيلی شارژ بوديم آبجی» اونوختا«... ريخته
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  کونی آبجی؟  چرا دھنتو اينجوری می–سعيد 
 ک�اری حا= ديگه با ھيچکی... اری نداريمبا شوما ک...  نترس آبجی–سعيد 
  ...نداريم
  ...گفتيم  داشتيم می–سعيد 
اش ناک�ارش   زديم جل�و بچ�هماشينش نيشسته بود،اش تو   يارو با بچه–سعيد 
  ...کرديم
ديگ�ه ک�سی ني�ست ک�ه ... وk به شوما کاری ن�داريم...  نترس آبجی–سعيد 

ت��ر و ف��رزم ...اون موقعھ��ا خ��ب ج��وون ب��وديم... مغ��ز خ��ر بخوردم��ون ب��ده
  ...بوديم به و=ی علی آبجی

  ...کنين شنيدم شما خيلی ھم مصاحبه میمن  –من 
دا که پنھون نيست، از شما چه پنھ�ون م�ا از از خ... دونی آبجی  می–سعيد 

  ...ترسيم ھيچکی نتونه شفيعمون بشه می... ترسيم اون دنيامون خيلی می
موکونمونو بستيم و رفتيم زيارت و حا= حاجي�ت / واسه ھمينم دکون–سعيد 

  ...يه پا حاجی شده
   جدی؟–من 

  ... حا= باھاس به حاجيت بگی حاج آقا سعيد–سعيد 
  حاج آقا برگرديم عقب؟. کی. او–من 

جل��وکردن اي��ن ن��وار / م��ا ديگ��ه دلم��ون از عق��ب ک��دوم عق��ب آبج��ی؛–س��عيد 
  ...شه  آشوب می

  ... ولی ھنوز کافی نيست–من 
رف اي�ن ن�امرد ن�الوطی آدم خوای بشنفی آبجی؛ که ما به ح�  چی می–سعيد 

  ک�ه کل�ی ھ�م رفي�ق داش�تيمکشی اونوختا خيلی م�زه داش�ت؛ که آدم کشتيم؛ می
ک��رديم ج��ون آبج��ی ي��ه پ��ا   ک��ه خي��ال م��یه اون��ام نالوطي��ا اي��ن ک��اره ب��ودن؛ک��
... کبي��ری مغ��ز خ��ر ب��ه خوردم��ون داده ب��وديک��ه ھممون��و اي��ن ا» قھرم��انيم«

  ...بسه ديگه، ولمون کن آبجی، جون آقات ولمون کن
  ... باشه، فقط ھمين يک سوال–من 

پيچ��ه  ازم دلج��ی، ج��ون آق��ات ب��ذار ب��ريم، ب��خ��وايم ب��ريم آب  ديگ��ه م��ی–س��عيد 
دون�يم ج�واب خ�دا و ام�ام  م�یيش�يم، ن گرفتيم، داريم از درد ج�ون ب�ه س�ر م�ی

  ...آقات ولمون کنخاک زمون و بقيه رو چی بديم، آبجی، تو رو ارواح 
  ...پس تا بعد...  باشه مرسی از گفتگو-من 

  .... عزت زياد-سعيد 
  

   مي:دی٢٠١٠ فوريه١٨

  



 ١٢٢

 

  

  آخرين مشتری شيطان

  
  

ک�ردم ک�ه آخ�رين م�شتری ش�يطان   روز پيش خيال میتا ھمين چند  
ک�نم؛ ب�رای ھم�ين  کشم و خ�ودم را ب�رايش ل�وس م�ی منم که برايش ھورا می

وقت�ی چن�د ... شيطانی که قدش بلند است و خودش ننر اس�ت و گ�اه بيم�زه و
شود؛ آنقدر تنگ، که وقت�ی برگ�شت، س�فت  روز نيست، دلش برايم تنگ می

اش گ�م  ش�مزه اس�ت در مي�ان ب�ازوان مردان�هچ�ه خو. ک�نم و سخت بغلش م�ی
است؛ » شيطان«شدن و چه صفايی دارد ھماغوشی با شيطانی که اين ھمه 

ھ��ای م��را ب��ه ھ��م  کت��اب/ھ��ا م��شتری پي��دا ک��رده و ح��ساب ام��ا =م��صب ت��ازگی
    .ريخته است

زن��د ک��ه ب��زنم ب��ه ج��دول؛  ايمي��ل م��ی» روپ��ررو پ��ر«م��شتری ت��ازه 
باش�د؛ چ�ون » ش�يطان«ھد خ�ودش ب�ا خوا تر است و چون می چون او جوان

ج��وابش » ش��يطان«را دارد؛ البت��ه ک��ه » لياق��ت خوش��بختی«فق��ط اوس��ت ک��ه 
را ب�ه ھ�م بزن�د، و در » ش�يطان«زند بين من و  کند؛ اما باز ھم زور می می

فاده کن��د و ي��ک جورھ��ايی از آب ی ش��يطان سوءاس��ت اي��ن مي��ان، از غ��صه
  .بگيرد» کوسه ماھی«لود آ گل

ھ�م دن�دانش خرگوش�ی . دھد را ھم درس می» انشيط«شيطان اما 
اش حرف ن�دارد؛ ول�ی ش�يطان اس�ت و ب�رای اي�ن ک�ه  است و ھم چاک سينه

خن�دد ک�ه  بعد ھم می. زند اش حرف می خودش را لوس کند؛ از مشتری تازه
نه؛ چرا؛ اگر به اين راحت�ی اس�ت ک�ه ...»خوامت می«... قھری... حسودی

ش بزن�د و خ�ودش را ارزان بفروش�د، ب�ه ی چھار ساله را آت� آدم يک رابطه
ای ک��ه ن��ه نوي��سنده اس��ت و ن��ه ش��اعر، ن��ه نق��اش اس��ت و ن��ه حت��ی  م��شتری

رقاص؛ و فقط از حسودی خ�ودش را ل�وس ک�رده؛ ھم�ان بھت�ر ک�ه ب�رود ب�ا 
  !و دست از سر من بردارد... اش مشتری تازه

  .دھد را ھم درس می» شيطان«شيطان اما 
ام تاقچه ب�ا=، ت�ا دل�ش  يش گذاشتهحا= چند روزی است که من برا

ھ��ايی ب��ين دوغ و  ب��رايم تن��گ ش��ود و ق��درم را بدان��د و بفھم��د ک��ه ي��ک ف��رق
  ...دوشاب ھست؛ اما راستش دل تو دلم نيست

  
  ١٣٨٩ مھرماه ٢٩

   مي%دی٢٠١٠ اکتبر ٢١



 ١٢٣

 

  

  قيامت
  
  
  

. کن�د ی ما را زير و رو می قاضی آنجا نشسته است و دارد پرونده
ام ب�ه مھ�ين و زي�رش  م�ن زده. اي�م يم؛ در يک تصادف مردها ما دوتايی مرده

ھر کدام ھم يک پرونده داريم اين . ام و حا= ھر دومان دم در جھنميم گرفته
مال من نقلی است؛ نقل�ی و . تر تر است؛ خيلی گنده ی مھين گنده ھوا؛ پرونده
  ...جمع و جور

دھ�د  یی مھين را م اول پرونده. زند قاضی ھر دو مان را صدا می
  . دست منشی دادگاه که بخواند

سيصد ھزار ب�ار قورم�ه س�بزی؛ ص�د ھ�زار ب�ار س�بزی پلوم�اھی   
ھفت��اد ھ��زار ... ھ��زار ب��ار م��سمی بادمج��ان٣۴] مھ��ين م��اھی دوس��ت ن��دارد[

ھ�شتاد ھ�زار و ھفت�صد کي�ک ... نود ھزار و دويست جشن تولد... عروسی
سي�صد ...  ع�زاداریدويست ھ�زار ب�ار... يک ميليون بار ختم مردم... تولد

  ...ھفتصد و ھشتاد و دوھزار نوع دروغ... و پنجاه ھزار بار غيبت
ی من پر است از خالی؛ نه کوفته برنجی توش ھ�ست و ن�ه  پرونده  

اتھامم نود و سه ھزار بار خوابيدن با کت�ابِ  ب�از اس�ت؛ ... خورش فسنجان
  ... شود میبازی  اش شامل پارتی بقيه... خواننده بماند کتاب نبايد بی

  !ام؛ مھين نه من جھنمی
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١۵

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٤

 

  

  آن مرد عکس مرا دارد

  

  
زد و م�ن باي�د تن�د و تن�د  زنی که ب�ا م�ن ب�ود، تن�د و تن�د ح�رف م�ی

گف�ت  =بد چيز مھمی نمی. گفت؛ يادم نيست چه می. شنيدم ھايش را می حرف
  . ماند ما يادم میاگر مھم بود، حت. که يادم نيست

  . ھايش مثل جويدن کاه بودند؛ يا نشخوار سقزی حرف
اي��ن، ب��ار دوم اس��ت ک��ه ص��دايم . کن��د ھم��ين ب��ين م��ردی ص��دايم م��ی

گذارم  زن را می. خواھد با من حرف بزند می. آن بار ھم تنھا نبودم. کند می
  ! گويد روم ببينم چه می و می

ی از م���ن در دس���تش عک���س... ص���دای ق���شنگی دارد و عط���ری و
  .  است؛ عکسی که خودم ندارمش

  .  برم بندم و صورتم را نزديکش می چشمم را می
وق��ت . خ��واھم ب��روم بگ��ويم ب��رود نم��ی. آن زن ھن��وز منتظ��ر اس��ت

  .آورد ھا که وقت ندارد؛ وقت کم می آدم اينجور وقت. ندارم
کاپ��شنی . ت��ر ش��وم اش نزدي��ک گي��رم ت��ا ب��ه چھ��ره س��رم را ب��ا= م��ی

. ان�د کپی قشنگی ک�ه خيل�ی ق�شنگش ک�رده گردنی، و ک%ه شالچرمی پوشيده، 
  . کند خودش را خم می. اش گيرم با=؛ با=تر تا درست زير چانه سرم را می

بگويم ب�رو، ب�رو ک�ار دارم؛ ح�ا= وق�ت اي�ن » زن«وقت ندارم به 
کسی که آنقدر م�را خواس�ته ک�ه عک�سم را دارد؛ حتم�ا م�رد . ھا نيست حرف

  . جالبی است
  ...  خيلی خم نشده، تا لبم را به لبش برسانمھنوز

  خواستی با من حرف بزنی؟  پس چرا می... آخ
  . کند زن ھمراه نگاھمان می

  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١۵

  

  

  

  



 ١٢٥

 

  

  خانم سروان حميدی

  

     
اش  چن��د ب��ار ش��نيدم ک��ه م��سخره. آم��د باب��ا از حمي��دی خوش��ش نم��ی  

. حمي��دی بي��ست و پ��نج س��الی داش��ت. تمرف�� م��ن ھن��وز مدرس��ه م��ی. ک��رد م��ی
ش�لوار آب�ی نفت�ی ني�روی /قيافه ب�ود و بلن�دبا=، مخ�صوصا ب�ا آن ف�رنج خوش

تازه مھری و فريده ق�رار گذاش�ته بودن�د ت�ورش . ھوايی کلی تو دل برو بود
حمي��دی ن��ه مھ��ری تپ��ل . بزنن��د، ول��ی تي��ر ھ��ر دوش��ان ب��ه س��نگ خ��ورده ب��ود

ی دراز =غ��ر مردن��ی را ک��ه  فري��دهخن��ده را تحوي��ل گرفت��ه ب��ود و ن��ه  خ��وش
م�ن . خ�ورد، ت�ا ص�فا ک�ردن؛ از ب�س ک�ه دراز ب�ود بيشتر ب�ه درد دزدی م�ی
  .آورد که حرصش را درمی» نردبون دزدا«اسمش را گذاشته بودم 

ی  ھای بابا آمدن�د عي�د دي�دنی خان�ه یا يک بار که دو تا از ھم دوره  
پ�شت س�ر . زدن�د ما، موقع رفتن�شان ش�نيدم ک�ه پ�شت س�ر حمي�دی ح�رف م�ی

  . گذاشتند خودش که نه، پشت سر زنش صفحه می
البت��ه ب��ه بلن��دی . پوش��يد خ��انم حمي��دی زن ق��شنگی ب��ود، ش��يک م��ی

خ�ودش معل�م . کردن�د ھای پاشنه بلندش کمک�ش م�ی ھمسرش نبود، ولی کفش
ھ�ای ع�سلی  ی چ�شم ما بود و من از نزديک چن�د ت�ا چ�ين کوچول�و را گوش�ه

نظرم از حميدی بزرگتر بود؛ دست با= چھ�ل ي�ا به . حالتش ديده بودم خوش
  .  آمدند چھل و پنج سالی داشت؛ ولی خيلی به ھم می

  ! دانست حميدی چه چيز زنش را دوست دارد؟ بابا نمی
خندي��د ک��ه حمي��دی گفت��ه، زن��ش، ھم��ه چي��زش اس��ت، ھ��م  بع��د م��ی

آنق��در دوس��تش دارد ک��ه حاض��ر ... م��ادرش، ھ��م ھم��سرش، ھ��م دوس��تش و
  .ترين زن دنيا عوض کند موی نازنينش را با خوشگلنيست يک تار 

  !بعدھا فھميدم دوست داشتن شناسنامه =زم ندارد
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ١۶

   مي:دی٢٠١٠ اوت ٧

  
  
  
  



 ١٢٦

 

  

  عکس محمد

  

  

ب�ازجو ھم�ه ج�ا دنب�الم ب�ود ک�ه . عکس محمد ھم مصيبتی شده ب�ود  
  . دانستم، ولی مھم نبود ام؛ می عکس را کجا گذاشته

بود، عکس کوچکی از محم�د داش�ت شده حا= يکپا بازجو تقی که 
عکس من اما گنده بود که آن را توی پ�اگرد خان�ه، . که قد بليط اتوبوس بود

ب��ازجو . ب�ام، ت��وی انب�اری ج��ا گذاش�ته ب��ودم و ي�ادم رفت��ه ب�ود پ�شت در پ��شت
  »آوری؟ خب، با=خره کی عکس را می«: پرسيد می

. ھ�ا ب�روم ب�ا= واس�تم از راه پل�هخ ی اتفاقات وقتی افتاد ک�ه م�ی ھمه
خواس��تند ت��ا آت��ش را  ج��ايی آت��ش گرفت��ه ب��ود و چن��د ت��ا پ��سربچه کم��ک م��ی

زدم، ت��ا  آت��ش وس��ط خياب��ان ب��ود و م��ن باي��د آت��ش را دور م��ی. خ��اموش کنن��د
  سوختند، چی؟ ھا می زودتر عکس را برای بازجو ببرم؛ ولی اگر بچه

بودن�د منتظ�ر ک�ه بازجوھ�ا نش�سته . برگشتم ت�ا آب�ی ب�ر آت�ش بپاش�م
برھن�ه ب�ودم و از . من چادر نداش�تم. چادرنماز به سر وارد صف نماز شوم

  . ترسيدم ام ببينند، نمی ھا برھنه اين که آن
ب�ازجو » ھن�وز«م�ن تنھ�ا ک�سی ب�ودم ک�ه . ھمه ب�ازجو ش�ده بودن�د

ب��ازجويی ش��ش مرحل��ه داش��ت و م��ن باي��د ق��دم ب��ه ق��دم راه را ط��ی . نب��ودم
  . کردم می

ش�ان  ھم�ين ک�ه آس�تين. آنھا راحت بودن�د. تر بود ا سختھ برای زن
آن آتش را ھ�م ع�رق . کرد شان کثيف و نتراشيده، کفايت می بلند بود و ريش

  .سوزاند ھا را می پسربچهتن بازجوھا روشن کرده بود که داشت 
دادم، ھ���م چادرنم���از س���رم  م���ن، ھ���م باي���د عک���س را تحوي���ل م���ی

خ�ب . اما مھم نبود. از آن کرده بودمزدم زير ھر چه پيش  کردم، ھم می می
  . دھند زرد ھم نمی کنند؛ شله دانند که تو زندان حلوا خير نمی ھمه می

نماز خواندن�شان . تمام کارشان اين بود که زورکی نمازخوانم کنند
  . کلی آداب و رسوم داشت که بلد نبودم

اي�ستاده پله  آنھا توی راه. رفتم با= ھا می برھنه بودم و داشتم از پله
رف�تم،  ھ�ر چ�ه ب�ا=تر م�ی. دي�دم بودند و من انگار که داشتم از آنھا س�ان م�ی

  .تر شدند؛ آتش ھم سوزان تر می بازجوھا زشت
کردم  می» شير يا خط«داشتم . ی آخر برسم خيلی مانده بود به پله

  ! که با=تر بروم يا نه؟



 ١٢٧

 

ت�ر  چ�ادر ق�شنگ ب�ی. ک�رد؛ زش�ت و ب�دترکيب چادر مرا زش�ت م�ی
. رف���ت خواھن��د زش���تم کنن��د، ديگ��ر پ��ام جل��و نم��ی وقت��ی فھمي��دم م��ی. دمب��و

  .ھم چادر سرم کنم» به قيمت رضايت محمد«خواستم  نمی
ھمانج��ا ک��ه . ش��د ک��ردم، ب��دبختی ش��روع م��ی چ��ادر ک��ه س��رم م��ی

  .  بستند آمدند؛ ھی زنجير می ماندند؛ ھی پيش می نمی
  .ی اول معطل بمانند بد نبود تو ھمان پله

. َخورد بام خاک می آن با= توی پاگرد، پشت در پشتعکس محمد 
  .ھا را خاموش کنم ام، با مشتی آب تا آتش جان بچه من اين پائين ايستاده

تر از من که يک  عکس تقی قد بليط اتوبوس است و مسئوليتش کم
ی پ%س���تيکی از محم���د داش���تم ک���ه داش���ت ت���وی پ���اگرد، روی  عک���س گن���ده

  .   خورد ھا خاک می آشغال
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١۵

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 ١٢٨

 

  

  گردن بند کارتيه

  
  

ان�د و ب�اران دلپ�ذيری  ھ�ا ب�سته فروش�گاه. شب از نيمه گذش�ته اس�ت  
اتومبي�ل را ب�ه . کن�د اش م�ی زن�د ک�ه ھ�وايی ی ات�ومبيلش م�ی نمک به شي�شه نم

 ک�ه ف��ردا را زن�د ک�شاند و چن��د ليت�ری بن�زين م�ی ی پم�ب بنزين�ی م�ی محوط�ه
. مان�د اين وق�ت ش�ب ک�ه بي�دار نم�ی. حتما مرجان خوابيده است. راحت باشد

ھا که تازه بودند و ھنوز ھمديگر را دوست داش�تند؛ ت�ا س�اعت ي�ک  آن وقت
رود  حا= ساعت ده شب می. ماند و نيم و گاه تا دو و نيم صبح منتظرش می

، خسته و م�رده از خوابد و عين خيالش ھم نيست که مردی، نيمه شب و می
فنج�انی چ�ای . ای به پيشوازش بروند رسد و منتظر است که با بوسه راه می

ھ�ای خ�وب ک�ه  ح�ا= کجاس�ت آن س�ال. ای شراب برايش سرو کنن�د يا جرعه
  .اند ھاست گذشته انگار قرن
از ھمان پمب بن�زين ي�ک ب�سته ش�ک%ت . با اين ھمه دوستش دارد  

  : نويسد رويش می. ذاردگ خرد و با=ی سرش می می» مرسی«
  »!کاش باز ھم باشی... ای برای تو که ھميشه برای من بوده«

پ�س از پ�انزده س�ال ب�ا ھ�م . کن�د و اشک چشمان سبزش را پ�ر م�ی
  بودن، انتظار زيادی است که دوستت داشته باشند؟

ھا بگذارند، دل�ش ل�ک  ھا و گرفتاری دوستت دارد؛ و اگر مريضی
از ھم�ان پ�شت در بغل�ت کن�د و بک�شاندت روی زند که منتظرت باش�د و  می

  .بعد تکه تکه لباست را درآورد. تخت
تنھايی چه بد است؛ در کنار تو و تنھا و ب�دون ت�و و ب�ا ت�و و ... آه

ای و م�ن  تو و دل نکندن از تو و دوست داشتن ت�و و ت�و ک�ه ع�ادت ک�رده بی
. ودش� ن�ه دوس�ت داش�تن ع�ادت نم�ی... ک�نم ب�ه دوس�ت داش�تن که ع�ادت نم�ی

  .خواھد ھميشه تازه باشد می
ام��ا بي��دار . رود گ��ذارد و م��ی ی ش��ک%ت را ب��ا=ی س��رش م��ی ب��سته

زن��د و بع��د  ی کوچول��وی ت��و را م��ی ح��رف ھدي��ه. زن��د دارد ح��رف م��ی. اس��ت
رو  گي��ری پ��شت در حم��ام ق��دم ت��ا دوش م��ی. کن��د ع��صبانی تلف��ن را قط��ع م��ی

. کن�ی  ت دع�وتش م�يبه سکو. نيمه شب است... رود و بعد ھم داد و بيداد می
ھا که با تمام وج�ودش عط�ر وج�ودت را  بوسدت چه گرم مثل ھمان سال می

  .کشيد به درون می



 ١٢٩

 

  :گويد خندد که زنک می می
زدم  من اگر جای ت�و ب�ودم و ب�رايم فق�ط ش�ک%ت آورده ب�ود، م�ی«
  »!مرد بايد با گردن بند کارتيه به خانه بيايد ...توی سرش

تک��ه در دھ��انش  ک%ت را تک��هش��. ح��ا= درس��ت ھم��ان روزھاس��ت
ع�شق . ش�ود گردن بند کارتي�ه ک�ه ع�شق نم�ی. قاپد گذارد و از دھانش می می

مانی تا بياي�د، ت�ا ي�ک و ن�يم ص�بح، ت�ا دو و ن�يم  ھمان است که منتظرش می
ھمي�شه منتظ�رش ... صبح، ت�ا خ�ود ص�بح اگ�ر دي�ر ک�رد و اگ�ر ک�ار داش�ت

  .مانی می
  .کند اشک چشمان قشنگش را پر می

  
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٠

 

  

  !قتل من
  
 

اي�ن . خواستند م�را بک�شند دوتای اولی ھم می. شان بود زن، سومی  
  » !برگرد«: از سمت راست کشيدش بيرون که. يکی رولور داشت

ک�ارم ب�ا . گوي�د، ول�ی ن�شد خواستم برگردم ببينم چه م�ی. شنيدم نمی
ک�شت و  م�ردم؛ ن�ه؛ داش�ت م�را م�ی ه ب�ود، و ح�ا= داش�تم م�یخوانی گذشت لب

  . گويد شنيدم چه می فھميدم؛ نه؛ نمی نمی
ام و  خواستم برگردم، ول�ی محک�م ب�ا قن�داق تف�نگش زد پ�س کل�ه می

وح��شتناک . ھ��ايم را پ��شت س��رم بگ��ذارم و تک��ان نخ��ورم مجب��ورم ک��رد دس��ت
  ...  ھای کر مردن، آن ھم با گوش. بود

شان با  يکی. خواستند مرا بکشند و مرد ديگر ھم می، دپيش از اين
. ش��ود بع��د ح��س ک��ردم خطرن��اک م��ی. اي��ستاد. ام اتومبي��ل آم��ده ب��ود در خان��ه

در از اين درھ�ای ق�ديمی . دويدم توی خانه و سعی کردم در گاراژ را ببندم
  . خواستم ببندمش؛ خانه و در ھر دو کھنه بودند تابدار بود که می

تم، م��رد ام��ا خ��ودش را ان��داخت =ی در ک��ه در را ب��ستم و برگ��ش
ھن���وز داش���تم ... ھم���ه در ي���ک ش���ب. آن يک���ی را ي���ادم ني���ست... بياي���د ت���و

اگ�ر «: بعد ب�ا خ�ودم گف�تم... به خودم فحش دادم که =مصب کر. لرزيدم می
  » !گويد شنيدی چه می اين سمعک کوفتی تو گوشت بود، شايد می

آوردم و ک��ر   م��یام��ا اگ��ر س��معک ھ��م داش��تم، ھنگ��ام خ��واب درش
  !نه؟... خوابيدم می

  
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ١٩

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١٠

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١

 

  

  حال مرقدتان چطور است؟

  

  

  

ب��ا [مھ��ران ب��ا ي��ک اش��تباه لپ��ی . ش��د بدجن��سی از اي��ن بي��شتر نم��ی  
ح�ا= ديگ�ر مھن�دس . دل�ش را س�وزانده ب�ود] »ر«و » ع«تعويض عوضی 

  !ھا پرسيد ا با آن احوالپرسیعيسويان نيست تا بشود حال و احوالش ر
زد  دو ب�ار زن�گ م�ی/ای يکی ھفته. خواست مودب باشد مھران می  
ب�ود و » بواسير«يک طرف درد . پرسيد عيسويان را می» مرقد«و احوال 

  .  ی مھران که با=خره کار دستش داد مزه ھای بی يک طرف احوالپرسی
شما فارس�ی بل�د فھميد؛  آقا جان، شما نمی«: ھزار بار گفته بود که

  » !کنيد نيستيد؛ شما کلمه را درست ادا نمی
ی خدايی بپرسد که  کرد از يک بنده نمی. شد اما مھران متوجه نمی

  !گيرد اش ايراد می  زند؛ طفلک از ديکته چرا ھروقت به عيسويان زنگ می
ش�د و رف�ت زي�ر ھم�ان » ماتح�ت«دست آخر عيسويان ش�ھيد درد   

  ! خوابيدو گنبد و بارگاھش» مرقد«
  ...َای ماند به آن اشتباه لپی کمدی ی داستان فقط خنده از ھمه  

  
  

  ١٣٨٩ شھريور ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ سپتامبر١۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٢

 

  

  !ای به جناب الرھبر ابوالھول نامه

  

  

  

  !الذلتستطاب اrقای الرھبر الدامت الحضرت الجناب الم
  

 و ت��ه ی س��ر ارکت��ان ع��رض ش��ود ک��ه چن��دی پ��يش نام��هخ��دمت مب  
گشادی برايتان مرقوم داشتم و آنجا از جنابعالی درخواست نمودم ک�ه خيل�ی 

قوق بازنشستگی خيلی مواظب اس%م عزيزمان باشيد و ھمينطور مواظب ح
ھا و مراقب�ت فرمائي�د ک�ه اگ�ر زي�ادی خودت�ان را ل�وس  ما از وطن در رفته

... اھي�د دادی م�ا را ب�ه ب�اد خو ين و ايمان و حق�وق بازنش�ستگی ھم�هکنيد، د
  يادتان ھست؟ 

کپ��ی نام��ه را ب��ه پيوس��ت دوب��اره خ��دمتتان ب��ا پ��ست الکترونيک��ی   
در » سرگ�شاده«و متن نامه را ھ�م ] شايد فراموش فرموده باشيد[فرستم  می

يعن�ی منت��شر [آراي��م  ب�ه زي�ور انت��شار م�ی» اينف��و. چي�ز«س�ايت غي�ر خب��ری 
داده و » نتارکوم«نده ی ب»عريضه«ھايی که آنجا زير  ی آن هتا ھم] کنم می

اند، از رو بروند؛ رو ک�ه ني�ست، س�نگ پ�ای ق�زوين  خودشان را لوس کرده
  .است

%م و عرض شود که حضرت عاليجناب رھبر ھمه جای جھان اس  
k ھ��ا، بن��ده رو راس��ت ب��رای جنابع��الی نوش��تم ک��ه  کف��ار و م��شرکين و بقي��ه

 دان�شی ت�اکنون چاس%م ما و کتاب ما ختم علم و معرف�ت جھ�انی اس�ت و ھ�ي
ای ب�ر اي�ن کت�اب آس�مانی وارد کن�د و ب�ا اي�ن ک�ه حقي�ر  نتوانسته است خدش�ه

] »روش�نگری«جھت استفاده از بري�ز و بپاش�ھای حامي�ان ِ م�ث% [چند سالی 
ام، به اين وسيله رسما، عم�%  صد کيلو چرت و پرت و مزخرف نوشتهچند 

طل�بم،  ئي�دتان پ�وزش م�یو علنا از پيشگاه مبارک جنابعالی و دولت مورد تا
ديگر کسی را ندارند که برای اينگونه چرن�ديات » روشنگری«چون اھالی 

من��د  هاز نعم��ات اي��ن جھ��ان دون ف��انی بھ��رامث��ال ف��دوی ب��سلفد و چ��اکران را 
ی شخصيه، اينجانب مج�ددا روی ب�ه درگ�اه مب�ارک  سازد؛ بنا بر اين تجربه

ت، از شما چه پنھ�ان، پ�س از ام، چون از خدا که پنھان نيس آوردهعاليجناب 
توانم  آن ھمه تکرار مکررات، کفگيرم به ته ديگ خورده است و ديگر نمی

چرت و پرت بر عليه اس%م عزيز و روحانيون مب�ارز و دول�ت ام�ام زم�ان 
م ب��ه ک��راوات »پ��ارکر«از ن��وک قل��م خودن��ويس » چي��ز«جن��اب آق��ای دکت��ر 



 ١٣٣

 

راس�تش آخ�ر [خرت گ�ردم ام سرازير کنم و خسرالدنيا واr»نايو سن لور«
 در جھ��ان ب��اقی عم��ری ب��دجوری از احتم��ال اس��تعمال نيم��سوزھای آنچن��انی

و جان�شين » س�بز«دفعه ببينم پس از تعويض سفرای  که يک] متوحش ھستم
ی  ھ�ای دول�ت فخيم��ه ب�ه ج��ای اي�شان، در س�فارتخانه» رم�زق«ش�دن س�فرای 

ورد و ب�روم جمھوری اس%می، اسمم از دفتر بيت مبارک جنابعالی خ�ط بخ�
  . بخورمھا و آنجا بر»دانته«ھا و »ولتر «زورگی در ليست

ع��الی م��ستظھر ھ��ستيد ک��ه عل��م و  ع��رض ش��ود ک��ه حتم��ا ح��ضرت
دانش جھانی ھر چقدر ھم ک�ه پي�شرفت کن�د، اع�وذ ب�اw و نع�وذ ب�اw ھرگ�ز 

ی  لی و عل��وم مبارک��هی توض��يح الم��سائل جنابع��ا توانن��د ب��ه م��سائل مھم��ه نم��ی
گ��ور پ��در آق��ای منتظ��ری ک��ه ش��ما را [ای وارد بياورن��د  ح��ضرتعالی خدش��ه

و » نوش�ابه«ھای خ�الی و پ�ر مخصوصا در ابواب شيشه] دانست مرجع نمی
ج��ا  دار؛ بن��ده ھم��ين دار و س��يخ ھ��ای فل��زی و چ��وبی و م��يخ»ب��اتوم«ان��واع 

کنم که تمام زور و توان خود را به کار خ�واھم  محترما خدمتتان عرض می
فرص�ت ط%ي�ی در دو کيل�و کت�اب نابعالی را در يک برد که اس%م عزيز ج

ی ظھ�ور برس�انم و در ب�اب دنائ�ت م�ث%  ام درست و حسابی ب�ه من�صه بعدی
ھرچن�د ک�ه در اي�ن [چند کيلوی ديگ�ر افاض�ه ص�ادر فرم�ايم » روشنگران«

امي���دوارم ن���رخ بي���ت ] ک���شد س���ن و س���ال ديگ���ر م���وش از ک���ونم بلغ���ور م���ی
» روش�نگران«حقير از نرخ اين م�ث% حضرتتان برای افاضات کيلويی اين 

  !کمتر نباشد خداوکيلی؟] ببخشيد ملعون[معلون 
حتم��ا م��ستظھر ھ��ستيد ک��ه آن آت��شی ک��ه در اي��ران درگرفت��ه اس��ت،   

خواھد بنيان شما و ھواداران شما و اس%م عزيزتان را بر باد دھ�د؛ پ�س  می
د و ھ��ای اس��تاندار ھيھ��ات ھيھ��ات ک��ه از اس��تعمال بع��ضی اس��باب در زن��دان

 اس����تعمال بع����ضی ابزارھ����ای وي����ژه غيراس����تانداردتان کوت����اه بيائي����د و از
ی  م و مسلمين و به ويژه ريش و ريشهی اس% پوشی بفرمائيد، که ريشه چشم

ن�دازه از تشيع به ھمين اب�زار وي�ژه گ�ره خ�ورده اس�ت و اس�تعمال ب�يش از ا
و حق�وق ی ديانت عزيزتان را بر باد خواھ�د داد  ھا، کل سرمايه»چيز«اين 

ھای حضرتتان به اينجانبان را نيز ھمينطور؛ خاص�ه  بازنشستگی و اعطايی
 ت�ا آخ�رش اي�ستاده اس�ت ک�ه خ�شتک »عمام�ه«اين که يکی از ھمان اھ�الی 

، ب���ه ھم���ين دلي���ل و جنابع���الی و اع���وان و ان���صارتان را ب���ه س���رتان بک���شد
ا=س��ف، معترض��ه ب��ه ع��رض  منط��ق ديگ��ر و البت��ه م��ع ھ��زاران دلي��ل ب��ی

ھ�ای اس��تاندارد و »چي�ز«رس�انم ک��ه الح�ذر از کوت�اه آم��دن از  ت�ان م�یمبارک
ام�امی راستش دلم خيلی برای ح�اج آق�ا س�عيد [ھا  غيراستاندارد و اين حرف

 س�ال تنھ�ا ب�ا ھم�ين اس�باب ١۴٠٠ی اي�ن  چ�را ک�ه اس�%م در ھم�ه] سوزد می
بوده است که به ممالک ديگ�ر داخ�ل ش�ده و ب�ه ھ�يچ وج�ه ھ�م خ�ارج ش�دنی 



 ١٣٤

 

ديگ�ران » چي�ز «ی ی ممنوع�ه اص% و اب�دا خي�ال ن�دارد از منطق�هو نيست، 
ببخ�شيد ک�ه در ي�ک . [اش عقب نشينی نمايد ھای قديمی خارج شده، به حيطه

بن�ابراين ب�ه ] پاراگراف، دوگون�ه پن�د و ان�درز متق�اطع خ�دمتتان ع�رض ش�د
عنوان يکی از سربازان وفادار اس�%م راس�تين و ن�اب محم�دی و ص�فوی و 

از مح��ضر k علي�ه،  زحم��تح�ضرت ام��ام راح�ل، » ھم��ه ب�ا ھ��م«عل�وی و 
مبارک حضرتتان استدعا و استفتاء دارم که خداوکيلی بنيان اين ن�امردان و 

آزادی و حق�وق براب�ر و «ی  ی ملعونه  ويژه اين زنانی را که مدعی کلمهبه
 ي��ا بفرمائي��د حساب��شان را ؛ھ��ستند، از دم ح��سابرسی فرمائي��د» حق��وق ب��شر

ای  ي�د و ديگ�ر ھ�يچ تنابن�دهآ  که تئوری حقير نادرست از کار می وا=برسند؛
  .برای افاضات فدوی تره و شنبليله ھم خرد نخواھد کرد

رس��انم ک��ه حف��ظ  ب��از ھ��م تاکي��دا ب��ه ع��رض مب��ارک جنابت��ان م��ی  
 و حکومت اس%می و مومنين لباس شخ�صی و نظ�امی از »اس%می  بيضه«

k   آبرو و حيثيت و زندگی ملت لعنتو کون لق نواميس ؛اھم واجبات است
  ...عليه

  درود بر شما
  زنده باد استاندارد و غيراستاندارد

ھم��ه «زن��ده و پاين��ده ب��اد موتورس��واران علن��ی و غيرعلن��ی در ھم��ه ج��ا و 
  ! »باھم

  !زياده عرضی نيست، باقی بقايتان
  

  ی نيچه نيای پور دانته   ا�حقر پروفسور ابن ولتر زاده

   مي:دی٢٠١٠ آوريل ١١

  

  

ی س�ر و ت�ه گ�شاد حقي�ر خ�دمت  ی نام�ه جسارتا چند فقره کتاب ا�حقر ھم ضميمه: پيوست
  .شود مبارکتان ارسال می

  
  

  

  

  



 ١٣٥

 

  

  » ما«ک:س اکابر برای 

  

  

من، ض�مير اول ش�خص جم�ع . ما، ضمير اول شخص مفرد است  
ح�رف » م�ن«زنم که چ�را ب�ه ج�ای  وگرنه توی سرت می» ما«نگو . است
م��ن ديگ��ر ھ��ويتم را گ��م » م��ا«ی ا چ��ون از ب��س گفت��ه» م��ا«نگ��و . زن��ی م��ی

چ�ون م�ن ھ�م ب�رای خ�ودم آدم�م، عق�ل و ش�عور دارم و » م�ا«نگ�و . ام کرده
م�ن و . س�تضمير اول ش�خص جم�ع ا» ما«. توانم حرف خودم را بزنم می

من ھيچ تشابھی با ت�و ن�دارم ک�ه بت�وانم ب�ا ت�و . ايم تو با ھم زورکی جمع شده
» م�ن«ھم�ان . باش�م» خ�ودم«دھم نشسته و اي�ستاده  جيح میتر. بشوم» ما«

  . ای کرده» م%خور«حقم را » ما«ر جمع و مرا بس است، چون تا حا= د
. ھ�ای گن�ده اس�ت اينجا ک%س اکابر است؛ ک%س اکابر برای خرس

اينج�ا . مھن�دس اس�ت/ی دکت�ر ھ�ای گن�ده اينجا ک�%س اول اک�ابر ب�رای خ�رس
ھ�ای  ی م�وش اينج�ا مدرس�ه. ھای بچه مانده است هر برای گندک%س اول اکاب

را » م��ا«و » م��ن«ک��ور اس��ت ک��ه بع��د از اي��ن ھم��ه س��ال ھن��وز ف��رق ب��ين 
  . فھمند نمی

ان�د ک�ه  ش�اگردھا ي�اد گرفت�ه. دان�د آقا معلم ھم فرق من و ما را نم�ی
م�ان  آق�ا م�ا نن�ه. آق�ا م�ا م�ريض ب�وديم. اي�م آقا ما انشامان را نوش�ته«: گويندب

  » .ه داريمد حمام، بچه را داده بودند ما نگرفته بودن
را » م��ا« و »م��ن«ھ��ا ف��رق ب��ين  آق��ا معل��م بل��د ني��ست ب��رای بچ��ه

ھميشه به ] اگر بزرگ شوند[شوند  ھا که بزرگ می ھمين بچه. توضيح بدھد
دھن�د؛ ب�ه ج�ای بقي�ه نف�س  زنن�د؛ ب�ه ج�ای بقي�ه رای م�ی جای بقي�ه ح�رف م�ی

  .کنند میرا م%خور » من«کشند و ھمه چيز  می
م��ن از آق��ا معلم��ی ک��ه بل��د ني��ست ض��مير اول ش��خص مف��رد را ب��ه 

  . آيد دانش آموزان سبيل کلفتش ياد بدھد، بدم می
دانن�د،  را نم�ی» م�ا«و » م�ن«ھايی که ف�رق ب�ين  ی آن من از ھمه

گيرند که ب�ه ج�ای بقي�ه ح�رف  ھا ھمه ياد می تو ک%س اکابر گنده. آيد بدم می
ش�ود ح�ق  ت�ر م�ی راح�ت» م�ا«ی   اس�تفاده از کلم�ه ب�اگيرند ک�ه ياد می. بزنند

باش�ند و بخواھن�د زنان�شان » آق�ا«ھ�ا  بقيه را خورد؛ مخصوصا اگر اک�ابری
  . بدھند که اينھا دوست دارند» رای«ھايی  ھم به ھمان
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م�ن . آي�د کنن�د، ب�دم م�ی من از مردھايی که به جای زنشان فکر می
م�ن از . آي�د گيرن�د، ب�دم م�ی م�یاز روسايی که به جای کارمندان�شان ت�صميم 

  .يدآ زنند، بدم می جا می» ما«انی که ھمه جا خودشان را »رھبر«
دوس�ت دارم خ��ودم ح�رف خ��ودم را . م�ن دوس��ت دارم خ�ودم باش��م

و » ھ�ا آن«يعن�ی » م�ا«ک�س م�ا ن�شوم، چ�ون اي�ن  دوست دارم با ھ�يچ. بزنم
نن�د؛ حت�ی ک را م%خ�ور م�ی» م�ن«ھمه چي�ز » ما گفتنشان«با اين » ھا آن«

  ! نکرده باشم» ھبه«را به آنھا » آن«اگر 
  !ھا به بعضی» ما«و » من«چه سخت است تفھيم تفاوت 

  
  

  ١٣٨٩اول بھمنماه 

   مي:دی٢٠١١ ژانويه ٢١
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  مثل ھمان روزھا

  

  

آنچن��ان خط��ا . درس��ت مث��ل ھم��ان روزھاس��ت؛ پ��ررو و مع��صوم  
 پس از چند سال دوب�اره آم�ده اس�ت و حا=. سوزد کند که دلت برايش می می

انگار نه انگار که آن ھم�ه س�ال گذش�ته اس�ت و ح�ا= ھ�ر ک�دام ط�وق . اينجا
در را ب�از ک�رده و آم�ده اس�ت اينج�ا و دارد . لعنت يک�ی را ب�ه گ�ردن داري�م

  . رود؛ کيک و گل ھم آورده است لخت مادرزاد راه می
وزھ�ا؛ مث�ل از ھمان پشت در فھميدم ک�ه آم�ده اس�ت؛ مث�ل ھم�ان ر  

انگ�ار خفق�ان . ش�د ديدمش، قلبم از ج�ا کن�ده م�ی ھمان روزھايی که وقتی می
ح��ا= دوب��اره ھم��ان ط��ور لخ��ت و ع��ور ت��وی آپارتم��ان م��ن ... گ��رفتم و م��ی
گويا جای مرا روی تختم ھم خالی کرده؛ چ�ون تخ�ت را ب�ه . رود رو می قدم

  .ھم ريخته است
ک�شيد؛ درس�ت  رمیای را با شي�شه س� من که رسيدم، آبجوی تگری  

  .ھا مثل ھمان روزھا؛ مثل ھمان سال
  » .آيد ا=ن مرد می«: تا ديدمش، گفتم  

  .و رفت که لباسش را بپوشد» !ببخش«: گفت
دان�ست و  دانست که مرد ديگری با م�ن ھ�ست، ي�ا م�ی دانم نمی نمی

  ! زد؟ ی علی چپ می خودش را به کوچه
گف�تم .  خان�ه ب�رودفقط توانستم وادارش کنم لباس�ش را بپوش�د و از

ک�اری . ی توض�يح دادن نداش�تم حوص�له. ی سر گذر بنشيند، تا بي�ايم در کافه
زد؛ ديگ�ر  ديگ�ر حت�ی دوس�تش ھ�م نداش�تم؛ ديگ�ر قل�بم تن�د نم�ی. نکرده بودم

ک��رد؛ ھ��ر چن��د ک��ه ھن��وز ھ��م  ام نم��ی ديگ��ر ب��دنش وسوس��ه. ک��ردم داغ نم��ی
  .  انگيز بود؛ نه؛ خيلی فرق نکرده بود وسوسه

ھ�ا  ش�وند؛ اح�ساس آدم ھ�ا ع�وض م�ی تيپ بود؛ ولی آدم  خوشھنوز
اگر قرار بود مثل ھمان روزھا عاشقش باشم، تا ح�ا= ص�د . شود عوض می

  . بار سکته کرده بودم
پارس��ال تول��دم را . ای ب��ا او بنوش��م آم��د قھ��وه ب��ا اي��ن ھم��ه ب��دم نم��ی

نب�ود و امسال والنتاين را؛ تازه ع�ذر ھ�م خواس�ته ب�ود ک�ه . تبريک گفته بود
  . بخشيدمش که دير کرده بود کار داشت و بايد می



 ١٣٨

 

پ�ررو و مع�صوم، و مطم�ئن . پررو و معصوم؛ مثل ھمان روزھ�ا
کس نيست که نتواند دوستش بدارد و فقط ک�افی اس�ت ک�ه خ�م  از اين که ھيچ

ھای عاشق را از زير پايش جمع کند و کناری بگذارد، تا راھ�ش  شود و دل
  ...پررو... اه. باز شود

ھ�ر ک�اری بک�نم فرق�ی . کنم، ولی انگار نه انگ�ار کمی معطلش می
ديگ�ر مث�ل . ام�ا ديگ�ر دوس�تش نداش�تم. رفتارش فرقی نکرده اس�ت. کند نمی

  . آن روزھا دوستش ندارم،  ولی از اين که بيادم ھست، خوشحالم
فقط قلب من ديگ�ر از ج�ايش . ھای قديمی خيلی ھم بد نيستند عشق

  ...حيف... ھا نيستم گر آن دخترک آن سالمن دي... نه. جھد نمی
  

  ١٣٨٩ اسفند ١٢

   مي:دی٢٠١١سوم ماه مارس 
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  !کدام شما نبوديد ھيچ
  

  

ش�ما . کدام را که پيدا کردم، شما نبوديد ھيچ. کدام شما نبوديد ھيچ«  
دانم کج�ا ھ�ستيد؛ ح�ا= ھ�م ک�ه اتف�اقی ش�ما را  ايد و من نمی سالھاست گم شده

  . کنم که خودتان باشيد ام، باور نمی هپيدا کرد
سالھا پيش شما را پيدا کردم؛ سالھا پيش شما بودي�د، بع�د يکب�اره «

  . ھمه چيز به ھم ريخت و شما رفتيد و ديگر پيداتان نشد
دان�م چ�ه ش�د؟ م�ن رفت�ه ب�ودم س�ربازی و وقت�ی برگ�شتم، ش�ما  نمی
ه مردی ش�کم گن�ده ک�ه شما را داده بودند ب. شما را برده بودند. ديگر نبوديد

خندي�ديم؛ يادت�ان ھ�ست؟ ول�ی ھم�ان م�رد  کرديم و می صدايش می» مردک«
م��ن تم��ام پ��انزده روز ت��ا عق��د . انگ��ار اجب��ارا ش��وھرتان دادن��د. ش��ما را ب��رد

انگ�ار خيل�ی س�رتان . کنانتان را در دان�شکده منتظرت�ان مان�دم، ول�ی نيامدي�د
يادت�ان ھ�ست؟ .  دي�دنتان آم�دمبعدھا که ديگر مادر شده بوديد، به. شلوغ بود

شما چادر به سر داشتيد و کودکی چند ماھه در آغوشتان بود و آن مرد، آن 
ت�ان ک�ه کي�ک و گل�دان م�ا را  مرد با داس و تفنگش اي�ستاده ب�ود دم در خان�ه

  ! حرام کند؛ حرام کرد، يادتان ھست؛ اص% يادتان مانده است؟
ھم ھ�ستند؟ چ��را چ�را خ��اطرات م�ن و ش��ما اي�ن ھم��ه درھ�م و ب��ر«

اي�د؛ و ح�ا= ش�ما از چيزھ�ايی  ھرچه را من يادم ھست، ش�ما فرام�وش ک�رده
  !کنيد که من ديگر يادم نيست؟ ياد می

ب�ا اي�ن ک�ه ھمي�شه دل�م . ی آن مرد را به ياد دارم من ھنوز چھره«
دان��م چ��را در ت��صورم  ت��ان موف��ق باش��يد، ام��ا نم��ی خواس��ت در زن��دگی م��ی
ول��ی ش��ما انتخابت��ان را ک��رده . او خوش��بخت باش��يدگنجي��د ک��ه بتواني��د ب��ا  نم��ی

  .  دانم بوديد؛ يا برايتان انتخاب کرده بودند؛ نمی
آدرس�تان را خيل�ی س�خت پي�دا . آدرستان را به س�ختی پي�دا ک�ردم«

ھ�ا  افتادم که آدرستان را پيدا کنم، ولی کسی به تلف�ن» تکاپو«کلی به . کردم
. ي��ست ک��ه اي��ن ھم��ه ت��اخير دارمب��اور کني��د؛ بيخ��ود ن. و فاک��سم ج��واب ن��داد

دي��روز ھ��م ک��ه تلف��ن ک��ردم، آق��ايی گوش��ی را . ت��اخيرم دس��ت خ��ودم ني��ست
  . زد برداشت که به زبان ديگری حرف می

راستی شما کجا ھستيد؟ چرا ساعت سه بعد از ظھ�ر ب�رای ش�ما «
اي�د؟ مگ�ر ش�ما کج�ا ھ�ستيد؟ چ�را ش�ما  اي�د و خوابي�ده آنقدر دير است که رفته

کس مثل شما نيست و چرا شما اين ھمه وق�ت  يستيد؟ چرا ھيچکس ن مثل ھيچ
  !  دانيد؟ ايد؟ خودتان ھم نمی و عمر مرا اشغال کرده



 ١٤٠

 

شما با ديگران ف�رق داري�د، وقت�ی ک�سی ش�ما را ش�ناخت، ديگ�ر «
اگر شما ھ�م ج�ای م�ن بودي�د، ھيچگ�اه خودت�ان را . تواند فراموشتان کند نمی

ام ک�سی را  م�ن در زن�دگی. نمون�ه اس�تآ=يشی ش�ما  بی. کرديد فراموش نمی
ی آنھ�ا  نوي�سم ک�ه ھم�ه برای ھمين ھم برايتان می. آ=يش نديده ام گونه بی اين

  . کدام شما نبوديد را که پيدا کردم، ھيچ
ام؛ ام�ا چ�را دوس�ت نداري�د ب�ا م�ن ح�رف  حا= ش�ما را پي�دا ک�رده«
ھ�ا  ھا از آن سال لدانيد که سا دانم چه انتظاری از من داريد؛ نمی بزنيد؛ نمی

ام که دوست ندارم به ھم  ای ساخته گذشته است و من ھم برای خودم زندگی
نه اين که ش�ما ب�ه ھم�ش بزني�د، ن�ه؛ ول�ی راس�تش اگ�ر م�ن ش�ما را . بخورد

دوباره ببينم، يعنی اگر شما به امريکا بيايي�د و ي�ا م�ن م�ث% آنج�ا بي�ايم، فک�ر 
داني�د؛ آخ�ر ھ�ر  م�ی. م زن�دگی ش�ماپاشد و ھ� کنم ھم زندگی من از ھم می می

حتما خواھيد گفت که شما . ايم ای برای خودمان ساخته کدامِ  ما با=خره کلبه
... ش�ديد ايد که ش�ايد ب�ا م�ن خوش�بخت م�ی ھای سال فکر کرده سال... ھا سال
ايد، خودم را پيدا  دانيد؛ گشتم شايد در بين کسانی که شما دوستشان داشته می

ک�دام . انگار شما ھمه را س�ر ک�ار گذاش�ته اي�د. ينطور نبودکنم؛ ولی اص% ا
  ... نکند مرا نيز. ايد مردان؟ شما ھمه را به مضحکه گرفته

... چ��ه بنوي��سم؟ م��ن اص��% دوس��ت ن��دارم روزی ب��شنوم ک��ه ش��ما«
بل�ه آن خ�انم اس�مش؛ ول�ی ب�اور . دانيد اين ک�ار مث�ل اعتي�اد اس�ت می... خب

چ�ه ک�سی . ھ�ا خيل�ی ج�وان بودي�د آن زم�انشما . شويد کس شما نمی کنيد ھيچ
  . کرد که چنين سرنوشتی پيدا کنيد فکر می

بل�ه؛ ھم�سری ھ�ست؛ . خ�ب زن�دگی اس�ت ديگ�ر. ناراحت ن�شويد«
بل�ه گ�اه، ببخ�شيد، ش�ايد بھت�ر اس�ت ک�ه ديگ�ر مزاحمت�ان . ولی او خبر ندارد

ش�ايد اگ�ر ب�ا م�ن بودي�د، يعن�ی . انگار دوست نداريد مزاحمت�ان ب�شوم. نشوم
ک��رديم، ش��ايد از دس��تم  م��ن و ش��ما ب��ا ھ��م ب��وديم، ي��ا م��ث% ب��ا ھ��م زن��دگی م��ی

اش، ب�ه  را ب�رای ھرزگ�ی» م�ردک«ش�ايد آنط�ور ک�ه آن . ش�ديد ناراحت می
زن�م؛  قول خودتان، گذاشتيد و رفتيد، مرا ھم؛ باشد، ديگر به شما زنگ نم�ی

، شوم؛ ول�ی ب�اور کني�د ش�ما ت�صوير ب�دی از م�ن داري�د ديگر مزاحمتان نمی
فقط خواستم بگويم ... کی.او.... کی.او... زندگی اين گونه. دست من نيست
ھای ديگر و حتم�ا ش�ما  ی آدم خاطره. شوند ھا با ھم، درھم می که گاه خاطره

  » ...شوم کی، ببخشيد، ديگر مزاحمتان نمی.او... از اين موضوع ناراحتيد
  

   مي:دی٢٠٠٩ نوامبر ۵ 
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  !نوکر با شوفر

  
  

ي�ک پورش�ه داره، اي�ن ... دون�ی چ�ه ن�ازه نم�ی... ونوای فاطی ج�  
ماشينوش��و ب��ا ش��وفرش ... گف��تم ک��ه خيل��ی ماھ��ه... کن��ه آدم ح��ظ م��ی... ھ��وا
تو رو خ�دا اگ�ه م�رد اين�ه ک�ه مردھ�ای ديگ�ه باي�د ... وای... فرسته دنبالم می

... سنش ي�ه خ�ورده از م�ن بي�شتره... آره... خب... وای نگو... برن بميرن
... وای.... ای داره دون�ی چ�ه خون�ه ول�ی عوض�ش نم�ی... البيست س... آره

ق��رار ش��ده اگ��ه اي��ران مون��ديم، ھرس��ال بي��ارتم خ��ارج، اگ��رم ... خيل��ی ماھ��ه
ھم���ه ک���ه از اي���ن شان���سھا ... خ���ب...خ���ارج رفت���يم، ھرس���ال بي���ارتم اي���ران

م��نم از ب��س ن��ذر و ني��از ک��ردم، خ��دا اي��ن ش��وھر ن��ازو گذاش��ت ت��و ...نمي��ارن
باي�د ... ک�ار م�رد ھمين�ه ديگ�ه... خ�ب... نه بابا... ھا فوای چه حر... دامنم

چ�ی؟ ... ی مردا ھمينه اص% وظيفه...  بايد پول خرج کنه...پول داشته باشه
خب بع�دش ھزارت�ا بھ�م مي�ده ... بگذار بياد کارشو بکنه، بره... نه بابا... نه

د چ�را؟ مگ�ه خ�رم ب�رم ک�ار ک�نم؟ م�رد باي�... وا... کنم ميرم حسابی صفا می
 ب�بخش ش�وھر... البت�ه داش�تن ھم�ين ن�وکر... ج کن�هزن باي�د خ�ر... کار کنه

ھ��ا ھ��ستن ک��ه خودش��ونو  خيل��ی... ھم��ه ک��ه  لياق��ت ن��دارن... خ��واد لياق��ت م��ی
ي��ک ... خيل��ی گ��رون... فروش��م م��ن خودم��و گ��رون م��ی... ارزون ميفروش��ن

م�ردی ک�ه پ�ولش از ... ب�ا ش�رکت... ب�ا ش�وفر... ب�ا ن�وکر... مرد با پورش�ه
رفت�ه ... شناس�ی زری رو ک�ه م�ی... خب مث% ھم�ين زری... ارو با= ميرهپ

خوش��گل ... ميگ��ه م��رد باي��د ج��وون باش��ه... ب��ا اون م��رده عروس��ی ک��رده
زری شده ...انگار جاشون عوض شده... ميگه خودش پول درمياره... باشه

... مثل اين که بدک ني�ست... آره مرده فقط جوونه... مرد، شوھره شده زن
چ��را اينق��در ... م��نم گف��تم زن ح��سابی... دون��ی چ��ه ھيکل��ی داره  نم��یميگ��ه

از م���ردای س���ن ب���ا= ھ���م ... کل���ی ب���دش اوم���د... خودت���و ارزون ميفروش���ی
ب��ا ... اي��ن ھم��ه م��رد ن��از ايران��ی ھ��ست... ب��اورت مي��شه؟... خوش��ش نمي��اد

... اونوق�ت اي�ن ب�دبخت... با ش�وفر... با نوکر... با چند تا شرکت... پورشه
آره ... ھاس���ت گف���تم ت���و لياقت���ت خيل���ی بي���شتر از اي���ن...  وk گف���تم...گف���تم

خ��ب ... بعدش��م ص�فا... فک�ر ک��نم ھم�ين روزھ��ا بي�اد خواس�تگاريم... عزي�زم
ھرکی روھم ... قربونتم... عروسيم حتما بيايی ھا... بوسمت می... فدات شم

  ...تا بعد... قربونتم... خب... لآره تو ھت... کی به کيه... تونستی بيار
  

   مي:دی٢٠٠٩ دسامبر ٩
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  ! دارھا آفتابه

  
  

  ! حسنی بيا انشاتو بخوون-معلم 
مون رفته بودن حموم، بچه  ننه. ادمون رفته انشامونو بياريم آقا ما ي-حسنی 

  ...يعنی اص% نشد بنويسمش. رو داده بودن ما نيگر داريم
  ...! يعنی چی يادت رفته؟ پاشو بيا انشاتو بخوون، وگرنه-معلم 

ھرچ��ی از ] ب��ر[اس آق��ا؟ م��ا حاض��ريم از بھ��ر  اج��ازه.   باش��ه آق��ا-ح��سنی 
اس؟ چ��ه ف��رق  اس آق��ا؟ آق��ا اج��ازه اج��ازه. دون��يم، اينج��ا بگ��يم م��ی» آفتاب��ه«

ش��مام اگ��ه خواس��تين ب��ا ھم��ون موب��ايلتون . نوي��سيم کن��ه؟ بع��د اون��و م��ی م��ی
پ��س موب��ايلتون ب��ه چ��ه درد . ض��بط کن��ين» آفتاب��ه«ی  ھ��امونو در ب��اره ح��رف

  اس؟  خوره، آقا اجازه یم
اس  اج�ازه... ع ان�شا رو ع�وض ک�رده آق�ااس؟ حسنی موضو  آقا اجازه-تقی 
  آقا؟

  ... تو حرف نزن، تقی-معلم 
  اس؟ شروع کنيم آقا؟ آقا اجازه. کی. او–حسنی 

  !خب بخوون! تقی خفه! ک%س ساکت!  شروع کن-معلم 
  اس آقا؟ اجازه... چشم آقا..  باشه آقا-ی حسن

ھ�ا و ش�يعيان  ھا و م�سلمان  البته واضح و مبرھن است که ما ايرانی-حسنی 
  ... ی فراوانی داريم ع%قه» آفتابه«ضرت مرتضی علی به ح

  کنه؟ گه، چرا به دفترش نيگا می  آقا اين که داره از بھر می–تقی 
  ! فضولی موقوف–معلم 
  !زود باش...  بخون حسنی–معلم 

   از اول آقا؟–حسنی 
  !جون بکن ديگه... ز اول آره ا–معلم 

ھ���ا و  البت���ه واض���ح و مب���رھن اس���ت ک���ه م���ا ايران���ی...  باش���ه آق���ا–ح���سنی 
ی فراوان�ی  ع%ق�ه» چي�ز«ن ح�ضرت مرت�ضی عل�ی ب�ه ھ�ا و ش�يعيا مسلمان

ب��ه ح��رام ک��ه ھمي��شه نف��ت م��ا را ھ��ای نم��ک  داري��م؛ ھرچن��د ک��ه امپريالي��ست
ھ�ا  د ک�ه م�ا ايران�یان�د، معتقدن� ی کارھ�ای م�ا دخال�ت ک�رده اند و تو ھم�ه برده

  ... قزميت را لحيم کنيم» چيز«ی حلبی يک  عرضه نداريم حتی لوله
  ... مزخرف نگو حسنی-معلم 



 ١٤٣

 

  ...ده اش بو قورمه سبزی می  آقا اين کله–تقی 
  ! خفه–معلم 
  ...خواستيم بگيم که...  باشه آقا–تقی 
   اين چيزھا رو کی برات نوشته؟–معلم 

  ...خواين بريم بشينيم نمی... يگه آقا اين انشامونه د-حسنی 
   اين حرفھا رو از کجا ياد گرفتی؟-معلم 
  .ای بوده  حسنی باباش توده–تقی 
  ! خفه–معلم 

   آقا بريم بشينيم؟–حسنی 
  بخوون ببينم چی نوشتی؟...  نه–معلم 
  ...اس؟ اين که گفت اص% انشا ننوشته  آقا اجازه–تقی 
  !زودباش... بخوون...  ساکت–معلم 

ی آفتابه به آفتاب و خورشيد خانوم  دانيم ريشه البته نمی...  باشه آقا–سنی ح
ن ھاش�ا ی حرف فتاب و آفتابه تقريبا ھمهرسد، و يا اص% کام% تصادفی آ می

آفت��اب «ی قزمي��ت ي��ک چي��زی ھ��م از »آفتاب��ه«ع��ين ھ��م اس��ت، فق��ط ھم��ين 
، معم�و= آفتاب�ه ی آق�ا معل�م  با اج�ازهالبته به نظر ما،. بيشتر دارد» عالمتاب

کنند و ن�ه در جاھ�ای عم�ومی  را در جاھای تاريک و تو پستوھا استفاده می
ی  ک�ه ب�ه آخ�ر کلم�ه» ه«غلط نکنم اين . و تو روز روشن و زير نور آفتاب

 تصغير است برای کوچک ک�ردن ارج و ٣١»ه«اند، در واقع  آفتاب چسبانده
ل ب���ه ن���سل ب���ه مھ���م و عزي���ز و ت���اريخی  ک���ه ن���س» آفت���اب تاب���ان ِ«ق���رب 

فکر نکنم زياد ربطی به آفتابه » داری آفتابه«اما . شود فرزندانمان منتقل می
  . داشته باشد
ان�د، واض�ح  ا که به غرب کافر ھم پناھنده ش�دهی ما حتی آنھ ھمه«

. ني�ستيم» دار آفتابه«مان  به آفتابه احتياج دارند، ولی ھمهو مبرھن است که 
اس��ت ک��ه از عھ��ده و ت��وان برخ��ی دار  بي��ک ش��غل ن��ان و آ» داری آفتاب��ه«

ک��ه باي��د ج��د ان��در ج��د ي��د ک��ه ب��ه نظ��ر م��ا واض��ح و مب��رھن اس��ت آ برم��ی
ب��وده باش��ند، وا= ھ��يچ دليل��ی ن��دارد ک��ه اي��ن چن��د ت��ا کلم��ه ھ��م » دار آفتاب��ه«

ھ�ا اگ�ر در آنج�ا،  تازه ما ايران�ی... دار آفتاب و آفتابه و آفتابه.  باشندخانواده
 نداش��ته باش��يم، ب��ا ی س��وغاتی م��ان آفتاب��ه ن اس��%میيعن��ی خ��ارج از م��ام م��يھ

الم��سائل آقاي��ان  ح��لکن��يم ک��ه  م��ان را ح��ل م��ی م��ساله» ش��لنگ«ي��ا » آبپ��اش«
  . مراجع عظام خط خطی نشود

                                                           
تابه به معنی . است] آو تاوه[تابه  آب  ی ی واژه شده  نام آفتابه دگرگون. ای است برای ريختن آب  وسيله فتابه آ- 31

  .تابه  ماھی مقايسه کنيد با.  ظرف استای  گونه



 ١٤٤

 

ي���ا » داری آبپ���اش«ش���ود م���ث% ب���ا  را نم���ی» داری آفتاب���ه«ام���ا «
اگر . اص% اين دو تا واژه خيلی با ھم فرق دارند. يکی کرد »ارید شلنگ«
اص% » داری آبپاش«استعمال کرد، اما » آفتابه«را جای » آبپاش«شود  یم

چون واض�ح و مب�رھن اس�ت . رسد نمی» داری آفتابه«به پای شغل پردرآمد 
ت و واضح و مبرھن اس�ت ک�ه شغل خيلی پر درآمدی اس» داری آفتابه«که 

 ھ�ستند ک�ه انگ�ار م�ادرزاد ھ�ا ول�ی خيل�ی. آي�د ی ھمه کس ھم برنم�ی از عھده
  .   اند متولد شده» دار آفتابه«

  ١٢... برو  بشين...  خب–معلم 
  ... ولی آقا انشامون تموم نشده بود که–حسنی 

  ...برو بشين...  مھم نيست–معلم 
  ی قبولی ميدين؟ ھا نمره به اين چرت و پرت... اس آقا ازهاج...  آقا–تقی 
  ! خفه؛ خودت چی؟ بيا انشاتو بخوون–معلم 
  !اس آقا اجازه...  باشه آقا–تقی 
  !زود باش جون بکن...  بخوون–معلم 

  .بينين که مال ما بھتر بود  حا= می–حسنی 
   تقی تو در مورد چی نوشتی؟–معلم 
  اس؟   آقا اجازه–تقی 
  ! جون بکن، بگو–معلم 
  ...دارھای مسجد امام نوشتيم ی آفتابه  آقا ما در باره–تقی 
   چه ربطی داره؟–معلم 
  اس؟ آقا اجازه... م ربط داره خيلی ھ–تقی 

  !خواد رو دست ما بلند شه  آقا اين می–حسنی 
  ! حسنی خفه–معلم 
  ! بخوون تقی–معلم 
  اس آقا؟ اجازه... آقا... باشه... اس آقا  اجازه–تقی 
  !جون بکن...  زود باش–معلم 
البت��ه واض��ح و مب��رھن ... آق��ا... باش��ه... ص��بر کن��ين آق��ا...  چ��شم آق��ا–تق��ی 

  ...ام فرمودند، آفتابه مان طور که آقای حسنی دوست گرامی ھاست که
  ...گفتی که  چی؟ تو که ا=ن داشتی به حسنی دری وری می–معلم 
 ش�فاھی ف�رق داره گي�ری  موضعگيری کتبی با  موضع...اس  آقا اجازه–تقی 

  ؟...اس آقا آجازه... آقا
  !جون بکن...  خب–معلم 

  !د ادای مارو دربياره ھاخوا اس؟ تقی می  آقا اجازه–حسنی 
   پس دفتر انشات کو تقی؟–معلم 
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  اس؟ آقا اجازه...خوونيم اس؟ مام از بھر می  آقا اجازه–تقی 
  ! زود باش، جون بکن–معلم 
يعن��ی ک��سی ک��ه نش��سته اس��ت دم در م��سجد و اگ��ر ک��سی » دار آفتاب��ه «-تق��ی 

ه دارد زاج�ا» آفتاب�ه«گويد که از ک�دام  خواست برود دست به آب، به او می
اگ�ر ک�اری ھ�م نکن�د و نتوان�د بکن�د و اص�% » دار آفتاب�ه«استفاده کند؛ چون 

زن�د م�ردم را  عرضه نداشته باشد ک�اری بکن�د، ب�ا زور و ض�رب، زور م�ی
خواھ�د اينج�وری ب�ه  ی بخ�صوصی را بردارن�د، چ�ون م�ی مجبور کند آفتاب�ه

آق�ای «ی ت و فقط اوست، يعن�مردم حالی کند که اين، فقط اوست که آدم اس
اس�ت ک�ه ح�ق دارد ب�رای م�ردم تکلي�ف » دار دم در مسجد امام خمينی آفتابه

م��ا ک��ه نخواھ��د ب��ه ح��رف اي��ن ی  عي��ين کن��د و اگ��ر ک��سی باش��د مث��ل نن��هت
گوين�د ک�ه ب�ه او  م�ان م�ی وش کن�د، ف�ورا ب�ه نن�هتربيت گ� ھای بی»دار آفتابه«

= م�امور ھ�ا گ�وش کن�د، وا»دار آفتاب�ه«ربوط نيست و بايد به حرف اص% م
  ...جمھوری اس%می

  اينا چيه نوشتی؟ ...  تقی–معلم 
 آقا ما بابامون مرده، برای ھمي�نم ان�شامونو نن�ه م�ون برام�ون نوش�ته، -تقی 

ولی ما يادمون رفته انشامونو بياريم، چون ننه مون رفته بود دم مسجد امام 
راحل، ولی اونجا ي�ک م�ردک گ�ردن کلف�ت نش�سته ب�ود و ھ�ی ب�ه نن�ه م�ون 

. ھ�ا را ب�رداره، چ�ون ھيچ�ی بھ�ش مرب�وط ني�ست گفت اجازه نداره آفتابه می
  !دارھا نفس بکشه ی آفتابه ن اص% آدم نيست و بايد زير سايهچو

  !گی تقی  چقدر مزحرف می–معلم 
  !اس؟ اجازه... گيم آقا  آقا به خدا راست می–تقی 
  !جون بکن...  خب–معلم 
 و واض��ح و مب��رھن اس��ت ک��ه م��ا اس؟ م��ا معتق��ديم  ول��ی آق��ا اج��ازه–تق��ی 

در اي�ن » دار آفتاب�ه«چ�ون . ب�شويم» دار آفتاب�ه«خ�واھيم بع�دھا  خودمان نم�ی
م��ان ديگ��ه  ک��افی اس��ت و ج��ايی ب��رای م��ن و نن��هی  م��رز پرگھ��ر ب��ه ان��دازه

  ...نيست
  ...ھشت...  برو بشين تقی–معلم 
   دادين، به من ھشت؟١٢اس؟ شما به مزخرفات حسنی  آجازه...  آقا–تقی 
  ...  خفه–معلم 
  ... اکبری تو بيا–معلم 

  

   مي:دی ٢٠٠٩ نوامبر ١٠
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  آن ديگری

  

  

دت گفتی اگر دوست ن�دارم، در خو. ات را نداشتم ی جلسه حوصله  
  ای بنشينم، تا برگردی؛ يادت نيست؟  کافه

را پوش��يده ب��ودی و م��را دم در ک��ت ب��ژت . چ��را، م��ن ي��ادم ھ��ست
خواستم تنھا باشم؛ تنھ�ا ک�ه ن�ه، ب�ا  می. یای که دوست داشتم، پياده کرد کافه

  .خودم باشم
ين��د و ش��روع آ تع��ارف م��ی ب��ی. آين��د م��یام ک��ه دو نف��ر  ھن��وز ننش��سته

آمدن�د؛  انگ�ار اگ�ر نم�ی. ين�دآ م�یدعوت نيستند؛ خودشان . کنند به وراجی می
   !شد چيزی از دنيا کم می

بع��دھا دي�دم ک��ه . ت�و خ�ودت را پ��شت آن س�تون مخف��ی ک�رده ب�ودی  
ش��ايد ھم��ان لحظ��ه سررس��يدی؛ چ��ه فرق��ی . ت آن س��تون مخف��ی ب��ودیپ��ش
زاغ سياه «زدی و من چقدر از اين  کرد؛ داشتی زاغ سياھم را چوب می می

آي�د ک�ه زاغ س�ياھم را چ�وب  و ح�ا= از ت�و ب�دم م�ی. آي�د بدم می» چوب زدن
  ! خواستی مچم را بگيری؛ نه؟ شوی عينھو فضول محله؛ می زنی و می می

. د شده بود؛ پيش از آن سفيد نبود؛ ھمان روز س�فيد ش�دسبيلت سفي  
. اش ش�ناختی آخر کس ديگری ھم آنجا بود که تو نمی. انگار عصبانی بودی

حا= م�ا س�ه نف�ر . ه گم شدندکردند، در م آن دوتای ديگر که فقط وراجی می
خواھم  ام و می ی؛ من که سر ميزم نشستها شده تو که آن پشت مخفی ھستيم؛
 ص��د م��ن ي��ک غ��از اي��ن دوت��ا آدم ع��%ف را ب��ه ري��ش نگي��رم ک��ه ھ��ای ح��رف

  : يکی ديگر که تا آمد و نشست، پرسيدم... و يکی ديگر. شود نمی
  »نشينی؟ مرا نبوسيده، می«
  ...بعد تو ظاھر شدی؛ از پشت آن ستون آمدی بيرون  

سبيلت سفيد شده بود و کتت ھمان کت بژی بود که آن روز ص�بح 
من مانده ب�ودم چک�ار ک�نم؛ دنب�ال .  درآوردی و رفتیکتت را. پوشيده بودی

ماندم که ت�و رفت�ه  دادم؛ اگر می تو بدوم که آن وقت اين مرد را از دست می
  ...بودی

ی و ک���ت ب���ژت را ک���ه خواس���تم ب���روی، ول���ی دوي���دی و رفت��� نم���ی
داش��تم ب��ه لب��اس پوش��يدنت فک��ر . فرم��ت پي��دا ش��د ی خ��وش درآوردی، جليق��ه

چه حسود رفتی و من که چه تنھا ماندم بين دوتايی کردم و به رفتنت که  می



 ١٤٧

 

ت�ان را نداش�تم و  ھيچک�دام. توان�ستم بينت�ان انتخ�اب ک�نم دانم چ�را نم�ی که نمی
ھ��ردو . ھرک��دامتان ط��وری دوس��ت داش��تنی بودي��د. خواس��تم ھردوت��ان را م��ی

  ...دوست داشتنی ھستيد. دوست داشتنی بوديد
. اي��د فت��هھ��ر دو ر.  بگي��رمت��وانم ت��صميم ام و نم��ی ح��ا= تنھ��ا اي��ستاده

  چه بشود؟... اص% تصميم بگيرم که چه بشود، ھان
  

  ١٣٨٩ امرداد ماه ٢۴

   مي:دی٢٠١٠ اوت ١۵
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  ! خانوم خوب نيست حال جميله

  

  

ن را زي�ر ت�اب ک�ه آ چرککثيف و زنی با چادری سياه و چارقدی   
ی ھ��م آورده، درس��ت وس��ط ا اش ب��ا س��نجاق قفل��ی نک��ره و ک��ج و کول��ه چان��ه

اس��مش رقي��ه . ک��شد ش��ھری در اروپ��ای مرک��زی اي��ستاده اس��ت و عرب��ده م��ی
حاج عباس ش�ده، » عيال چھارم«اش سکينه، و از وقتی  است، تو شناسنامه

. »جميل��ه خ��انوم«انق%ب��ی الجزاي��ری ش��ده اس��ت » جميل��ه بوپاش��ا«ب��ه ن��ام 
ش�غل ن�ان و لپ�ی دارد، چن�دی اس�ت شوھرش که حا= برای خودش اھ�ن و ت

 بج�ز داری را در ناف اروپا گير آورده و البته برای درياف�ت اي�ن ش�غل، آب
ای که به باند رياست جمھ�وری پرداخت�ه؛ چن�دين فق�ره دس�تمال ي�زدی  رشوه

س��اخت کارخانج��ات معظ��م فاس��تونی ش��ھر ي��زد را در ش��رفيابی ب��ه ح��ضور 
  . کرده است» چيز«زنده، به کار بسته و آقا را » امام راحل«

k علي�ه ح�سابی کيف�ور ب�وده، در ج�ا حک�م  ھ�م ک�ه زحم�ت» امام«
اينگونه حاج عباس پرت شده است به پايتخ�ت ... سفارتش را انگشت زده و

ک��ش ِ  را ھ��م ي��دک» جميل��ه خ��انوم ج��ون«ن و فرھنگ��ی و خوش��گذرانی جھ��ا
ی پ�ر   به س�اختمان خان�ه]ای در کار نيست وقتی صيغه[اش  ھايی ھای تن شب

  .  سفارت گسيل داشته استو پيمان مقام
پ�س از ن�وش ج�ان ک�ردن ي�ک » جميله خانوم ج�ون«اما وقتی که   

ک�رد ک�ه  چ�اقچور م�ی/کن�ان چ�ادر جانانه از عيال گ�ردن کلف�تش، گري�هسيلی 
ی پدر خدابيامرزش برگردد، ح�اج   وطن شود و به حالت قھر به خانهراھی

ک�رد، ن�ه  عباس که درجا داشت تسبيح شاه مق�صودش را ت�وی م�شت ل�ه م�ی
  : گذاشت و نه ورداشت که

  »زن حسابی، حا= چه وقت قھر ورچسوندنه؟«
ک�رد ح�اجی خي�ال دارد ن�ازش را بک�شد، چ�ادر  جميله که خيال می  

ی ب��ار دم��  ي��د ب��ه س��مت آش��پزخانه، ت��ا چ��ای ت��ازهرا از س��رش س��راند و دو
ماه پيش، لطف حاجی شامل ح�الش ش�ود و ب�ا  بگذارد، شايد مثل ھمين ھشت

ھ��ای بيج��ا را از دل��ش  داغ کت��ک» يک��اد وان «ري��ز ط%ي��ی س��ينهره ي��ک فق��
درآورد؛ ام���ا ح���اجی حواس���ش ج���ای ديگ���ری ب���ود؛ داش���ت تنب���انش را ب���ا= 

کشيد و کت پيزوری ب�دترکيبش را ب�ه ک�ول، ک�ه ب�رود س�فارت ببين�د چ�ه  می
  !  خاکی بايد به سرش بريزد
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ش��ته ھ��ا گذا ی بان��د آنطرف��ی اک��ره/اي��ن جماع��ت عمل��هم��دتی ب��ود ک��ه   
دار از گل�وی  اشتند آب خوشِ  اين پ�ست ن�ان و آبگذ بودند تو کار آقا و نمی

چن��د جوان��ک «ج��ايی ک��شيده ب��ود ک��ه ک��ار ب��ه . اش پ��ائين ب��رود حن��اق گرفت��ه
ماه محرمی آمده بودند س�فارت ک�ه =ب�د خي�ر سرش�ان ع�زاداری » پاسرو بی

ح�سابی از آنچن�ان » گرم و نرمش«کنند؛ اما ھمين جميله خانوم با آن زبان 
 بع�د ھ�م آنھ�ا را داده ب�ود » ب�ار ک�نیخر بيار و باقال«ايشان رسيده بود که 

ش�ان بزنن�د و خ�ونين و  دست چند تا قل�در پ�شمالو ک�ه ي�ک ف�صل س�ير کت�ک
  . شان کنند مالين

حا= جميله منتظر بود ک�ه دستخوش�ی از ح�اج عب�اس برس�د، ول�ی 
سر و گوشش بک�شد، حاجی به جای اين که مثل ھميشه دستی به نوازش به 

اش  ت�ازه کل�ی ھ�م از چ�ای ت�ازه دم ک�ردهمحکم خوابانده بود زي�ر گوش�ش و 
  . ايراد بنی اسرائيلی گرفته بود

وقت��ی ح��اج عب��اس گ��ورش را گ��م ک��رد ک��ه ب��رود خي��ر س��رش س��ر   
 ی س�فارت را باي�د ب�ه س�رش بري�زد، جميل�ه رانن�دهکارش تا ببيند چ�ه خ�اکی 

 عق��ب اش چپي��د ت��و ص��ندلی ی ش��لخته خب��ر ک��رد و ب��ا ھم��ان ريخ��ت و قياف��ه
ی س�فارت؛ نگ�اھی ب�ه س�اعت بن�د ط�%ش ان�داخت و ي�ک  ماشين ض�د گلول�ه

گف��ت و داد ک��شيد س��ر رانن��ده و مح��افظ ک��ه آژي��ر زن��ان » برس��رم اوا خ��اک«
البن�ين  ی ام ش ش�ده و باي�د ھرچ�ه زودت�ر س�ر س�فرهويراژ بدھند که بانو دي�ر
  ! خديجه خانم حاضر باشد

فرماي�شات عي�ال   که ديگر دستور نداشتند خ�ردهکارشراننده و ھم  
سفير حکومتِ  در شرف ِ س�رنگونی اس�%می را ب�ه ري�ش بگيرن�د، ن�ه تنھ�ا 
ويراژی ندادند، ک�ه جميل�ه را ب�ا ي�ک دن�ده عق�ب بانم�ک جل�و درب س�فارت 

  . پياده کردند
رس�يدنش ب�ه ح�اج عب�اس ص�بح آن روز و ن» ن�وازش«گوش درد 

 از يک ط�رف، جم�ع ش�دن ص�د نف�ر جل�و در ی ابوالفضل خديجه خانم سفره
کردن��د، ديگ��ر  را يک��ی م��ی» آق��ا«پ��ائين /دادن��د و ب��ا= س��فارت، ک��ه ش��عار م��ی

طفلک آنقدر ھوار زد و بد و بيراه گفت ک�ه . کارد به استخوان جميله رساند
  . آمبو=نس آمد و آمپولی ضد ھاری به ماتحتش تزريق کرد

ھ��ای   عي�الش و خيل��یح�ا= پ��س از آن تزري��ق وي�ژه، ديگ��ر جميل��ه،
  ! به کجا؟ جمع کنند و بروند؛ امادانند که بايد بساطشان را ديگر می

  
   مي:دی٢٠١٠ ژانويه ٢١
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  فروش سکس پيش

  

  

 »ی بک�ارت پ�رده«ک فق�ره برايش ي�که د کن از امريکا سفارش می  
ی   ھم�ه.پ�ردازد پ�يش پ�يش م�ی» مانی اردر«ا  را ھم بھزار د=رش. بخرند

دخترک سيزده ساله، دل تو دلش ی بکارت آن   به عشق ازالهآن چند ماه را
پ�ولش را داده اس�ت و . آي�د  بعدھا چه ب%ي�ی س�رش م�یمھم نيست که. نيست

 و بع��د از دوب��ار ش��ب اول��ش م��ال تق��ی اس��ت ک��ه پنج��اه س��ال را ش��يرين دارد
اش را  ي��ل ھرزگ��ی، ح��ا= ھ��وس ت��ازه و ب��اکرهازدواج ن��اموفق، آن ھ��م ب��ه دل

  .کرده است
ت��و آمريک��ای جھ��انخوار ھ��م ی ف��روش اي��ن گون��ه مخلف��ات،  کهش��ب  
انرژی ھستی، حق «ی به =بی رس ی، میسر و تھش را که بزن. شعبه دارد

وش خيل��ی چيزھ��ا دس��تی ھ��م ت��و ک��ه در کن��ار خري��د و ف��ر» م��سلم ماس��ت
   ! و چه خوبدارد» بکارت«ی  معامله

تحري���ر «اش را ھ���م ت���و  اب���واب ش���رعی. ھم���ه ج���ورش را دارد
ش�ود   ب�ا ن�وزاد ھ�م م�یان�د ک�ه گفت�ه اس�ت ی امام راحلشان پيدا کرده»هالوسيل

؛ انگ��ار خ��ود ش��رعا داده اس��تع��يش ک��رد و دس��تور ھم��ه ج��ور دس��تمالی را 
  .کلی تجربه داشت» باب«اش در اين  اکبيری

ي�ازده /ده. دوش� که به سيزده ساله راض�ی دھد می تخفيف تازه کلی
. ما اين سيزده ساله ھم بد ني�ستا. رسد  و زورش نمیتر است اش گران ساله

عک��سش را ھ��م . ی ت��ازه  و ت��و دل ب��رو و ب��ه خي��الش ت��ازهاس��تخوش��گل 
  . ندا آند؛ لخت و عورش را ھم فرستاده حجاب فرستاده باحجاب و بی

خ�وار  وارداتی از چ�ين جھ�ان» ھای بکارت پرده«رفيقش که خبر 
و دخترک�ی ش�ش د وش� میی بکارت  د، وارد =بی افريقايی معاملهشنو میرا 

د، ت�ا ب�ه س��ن کن�� م�یخري�د  ا پوس�تی ش��ک%تی و چ�شمانی س�بز پ��يشس�اله را ب�
ی بک��ارت  پ��رده «ھن��وز. اس��%می برس��د و بک��شاندش ب��ه امريک��ا» بل��وغ«

رفي��ق سوم��شان ک��ه از آن . زده نگذاش��ته اس��ت پ��ا ب��ه افريق��ای فل��ک» چين��ی
  . دپسند میبيشتر اش را  ، نوع روسیھای سابق است جوجه کمونيست

اس��ت ک��ه  بي��ست س��الی .ک��اره اس��ت خ��ودش اي��ن» کرش��مه«ی  ن��هن
اش ھ�م   =ب�ی. اش رد ک�رده اس�ت پاچ�ه و  ھ�ا را از =ی لن�گ  خيل�ی»شرعا«

ی کرش��مه  و ش��ھرک اکبات��ان ک��ه ح��ا= ديگ��ر نن��ه، ت��اس��ت» آت��ش«س��لمانی 
» بک��ارت« آنج��ا و در نق��ش واس��طه ب��رای آقايون��ای دور از وط��ن رود م��ی
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ار چھ��ل درص��د پورس��انتاژ را ترھ��ا ھ��م ق��رب��ا دخ. دکن�� م��یجف��ت و ج��ور 
را شبکه، سر دخترک را زي�ر ، فواگر ھم دخترکی زيرآبی برود. گذارد می

در ت��و ب��ساطش، ط��رف را ب��ه دس��ت د، ي��ا ب��ا جاس��ازی م��واد مخ��کن�� آب م��ی
  . سپرد ی پاسداران اس%می می شبکه

ب�ا . ان�دازد  آنجا ک�ه ع�رب ن�ی م�یرود بعد از آن ديگر دخترک می
  . د کردوش خانم شوخی نمی زھراچھل درصد 

دان��د اي��ن  خ��ودش نم��یراس��تش .  اس��تشح��ا= نوب��ت دخت��ر خ��ود
 ھ�اش»چي�ز«ی  ب�رای ھم�ه. اش ب�ار گرفت�ه اس�ت دخترک را از کدام ص�يغه

دخترک مدتی است .  رفته است بابای اين يکی را يادش، ولی اسمسند دارد
  .ددھ یبه کاسبی زھرا خانم رونق م» بکارت« و با حفظ تو کار است

 اي���ران ب��رای خوش���گذرانی، ج���ايی رود اص��غر ک���ه از آلم��ان م���ی
  .دپسند میی زھرا خانم و کرشمه را »صيغه خانه«افتد به  میگذرش 

ی با=ی شھری زھراخانم، کرشمه از خوابيدن  تو اتاق خواب مبله
. دھ�د م�ی ج�ور ديگ�رش را ن�د و پي�شنھادز م�یبا اص�غر س�ر ب�از » طبيعی«

 ت�ا  و منتظرن�داند فروش کرده اش را پيش»بکارت « کهآخر چند ماھی است
  . اش باز کند يد و راه را برای پيمودن راه ننهتقی بيا

ی بع��د تق��ی راھ�ی اي��ران اس��ت و اص�غر ھم��ان ھفت��ه از س��فر  ھفت�ه
  !گردد بازمی» اش  تايلندی«

  

   مي:دی٢٠١٠ آوريل ٩
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  !ماند طور نمی ھميشه اين
  
  

 بخ��اری تاک��سی را روش��ن ک��رده اس��ت و .ت��و تاک��سی گ��رم اس��ت  
خ�شنی /خودش را پيچيده است در پ�التويی ک�ه انگ�ار از آن پالتوھ�ای دھ�اتی

اس��ت ک��ه در س��رمای ص��دھزار درج��ه زي��ر ص��فر س��ربازخانه، ب��ه ت��نش 
کشيد که چه مطبوع بود؛ گرم و طبيعی، درست مثل ورا، با آن چ�شمان  می

اش ب���ه س���رزمين  اریھ���ای زيب���ا ک���ه بع���د از ک���وچ اجب��� آس���مانی و آن ل���ب
 ای  تک�هرانگ�ا. تنھا دليل ماندنش اس�ت آنج�ا و چ�ه س�خت» خوانان خروس«

ج�ا ک�ه   جي�بش و آورده اس�ت اي�نی و چپان�ده اس�ت ت�ورا بري�ده» ايران«از 
گي��ردش جل��و  آورد و م��ی پ��اره را م��ی/زن��د، آن تک��ه ھ��ر ک��ه ب��ا او ح��رف م��ی

  »...آيم که عشق آنجا ببين، من از جايی می«: چشمش که
ھيچ خبری؛ فق�ط جن�گ ب�ود و . آنجا خبری نبود. کند يخ می... بعد

چيز، در اردبيل، ن�ه، ميان�ه، » ملی«سرباز و سربازی در دوران حکومت 
جاھا که يکسال آزگار اشغال  کند؟ از ھمان چه فرقی می... قرچه داغ، خوی

گ��ران ش��ده ب��ود و از اي��ن  ب��ود و او ک��ه س��رباز ب��ود، س��رباز اجب��اری اش��غال
  ... ھا حرف

دان�ست؟ چ�ه  بعد برده بودن�دش ازبک�ستان، ي�ا قرقيزس�تان؛ چ�ه م�ی
  . خواھی باش، و بود جا نيست، گو ھرجا که می  که اينھرجاکرد؟  فرقی می

... بي�شتر... بي�شتر.... نيم ق�رن ب�ود، ي�ک ق�رن ب�ود. چند سال بود
   ...ھا تا ھمين شب... تا ھمين روزھا

  . زيبا و جذاب. آيد ورا می
ش���ال گ���ردن کلف���ت . ا در پ���التوی گرم���ی پيچي���ده اس���تخ���ودش ر
اش ب���ا= ک���شيده، و از آن  ا درس���ت ت���ا زي���ر بين���ی قلم���یص���ورتی رنگ���ی ر

  . آيد بيرون ساختمان روبرويی می
انگ�ار ... کرد، ولی انگار حا= تا ھمين چند روز پيش نگاھش نمی

ھ�ست و .  عاش�ق و ش�يداگردد که ببيند ھست ي�ا ن�ه؟ بل�ه، ھ�ست؛ دنبالش می
  ! داند کيست؟ شناسدش و نه می  عاشق ھمين دخترکی که نه میعاشق است؛

مرزھ��ا را . شناس��د کن��د؟ ع��شق ک��ه م��رز نم��ی مگ��ر فرق��ی ھ��م م��ی
ک�شی  د ب�رای تق�سيم کارش�ان ب�ين م�ردم خ�طھای پلي قدرت. کشند ھا می قدرت

  . کنند می
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ت��وان عاش��ق ش��د و  م��ی. شناس��د ع��شق م��رز ن��دارد، خ��ط ک��شی نم��ی
ب��رای عاش��ق ش��دن، ب��رای بوس��يدن زب��ان =زم . ندان��ستحت��ی زب��ان ھ��م را 

ع�شق، . خواھ�د خواھ�د، ک�ه مت�رجم م�ی زب�انی م�ی معامله است که ھم. نيست
  .ستھا» شوخی«ورای اين 

چق�در اي�ن زن ... آه... گرم، ن�ه، کنجک�او، منتظ�ر. کند نگاھش می
بع���د ک���ه از تي���ررس نگ���اه زن دور . ش���ود رد م���ی. ش���ود زيباس���ت؛ رد م���ی

  ...  ای ديگر از عشق را ده که ذرهشده گردن کشي  تا میشود؛ که می
ح��ا= ... آی قل��بش... قل��بش. کوب��د اش م��ی ی تاک��سی ورا ب��ه شي��شه

چن�د نف�س ... ک�شد پ�ائين شيشه را م�ی. دم دستش... ھمين جلو. ھمين جاست
  ...کشد که ھيجانش را بلند می

  
  خواھيد؟  از من چه می-ورا 
  .کنم نگاھتان می...  ھيچ-علی 
   چرا؟-ورا 
  ... چون زيبا ھستيد-علی 

  
ب��از عل��ی اس��ت و ک��ارش و ھرچ��ه ب��ه آن س��اعت . ش��ود ف��ردا م��ی

اگ�ر . تپ�د ش�ود، قل�بش بي�شتر م�ی ت�ر م�ی  ن�ه آن س�اعت دلپ�ذير نزدي�ک،لعنتی
حتم�ا ... حتم�ا خواھ�د گف�ت... امروز  بياي�د و اگ�ر ام�روز ھ�م بپرس�د، حتم�ا

ب�ا ... که اگر بخواھ�د...  باشدکه اگر موافق... خواھد گفت که دوستش دارد
  ... با ھم... ھم

جا که ورا دي�روز ب�ه  ھمان... جا درست ھمان. جاست دوباره ھمان
ام��روز آن ن��سيم ص��ورتی . ام��ا ام��روز ني��ست. ی ات��ومبيلش زده ب��ود شي��شه
  ...زند دارد با کسی حرف می. چرا ھست... آن زن. نيست

وای چ�ه . نشيند  میکند و کنارش اين بار ورا در تاکسی را باز می
ح چ�ه ص�ري. مطبوع است نشستن در کن�ار زن�ی ک�ه اي�ن ھم�ه دوس�تش دارد

ذره  ھ��ای ايران��ی ني��ست ک��ه ع��شق را ذره  زنمث��ل. اص��% اف��اده ن��دارد. اس��ت
فروش��ند و آن ھ��م چ��ه گ��ران؛ ب��ه بھ��ای تم��ام زن��دگی؛ تم��ام س��رمايه؛ از  م��ی

  ...کنند ھستی ساقطت می
  

  خواھيد؟  از من چه می-ورا 
  ...خواھم با شما ازدواج کنم  می– علی
  ...شناسيم  ولی ما که ھمديگر را نمی-ورا 
  . بعد از ازدواج وقت زياد داريم-علی 
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  ...خواھم اول شما را بشناسم، بعد اگر  ولی من می-ورا 
   ھر چه شما بگوييد-علی 
 گوش کني�د؛ ب�ه ج�ای اي�ن ک�ه وقتت�ان را تل�ف کني�د، پي�شنھاد -ورا 

  ...اگر... با ھم دوست بشويم وکنم يک ھفته می
  ...]کند اين دختر دارد خودش پيشنھاد می... وای خدا[

  ! ھر چه شما بگوييد-علی 
ف��ردا س��اعت پ��نج بع��د از ظھ��ر . کن��يم  از ف��ردا ش��روع م��ی-ورا 

  .جا ھمين
  ...تا فردا... خب... خب...  بسيار خوب-علی 

  
ا را موھ��. پوش��د عل��ی بھت��رين لباس��ش را م��ی. ف��ردا روش��ن اس��ت  

ش�مارد و از س�اعت چھ�ار بع�د از ظھ�ر  پ�ولش را م�ی. دھ�د حسابی ورز می
ی اول��ين   دي��شب ص��حنهس��اعت، مث��ل در تم��ام اي��ن ي��ک. اراي��ستد س��ر ق��ر م��ی

  ...کند وو را در ذھنش بارھا و بارھا بازی می رانده
  

*  *  *  
تمام ھفته به سير و . ی دلپذير است امروز آخرين روز ھمان ھفته  

 که امشب علی به تمام دوستانش خبر داده. حبت گذشته استسياحت و مصا
اش بنوش��ند و ش��ادی  خواھ��د ش��د و خواس��ته اس��ت ب��ه س��%متیب��ا ورا ن��امزد 

  . ترين لباسش را پوشيده است ورا شيک. ھنوز عصر است. کنند
ووی پ�يش از ن�امزدی  ديدار که در چشم علی آخرين ران�دهدر اين 

گوي�د و  م�ی. گ�ذارد ب را س�نگ تم�ام م�یامش. شود است، قند تو دلش آب می
  . تر کند ھا را ماندنی کوشد لحظه خندد و می می

پس از پايان شام، علی با چشمان منتظرش، انتظار پاسخ مثبت را 
ر پاي�ان ک�ه عل�ی او را ت�ا کن�د و د دست م�ی دست و آن ورا کمی اين. کشد می

  : گويد اش ھمراھی کرده است، می دم خانه
  » .ی خوبی بود ھفته. فته ممنونمبرای اين يک ھ«
  

اندي�شد ک�ه ھم�ين ا=ن اس�ت ک�ه  گاه م�ی. علی ھمچنان منتظر است
  . ھای قشنگش را جلو بياورد و اجازه بدھد علی او را ببوسد ورا لب

کن�د و  ای ب�از م�ی نوش�ابه. ب�رد ورا علی را به داخل آپارتمانش م�ی
ب�ا=خره ورا . تپ�د د م�یدل عل�ی تن�د تن�. گويد حا= پاس�خش را خواھ�د داد می

تان ممنونم؛  نوازی از اين ھمه ميھمان. ی خوبی بود هھفت« :کند دھان باز می
  » .ھم ازدواج کنيمتوانيم با ولی ما نمی
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ھ�ا را در چ�شمان عاش�ق عل�ی  ورا آب�شار پرس�ش. رود علی وا می
ديگ�ر ن�ا ن�دارد ت�ا دم در . دھد علی، وا رفته، به پشتی مبل تکيه می. بيند می

  . ھم برود
اي��ران و . در تم�ام اي�ن ي�ک ھفت�ه ش�ما ب�رای م�ن از اي�ران گفتي�د«  

بارھا سرکوفت کشور استالين را به من زدي�د، ول�ی ب�اور . ھای ايران خوبی
  بل�ه،. ما ھم روزی آزادی را لمس خواھيم کرد. کنيد استالين ماندنی نيست

 را مزم��زه ب��ا=خره م��ا ھ��م آزادی. مان��د ھ��يچ ديکت��اتوری ب��رای ھمي��شه نم��ی
  » ...خواھيم کرد

عل�ی راه . دھ�د ھ�ق عل�ی، ورا را تک�ان م�ی و ھقھا  سي%ب پرسش
اش،  وی دوستانی که برای مراسم نامزدیاش و به س افتد به سمت تنھايی می

  . منتظر سور و ساتی ھستند
.         ح���ا= ب���ا ھمن���د. پنج���اه س���ال بع���د. ھ���ا بع���د ھ���ر دو ايرانن���د س���ال  

ھ��ا، در اي��ن س��ی س��ال نح��س  فق��ط ورا در اي��ن س��ال. ان��د  ش��دهھ��ا ب��زرگ بچ��ه
ی شوراھا را به عل�ی  سرکوفت آزادی در کشور مت%شی شدهنکبتی، بارھا 

عزي�زم، ب�اور ک�ن اينھ�ا ھ�م «: بوس�د خندد و او را می پيرمرد می. زده است
  » .گونه که استالين نماند مانند؛ ھمان نمی

  . بوسد ھای گرم و دوست داشتنی او را می و باز گونه
ھ�ا  ماند؛ چيزی که بخواھد ان�سان ھيچ چيز نمی. زندگی اين است«

  ». سانسور و خفقان، تحقير استو انسان را تحقير کند؛
ح�ا= خيل�ی . نوي�سد ی يادداشتش می ھا را در دفترچه علی اين واژه

  ...ھای ورا  بابا بزرگ نوهابا بزرگ شده است؛وقت است ب
  

   مي:دی٢٠٠٨ ماه مه ٢۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٦

 

  

  ھای بودن لحظه

  

  

ت���راش  پيچ���ی، حي���اط آن س���نگ ک���ه م���ی» ب���اغ«از پ���يچ خياب���ان   
ت�وانی ت�صور کن�ی ک�ه آن  م�ی] خيل�ی بع�دھا[جا ک�ه بع�دھا  گورھاست؛ ھمان

ای              اه ب������راق را ک������ه ب������ه ش������کل کت������اب گ������شودهس������نگ مرم������ر س������ي
ان��د، س�مت راس��تش اس��مت را بنوي�سند و س��مت چ�پش ت��اريخ تول��د و  تراش�يده

  . ت رامرگ
ھ�ا چق�در باش�د، ک�ه  ی حرف م، اندازه ھم زده بودم که اندازهبا چش

  ! بتواند مرا در سنگ گوری اين چنينی نمايش دھد؟
ھ�ايی ک�ه م�دلی  ھ�ای گون�اگون س�نگ  پ�ر اس�ت از گون�هکنار حي�اط

ش��ود روزی ک��ه ديگ��ر  ھ��ستند ب��رای گورھ��ای م��ايی ک��ه ھن��وز ھ��ستيم و م��ی
نويم و ديگر عاشق نشويم و ديگر نبوس�يم و نباشيم و ديگر نبينيم و ديگر نش

  ... ديگر ياری را در آغوش نکشيم، يا نتوانيم و
ي���ا م���ث% کين���ه و درد نداش���ته باش���يم؛ دوران���ی ک���ه س���نگينی اي���ن 

ھ��ای گ��ور س��نگين و س��ياه مرم��رين، م��ا را انگ��ار ک��ه ب��رای آرام��شی  س��نگ
  . ھمين...کنند و  مطبوع و ماندنی وسوسه می
، مط�ب دکت�ر روان�شناس م�ن اس�ت؛ ب�ا پ�%ک کنار ھمين ساختمان

ی اصلی  ی تکراری؛ سيزده آ؛ =بد به نيت اين که سيزده  سيزده؛١٣شماره 
ھمان دکان سنگ گورتراشی است و اين جا فقط محل گذری است ک�ه زي�اد 

  ... آه... آ...آ...نبايد به آن دل بست؛ آ
م را ب�اران باري�ده اس�ت و م�ن چت�ر. زن�م زنم، نه زن�گ م�ی در می  

تک��انمش ک��ه ن��م ب��اران را وارد  بن��دم و زي��ر س��ردر مط��بش م��ی ھمانج��ا م��ی
ب�از در را ھمي�شه خ�ودش . کن�د خ�ودش در را ب�از م�ی. راھرو نک�رده باش�م

دھ�د و ت��ا  کن�د و س�گ کوچول�وی ن�ازی از =ی پاھ�اش خ�ودی ن�شان م�ی م�ی
ش ام که آيا ب�راي جنباند و سرکی به کيف دستی بيند غريبه نيستم، دمی می می

  چيزی در چنته دارم؟ 
آورد و ک�ار   ب�ا= م�ی،چپان�د دکتر قدغن کرده است که زياد که م�ی

ھر دو اتاق ويزيتش پرند و من به اتاق�ک . ھا دھد و از اين حرف دستش می
ک�شد و  اش در آغوش�م م�ی با ھم�ان لبخن�د ھمي�شگی. شوم انتظارش روانه می

  . دھد ام نشان می اش را از ديدن دوباره شادی
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 ان�دازد ک�ه زودت�ر بي�ا ت�و؛ دکتر نگاھی به بيرون م�ی. س بارانمخي
   !ای بيا تو تا بيشتر خيس نشده

که ھم چتر دارم و ھم بارانی، ب�از دل�م غ�نج . آيد از باران بدم نمی
 باران بدوم و خيس شوم و س�رم را زي�ر شرش�ر یھا تو زند که مثل بچه می

ت�ا پ�يش از خف�تن زي�ر [را ھ�ای ب�ودن  ی لحظ�ه رم ک�ه ھم�هباران با= نگ�ه دا
ھ��ای ب��ودن را زي��ر  ی لحظ��ه  آری ھم��ه]س��نگينی آن س��نگ مرم��رين قيمت��ی

  . ريزش اين بارانھای موسمی و دايمی به درون بکشم
د؛ ب����ا ش����ير و بي����سکويت ک����ه از آور ای ب����رايم م����ی ف����ورا قھ����وه

شمار دکترھايی است که مط�بش پ�ر اس�ت از مھرب�انی و ميزب�انی و  انگشت
 وي��زيتش را پ��ر از س��نگ و ش��مع ک��رده اس��ت و از م��ن دو ات��اق. ھم��دلی

خواھ��د خ��ودم انتخ��اب ک��نم کج��ا دوس��ت دارم ويزي��ت ش��وم و روی ک��دام  م��ی
ی ب���از   پنج���ره دوس��ت دارم در ات���اقش ب��ا ي��ا دراز بک���شم؛،ص��ندلی بن���شينم

  ! آورم؟  باشم، يا در ھوای خفه ھم دوام میميھمان
. دان�د م�ی.  اس�تخندم که اينجا چقدر جا برای نف�س ک�شيدن ب�از می

  . دانم من ھم می
سری ب�ه دست�شويی . ورمآ بارانی را درمی. کنم ھا را باز می پنجره

زنم ت�ا دوب�اره ت�ه آراي�شم را ف�يکس و مي�زان ک�نم، ت�ا از ک%فگ�ی زش�تی  می
ان��د، ي��ا وز  ام ک��ه موھ��ام ت��و ب��اران خ��يس ش��ده =ب��د خي��ال ک��رده. ي��رون بي��ايمب

کمرنگ شده است، يا کمی از سياھی مداد ام  اند و يا رنگ رژ نارنجی کرده
 دوباره به گل و گردنم ،عطری را که ھمراه دارم. چشمم پايين ريخته است

=ی زن��ی اس�ت ب��ا. او ھ��م ت�ر و ت��ازه اس�ت. ت��ر باش�م پاش��م ک�ه ت��ر و ت�ازه م�ی
بين�ی ک�ه  زن�د و ھمي�شه م�ی بلن�د ح�رف م�یشصت سال، توپر ک�ه ھمي�شه بلند

 من ھم مث�ل شد اگر می... آخ. راضی استش ا چقدر از کارش و از زندگی
داش��تم و اي��ن ھم��ه اح��ساس حق��ارت  درس�ت مث��ل او اعتم��اد ب��ه نف��س م��ی...او

  ... کردم نمی
  ! چه آرزوھايی؟

ای  آورد و چن�د دقيق�ه اش را و سه گوشی تلفنش را ھم�راه م�ی قھوه
دان�د ح�الش  گويد که رفته است دکت�ر و نم�ی اش برای دخترش می از نگرانی

س��يگاری ھ��م ب��ه م��ن تع��ارف . کن��د بع��د س��يگاری روش��ن م��ی. اس��تچگون��ه 
  » خب، اين ھفته چطوريد؟«: پرسد کند و می می

  » .ای حرف بزنم خواھم از موضوع تازه امروز می. بد نيستم«
ای قھ�وه  زنيم و جرعه ھر دو به سيگارمان پکی می. کند نگاھم می

  : بندم که ھا را می چشم... روش و من
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ن�ه ن�ه . شناس�مش چھارس�ال اس�ت م�ی/ که سيزدهزن آشنايی است«
چند بار ھ�م تلفن�ی . ام چند بار با او قھوه خورده. شناستدوستم نيست، فقط آ

، کت���اب و تق���ل ک���ردهاش را من یگ���اه از ب���س اح���ساس تنھ���اي. اي���م ح���رف زده
پنجاه سال اس�ت ب�ا . اش خبر دارم از زندگی. ام ای ھم به او قرض داده مجله

ب�ا م�ردش ... و ت�ازه... دو ت�ا بچ�ه و دو ت�ا ن�وه دارد. کن�د مردی زن�دگی م�ی
آنق�در .  انگ�ار اس�ير آورده اس�ت.کن�د مثل يک اسير بدبخت جنگی رفتار می

ی  ي�ک رابط�ه. ط�ور مرد ھ�م ھم�ين. شود کند که من حالم بد می تحقيرش می
   »...اه. ی تحقير مضاعف دو طرفه

رص�تی زن�د و ح�ا= ف در مط�ب ھ�م زن�گ م�ی. زن�د تلفن زن�گ م�ی
و باز ياد آخ�رين تلف�نش بي�افتم ک�ه ... است که من خودم را جمع و جور کنم

  !دانست نوشتنم را تبليغ خيانت به شوھر می
اين ھمان زنی نيست که نگران رختخواب دختر چھ�ل «: پرسد می  

اش اس��ت؟ آن وق��ت ت��و ب��ا او رابط��ه ھ��م داری، و =ب��د انتظ��ار داری  هس��ال
ت�ر از  ھ�ا ميليتان�ت دانی ک�ه اي�ن زن کشد؟ نمیبرايت دست ھم بزند و ھورا ب

اش  ات خن���ده کنن���د؟ آدم از س���ادگی مردھ���ا زنجيرھاش���ان را تروخ���شک م���ی
  !!خواستی به  راه راست ھدايتش کنی؟ نکند می. گيرد می

س�اعت،  اي�ن ب�ار ي�ک. خن�دد او ھ�م م�ی. خن�دم ب�ا چ�شمان خ�يس م�ی
اش را   قھ�وهتظ�اربيم�ار بع�دی دارد در ات�اق ان. س�اعت و ن�يم ش�ده اس�ت يک
ق��رار بع��ديمان ش��انزده اوت، ي��ازده ص��بح ھم��ين . ش��وم بلن��د م��ی. نوش��د م��ی

  . جاست
  .  حا= ديگر دکان بغلی خيلی وحشتناک نيست

  
   مي:دی٢٠٠٧ اوت ١٣
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  !آن روز که ھوا خوب بود

  

  

قدم زنان رف�ت ت�ا کن�ار رودخان�ه . ھوا خوب بود. روز خوبی بود
ھ��ا را ب��ا=  دس��ت. روی نيمکت��ی نش��ست. ت ک��ردو درازای س��احل را زي��ار

وار از  نفس عميقی ک�شيد، ت�ا ن�م ب�اران ش�ب مان�ده را ک�ه ح�ا= ش�بنم. گرفت
  . کرد، به درون بکشد روی اين ھمه برگ و گلبرگ سرريز می

وقت�ی درد . ای داش�ت برای خوشبختی تعريف ساده. خوشبخت بود
کس نيست، رل من�شی  چنداشته باشی، وقتی مجبور نباشی برای کسی که ھي

خوشبختی يعنی اين که ھ�ستی و . را بازی کنی، ھمين عين خوشبختی است
ھ�ا ب��دش  از س�ايه. س�ايه ني�ستی. چ��ه س�اده. یدان�ی ک�ه ھ�ستی و خوش�بخت م�ی
  .آمد می

فکر ک�رد ش�ايد اول . قرار نگرفته بود. ساعت نه رسيد به سلمانی
ش�د؛ وق�ت داش�ت؛ ول�ی صبح کسی آنجا نباشد و کلوديا برايش وقت داشته با

ھا و آب و رودخانه و  از ساعت ھشت تا نه را لب رودخانه با پرنده. ديرتر
ش��ان ت��وی آب ب��ود، ع��شق ک��رد و ح��ا=  ھ��ايی ک��ه ت��ا نيم��ه، تن��ه آن درخ��ت

ت��ر ب��شود؛ موھ��ا را رن��گ کن��د و  ت��ر باش��د؛ خوش��گل خواس��ت خوش��گل م��ی
  !  ھمين سادگیاند، =پوشانی کند؛ به نمکی شده/گلگيرھا را که کمی فلفل

از ن��ه ت��ا ده و بي��ست دقيق��ه ک��ه کلودي��ا . ھ��وا ھمچن��ان خ��وب ب��ود
  . شد برايش وقت باز کرد، بايد سرش گرم می

ن��انوايی و /رس��توران/ی بغل��ی ک��ه معج��ونی از کاف��ه چپي��د ت��و کاف��ه
ب��ر . ی جان��داری خري��د و س��ينی را برداش��ت و آم��د بي��رون قھ��وه. قن��ادی ب��ود

شيک را زير چترھای آفتابی عنابی رنگ�ی خيابان چند دست ميز و صندلی 
ھای چ�وبی ت�راس کاف�ه، پتوھ�ای لطي�ف  روی چند تا از صندلی. چيده بودند
گذاشته بودند که =بد اگر ھوا برايش ملس بود، پت�و را » تاکرده«عنابی را 

بکشد روی پاھاش و از مي�دان در ن�رود؛ ي�ا مي�دان را ب�رای بادھ�ای ش�رزه 
  . باز نگذارد

قھ��وه در اي��ن ھ��وای مل��س . پت��و را ک��شيد روی پاھ��اش و نش��ست
چن�د جرع�ه را ب�ا ل�ذت نوش�يد، بع�د م�رد خ�وش . چ�سبيد ص�بحگاھی چ�ه م�ی

ميزھ�ا پ�ر بودن�د و ج�ايی ب�رايش . کن�د ای را ديد که ب�ه ميزھ�ا نگ�اه م�ی قيافه
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لبخن�د . توانيد سر مي�ز م�ن بن�شينيد اگر دوست داريد، می. صداش کرد. نبود
   ...  مھرآميزی و
بگ��ذاريم ب��رای . باي��د ب��روم... ام و  خ��وردهص��بحانه. س��گزارمسپا

ی  م�رد درس��ت مث�ل ي��ک س��که. ی بع��د و لبخن�د ديگ��ری ميھم�انش ک��رد دفع�ه
ھا ميگويند اگر کسی اول صبح پي�دا کن�د،  کوچولوی يک سنتی بود که آلمان

  . آورد تمام روز برايش شانس می
ھ�ای روب�رو را و   مغ�ازهک�رد و ھا را نگ�اه م�ی رفت و آمد اتومبيل

رود آنج��ا و آن ک��ت ش��يک  اي��ن ک��ه آن بوتي��ک روبروي��ی ک��ه ب��از ش��د، م��ی
کن��د؛ اگ��ر رنگ��ش ب��ه ص��ورتش بياي��د و اگ��ر  تاب��ستانی راھ��راه را پ��رو م��ی

دو پ��رده /ھ��ايی ک��ه يک��ی زن. ش��ود س��ايزش را داش��ته باش��د؛ خيل��ی خ��وب م��ی
طور  ھمين. يستولی مھم ن. کنند تر لباس پيدا می گوشت بيشتر دارند، سخت

ط�وری  که بود، خودش را دوست داشت و مردی که دوس�تش داش�ت، ھم�ين
  . دوستش داشت

  » .شوی تر می مانی خوشمزه تو شرابی، ھرچه می«
  ...ی شراب ديشبی را دوباره مزمزه کرد و با لبش مزه

  
ای را ب�ه دنب�ال و ب�ا  ک�شيد و بچ�ه ای را م�ی پوشی کال�سکه زن سياه
زد و دام�ن م�ادرش  بچ�ه زر م�ی. گفت اش بد و بيراه می هبدزبانی به پدر بچ

موھ��ا را ش��انه نک��رده، ول ک��رده ب��ود . ای ش��رقی داش��ت قياف��ه. ک��شيد را م��ی
. بچه ھم س�ر و وض�ع مرتب�ی نداش�ت. ک%فه و عصبی بود. ھاش  شانهیرو

  . د، خيلی بدنما نبودپوشي میھا را ھم درست  با اين ھمه اگر ھمان لباس
ه نکرده بود کف�ش و ج�ورابی ب�ه انگار حوصل. بوددمپايی پوشيده 

ت�ر ک�ه  شاس�ی کال�سکه را ک�شيد، آن را کن�ار دو مي�ز آن ط�رف. ش بکشديپا
ب��ا خ��ستگی م��اتحتش را روی ص��ندلی . ب��ود، پ��ارک ک��ردح��ا= ديگ��ر خ��الی 

زد، ب��ا خ��شونت روی ص��ندلی  چ��وبی ن��شاند و بچ��ه را ک��ه ھمچن��ان زر م��ی
ی  اي�ن کاف�ه. ای بي�اورد ه ب�رايش قھ�وهکسی را نداشت ک�. اش تمرگاند کناری

  . نداشت» گارسن«سلف سرويس 
دي��د، ن��ه  ت��ر م�ی س��اعتی نش�ست و زن از ھم��ان دو مي��ز آنط�رف ن�يم

ی  انگ�ار ھم�ه. حوص�له شنيد که چه تلخ است، چه بد زبان است و چه بی می
ی ترورھ���ای ع���الم را قلمب���ه چپان���ده بودن���د ت���و دل س���ياه  ھ���ا و ھم���ه جن���گ
داد ک��ه زم��انی ب��ا  م��ی از ش��لوارش ب��ا=تر ب��ود و ن��شان م��یاش ک��ه ک پوش��يده

حوصله بوده، برای خودش خري�د رفت�ه، بل�وز کوت�اه م�د روز خري�ده، و آن 
  . را با شلوار جين شيک و مد روزی ست کرده است
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ی تمرگي�ده  آن بچ�ه. آمد ريختی از ھيکلش پايين نمی حا= ارزن می
اش بزن�د و نب�ود، روال  م�رده که انگار منتظر چيزی بود تا به ش�کم ص�احب

س��ينی قھ��وه را برداش��ت ت��ا آن را ب��ه کاف��ه . بلن��د ش��د. دان��ست ک��ار را نم��ی
به س�ر مي�ز زن ک�ه رس�يد، ب�ا لبخن�د روز بخي�ری گف�ت ک�ه اينج�ا . برگرداند

اگ��ر برايت��ان م��شکل اس��ت، برايت��ان . س��لف س��رويس اس��ت، گارس��ن ن��دارد
ک�ه يک�ی پي�دا ش�ده اس�ت و از اين . زن سرش را با= گرفت. ای بياورم قھوه

پرس��د،  در اي��ن ش��ھر پ��رت و دور افت��اده ب��ه زب��ان خ��ودش اح��والش را م��ی
  : تشکر سردی کرد و گفت. اخمش باز نشد. تعجب کرد
  » .ممنون. اين پول. توانم بينيد که نمی می«

رف�ت داخ�ل . س�اعت ھن�وز ن�ه و ن�يم ب�ود. سر گفتگو باز ش�ده ب�ود
ای ک�ه  چيز خوش�مزه. لو سفارش دادکافه و چيزکی ھم برای دخترک کوچو

س�ينی را . ی دخت�رک بي�اورد ھای از اشک خشک ش�ده شايد لبخندی به چشم
زن ھم��انطور ک��ه . گذاش��ت روی مي��ز زن س��ياھپوش و راه افت��اد ک��ه ب��رود

  : اش گرم بود، زيرلب گفت سرش با بچه
  » خواھيد بنشينيد؟ نمی«

بيرن�گ ھ�ای اي�ن زن�ک ب�دعنق  صبح ب�ه آن ق�شنگی اگ�ر ب�ا ح�رف
در . مرس��ی، س��اعت ده باي��د ب��روم«: ب��ا اي��ن ھم��ه گف��ت. ش��د ش��د، ب��د م��ی م��ی

  » .سلمانی ھمين بغل قرار دارم
  : نگاھی به ساعتش کرد و زير لب گفت

  » .ساعت است ساعت ھم نيم نيم«
 کس��اندويجی را ک��ه ب��رای دخت��ر. ص��ندلی را ک��شيد جل��و. نش��ست

. رس�ن را ب�ازی ک�ردارل گ. ی زن را ني�ز قھ�وه. خريده بود، گذاشت جلوش
خواست  نمی. شد به چشمش نگاه کند روش نمی. دشوزن گذاشت تا پذيرايی 

دانست اگر نگاھشان به ھم گره بخ�ورد،  می. چشمش به چشمش دوخته شود
بع�د . ل�ب زي�رينش را گ�از گرف�ت. کمی صبر ک�رد. خودش را لو داده است

س�رازير نگ�اھش را ب�ه زن دوخ�ت و اش�ک از چ�شمش . سرش را بلند کرد
  . شد

س��اعتش را نگ��اه . ش��د روز ب��ه اي��ن خ��وبی داش��ت خ��راب م��ی... اه
انگ�ار . ھا ھمچن�ان روی س�اعت ن�ه و ن�يم ميخک�وب ش�ده بودن�د عقربه. کرد

ھ��ای دني�ا در س��اعت ن��ه و ن�يم ص��بح روز ھف��تم م�اه م��ه از ک��ار  تم�ام س��اعت
  . افتاده بودند
  » .تان سرد ميشود قھوه«

زن ب�از نگ�اھش .  را دي�ده اس�تاش بروی خودش نياورد که گري�ه
بچ�ه ھن�وز ون�گ . قھوه را برداشت و تل�خ و س�ياه، آن را ھ�رت ک�شيد. کرد
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ای از آن را ب�ا چنگ�ال ب�ه دس��تش  س�اندويچ را تک�ه تک�ه ک�رد و تک�ه. زد م�ی
توان�ست از  چط�ور م�ی... اه. اش را خاراند بچه آن را چنگ زد و بينی. داد

  شر اين زنک رھا شود؟ 
  » برم؟  سر میتان را حوصله«

دان����ست  م����ی. خواس����ت دروغ گفت����ه باش����د نم����ی. چي����زی نگف����ت
آنق�در ش�نيده و . ش�وند ھ�ا ع�وض م�ی ھاشان يکی است؛ فق�ط ھنرپي�شه داستان

که ديگر حوصله نداشت ھمان فيلم را ] تجربه کرده بود... و اه[خوانده بود 
  . از اول تماشا کند

ت لعنت��ی اگ��ر اي��ن س��اع. س��اعت ھن��وز ھمانج��ا ب��ود. چي��زی نگف��ت
ی زن پر  فنجان قھوه. کرد ای برای گريز پيدا می خورد، شايد بھانه تکان می

  ... ونگ ونگش ھمچنان در طنين... اش خالی و شکم بچه. بود
  » !ام را سر بردی حوصله... ده بجنب... زود«

حوص�لگی را در  پايي�دش، تلخ�ی ب�ی انگار زن که زي�ر چ�شمی م�ی
خواس�ت و ح�ا= آن  گ�وش مج�انی م�ی. نب�وداما برايش مھم . اش خواند چھره

ب��ه جھ��نم ک��ه . ش��د ب��ه جھ��نم ک��ه روزش خ��راب م��ی. را ش��کار ک��رده ب��ود
  ... کند که ، ديگر چه فرقی می٣٢وقتی من نباشم. رفت اش سر می حوصله

  .پ%سيد باغچه داشت می
  .ساعت بعد بلند شد و رفت، اما نه به سلمانی نيم
  

   مي:دی٢٠٠٧ ژوئيه ١۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   اشاره است به شعر فروغ فرخزاد- 32

 ...ديگر چه فرقی دارد که باغچه باشد يا نباشد وقتی من نباشم،
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  يک ھفته با تو

    

تنھای تنھا و م�ردی ب�ود انگ�ار در . من تنھا بودم. اولش تو نبودی  
خواس�ت س�گش را ب�ه ج�ان  زيرزمينی که سگی داشت؛ مرد کوچکی که می

پير شده ب�ود و . من بياندازد، اما سگش دندانی نداشت که بتواند گازم بگيرد
  . مرد ھم پير شده و مرده بود. کوچک

ای نش��سته  ی فقيران�ه نج��ا بودن�د ک��ه س�ر س��فرهچن�د م�رد ديگ��ر ھ�م آ
مرد، لباس درازی به تن داشت، مثل مردھای قرون وسطايی که در . بودند

اين ب�ازار ق�رون وس�طايی پ�يش از عي�د نوئ�ل در ش�ھر بغل�ی دي�دم و خوش�م 
يکب�ار رفت�يم و . گف�ت بي�ا ب�رويم آنج�ا ش�راب گرم�ی بنوش�يم ربک�ا م�ی. نيامد

م نيامد؛ ولی اين م�رد پي�ر ب�ا لباس�ی ب�ه بلن�دی اص% از اين شراب داغ خوش
ک�شيد س�ر س�گش و او را ب�ه  لباس ھمان مردان قرون وسطايی، ھی داد می

=ب�د ديگ�ر دن�دانی . توانست گازم بگي�رد ولی سگ نمی. انداخت جان من می
  : گفتم می. نداشت

ت�وانی از چي�ز ديگ�ری  تو حرف ديگری بجز نفرت نداری؟ نمی«
  » حرف بزنی؟

اش   خيلی پير بود، پير شده و مرده بود، و با آن لباس عرب�یمرد،
س�گش يکب�ار س�عی . ت�ر شد و سگش ھی پيرت�ر و کوچ�ک تر می ھی کوچک

ھ�اش  پيچيده بود به پر و پ�ای م�ن، ول�ی دن�دان. يادم ھست. کرد گازم بگيرد
بع�د ت�و را دي�دم ک�ه ي�ک ذره چرب�ی ب�ه ... نمي�دانم... کنده شده بودند، يا کند

ترکيب��ی داش��تی و روی مب��ل خ��وش  ري��ش خ��وش. ق��دت بلن��د ب��ود. ودتن��ت نب��
. ھ��ات ش��کل م��ن بودن��د بچ��ه. ای نش��سته ب��ودی و ش��ش ت��ا بچ��ه داش��تی ق��واره

مث�ل وقت�ی ک�ه ت�و در خيال�ت م�را . حا= را نگاه نکن. شان قشنگ بودند ھمه
  . کنی ھام زيبا تصورم می بينی، يا از نوشته زن زيبايی می
ھای تو را ک�ه ش�کل م�ن بودن�د،  من بچه. دمان خيلی شلوغ بو خانه

... ھ�ات تو زنت بلژيکی ب�ود و انگ�ار م�ادر بچ�ه. بوسيدم کردم و می بغل می
ات ک�ه ھم�ان  تو مرا دوست داشتی، ولی بايد به ش�ش ت�ا بچ�ه و زن بلژيک�ی

  . رسيدی ی بزرگ بودند، می جا در ھمان خانه
. بچه ھم نداش�تم. دمنه اين که تنھا باشم، آنجا تنھا بو. من تنھا بودم

ی ت�و ک�ه چ�شمانی مي�شی و بوس�يدنی  ی ش�ش بچ�ه ھ�ای ت�و، ھم�ه ی بچ�ه ھمه
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چ�شمان م�ن رن�گ ديگ�ری داش�تند، . مال من بودن�د. داشتند، شکل من بودند
: گفتند ھمه می. خيلی قشنگ بودند. ھای تو قشنگ بودند اما مثل چشمان بچه

 ھ��م نب��ودی ک��ه زن ت��و موق��ع زائي��ده ش��دن اينھ��ا حت��ی اينج��ا. عجي��ب اس��ت«
  » .ھاش شکل تو بشوند، ولی شکل تو ھستند بلژيکی به تو نگاه کند و  بچه

ک�ردم  آن زمان دوستت داشتم و داش�تم فک�ر م�ی. من دوستت داشتم
ببين�يم . شود که اگر بشود يک ھفته با ھم بودن را تجربه کنيم، چه خوب می

  شود با ھم زندگی کنيم؟  می
آمدی، مرا  شتی، ولی در اين فاصله میتو جلسه داشتی، نشست دا 

ای  رفتی، انگار از عمر يک ھفت�ه ھربار که می. رفتی بوسيدی و باز می می
ماندم و تو، ھر بار که وقت  من منتظرت می. دزديدی زندگی مشترکمان می

ھ�ای  بوسيدی، ھر بار ک�ه گون�ه کردی بيايی پيش من، ھر بار که مرا می می
ھ�ا  آن لحظ�ه. شد بردی، زمان متوقف می رو میخوشفرمت را در بناگوشم ف

بوس�يدی، زم�ان  ام را م�ی ام را و س�ينه بوس�يدی، دس�تم را و گون�ه که مرا می
ديگ�ر ک�ار . ک�ردی ام نم�ی زدی، ديگ�ر ک%ف�ه انگار ديگر غر نم�ی. ايستاد می

رفتی و من دوباره ساعت را  کرد، باز می نداشتی، اما باز کسی صدايت می
  !چرخد؛ آن ھم با چه سرعتی  افتاده است و میديدم که راه می

ھ�ای ت�و را ک�ه ش�کل  ک�ردم و بچ�ه حا= وقت می. گفتم من ھيچ نمی
تاشان در يک جشن عروسی کنارت روی مبلی  سه. بوسيدم خودم بودند، می

ش�ان  اما ت�و از ھم�ه. شان قشنگ بودند؛ شکل من بودند ھر سه. نشسته بودند
ق�دت بلن�د ب�ود و ري�ش . ت�ر ب�ودی ش تي�پم�ان خ�و قشتگ تر ب�ودی، از ھم�ه

راس�تی از ک�ی ت�ا . ک�رد، خيل�ی خواس�تنی ب�ود خوش ترکيبت که نوازشم م�ی
بينم�ت ري�ش داری؛ ت�و عک�ست ک�ه  ای؛ چ�را ھروق�ت م�ی حا= ريش گذاشته

انگار موھايت را باشامپوی خوشبويی شسته ب�ودی ک�ه خيل�ی . ريش نداشتی
اي�ن ھم�ه خ�وش حال�ت ت�صور ھيچگ�اه موھاي�ت را . خوش حالت شده بودند

بايد شامپوی گرانقيمتی باشد که موھايت را اي�ن ھم�ه خوش�فرم . نکرده بودم
  . کرده است

ات  تر بودی؛ ھم از من، ھم از شش ت�ا بچ�ه ی ما قشنگ تو از ھمه
ح��ا= م��ا ق��رار ب��ود ي��ک . ھ��ای م��ن بودن��د ک��ه ش��کل م��ن بودن��د و انگ��ار بچ��ه

  ! توانيم با ھم زندگی کنيم؟ م میای آزمايشی با ھم باشيم که ببيني ھفته
گ��اه ت��و را اي��ن ھم��ه  گف��ت ھ��يچ م��ی. ات ناراح��ت ب��ود زن بلژيک��ی
ھای تو ھ�م ک�ه ش�کل م�ن بودن�د، خيل�ی خوش�حال  بچه. خوشبخت نديده است

آمدن�د ت�و بغ�ل م�ن؛ البت�ه فق�ط آن زم�ان ک�ه ت�و ک�ار  چ�ون راح�ت م�ی. بودن�د
گذاش�تی؛ ھم�ان زم�ان  یرفتی و م�را تنھ�ا م� داشتی؛ که جلسه داشتی؛ که می
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چرخيد و  چرخيد؛ که خورشيد می ی زمين می چرخيد؛ که کره که ساعت می
  . تو نبودی

ت�و ک�ه . ت�ر مي�شد ھا بود، ولی آھسته آمدند گردش عقربه آنھا که می
خندي�دی و لبخن�دھای  تو م�ی. خنديدم من می. شدند ھا قفل می آمدی، عقربه می

انگ�ار منتظ�ر . خنديدن�د س�اعتھا ھ�م م�ی. تو در گوش�م ن�وای دلپ�ذيری داش�تند
  . ماندند که کاری برای تو پيش بيايد می

گي�ری ک�ه زم�ان ک�%  دانم چرا اين يک ھفته را مرخ�صی نم�ی نمی
بايستد و ديگر حرک�ت نکن�د و م�ا بت�وانيم ب�رای ھمي�شه ب�ا ھ�م باش�يم؛ ب�رای 

  ھميشه با من باشی؟ 
ھفته تم�ام ش�ده ب�ود آمد؛ وقتی که ديگر يک  اينھا را بعدھا يادم می

من تو . ھا ھم لق شده بودند و از بس تو رفته بودی و برگشته بودی، عقربه
خورن��د؛ ب�ا اي��ن ھم��ه  ھ��ا ل�ق ل��ق م�ی دي�دم ک��ه عقرب�ه بوس��يدم، ول�ی م��ی را م�ی
  . ھات شيرين بودند؛ خيلی شيرين بودند بوسه

ی ديگ�ر،  ات را بگذاری و بيايی تا ي�ک ھفت�ه شود زن بلژيکی نمی
ھ�ای س�اعت نتوانن��د  ر ب�دون ھ��يچ ک�اری ب�اھم باش��يم؛ ت�ا ديگ�ر عقرب��هاي�ن ب�ا

  شود؟  تکان بخورند؛ نمی
  . ھای تو مثل منند، شکل منند نگاه کن تمام بچه

  !نگاھشان کن
  

   مي:دی٢٠٠٨ دسامبر ٢٨
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    عيال حاج آقا خاطی

  
  

چه خوب که تلف�ن ... الھی قربونتون برم... وای سکينه خانم جون
آی ...  م�شتاق دي�دار... نخير... ھای شما از احوالپرسی... ممنون.. .کردين
ببخ�شين س�کينه خ�انم ... زيرشو بک�ش پ�ائين... باشاجاق مواظب ... کوکب
آفتاب�ه ... ده بجن�ب زن... آی کوکب... اين دختره واقعا شلخته است... جون

  ... رو بده دست آقا
... ربون دھنت�ونق... کردم عرض می... بله... فرمودين می... خب

م��ن لچ��ک ب��ه س��رو راه ان��داختن، فک��ر » وبل��وگ«از وقت��ی ح��اج آق��ا ... بل��ه
ی ح�ضرت ابوالف�ضل راه بن�دازم  کردم برای نظر قربونی ھم شده، يه سفره

خ�دا از دھنت�ون ... قربون دھنتون ح�اج خ�انم... ممنون.. بله... که ھمه بيان
يعنی شما ... نخير... اشو بکشين خواستم شما زحمت روضه بله می... بشنفه
  !... چيه؟» وبلوگ«دونين  نمی

شما که ماشاk ماشاk خ�تم عل�م و ... خجالتم ندين شما رو به خدا
ی  وk دور از جونتون اين حاج آقای ما از بس به اين ضعيفه... معلوماتين

ی  البته ھمه... مرا راه انداختن» وبلوگ«... بله... لچک به سر لطف دارن
ک�شم،   م�یش�ام ي�ا ناھ�اروقتی بن�ده دارم ... بله... کنن شو خودشون میکارھا

 ماش��اk ... بعل��ه...ه و ش��عرھايی را ک��ه خودش��ون نوش��تنمي��ان ت��و آش��پزخان
کت��اب ...نوي��سن ھ��م م��ی» نق��د«... ت��شريف دارن» باس��وات«ماش��اk خيل��ی 

ع�رض ...بل�ه... ھ�ستن»باس�وات«ع�رض ک�ردم ک�ه خيل�ی ... ک�نن چاپ م�ی
ی  ھم��ه... بعل��ه... خ��وونن س��کينه خ��انم ج��ون ش��عر ب��رای م��ن م��یک��ردم  م��ی

کوک�ب، بب�ين ... ک�شن ھاشو خودشون ب�ا دس�ت مب�ارک خودش�ون م�ی زحمت
  !... خوان حاج آقا چی می

چي��ه؟ وای س��کينه خ��انم » وبل��وگ«دون��ين  واه؟ چط��ور ش��ما نم��ی
 کف�ن ک�ردم ش�ش ت�ا پ�سرمو... دس رو دلم نذارين... وk... نه وk... جون

... کوک�ب... ش�ما را ب�ه خ�دا بي�شتر از اي�ن خج�التم ن�دين...  اگه دروغ بگ�م
  ... ببين حاج آقا چی ميگن

ھ��م ... بل��ه... ی اول م��اه ع��رض ک��نم ک��ه ب��رای ش��ب جمع��ه... بل��ه
خ�دا ش�ما ... بل�ه... بنده بلن�د باش�ه» وبلوگ«شگون داره و ھم انشاk بخت 
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ب�رام خري�دن ک�ه ش�بھا ھ�م » ب�وک ن�وت«ي�ک .. رو از بزرگی کمت�ون نکن�ه
  . ميز از اون تو نشونم ميدن/ميذارن تو بغلشون و کلی چيز

kخدا ح�اج آق�ای ش�ما رو ھ�م ب�ا=ی س�رتون حف�ظ کن�ه... ماشا ...
» ب�وک ن�وت«ب�ه اي�ن ... س�کينه خ�انم ج�ون... ممن�ونم... بل�ه... نخي�ر... بله

kان�شا kی  واس�ه يک نظر قرب�انی آوي�زون ک�ردم و منتظ�رم ش�ما ک�ه ان�شا
] س��ه ت��ا ص��لوات[زي��ارت و س��ياحت ت��شريف ميب��رين ب��ه مرق��د مطھ��ر ام��ام 

ی اس�تفاده  ببرين اينا رو  برام طيب و طاھر کنين و از مت�ولی اونج�ا اج�ازه
کوک�ب؛ کج�ايی خب�ر ... رو ھم برام بگي�رين» نوت بوک«و » وبلوگ«از 

  ... مرگت؛ ببين حاج آقا چيکار دارن؟
ای ... ھرچ�ی بفرم�ائين، تق�ديم مي�شه. ..روی چشمم... چشم... بله

بل�ه س�کينه خ�انم ... بعل�ه... شما را به خدا دس�ت رو دل�م ن�ذارين... داد بيداد
دل�م ... خ�ب... ک�نم ن�ه خي�ر گري�ه نم�ی... ی آق�اس کوک�ب ھ�م ص�يغه... جون
اي�ن ... ول�ی ... آوردن ھ�ا را ت�و خون�ه نم�ی البت�ه ت�ا ح�ا= ص�يغه... سوزه می

چق�در ف�س ... کوک�ب... تو مملکت امام زم�ان. زدندفعه ديگه حرف آخرو 
  کنی؟  فس می

ح�اج آق�ا گف�تن م�ن خ�انمم و ... باي�د ک�ار کن�ه... ا=ن ھشت ماھ�شه
دس��ت رو دل��م ن��ذارين س��کينه ...  آخ....ش��اگرده م��رده خون��ه اي��ن کوک��ب ذلي��ل

خب من ھم شش تا ش�يکم زائي�دم ... آدم بايد به داده رضا باشه... خانم جون
 ب�ا ی کارھ�ای فرھنگي�شونو عوض�ش ح�اج آق�ا ھم�ه... روز افت�ادمکه به اين 
ش�عر ... ن�ه... نه نه.... دارم و » سوات«خب من چند ک%س ... من ميکنن

... البت�ه... ميخ�وان م�نم مع�روف ب�شم... که ميگن ب�ه اس�م م�ن چ�اپ ميک�نن
... بي���اد» ب���وک ن���وت«ھ���ا ت���و  م���يگن خ���وب ني���ست اس���م ض���عيفه... اس���مم 

  ... دونم خودمم ولی خودم که می. ..بله... مسعتاره
ا؛ چي�زی ب�ه ح�اج آق�ا نگين�...  آق�اتونج�ون ح�اج... شما را به خ�دا

ھ��ای  زن... ھ��ا ذلي��ل م��رده... ک��ردم؛ بل��ه؛ خ��دا م��رگم ب��ده بل��ه؛ ع��رض م��ی
رس�ه، دي�ن و ايمون�و ق�ی  ھمچين ک�ه پاش�ون ب�ه س�رزمين کف�ار م�ی... حيا بی
اينا رو ح�اج ... که عقلم قد نميدهمن ... دونم چه می... کنن و ميرن دنبال می

ح�اج آق�ا از اي�ن زن�ای ض�د انق�%ب خيل�ی ... خ�ب... بعله... بله... آقا ميگن
ببين کلي�د آق�ا ... کوکب... بيحياھا چه چيزھا که... چيزا برام تعريف ميکنن

  ... س%م حاج آقا... کجا افتاده
قربون��ت ي��ک لحظ��ه ... س��کينه خ��انم ج��ون... س��کينه خ��انم... بعل��ه

خ���دا پ���شت و ... چ���شم... چ���شم ح���اج آق���ا... کوک���ب... کوک���ب... گوش���ی
  ... چشم... حتما... چشم... پناھتنون
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دارن ت�شريف ... بعل�ه... خ�ب... بل�ه... ببخشين سکينه خ�انم ج�ون
فک��ر ک��نم ميخ��وان کت��اب ... ک��ار دارن... ارش��اد... بعل��ه... ب��رن وزارت م��ی

... بل�ه...  ط�% ش�دنميگن چ�وب دو س�ر... پای خودشون... شعر چاپ کنن
س�د ... بل�ه... خواد تو خارج ھ�م گ�ل ک�نن دلشون می... منم گفتم خدا به دور

  راھشون؟ 
ش�ايد ... دون�م نم�ی... ان حي�ای خارج�ه ھای ب�ی وk ميگن ھمين زن

ش�ما م�رحم ض�د ح�سادت ت�و ب�ساطتون ... نخير... بله... شون ميشه حسودی
ق�انون ... چ�ه مي�شه ک�رد؟... خ�ب... خ�واد ناراح�ت باش�ن دلم نمی...ندارين؟

ب�ا=خره ... بل�ه... تونم نمی... بله ح%ل خدا را که نميخوام حروم کنم... خدا
  ... دست رو دلم نذارين شما رو به خدا سکينه خانم... مام خدايی داريم

ب��اw ... وk گف��تم... ھ��ا م��نم ع��رض ک��ردم ک��ه چ��را ب��ه اي��ن ض��عيفه
تسبيح ميندازن و زي�ر ... راه ميرن... يشهولی  تا گردنشون قرمز م... گفتم

دون�م  نم�ی... نخي�ر... ھ�ا را يک�ی يک�ی زي�ر و رو ميک�نن و روی اين سليطه
فق��ط ي��ک دفع��ه از دھن��شون پري��د ک��ه از قط��ر ماتحت��شون ... چ��ی مينوي��سن

البت�ه دور از ... ب�اور کن�ين... حي�ا را ق�ورت دادن... خدا م�رگم... مينويسن
ام اونج�ا از  ولی شنيده... نه... ام  اونجا حسودیھای جون شما من ھم به زن

  شما خبر دارين؟ ... نخير... بله... صيغه
... ک��نم فک��ر نم��ی... اونج��ا ھ��م مي��شه ص��يغه رو آورد ت��و خون��ه؟

  ... خدا ببخشدشون... k اعلم... دونه خدا خودش می... دونم نمی
عم��ل قلب��شونم دوب��ار ... قن��د ھ��م دارن... ف��شار خ��ون دارن... بل��ه 

ھ��ی ح��رص ... دور از ج��ون ش��ما... بل��ه... از ب��س ک��ه ح��ساسن... ک��ردن
ول�ی رگ گردن�شون ... م�نم گف�تم ک�ه باب�ا گ�ور پدرش�ون... بل�ه... خورن می

... بعل�ه... خ�ب... ترسم دور از جونشون پس بي�افتن ھمچين با= ميآد که می
کی چه خ�ا... زبونم =ل... ولی اگه يه وقت... راضی ھستيم به رضای خدا

  به سرم بريزم؟ 
ش�ما ... ش�ما رو ب�ه خ�دا.... چيکار کنم؟] کوکب[با اين ذليل مرده 

  ... دعايی چيزی بلد نيستين برای رفع اين ب%؟
... آش ميپ��زن... ؟ اي��ن ديگ��ه چي��ه؟...»کمپ��ين«... چ��ی چ��ی پ��ين؟

فکر ک�نم چن�د م�اه پ�يش ح�اج آق�ا گف�تن ب�رم پ�يش ش�يرين ... کنن؟ بله دعا می
اي��ن ش��يرين خ��انم ھ��ی خودش��ونو پ��يش ح��اج آقاھ��ا ش��يرين ج��دی؟ ... خ��انم

  ميکنن؟ واسه ھمين شيرينن؟ 
م�ن ... چه عرض ک�نم؟... وk !... حيا  چه بی.وای خاک بر سرم

... بل�ه... ھم�ين ک�ه اي�ن کوک�ب اينج�ا نباش�ه... ی اين کارا رو ندارم حوصله
مع�روف خ�وام  اص�% نم�ی... ک�نم بل�ه ن�ذر م�ی... شما رو به خدا يک دع�ايی
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فقط ميخوام آخر عم�ری ب�ه دع�ا و زي�ارتم ... ھم نميخوام» وبلوگ«... بشم
... يک دفع�ه بي�اين ب�ا ھ�م ب�ريم پ�يش ش�يرين خ�انم... باشه... نه بابا... برسم

  ... با شما نسبتی دارن؟... اين شيرين خانم ھم ماشاk خيلی زرنگ
ی  وی ھم��هچ��ی؟ ت��و ر... ماش��اk ماش��اk... ش��ما... ی ی خال��ه ن��وه

خدا ھم ش�ما و ھ�م نوش�ين ... ماشاk... ا ايستادن؟ جدی؟ ماشاkنشين خارجه
ھم��ين ... چ��شم... چ��ی؟ ببخ��شين ش��يرين خ��انمو از خ��انمی ک��م نکن��ه... خ��انم
ک��ی ديگ��ه ب��ه م��ن ... حتم��ا اج��ازه مي��دن... چ��شم... گي��رم اج��ازه م��ی... ف��ردا

  . ..البته غيرتشون خيلی زياده... پيرزن نگاه ميکنه؟
... بل�ه... رف�ت کمی که چادرم کن�ار م�ی... ااون وقت... يادش بخير

ی آخ�ری ک�ه  بل�ه، دفع�ه... ميزدن ت�و پي�شونی خودش�ون... خودشونو ميزدن
داشتن ... حيای خارجه بود ھای بی برای يکی از ھمين زن... قلبشون گرفت
  ه ھا تا شاعر شدن فاصله دار گفتن اين زنک فرسنگ ھی می... پس ميافتادن

اي��ن ... ف��دای س��رتون... ب��ه جھ��نم... بل��ه گف��تم ح��اج آق��ا ... گف��تم
ش را »در«زدن ک�ه  ھ�ی داد م�ی... ھا طوری يک وقت ب%يی سرتون مياد

  ... منم نفھميدم... برده با=
... دون�م؟ بعل�ه چ�ه م�ی... رو با= تايپ کرده» در«ی  ميگفتن کلمه

اش��تباه ...  ھ��م ھمين��و گف��تمم��ن... بل��ه... گف��تم... ب��اور کن��ين م��نم ھمين��و گف��تم
ت را بب�ر پ�ائين ت�ا ش�اعر »در«گف�تن  ول�ی ھ�ی م�ی... اشتباه ت�ايپی... چاپی
» ب�وک ن�وک«ي�ا ھم�ين » وبل�وگ«ش�ايد تق�صير ... م�نم گف�تم... بل�ه... بشی
س�کينه ... حي�اس گف�تن خيل�ی ب�ی م�ی... لرزي�د تمام بدن�شون م�ی... نه... باشه

  ... حياس؟ ، بیش يک خط با= باشه»در«خانم اگه کسی 
ب�اور کن�ين ... ک�ردن اص% داشتن سکته م�ی... وk منم ھمينو گفتم

اص�% ش�اعر ش�دن خيل�ی ... من ک�ه ش�اعر ني�ستم... مردم داشتم از ترس می
... ب�ه نوش�ين خ�انم... اعصاب�شو ن�دارم.... خ�وام نه وk نمی... دردسر داره

س�%م ...  دھنت�ونمرس�ی قرب�ون... ببخ�شين ب�ه ش�يرين خ�انم س�%م برس�ونين
بل��ه س��اعت ... ی اول م��اه ي��ادتون ن��ره ھفت��ه... مرحمتت��ون زي��اد... برس��ونين

  ...خدا از بزرگی کمتون نکنه... ھمينجا... يازده
  

   مي:دی٢٠٠٨ ماه مه ٢۵
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  !تھران، محشر است

  
  

رود، موھ�ا  کن�د، س�لمانی نم�ی ريشش را اص�%ح نم�ی» آدم«وقتی   
افت�د ک�ه  اش م�ی دوزاریکن�د، ت�ازه  ی کوتاه م�یکند، يا مدل ترک را کوتاه نمی

  . شود که اص% عين خيالش نيست اش سه رقمی می  شناسنامهدارد] ای بابا[
دھ��ان ب��ه دھ��ان ش��نيد ک��ه » ش��جاع«ھ��ای  چ��هاز چن��دتا از اي��ن بروب

ھ�ا  ھم�انطور ک�ه زن. حساب و کت�اب دارد» مملکت امام زمان«قدرت خدا 
ب�رای خ�الی نب�ودن [عاي�ت کنن�د و چيزک�یباي�د ق�وانين ک�شور را ر» قانونا«

 را ببندن��د، »مجري��ان ق��انون«ندازن��د ک��ه دھ��ان ا سرش��ان بيیرو] عري��ضه
  . رود سفارتبا ريش پانزده روزه ب يدجواد ھم با

ي��د دس��ت س��فارت، بااز ھم��ان پ��شت در دان��د ک��ه  ح��ا= ديگ��ر م��ی
ی چ�پش و از درب�ان دم در ت�ا خ�ود س�فير ب�ه  راستش را بگذارد روی س�ينه

  » !حاج آقا، چاکريم. حاج آقا، کوچيکيم. حاج آقا، مخلصيم«: مه بگويدھ
خواھن�د  رون�د اي�ران، ي�ا م�ی ھايی که م�ی تمام آن. اين يک کد است

  . دانند بروند، اين را می
د يرس��اگ��ر دست��شان . کنن��د آراي��ش نم��ی. ھ��ا کدش��ان ف��رق دارد زن

. و باش��دنب�اشان زردي�مالن�د ک�ه رن��گ و رو ب�ه صورت��شان م�یھ�م زردچوب�ه 
. ش�وند نمکی راھی س�فارت م�ی/کنند و با گلگيرھای فلفل موھا را رنگ نمی

 سرش��ان یی ب�ز، چيزک�ی رو رون�د و ب�ا ابروھ�ايی مث�ل پاچ�ه آراي�شگاه نم�ی
ش�ان را ب�ه ثب�ت ق�انونی  چ�ی چ�ی و چ�ی روند آن ت�و ک�ه چ�ی اندازند و می می
  . برسانند» مملکت امام زمان«

دن از س�فارت، از ھم�ان آسان�سور  بي�رون آم�ھا وقت اما ھمين زن
ھ�ا  ماتي�کمه از جناب حاجی آقای درب�ان، ھا، حا= ديگر بدون واھ پله راهيا 

از ... ک��شند بي��رون و ھ��ا را از ت��و کي��ف س��اک مانندش��ان م��ی چ��شم و س��ايه
بع�د آن چي�زک زھرم�اری را مچال�ه، . از با= تا پائين... بمال... د...ھمانجا

ی  اگ��ر ديگ��ر نخواھن��د راھ��ی اي��ن اداره ي��ا چپانن��د ت��و س��اک خريدش��ان، م��ی
ی آن  اندازن��دش ت��و س��طل ذبال��ه ی ش��وند، ھم��ان دم در س��فارت م��یزھرم��ار

ھ��ای تم��دن و  پ��س کوچ��ه/افتن��د ت��و کوچ��ه ح��والی و م��درن و متم��دن راه م��ی
  ...  مدرنيته

ات ک��ه ھيچ��ی، ب��ا م��راو/ک��راوات. کن��د آق��ايون وضع��شان ف��رق م��ی
ک�شند  تن�شان م�یب�ه  که موقع باغبانی ی چروک، با کتی پيراھن چرک و يقه

ھ��اش  م��ث% چ��اک آس��تينش وا ش��ده، ي��ا دگم��هک��شی و ک��ارگری، ک��ه  ي��ا اس��باب
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ش�وند ب�ه  راھ�ی م�ی... افتاده، و البته و البته ب�دون اس�تعمال عط�ر و ادوکل�ن
ی  ه شده، ن�ه، اول ب�ه س�مت س�فارتخانهی آمالشان، وطن اس%ميز سمت کعبه

  . دولت امام زمان
ش�ان ک�ه گ�%ب قم�صر و عط�ر ش�اھچراغی ب�ه گ�ل و  هطفلکھا ھم

ی اگوئي��ست ش��انل را  ش��ان حت��ی عط��ر مردان��ه بع��ضی. مالن��د گردن��شان نم��ی
  . دوست دارند

خواھ�د  خ�ب، م�ی. ھ�ا دل ت�و دل ج�واد ني�ست با تمام اي�ن دگردي�سی
ای درياف�ت   پيش از س�فر اول�ش ب�ه اي�ران، نام�همردک چند ماه. برود ايران

طفل��ک ب�ا دي�دن نام��ه، . ش مھ�ر س��فارت خ�ورده اس�ت پ�اکتیکن�د ک��ه رو م�ی
توان�د باش�د؟ ب%فاص�له  يعنی چه؟ چه م�ی. افتد چھار ستون بدنش به لرزه می

  . ای اينطوری دريافت کرده است زند به بشير که نامه زنگ می
خب بازش کن، م�رد ح�سابی؛ بع�د خب�رش را «: خندد که بشير می

چ��ه اط��واری ھ��م . م پري��داي��ن ھ��«: گوي��د و ب��ا خ��ودش م��ی» !ب��ه م��ن ب��ده
. انگار ھمين خودش نبوده ک�ه تقاض�ای پاس�پورت ايران�ی ک�رده. آورد درمی

آورد ک�ه  حا= برای م�ن ادا ھ�م درم�ی. دانم ھاست می مدت. دانستم من که می
  » !مث% از ھيچی خبر ندارد

و ف�وت ک�ردنش ب�ه » وان يک�اد«با=خره جواد با خواندن چند بار 
ای  بين�د ک�ه نام�ه کن�د و م�ی ب�ازش م�ی. کن�د از م�ی را ب�٣٣»جن نامه«خودش 

ی جمھ���وری اس���%می؛ خيل���ی  خارج���ه ی وزارت اس���ت چ���اپی، ب���ا سرن���سخه
ک�ه پ�س از ... آن با=ست و مھ�ر س�فارتھم  عکس پرچم شاخدار خوشگل؛

 چ�ه ع�زت و اند برود ايران، آن ھم ب�ا س%م و تحيات فراوان، دعوتش کرده
ی دوران قب�ل »صدا و سيما«دارک کار در اند که م تازه نوشته... احترامی

  . از انق%بش را پيدا کند که برايش حقوق بازنشستگی ھم تعيين کنند
اين ھمه مھرب�انی و لط�ف را در ھ�يچ حک�ومتی . شود باورش نمی

راسي��ستی ھيتل��ر ھ��م /ھ��ای حکوم��ت فاشي��ستی  حت��ی دررفت��هس��راغ ن��دارد؛
  . اند جوری نوازش نشده اين

] آن اواي���ل[ھ��ا  دوران ش��اه و دوران ھم��ينآدم سياس��ی باش��د، ت��و 
تلويزيون باشند؛ /ی راديو اشد، خودش و زنش کارمند دون پايهزندان رفته ب

ھ�ا ب�ا  ی سکسی داش�ته باش�د، ول�ی حک�ومتی تازه مثل خودش کلی ھم پرونده
  : اين ھمه مھربانی برايش بنويسند که
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ب���ا تحي���ات ... ٣٤ل���هم���د ذ... در گرام���ی، جن���اب آق���ای ج���وادب���را«
کنيم ک�ه فق�ط باي�د از خداون�د من�ان  ما ھمه در زندگيمان اشتباه می... فراوان

ش�ما ک�ه در . رحمت باريتع�الی ب�سيار زي�اد اس�ت. طلب رحمت داشته باشيم
k اي�د،   در ک�شورتان اي�ن ھم�ه زحم�ت ک�شيدهراه به ثم�ر رس�اندن حکوم�ت

  د؟ تان استفاده کني آئيد از مواھب زندگی در ميھن اس%می چرا نمی
ی ھموطن�ان   ھم�هھای قبلی دهشود که پرون به شما اط%ع داده می«

و در ک�شورھای مقيم خارج ک�ه قب�ل از ھف�ت س�ال پ�يش ج�%ی وط�ن ک�رده 
ی  ھم�هبيايي�د و از . اند، م�شمول م�رور زم�ان ش�ده اس�ت بيگانه اقامت گزيده

کی ي�ا ش�ا... ان�د تنھا آنھايی که مرتکب قتل ش�ده... مواھب وطن استفاده کنيد
  »...خصوصی دارند

شاکی خ�صوصی ھ�م احتم�ا= ن�دارد، ي�ا . جواد که آدم نکشته است
ھ�ای انق%ب�ی چن�د ت�ا س�نگ ب�ه  پل�وغی/خودش خبر ندارد؛ البت�ه موق�ع ش�لوغ

ح��ا= ب��از اي��ن . ک��شی ني��ست ، ام��ا اي��ن ک��ه آدمھ��ا پرت��اب ک��رده س��مت ارت��شی
س�%می ط�رف و پ�شت س�ر حکوم�ت ا ط�رف و آن ھای بيکار بن�شينند اي�ن آدم

  ! صفحه بگذارند و لغز بخوانند
. توان�ست ب�اور کن�د ی ذھن�ی خراب�ی ک�ه داش�ت، نم�ی  با سابقهجواد

  ! باور کردنی نبود
البته او مثل محمد ني�ست ک�ه . ی دوم ديگر ترسش ريخته بود دفعه

گفت�ه اص�% معل�وم ني�ست آن را ھ�م راس�ت . بگيرند و ف�%ن و بھم�انش کنن�د
 ؛ی اض���داد و مخ���الفين ای س���اخت کارخان���ه عهباش���ند و ش���ايعه نباش���د؛ ش���اي

وری پ��شت س��ر رژي��م  دریان��د و ھ��ی  ھ��ايی ک��ه آنط��رف گ��ود نش��سته ھم��ان
ھ��ا را ش��ده باي��د ب��ا دگن��گ فرس��تاد ک��ه خودش��ان برون��د و ب��ا  اي��ن. بافن��د م��ی
.  با چشم بصيرتی که ندارند، ببيند؛شان وطن را ببينند ھای چھارتا شده چشم

  ...؛ ببينند چه تغييراتی در ميھن ايجاد شدهببينند تھران چه محشری است
اش را بگيرد، يا  خواست برود و حقوق بازنشستگی خيلی دلش می

  : کرد فکر می .صادره شده بود، دوباره پس بگيرداش را که م مث% خانه
روی س��فارت ک��ه ارث و  ی خ��دا چ��را نم��ی ح��ا= اي��ران ن��ه، بن��ده«

  » ميراث پدر خدا بيامرزت م%خور نشود؟
ھ�ا  اين؛خ�ود ک�رده را ت�دبير ني�ست«: ک�رد بته آن اواي�ل خي�ال م�یال

، وا= اگ�ر دهب%ھايی ھ�ستند ک�ه خ�ودش، ب�ا دس�ت خ�ودش، س�ر خ�ودش آور
 »خادم��ان مملک��ت«ک��شيد و اينق��در ب��ه  ی دھ��انش را م��ی ي��ک خ��ورده پاش��نه

اش رفته بود ايران  تنگ دو اتاقهبست، حا= از آن آپارتمان فسقلی  افترا نمی
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ص�نار اينق�در /مجبور ھم نب�ود ب�رای س�ی ش�اھی. با=ھا بود/ آن با=شيو جا
  ».حساب و کتاب کند

  : زد که اش می ی خيا=ت فرمودنش، به کله بعد در ادامه
س��ال بي��ست . حق��وق بازنش��ستگی ک��ه ح��ق خ��ودم اس��ت... ای باب��ا«

ام ھ�م ک�ه م�ال خ�ودم اس�ت و آن اواي�ل انق�%ب ک�ه  خان�ه. ام برايش کار کرده
ب ش�ھری نفھ�م ھای دھاتی جن�و  جقلهور داغ بود، چند تا از اين بچهھنوز تن
 یھا اص% ربطی به دولت آقای رئ�يس جمھ�ور اند، که اين اش کرده مصادره

  » .ندارد
  ... و بعد

ی بدبخت را که تو  کنند اين ھمه پناھنده آخر پدر آمرزيده، بد می«
ن�د ب�ا نال�ه س�ودا کنن�د، ھاش�ان آه ندار ان�د، و خيل�ی ی دنيا پخش و پ% شده ھمه

گذارندش�ان  گردانن�د اي�ران و م�ی کنند و با عزت و آب�رو برش�ان م�ی جمع می
  ی آبروريزی نشوند؟  که بيشتر از اين مايه...  ِکارسر

ح��ا= اي��ن اض��داد بن��شينند اينج��ا و ھ��ی س��وزن ب��ه تخ��م چشم��شان «
. بن��شينند و ھ��ی مقال��ه بنوي��سند و س��مينار و س��خنرانی مرتک��ب ش��وند. بزنن��د

  » ! امضا جمع کنندیبروند ھی امضا رو
کنند کسی به تخمش ھست؟ آنھا ک�ه  خيال می«: بعد ھم با لبخند که

  » .شود ھيچ طوری ھم نمی. روند خواھند بروند، می می
خ�ودش . دان�د دان�ست، ح�ا= ديگ�ر خ�وب م�ی طفلک جواد اگ�ر نم�ی

دي�ده از نزدي�ک . اش دي�ده اس�ت ھ�ای باب�اغوری رفته اس�ت و ب�ا ھم�ين چ�شم
  ! است و ديده است که آنجا چه محشری است

ای بھت�����ر و  ن ايج�����اد رابط�����هب�����رای سپاس�����گزاری و در ض�����م
] و البت�ه بع�د از ريخ�تن ترس�ش[جواد در سفر دومش به ايران » محشرتر«

  . کند که فيلمی در مورد آمدن امام به ايران بسازد ھا پيشنھاد می به ارشادی
ل�ی ب�رای اي�ن انتخ�اب ک�رده و ک» انتخاب«موضوعش را خودش 

کنن�د؛   اس�تقبال م�یھا از اي�ن پي�شنھاد ارشادی. به خودش دسته گل داده است
 ح�ا= اي�ن باب�ا .کنن�د ج�واد را ھ�م خوش�حال م�ی. ش�وند کلی ھم خوش�حال م�ی

ی زي�ر  اتاق�هقرار اس�ت آپارتم�ان دو . اش را جمع کرده است اسباب و اثاثيه
  . ای ھميشه از اروپا برود را تحويل دھد و براش شيروانی پناھندگی

وق�ت . تن�گ اس�ت جاست و اي�ن اواخ�ر ب�دجوری دل ھاست اين سال
 ھ��ای درب��دری و اي��ن س��ال[ھ��ا  باي��د از ھم��ه چي��ز ِ اي��ن س��ال. زي��ادی ن��دارد

دل���ش ب���رای بق���ال . باي���د ب���رود.  ب���رودخواھ���د م���ی. دل بکن���د] ھ���ويتی ب���ی
اط ی کوچ�ه، ب��رای چن�ار وس�ط حي��ھ�ا ش�ان تن��گ اس�ت؛ ب�رای بچ��ه س�رکوچه
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ی پدری، پدری که ديگر نيست که موقع مردنش رو قوز افتاد و نرفت  خانه
  ! برای آخرين بار ببيندش؛ چه خريتی؟

اص% . دلش ھوای دختری را کرده است که اولين بار عاشقش شد
ھمان چنار گردن کلفتی که روی جا بود که اولين بار عاشق شد، زير  ھمان

شيدند و تي��ری ک��ه از وس��ط ن��صفش اش، ھ��ر دوش��ان دو قل��ب تودرت��و ک�� تن��ه
گ�ل «ھ�ا و  عرب�دهبرای کوه البرز، ب�رای ترافي�ک تھ�ران، ب�رای . کرده بود
ھ�ا،  ھای خاکی جنوب ش�ھر، ب�رای کفترب�ازی کوچهپس /تو کوچه» کوچيک

  ! ھايی چه سال... ھا ھا و بازی بازی... ھا بازی، دختربازی  تيلهدولک،/الک
. گوين�د جماعت بازگشته م�یھمان است که اين . تھران ھمان است

 پر از خوشی است، پر از آبگوشت سرا، پ�ر از. معرکه است. محشر است
پر از گذرھايی . شود آنجا لم داد و قليان با طعم سيب کشيد ھايی که می کافه

 ای گن�د. چرانی ک�رد  سير چشمچرانی کرد؛ شود آنجاھا ايستاد و چشم که می
ی  ھاس��ت ح��سرت ي��ک بوس��ه س��ال... ھ��ای خ��سيس فرنگ��ی را بزن��د اي��ن زن

ی دلچسب و از ته دل و داغ؛ يک زن  بوسهيک . واقعی به دلش مانده است
  ... اه... از وقتی زنش ولش کرد و رفت... حسابی

ای را ک��ه ب�رای ب��شير  کن��د، نام�ه ھم�انطور ک�ه ب��ا خ�ودش فک��ر م�ی
نوش��ته ب��ود، چن��د م��اه پ��يش نوش��ته ب��ود، پ��اره ] بع��د از بازگ��شت از اي��ران[

خواس�ت برگ�ردد و  ھن�وز نم�ی. آن زمان ھنوز تصميمش جدی نب�ود. ندک می
ھن���وز خ���ودش را .  ب���ود»ل���ب پرتگ���اه«ھن���وز . ب���رای ھمي���شه ب���رود آنج���ا

چ�ه چيزھ�ا  . ھنوز کمی تردي�د در ج�انش ري�شه داش�ت.دانست طرفی می اين
ھ�ا   چ�ه دروغھ�ا ک�ه ن�داده و  چه قولکه تو اين نامه برای بشير ننوشته بود؛

. ی ب�شير نظ�رش را ع�وض ک�رد مقال�هھمين پارسال ب�ود ک�ه . بودکه نبافته 
ش�ود؟ اص�% چ�ه اجب�اری دارد  قدر مردد است؟ چرا سست می چرا اين... اه

  ! ی مملکت است؟ شير جواب بدھد؟ مگر بشير چه کارهبه ب
نام����ه را ک����ه در مي����ان کاغ����ذھا ب����ه ري����شخندش گرفت����ه اس����ت، 

 .کن�د اش م�ی پ�اره تک�هاش،  تک�ه ک�هبع�د ت. کند اش می دارد، از وسط پاره برمی
ی آنچ�ه را ب�ا دوس�تانش، ب�ا  کن�ان ھم�ه ھای کاغذ ت�ا س�طل ذبال�ه رق�ص خرده

  . کند ھا زندگی کرده است، به سطل آشغال سرازير می بشير سال
ھم�ين چن�د روز . ی اس�%می از آن اوس�ت آينده. آينده از آن اوست

ب�د ب�شير ب�از دارد مقال�ه =. باي�د عجل�ه کن�د. ی فجر اس�ت  دھهديگر فستيوال
  ! ولش کن! ريزد روی آب؛ به جھنم اش را می  دارد پته=بد. نويسد می

  ...اين بار برای آخرين بار. فردا پرواز دارد
  

   مي:دی٢٠٠٨ ژانويه ١۶
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  !مرد، به اين لوسی؟
  
  

ب�ا اي�ن ھم�ه ازش . ب�رد ام را س�ر م�ی آنق�در ک�ه حوص�له. لوس بود  
اش ھ�  که برايم فرستاد، فکر کردم کلمات تو دس�تشعرش را. آمد خوشم می
ھ�ا خودش�ان را پي�شش ل�و  واژه. ھ�ا گاوبن�دی داش�ت انگار با واژه. چه نرمند

بع��د گل��ی ب��ه . ک��رد خواس��ت، ت��صاحب م��ی ک��دام را ک��ه م��یدادن��د و او ھر م��ی
  . ھای شعرش باغ/کشاندشان تو کوچه زد و می سرشان می

و اي�ن ب�ود ک�ه دل�م را ج�وان و دوس�ت داش�تنی . شعرش جوان بود
  : برايش يادداشتی نوشتم که. برد می

  » !يما ھم دوست بشبيا ب. دازت خوشم ميا«
  : برايم گذاشت تاقچه با= که. ھمان اول نشان داد که لوس است

ف�روغ ھ�م .  ھاریپس فردا برام دبه در نيا. حواست را جمع کن«
  » .طور شروع کرد، بعد بريد ھمين

  » !سالم رم نکناز سن و «: نوشت که
ھ����ا  بچ����ه. ه ني����ستم دنب����ال پ����سربچه بگ����ردمپ����دوفيل ک����«: نوش����تم

توان�د ب�ه ق�شنگی ت�و  ای م�ی ت�ازه ک�دام بچ�ه.  خودشان را دارندھای سرگرمی
  » !حس کند و به آن ظريفی بنويسد؟
ديگ��ر ب��رايش . اي��ن ب��ود ک��ه کن��ار ک��شيدم. ب��از حواس��ش جم��ع ب��ود

  : چھار روز نوشت/بعد از سه. ننوشتم
  » در سرای بستی؟ ديدی گفتم؟چرا «

بايد نوازش�ش . گذاشتم نبايد سر به سرش می. ام فھميدم به خال زده
  . مي دوست شدمھ بااين طوری بود که . کردم، اما نه خيلی که رم کند می

اگ�ر ي�ک روز ص�بح زود . ای بود ک�ه ب�د نب�ود بازی موش و گربه
ودم ک�ه ھ�ر روز ع�ادت ک�رده ب�. ش�دم ديدمش، دمغ م�ی تو صندوق پستم نمی

  : صبح زود بگويد
حال�ت خوب�ه؟ م�ن از دس�ت اي�ن و آن . س%م دخت�رک گ�ل و بلب�ل«

  »... چه خوب که توھستی و چه خوب. شيکارم
  . کشيدم که از خوشحالی نپرم تو بغلش بعد بايد ترمز دستی را می

چ���ون از . ب���ود ب���ه نظ���رم باي��د خوش���گل ھ���م م��ی. خيل��ی ن���از ب��ود
ي�ارو ب�رايش . ھام داده بودم، کل�ی خندي�ده ب�ود تصويری که تو يکی از قصه
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و م��ن ک��ه ھن��وز . م ش��ده ب��ودھي��و= ب��ود ک��ه بع��د از بي��ست س��ال ھي��و=تر ھ��
  . کردم تر می ودم، تصويرم را نمکين نديده ب اوعکسی از

ھم�ان . کن�د گاه برای اين ج�ور کارھ�ا، عک�س، ک�ار را خ�راب م�ی
  . تصويری که از محبوب داری، کافی است

گن�دمی / کمی ج�وتوانستند حتما موھا را که می. د بودبلنحتما قدش 
ش تيز و تند تم�ام م�دت در مانکرد و حتما چش وری شانه می د، يکنشده باش

م را ب�ه ھ�م ھايی مات و بيرنگ دارند، ح�ال مردھايی که چشم. جستجو بودند
 ک��ه اگ��ر ببي��نمش زي��اد ت��صويرش ب��ا ]دان��ستم ندي��ده م��ی[دان��ستم  م��ی. زنن��د م��ی

زود ج�وش . کم�ی ع�صبی ب�ود. ش ق�شنگ ب�وديص�دا.  ن�داردیرق�ش فيصدا
شد و من از اي�ن ک�ه قلق�ش را  کردی، آرام می آورد، بعد که نوازشش می می

  . خنديدم پيدا کرده بودم، می
خودخواه، لوس، از خودراض�ی و س�ير و س�يراب . مرد بود ديگر

  .کرد از بوسه و دوست داشتن و اينش ھ%کم می
  

خواس��ت م��را ببين��د و  س��ت بياي��د اروپ��ا و م��یخوا ھم��ين ام��سال م��ی
ترس��يد م��را ک��ه ببين��د،  ش��ود؟ انگ��ار م��ی مگ��ر م��ی. خواس��ت م��ن نبي��نمش م��ی

  ...اه... اندامی که . من اما چنين نگرانی نداشتم. تصويرش از من بشکند
بي��نمش و حتم��ا  بين��د و حتم��ا م��ن م��ی آي��د و حتم��ا م��را م��ی حتم��ا م��ی

د با تصوير من ف�رق ن�دارد و زي�اد خواھم و زيا ھمانطوری است که من می
ش ل��وچ ني��ست و انپي�ر ني��ست و زي�اد چ��اق ني�ست و زي��اد ي�خ ني��ست و چ�شم

شکمش گنده نيست و سرش کچل نيست و سبيلش اس�تالينی ني�ست و دھ�انش 
  . گذاشت کشفش کنم چقدر از دستش شکار بودم که نمی... آخ. بيدندان نيست

  
ی  ی کل�ه ارده دقيق�ه ساعت سه و چھ�٧۶۵ پرواز ٣ی  سالن شماره

ال�ود باش�م، ک�ه  اين پرواز را گرفته بود که =بد م�ن خ�واب. سحر سوم اکتبر
=بد خسته باشم، که =ب�د حوص�له نداش�ته باش�م ب�روم فرودگ�اه پي�شوازش ت�ا 
نبينمش و بعد بگويد که آمده است و رفت�ه اس�ت و ک�ار داش�ته اس�ت و وق�ت 

دي�دمش و حي�ف ک�ه  ، حتما مینبوده است و اگر ھمان نصفه شبی رفته بودم
. و مرا قال بگ�ذارد... ام و حا= ديگر بايد برگردد و دبه و دبه از دست داده

  .گذارم و نگذاشتم نمی... نه
م�را . خ�سته ب�ود، ام�ا گ�رم. اش رفت�ه ب�ود تلخی. معما حل شده بود

عکسم را ديده بود و من بايد در ميان آن ھمه آدم رنگ و وارنگ . ديده بود
  . کردم  میشيپيدا

  ... ديدمش کشيدم، ولی نمی کشيدم و سرک می ھی سرک می
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... ام، بع�د ام، بع�د چن�د ش�اخه گ�ل روی س�ينه بعد دس�تی روی ش�انه
ش ب�ا خ�ودش، تطبي�ق خ�ودش ب�ا ينگاه و نگاه و قھوه و نگ�اه و تطبي�ق ص�دا

. خواس�تم ھمان بود که م�ی.  و با خود خودشش با شعرش و با خودشيصدا
من مرد به اي�ن لوس�ی . آخ که چقدر ناز بود.  و ھمانقدر لوسھمان قدر ناز

درست عين آخرين يادداشتی که برايش نوشتم، پ�يش از اي�ن ک�ه . نديده بودم
 ھم��انطور س��ير و س��يراب، ول��ی  بياي��د و پ��يش از اي��ن ک��ه بخواھ��د بياي��د و

  . ی من تشنه
  .کاش بيايد. شب خوبی بود

  
   مي:دی٢٠٠٧ ژوئيه ٩
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  !ار بخوره تو سرتوسيمون دوبو

  

  

  

 ارس�یف. بايد يکی را پيدا کند که باھاش مصاحبه، ن�ه، گفتگ�و کن�د
 بنوي��سيد، و » س�رهپارس�ی« ک�ه اي�ن ھم��ه ش�عار داده.  رفت�ه اس�تھ�م ي�ادش

  ! اند کشک  حرصش درآمده، شعارھاش ھمه شدهحا= که
 راه ھ�م ش�ده،» درآوردی م�ن«بايد گفتگ�ويی . شود اين طوری نمی

. بھت��ر اس��ت گفتگ��و نوش��تاری باش��د. بيان��دازد و نقط��ه نظ��راتش را بگوي��د
بع�د در کت�اب . ش�ود ت�وش دس�ت ب�رد م�ی. ش�ود منت�شرش ک�رد اينطوری م�ی

اش چ�ه ک�ار  کتاب چاپ ن�شدهتا  حا= با اين دوازده. می چاپش کردچھل و نھ
. کن��د کن�د؟ چ��ه خ�اکی ب��ه س�رش بري��زد؟ ھ�يچ ناش��ری کت�ابش را منت��شر نم�ی

ھ�ای ح�%ل ک�رده و طي�ب و  ھا ش�وفری کن�د و پ�ول بور است بعضی شبمج
گي�رد، جم�ع کن�د و بع�د  م�ی» امپرياليست«ھای  طاھری را که از اين غربی

به ضرب و [يکی  یبعد يک...  منتشر کند ويکی ھا را با بدبختی و يکی کتاب
  .  به مردم بفروشاند]زور

کن�د؟ دارد خف�ه  شود؟ چ�را دارد دق م�ی اش می چرا اينقدر حسودی
ھم��ين زن��ک ک��ه ھن��وز نيام��ده، ھ��م . از ھم��ه ب��دتر اي��ن زن اس��ت. ش��ود م��ی

» س�اواک«سايتش را راه انداخته، ھم کت�ابش چ�اپ ش�ده، و ت�ازه ت�و رادي�و 
البت�ه خ�ودش ھم�ين چن�د س�ال پ�يش ب�ا اي�ن رادي�و و . زر زر ھم ک�رده اس�ت

 ديگ�ر ول�ی چ�را ح�ا=!  کرده استيوھای ديگر مصاحبه، نه، گفت و گوراد
ان�د  گيرن�د؟ چ�را ا=ن ھم�ه افت�اده اش نم�ی کنند؟ چ�را ج�دی با او مصاحبه نمی

 یالعقلن�د و باي�د بتمرگن�د ت�و ھ�ا ن�اقص ھا؟ =بد يادشان رفته ک�ه زن دنبال زن
  ... خانه و پشت سر يک مرد بزرگ

پشت سر ھر مرد بزرگ�ی، ي�ک زن ب�زرگ «گفت که  کی بود می
 م�رد بزرگ�ی ني�ست؛ م�رد ک�وچکی ھ�م ھا ک�ه اين عفريتهپشت سر » !ھست

ھ��ا ھمچ��ين ک��ه س��ر شوھرھاش��ان را  =م��صب.  اص��% م��ردی ني��ستني��ست؛
ھ�ا؛ ک�اش آن م�ردک =ت ھن�وز مث�ل  کنن�د؛ بي�شرف خورند، ت�ازه گ�ل م�ی می

ريخ�ت  داد و م�ی ھای اين زنک را ج�ر م�ی دوازده سال پيش آشغال/ھمين ده
  . آمد دفعه اينطوری رو نمی دور، تا يک
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رف���ت ب���ا اي���ن         ش���د و م���ی ش م���یي���ک���اش رو. ش���ود ه م���یدارد خف���
ب�ازی را چن�د  ک�رد ک�ه دور جن�ده زد و وادارش م�ی ی =ت حرف می مرتيکه

  ! صباحی خط بکشد و بيايد بتمرگد تو خانه و جلو زنش را بگيرد
اش از  بيند زن�ش ھم�ه کور است و نمی. مردک اص% غيرت ندارد

  ... آیکند؛ اش افتخار می نويسد و به جندگی اش می تنه پائين
   :اش را بگيرد و بگويد کسی نيست يقه. وای که چه سخت است

 بيا آنقدر از من تعري�ف ک�ن بيا جان مادرت با من مصاحبه کن؛«
  » !ھايی مثل او زير دست و پام له شوند که اين زنک و زن

خواس��ت ترتي��ب اي��ن زن��ک را بدھ��د و بھ��ش  چق��در دل��ش م��ی... آه
ب�رای ط برای =ی پای مردھا خ�وب اس�ت؛ گھی نيست و فقبفھماند که ھيچ 

افتن�د و خ�ونين  ھ�ا م�ی  ھمين مردھا ھستند که روی اي�ن...زير ران مردھا و
کنن��د و مھرش��ان را ب��ه پيشاني��شان  ش��ان م��ی  حامل��هکنن��د؛ ش��ان م��ی و م��الين

  .کوبند می
چه اح�ساس خ�وبی اس�ت ترتي�ب ي�ک زن پرم�دعا را دادن و ... آه

گ��ل  باي��د دس��ته. ی خ��رج داردالبت��ه ي��ک کم��. ران ک��شيدنزن��ک را ب��ه زي��ر 
 يا مث% جور ھا؛ آشغال/ای يا چيزی شبيه به اين آت  گاه مث% گوشوارهخريد؛

پول وکانس�شان را داد، ي�ا ھ�ی ھندوان�ه زي�ر بغل�شان . رستورانشان را کشيد
. بعد قيشان کرد؛ تفشان کرد و بھشان فھمان�د ک�ه ھيچ�ی ني�ستند... گذاشت و

باي�د چ�ای و چل�وی مردھ�ا را . وبند که بھشت زي�ر پ�ای مردھ�ا باش�ندفقط خ
شوند زنی بزرگ، چون پشت سر يک  تازه آن وقت است که می. آماده کنند

  . مرد بزرگ قرار دارند
ھ�ا ھ�يچ م�ردی  اين جن�دهسوخت که پشت سر  چقدر دلش می... آخ

. خودش�ان پ�شت س�ر خودش�ان ھ�ستند. خودش�ان ھ�ستند. نيست؛ ھ�يچ م�ردی
دادن��د، ت��ا  ھ��ا ح��ال نم��ی کردن��د و ب��ه اي��ن ض��عيفه ک��اش مردھ��ا اعت��صاب م��ی

ھ�ا باي�د  خودشان ببينند چقدر به مردھا ني�از دارن�د؟ اص�% ب�دون مردھ�ا، زن
ی اختراع�ات  م�هاص�% مگ�ر ھ... بروند گ�ل لگ�د کنن�د، آب از چ�اه بک�شند و

  اند؟    ھا کرده جھان را زن
پيغمبرھ���ا . س���تس���ت مردھ���ا ب���وده اچ���ه خ���وب، ق���درت ھمي���شه د

ت��ازه آن زنک��ی ک��ه خواس��ت ادع��ای پيغمب��ری کن��د، . ان��د ش��ان م��رد ب��وده ھم��ه
ی زنھا جرات نکنن�د   نازنين داد ترورش کردند که بقيهھمين حضرت محمد

خواس�ت پيغمب��ر  پتي�اره، ي��ک ک�اره م��ی. پ�ا ج�ای پ��ای م�رد جماع��ت بگذارن�د
  !ھا چه غلط. شود

  
 * * *  
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 از س��ر ِ ک��ار برگ��شته، ب��ا زن تق��ی ک��ه ک��شيک ش��ب ب��وده و ت��ازه  
تق��ی خ��ر خ��ر .  را بي��دار نکن��دواب ک��ه م��ردکتخ��تخ یچپ��د ت��و احتي��اط م��ی

زن ک�ه از . نف�سش ب�ه تنگ�ی افت�اده اس�ت. بين�د  انگار خواب بدی م�یکند؛ می
» ج��نس دوم« کت��اب »ق��رص خ��واب«مي��رد، ب��ه عن��وان  خ��ستگی دارد م��ی

 =ب�د در ح�سرت ای بخوان�د، ت�ا دارد ک�ه چن�د کلم�ه بوار را برمیوسيمون دو
  ... چرتکی بزند» آزادی فرنگی«

ش�ود و ت�ا زن  ش بلند میياز جا. زند روح سرگردان تقی غلتی می
کن��د و ب��ا  بين��د، دو دس��تش را دور گ��ردن ظ��ريفش حلق��ه م��ی را کن��ارش م��ی

 م�ن شاش�يدم ب�ه گ�ور اون =مصب، تو از کجا پيدات ش�د؛«: ويدگ عربده می
  » !شوھر قرمساقت

 خودش را خ%ص کند، کتاب سيمون دوبوار را زن، برای اين که
  : گويد کوبد و می محکم تو سر شوھرش می

  » مرد حسابی، مگه خل شدی؟«
ا=غ حم��ال، م��ن ک��ه نوي��سنده ني��ستم، «: کن��د و ب��ا خ��ودش فک��ر م��ی

 ا=غ جان، م�ن ھم�ان خاک بر سرت عمله؛. حسود بدبخت. مشاعر ھم نيست
ک�شم ک�ه ت��و  م و خرج�ت را م�یا اي�ستادهزن بزرگ�ی ھ�ستم ک�ه پ�شت س�ر ت��و 

. کلغ��وز بت��وانی راح��ت زر زر کن��ی و ش��عارھای ص��دمن ي��ک غ��از ب��دھی
ک�اش . ی =ت الدنگ برسرت، مرتيکه  خاکھاتو وا کن، ببين؛ فھميدی؛ چشم

ار را داشتی؛ خاک ب�ر س�رت؛ داش�تم خف�ه و يک ذره غيرت سيمون دوبوتو
  » !شدم ھا می

ش�اعر بيح�ال از آن . ق�یزند ت�و س�ر ت و دوباره محکم کتاب را می
اش  ی ک�ذايی افتد پائين؛ بدون اين که کسی را ب�رای م�صاحبه سمت تخت می

ی ات�اق  د، ي�ا دورب�ين خبرنگ�اری پ�شت پنج�رهتو اتاق خوابش پيدا کرده باش�
  ! حيف...ھای روح دربدرش را رونويسی کند خوابش، حکايت سرگشتگی

   
  

   مي:دی٢٠٠٨ آوريل ١۵
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  !شود  دير میناگھان چه زود

  

  

نگ�اھش . ديدمش، ديده بودمش، اما اين ب�ار بھت�ر، درس�ت دي�دمش  
اش ب�ه س�مت مونيت�ور  چھ�ره. در ات�اقش نش�سته ب�ود. کردم، از با= ت�ا پ�ائين

ی درھ�ا  ی درھا بازن�د، ھم�ه ھا ھمه اين جور وقت. =زم نبود. در نزدم. بود
  . شوند باز می

ھ�ا  آن.  تا زير گوشش بودندموھاش. رفتم تو. درِ  اتاقش بسته بود
ھاش و ھر چند لحظه به چند لحظه با دس�ت راس�ت،  را زده بود پشت گوش

ک�رد ب�ه س�مت عق�ب؛  شان می نه با دست چپش، با انگشتان دست چپش شانه
  . تا چشمانش را ببينم

م��را . پ��شت س��رش ب��ودم. چ��شمانش خ��سته بودن��د، خ��سته و گرفت��ه
دس��تش را گذاش��ت روی ل��بش و . تم��ام حواس��ش ب��ه مونيت��ور ب��ود. دي��د نم��ی
. نوازشش کردم. اش دستم را گذاشتم روی شانه. ای به سمتم پرت کرد بوسه

آس��تينی پوش��يده ب��ود و م��ن  پي��راھن ب��ی. اش را ن��وازش ک��ردم بازوھ��ا و س��ينه
. ای ب�رايم فرس�تاد بازھم بوسه. بازوھای عض%نی خوش تراشش را بوسيدم

اش را ن��وازش  ھ��ای ورزي��ده س��ينهاش و  اي��ن ب��ار دس��تم را ب��ردم روی س��ينه
  ... چند بار بوسيد. باز مرا بوسيد. کردم

چ��ه . انگ��ار ک��ار ديگ��ری ھ��م بج��ز م��ن داش��ت. خواس��ت ب��رود م��ی
خندي�د . خواس�تم ب�رود نم�ی. کنن�د دانم؛ مردھا در آن واحد ھمه ک�اری م�ی می

ب�دن ب�ه اي�ن ق�شنگی ک�ه . چيزی کم نداشت. خنديدم... که بعد نگويی اين ھم
مردھ�ای . ترن�د ھای کھنه قن�اس زن. مردھای کھنه قناسند. شود  نمی»قناس«

ھ�ای کھن�ه را  نه، مردھای کھنه را دوست ندارم؛ زن. کھنه را دوست ندارم
دھن��د؛ ب��وی ترش��يدگی، ب��وی ش��کمبارگی، ب��وی  دوس��ت ن��دارم؛ ب��وی ن��ا م��ی

اندازی  ھم آشپزخانه، بوی حسادت، بوی غيبت، بوی خودخواھی، بوی پشت
  . يیو دروغگو

چقدر بيات بودن ب�د اس�ت؛ چق�در ت�ازه ب�ودن خ�وب اس�ت و چق�در 
ک��س ني��ستم؛  عاش��قش ني��ستم؛ عاش��ق ھ��يچ. ھ��ای خ��وش ترکي��ب ق��شنگند چ��شم

  ... عاشق خودمم؛ عاشق خودم در نگاھش
ای ک�ه ت�ا  ام؛ ن�ه، پي�راھن س�ياه دکلت�ه بازی پوشيده لباس نارنجی يقه

راس��تم را ميک��شم مي��ان و گ��اه دو انگ��شت دس��ت ... ام ب��از اس��ت روی س��ينه
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اند و بوی يکی از عطرھای کريستيان ديور  ام که ھر دو عرق کرده دوسينه
  ... روی لبم... ام کشم زير بينی بعد انگشتم را می. دھند را می

ی  ب�ا=ی س�ر تخ�تم، خ�ودم را  کشم و در آئين�ه روی تختم دراز می  
و م��ن اي��ن ب��ار ک��امپيوترم ھمانجاس��ت . ام روی ش��کم دراز ک��شيده. بي��نم م��ی

ام ک�ه برج�ستگی  ِدروپيکر ابريشمی زرشکی رنگی به ت�ن ک�شيده پيراھن بی
  ... پشتم را چه خوب نمايان کرده است

. ران�د ک�شد روی موھ�اش و آنھ�ا را ب�ه عق�ب م�ی باز دستش را می  
. چرخم، آزاد آزادم من که در اتاقش می. کند ھنوز دارد مونيتور را نگاه می

توانم م�ن باش�م؛ عک�س م�ن  اقش عکس زنی است که میی ات به ديوار گوشه
ھ��ای ب��ودن ِ ت��ن را برج��سته ک��رده  نقاش��ی اس��ت؛ ام��ا تم��ام برج��ستگی. باش��د
زن، ھمان لب�اس ابري�شمين جگ�ری را پوش�يده، و س�مت چ�پ دام�نش . است

  . دھد چاکی است که تا با=ی رانش را نشان می
. زنن�د پر می لباش بدون پستان بند از زير پيراھنش  ھای تازه سينه

ھمچن��ان دارد . خواھن��د پي��راھنش را ج��ر بدھن��د و بياين��د بي��رون انگ��ار م��ی
مث�ل «باز ھم عک�سی؛ عک�س ديگ�ری؛ . نويسد دارد می. پايد مونيتور را می

ی  ت��ازه... وب��وتر خوش��رنگ... ت��ر ش��فاف... ت��ر ب��راق. »ق��الی کرم��ونی دخت��ر
  ... تازه

ھ��ای  زن...  رامردھ��ای کھن��ه. آي��د از مردھ��ای کھن��ه خوش��م نم��ی
ک�شند، دوس�ت  ام س�رک م�ی حسود، کنجکاو و فضول را که به ته ته زن�دگی

گذارند  ھايی که اسم مالکيت را می مردھای کھنه را دوست ندارم؛ آن. ندارم
م�ن، م�ال ک�سی ني�ستم؛ ... گذارن�د دوس�ت داش�تن عشق؛ اسم حسودی را م�ی

  ....نيستم» الم«مال خودمم؛ مال خود خودمم؛ مال ھيچکس نيستم؛ اص% 
ران�د؛ ب�ا چھ�ار انگ�شت  باز دارد موھ�ای خوش�فرمش را عق�ب م�ی

ب��از موھ��ا را، ن��ه، . دس��ت راس��تش؛ س��اعتش ق��شنگ اس��ت، مردان��ه اس��ت
درست دوتا زيتون ِ درش�ت را ... اند؛ عسلی، ميشی، رنگی چشمانش عسلی

  . بينم؛ براق و شفاف؛ چشمانی ماندنی می
ازوھ������اش، روی         ک������شم روی ب ح������ا= دوب������اره دس������تم را م������ی

  .راند ھاش، باز موھای خوشفرمش را به عقب می اش، روی شانه سينه
ديدی ناگھ�ان ... ديدی... ديرش شده است... خواھد برود می... آخ

  ... اه... چه زود دير شد
  

   مي:دی     ٢٠٠٨ اوت ٢١
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  !و آمده بودی اينجات
  
  

نجا ب�ودی؛ ب�ا م�ن دانی، ولی اي خودت نمی. ديشب آمده بودی اينجا  
ی کوچ�ک م�ن  بودی؛ آمده ب�ودی م�را ببين�ی؛ از ات�ريش آم�ده ب�ودی و خان�ه

ھ�ای اس�تالينی اينج�ا  دانم چرا مرد پيری، مردی با س�بيل نمی. ميزبان تو بود
  . بود و مزاحم؛ تازه به نظرم حق ھم داشت

. گف�تم ک�ه ت�و ب�ا م�ن ک�ار بخ�صوصی ن�داری رفتم به او می ھی می
انگ�ار ک�سی ب�ود ک�ه م�را ب�ه گ��رو . ک�ردی  ت�و ھ�م ب�اور نم�ی.ک�رد ب�اور نم�ی

دان�م چ�را ھ�ی  ام را به گرو گرفته بود و تازه نمی گرفته بود؛ عمر و زندگی
ای و ک��ار  دادم ک��ه ت��و ي��ک ميھم��ان س��اده رف��تم و ب��ه او توض��يح م��ی باي��د م��ی

ترس�يدم؛ انگ��ار  اش م��ی انگ��ار از دري�دگی و بيحي�ايی. خاص�ی ب�ا م��ن ن�داری
ام پ�رتش ک�ردم بي�رون، ج�ايی نوش�ته  ھ�ا پ�يش ک�ه از خان�ه  که سالھمان بود

ام و در  ھ��ای م��راکش ب��ه ح��راج گذاش��ته ب��ود ک��ه م��ن خ��ودم را در ميخان��ه
  . رقصم ھای ساز و ضربی آنجا می کافه

ش�د  و ک�اش م�ی] داش�تم ھنوز می[داشتم  کاش بدن قشنگی می... آخ
م و تم�ام ترس�م را ب�ا ش�د خ�ودم را تک�انی ب�دھ ای برقصم، يعن�ی م�ی در کافه

بدبختی اين که ھم�ين ي�ک قل�م را ھ�م بل�د نب�ودم؛ بل�د . لرزش تنم بريزم دور
  . نيستم

بينی؟ سالھا گذشته است ول�ی ت�رس، ت�رس، ت�رس از اي�ن م�رد  می
توانم ت�و را  ن خيمه زده است که نمیناکھنه و دريده، ھنوز ھم ته ته جانم چ

  .در خيالم ھم با خيال راحت ببينم
چي��زی مث��ل بغ��ض در گلوي��ت پيچي��ده . ات در ھ��م رفت��ه ب��ود چھ��ره

. ام گرفت���ه ب���ود م���ن غ���صه. ب��ود، و دھان���ت ديگ���ر آن ھم���ه خواس���تنی نب���ود
  . شد شد؛ ھيچ جا نمی خواستم تو را جايی تنھا ببينم، نمی می

تو را منتظر گذاشتم و باز رف�تم ب�ه آن پيرم�رد بگ�ويم ک�ه ت�و فق�ط 
=م��صب؛ باي��د ھ��ی توض��يح . انم باش��یای ک��ه ميھم�� ميھم��انی؛ کل��ی راه آم��ده

دان�م چ�را ب�ا اي�ن ک�ه ازش ب�دم  نم�ی. ب�افتم ري�سمان م�ی/دادم و ھی آس�مان می
ی اين را ھ�م نداش�تم ک�ه بي�رونش ک�نم؛ ول�ش  عرضه. ترسيدم آمد، اما می می
ی لحظ�اتِ  ب�ودنم را ش�کار ک�رده ب�ود و ح�ا= ت�و؛ ت�و آم�ده ب�ودی  ھم�ه. کنم

  . رسيد زورمان به او نمیاينجا و ما، حتی دوتايی ھم 
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تم��ام ش��ب را ب��ا م��ن . تم��ام راه را ب��ه دي��شب و ب��ه ت��و فک��ر ک��ردم  
. ش�دم آم�دم و آرام نم�ی رف�تم و ھ�ی م�ی بودی، کنار من بودی و م�ن ھ�ی م�ی

ب��از . ش��د دس��تت را گ��رفتم و بردم��ت ج��ايی ک��ه بت��وانم ب��ا ت��و تنھ��ا باش��م؛ نم��ی
رف�تم و توض�يح   باز میترسيدم؛ کشيد؛ باز می آمد؛ باز سرک می پيرمرد می

. روی زمين دراز کشيده بودی. تو منتظرم بودی. گشتم دادم و باز برمی می
ت�ازه يکب�ار ک�ه . موھای خوشفرم و ريش خوش ريختت رو ب�ه س�قف بودن�د

انگ�ار پيرم�رد . ای کنارت باشم، دو نف�ر ديگ�ر ھ�م آنج�ا بودن�د توانستم لحظه
دستت را کشيدم و با .  را بپايندآن دو نفر را زاپاس گذاشته بود که من و تو

تن�ت داغ ب�ود و م�ن . خودم بردمت؛ جايی که انگار لبت گ�رم و لغزن�ده ب�ود
. ک�س نب�ود ھ�يچ. آنج�ا ک�سی نب�ود. تو را به حياطی کشيدم که خيلی نقلی بود

  . فقط سکوت بود و سکوت و تنھايی
تنھ�ا گرم�ای . راھرو دراز خانه س�رد و خ�الی ب�ود. خانه سرد بود

ھ��ا ب��ا ت��و  خواس��تم ھمانج��ا، روی ھم��ان موزائي��ک ت��و ب��ودی و م��ن م��یخان��ه 
دان��م چ���را دل���م  بوس��يدم و نم���ی ت���و را ت��وی راه، ت���وی راھ��رو م���ی. بخ��وابم

خواس��ت ھمانج��ا روی زم��ين، روی ھم��ان زم��ين س��رد و خ��الی ب��ا ت��و  م��ی
  . شد ولی نمی. تنت خيلی گرم بود. بخوابم

رم��رد س��ر برس��د و ترس��يدم ب��از آن پي م��ی. ترس��يدم م��ی. ترس��يدم م��ی
ای ي�ا ج�ای  دان�م چ�را فک�ر ات�اقی در ھتل�ی، ميھمانخان�ه نمی. مزاحممان شود

انگ�ار . انگ�ار ھم�ه ج�ا اش�غال ب�ود. به اي�ن فک�ر نيفت�اده ب�ودم. ديگری نبودم
. توانستم کمی با تو، در کنار تو آرام باشم ی نظامی شده بود و من نمی حمله

بوسيدم، بيدار  ی تو را می  و خواھندهو من ھمانگونه که داشتم لبھای لغزنده
  ... شدم

ای داد، چ���را . ھن���وز ت��ا ات���ريش کل���ی راه داری. ای ھن��وز نيام���ده
  ترسم؛ چرا؟  اينقدر می

ب�رم و ب�ه ھم�ه  ترسم؛ تو را ب�ا خ�ودم م�ی ولی اگر بيايی اص% نمی
  ...ترسم؛ ترس ندارد ترسم؛ ابدا نمی دھم؛ اص% نمی نشانت می

  
  :دی مي٢٠٠٨ نوامبر ١٧

  

  

  

  

  

  



 ١٨٥

 

  

  لياقت خوشبختی

  

  

ی در وي��%ی  ات و کوب��ه آي��د در خان��ه ای وقت��ی خوش��بختی م��ی دي��ده  
بع��د از پ��شت . زن��د کوب��د گ��رپ گ��رپ، بع��د م��شت م��ی ات را م��ی چن��د خواب��ه

ی ش�کموی ل�وس خفت�ه در  اندازد و گرب�ه ات می ديوار، سنگی به حياط خانه
ھ�ای س�رخ و ط%ي�ی   م�اھیت�ا... کن�د، ي�ا گ�اه آفتاب ناز حياطت را بيدار م�ی

بع�د س�نگی ب��ه ... ات ب�ه ت�ه ح�وض، ت�ه ت�ه ح�وض تبعي�د ش�وند ح�وض خان�ه
ی اتاق خوابت را ک�ه در آن ب�ه خ�واب  گاه حتی شيشه... اندازد ات می شيشه

شکند که بيدارت کند؛ ک�ه بگوي�د خوش�بختی اينجاس�ت؛  ای، می ناز فرو رفته
ای، خ�%ص کن�د و  و داش�تهآمده است تو را از اين زندگی نکبت�ی ک�ه داری 

  ! کنی؟ تو، لوس و ننر و بيمزه جوابش می
  ! گيری که چرا اينقدر دير آمده است اش را می اول يقه

چرا دير آمده است؛ باور کن باز ھم آمده بوده؛ حتما ب�از ھ�م آم�ده 
کرده و اص�%  بوده و آن، شايد زمانی بوده که تو سرت با ماتحتت بازی می

ای باش�د ک�ه ھم�ين  تواند ھمين دخترک س�اده وشبختی میحواست نبوده که خ
  . اش بينی گذرد و تو نمی حا= از کنارت می

ھ��ا  س��راغ خيل��ی. ی عجيب��ی اس��ت فرش��ته» خوش��بختی«دان��ی  م��ی
رود و اگ���ر در را ب���رايش ب���از  س���راغ بع���ضی، فق���ط يکب���ار م���ی. رود نم���ی

 بع��د .رود ک��شد و  م��ی ان��دازد پ��ائين و راھ��ش را م��ی نکردن��د، س��رش را م��ی
يک�ی، ب��ه  ان�دازد و يک��ی ھ�ای احتم��الی بع�دی م��ی نگ�اھی ب��ه لي�ست خوش��بخت
ی  ی در خان���ه ام���ا ھم���ين خوش���بختی کوب���ه. رود نوب���ت، ب���ه سراغ���شان م���ی

کوبد؛ بيست س�الگی، س�ی س�الگی، چھ�ل س�الگی و  ھا را چند بار می بعضی
  ! چرا؛ معلوم نيست. اش بينی حا= ھم پنجاه سالگی و تو نمی

گيری که عذابش بدھی، و  ام نيرويت را به کار میوقتی ھست، تم
کن��ی، ق��سم و آي��ه  دوی، التماس��ش م��ی وقت��ی قھ��ر ک��رد و رف��ت، دنب��الش م��ی

... بع�د... ام�ا... ای ھا را فقط با ياد او س�ر ک�رده خوری که تمام اين سال می
کن�د و ش�روع  که خوشبختی برگشت، دوباره فيل�ت ي�اد ھندوس�تان م�ی... باز
  ...درآوردنکنی به ادا  می

ای بدھ�د، ول�ی ب�ار  شايد خوشبختی بخواھد ب�از ب�ه ت�و ش�انس ت�ازه
رود و تو را در ھمان زندگی نکبتی که خودت ب�رای  کند و می آخر قھر می

. ب��ازی ک��رد ش��ود پ��ارتی ب��يش از اي��ن نم��ی. گ��ذارد ای، ج��ا م��ی خ��ودت س��اخته
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پ��س ب��ا=خره خوش��بختی ھ��م خ��دايی دارد ک��ه باي��د ب��ه او ح��ساب . توان��د نم��ی
اص% مگر اين خدای خوشبختی، اين ھمه خوش�بختی را تنھ�ا ب�رای ... بدھد

اش را داری و ن�ه لي�اقتش را و آنق�در  تو آفريده اس�ت؛ ت�ويی ک�ه ن�ه عرض�ه
ان��صافانه لگ��د ب��ه بخ��ت  گي��ری، و آنق��در ب��ی وح��شيانه خوش��بختی را گ��از م��ی

  ... که چه بگويم... زنی خودت می
 لياق�ت خوش�بختی را دارن�د؛ باور کن کسان ديگری ھ�م ھ�ستند ک�ه

  دانستی؟ می
ح����ا= بع����د از اي����ن ھم����ه آزار، اي����ن ھم����ه محاکم����ه، اي����ن ھم����ه 

. جيم کردن، خوش�بختی راھ�ش را ک�شيده و رفت�ه اس�ت/درآوردن و سين دبه
توانی  فھمی و اص% نمی دانی و نمی سوزد که نمی البته گاه دلش برای تو می

ک��ه او خ��ودش را ب��ه ت��و بفھم��ی ک��ه خوش��بختی ھم��ين لحظ��ات ق��شنگی اس��ت 
دھد که دوست داشتن چ�ه خ�وب اس�ت و دوس�ت داش�تنی ب�ودن چ�ه  نشان می

ش�کنی ت�ا  آوری و دل�ش را م�ی قشنگ است و تو، ھمين تو برايش ادا درم�ی
  ... رود می... برود

  ... نه؟ حا= ديگر خوشبختی نيست
ات را  ی در خان�ه گوش کن؛ عوضی نگير؛ اين که ب�از دارد کوب�ه

گوش ک�ن؛ خ�وب گ�وش ک�ن بب�ين چق�در ص�دای .  خوشبختی نيستکوبد، می
کوبي��دنش ب��ا ص��دای کوبي��دن خوش��بختی ف��رق دارد؛ خ��وب گ��وش ک��ن؛ ن��ه 

ی ھمان زندگی نکبتی است که ت�و،  اين ادامه. عزيزم؛ اين خوشبختی نيست
  . ای خودت برای خودت ساخته و پرداخته

ب��اور ک��ن، ديگ��ر ني��ست؛ ني��ست؛ خوش��بختی ديگ��ر ني��ست؛ ديگ��ر 
ب��رای خوش��بخت ش��دن باي��د لياق��ت داش��ت؛ . خواھم��ت خواھ��دت؛ نم��ی نم��ی
  ... حيف... حيف

ھ��ای ديگ��ر ھ��م ھ��ستند ک��ه منتظ��ر  س��ر راه، ک��سان ديگ��ری، خيل��ی
ھاس�ت ک�ه از دور ب�ه  ی در آن اين صدای کوبه... گوش کن... اند خوشبختی
خ�وبِ  خ�وب ... خوب گوش ک�ن... گوش کن... گوش کن... رسد گوش می
  ...گوش کن

  
   مي:ی٢٠٠٨ سپتامبر ١۶
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  آگھی استخدام سوژه

  

  

ی پي�شين، در ص�ددم م�رد ي�ا م�ردان  پس از استعفا و اخراج سوژه  
ھ��ام  داس��تان» پرس��وناژ اص��لی«و » خ��وراک ق��صه«ديگ��ری را ب��ه عن��وان 

قياف��ه، ک��ه حتم��ا =زم ني��ست چ��شمانی س��بز ي��ا  نم؛ مردان��ی خ��وشاس��تخدام ک��
 داش��ته باش��ند؛ =زم ھ��م ني��ست ک��ه نق��ش پي��شه م��آب و عاش��ق ص��دايی ع��ارف

ش��ان را  توانن��د ت��ازه نف��س باش��ند، ي��ا نق��ش عاش��قی ق��ديمی را ب��ازی کنن��د؛ م��ی
  . خطی مثل مرا ک%ه بگذارند آنقدر خوب بازی کنند که بتوانند سر زن ھفت

نباش�ند » روش�نفکر«باش�ند، اص�% » روش�نفکر«=زم نيست حتما 
  . کش وطنی زن» نروشنفکرا«بھتر است، به ويژه از نوع 

توانند در ھمه جای دنيا باشند و البت�ه اگ�ر در اروپ�ا ي�ا امريک�ا  می
باشند، بھتر است که بتوانند گاه ب�ه اينج�ا بياين�د و ناھ�اری ميھم�انم باش�ند، و 

» چھ�ره«ھ�ام  به من بنمايانند، تا م�ردان ق�صه» زنده«شان را  خطوط چھره
 خودش��ان را ن��امزد اي��ن نق��ش اگ��ر ھ��م از وط��ن ب��ه يغم��ا رفت��ه. داش��ته باش��ند

کنند، حتما بساط ياھو مسنجر، آن ھم ب�ا س�رعت ب�ا= را عل�م کنن�د و  از  می
يا دوربين، خودشان را به من نشان دھند، که احوا=تشان » وب کم«طريق 

  . را از ھوا و خيا=ت ننويسم
ن�امزد » خ�وراک ق�صه«مردانی که خودشان را برای ايفای نق�ش 

ای   بدانن��د ک��ه ھ��ر چ��ه ب��ين م��ن و آنھ��ا در ھ��ر زمين��هکنن��د، بھت��ر اس��ت م��ی
گذرد، تنھا در قصه جريان دارد و ھ�يچ واقعي�ت م�ادی و عين�ی ن�دارد و  می

تواند و بايد زندگی شخصی خودش را داشته باش�د و =زم  ھر يک از ما می
ب�اره رگ ح�سادتش گ�ل  نيست به زندگی آن يکی سرک بک�شد، ي�ا م�ث% ي�ک

زدن ي��ا گفتگ��وی تلفن��ی، اگ��ر خب��ردار ش��د ھم��سرم نکن��د، ک��ه ھنگ��ام م��سيج 
  : اينجاست، خودش را لوس کند که

خ�واھی؛ اص�% جايگ�اه م�ن کجاس�ت؛ م�ن  پس مرا برای چ�ه م�ی«
  ...ھا و از اين حرف» ھای توام؟ فقط خوراک قصه

اگ�ر م�ردی ح�سود اس�ت، بھت��ر اس�ت اص�% خ�ودش را ن�امزد اي��ن   
دھ��ای ح��سود، ف��ضول و ن��ويس از مر نق��ش نکن��د، چ��ون م��ن در نق��ش ق��صه

ھ�ای پي�شينم را دوب�اره  ام و حاضر نيستم تجرب�ه کنجکاو، کلی ضربه خورده
ھ�ای اولي�ه ب�ين م�ن و نامزدھ�ای ايف�ای نق�ش،  اگر پس از آش�نايی.تکرار کنم

] يعن��ی م��ن[ن��ويس  م%ق��اتی ص��ورت بگي��رد، تنھ��ا ب��رای اي��ن اس��ت ک��ه ق��صه
راد داش�ته باش�م و تصوير و تصوری از تن و بدن و چھره و صدای اي�ن اف�
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ھ���ام نوش���ته  ن���ه چي���ز ديگ���ری؛ نامزدھ���ا باي���د بدانن���د ک���ه ھرچ���ه در داس���تان
معنی ھستند که پشت سر ھم رديف  ی پوچ و بی شوند، فقط مقداری واژه می
  . شوند و ھيچگونه ضمانت اجرايی و قانونی ندارند می

ھای گوناگونم  سن و سال نامزدھا مھم نيست، چون من برای قصه
ب��رای ھم��ين ھ��م ش��ايد در آن . مردان��ی در س��نين گون��اگون ني��از دارمگ��اه ب��ه 

اما بھتر است که اين نامزدھا جوان باشند، . واحد چند نفر را استخدام کردم
مردان��ی ک��ه از برخ��ی . ي��ا دس��ت ک��م فک��ری ج��وان و م��درن داش��ته باش��ند

نوي�سم،  م�ی» انفج�اری«کنن�د م�ن  کنن�د و خي�ال م�ی م�ی» وحشت«ھام  نوشته
دش��ان را ن��امزد اي��ن نق��ش نکنن��د؛ مخ��صوصا مردان��ی ک��ه عرض��ه لطف��ا خو
ھ�ا آفت�ابی ن�شوند، ت�ا  ط�رف بکنند، اين» اقدامی جدی«] اگر =زم شد[ندارند 

  . ھا و اعصابم خراب نشوند قصه
دھ�م، ھمچن�ين زيب�ايی و  به رن�گ چ�شم نامزدھ�ا خيل�ی اھمي�ت م�ی

ه اي�ن ک�ه ِدلپذيری صدای آنھا موض�وع مھم�ی ب�رای انتخ�اب اس�ت؛ ب�ه وي�ژ
نامزدھ��ا باي��د حتم��ا دروغگوي��انی قھ��ار باش��ند؛ ض��من اي��ن ک��ه  اھ��ل مطالع��ه 
باشند و بتوانند با من در مورد کتاب و قصه و شعر و روانشناسی و ھنر و 
موسيقی چت کنند، يا تلفنی حرف بزنند، يا سر مي�ز ش�ام ي�ا ناھ�اری حرف�ی 

  .برای گفتن داشته باشند
ن��شينند و در م��ورد قط��ر  ن م��یاز مردھ�ای ف��ضولی ک��ه ت��و دکان��شا

ھ��ای ت��اق و جف��ت ف��%ن زن ش��اعر م��ضمون ک��وک  ماتح��ت م��ن و مع��شوق
آي�د؛ مخ�صوصا اگ�ر زب�انم =ل اش�تباھا ناھ�اری ب�ا م�ن  کنند، خوش�م نم�ی می

ھای جدی، يک باره از آن سمت ميز دست�شان را  کوفت کردند، وسط حرف
وس و بيمزه و نچ�سب از اين مردھای ل... اه. دراز نکنند و لپ مرا نچ%نند

خيال�شان . آيد و اص% دوست ندارم داستانی در موردشان بنوي�سم خوشم نمی
ِدوست ندارم اين نامزدھا خدايی داشته باشند، به ويژه خدايانی  .راحت باشد

نويس آدم حساب کنن�د  کش، تا بتوانند مرا به عنوان يک زن و يک قصه زن
ش�ود، در واق��ع   اي�شان واگ��ذار م�یھ��ام ب�ه و بدانن�د ک�ه اگ��ر نق�شی در داس�تان
و . خواھم، بايد ھمان ب�شود گويم و من می رئيس پروژه منم و ھرچه من می

ام سر رفت، لطف کنند و بدون اع�صاب خ�رد ک�ردن،  ھر وقت من حوصله
غزل خداحافظی را بخوانند و راھ�شان را بگيرن�د و برون�د و ديگ�ر م�زاحم 

  . کار من و نامزدھای ديگر نشوند
» تم�اس«ی موبايلم  و شمارهين با آدرس پست الکترونيکی داوطلب

  .بگيرند

   مي:دی٢٠٠٨ اوت ٣٠
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  مردان قناس

  

  

  :زنم به آن رفيق مونيخی که زنگ می  
  يعنی چه؟ » قناس« آقاجون اين واژه ی -
  نی؟اد  تو نمیر مگ-
ت�ت نگ�اه کن�ی ھای فرھن�گ لغ م تو اون کتابھخوا  میینم، منتھاد  چرا می-

  .اش را بگويی درست و حسابیو معنی 
زن��د و فک��ر  ھ��ا را ورق م��ی زن��م، کت��اب ھم��انطور ک��ه ح��رف م��ی

» قن��اس«ی   در م��ورد واژه اواره زن��ده ب��ود و ازک��نم اگ��ر ک��سروی بيچ�� م��ی
  داد؟ پرسيدند، چه پاسخی می می

کرد  ی پيام يا پرچم يا ارمغان را سياه می ی نشريه =بد چند صفحه
ه ب�ه اي�ران  اس�ت و ھم�راه ب�ا اس�کندر گج�ستاي�ن واژه اص�لش يون�انی«: که

ھ�ای  ت�صرفی ح�ضرتش را معم�ار  ی يک�ی از ک�اخ آورده شده، چون کنگره
ب��رای .  کول��ه بري��ده ب��ود ک��ج و]اش داغ ش��ده ب��ود ک��ه ت��و آفت��اب کل��ه[يون��انی 

ان وارد ش�ده و تب�ديل »اي�ر«به فارس�ی ي�ا زب�ان » کنوسوس«ی  ھمين واژه
ھ�ا  و بع�د ت�رک» القن�اس«آمدن�د ک�ردنش ھ�ا   بعد که عرب.»کناس«شده به 

 بعد» قوناس اوف«ھا کردنش  و بعد روس» قيناس =ری«آمدند و کردنش 
بع�د » د گون�اس«ھ�ا ک�ردنش  و بع�د انگلي�سی» کناس�اس«ا نوشتنش ھ ارمنی

» داس قين��اس«ھ��ا ک��ردنش  بع��د آلم��ان» ل��و ژان��اس«ھ��ا ک��ردنش  فران��سوی
  »...و

فرھن���گ «ی  ق نوش���تهام���روز ک���ه طب���... ور ب���رو ت���اھمينط���... 
. گوين��د ک��ه ي��ا از ھيک��ل قناس��ند ي��ا از کل��ه ھ��ايی قن��اس م��ی ب��ه آدم» ھ��ا واژه

شان قناس است ي�ا وض�عيت دروني�شان و م�ن  نفھمی يا وضع بيرونی/بفھمی
 چن�د ت�ا آدم قن�اس دور و ب�رم کنم ک�ه در اي�ن عم�ر نيم�ه کوت�اھم گاه فکر می

  ! ام؟ اه گريه کردهشان خنديده و يا  گ ام  و چقدر از قناسی ديده
اس�ت ک�ه انگ�ار ھ�يچ ک�اری » آسيد پروي�ز م�زاحم«ش ھمين ا يکی

ن��دارد ج��ز اي��ن ک��ه ب��ه پ��ر و پ��ای م��ن بپيچ��د و ب��رای م��ن ش��عار و دس��تور 
دانم آدرس�م را از  ام و نمی  جالب اين که مردک را اص% نديده.مرتکب شود

م فت�وکپی ي ب�را]ن�ه، م�اه ب�ه م�اه[وراخی پيدا کرده که فصل ب�ه ف�صل کدام س
دھد چند ھ�زار ت�ا ازش  گيرد، می آورد وھر جا چيزی نظرش را می با= می
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کن�د ب�رای م�ن و جعف�ر و مھ�دی و بھم�ن و حتم�ا  گيرن�د و پ�ست م�ی کپی می
س�رکار علي�ه خ�انم «: نويسد پشت پاکتش البته با احترام می. ھای ديگر خيلی

است ک�ه =ب�د ب�ه وری  اما تو پاکت ھر چه دری» !زھرمار بازبينی فرمايند
  !کند که بيا و تماشا کن ی قناس خودش بريده شده، بارم می قد و قواره

کند من بايد حب نجاب�ت ق�ورت  يکی ديگر کسی است که خيال می
ام،  ه ت��ا ح��ا= چن��د ج��ا بن��د را آب دادهش��ود ک�� داده باش��م و وقت��ی خب��ردار م��ی

رس�وايی و کن�د ک�ه زن ب�ه اي�ن  م افاضه صادر م�یيکند و برا روی ترش می
kبی در و پيکری، نوبر است و !  

ی  آن يک��ی ت��ا قب��ل از اي��ن ک��ه بفھم��د ک��ه م��ن گ��اه دم��ی ب��ه خم��ره
زنم و گاه با جنس زمختی عرق س�گی ب�ه ن�افم  ھای ناب فرانسوی می شراب

 ھن�وز ھ�م ام،  که ب�ا دو ب�ار باط�ل ش�دن شناس�نامهکرد بندم، =بد خيال می می
ب�ا او » از اي�ن و=ي�ت«حاجی لب تر کند و ام که  ی مقدسم و آماده»باکره«

  . به ھرجا که خواست بروم
ت�و را دوس�ت «نوي�سد ک�ه  ی عاش�قانه م�ی يا آن يکی ديگر که نامه

 و اگ��ر پي��ر و ؛ مھرباني��ت را دوس��ت دارم؛ نوش��تنت را دوس��ت دارم؛دارم
  » .ات را از من دريغ کنی، بی صفتی اسم، باز ھم دل دارم و اگر دوستیقن

ترس�م بگ�ويم گ�اه ع�رق  بی ص�فتم چ�ون نم�ی.  عبتی استکه خود ل
ش�وم و گ�اه   گاه عاشق م�ی؛کنم  گاه با ھر که دوست دارم حال می؛خورم می

ه به س�کس ترسم بنويسم که چون مسائلم فع% حل است، ن فارغ و اص% نمی
دھم،   و چون به انتخاب اين اھالی پاسخ منفی می؛نيازی دارم و نه به عشق

 چون به نظرشان وقتی انتخاب شدم، باي�د ب�ه  ؛ شوھر عربم استلياقتم ھمان
ھ��ا را ھ��وا ک��نم و اگ��ر نک��ردم، لي��اقتم ھم��ان اس��ت ک��ه در  حال��ت ت��سليم لن��گ

ھا، دوست داشتن ھ�ر ک�ه غي�ر ايران�ی اس�ت، خيان�ت ب�ه  ديدگاه فاشيستی اين
  ! مام ميھن اس%می است

ق�د و وزن�م گ�ويم باب�ا ا=ن م�ستم و اگ�ر از م�ن بپرس�ی  يا وقتی می
کنن�د  ت�رش م�یروی ک�نم،   بازی م�ی١٧٠ و ٧٠ و ٨٠چقدر است، با اعداد 

 چ��را باي��د ؛ن��ه. ستش ني��ا ای اس��ت ک��ه ھيچ��ی ح��الی ک��ه اي��ن ديگ��ر چ��ه تحف��ه
  م باشد؟ ا حالی

» دومينيک��و«ی فعل��ی ت��و کاف��ه  آن روز ک��ه ب��ا اي��ن عي��ال مربوط��ه
ورا م��را چپان��د ت��و پيک��ی ب��ا= ان��داختم، آنق��در خندي��دم و خندي��دم ک��ه بيچ��اره ف��

او ھم با اين ک�ه خيل�ی ن�از اس�ت، . تاکسی که بيشتر از اين آبرويش را نبرم
  ... ھاست قرار از من ربوده است، چون گاه ش سالا ھای بارانی و چشم

د ش�و اش قناس اس�ت ک�ه البت�ه م�ی دانم، =بد او ھم  کمی کله چه می
ناز است و چون  چشم پوشيد؛ چون  آنمثل کجی کنج کاخ سلطان سنجر از
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اص% شده است مثل ت�رازو ک�ه بقي�ه را . مھربان است و چون دوستش دارم
 چون ؛آيند شان از دم رفوزه از آب درمی ھا ھمه کنم و بيچاره با او قياس می

شان در برابر قناسی ناز اين رفي�ق دوس�ت داش�تنی، خيل�ی وح�شتناک  قناسی
  .  آيد به چشم می

  : کهکند  آن يکی از سوئد تلفن می
ام ت��ا پ��يش از اي��ن ک��ه ص��دای نازت��ان از رادي��و پخ��ش  تلف��ن ک��رده«

ت و ش��معی، و ھم��ين ا=ن ش��رابی اينجاس��. ش��ود، ص��دايتان را خ��ودم ب��شنوم
  » .ی شما را پخش کند و من با صداتون حال کنم منتظرم راديو برنامه

: پرسد شما باشيد به اين آدم، قناس نميگوييد؟ بعد می  
  » کرديد؟  میا=ن داشتيد چه کار«

ب�ردم زي�رزمين  ھ�ای چ�رک را م�ی داشتم رخت«: گويم و وقتی می
  » .که بچپانم تو ماشين لباسشويی

ھات�ان را  ک�اش آنج�ا ب�ودم و رخ�ت«: کن�د ک�ه صدايش را خمار می
  » .شستم خودم می

ی  ن��اس ک�ه ب�ا ص��دای خ�شن م��ن ک�ه درب��ارهگوين�د آدم ق ب�ه اي�ن م��ی
کن���د و  ع و ش��راب کي��ف م��یزن��م، ب���ا ش��م ح��رف م��ی» خ��شونت و زن��ان«

م آش بپ�زد و از آن س�ر دني�ا يخواھ�د ب�را خواھد رخ�ت م�را ب�شويد و م�ی می
ام ف%ن گلفروشی برايتان دسته گل بفرستد و من بيچ�اره  هکند که گفت تلفن می

بايد تصور کنم که يا اين بيچاره ھم قناس است يا اين ک�ه م�امور ت�رور م�ن 
 ت��ا دس��ت ،ام را ع��وض ک��نم  ک��ه ش��مارهی تلف��ن روم اداره و م��ی. م��ادر م��رده

  . محبتش از دامنم کوتاه شود
ش�د از ش�ما ص�دتا  خانم ف%ن�ی ک�اش م�ی«: کند که آن يکی تلفن می

  » .فتوکپی گرفت
  » ش ھم به تو برسد؟ا =بد يکی«: و من ميخندم که

آورد و وقت��ی ت��و اي��ستگاه  آن يک��ی دس��ته دس��ته، گلدس��ته ب��رام م��ی
کند که چرا من  ترش میرو  فورا ] نيت خداحافظیبه[بوسد  آھن مرا می راه
اوقاتش تل�خ » .برای اين که ماتيکی نشوی«: شنود و وقتی می. بوسمش نمی
خواھ�د  ح�ا= ھ�ر چق�در دل�ت م�ی«: زن�د ک�ه م�ی» ای مي�ل«بعد ھم . شود می

  »!اش کنی اچ کن، بدون اين که بترسی ماتيکیشوھرت را م
  » .پيش ديده بودمکاش تو را سی سال «: گويد آن يکی می
کنی م�ن ک�ه س�ی س�ال پ�يش رو س�بيل  خيال می«: گويم و وقتی می

زدم و آن ھم��ه ج��وان خ��وش ب��ر و رو دور و ب��رم  ش��اه مرح��وم نق��اره م��ی
  : شود که اوقاتش تلخ می »انداختم؟ ريخته بود، به تو نگاھی می

  » !گويم گيرد چه می اص% نمی. صفت است چه بی«
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ش�ان  ک�دام ا از اي�ن جماع�ت قن�اس، ھ�يچدوت/جالب اين که بجز يکی
  : گويم اند، و وقتی می  نديدهمرا 

ام ک�ه ص�دای رادي�ويی ج�البی »قزوين�ی«من ھم درست مث�ل آن «
کنن��د دارم  خي��ال م��ی» .دارد، ام��ا وقت��ی خ��ودش را دي��دی، باي��د کف��اره ب��دھی

  . کوبم شان می گذارم و دست رد به سينه تاقچه با= می
دم قن�اس، چط�ور م��ن ی اي�ن ھم�ه آ اص�رهک�نم در مح گ�اه خي�ال م�ی

  ام؟  خودم قناس نشده
  خبر ندارم؟خودم ام و  شايد شده

  
   مي:دی٢٠٠٧ اوت ٢۶
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  !ی سفت و سخت يک عاشقانه

  

     
يادم ھست، ام�ا اي�ن ک�ه اي�ن . درست يادم نيست از کجا شروع شد

دان��م،  ا نم��یتک��ه گ��وش لخ��م ص��احب م��رده از ک��ی ش��روع ب��ه تپي��دن ک��رد، ر
  . دانم ديگر یمخب، ن

  ص�دای. و بلن�دبا=چھارش�انه ب�ود. ھنوز ھ�م ھ�ست. بودقدش بلند 
ش گ��رم ب��ود و يص��دا. ش ب��ودميانگ��ار بي��شتر عاش��ق ص��دا. ق��شنگی داش��ت
 کاف�ه بن�شيند و یآن سمت ميز ت�و. دوست داشتم حرف بزند. دوست داشتنی

م ح�رف بزن�د و ح�رف گي�ر تلف�ن ت�و پي�ام. تلفن کند و حرف بزن�د. دحرف بزن
ش يبع�د ک�ه آم�دم، بن�شينم و ص�دا. آنقدر حرف بزند که نوار تمام شود. بزند

  ... ھا را ببندم و گوش کنم که اين صدا چشم. را گوش کنم
 درھای دلم را  فقط حرف بزند تا من لرزه. گويد مھم نيست چه می

ی ام�ا وقت�. خوش�م نيام�دعک�سش را ک�ه دي�دم، . ھمين. نومش بشيآھنگ صدا
ش ينام�ه ک�ه ب�را. ش را شنيدم، يادم رفت که کمی زمخت استيدوباره صدا

  . =بد ھم خنديد و ھم حرصش گرفت» !اشکنه جان«: نوشتم، با=ش نوشتم
ی کارھات مثل صدات باشند، ھزارت�ا خ�اطرخواه  اگر ھمه«: گفتم

  » .کنی پيدا می
خوشگله، بايد ھمه چيز و ھمه جامو با «: خودش را لوس کرد که

م�ن ک�ه گ�او ني�ستم، بع�ضی جاھ�امو دوس�ت داش�ته . ھم دوس�ت داش�ته باش�ی
  »!باشی

بع�ضی چيزات�و . ام م�ا م�ن اينج�وریا. ن�ه گ�او ني�ستی«:  و من ک�ه
  » ...صداتو. صداتو. صداتو. نوشتنتو. صداتو. دوست دارم

م�و دوس�ت  يعنی زبونمو دوست داری؟ کل�ه پاچ�ه«: و او خنديد که
باي��د ھم��ه رو ب��ا ھ��م بب��ری خ��انوم . روش��مف ت��ک نم��ی ت��کن��داری؟ ول��ی م��ن 

  » !جون
  ... شه شوخی سرش نمی... بيمزه... اه

  . ش را لوند کرد و سربه سرم گذاشتيبعد دوباره صدا
    

ای که منتظر تلفنش بودم و تلفن نکرد، يا ک�رد  فکر کنم آن يکشنبه
صبح که پا شدم، کبکم . و من خوابم برد، فھميدم چيزی در من به وجد آمده

از بس . بوسمش خوابش را ديده بودم که جلو چند نفر می. خواند روس میخ
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دوست ھم نداش�ت . ببوسدمرا شد جلو بقيه  عصا قورت داده بود، روش نمی
آنق�در . ھمانج�ا ب�ود. رفته بودم بلژيک ک�ه ببي�نمش. از بوسيدنم محروم شود

ودم تو خواب رفته ب�. خواستم که رفته بودم تا خود بروکسل خاطرش را می
  : م تاقچه با= گذاشت کهيبعد که برا. تو بيداری که آنجا نبود. بروکسل

  » چرا جلو بقيه؟ مگه ما خونه نداريم؟ مگه اتاق نداريم؟«
ک��رد؟ آدم ھرج��ا ک��ه  چ��را خ��ودش را ل��وس م��ی. باھ��اش قھ��ر ک��ردم

  ! احساسش گل کرد، بايد بھش جواب بدھد
خ�وام ببوس�مت و  یحا= ھمينجا، تو کافه، تو ھمين راه س�ينما، م�«

  »...بدجنس... اه. کنی تو خودتو لوس می
  
 ھفت��ه قھ��ر چن��د. چن��د روز باھ��اش قھ��ر ک��ردم. باھ��اش قھ��ر ک��ردم  

... اه. م شعر نوشتيبعد برا. ھاش جواب دادم، نه به تلفنش نه به نامه. کردم
گي�ر را  پي�ام. ک�ردم ميلھ�ا را چ�ک م�یآم�دم، اي ھر روز ت�ا م�ی. چقدر بدجنسم

  : کوبيدم بايد ميخ را محکم می. کردم م، اما بدجنسی میداد گوش می
  » ھرچی من بخوام بايد ھمون بشه، فھميدی؟«

ی  ک�رد، اي�ن اش�کنه حتما نفھميده، وا= اينقدر خودش را ل�وس نم�ی
  . ننر

  : ش يادداشتی نوشتم کهيبرا
  » !اجازه داری حرف آخر را بزنی. کی.او«

  : بعد تو دلم خنديدم که
 ح�رف آخ�رت ھمين�ه، ح�ا= ؛ بايد بگ�ی چ�شم؛ چشمتونی بگی می«

  » !فھميدی؟
  ....حرف آخر را من زدمھم اين بار ! ھنوز جوابی نداده
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  !آن جوانک شک:تی
  
  

ی  خ���سته و م���رده ب���ا ي���ک کي���سه. س���اعت دو بع���د از ظھ���ر ب���ود  
ص�بح زود فک�ر . خ�يسِ  ب�اران ب�ودم. ک�شيدم پ%ستيکی خريد، خ�ودم را م�ی

کف��ش مناس��بی . ک��ردم ب��اران اي��ن ھم��ه تن��د ش��ود و اينط��ور خي��سم کن��د نم��ی
کف�ش مناس�ب داش�تم، . ھواشناس�ی اي�ن ب�ار ھ�م گ�ولم زده ب�ود. نپوشيده ب�ودم

. نب��ودم» پابرھنگ��ان«خ��واھم بگ��ويم از  م��ی. ول��ی ام��روز نپوش��يده بودم��شان
خ�انم ِ ص�بح ِ خ�ام ِ چن�د لبخن�د ِ خورش�يد . ھمه چيز ت�صادفی پ�يش آم�ده ب�ود
ب�رای ھم�ين ھ�م تم�امِ  روز را ب�ا کف�ش ِ . زودِ  يک روزِ  نوامبر شده ب�ودم

ت�ازه، ھ�م . ی ش�لوار ِ خ�يس س�ر ک�رده ب�ودم خيس و ج�وراب ِ خ�يس و پاچ�ه
ھ�وا مل�س ب�ود؛ ن�ه گ�رم . چتر داشتم و ھم بارانی، ولی کارساز ن�شده بودن�د

  ...فقط خيس بود، خيس ِ خيس. بود و نه سرد
ام  کام% اتفاقی گرس�نه. ھم نبودم» گرسنگان«ودم، اما از گرسنه ب

ش�يروانی نزدي�ک  شده بود و مثل اسبِ  گاری ھرچه ب�ه اي�ن آپارتم�ان ِ زي�ر
  . رفت شدم، سرعتم با=تر می می

ب���ين راه، نرس���يده ب���ه چھ���ار راه، کم���رکش ِ خياب���ان ِ ش���اه، س���ر ِ   
. اخته بودن��دشخياب��ان ِ ب��اغ م��ردی اي��ستاده ب��ود ک��ه انگ��ار از ش��ک%ت س��

  ... شک%تی شک%تی
. من، ھم پليور داشتم، ھ�م ب�ارانی، ت�ازه پاھ�ام خ�يسِ  خ�يس بودن�د

ب�ا پيراھن�ی » ش�ک%ت«خ�سته ب�ودم؛ گرس�نه ب�ودم؛ ام�ا . حوصله ھم نداش�تم
ب��دون آس��تين، رک��ابی، ش��لواری ج��ين و کف��شی خوش��فرم، ب��ر خياب��ان ب��اغ 

  . کرد ايستاده بود و داشت سمت ِ مخالف ِ مرا نگاه می
ک���رد، ول���ی ب���دنش، ب���دن ش���ک%تی رن���گ ِ  نفھمي���دم چ���ه ک���ار م���ی

نگ�اه . روي�ش را ناگھ�ان برگردان�د... تپ�شی... ن�ه. داد اش قلقلکم م�ی ورزيده
  ... لبخندی زد و س%می. خريدارم را ديد

ھای زپرتی که آدم را  اش آئينه داشت؛ نه از اين آئينه حتما تو خانه
اش کريستال بود که خودش را اين ھمه زيبا  حتما آئينه. دھند زشت نشان می

حتم�ا خ�ودش را خ�وب تماش�ا ک�رده . دانست که زيباس�ت اص% می. ديده بود
قيم�ت ِ کري�ستالش دي�ده ب�ود ک�ه  ی گ�ران حتما دي�ده ب�ود، در ھم�ان آئين�ه. بود

  . تراش است خوش ترکيب و خوش
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. انگار از اينکه خريدارش بودم، سپاسگزاری ميک�رد. لبخندی زد
بدنش، بدنِ  خوش تراشش ب�رق مي�زد و چ�شمم را . زحمتش ھدر نرفته بود

خواس���تم بگ���ويم، رف���تم بگ���ويم اج���ازه دارم دس���تی ب���ه . ک���شيد ب���ه دنب���ال م���ی
  . دانم ھاتان؛ خجالت کشيدم؟ نمی بازوھاتان بکشم؛ به سينه

ھنوز چ�شم دوخت�ه . کرد ھنوز نگاھم می. زد ھنوز داشت لبخند می
چران�ی چن�د ثاني�ه بي�شتر  ی اين چ�شم ولی ھمه... ر منبود به چشمان ِ خريدا

ام  ديگر سردم نبود؛ گرس�نه. ديگر عجله نداشتم. ھام شل شده بودند قدم. نبود
  . نبود

م��رد اي��ستاده ب��ود و فق��ط پاھ��ای خ��يس م��ن بودن��د ک��ه انگ��ار س��رما 
نتوان�ستم بگ�ويم اج�ازه دارم دس�تی . رفتند ديگر راه نمی. کرخشان کرده بود

  . ھا و بازوھای خوش تراشتان بکشم، نشد؛ روم نشد به سينه
. ت�نم خ�شک ش�د. خورشيد س�رک ک�شيد. ھمان لحظه باران بند آمد

. ھم��ان لحظ��ه س��رما از ت��نم راھ��ش را ک��شيد و رف��ت. گرس��نگی ي��ادم رف��ت
سر چھار راه برگشتم تا دوباره، شايد دوباره ت�ن و ب�دنش . سرعتم آمد پائين

  . را ديدی زده باشم
. ی ھمخانه را گرفتم که تنش را ن�شانم دھ�د که رسيدم، يقهبه خانه 
ی ھم�ه  حوص�له. ديگ�ر گرس�نه نب�ودم. ديگر خسته نب�ودم. مھربان شده بودم

رف�تم ت�ا ت�ن و ب�دن ھمخان�ه را ن�وازش ک�نم، ... ھمه چيز را . چيز را داشتم
  . اما انگار رونوشت با اصل خيلی فرق داشت

ول�ی ش�ک%ت م�ن س�فيد ب�ود؛ ج�ا اي�ستاده ب�ود؛  شک%ت ھنوز ھم�ان
  .سفيد است
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  ھاشم  مسجد قمر بنی-لندن 

  
  
  

از ھم�ه ج�ورش اينج�ا . شھری مھد تمدن و تج�دد. اينجا لندن است  
ھای جورواج�ور مک�% و معم�م و  در ناف شھر، محل تردد آدم. شود پيدا می

  : ديوار شھر با اين مضمون کهاند به در و محجب، يک آگھی چسبانده
  

  !بسمه تعالی«

در راستای گسترش فرامين الھی به ديگر نقاط جھان «
�ان ��ر ادي��ه ديگ��دان ب��ان و باورمن��ه جھاني��ن ک��رای اي�و ب
�د ��شيع بھرمن��ذھب ت��تورات آس�مانی م��ز از دس�کتاب�دار ني

�سجد ����وند، م���ی«ش����ر بن���م قم���ان » ھاش����ع در خياب���واق
 پرنس چارلز، پ:ک ی اليزابت، بلوار ملکه، نبش کوچه

ای ب�رای جھاني�ان در نظ�ر گرفت�ه  ھاشم، برنام�ه قمر بنی
برای آگاھی از چند و چون اين برنام�ه، ب�ه دفت�ر . است

ی  ب�ست ملک�ه، کوچ�ه ھاشم، واق�ع در ب�ن مسجد قمر بنی
�ه ����ا مراجع����سس دايان����ی پرن����ه راھ����ام، س����رنس ويلي���پ

�ی. فرمائي�د��ن  آقاي�انی ک�ه م�خواھن�د از مزاي�ای ق�انونی اي
���مانی بھ��ذھب آس��ارت  رم��د و ک��ول نق��ا پ��وند، حتم��د ش�من

�اری���د اعتب���راه بياورن���ان را ھم���انم. ش���ه  خ���ازی ب���ا ني��ھ
�د��ه ندارن��دن . پرداخ�ت وج��ه ش��ورت پذيرفت��شان در ص�اي

�روژه��ن پ��رکت در اي��رای ش��ذھبی،  ب��الی م��ارک و تع�ی تب
ھايی که ميل دارن�د از  خانم. پول ھم دريافت خواھند کرد

من�د ش�وند، حتم�ا دو قطع�ه  ی بھ�رمزايای اين فرمان الھ
  ! پرستلی ھمراه داشته باشند] ۴×۶[عکس 

  »  !الصابرين و الصالحين وU مع«

  

در وس��ط . ش��وند اندازن��د و رد م��ی رھگ��ذران نگ��اھی ب��ه آگھ��ی م��ی
روزه و چن���د دختربچ���ه ب���ا  پ���ارک چن���د م���رد ج���وان ب���ا ري���ش پ���انزدهھاي���د 
ھ��ايی ب��ا ھم��ين  ری آف��يشای و س��ياه و خاک��ست ای و قھ��وه ھ��ايی س��ورمه لچ��ک
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گيرن�د و  ھا را م�ی رھگذران آفيش. کنند مضمون را بين رھگذران تقسيم می
شان، بدون آن که نگاھی به متن اط%عيه بياندازند، آن را مچاله، در  بعضی
  . اندازند ی سر راھشان می ھای ذباله سطل

ای ب��ا  ان��د ک��ه دختربچ��ه ھ��ا گذاش��ته مي��ز کت��ابی در ھم��ان نزديک��ی
ای ک���ه ت���ازه پ���شت ل���بش س���بز ش���ده، پ���شت آن  ای س���ياه و پ���سر بچ���ه مقتع���ه

پاي��ان رھگ��ذران  ھ��ای ب��ی اي��ن دو ت��ا بچ��ه م��سئولند ب��ه پرس��ش. ان��د اي��ستاده
ھ��ای دس��ت و پ��ا  ش��ان پاس��خ کنجک��او، ب��ا زب��ان انگلي��سی دس��ت و پ��ا شک��سته

دس�ت آخ�ر مجبورن�د کنجک�اوان را ب�ه روز موع�ود انج�ام . تر بدھن�د شکسته
  . دھند» حوالت«پروژه 

ش��وند، ابت��دا ب��ا  زن و م��ردی ايران��ی ک��ه از ھم��ين م��سير رد م��ی
گيرن�د و   را م�یپچی با ھم، با کنجکاوی آفيش اعتنايی و سپس؛ بعد از پچ بی

فھمن�د، ب�ه زب�ان  بدون آن که نشان دھند زبان اھالی حکومت اس%می را می
نش را شود زن دو ت�ن از دوس�تا قرار می. کنند به گفتگو انگليسی شروع می

خواھ�د چن�د ت�ن  مرد ھم می. ی گزارشی از اين پروژه دعوت کند برای تھيه
اش را ب��رای آگ��اھی ي��افتن از چن��د و چ��ون ق��ضيه راھ��ی  از دوس��تان فرنگ��ی

  . خبر کند» ھاشيم کمر بانی«مسجد 
زن و مرد سر ساعت پنج بع�د از ظھ�ر . رسد روز موعود سر می

در مح���ل حاض���ر » ع���هش���ب جم«ھ���ا  ک���ن پنج���شنبه و ب���ه ق���ول آف���يش پخ���ش
دار  چن��د جوان��ک ري��ش. جل��و م��سجد ج��ای س��وزن ان��داختن ني��ست. ش��وند م��ی

ھ��ا و مردھ��ا را در دو ص��ف جداگان��ه و از دو در جداگان��ه ب��ه  مامورن��د زن
چھار گيشه در چھ�ار س�مت ب�رای . ھای اط%عات راھنمايی کنند محل گيشه

 در عقب�ی ای ھ�م آن ت�ه ت�ه، درس�ت پ�شت ان�د و گي�شه مردان در نظ�ر گرفت�ه
  . مسجد برای بانوان

ھ�ای آب�ی آش�غال را  ای بزرگ از اين کيسه زنی چادر به سر کيسه
ش�ود، ي�ک فرون�د لچ�ک  در دست گرفته و به ھر زنی که از کنارش رد می

ھ���ا  بع���ضی از زن. کن���د  و رو رفت���ه را زورچپ���ان م���ی س���ياه کھن���ه و رن���گ
اغ��شان را گيرن��د، بع��د ک��ه ب��وی ن��امطبوع لب��اس کھن��ه دم روس��ری را م��ی

  . کنند آزارد،  آن را به سويی پرتاب می می
ھ��ا را، ب��رای  ان��د ک��ه اي��ن گون��ه زن دو م�رد در کن��ار ص��ف اي��ستاده

ادب�ی از  ھای بوگندو، از صف خارج کرده و با ب�ی شان به لچک احترامی بی
  . اندازند محل بيرونشان می

س ھای پلي ھای شيک نظامی و اتومبيل چند پليس محلی با اونيفورم
گوي�ا اي�ن ب�ار اول�ی ني�ست ک�ه اي�ن م�سجد . کشند در ھمان حوالی کشيک می

  . کند ھا می اعظم از اين ناپرھيزی
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زم���ان ب���ا پخ���ش اذان مغ���رب و  زم���ان آغ���از پ���روژه درس���ت ھ���م
گ�وش » ق�ل ھ�و k«از بلندگوی مسجد ص�دای اذان و ص�لوات و . عشاست

. پيچ��د ل م��یاک��وی ص��دای بلن��دگوھا ب��دجوری در مح��. کن��د م��ردم را ک��ر م��ی
ھ��ا و  ھ��ا، افغ��ان ھ��ا، ت��رک ھ��ای جھ��ان س��ومی، ع��رب بي��شتر م��راجعين را زن

ھ�ای  چن�د نف�ری برگ�ه. در صف م�ردان غوغاس�ت. دھند ھا تشکيل می روس
ب�ه آن�انی » بازار س�ياه«اند و دارند آن را در  بليط مانندی را دستشان گرفته

  . فروشند که حوصله ندارند در صف بايستند، می
ی ارزان قيمت�ی اس��ت ک�ه ب��رای  می م�سجد، م��سافرخانهدر چن�د ق��د

  . اجاره شده است» صيغه«امر مھم خريد و فروش سکس با برچسب 
ی م�سافرخانه ج�ای س�وزن  در محوط�ه. مردھا ظاھرا عجله دارند

باي��د از مح��ل » پ��روژه«ھ��ای پذيرفت��ه ش��ده ب��رای انج��ام  زن. ان��داختن ني��ست
ب��وی عط��ر . ر داش��ته باش��ندھ��ای م��سافرخانه، چ��ادر ب��ه س�� م��سجد ت��ا ات��اق

شاھچراغی و ش�ابدوالعظيمی و ب�وی قيم�ه پل�و و دارچ�ين و ش�له زرد مح�ل 
  .را برداشته است

زن��ی ک��ه ھم��راه ب��ا دو خبرنگ��ار انگلي��سی آنجاس��ت، پ��سر دوازده 
. فرس�تد اش را برای س�ر و گ�وش آب دادن ب�ه م�سجد و م�سافرخانه م�ی ساله

. ، ق�اطی ص�ف ک�رده اس�تيکی از زنان خبرنگار خودش را جزو م�دعوين
  : گويد گردد، با تلخی به زن ايرانی می ھمو وقتی آخر شب برمی

  » ! پوند بفروشم١۵نزديک بود خودم را برای يکساعت «
خبرنگ�ار ايران�ی دس�تش را روی . کند و اشک چشمانش را پر می

اش بدھ�د؛ ام�ا خبرنگ�ار اروپ�ايی ب�ا  گ�ذارد ک�ه دل�داری ی ھمکارش م�ی شانه
ک���شد و  دارد و راھ���ش را م���ی اش برم���ی و را از روی ش���انهتلخ���ی دس���ت ا

  . رود می
ھ�ای ميزب�ان دست�شان ت�و جيب��شان  زن. خندن�د مردھ�ای ميھم�ان م�ی

م��سجد قم��ر » ش��يعی«ی  پ��روژه.  ان��د گوي��ا چن��د پون��دی کاس��ب ش��ده. اس��ت
ج��ا دارد دفت��ر رياس��ت جمھ��وری . ھاش��م ب��ا موفقي��ت انج��ام ش��ده اس��ت بن��ی

ي��ن ط��رح جھ��انی در راس��تای اتمي��زه ک��ردن حکوم��ت اس��%می از موفقي��ت ا
مھ��د تم��دن و تج��دد در اروپ��ا . اش س��مينارھا مرتک��ب ش��ود سياس��ت خ��ارجی

ی  تيتر اول ھفت�ه نام�ه. ی عفاف کرج را تجربه کرده است ای از خانه گوشه
  : تايمز لندن اين ھفته اين است

ی م���وفقی زن���ان  دول���ت جمھ���وری اس���%می اي���ران ط���ی پ���روژه«
  »! پوند اجاره داد١۵عتی اروپايی را به سا
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  »جيگر کارت«کارت ھوشمند 
  
  

آب�اد س�ابق م�سجدی س�اخته بودن�د ب�ه ج�ای آن فروش�گاه  سر يوسف
م�سجد درس�ت ب�ر . ھا که حا= ديگ�ر اس�مش ھ�م ي�ادش نب�ود بزرگ آن دوره

شان م�رد بودن�د، ص�ف ک�شيده بودن�د و  خيابان بود و جمعيت زيادی که ھمه
  . دادند ند ھمديگر را ھل میداشت

کنارھ��ای /موت��ور ياماھ��ای اکب��ر را برداش��ت ک��ه س��ری ب��ه گوش��ه
چ�ون اجب�اری نداش�ت، . کن�ار زد. ای ت�ازه کن�د تھران بزن�د، ت�ا =ب�د خ�اطره

ی چھارمش بود که از ده س�ال  اين دفعه. ک%ه کاسکت و دستکش ھم نداشت
بھت�ر اس�ت ب�ا اتوب�وس اکبر گفته بود بنزين کم اس�ت و . رفت ايران پيش می

. توان�د ب�ا کراي�ه و تاک�سی ب�رود حت�ی م�ی. خواھ�د ب�رود يا آژانس ھرج�ا م�ی
ھ�ا افت�اد ک�ه  ي�اد آن زم�ان.  ی ديگ�ری داش�ت ام�ا موت�ور م�زه. مترو ھم ب�ود

ن���شاند ت��رک موت���ورش و ب���ا ھ���م ت��و خياب���ان پھل���وی، ت���و آن  قدس��ی را م���ی
  . کردند سربا=يی تا خود ونک صفا می

بيچ�اره قدس�ی ح�ا= کج�ا باي�د گ�م و گ�ور ش�ده ... خيريادش ب... آخ
  ؟ !باشد

ھای جنوب شھری که اتف�اقی ک�وپن دادن  دوتا از اين قرشمال/يکی
ش��ان را ول  ھ��ای قراض��ه ط��وری ات��ول را در اي��ن م��سجد دي��ده بودن��د، ھم��ين
ھنوز نرسيده، داشتند برای ھ�م ش�اخ . کردند کنار خيابان و آمدند توی صف

  :  يکی گفت.کشيدند و شانه می
ت���ون ھم���ين  ش���ماھا ک���ه خون���ه. آق���اجون م���ن از راه دور اوم���دم«

  » .جاھاست، بگذاريد برم جلو که از نون خوردن نيفتم
ھا لبخندکی زدند و =بد تو ذھنشان حساب کردند خرج اي�ن  بعضی

يک��ی را از کجاش��ان دربياورن��د و کج��ا را درز بگيرن��د ک��ه بتوانن��د از اي��ن 
  !  بھتر استفاده کنند؟بيشتر و» موھبت اس%می«

مردی که معلوم ب�ود ش�مالی اس�ت، جل�و ص�ف اي�ستاده ب�ود و ھ�ر 
يک��ی ت��ا دي��د ب��ا ي��ک . ک��رد چن��د دقيق��ه ب��ه چن��د دقيق��ه ص��ف را مرت��ب م��ی

ت�و ک�ه خ�ودت =زم «: طرف است، نه گذاشت و نه ور داشت که» رشتی«
  » گيری؟ نداری، واسه چی نوبت بقيه را می
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رد ش�مالی ھيچ�ی نگف�ت؛ فق�ط بين�ی م�. ھمه ھری زدن�د زي�ر خن�ده
ھ��ا ب��ود و  اش کم��ی تي��ر ک��شيد ک��ه ک��اش ي��ک ج��و غي��رت ت��و ش��مالی عق��ابی

توانستند زور بزنن�د اي�ن ق�سمت ک�شور را ج�دا کنن�د، ت�ا اينق�در دري�وری  می
  . و ياد پدرش افتاد که آن ھمه زن داشت. ھای ننر را نشنوند تھرانی

ر زي��ادی نزنن��د و ھ��ا بفھمان��د ز توان��ست ب��ه اي��ن بيم��زه چط��ور م��ی
ب��رای ھم��ين ت��ا يک��ی از اي��ن . ھاش��ان م��ضمون ک��وک نکنن��د ب��رای ھم��وطن

  : ای بھش زد که ريشوھای انتر تنه زد که نوبتش را بگيرد، سقلمه
گ�ذارم  اگ�ر روت�و ک�م نکن�ی، نم�ی. بابای م�ن ھج�ده ت�ا زن داش�ت«

  » . ھاکارت بگيری
چن��د ت��ا جوان��ک خ��وش ب��ر و رو ک��ه . يک��ی ب��رايش شي��شکی ب��ست

نگار دل خوشی از مردک ريشو نداشتند، ب�ا لبخن�دی ھل�ش دادن�د و چن�د ت�ا ا
  . مرد شمالی نيشش باز شد و زيرلبی تشکر کرد. نوبت عقبش انداختند

پ��سرکی ک��ه ابروھ��ا را برداش��ته و موھ��ا را ي��ک خ��روار ژل زده 
اين ھمه دختر ت�و خي�ابون ريخت�ه، واس�ه چ�ی ھمديگ�ه رو ھ�ل «: بود، گفت

  » ميدين؟
  » خودت چی؟ تو چرا اينجايی؟«: از عقب آمد کهصدايی 

و ھ�ری » !اوم�ده واس�ه باب�اش ک�ارت بيگيري�ه«: يکی ديگر گف�ت
ای محک�م خ�ورد ب�ه موت�ور اص�غر و  افت�اد رو  يک دوچرخه. زد زير خنده

  : ھا گفت يکی از ھمان جوانک. زمين
  » !حواست کجاست باباجون؛ ھنوز که کارت نگرفتی«

 تا موتورش را جابجا کند و از وس�ط اصغر از صف رفت بيرون
ھمان کسی که نوبتش . وقتی برگشت نوبتش را گرفته بودند. راه برش دارد

يک�ی ديگ�ر ب�ا انگ�شت . گذاش�ت را به او سپرده بود، حا= ديگر محل�ش نم�ی
  » !برو ته صف آقاجون، ته ته صف«: شستش اشاره کرد

ه اص��غر نگ��اه ک��رد، دي��د ص��ف چق��در ط��و=نی ش��ده و برگ��شت ک��
آن طرف مسجد چند تا زن رھگ�ذر ت�ا ص�ف را ديدن�د، . سوار شود و برود

م�ردی ک�ه انگ�ار مت�ولی م�سجد ب�ود و خ�ودش . پشت س�ر ھ�م ص�ف ک�شيدند
نيازی نداشت توی صف بايستد، آمد جلو و بدون اين که به زنھ�ا نگ�اه کن�د، 

اگ��ه ج��نس فروش��ی . ھ��ا فق��ط واس��ه برادرھ��اس ھ��ا ھ��ا ج��نس ھم��شيره«: گف��ت
  » !ين تو مسجددارين، بيا

ذلي��ل م��رده، خف��ه ش��ی «زنھ��ا نگ��اھی ب��ه ھ��م کردن��د و زيرلب��ی 
  . گفتند و راھشان را کشيدند و رفتند» !ايشا=



 ٢٠٢

 

دوتا زن که رويشان را سفت و سخت گرفته بودند، به ھوای /يکی
 بعد مث�ل قرق�ی چپيدن�د ت�و م�سجد ؛ھاشان کمی معطل کردند ونگ ونگ بچه

  !  دھاشان را عرضه کنن که =بد جنس
ک�رد  خي�ال م�ی. اصغر راھش را کشيد و رفت به سمت خ�انی آب�اد

ھا  رسد، زياد دنبال اين قرتی بازی چون مردم آنجا دستشان به دھانشان نمی
. ت�ر ب�ود اما ای دل غافل که آنجا از سه راھی عب�اس آب�اد ھ�م ش�لوغ. نيستند

. شمال شھری ھم ھم�ين ح�ساب را ک�رده بودن�د» خواه صيغه«انگار مردان 
  . افتاد ترافيک عجيبی شده بود که فقط روزھای تظاھرات راه می

م���سجدھا ي���ک پ���رچم س���بز زده بودن���د آن ب���ا= و روی در م���سجد 
ف��ردا بع��د از نم��از ص��بح » جيگ��ر ک��ارت«ک��ارت ھوش��مند «: نوش��ته بودن��د

  » !شود توزيع می
دواندن�د ک�ه  ھا ھمچنان چ�شم م�ی ھا تمام شده بودند، اما خيلی کارت

 زيراب�رو«ھ�ای  يک�ی از ھم�ان جوان�ک. س�ياه چي�زی گي�ر بياورن�دتو بازار 
  : دستش بود، داد زد» ط%يی« که دوازده تا کارت »برداشته

يک دفعه پنجاه نفر ريختن�د دورش و او » !يکی صدھزار تومان«
  ! که اين ھمه مشتری را ديد، نرخ را برد با=

  » فروشيشون؟ واسه چی می«: يکی پرسيد
ھا بم�ونن  حوری. ما اھل غلمانيم داآشم«: ه گفتکه جوانک با خند

و اول�ين ک�ارت را » !با=خره مام باھاس ن�ون بخ�وريم ديگ�ه. ی شماھا واسه
پرداخت، به دويست و سی ھ�زار توم�ان  عينھو حراجی به ھر که بيشتر می

. ھ��ای مج��رد ت��ازه اي��ن ک��ارت ي��ک نف��ره ب��ود و مخ��صوص ج��وان. فروخ��ت
ای را  ظرفي��ت ماھيان��ه پ��نج زن ص��يغهم��ردان متاھ��ل ک��ه » جيگ��ر ک��ارت«

ی عف��اف ش��ھرک غ��رب ھ��م روي��ش خ��ورده ب��ود، چن��د  داش��ت و آدرس خان��ه
  . برابر مداخل داشت

نمي�شه «: يک�ی پرس�يد. افت�اد جوانک داش�ت از خوش�حالی پ�س م�ی
» ؟...ک�شه اي�ن ھم�ه آخه ما کمرمون نمی. اين کارتھا را دوتايی استفاده کرد

  : که جوانک گفت
خوای، چ�را بيخ�ودی وق�ت  نمی. با جون بذار باد بيادبرو کنار با«

  . و پشتش را به مردک کرد» گيری؟ کاسبی ما رو می
ت��و خياب��ان ھاش��می . اي��ن ج��ا درس��ت پ��شت م��سجد سپھ��سا=ر ب��ود

» جيگر ک�ارت«زنھا آمده بودند برای آقاھاشون . وضع از اين ھم بدتر بود
رفتن�د خان�ه  دس�ت پ�ر م�یکردن�د و ب�ا  بعد ھم ھمانجا ھمه را آب م�ی. بگيرند

  ! ی دخترھاشان بزنند ھا را به زخم جھيزيه که =بد پول
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دان�ست چگون�ه از  اصغر که ھن�وز چي�زی گي�ر ني�اورده ب�ود، نم�ی
ھ�م موت�ورش را ک�ش رفت�ه ب�ود و ھ�م چي�زی گي�رش . خجالت اکب�ر دربياي�د

  . نيامده بود
ت�وی دس�تش » جيگ�ر ک�ارت«وقتی برگشت، ديد اکب�ر ھ�م چن�د ت�ا 

کل�ی ھ�م تعري�ف ک�رد ک�ه .  يکی را ھمينطوری کادويی داد ب�ه اص�غر.است
  . پر م%ت را يکی يک ميليون تومان آب کرده است» ھای جيگر کارت«

ب�ا . ھ�ا را باط�ل کن�د»جيگ�ر ک�ارت«اصغر توانست چند ب�ار اي�ن 
ش�د، ام�ا ب�ه تخم�ش ھ�م نب�ود؛  اين که تاريخ بازگشتش ب�ه اروپ�ا نزدي�ک م�ی

فق�ط کم�ی تجرب�ه . ند و تجارت و سياحت و ص�فا کن�دتوانست ھمانجا بما می
ھای خسيس و دم�اغ  مگر مرض داشت به اين زن. کرد =زم بود که پيدا می

  ! سربا=ی غربی رو بياندازد؟
  . ھرکه ھرچه خواست بگويد، اينجا خود خود بھشت بود

  ...ھاھاھا
  

   مي:دی٢٠٠٧ اکتبر٣٠
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  ...کچ: جمع بشين

  

   که خيلی اذيتش کردمبرای مامان

  

  

آي�د ب�ا=، و م�ن ت�صادفا  ھ�ا م�ی هگاه که اين عيال مربوطه از راه پل  
پل��ه  م��انم ک��ه ت��و ھم��ان راه ک��نم و منتظ��ر م��ی بي��دارم و در را ب��رايش ب��از م��ی

س�وزد ک�ه ي�واش ي�واش موھ�ای  اش را بگيرم و ببوسمش، دلم برايش می يقه
حيف اس�ت؛ واقع�ا . شوند یخوانند و غيب م نازنينش غزل خداحافظی را می

فرم که کف دس�ت را ب�دجوری  آن ھمه موی يک دست و خوش. حيف است
ھاست ب�ه  شوند و من ِ بيچاره را که سال تر می کنند، ھی کم و کم نوازش می

  . گذارند ام، تو خماری می نوازششان عادت کرده
از وقت�ی ي�ادم ھ�ست، س�رش خل�وت ب�ود و . طور بود بابا ھم ھمين

. آورد ک�رد و حرص�ش را درم�ی صداش می» آقای سر خلوتيان «خاله اسی
  : کنم ھشت ساله بودم که يک روز مامان گفت خيال می

  » !ذارمگد که چای را بار بيآ برو سر کوچه ببين بابات می«
خ�ودش را ندي�دم، ام�ا ب�رق آفت�اب را ک�ه «: رفتم و برگشتم و گفتم

مامان خنديد و با ي�ک .  در رفتمو» .آيد دارد می. اش افتاده بود، ديدم تو کله
  . ام کرد و من رفتم که مشقم را بنويسم بدرقه» ی ب%ی ناگھون ذليل مرده«

بعد آن پيژامای . شلوارش را کند، پاھا را شست/بابا که آمد، فرنج
  . گشاد دست دوزش را به تن کشيد و خودش را زير کرسی ولو کرد

.  برايش تعريف کردآورد، شيطنتم را مامان ھمانطور که چای می
چ�ای . کردم من آن سمت کرسی چپيده بودم و داشتم زير چشمی نگاھش می

  : مامان گفت. نخورده، بلند شد
  » !شود کجا؛ اول چايت را بخور، سرد می«
اش آلب�ومش  و رف�ت از ت�و کم�د ي�ا ص�ندوقچه» .گ�ردم ا=ن برمی«

  : را برداشت و آورد و گذاشت جلو من و با تشر گفت
ھ���ای دوران  و عک���س» !ن بب���ين چ���ه موھ���ايی داش���تمنگ���اه ک���«

 ب���ا آن ؛دی مخ���تلط دوران رضاش��اه ن��شانم دا دبيرس��تانش را در آن مدرس��ه
  . دار که چه زود غيب شده بودند موھای خوشفرم تاب
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دان��ستم ک��ه موھ��ای بلن��د را  م��ی. دان��ستم اش را م��ی داس��تان مدرس��ه
ه موھ�ايی بلن�د خيلی دوست داشت و تو ھمان مدرسه عاشق دخترکی بود ک�

ھ��ر روز خ��ودش را ي��ک ط��وری ب��ه دخت��رک . ک��ارش ب��ود. و بلون��د داش��ت
يکب�ار ک�ه گوي�ا زي�ادی جل�و . ک�رد ک�ه دس�تی ب�ه موھ�ايش بک�شد نزديک م�ی

خواھد از دستش فرار کن�د، موھ�ايش ت�و دس�ت باب�ا  رود، دخترک که می می
 دخت�رک بيچ�اره ک�%ه گي�سش را در ح�ين عاش�قی باب�ا از دس�ت. مان�د جا می

ش�ود از آن  مجب�ور م�ی» رعن�ا کچ�ل«زنن�د زي�ر خن�ده و  ھا می بچه. دھد می
  . مدرسه برود

مام�ان . کرد اش را تعريف می ی عاشقی نوشيد و قصه بابا چای می
» ص�وفيا«ھ�ای  که خودش موھايی زيبا و ديدنی داشت و بي�شتر ت�و س�لمانی

ي��ر و م��ن ھم��ان موق��ع ز. ش��د اش نم��ی ول��و ب��ود، اص��% ح��سودی» روفي��ا«و 
ھا ھر چقدر ھم بزرگ باشند، ب�از گ�اھی خودش�ان را  ديدم که آدم چشمی می

ھ�ای  برای ھمين ھم ديگر شريک ش�يطنت. دھند و دلم برايش سوخت لو می
اميدوارم کچ�ل ب�شی و «: اما بابا ھمان روز نفرينم کرد که. خاله اسی نشدم

   :و من زيرزيرکی خنديدم»  يعنی چی؟بفھمی کچلی
  » ن موھای قشنگ نباشند؟شود اي مگر می«

نف�رين ک�رده . نف�رينم ک�رده ب�ود... و دستی به موھ�ام ک�شيدم، ول�ی
  . بود که کچل شوم و شدم

  
ن�ه زخم�ی در . چندی نگذشت که موھ�ام ش�روع کردن�د ب�ه ريخ�تن

ريختن�د و اي�ن  ی جغراف�ی م�ی موھای نازنينم مثل نقشه. کار بود و نه چيزی
  . شد ام خرج خريدن گچ پليکان می یدرست زمانی بود که تمام پول توجيب

ی  تم��ام پ��اگرد خان��ه. خ��وردم گ��چ م��ی. م�رض ب��دی پي��دا ک��رده ب��ودم
ت��ا آنج��ا ک��ه ق��دم [ھ��ای موش��ی م��ن  م��ان، روی قرنيزھ��ا ج��ای دن��دان طبق��ه س��ه
ھای  ھای با=تر گچ کشيدم، قله  ھمانطور که قد می منو. مانده بود] رسيد می

  . زدم و با چه ولعی ديوار را گاز می
اش  ت�سبيح ص�د دان�ه. جان يکی يکی غيب ش�دند مھرھای گلی خاله

بيچاره ھرچه گشت تسبيح تربتش . اول سی و سه دانه شد، بعد ھم غيب شد
توان��ست از مح��ل اختف��ای مھ��رش در ش��کم ک��ارد  چط��ور م��ی. را پي��دا نک��رد

  ی من خبردار شود؟ خورده
ن پشت سرم دوتا لک سفيد مثل ک�ف دس�ت پي�دا ش�ده بودن�د و مام�ا

  . ديد و دادش به ھوا رفتھا  آنشست،  يکبار وقتی تو حمام سرم را می
م و مي��وه و ويت��امين دوس��ت خ��وراکه چ��ون ب��د اول��ش خي��ال ک��رد ک��

ی در مط�ب دکترھ�ا ب�ود ک�ه  ديگ�ر پاش�نه. ام ندارم، کمبود ويتامين پيدا کرده
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ت��ر  ش��کمش روز ب��ه روز ب��زرگ. ندش��د اش برداش��ته م��ی زي��ر پاھ��ای حامل��ه
خال��ه «ي��ک روز ک��ه داش��ت  ب��ا . اش روز ب��ه روز بي��شتر غ��صهش��د و  م��ی

  : گفت» خاله جون«کرد،  درددل می» جون
  » .اينم قسمت توست که يک دختر کچل داشته باشی«

حت�ی ش�ده ف�رش «: اش داد ک�ه باب�ا دل�داری. و مادر زد زي�ر گري�ه
  » .گذارم اينطوری بماند زير پامان را بفروشم، نمی

بر اس�ت، ھ�ر روز موھ�ا را ح�سابی ش�انه دانستم چه خ من که نمی
ی  يک پاپيون گنده. فرم بايستند دادم که خوش ورز میرا ھا  کردم، چتری می

ام  ی سفيد توری خ�وش ريخ�ت روپ�وش چھارخان�ه زدم، يقه سفيد به سرم می
افتادم به سمت مدرس�ه، ن�ه، ب�ه س�مت آن دک�ان  کردم و راه می را مرتب می

چپيدم تو بقالی سر گذر و يک فروند گچ  چيدم، میپي تا از سر پيچ می. بقالی
کن�دم و  ای از آن را م�ی خريدم و ھمانجا تکه سفيد نرم و خوردنی پليکان می

  ... افتادم به سمت مدرسه ی لپم و راه می  گوشهچپاندم می
بيشترِ  بعد از ظھرھای مام�انِ  پ�ا ب�ه م�اه، و گ�اه پ�ا ب�ه پ�ای خال�ه 

. گذشت خبر از ھمه جا می نگ دکترھای بیھای رنگ و وار اسی، در دکان
ب�ه » کل�سيم س�اندوز«و » ب کم�پلکس«دوبار /ای يکی و من با اين که ھفته

م�ادر . شدند، از اين ھمه گ�ردش اجب�اری خوش�حال ب�ودم ھام تزريق می ران
ھا پرتق�ال و   با اين ھمه زنگ تفريح؛شد تر می روز به روز =غرتر و تکيده

نش��ست ت��ا  آورد دفت��ر مدرس��ه و ھمانج��ا م��ی گرف��ت و م��ی س��يبی پوس��ت م��ی
ش�ان  ھ�ای بع�دی ب�دجوری ح�سودی بچ�ه. ھا را بلمبانم و حرامشان نک�نم ميوه
  : اش ميگفت شد، مخصوصا داداش کوچولوم با ھمان زبان تازه باز شده می

  » .مامان، کاش منم کچل بودم«
بوس�يدش و ب�رای اي�ن ک�ه ب�ه خ�اطر م�ن فراموش��شان  و مام�ان م�ی

چن�د ص�باحی اينط�وری س�لطنت ک�ردم ک�ه . زد ب�ه خ�ودش غ�ر م�یک�رد،  می
ای ب�ود و باب�ا  ک�نم جمع�ه خي�ال م�ی. ھ�ا بلن�د ش�د يکباره جيغ مام�ان ازراه پل�ه

ھ�ا و  ھنوز زير کرسی لم داده بود که از صدای جيغ دويد ب�ه س�مت راه پل�ه
ھ��ا ک��شف ش��ده  ام ت��و پ��اگرد پل��ه ھ��ای موش��ی ج��ای دن��دان. ک��شف ش��د» گ��اف«

  ھ�ا ام، اما وقتی به راه پل�ه داده» گاف«فھميدم که بدجوری   را میاين. ندبود
در . توان�ستم خ�ودم را کنت�رل ک�نم نم�ی. ش�دند رسيدم، دست و پام شل م�ی می

. مالي�د کرد و به پوست سرم م�ی تمام اين مدت مامان سير را ورقه ورقه می
انجي��ر خ��ام را روی . گذاش��ت س��وزاند و روی س��رم م��ی تخ��م م��رغ را م��ی

  ... برد ماليد که جيغم را به ھوا می ی جغرافی سرم می شهنق
گويا جاسوسی . ی خانوادگی برگزار شد ی مشاوره تا اين که جلسه

پ�ول ت�وجيبی . خ�رم گذاشتند و جاسوس دي�د ک�ه چ�ه چي�زی را و از کج�ا م�ی
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رف��ت و آم��د ب��ه مدرس��ه ھ��م ب��ا . بق��الی ديگ��ر گ��چ پليک��ان ني��آورد. قط��ع ش��د
ق��رار ش��د دخت��ر ب��زرگ ھم��سايه ھ��ر روز م��را ب��ه . ش��د باديگ��ارد انج��ام م��ی

  . مدرسه ببرد و به خانه بياورد
رن���گ لع���ابی کلفت���ی ب���ه در و دي���وار و . خان���ه را نقاش���ی کردن���د

. زد ھا زدند و روش چيزی ماليدن�د ک�ه تل�خ ب�ود و ح�الم را ب�ه ھ�م م�ی پله راه
و اي��ن [ب��ه مح��ض اي��ن ک��ه مدرس��ه تعطي��ل ش��د . ي��ک ترفن��د ديگ��ر ھ��م زدن��د

باب�ا ] مان شده بودم ی سرکوچه  زمانی بود که من عاشق پسر ھمسايهدرست
  . مرا برد سلمانی خودش و داد سرم را از ته تراشيدند

ی  ی گن�ده ھای صندلی جلو آيينه بيژن يک تخته گذاشت روی دسته
. اش، بعد بغلم کرد و نشاندم روی چوب ک�ه ق�د بلن�دش ب�ه م�ن برس�د سلمانی

يکب�اره ماش�ين ش�ماره .  کمی ب�ا موھ�ام ور رف�ت.بندی دور گردنم بست پيش
بع�د ک�ه دي�د . ھام تراشيد تا وس�ط س�رم دو اش را برداشت و از وسط چتری

  : کنم، با پدرسوختگی گفت نگاھش می
  » اگر ناراحتی موھاتو نزنم؟«

  . دانستم چه بايد بگويم و من نمی
ل�و ی ج ديدم و عکس بابا را ک�ه افت�اده ب�ود ت�و آيين�ه لبخندش را می

اص% وقتی کاری . زد کرد و با خودش حرف می من که زير لب غرغر می
چھ�ار /بع�دھا س�ه. ش�د ط�وری م�ی اش ھم�ين کرد که دوست نداش�ت، قياف�ه می

اش ھم�ين  سال بعد ک�ه عينک�ی ش�د و عي�نکش آس�تيگمات ب�ود، ب�از ھ�م قياف�ه
س�ازی بگي��رد،  اش را از عين�ک خواس��ت عين�ک ت�ازه وقت�ی م�ی. ط�وری ش�د

  »! با من بيا که تو خيابان کمکم کنیتو«: گفت
: اش ان�داختم، بع��د خ�ودم را ل��وس ک�ردم ک��ه نگ�اھی ب��ه ق�د و ق��واره

  » !توانم به شما به اين بزرگی بکنم؟ من چه کمکی می«
  » !به بابای به اين گندگی«: و تو دلم گفتم

  » !اگر به جوی آب رسيديم، بگو مواظب باشم«: و بابا که
ج���ا را مواظ���ب  اظ���ب باش���ين، ھم���ينباب���ا ج���ون مو«: گف���تم م���ی

و او درس�ت پ�ايش را وس��ط ج�وی آب خياب�ان زن�د ش��يراز » !اينج�ا...باش�ين
ک�ردم ک�ه  رفتم و زير چشمی نگاھش م�ی گذاشت و من از خنده ريسه می می

توان��د درس��ت راه  ح��ا= اي��ن باب��ای خ��وش ق��د و ق��واره، عينک��ی ش��ده و نم��ی
  ...برود

اش��يدن موھ��ام، م��را ب��رده و تر» بي��ژن«پ��يش از رف��تن ب��ه س��لمانی 
ب��ود فروش��گاه فردوس��ی و ي��ک ک��%ه ح��صيری ش��يک ب��رايم خري��ده ب��ود ک��ه 

ب�ازی و  ام�ا ت�و خان�ه و موق�ع ت�اب. گذاش�تم موقع گردش و ميھمانی سرم م�ی
  ! شد با ک%ه رفت ھا که نمی بازی با بچه
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ام را جل��و آيين��ه دي��دم،  از س��لمانی ک��ه برگ��شتم و س��ر ت��اس تراش��يده
ام ک��شيدم و رنگ��م زرد  ک��ف س��ر تراش��يده و آفت��اب نخ��وردهدس�تی ب��ه پوس��ت 

  ...مامان بيچاره ھمانجا حالش به ھم خورد و پس افتاد. شد
ی ک���ودک رادي���و نام���ه نوش���ته ب���ودم و اس���مم را از  ب���رای برنام���ه

. ای ش�رکت ک�نم ی شارپمان خوان�ده بودن�د ک�ه ب�روم ت�و م�سابقه راديوی گنده
پ�يس خ�وش ريخت�شان را   دوپيس و سهمامان و خاله.  کردندلباس شيکی تنم

شان را به پاشان ک�شيدند و تاک�سی گ�رفتيم  ھای پاشنه صناری کفش. پوشيدند
پ�سر . عاش�ق ھ�م ب�ودم. حا= ديگر ن�ه س�اله ش�ده ب�ودم. به سمت ميدان ارک

ھمسايه پيغام داده ب�ود ک�ه منتظ�ر اس�ت ص�دايم را از رادي�و ب�شنود و ب�رايم 
  . آرزوی موفقيت کرده بود

ی کچل�ی زي�ر ک�%ه ح�صيری اح�ساس  با ھمه. زد م بدجوری میقلب
او که م�را ب�ا آن . ی تاکسی بود راننده» وير«از ھمه بدتر . کردم شيکی می

ی ک�ودک  ی برنام�ه ک%ه حصيری ديد و آدرس را شنيد، خي�ال ک�رد خوانن�ده
» عروس�ک ن�از م�ن«ی  گير داد که بايد ب�رايش تران�ه. را سوار کرده است

مامان و خاله خنديدن�د و . و من که صدايی نداشتم، حرصم درآمدرا بخوانم 
  » .برای شرکت در مسابقه راھی ميدان ارکيم«: گفتند

ترس���يدم، ام���ا ي���ک س���اعت مچ���ی  آن روز ب���ا اي���ن ک���ه خيل���ی م���ی
  . ھای کوچه پز دادم فرداش آن را دستم کردم و به  بچه. بردم» ناوزر«

ی س�ال بع��د ب��ا  درس��هروز اول م. آمدن�د ي�واش ي��واش موھ�ام درم��ی
خانم قانع که معلم ک%س اول�م ھ�م ب�ود، ت�ا م�را ب�ا . روسری رفتم سر ک%س

  : بعد ھم گفت» !درش بيار ببينم«: روسری ديد، گفت
  » .=زم نيست روسری سرت کنی. شوند بلند می«

البت�ه گ�اه بع�دھا ک�ه حامل�ه ش�دم، . کم کم گچ خوردن از س�رم افت�اد
. زدم م�ی» ايک�س عي�ال ح�زب اللھ�ی«ح ترت�ب ی مھر و ت�سبي دمی به خمره

آنق�در ب�دجنس نب�ود ک�ه از ت�ه دل . نفرين بابا گرفته بود، ول�ی ول ک�رده ب�ود
گاه برای شيطنت، اين شعر را ب�رای اي�ن رفي�ق دوس�ت داش�تنی . نفرينم کند

  : خوانم، آن ھم ريتميک، که می
  کچ% جمع بشين تا برويم پيش خدا «

  »گردن مايا به ما مو بده يا بزنه 
  

  . دانند ھمه می. مو زيباست. سوزد اما دلم برايش می
  !!راستی چرا بعضی چيزھا اجباری ھستند؟

  
   مي:د٢٠٠٧سپتامبر ٢۵
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  کجا بروم؛ کجا برويم؟

    
  

خ��واھم ت��و را کن��ارم داش��ته باش��م، در  خ��واھم ب��ا ت��و باش��م، م��ی م��ی
روي�م از  یروم، ھ�ر ج�ا م� ھرجا م�ی... شود نمی... شود نمی... آغوشت باشم

کنند؛ ھر دوی م�ا  کنند؛ نگاھمان می توی سوراخی کسی يا کسانی نگاھم می
درس��ت ھم��ان . بن��دم، ت��ا اح��ساس ن��اامنی نک��نم چ��شمانم را م��ی... پاين��د را م��ی

  . کنم شوم، احساس ناامنی می ات گرم می زمانی که دارم از بوسه
، کنم، مردی با کت و ش�لوار راھ�راه خاک�ستری چشمانم را باز می

ب�ا س��ری ت��اس از س��قف آوي��زان ش�ده؛ س��ر و ت��ه آوي��زان ش��ده و دارد نگ��اھم 
دويم به جايی ديگر،  گيرم و با ھم می دستت را می. کند کند؛ نگاھمان می می

ک�س آنج�ا  ک�س آنج�ا نباش�د؛ ھ�يچ جايی سرپوش�يده و سرب�سته  ک�ه ديگ�ر ھ�يچ
 قي�ژ قي�ژ در، آھن�ی اس�ت؛. زنم کنم؛ چند قفل می در را از تو قفل می. نيست

بع��د ب��ا ھ��م دراز . بن��دم؛ چن��د ب��ار ھ��ای در را م��ی تم��ام کل��ون. کن��د ص��دا م��ی
ام و خودم را در آغوشت رھا  کشم روی سينه من دو دستت را می. کشيم می
دار ت�و  چقدر در برابرت کوچکم؛ تمام تنم، تمام پيکرم در تن زاوي�ه. کنم می

. بن��دم ھ��ا را م��ی ب��از چ��شم. گي��ری ت��و دو دس��تی در آغوش��م م��ی. ش��ود گ��م م��ی
  ... کنم احساس ناامنی می... باز... بعد

ی سقفی اين اتاقک زير شيروانی، مردی با ھمان ک�ت و  از پنجره
ش��لوار خاک��ستری راھ��راه و س��ر کچ��ل خ��ودش را از درخت��ی آوي��زان ک��رده 

ب�از . پاي�د پاي�د؛ م�ا را م�ی اش را چسبانده به شيشه و دارد م�را م�ی کله. است
ميان ... ميان جنگل... برمت به جايی ديگر  با خودم میکشم و دستت را می

م�ن، کن�ار ... ک�شيم دراز م�ی.... روی زم�ينِ  ب�از... ھ�ا روی چمن... ھا کوه
گي��رم؛ ام��ا ب��از م��ردی رھگ��ذر،  ب��از دس��تت را در دس��ت م��ی... ب��ا ت��و... ت��و

  . شود ھمراه با سگی بدپوز، زشت و بدپوز از کنارمان رد می
راه خاک����ستری ب����ه ت����ن دارد و ب����ا       م����رد، ک����ت و ش����لوار راھ����

ب�رايش ش�کلک . آورم زب�انم را ب�رايش درم�ی. پاي�د حيايی من و تو را می بی
  . برم کشم و با خودم می گيرم و می آورم و باز دستت را می درمی

روي�م  م�ی. دوي�م اي�م؛ ام�ا م�ی نفس افتاده به نفس. ام نفس افتاده به نفس
آن ب�ا=، ب��ا=ی ب�ا=، ده ھ�زار پ��ا . ي�خس�ر ک�وه؛ ک��وھی پ�ر از ب�رف، پ��ر از 

با=، ب�ا=تر، درس�ت ن�وک قل�ه؛ چن�د ق�دم مان�ده ب�ه ن�وک قل�ه، غ�ار ک�وچکی 
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ان�د آنج�ا و  چند تکه ھي�زم خ�شک را گذاش�ته. است که آتشی در آن  برپاست
  . سوزد خوشک می آتش، خوش

ت�و کت�ت را روی . زن�يم رويم کن�ار آت�ش چن�دک م�ی می. گرم است
گ���ذاری روی کت���ت، روی  ان���دازی، بع���د دس���تت را م���ی یھ���ای م���ن م��� ش���انه
بع�د . ام اينج�ا ھ�م م�ن چ�شمم را ب�سته. آي�د حا= باز صدايی می. ھای من شانه

اول گوس�فندھا . ای گاو و گوس�فند و ب�ز و س�گِ  گل�ه آيد؛ گله صدای گله می
ش��وند، بع��د س��گ؛ دس��ت آخ��ر م��ردی، چوپ��انی ب��ا ک��ت و ش��لواری  رد م��ی

 ت�اس و چ��شمانی ک��ه آنھ�ا را چھاردان��گ دوخت��ه خاک�ستری راھ��راه و س��ری
  . است به درون غار، به آتش، به من، به من و تو

ام دارم،  گون��ه ک��ه دس��ت ت��و را روی ش��انه م��ن، ھم��ان... بع��د، بع��د
  . شوم گونه که گرمای تن تو روی تن من است، بيدار می ھمان

  ...شايد در بيداری پناھی باشد؛ در خواب که نبود
  

   مي:دی٢٠٠٨ سپتامبر ١٩
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  »عرعر«رفيق 

  

  
ھ�ا عاش�قش  ی زن خواست آنقدر تو دل ب�رو باش�د ک�ه ھم�ه دلش می

ھا را پائين بکشند و راه بدھن�د  باشند، عاشقش بشوند و حاضر به يراق تنکه
ھ�ا ترتيب�شان  ھاشان، آن پ�شت و پ�سله ی خانه خانه که تو کارخانه، يا صندوق

  . را بدھد
ھ��ا و  رود ت��و کارخان��ه ی آدم رئ��يس چي��زی باش��د ک��ه م��یخ��ب، وقت��

کن�د ک�ه متح�د ش�وند، ب�رای س�اختن  مذکر و مونث را بسيج م�ی» کارگران«
رود ب�ا= و اج�ازه دارد ھ�ر  ای به وسعت ايران، خب، موندش می جنده خانه

  ! کاری که دلش خواست بکند، يا نکند
ت�اده ج�انش ھ�ای عق�ب اف چه اشکالی دارد حا= که برای اين احم�ق

ھ�ا بع�ضی کارھ�ا را  افت�د، خ�ب، بع�ضی وق�ت کند و به زن�دان م�ی را فدا می
  ! بکند؟

ی ھ��ر زن��ی را ک��ه دي��د، عي��الش را بکن��د  ق��رار گذاش��ته ب��ود تنک��ه
ش�د  البت�ه ک�ه ص�دتا رئ�يس ح�وزه نم�ی. ش�ان ی کارخانه ي�ا محل�ه رئيس حوزه

 ش��د ھ��ی ش��عبه زد و ھ��ی عي��ال رو عي��ال، رئ��يس ح��وزه داش��ت، ول��ی م��ی
  . اختراع کرد و به خورد حزب داد

ھ�ا دھ�نش ل�ق باش�د و ل�و بدھ�د ک�ه وقت�ی  اما اگر يکی از اين تنک�ه
ھای حزبی به شھريار و شھر ری و طالقون  شوھرش برای انجام ماموريت

رود که نگ�اھی  شان می شود، دبير دمی به خانه و کن و سولقون فرستاده می
  ... ن رئيس حوزه پر بدک نباشدبه وضع  کارگران جھان بياندازد و اگر ز

ای بابا من اص% در ھمه چيز سوسياليستم؛ ھم در مال و ھم در «
  » !جماعت نسوان

  حا= اگر يارو غيرتی از آب درآمد، چه خاکی به سرش بريزد؟ 
  

. ھا دلچسب نب�ود ھا بود تا اين که دبير ديگر برای تنکه اين داستان
ی اي��ن ھم��ه  ھ��ا ديگ��ر حوص��له ا تنک��هترھ��ايی پي��دا ش��ده بودن��د، ي�� گوي��ا ج��وان

دادن�د، نداش�تند، ي�ا م�ث% خوش�ی زده ب�ود  زحمتی را که  بايد به اي�ن باب�ا م�ی
  ... دلشان
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باي�د ممن�ون . »چي�ز مرس�ی«ھا را گذاشته بود  اص% اسم اين تنکه
چپيد يک جاھايی که  فرمود و صاف می شدند که ف%نش قدم رنجه می ھم می

 وا= ک�ه در مھ�د زحمتک�شان جھ�ان ھيچ�ی ؛د ممن�وع ب�و»ش�رع مق�دس«تو 
  . کس ممنوع نبود برای ھيچ

ھ��ای کيف��ور را وادار  اش، زن ت��ازه پ��س از انج��ام عملي��ات انق%ب��ی
 ش باي��د ھ��م ازش ممن��ون؛ندازن��دک��رد ب��ساط چ��ای و قلي��انش را ھ��م راه بيا م��ی

داد و ح��ال  ک��اری، ح��ال م��ی اش ب��ا اي��ن ھم��ه مخف��ی باش��ند ک��ه ف��%ن قيمت��ی
ھ��ا ح��ال  ب؛ بع��ضی وقتھ��ام ک��ه ک��يفش ک��وک ب��ود، از بع��ضیک��رد؛ خ�� م��ی
  ! گرفت می

به کارگرھ�ای مون�ث از ھم�ان اول، ت�شکي%تا ي�اد داده ب�ود ک�ه از 
باي�د ممن�ون باش�ند و بدھن�د و بدھن�د و . ک�شد، ممن�ونش باش�ند زحمتی که م�ی

کي���ف ع���الم را ببرن���د، ي���ا ن���صيب روس���ا و دبي���ران و م���سئولين حزب���ی و 
... بمي�رم برات�ون... اوا... ای رفيق رضا خ�سته ش�دينو«: غيرحزبی بکنند

ويت��امين ... اچ��ه عرق�ی کردين��...  خ��دا من�و بک��شه...ای خ�اک ع��الم ب�ه س��رم
ھم���ين ا=ن چ���ای ت���ازه دم و ... ای، کب���ابی خ���واين؛ م���وزی، آب مي���وه م���ی

  » !قليونتون آماده ميشه
ای خاک بر سر اين شرع دست و پ�ا گي�ر ک�ه دس�ت و پ�ای رھب�ر 

  ! کرد بست و برايش دردسر درست می را میجھان  زحمتکشان
خواست راھی پيدا کند ک�ه اي�ن جماع�ت  چند وقت بود که رضا می

ھ�ايی  نشان به آن نشانی که تنکه. لطف بيشتری نشانش دھند» کس مرسی«
اساس ھمان شرع مقدس، در کردند، بر که ھنوز در عالم دوشيزگی سير می

الحلق�وم، اي�ن  گذاشت روسا مثل راحت  نمیھا اين مملکتی که دين افيون توده
جماعت را به زير رانشان بکشند، بحث شيرين ص�يغه را راه انداخت�ه ب�ود؛ 

دو ت��ا اس��کناس پ��شت س��بز ب��ه /را ب��ا يک��ی» عرع��ر«ب��ری ش��رعی ک��ه  مي��ان
  . داد ھا راه می ی پشت و پسله ھمه

ش�د،  برای اين زحمتی که باي�د ب�ه امي�د مست�ضعفين جھ�ان داده م�ی
اس��تخدام ک��رده بودن��د ک��ه راه و چ��اه را نشان��شان » خون��د کموني��ستآ«ي��ک 
ش��دند ت��شکي%تا اي��ن  البت��ه گ��اه مجب��ور م��ی. داد ش��ان م��ی داد؛ ن��شان ھم��ه م��ی

اوغلی درآورند و شب عروسی  ھا را به عقد شرعی کارگران عزب دوشيزه
  ... مستشان کنند تا

گ�شت ب�ه ش�يطنت يک�ی  برم�ی» رفيق عرع�ر«اسم » شان نزول«
  . شد اش می ھا که =بد به خوشگلی رضا حسودی ای ھم حوزهاز 

ھ���ا و  آن روز ک��ه اي��ن ش���اھرخ ذلي��ل م���رده دي��د رض��ا پ���ای نام��ه
کن���د، اي���ن اس���م بيم���زه روش را   ام���ضا م���ی.R.Rمکاتب���ات حزب���ی اش را
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چن���د ب���ار گوش���ش را ب���رای اي���ن حزب���ی البت���ه روس���ا و م���سئولين . گذاش���ت
] =ب�د ب�ه ھم�ين دلي�ل[آخ�رش ھ�م . ک�ن نب�ود نمکی کشيدند، اما شاھرخ ول بی

رو اي��ن » رفي��ق عرع��ر« ام��ا اس��م ؛ک��ار سياس��ی را بوس��يد و گذاش��ت کن��ار
  . رضای بدبخت ماند که ماند

. ي��ک دس��ته گ��ل ديگ��ر ھ��م آب داد» آت��يش پ��اره«ھم��ين ش��اھرخ 
ھا ديگر ت�ره  عرعر که از زير زبانش در رفت که دکانش کساد شده و جنده

.  ش�ايد خ�دا ح�اجتش را ب�رآورد؛ن�داد کرد نذر ککنند، پيشنھ برايش خرد نمی
  . کلی ھم از مزايای نذر حضرت عباس تعريف کرد

ن��شان ب��ه آن ن��شانی ک��ه رض��ا رف��ت ھم��ان چن��د ت��ا =خ م��وی س��فيد 
. اتاقی کرايه کردند. با ھم رفتند شابدوالعظيم. اش را تراشيد زھوار در رفته

ی  سبيح ص��د دان��هق��بلش رفتن��د ح��رم و زي��ارتی و نم��ازی؛ ت��ازه  ش��اھرخ ت��
  . مقصود نازنينش را که به جانش وصل بود، به رضا قرض داد شاه

ا، رض��ا موھ��ا را غ��خ��وان س��ر قبرآ ق��رار ش��د طب��ق دس��تور روض��ه
ی س�حر ت�ا خ�ود اذان ظھ�ر جانم�از پھ�ن کن�د، ي�ک وض�وی  بتراش�د، از کل�ه

 دلچ�سب بگي��رد و بتمرگ��د رو ب�ه قبل��ه، دو زان��و؛ ي�ک چ��ارک ماس��ت چ��رب
مق�صود را دس�تش  اش بمال�د، ت�سبيح ش�اه  به سر کچل تراشيدهنکرده ھم چرخ

  : بگيرد و ھزار دور تسبيح اين ورد را با صدای بلند تکرار کند
يا فرج النساء، والفرج النساء، يا فرج النساء، والفرج الن�ساء، ي�ا «

  ... تا حاجتش برآورده شود» ...فرج النساء، والفرج النساء
دان�م وقت�ی ش�اھرخ،   ي�ا ن�ه، ول�ی م�یدانم حاجتش ب�رآورده ش�د نمی

ی ماس���تی رو ب���ه قبل���ه ن���شاند و زد بي���رون،  رض���ا را اينط���وری ب���ا کل���ه
 ٣٥ھ�ا ب�ا دبي�ری ک�ه داي�ی يوس�ف اي�ن ش�وخی. نفھمی پشتش تير ک�شيد/بفھمی

.  را بخاطرش تحت فشار گذاشته بود، خطرناک ب�ود٣٦کلی حضرت اشرف
ی  ب��ا ھم��ه رض�ا را  ب��دبخت را بگ�و ک��ه از ک�ار ناک��ار ش�د، چ��ون٣٧دادس�تان
  ... خوری واداشت خنک ھای جھانی به آب پشتيبانی

جريان شابدوالعظيم را آفتابی نکرد، يا مث% ب�رای » عرعر«البته 
خواس�ت ماتح�ت  ش�ايد ھ�م نم�ی. ھنوز دوس�ت بودن�د. شاھرخ پاپوش ندوخت

  دانم؟  کثيفش لو برود؟ چه می
  ...نگارند نگاران بھتر اين وقايع را می تاريخ

   مي:دی٢٠٠٧ اکتبر ١٨
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  !مثل ق:ده... مثل چرند، قار... چ

  
  

کل�ی . ی ھ�شتاد ی انتخ�اب بھت�رين ش�اعر دھ�ه با مامان رفتيم جلسه  
مام�ان چ�ادر . خبرنگار آمده بود؛ ايسنا، ايرنا، ميرنا، پيرنا، ھمه آمده بودن�د

قرار بود عکس و پوس�تر جل�سه . گفته بودند چادر سرش نکند. سرش نکرد
ھای لوس و بيمزه بفرستند و تبل�يغش را در چن�د ت�ا از  نشين  خارجهرا برای

م�ن نفھمي�دم ب�ا پ�ول يعن�ی . اين مج%ت اينترنتی و کاغذی با پول چاپ کنن�د
ک��رد و ب��ا  چ��ی؟ مام��ان داش��ت تن��د و تن��د ب��رای باب��ا جري��ان را تعري��ف م��ی

  . گفت خودش استغفرk می
  » خوب خودتو بپوشون زن، فھميدی؟«: بابا گفت

  » !=زم نيست تو يادم بدی«: مامان زير لب گفت
  » !چشم حاج آقا؛ مطمئن باشين«: بعد با صدای بلند گفت

آيد، مجي�زش را  فھمم چرا مامان که اينقدر از بابا بدش می من نمی
  ! گويد؟ می

گ��ويم، ھ��ر دوش��ان  م را بلن��د بلن��د م��یيھ��ا  س��والھ��ا ک��ه بع��ضی وق��ت
ھ��ا ب��ه ت��و نيوم��ده بچ��ه، دھنت��و ببن��د  اي��ن ف��ضولی«: زنن��د ت��و ذوق��م محک��م م��ی

  » !دختر
ک�%س . روم ت�و دھ�سال ام�سال م�ی. البته م�ن خيل�ی ھ�م بچ�ه ني�ستم

باب��ا . س��الگی ام ت��و ي��ازده گوي��د پ��ام را گذاش��ته ول��ی مام��ان م��ی. چھ��ارم ھ��ستم
  » !ات قد من بود  شوھر داشتی، بچههاگ«: گويد می

دانم چ�را   ولی نمیداند، مامان ھم اين را می. بابا خيلی بيمزه است
  ! کند؟ ولش نمی

باب��ا رفت�ه ب��رای م�ن، ب��ه خ�اطر اي��ن . م�ن باي��د لب�اس رنگ��ی بپوش�م
ھ�ايی ک�ه باي�د ت�و  اين روسری ب�ا مقنع�ه. جلسه، روسری رنگی خريده است
ولی بابا . من اص% از روسری بدم ميايد. مدرسه سرم کنم، خيلی فرق دارد

  » !دختر بايد نجيب باشه«: گويد می
دانم نجيب چيست که فقط من بايد باش�م و داداش تق�ی =زم  میمن ن

  ! نيست باشد؟
  : پرسم دھد، می روسری را که با ناراحتی دستم می

  » !بابا، چطور شده که ديگه =زم نيست نجيب باشم؟«
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  : کشد که دارد، عربده می گذارد و نه ورمی بابا نه می
  » !ھا به تو نيومده بچه اين فضولی«

باب�ا ول�ی اي�ن روس�ری و مقنع�ه را م�ن باي�د س�رم ک�نم، «: گويم می
  : کشد که دوباره ھوار می» !چی چی رو به من مربوط نيست؟

  » !خفه؛ آدم برای نون خوردن گاھی جاکش ھم ميشه«
روم س�راغ مام�ان ک�ه دارد جل�و  چون اوقاتش خيلی تلخ است، م�ی

  : ويمگ می. گويد رود و ھی استفرk می آينه ھی به خودش ور می
  » !خفه شو ورپريده«: گويد می» مامان، جاکش چيه؟«

که باب�ا » !ولی بابا روسری منو که خريده، جاکش شده«: گويم می
  » !مگه نگفتم خفه«: گويد زند تو سرم و می از پشت محکم می

  . شود حرف حساب سرشان نمی. چقدر ھر دوشان لوسند
. افت��يم راه م��یب��ا=خره . خ��ورد گ��اه ح��الم ازش��ان ب��ه ھ��م م��ی... اه

دان�م ن�ان خ�وردن باب�ا چ�ه ربط�ی ب�ه اي�ن روس�ری  نم�ی. ام گرفته است گريه
ی دھاتی رنگ و وارنگ م�ن دارد و چ�را باب�ا باي�د اح�ساس جاک�شی  مزه بی

  کند و چرا من با ھمين لچک ديگر نجيب نيستم؟ 
ی  توانستم شعر بنويسم و ھم�ه کاش می. ای است ھای احمقانه سوال
ی  ی ن�ود و دھ�ه دھ�ه تو شعرھام منتشر کنم و بعد بشوم شاعراين دردھا را 

  دار نيست؟  خنده. ھاھاھا. صد
 »ش�ب ش�عر«ی  ت�و اط%عي�ه. ی ھفتاد ما ھم آمده اس�ت شاعر دھه

شعرش را که خواندم، فھميدم باب�ا . اند که طرف، شاعر بزرگی است نوشته
  :گويم باور کنيد راست می. شاعر بزرگتری است

  
  ناحن بجوی دخترشگون ندارد 

  نيشت را ببند

  اين قدر ھم زير باران نرو

  آورند دختر حرف درمی

...  

  کچلي که عيب نيست

٣٨!بايد آدم دلش پرمو باشد
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ی ھفتاد است، ھ�م ش�اعر  ھا شعر باشند، بابا ھم شاعر دھه اگر اين
ی خ�دا ي�ک تلف�ن ت�و دس�تش اس�ت و دارد آن  ول�ی باب�ا ھمي�شه. ی ھشتاد دھه

  : گويم دوم و می می. زند ا يکی حرف میھا ب مشت/پشت
  : گويد بابا می» !ی ھفتاد آمده بابا بيا، شاعر دھه«
  » !نيشتو ببند/ خجالت بکش/ کار دارمبرو /برو دختر«

مي�شه م�ن «: گ�ويم روم به رئيس جلسه م�ی می. اينھا ھم شعر است
. ن�هتونه ش�عر بخوو شعرھای بابا رو؟ بابا کار داره و نمی. ھم شعر بخوونم

  » .ی ھشتاد بشه من دوست دارم بابای من شاعر دھه
  : پرسد رئيس جلسه بی آن که سرش را با= بگيرد، می

  » .دختر حاج آقا ق%ده«: گويم می» تو دختر کی ھستی؟«
س%م عرض شد حاج آقا؛ مرحمت . وای خاک بر سرم«: گويد می

  » آقای رئيس شمام شاعرين؟«: گويم می» !عالی زياد
» ب��رو دخت�ر بگي�ر ب��شين؛ م�ادرت کجاس��ت؟«: گوي�د  م��یزي�ر لب�ی

داره ک��ه ب��ا م��انتو و  مام��ان ت��و دست��شويی داره چادرش��و ورم��ی«: گ��ويم م��ی
  : کشد رئيس جلسه داد می. خندم و می» !روسری بياد
  » !نيشتو ببند دختر«

  »!ای داد، شمام شاعرين که«: گويم می
ن�د ت�ا زن و م�رد چ. ان�د از خيل�ی جاھ�ا آم�ده. ما اولين نفرھا ھستيم

ھ�ا، ھ�م چ�ادر سرش�ان  زن. ھاش�ان ب�ا بقي�ه ف�رق دارد اند که روسری ھم آمده
بي�نم، از ب�س ک�ه خودش�ان را ت�و اي�ن  گ�ردن زنھ�ا را نم�ی. است و ھم مقنعه

اند، ولی مردھا کراوات ندارند، و خط سياھی مثل  ھوای گند و خفه پوشانده
باب�ا ام�روز ري�شش . رندته ريش ھم دا. جای طناب دار دور گردنشان است

اش را ھمچين سفت بسته که آن ط�وق دور  ی پيراھن مردانه را زده، اما يقه
باب��ا اي��ن خ��ط دور گردنت��ان «: چن��د ب��ار از باب��ا پرس��يدم. گ��ردنش پي��دا نباش��د

  : که محکم زد پس گردنم و گفت» ؟هارثي
  » !زنی بچه؟ خفه شو دختر، چقدر ور می«

  . گفت ھی  استفرk میزد،  بابا که داشت ريشش را می
از [آمدن�د  ت�و خياب�ان ک�ه م�ی. ھ�ا خيل�ی عجي�ب اس�ت ھ�ای اي�ن قيافه

مام�ان داش�ت . خيلی عجيب ب�ود. ايستادند تا چراغ سبز شد] پنجره ديدمشان
  : گفت ھمانطور ھم می. آمد که گوش مرا بکشد و ببرد و بنشاند می

  » !ھای الدنگ نشين ھا اين خارجه زھرماری«
ھ�ا  =ب�د چي�زی اس�ت ک�ه فق�ط خ�ارجی. مم الدنگ چيستفھ من نمی
ولی خودمانيم مامان ھم اگر ترشی نخورد، ش�ايد ش�اعر . ھستند و ما نيستيم

  ! ی ھشتاد و پنج  بشود دھه
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انگ�ار ت�و . زنن�د؛ از ھيچ�ی شاعرھای خارج از ھيچی ح�رف نم�ی
  . گفت اين را بابا به يکی از دوستانش می. اند غرب تخمشان را کشيده

م���ن خي���ال ک���ردم «: گف���ت وس���تش، ھم���ين ف���رخ آق���ای د=ل م���ید
ب��از . ش��اعرھای خارج��ه چي��زی بارش��ان اس��ت، ام��ا ھيچ��ی بارش��ان ني��ست

  » !ی ھفتاد و ھشتاد خودمان شاعرھای دھه
خ�وان ھ�م از ت�وبره بخ�ورن،  خاک بر سرھا م�ی«: گويد مامان می

  » ...ھم از آخور
قرب��انش . تی ھ��شتاد و پ��نج اس�� مام��ان راس��تی راس��تی ش��اعر دھ��ه

ھ�ا رن�گ و وارن�گ  قيافه شده؛ من اما ع�ين دلق�ک چادر کلی خوش بی. بروم
ا=ن . سليقه است، ھم جاکش ھم بی. سليقه است چقدر اين بابا بی... اه. ھستم

خ�واھم خ�ودم را  م�ن نم�ی. گردنی ديگر پس گ�ردنم بخ�ورد است که يک پس
 تا نترسم، تا ش�اعر مانم ھمينجا می. خواھم بروم خارج ھم نمی. سانسور کنم

ی ھ�شتاد  دھ�ه. ی ھفتاد کھنه اس�ت چقدر اين شعرھای دھه. ی نود بشوم دھه
. آي�د ھا بدم م�ی من از اين خط سياه دور گردن اين. زند ھم چنگی به دل نمی

  » ...مثل چرند... چ«: اند مان نوشته تو کتاب فارسی
  . گويد ی ھفتاد می ھمان که شاعر دھه

  

 ...قار قار قار قار 
  اما باور کنيد ک:غ نيستم من

  گيرد تنھا گاھی صدايم می
  ام بينم پريده و می

  .و يک تکه صابون خوشبو به منقار دارم 
  ٣٩...قار قار قار قار  

  
که خانم معلم با خ�ط » ...مثل ق%ده... قار«: کنم من ھم اضافه می

  . بينم زند پس گردنم، ھمچين محکم که خط دور گردنش را می کش می
  ... ن گردنم ھنوز صاف استم

  ...يعنی تا حا= صاف مانده است
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  !ماشاU قصاب مرا خورد
  

  

  

. رس�م من تا زانوش ھ�م نم�ی. خيلی بلند است. مرد، قد بلندی دارد  
که در يک آن [ريشی توپی دارد، سری کم مو، ھيکلی گنده، پھلويی برآمده 

کن�د و س�رش را تک�ان  که مدام ناله م�ی] آورد میرا بيادم » ماشاk قصاب«
شناس��م، ول��ی در  در بي��داری چن��ين م��ردی را نم��ی. شناس��د م��را م��ی. دھ��د م��ی

انگار ھزار س�ال پ�يش م�رد م�ن ب�وده، و از اي�ن ک�ه او را . خواب، آشناست
  . ام، خيلی سوخته است  گذاشته و رفته

ک���ه  [ام ھم���ان را ک���ه نخواس���ته. ام و ب���روم م���ن ک���سی را نگذاش���ته
در ھ�م وس�ايلش را . ام ام بيرون کرده با اردنگی از خانه] دليل نبوده است بی

ام ک�ه  بع�د تلفن�ی خب�رش ک�رده. ام ھ�ای ذبال�ه ريخت�ه و پ�شت در گذاش�ته کيسه
ھای دس�ت و پ�ا گي�رش را بب�رد؛ چ�ون لياق�ت ن�دارد  بيايد خبر مرگش آشغال

ي�ک عي�ب و اي�راد مثل آدميزاد با انسان ديگری زندگی کند؛ چ�ون ھ�زار و 
دورش » دس�تمال توال�ت«داشته است و وقتی جانم را به ل�ب رس�انده، مث�ل 

  . ام اش را نداشته ام؛ چون ديگر حوصله ريخته
اص�% . ام کن�د ک�ه او را گذاش�ته و رفت�ه اما اينجا اين مرد خيال م�ی

ام  انگار ھزار سال پيش م�ردی را گذاش�ته. يادم نيست، ولی انگار حق دارد
ام و  اش را برداش�ته ب�ه باب�ا ک�ه بچ�هاس�ت بعد با قلدری تلفن کرده . ام و رفته

 ٩٩٧درس�ت ت�ا ] از ھم�ان ھ�زار س�ال پ�يش[و بابا از ھمان روزھا . ام رفته
و ح�ا= . ام گ�شتم س�ر خان�ه و زن�دگی باي�د برم�ی. سال پيش با من حرف ن�زد

ي�ستاده شش ھزار کيل�ومتر ب�ه باب�ا ک�رده، ا/مرا از پنج» چقلی«اين مرد که 
  .  کند دھد و ھی ناله می است اينجا و ھی سرش را تکان می

ش�ان گوي�ا س�ردبير  يک�ی. ھستند» قصاب« دو نفر ديگر ھم  کنار 
ام و او  نوش�ته برايش مطلب می] ھمان ھزار سال پيش[ای بوده که من  مجله

ام پ�س از  حا= که رفته. پول  مرا خورده و با= کشيده است] ھمين سردبير[
زن�د زي�رش ک�ه م�را   سال خ�ودم را معرف�ی ک�نم ک�ه حق�م را بگي�رم، م�یچند
  : گويد می. شناسد می

  » ايد؛ کی؛ چند سال پيش؟ جدا؛ شما اينجا کار کرده«
  » !ھا را بيار ببينم حسن آن نشريه«
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آورد، ولی تق�ی نگ�اھی  ھای آن زمان را می دود و نشريه حسن می
ست مثل ي�ک انب�ار، پ�ر از روزنام�ه اتاق کارشان در. اندازد ھم به آنھا نمی

بع�د . فھم�م گويد ک�ه نم�ی تقی چيزی می. خندد حسن می. ی کھنه است و مجله
  » .کنی؛ من نگرانم مرد حسابی، که را مسخره می«: کشد داد می

. افتند به س�مت ھم�ان م�رد ھزارس�ال پ�يش م�ن حا= ھر دو راه می
  . ی کوچکممن کوچکم؛ خيل. اند شان در ميدانی ايستاده ھر سه

از » ق�صاب«. شان ب�رآيم توانم از پس قدم کوتاه است و اص% نمی
کن�د و س�رش را تک�ان  دارد نال�ه م�ی. کن�د دارد گري�ه م�ی. ت�ر اس�ت بقيه گن�ده

م��ن آنق��در ک��وچکم ک��ه . زنن��د ش��ان دارن��د از م��ن ح��رف م��ی ھ��ر س��ه. دھ��د م��ی
  . لرزد تنم می. مانم خرگوش کوچولويی را می

م��را » ق��صاب«ترس��م اي��ن  ا بک��شند؛ م��یترس��م م��ر ترس��م؛ م��ی م��ی
» قصاب«. گيرم را به دندان می» قصاب«ی شلوار  دوم و پاچه می. بخورد

م��را ] زن��د اش کن��ار م��ی ی مزاحم��ی را از روی پ��ای گندي��ده انگ��ار ک��ه بچ��ه[
ج�ا، ول�ی  ھم�ان. جا ھ�ستم من ھمان. خواند تکاند و باز پشت سرم لغز می می

  » وشته است؟ديديد چه ن«: زند مرد ھی زر می
  » نويسد؟ بينيد چه می می«

رس��د ب��ه او  زورم نم��ی. کن��د و ب��از ھم��ين ي��ک جمل��ه را تک��رار م��ی
  » !ای؟ خوب کردم؛ به تو چه مردک رذل؛ اص% تو چکاره«: بگويم

  . توانم نمیاما 
ک�نم و پ�ای کث�يفش  دوباره ب�ه او حمل�ه م�ی. بيند مرد اص% مرا نمی

ت��ر و م��ن  ت��ر و گن��ده گن��ده. ر ش��ده اس��تت�� اي��ن ب��ار گن��ده. گي��رم را گ��از م��ی
گ�ذارد و  بعد انگ�ار پ�ای راس�تش را روی م�ن م�ی... تر تر و کوچک کوچک

  ... قيژ....قيژ... شوم له می... قيژ... دھد فشار می
افتن�د ب�ه س�مت  شان بعد از اي�ن ک�ه م�را ک�شتند، راه م�ی بعد ھر سه  

ام؛  ن دف��ن ش��دهم��ن ھ��زار ب��ار در اي��ن قبرس��تا. ای اس��ت قبرس��تانی ک��ه شي��شه
  . ھزاران بار

اند و من ھزار بار در اين گورستان ک�ه ب�اغ  ای ی قبرھا شيشه ھمه
  . ام دلگشايی برای اين سه مرد است، دفن شده

بع�د . ن�شينند کنن�د و م�ی ی گورس�تان زيل�ويی پھ�ن م�ی مردھا گوش�ه
ص�دای ج�ز و ج�ز ذغ�ال و . کنن�د برگرد بساط ترياک�شان را عل�م م�ی/برو بی

  : کند مرد سابق من ھمچنان ناله می. دارد  فضا را برمیکبابشان
   »ديديد چه نوشته است؟«
  » !نويسد؟ بينيد چه می می«
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تم��ام . ت�ر ھ�م ش�ده اس�ت ح�ا= گن�ده. دھ�د و ب�از س�رش را تک�ان م�ی
م�ن ک�ه ھ�زاران ب�ار در اي�ن . ھا پر کرده است فضای قبرستان را بساط اين

ام، ج�ايی ب��رای نف��س  ر دف��ن ش��دهای ب�رای عب��رت زن��ان ديگ� قبرس�تان شي��شه
ھ�ا حت�ی در گورس�تان  ی اي�ن ھا، ماتحت گنده ی اين ھيکل گنده. کشيدن ندارم

  . شوم بلند می. گذارد نمیباقی ھم جايی برای تنفسم 
ھن�وز . ول�ی ھن�وز ک�وچکم. ش�وم اين بار از با=ی سرشان رد م�ی

  ...اه.. .خيلی... خيلی راه دارد که بتوانم کمی قد بکشم. خيلی کوچکم
  

   مي:دی٢٠٠٨ ماه مه ٢٧
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  !ناموس ضد امپرياليستی

  
  

قرب��ان، ش��ما را ب��ه خ��دا . ک��نم خ��واھش م��ی. اص��% زحم��ت نک��شيد  
. مرس��ی. سپاس��گزارم. اص��% راض��ی ب��ه زحمتت��ان ني��ستم. زحم��ت نک��شيد

انگ�ار ش�ما ... خ�ب... ک�ردم ک�ه عرض می... بله. دستتان درد نکند. ممنونم
ک���ردم ھن���وز ب���ه آرم���ان  خي���ال م���ی... اي���د ت���ان را تغيي���ر داده گیروش زن���د

. ک��نم رف��ع زحم�ت م�ی. حي�ف، زي��اده عرض�ی ني�ست... م�شترکمان وفاداري�د
. ک�نم ت�شکر م�ی. اص�% =زم ني�ست چ�ای بياوري�د. خودتان را دردسر ندھي�د

م�ا ي�ک وقت�ی ....آي�د چط�ور دلت�ان م�ی. کنم عرض کردم که رفع زحمت می
چ����ه عط����ر و ب����ويی . البت����ه چ����ای خ����وبی اس����ت.. .م����شترکاتی داش����تيم

...  ک�ردم ک�ه زم�انی ب�ود ک�ه بله، ع�رض م�ی.... عالی است... ھيممم...دارد
پخت اي�شان  اند؟ منظورم اين است که دست ھا را خانم کشيده زحمت شيرينی

خي�ال . ببخ�شيد... ن�ه، آخ... عج�ب، چ�ه زن ھنرمن�دی... به ب�ه ب�ه... است؟
سارتا عرض شود که عيال سابق بنده ھم دست پخت ج. اند کردم ايشان پخته

  . خوبی داشتند، حيف، حيف که نتوانستيم با ھم کنار بياييم
بل��ه، بن��ده ک��ه گرفت��ار ش��دم، بل��ه ھم��ان زم��انی ک��ه ش��ما ... دل��يلش

بل��ه خيل��ی ط��ول نک��شيد، ول��ی ... ت��شريف آوردي��د فرن��گ، بن��ده گرفت��ار ش��دم
  را باع��ث سرشک��ستگی اي��شان زن��دان. ب��ا=خره زن��دگی م��ا ب��ه ھ��م خ��ورد

البت�ه ب�ه نظ�رم اب�وی اي�شان در تغيي�ر نظرش�ان ن�سبت ب�ه بن�ده ... دانستند می
  ... عالی است.. دستتان درد نکند. شود صرف می... بله چشم... تاثير بی

ج��سارت ... اب��وی عي��ال س��ابق بن��ده... ک��ردم ک��ه بل��ه ع��رض م��ی
و جن���اب براي���شان اص��% ش���اه . از سياس���ت ھيچ���ی متوج��ه نبودن���د... اس��ت

بل��ه اي��شان ... ک��نم ب��اور بفرمائي��د ج��دی ع��رض م��ی. م��صدق فرق��ی نداش��ت
البت�ه . خنديدن�د ھ�ای آن دوران م�ی به ريش م�ا ج�وان... بازاری بودند و خب

دان�شکده را . ھا خيلی ھ�م ج�وان نب�ودم من در آن سال. فرمودند کم لطفی می
.  درد نکن��ددس��تتان... بل��ه... ی حق��وق را بل��ه دان��شکده... تم��ام ک��رده ب��ودم

  .شود بفرمائيد سرکار عليه اينقدر زحمت نکشند، باعث شرمساری می
... ی حق�وق بن�ده و جنابع�الی ھ�ر دو در دان�شکده. کردم عرض می

يعن�ی بن�ده چھ�ار ... ای داد... مگر ساعت چند است؟ نه شب... ميز شام را
  ساعت است خدمتتان ھستم؟ 
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ح�ا= ... بل�ه... بل�ه. ..کردم از قرار جنابع�الی بخشيد عرض می می
  ... مانم فرمائيد در خدمت می که اين ھمه اصرار می

قرب�ان ب�ا= و ... جنابع�الی بفرمائي�د ب�ا=. دستتان درد نکند... به به
ح�ا= ک�ه اي�ن ... باش�د... ج�ا در خ�دمت خ�واھم ب�ود بنده ھم�ين... پائين ندارد

  ... اين که درست نيست... ھمه
 ک�ار؟ اي�ن وق�ت ش�ب؟ ک�ه اينط�ور؟ آورن�د؟ س�رِ  خانم تشريف نمی

اي�ن ... ش�ويد اي�شان شما چطور راض�ی م�ی... کشيک شب... پزشک ھستند
ب�رای ... ک�افی اس�ت... ک�افی اس�ت... بله خيل�ی ممن�ون... تنھا... موقع شب

  ... کلسترولم اين ھمه چربی خوب نيست
» ش��اه ملع��ون«اي��ن ھ��م از يادگارھ��ای زن��دان ... متاس��فانه... بل��ه

قرب�ان خيل�ی از آن دوران کودتاچي�ان امريک�ايی ... =ن بھتر اس�تا... است
دس���ت ک���م ... ک���ردم ع���رض م���ی... ح���الم بھت���ر اس���ت... بل���ه... خ���ون آش���ام

... مرس��ی... ت ول��ی قاچ��اقی اس��تالبت��ه ھ��س. امپريالي��سمی در ک��ار ني��ست
  ... نه قربان... الشعير است؟ الکل؟ ماء

ش�ما ھم�ه چي�ز ... دش�و وقت نم�ی... خوانم بنده مدتی است نماز می
خواس��تم ھ��م خ��دمتتان  البت��ه در اي��ن س��فر م��ی... اي��د ت��ان را تغيي��ر داده زن��دگی

دس�ت ... بل�ه خيل�ی خوش�مزه اس�ت... برسم و ھ�م ع�رض ک�نم ک�ه بل�ه جبھ�ه
  ... آه پس دست پخت خدمتکارتان است... نه... پخت خانم

... اای باب�... پ�س م�ا چ�ی؟... ھ�ا ی افغ�انی ايد از مغازه آماده خريده
خواس�تيم ش�ما قب�ول  در اي�ران راس�تش م�ا م�ی... من فکر کردم ک�ه خانمت�ان

از اينھ�ا در ... ھ�ايی چه ترش�ی... بفرمائيد و بخش خارج کشوری جبھه را 
... پاک�ستانی اس��ت... ب�رنج چ�ی... م�ال ترکي�ه اس�ت... ش�ود اي�ران پي�دا نم�ی

چط��ور .. .کيفي��ت ن��دارد... پ��س خاوي��ار اي��ران... از م��راکش... خاويارھ��ا
حت��ی ... ھم��ه چي��ز وط��ن ... وط��ن... قرب��ان وط��ن... تواني��د اينط��وری م��ی

ع��الی ... چ��ه دوغ��ی... ي��ک م��وقعی ب��ود ک��ه ... بل��ه... ھ��ای وط��ن چ��اقوکش
  ايد؟  آماده خريده...است

... از ک���شور ترکي���ه... مث���ل دوغ اراج خودم���ان اس���ت... ای وای
ص�رف ... بگ�ذريم... ش�ان امريک�ايی ھرچند که آنھا ھمه... ی اس%می ترکيه
قب����ول ... اينج����ا؟ ... ب����ا تاک����سی... ام����شب... دس����تتان درد نکن����د... ش����د
ب�ا=خره اي�ن وط�ن م�ال ... آخر چ�را؟... کناره... از سياست ... فرمائيد نمی

  ... ماست
... مت��شکرم. ش��وم نخي��ر قرب��ان بي��شتر از اي��ن م��زاحم نم��ی... بل��ه

  چرا؟ آوريد؟ آخر  شما به ايران تشريف نمی... قربان
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م�ا باي�د جبھ�ه ... چه اشکالی دارد؟ حا= شما قبول بفرمائيد... خب
در اي�ن ... بله قرب�ان ھم�ه چي�ز ص�رف ش�د... اص% قربان... را سر پا نگه

  ... کنم خواھش می... به اين زودی جواب منفی... مورد حتما فکر بفرمائيد
 نخي�ر ...خي�ر... بل�ه... بنده فردا عازم ھستم به سوی اي�ران... بله

ب�اور کني�د ... چ�ه اش�کالی دارد... خ�ب... در فرودگاه امام خمين�ی... قربان
... المال ھموطنان اين ھم از بيت... خب... بله... مرقد مطھر امام... از با=
ب�ه امي�د دي�دار در ... شب و روز ش�ما ھ�م خ�وش... کنم خواھش می... است
س%م بن�ده را مج�ددا ... بخ... تاکسی... بله... خوب بخوابيد... بله... وطن

  ...پاينده ايران... خدانگھدارتان... خدمت عيال محترمتان اب%غ بفرمائيد
  

   مي:دی٢٠٠٨ فوريه ٢٢
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  !چلوکباب فرھيخته

  
  

انگ��ار . ش��دند پاھ��اش ق��وس داش��تند و از پ��ائين ب��ه ھ��م وص��ل م��ی  
توان��ست   نم��ی راه رف�تنیھ��ا ب��ود ک�ه ت��و ی خ��دا ي�ک چي��زی آن وس�ط ھمي�شه

ک�رد، از آن   م�ی»بای بای«ھاش  وقتی داشت با جوانی. جمع و جورش کند
پوش�يد ک�ه از ب�س =غ�ر و مردن�ی ب�ود، ق�وس  شلوارھای تنگ روباسنی می

حا= که چاق شده بود، بدنماتر ھم شده بود، انگ�ار ي�ک . شد پاھاش بدنما می
  . ی خيکی که يک خروار پوشک به خشتکش وصل است بچه

گ��ر از آن ش��لوارھای ب��ا= تن��گ دي. ک��شيد  را ب��دجوری م��یخ��ودش
ھاش�ان  ک�ه ح�ا= ديگ�ر خيل�ی[گشاد جز چن�د ت�ا عک�س ب�ا رفق�ای حزب�ی  پاچه

  .  خبری نبود]نبودند
اش دود ش��ده و رفت��ه بودن��د ھ��وا و ح��ا= جاي��شان  موھ��ای فرف��ری
زد؛  ب�رق م�ی] که تازه با قل�ع س�فيدش ک�رده باش�ند[درست مثل ته کماجدانی 

مالي�د ک�ه دوت�ا =خ ش�ويد  اش م�ی صا وقتی شامپوی ضد شوره به کلهمخصو
  . اش شوره نزند پس کله

ھ�اش، ھمي�نش مان�ده  ھ�ا و م�نم م�نم زدن از آن ھمه ھارت و پورت
پ�ارو کن�د، گردگي�ری کن�د، ب�ه باغچ�ه برس�د، /بود که بتمرگد تو خانه، جارو

نش بل�رزد ک�ه ه تم�ام م�دت ت�زيرزمين را مرتب کند، ماشين را بشويد و تاز
ن روی س��گ ربک��ا ب��ا= بياي��د و بيان��دازدش ت��و زي��رزمين و در را آمب��ادا 

البته زنک اين کار را نک�رده ب�ود، ام�ا تھدي�دش ک�رده ب�ود . برويش قفل کند
اندازدش از خانه بيرون و اگر ف�%ن و ف�%ن نکن�د، بھم�ان و بھم�انش  که می

  . کند می
ان�د س�ر کوچ�ه ب�رلن و   رفت�ه٤٠ديد که با رفيق ح�سام گاه خواب می

ان��د ک��ه محم��د م��سعود بياي��د و دخل��ش را  ت��و ماش��ين، چن��د ش��ب منتظ��ر مان��ده
  ! آخ، چه مردھايی. بياورند

 و ت�ا دي�د ک�ه س�اعت س�ه بع�د از ظھ�ر اس�ت شد و می بعد بيدار می
  . گيرد اش را می شود و يقه ی ربکا پيدا می ی ديگر سر و کله چند دقيقه

ی س�يب  ا بار بگذارد و آن کيک بيم�زهتازه يادش رفته بود قھوه ر
  . داد، روی ميز بچيند ای می ی ماست کيسه را که مزه
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ق��رار ب��ود زن��ک ب��ا چن��د ت��ا ھمک��ارش بياين��د و ق��رار ب��ود کي��ک و 
ش�ان فق�ط و  ھم�ه. ش�ود خانه ش�اگرد ک�ه ح�ساب نم�ی. ای ميھمانش باشند قھوه

  . فقط ميھمان ربکا بودند
ی عھ�د ب�وقش را  زھ�وار در رفت�هراه  ش�رت راه تی. دبدو بدو پا ش

ھا را درآورد و کف�ش پوش�يد  دمپايی. شلوار سياھش را به پاش کشيد. پوشيد
  . ھا شود که کمی شبيه آدم

اش ھمچ�ين ريخت�ه ب�ود ک�ه ج�رات  پ�شم و پيل�ی. ترسيد از ربکا می
ام�ا دل�ش . ھ�ای دور و ب�ر ربک�ا ت�و ي�ک ج�وال ب�رود کرد با اين فرنگی نمی

ت�ا دو . بودن�د» خر«ھا   از بس که اين زن؛ھای وطنی نزد برای ز غنج می
  : کردند ھا را ھوا می کردی، لنگ کلمه خرجشان می

؛ زن م��ن بل��د پخت��ی دس��ت چ��ه ای ھ��ستيد؛ ش��ما چ��ه زن فرھيخت��ه«
  »  ...نيست نيمرو ھم درست کند

ی آن  چپان�د ت�و دي�س پل�وی زعف�ران زده ھا را ت�ا آرن�ج م�ی و دست
قاشق «کرد قرار است اين بابا کمکش کند، و  میپناھجوی بدبختی که خيال 

  : اش کرد به حلقوم خناق گرفته  سرازيرشان می٤١»قاشق
گوين�د فرھن�گ  به اي�ن م�ی. ھايی، به به به، چه شوری چه ترشی«

کرد به  و زير چشمی نگاھی می» ی ايرانی گويند خانواده  به اين می؛ايرانی
  : گفت ش میی زن بدبخت صاحبخانه و با خود لنگ و پاچه
  » !ی ايرانی گويند زن ايرانی، زن فرھيخته به اين ھم می«

ک�رد،  ی ايران�ی فک�ر م�ی فرھيخت�ه» جلوکب�اب«و ھمانطور که به 
  : گفت لمباند، می در حالی که می

  » !ی ايرانی، به به به چلوکباب فرھيخته... ھيممممم«
اش  آوردند، از لب و لوچه زده را که می ته ديگ ماست و زعفران

ک�رد و  چکيد، بعد تو خيالش زن صاحبخانه را لخ�ت م�ی می» خانم«روغن 
داد،  ھايش را که ب�وی روغ�ن حي�وانی و زعف�ران و گ�%ب قم�صر م�ی دست

  . کرد شلپ شلپ ماچ می
دل��ی ربک��ای  م��دتی مترص��د ب��ود ي��ک زن ايران��ی ش��کار کن��د و دق

، ول�ی ب�ا ش�د اص% با زن ايرانی، آدم، مرد م�ی. مرده را سرش درآورد ذليل
از م�وش ھ�م ب�دتر، س�گ . موش پيش�شان پادش�اه ب�ود... ھای فرنگی اين زن

کرد که ربکا يک تکه نان خشک جل�وش بيان�دازد ک�ه  شد و واق واق می می
  . از گرسنگی نميرد
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آخ�ر بع�د از . خواست که خرجش را بدھ�د ربکا را برای ھمين می
ينج�ا و درخواس�ت ی اجتم�اعی ا ھفتاد و چند س�ال قباح�ت داش�ت ب�رود اداره

کرد که ص�داش از ھرچ�ی ناب�دترش  =مصب ھمچين بددھنی می. کمک کند
اون وق�ت ک�ه جي�ک جي�ک م�ستونش «تقصير خ�ودش ب�ود؛ . آمد بود، درمی

 ي�اد اي�ن ارسیفوری  وا= اين ھمه فحش و دری» بود، فکر زمستونش نبود
  . داد بريده نمی گيس

را کوتاه کرده و شده خاکبرسر رفته بود و آن موھای بلند بلوندش 
ب�ا آن ص�ورت گ�رد و .  کيل�و١٠٠ب�ا=ی . خيک�ی ھ�م ب�ود. بود ع�ين پ�سرھا

زرد ک�ه وس�طش ب�ا دارچ�ين، چ�شم و  چاقش، شده بود عين ي�ک دوری ش�له
ھمين ب�ار آخ�ری ک�ه رفت�ه ب�ود اي�ران، داده . ابرو و لب و دھن کشيده باشند

  ... ھا را  ھم کلفت کرده بودند و بود لب
  

خواس���تند ب���ا س���يزده ت���ا  ای ک���ه م���ی بودن���د، ھم���ه ت���ودهس���يزده ت���ا 
 ٤٢اين آخوند س�اواکی. ی فرنگی تو مسجد ھامبورگ عروسی کنند دختربچه

ی  عقدشان کرده بود و درست ھمان موقع خواندن ص�يغه] اسمش چی بود؟[
اش  ھ�ای ورقلمبي�ده ھای کمونيست ت�و م�سجد ھ�امبورگ، ب�ا چ�شم ای عقد توده

گ��ی را ھمچ��ين دي��د زده ب��ود ک��ه دي��گ غي��رت ھ��ای فرن ی ع��روس پاچ��هپرو
  . ای تو مسجد ھامبورگ جوش آمده بود سيزده تا شاه داماد توده

ھا ربک�ا خوش�گل ب�ود، ت�و دل ب�رو ب�ود، دوس�تش داش�ت،  آن موقع
رف�ت، ي�ک روز س�ياه ھ�م ب�ا اي�ن  ولی حا= اگر دستش تو جي�ب خ�ودش م�ی

  : گفت ش میبابايی به زن از بی. چاره نبود. کرد عفريته سر نمی
  » عزيزم، دوستت دارم«

  .ماليد  میاش را ھای پ%سيده ھا پستان و شب
. کن�د ای را بغ�ل م�ی کرد که نبيند چ�ه عفريت�ه اول حسابی مست می

. ش��دند ھ��اش آب م��ی چرب��ی. ش��دند ھ��ای ربک��ا ب��از م��ی بع��د چ��ين و چ��روک
ھ��ا ک��ه اح��ضار  از ب��س ب��رای اي��ن ط��ور ش��ب... ش��د و اش خ��وب م��ی  کچل��ی

آخ�ر اي�ن ھ�م ج�زو وظ�ايف . رق خ�ورده ب�ود ک�ه الکل�ی ش�ده ب�ودش�د، ع� می
  . داد ربکا نان مفت به کسی نمی. اش بود شاگردی خانه

آوردن�د، ي�ا  اش را دير م�ی ھای بدبخت آبجو و ويسکی وقتی پناھنده
ب�ستند،  رفت بخرند، ي�ا پ�ول نداش�تند و فق�ط ودک�ايی ب�ه ن�افش م�ی يادشان می
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شکست؛  می... انداخت و جرينگ ن آب را میلرزيد که ليوا آنقدر دستش می
  . افتاد نه، ليوان نانجيب خودش می

. از وقتی ھم پايش به اينترنت باز شد، ياد گرفت وياگرا ھم بخ�رد
دوت�ا ب�ا= /بع�د يک�ی. تخفي�ف داش�ت% ٧٠مخصوصا که اين روزھا وياگرا 

خت ی ب�دب کرد به پروانه انداخت و وقتی ربکا خبر مرگش نبود، تلفن می می
  . داد شوھردار و از ھمان پشت تلفن، ايستاده ترتيبش را می

اش نيفت�د، اي�ن  طفلک پروانه برای اين که گرھی تو کار پناھن�دگی
اش که  شد که پسر پانزده ساله کرد و مواظب می تحقير را با گريه تحمل می

  . ، بيدار نشوداست ھمان اتاق نشيمن خوابش برده یوگاه ت
ساط ع���رق و  ک���ار س���ياه ک���ه بتوان���د ب���رف���ت دنب���ال ش���وھرش م���ی

  .  را فراھم کندمردکچلوکباب فردای اين 
گ��شت و بھت��رين آبجوھ��ا را ب��رای ربک��ا  رف��ت، م��ی ھ��ر ج��ا ھ��م م��ی

  . رفت البته زياد که اين طرف و آن طرف نمی. برد سوغات می
ک��ارت «پاس��پورت وطن��ی ت��و جي��بش ب��ود و از ب��دبختی س��فارت 

ھايی پست کرده بود ک�ه دل�ش غ�نج  زناش را به آدرس يکی از ھمان »ملی
؛ از ب�س ک�ه داد م�ی نھا حال کند ک�ه =م�صب راه زد يک جورھايی با آن می

  . ھاش خوشمزه بودند فرھيخته بود و از بس که کباب
پنجاه سال پيش اين زنک را گرفت تا پز زن فرنگی را به ف�ک و 

ھپ��ويی / ھرج��ور ھپ��لرا ازاش بدھ��د و ب��دبختی، خ��ودش  فامي��ل اي��ران مان��ده
  . محروم کرد

. ن�دچرخيد اش م�ی چيد، اين فکرھا تو کل�ه طور که ميز را می ھمين
ی ب�دبختی  ھمين چند روز باز زد و ک�ار س�ياھی پي�دا ک�رد ک�ه ب�رای پناھن�ده

ھمچ��ين ک��ه زن چ��اق و . بنوي��سد و وکي��ل ب��رايش دس��ت و پ��ا کن��د» ک��يس«
  . ی يارو را ديد، دلش به تپش افتاد چله

وقتش که ش�د، آدم . ين زنھای يخ فرنگی را ببردمرده شور ا... اه
ارسی ھم که يادش�ان داده باش�ی، ف. حسابی بگويد» آخ جون«تواند يک  نمی

  . دھند باز حال نمی
 س��اله را دم مدرس��ه ش��کار ک��رده و ب��رده ب��ودش ات��اق ١۵ربک��ای 

» ت����ک و تنھ����ا«اش را بي����رون ک����رده و  بع����د ھمخان����ه. اش زيرش����يروانی
حا= ھمين دخترک مظلوم ک�ه آنط�ور عاش�قش . ه بوداش را برداشت دخترگی

  . بود، قاتلش شده بود
 م��رداد ک��ه ٢٨ی بع��د از  ای از وط��ن در رفت��ه آن س��يزده نف��ر ت��وده

پ�س » ھ�ا کوت�اچی«را از » وط�ن«آمده بودن�د آلم�ان، ک�ار سياس�ی بکنن�د و 
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 ھای انترناسيونال راه بياندازند، شان اين بود که بچه بگيرند، گل کار سياسی
  .  جھانیSolidarity=بد به نيت کمک به ھمبستگی و 

... ی دورگ�ه پ�س انداخت�ه ب�ود و ھمين خودش يک قلم شش تا بچ�ه
ی دخت��رش ھم��ين   س��اله١۶ب��دبختی اي��ن ک��ه دخت��ر ... کل��ی ھ��م ن��وه و نتيج��ه

  ! ھا بند را آب داده و شکم را با= آورده بود؛ به درک تازگی
 را قورت »غيرت«ه ماندن، پنجاه سال مجبور شده بود برای زند

امانی دع�وت ی آقای س فردا که خانه.  اما عيب ندارد؛ندبدھد و حيا را قی ک
 ب��ا غي��رت ايران��ی و اگ��ر ش��د از زن ِ گ��اه خ��وراکاس��ت، دل��ی از ع��زای 

خواھ�د ک�ه بل�د  فقط يک خرده زبان ريختن م�ی. آورد غيرت ايرانی درمی بی
  : است، خوب خوب بلد است

 چلوکب�اب چ�ه جلوکب�اب، ن�ه،... ای ھ�ستين ت�هشما چه زن فرھيخ«
  » !ای دارين، آدم انگشت به دھن ميمونه؟ خوشمزه

  ...چرخاند و بعد زبانش را دور دھانش می
  

   مي:دی٢٠٠٧ نوامبر ١۴
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  !داستان سفارشی حوا

  
  
  

�زارش ���اس گ���ر اس���تان ب���ن داس���رات در «اي���اد تغيي��ايج
ی بازجوھ�ايی  لهو اس�تحا» ھای حکوم�ت اس�:می زندان

که بع�دھا ھنرمن�د و فيل�سوف و فيلم�ساز و ک�ارگردان و 
�ده��ا نقط�ه ش��د ت��ت طنزن�ويس و چن��ده اس��د، نوش�ته ش�. ان

�دانی از ��ن زن��: اي��ودی«اص��دانی »خ��ه زن��وده ک��ايی ب�ھ
�ودی«���ا خ���دان در » ھ���ده، از  زن���اک«ش���رکت » پالت��ش

�دای ���ا ص���رده، ب���شر ک���اب منت���ه، کت���وری بافت���رده، تئ��ک
�ر���صاحبه ک���ا م���ی امريک���ه«ده و کل���س حرف��از » ای عک

 به بي�رون از زن�دان رد ک�رده ٤٣شز اعتصابدويست رو
در مرخصی ھم به شھر م�ونيخ ت�شريف آورده و . است

�ت����سته اس����افش ب����ه ن����و ب����ا آبج����باحی اينج����د ص���. چن
�ه�����ن محترمان�����ا از لح�����دگان، لطف�����ازجوی خوانن����... ی ب

  !تعجب نکنند...  چيز... عزيز

  
  

  

   نام؟–بازجو 
  ! حوا–حوا 
   نام خانوادگی؟-جو باز

  . ندارم–حوا 
   چطور نداری؟–بازجو 

  . خب ندارم ديگه–حوا 
   مگه ميشه؟–بازجو 

ھا ھنوز رضا شاھی نب�ود ک�ه  بينی که ميشه؛ اونوقت  چرا نميشه؟ می–حوا 
  .راه بندازه» ثبت اسناد«

   مگه تو سلطنت طلبی؟–بازجو 
   چی چی رو سلطنت طلبم؟–حوا 

  زنی؟ ھا حرف می  انق%ب پس چرا مثل ضد–بازجو 
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   ضد کدوم انق%ب؟–حوا 
  ! انق%ب شکوھمند اس%می ديگه–بازجو 

  !زنی  خيال کردم از انق%ب بلشويکی حرف می–حوا 
  ! تو که سن و سالی نداری–بازجو 

  آھان، مشروطه رو ميگی؟.  مرسی پسر جون–حوا 
   نه، چند سالته؟–بازجو 

  !پرسه سن و سالشو نمی بی تربيت، آدم از ھيچ خانمی –حوا 
  ! مامورم و معذور–بازجو 

  ! مزدورم باشی، چيزی دستگيرت نميشه–حوا 
   اسمت چيه؟–بازجو 

  پرسی؟  چند دفعه می–حوا 
   نام خانوادگی؟–بازجو 

  .دونم  خودمم نمی–حوا 
   با=خره اسمتو يک جايی تو قرآنی چيزی ننوشتن؟–بازجو 

  .ھا قرآن نبود  نخير، اونوقت–حوا 
   يعنی چی قرآن نبود؟–ازجو ب

  ! يعنی نبود ديگه–حوا 
  .]بازجو ترس برش ميدارد[

   اسم پدر؟-بازجو 
  . ندارم–حوا 

   نداری؟ با=خره يک موقعی داشتی؟–بازجو 
  .ی چپه  بابام يک دنده–حوا 

   يعنی چی؟-بازجو 
ی چپ درس�ت ش�دن يعن�ی چ�ی؟  فھمی از دنده  يعنی پسرجون تو نمی–حوا 

  .ت بابا نداشتمنخير ھيچوق
  پدر بودی؟  يعنی به دنيا اومدی بی–بازجو 

  ! ھمچين ميگن–حوا 
   کی ميگه؟–بازجو 

  . تو قرآن نوشته–حوا 
  . تو که گفتی پشت قرآن اسمت نوشته نشده–بازجو 

. قلی درست ش�ده ام ی چپ يک ياردان  تو قرآن نوشته که من از دنده–حوا 
  .يعنی اسممو ننوشته، شغلمو نوشته

   شغلت چيه؟–زجو با
  ! زوجه–حوا 
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   زوجه؟ پس چرا عوضی ميگی؟–بازجو 
  . عوضی نميگم، تو قرآن نوشته–حوا 

  ! خب، ميشه بيشتر توضيح بدی؟–بازجو 
  . نديمھا معلوم بود/از اون قديم.  اسمم که معلوم بود–حوا 

   مارو گذاشتی سر کار؟–بازجو 
   نه جوون، چی چی رو گذاشتمت سر کار؟ –حوا 
   حا= چرا ناخنھاتو =ک زدی؟–جو باز

  . دلم خواست–حوا 
   يعنی چی دلت خواست؟–بازجو 

  . يعنی اينجوری خودم از خودم خوشم اومد–حوا 
  .کنم باھات محترمانه حرف بزنم  ببين آبجی، من خيلی سعی می-بازجو
 معلوم���ه ک���ه باي���د محترمان���ه ح���رف بزن���ی، آدم ک���ه ب���ه مام���انش –ح���وا 

  !کنه احترامی نمی بی
  !  خودمونيم، خيلی خوشگليا–بازجو 

  ! جدی؟ باباتم ھمينو ميگفت–حوا 
   بابام؟ مگه شما با بابام دوست بودين؟–بازجو 

  !ی من و باباتی تو ھم تخم و ترکه.  نه بچه جون، من زن بابات بودم–حوا 
ای ط��رف  ح�ا= نگ��ران اس�ت ک��ه ب�ا ديوان��ه. ش��ود ت��ر م�ی ت�رس ب��ازجو ج�دی[

گ�ذارد  دھ�د و م�ی سرش را به پشتی صندلی تکي�ه م�ی. ودش با ادب می. باشد
  .]حوا حرفش را بزند

البته من از باب�ات زي�اد . کرديم  من و بابات داشتيم تو بھشت صفا می–حوا 
کند زنگ خطر زير ميزش را بزند که اگ�ر  بازجو سعی می. [خوشم نميومد

واب ک�سی ج�. ول�ی گوي�ا وق�ت ناھ�ار اس�ت. حوا حمله ک�رد، غ�افلگير ن�شود
  .] دھد نمی

  ...-بازجو 
ول�ی م�ن . کل�ی ھ�م پ�شمالو ب�ود. ترسو ھ�م ب�ود.  بابات خيلی قلدر بود-حوا 

  !بينی که ھنوز ھم ھستم می. خيلی ناز و مامانی بودم
   ...–بازجو 

 مرد ديگه ای ھم اونجا نبود که آدم امک�ان انتخ�اب داش�ته باش�ه، مث�ل -حوا 
  .ات ن قلیحا=؛ فقط من بودم و اون بابای ياردا

  ...ام ماری ھم آنجا بوده  من شنيده–بازجو 
آنقدر نرم بود که آدم . آره چه ماری؛ يک ذره مو به تنش نبود...  آخ–حوا 

  .کرد بھش دست بماله حظ می
   شيطان ھم بود؟–بازجو 
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   تو از کجا خبر داری؟–حوا 
  . تو قران نوشته–بازجو 

   من ازش خوشم نميومد؟ جدی؟ نوشته بابات خيلی پشمالو بود و–حوا 
  .] زند ھمچنان دارد زنگ می... [–بازجو 

  دونی؟  حتما داستان سيب را ھم می–حوا 
  ! خودتون تعريف کنين–بازجو 

  ... به اين ميگن پسر خوب–حوا 
   شما از من خيلی جوونترين، چطور ميتونين مامانم باشين؟–بازجو 
 بھ��م بقبول��ونی ک��ه  نکن��ه ميخ��وای اع��دامم کن��ی و ب��ه زور ميخ��وای–ح��وا 
  ام؛ ھان؟ باکره

  ! نه خانم جون؛ اون دوران گذشت–بازجو 
   جدی؛ کدوم دوران؟–حوا 

  ... ھمون دوران که به ما تھمت ميزدن دخترھا رو–بازجو 
ببين پسرجون س�وھان ن�اخنمو از ت�و ک�يفم . ی ناخنم پريد گوشه...  آخ–حوا 

  !که گرفتی، بده
  .] يز زنگ ميزندبازجو، نگران، ھمچنان از زير م[

   واسه چی ميخوای؟–بازجو 
  ... ناخنم شکسته–حوا 

  . متاسفانه اجازه نداريم به زندانی آلت قتاله بديم–بازجو 
  ! چی گفتی؟ آلت قتاله چيه مرد حسابی؟ ناخنم شکسته، بيا نگاه کن–حوا 

کن�د و قل�بش ب�ه ت�پش  اش ح�س م�ی بازجو بوی عط�ر ت�ن ح�وا را زي�ر بين�ی[
  ...]افتد می

   حا= اگر سوھان ناخن نباشه، چی ميشه؟–بازجو 
  ؟! شما ھميشه اينقدر به مسائل زنان اھميت ميدين–حوا 

ب�ازجوی ديگ�ری در . افتد پائين خورد و می روسری حوا از سرش سر می[
ب�ازجوی . زن�د کند ک�ه ببين�د ب�ازجوی اول�ی چ�را اينق�در زن�گ م�ی را باز می

  .]لرزد يد میاولی رفته است زير ميز و دارد مثل ب
پ�سرجون اي�ن ] ج�ود، ب�ه ب�ازجوی دوم�ی ھمچنان که ن�اخنش را م�ی [–حوا 

  .انگار از اين که مامانشو ديده، شوکه شده. بابا را ببر بھداری زندان
. ش�ود ت�ا باب�ا ک�رم برق�صد کند و بلند می حوا زير لب آھنگی را زمزمه می[

  .]سدر صدای اذان به گوش می] اما[ی مسجد زندان  از مناره
اي�ن ... ام�و س�ر ب�ردی حوص�له... خف�ه ش�و ديگ�ه... ذلي�ل م�رده...  اه–ح�وا 

  ...لعنتی... اينجا رم کردن دانشگاه... ھا =مصب
  ...! نذار بره بيرون–بازجو 
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گي�رد ب�ا=، انگ�ار ک�ه از روی  پايش را م�ی. دھد ھا را با= می بعد حوا سينه[
 زم���ين ب���ه ھ���م ور پ���رد، و از روی آن دو م���رد ک���ه روی ج���وی لجن���ی م���ی

  .] رود بندد و بيرون می در را می. شود روند، رد می می
  

   مي:دی٢٠٠٨ آوريل ٧
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  زند ام را می مردی با ک:ه در خانه
  
  

موھ��ای پرپ�شتی دارد ک��ه . ام را زده اس�ت م�ردی ب��ا ک�%ه در خان��ه
ر تاس��ش گذاش��ته و گ��يس پرم��ويی را روی س�� انگ��ار ک��%ه. در حقيق��ت ن��دارد

  . روی آن، اين ک%ه بيمزه را سرش کشيده است
چند . آلود به سمت با=ی کوچه در حرکتم ای پھن و خاک از کوچه

ب�ا . کنن�د در کن�ارم راه برون�د خوانن�د و س�عی م�ی  شعر میبينم که زن را می
ای دارم  بچ�ه. افت�د شان م�ی يکی. زنمشان می. کنند ای نگاھم می لبخند موذيانه
بي�نم آن م�رد ک%ھ�ی زاغ س�ياھم را  بعد می. دارم او را برمی. که لخت است

پ��ول . ی لخ��تم بخ��رم روم ک��ه چي��زی ب��رای بچ��ه ج��ايی م��ی. زن��د چ��وب م��ی
  . شود شوند، ولی ديگر خبری از ايشان نمی گيرند و وارد پاساژی می می

ھم�ه ج�ا پ�ر . ان�د ھ�ا س�وخته ی دک�ان روم داخ�ل پاس�اژ، ام�ا ھم�ه می
  . گردم برمی. ير و لجناست از ق

از . ی م�ن ني�ست اص�% بچ�ه. ورند که عوض�ی اس�تآ ام را می بچه
گي�رم ک�ه دارد زاغ  ی آن مرد ک%ھ�ی را م�ی روم يقه پرم و می جايی بلند می

  . زند ام را چوب می سياه خانه
چيزھ�ايی . رق�صند اند و دارند م�ی بينم که جشن گرفته زنانی را می

. چ��ه ترس��ناکند. ان��د ان��د و ب��ه ش��عر ک��شيده وردهھ��ای م��ن درآ از مي��ان ق��صه
ھا پيش با ھم بوديم و حا= ھم�ان  اند که سال ی ھمان کسانی شان پير شده ھمه
  . اند  نه، پير شده؛اند ھا بزرگ شده قيافه

  . گردم به خانه برمی
شان،  کردند و زده بودم ام می تا از ھمان زنان موذی که مسخره سه

. ام دوست�شان اس�ت زن ھمخان�ه. دازمان�  و بيداد راه میداد. ام ھستند در خانه
انگ�ار . ش�وند ک�ه برون�د بلن�د م�ی. خواھم بيرونشان کنم با دعوا و مرافعه می

نتظرند که زن م. ام يا مادرم دوست ھستند ام يا ھمسايه دانم با زن ھمخانه می
ه ي�د و دوس�تانآ زن م�ی. يرون کردنشان جلوگيری کند از بھمسايه يا ھمخانه

زنھ�ا منتظرن�د . دھ�م اج�ازه م�ی. کند اجازه دھم مدتی آنجا بمانن�د خواھش می
  . من و اين زن ھمخانه، دست به گريبان شويم

  .شد خواھشی را پذيرفت تر از اين نمی دوستانه
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ی اس��ت ب��ا چن��د زن ديگ��ر ک��ه چن��د ھم��ان م��رد ک%ھ��. زنن��د در م��ی
  . سردش است ؛بچه در آغوشم است. اند برايم آوردهرا ی عوضی  بچه

 پي���دا ؛گي���ر بي���اورم و ت���ن س���ردش را بپوش���انمخ���واھم چي���زی  م���ی
داخ��ل . پ��رم ب��ه خ��اطرش از روی ي��ک بلن��دی م��ی. ش��ود ک��نم؛ پي��دا نم��ی نم��ی

 ؛کنن�د  ق�%ب م�یھا را ب�ه آن بولدوزر ھمان است که زن. پرم بولدوزری می
ار و شان، قرنھا، گاه ھ�ز کنند و تنشان، بدن ترد و تازه ھمانجا اعدامشان می

  . ماند چھارصد سال تمام آنجا آويزان می
  . ترسم خيلی می. ترسم ای را در آغوش دارم، اما می بچه

چند =م�پ زرد رن�گ ِ رن�گ . برق ندارند. ھا چراغ ندارند خيابان
رادي��و برنام��ه دارد و دارد دس��تور . پري��ده، ب��ا فاص��له از دور پي��دا ھ��ستند

. ان�د انی را ھم�ه درس�ت ک�ردهاک�سير ج�و. ددھ� ساختن اک�سير ج�وانی را م�ی
ی آن معج��ون و آن اک��سير ج��وانی را  در مي��ان ج��وی آب��ی، پ��س مان��دهزن��ی 

اش را کرده است ميان آن معجون و ھر بار ک�ه س�رش  کله. کشد ھورت می
ام و ت�%ش زن  ای اي�ستاده ت پنج�رهمن پ�ش. شود گيرد، جوانتر می را با= می

  . کنم تر شدن تماشا می را برای جوان
گي�رد،  ھا ب�ا= م�ی ھا و تا=ب  ھر بار که سرش را از ميان آبزن،

س��رم را از پنج��ره بي��رون . ام م��ن ھ��م معج��ون را س��اخته. ودش�� م��یج��وانتر 
گويم اگر زياد سرش را در اي�ن معج�ون ف�رو کن�د، بچ�ه  کنم و به زن می می

  . خواھد شد
  » !چه خوب، آرزوم ھمين است«: گويد زن می

کارت�ان تم�ام ش�ده، اول پريزھ�ای ب�رق را گويد ح�ا= ک�ه  راديو می
ک�نم ک�ه اي�ن  سازی را خاموش کنيد و من فکر می ، بعد سيستم معجونبکشيد

ھ�ا ھم�ه چي�ز ح�ساب و کت�اب  ب�رای اي�ن. فھمند ھا چه خوب می دست راستی
ج�وری  ھم�ين. ھا ھستند ک�ه کارش�ان ح�ساب و کت�اب ن�دارد دست چپی. دارد

ب�ازی   ھم�ه را، ھم�ه را گرفت�ار ص�يغه بع�دريزن�د و ھمه چي�ز را ب�ه ھ�م م�ی
  . کنند می

ھ�ايی  ش�ان دن�دان ھم�ه. ترسم شان می از ھمه. چه جانورھايی ھستند
حتی سبيل زنانشان ھ�م اس�تالينی . شان استالينی است سيبيل. تيز و تلخ دارند

  : اند شان با تلخی نوشته اند و پس کله موھاشان را کوتاه کوتاه کرده. ستا
  : اما منظورشان اين است که» !متحد شويدکارگران جھان «
ت�ا ب�ازھم ھای جھان متحد شويد و ما را ب�ه ق�درت برس�انيد،  ا=غ«

  » !تان شويم  سوار ھمهم؛سوارتان شوي
. ان�دازم ِی اين جماع�ت ا=غ، فق�ط م�نم ک�ه جفت�ک م�ی در ميان ھمه

ک��نم و از عق��ب، درس��ت مث��ل ي��ک ا=غ بن��دری جف��ت پ��ا  پاھ��ا را بلن��د م��ی
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ت��ا بياين�د ب�ه خودش��ان بجنبن�د، مث��ل . ش�وند گ�يج م��ی. م ت��و صورت�شانک�وب م�ی
ی آن  ھم��ه. اف��تم کن��د و م��ی ای گي��ر م��ی م در چال��هروم، ام��ا پ��اي قرق��ی در م��ی

  . کنند دار ھمراه با رھبرانشان دنبالم می ھای سبيل زن
وای خ��دا چق��در اي��ن . ترس��م ش��ان م��ی از ھم��ه. وای چق�در ترس��ناکند

 و م�را از اي�ن ک�سی ني�ست ب�ه دادم برس�د. اس�تچاله، اي�ن مغ�اک ترس�ناک 
  . ی لعنتی بيرون بکشد چاله

برگ�ردم و س�رم را گيرم�ان  ت�وانم دوب�اره ب�ه ات�اق آفت�اب اه، کی می
   که برايش ناز کنم؟ ؛ی پدر که نوازشم کند بگذارم روی شانه

 خ�واھش ؛امنت، اين چاله را يک جوری پ�ر ک�نآی خدا دستم به د
  . خواھم  نمی؛بيل داشته باشمخواھم س  نمی؛کنم می

ب�ه . خيل�ی وح�شتناکند. ترس�م دار م�ی ھ�ای س�بيل از مردھا و از زن
دس��تم را بگي��ر، آھ��ان، ح��ا= ي��واش، آرام م��را بک��ش . خ��دا خيل��ی وح��شتناکند
  . بيرون، بکش بيرون

دارھا  نگذار اين سبيل. مرا ببر.  نداردآخ، پايم شکسته است، عيب
خ��واھش . گيرم��ان، در ش��يراز ن ات��اق آفت��ابم��را بب��ر ب��ه ھم��ا. م��را بخورن��د

  ...جوری، مرسی جوری، ھمين آھان، آھان، ھمين.  کنم خواھش می. کنم می
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  سنگ رقاصه

  

  

پ%ک سيزده، بوتيک شيکی اس�ت » ھا سياه کله«درست کنج ميدان   
ر زي�. فروش�د ه م�یگير، حوله و م%ف� بند، پيراھن زير، عرق که تنکه، پستان
ای است که با=ی سر درش ب�ه دو  ی تاريک و غم گرفته پله اين بوتيک، راه

  »انجمن ادبی عشقی«: اند ارسی و آلمانی نوشتهفزبان 
خ��ورد، ب��ه  پل��ه تاري��ک اس��ت و در انتھ��ای ک��نج آن ک��ه پ��يچ م��ی راه  

ی زھ�وار در رفت�ه ب�ه دي�وار  ی زن�گ زده ی پائين تر، يک آئين�ه سمت طبقه
پيچ��د، خ��ودش را در اي��ن زنگ��ار  ان��د، ک��ه ھ��ر ک��س از اي��ن پ��يچ م��ی باندهچ��س
  . زده ببيند و از خودش بدش بيايد غم

ھ�ا ک�ت  از بازار دست دوم فروش. آيد تقی اما از خودش بدش نمی  
انجم�ن «و شلواری زپرتی خريده است و اتفاقا در ھمان مترويی که راھ�ی 

 نشسته و تنھای تنھا گ�ازی ب�ه بيند که ته مترو است، رقاصه را می» عشقی
  . کند زند و بعد تفش می ای می ی پوسيده سيب زنگ زده

خواھ��د خ��ودش را کن��ار  تق��ی ھم��راه ب��ا س��%م و علي��ک غراي��ی م��ی
تق�ی مجب�ور . کن�د رقاصه جا کند، رقاص�ه ام�ا خ�ودش را جم�ع و ج�ور نم�ی

ح��ا= ک��ه ب��ا چ��شمان . ش��ود روب��روی رقاص��ه ماتح��ت ل��شش را بتمرگان��د م��ی
 رده اس��ت، لبخن��د زمخت��ی ب��رايش پ��رتپ��ائين ک��/اش رقاص��ه را ب��ا= هدري��د

گ�ردد ب�ه س�مت  خورد ب�ه پ�شتی ص�ندلی مت�رو و برم�ی می» تق«کند که  می
خواھ�د رقاص�ه را ن�رم  چن�ان م�ی چنان و ھ�م ھم. رود خودش، اما از رو نمی

بي�ايی داش�ت و در ھيئ�ت رقاص�ه و /ھا که در ايران برو کند که مثل آن سال
» زن�ده«داد، =ب�د ح�ا= ح�الی  ھا خودی ن�شان م�ی ای در فيلمفارسی ھنرپيشه

  . به تقی بدھد
ھ�ای  رقاصه اما پير شده اس�ت؛ ن�ه خيل�ی پي�ر، ول�ی ديگ�ر ش�ادابی

گ�ردان،  ھ�ای روان نرقصيدن کمی يغورش کرده و ق�رص. پيشينش را ندارد
در انجم��ن ع��شقی، ش��ھ% پ��شت مي��زی ش��عرھای ... رمق��ش ح��ال و ب��ی ب��ی
رود و  شھرزاد پس از پايان شعرخوانی ب�سراغش م�ی. خواند را میاش  تازه

  : گويد ھمچنان افسرده می
  » !گويند ببين چه می. دارند اين مردھا دست از سرم برنمی«

  : گويد شھ% ھمراه با نوازشی می
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ت�ر از آن  رقاصه، اما، خسته» !ولشان کن؛ خودت را اذيت نکن«
. اش نکن�د زخم�ی» انجم�ن ع�شقی«ردان ھای م� ھا و خنده نگاه است که تيرِ 

  » !رقص ھم ھنر است«: گويد بلند می
ای ھمچون تقی که در اين سن و سال و در فراوان�ی  مردان وازده

دارن����د، ب����ا  برنم����ی» رقاص����ه«در غ����رب ھ����م دس����ت از س����ر » نعم����ت«
  . دھند ی رقاصه را خراش می ھای ھميشه تازه کرکر کريھی، زخم/ھرھر

جن��گ مغلوب��ه . ش��ود ام��ش کن��د، نم��یکوش��د آر ھ��ر چ��ه ش��ھ% م��ی
تقی ھم به . گريزد می» انجمن عشقی«ای از  پشتوانه شود و شھرزاد، بی می

ک�ه ج�زو » ھ�ای خياب�انی مزاحمت«و باز ھمان ... دنبالش و چند مرد ديگر
  . شده است» شان فرھنگ«

ش�ھرزاد،  .ھ�ا پاي�انی ن�دارد س�ياه  مي�دان کل�هآزار جنسی رقاصه در
ای ک��ه  ک��اروان خراب��ه/ک��شد ب��ه بنگ��ال آزرده، رخ��ت م��یخ��سته و کوفت��ه و 

ھا علم کرده  چندين کيلومتر بيرون از شھر، برای رھايی از ھمين مزاحمت
  . است

ب��ا=ی . افت��د اش م��ی کن��ان در ب��ستر فقيران��ه گ��ردد و  گري��ه ب��ازمی
  .  اند ھای روانگردان چيده شده سرش، رديف به رديف، قرص

  
*  *  *  

  . زند تلفن زنگ می  
ش���ھرزاد چن���د قابلم����ه را چي���ده اس����ت دور خ���ودش و روب����روی 

ش�ود،  م�یھ�رکس ب�ه او نزدي�ک . شھرداری بزرگ شھر بست نش�سته اس�ت
دود ت�ا رقاص�ه را ب�ه  ش�ھ% تم�ام راه را م�ی. دکن� سنگی به س�ويش پ�رت م�ی

ش�ھرزاد . کنن�د اين بار سومی اس�ت ک�ه تلفن�ی خب�رش م�ی. بنگالش برگرداند
ب�رو گم�شو؛ . ک�س را ن�دارم ؛ ک�دام ش�ھ%؛ م�ن ھ�يچشھ%«: شناسد او را نمی

  » !تان گم شويد ھمه
کنن��د ب��ه س��مت  اش م��ی ب��ا کم��ک دو زن از ف��%ن انجم��ن، راھ��ی  

ش�ود ب�ه بيمارس�تان روان�ی  ق�رار م�ی. مان�د شان با شھرزاد م�ی يکی. بنگالش
ھايی برای بستنش به تخت و  گردان، يا گاه تسمه با داروھای روان. ببرندش

  . ای ايجاد سکوت در تيمارستانت%شی بر
  ... شود کرد؛ بايد برگردد ايران چه می

  
توانن�د ن�يش تيزش�ان را در ب�دن  ديگ�ر نم�ی» انجمن عشقی«اھالی 

س��نگ زده » مردھ��ا«ش��ھرزاد ت��ا توان��سته ب��ه اي��ن . ت��رد رقاص��ه ف��رو کنن��د
ھ�ای »سوژه«حا= بايد مردھا دنبال . شود بدشانسی از اين بيشتر نمی. است
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ديگ�ر ش�عر و . شھرزاد جانش را برداشته و در رفت�ه اس�ت. ای بگردند تازه
  ... حيف. رقصش تعطيل شده است

وکول�ه ن�شان  گونه تق�ی را ک�ج ی انجمن عشقی ھمان ی بدقواره آئينه
ت�ر از  ای راست انگار آئينه. دھد وکوله نشان می ھا را کج ی تقی دھد؛ ھمه می

  ...اين در اين جھان نيست
  

   مي:دی٢٠٠٨ ژوئيه ٧

  
     

  
  
  

    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٠

 

  

  بيژن
  

  

  . آمده بود مرا ببيند
  . بيژن پائينه، تو ماشين: حميد گفت

  .بھش بگو نره، ا=ن ميام: گفتم
دس��تم را . ھ��ا ب��دوم پ��ائين، اتومبي�ل راه افت��اده و رفت��ه ب��ود ت�ا از پل��ه  

دي�وار کنار . اما نرفته بود. و برگشتم» .بازم رفت... اه«: زدم به زانوم که
  . ھمان لبخند ھميشگی را داشت. ايستاده بود و منتظر که ببينمش

  !بيا بريم با=: گفتم
  !نه، زود باش بيا بريم: گفت
  !با اين لباس که نميشه: گفتم
ھنوزم در بند لباسی؟ بيا ب�ريم؛ اونج�ا ب�ه لب�اس ک�سی ک�اری : گفت

  . ندارن
  .ولی تو لباس شيکی پوشيدی: گفتم
  اينطوريه؟جدی؛ به نظرت : گفت

ھم�ه چي�ز درھ�م و . کردن�د داشتند خانه را تعمي�ر م�ی. و دويدم با=  
مام��ان چن��د ت��ا از دوس��تانش را دع��وت ک��رده ب��ود ک��ه خان��ه را . ب��رھم ب��ود

نه ل�وازم آراي�شم س�ر جاش�ان بودن�د، ن�ه س�اعتم . گذاشته بودند روی سرشان
را  ک��ه ت��ا آن ؛ه آن رژ خوش��رنگی را ک��ه دوس��ت داش��ترا پي��دا ک��ردم و ن��

بوس�يدم  ب�ردم ت�و آن ات�اق عقب�ی و آنق�در م�ی کشيد و می زدم، دستم را می می
  . بستند ھام داغمه می که  لب

ھ�ام، اول ص�ورتی، بع�د  ھاش روی گردنم و روی سينه جای بوسه
بوسيدم و من، ھمانطور ک�ه  با تمام وجودش می. شدند تر و بعد کبود می تيره

گون�ه خواھ�د ش�د  آيا ھمه چيز، ھمانکردم  گرفته بودم، فکر می» گه گيجه«
  !ھا بود؟ که آن سال

اس��دk س��رش را . ان��د بي��ست و س��ه س��ال اس��ت س��رش را خ��ورده
پائين، کنار . اما حا= آمده بود عقبم. اص% يادم نبود. يادم نبود. خورده است

من ھيچ چيزم . ھمه، خانه را گذاشته بودند روی سرشان. ديوار ايستاده بود
  . ترسيدم بيژن اين بار ھم مرا بگذارد و برود کردم و می را پيدا نمی
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ط�ور، سراس�يمه، ب�دون  يکبار چند سال پيش آمده بود و مرا ھم�ين
  . اين که وقتی برای لباس عوض کردن داشته باشم، با خودش برده بود

ھ�ا راه رفت�يم و گ�ل ش�قايق چي�ديم و خندي�ديم؛   ھ�ا در جنگ�ل ما س�ال
. بي�ژن ام�ا برنگ�شت. ھام تنگ ش�د و برگ�شتم لباسمن اما، يکباره دلم برای 

رفته بود تا ھمين دفعه و من نگران و ترسان که اگر باز خريتی بک�نم و از 
  دستش بدھم، چی؟ 

کم�د . داری ھ�م بن�ايی ب�ود و ھ�م ميھم�ان. ھيچ چيزم سر جاش نبود  
ھ�ای مام�ان چيزھ�ايی را ک�ه خري�ده بودن�د،  من عم�ومی ش�ده ب�ود و ميھم�ان

خواس��تم ب��ردارم،  ھ��ر چ��ه را ک��ه م��ی... م��ن... ودن��د ت��و کم��د م��ن وچپان��ده ب
  : گفتم رفتم پائين و می ھی می. ديدم مال من نيستند می

  » !صبر کن. ا=ن ميام«
ی  ت�ونم س�طر برج�سته ديگ�ه نم�ی. زود باش، دير مي�شه«: گفت می

  » .ات باشم زندگی
 بيست و شش سال پيش کتابی برايش خريدم و در. گفت راست می  

  : ی اولش نوشتم صفحه
   ٤٤»!ای از زندگی من ھستی به تو که سطر برجسته«
ديگ�ر س�طر . ھا بود که نب�ود اين شعر از کی بود؟  اما مدت... آخ

. ی زن�دگی م�ن باش�د يعنی نب�ود ک�ه س�طر برج�سته. ام نبود ی زندگی برجسته
  . اسدk سرش را خورده بود

. ودش خري�ده ب�ودساعتی را پيدا کردم ک�ه دوس�ت مام�ان ب�رای خ�
انگ��شترم ھ��م نب��ود؛ ھم��ان انگ��شتری را ک��ه از آنج��ا؛ . يعن��ی م��ال م��ن نب��ود

ای  انگشتری مردان�ه. ھمانجا که بعدھا سرش را خوردند، برايم فرستاده بود
گ���رفتم و وقت���ی س���رش را » آزاد ش���ده«ب���ود ک���ه در خياب���ان وي���% از آن 

کجا ب�ود، پي�داش . ودولی حا= نب. دادم، ولی ندادم بايد پسش می خوردند، می
  !چرا اينقدر گيجم؟... وای خدا. کردم پيداش نمی. کردم نمی

س��بيلش مث��ل ھم��ان روزھ��ا . ق��د بلن��دی داش��ت. ھمانج��ا اي��ستاده ب��ود
. ای پوش��يده ب��ود ب��ارانی ب��ژ بلن��دی روی ک��ت و ش��لوار تي��ره. قيط��انی ب��ود

 ِھ�اش ھم�انطور س�بز بودن�د؛ س�بز س�بز و م�ن موھاش بلند شده بودند و چشم
ام�ا او  . آمدم، تا دوباره گمش نکنم رفتم و ھی پائين می سراسيمه ھی با= می

ريم، ھ�ر ج�ا  دوباره می... زود باش؛ ول کن اين چيزھا رو«: کرد ھولم می
  » .که تو دوست داشته باشی، ھر جا تو بخوای

  » مونه که با ھم عروسی کنين؟ جا نمی چرا ھمين«: گفت بابا می

                                                           
  حميد مصدق- 44
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ک�رد ک�ه  بابا نگ�اھی ب�ه او م�ی. ايش تنگ استگفت اينجا جا بر می
خ�واھی  ام را کج�ا م�ی مردک احمق، اگر تھران برايت تنگ است، پ�س بچ�ه

  ببری؟ 
ھم�ان ک�ت و ش�لوار روش�نی را پوش�يده ب�ود . آن کنار اي�ستاده ب�ود
روی کت و شلوارش ب�ارانی روش�نی پوش�يده . که خودم برايش خريده بودم

ک���رد، ک���ه ھمي���شه  ت ک���ه ھ%ک���م م���یس���بيل قيط���انی خوش���فرمی داش���. ب���ود
ک�شيد و قلقلک�م  ک�ردم، دس�تی ب�ه س�بيلش م�ی بع�د ک�ه ول�ش م�ی. بوسيدمش می
  . داد می

ساعتم کو؟ س�اعتم کجاس�ت؟ م�اتيکم؟ ھم�ان م�اتيکم ک�ه آنق�در ... اه
  ھا بشوم؟ توانم دوباره مثل آن سال چرا نمی. دوست داشت

که مرا بيخ ريش بابا دنبال اين است . مامان اين ھمه ميھمان دارد
بي�ژن آن . يک بدبخت بياندازد و از اين که تا حا= موفق نشده، شکار اس�ت

کنم؛ ھ�يچ چي�زم  ام و ھيچ چيزم را پيدا نمی پائين منتظر است و من گيج شده
دوم پ�ائين و ل�بم را  ھ�ا م�ی فق�ط از پل�ه... او آن پائين است و من اين با=. را

  ...ھمين... گذارم روی لبش و می
  

٤٥ مي:دی٢٠٠٨ آوريل ١۶
  

                                                           
» ناقدان«ھا که به دليل کم لطفی  خيلی.  معمو= رسم نيست کسی خودش، کار خودش را نقد و بررسی کند-- 45

ش�ان را زي�ر ن�ام اف�راد ناش�ناس  گذارن�د و نق�د و بررس�ی يازن�د، نام�شان را پ�ای کارش�ان نم�ی دست میبه اين مھم 
يک جريانی ھم ھست که فقط کارھای آبکی وابستگان و پيوستگان به حکومت اس%می را نق�د و . کنند منتشر می

» زن��ان«رھ��ايی ک��ه ن��ه ب��ه کا. زن��د ک��ه مب��ادا ن��اپرھيزی ک��رده باش��د کن��د و م��ا و کارم��ان را دور م��ی بررس��ی م��ی
ھ�ا و  ھ�ا و زن ک�شی ھ�ا و ان�سان ک�شی ی اي�ن وح�شيگری و ن�ه ب�ه مبن�ای س�نتی ھم�ه» سياس�ت «پردازد، نه ب�ه می

  . ھا؛ يعنی اس%م و تشيع دگرکشی
اص�يتی اس�ت ک�ه ھم�ان خ رست مثل سقز يا آدامس ب�ادکنکی ب�یدھد و د ی کاه می اخته و بيمزه که مزه» ادبياتی«

 ...انبوه ِ... انبوه ِ... شود؛ توليد انبوه ِ برد و =مصب چه زياد ھم توليد می ات را سرمی هاول کار حوصل
ھ�ای  سايت درون اي�ران ک�ه کارھ�ای م�را در وب�ای از  س�اله٢٨ج�وان . ای ديگ�ر اس�ت داستان به گونهاين بار اما 

  » !سايتتتون، يعنی وب پرسون پرسون اومدم در خونه«: ودشی خ اگون ديده و خوانده بود، به گفتهگون
پرس�ند و  ديگر الزامات آشنايی با کسانی که در وطنند و وقتی حال�ت را م�ی... ميل و مسيج و تلفن و و بعد ھم اي

غرب��ت، ام��ا ھم��ه » ح��سادتگاه« در .آورن��د ک��ه ب��اور کردن��ی ني��ست خوانن��د، آنچن��ان ب��ه ش��وقت م��ی ک��ارت را م��ی
 کنن�د و وصل است و اگ�ر ن�اپرھيزی» آخور«ا سرشان به نوعی به ات بگيرند که ي کوشند نديده خواھند و می می

  ... و چه حيف... شود مصادره می» داران بزرگ عمامه«شان از سوی  س%م و عليکی، فورا جيره
ند ک��ه وق��ت مان��د چن��د ت��ن اپوزي��سيون واقع��ی ک��ه آنھ��ا ھ��م آنچن��ان درگي��ر م��چ گي��ری از جماع��ت پي��شين ھ��ست م��ی

 يک امکان ديگر ھم ھست و آن اين که مث% اسماعيل .ماند ن دليل است که کارھا میھميبه  سرخاراندن ندارند و
 حلواحل�وا کن�د و و البته نه ھمه را ؛کنی که بعد او مھربانانه، تو راخويی را بگذاری روی سرت و حلواحلواش 

 ! مگر نه؟... »نان به ھم قرض دادن«شود  اين می
ن  مامان جانت ھم چنان خوشگل باشد که ص�دای س�يميیاشته باشی، و حتمث% بر و رويی دشود که اگر  البته می

 ،ی ش�اعران ب�ه س�فارش ابرش�اعر  ھم�ه،ھ�ا ھ�ا و م�رده غزل را در بزرگذاشت زرين غزل دربياورد و البته زن�ده
 که ب�ه دلي�ل تق�دس اس�افل اع�ضای  البته نه با کارت؛بپرانیات کنند که برق از سر عارف و عامی  ھمچين =نسه

  ! بگذرم... و چيز... و چيز... چيز... ن ابرمردف%
بناممش که جان نازنينش را به خطر نياندازم که گ�اه » فرداد«گفتم که دوست دارم  از آن جوان درون کشور می

ای اي�ن ن�وع کارھ�ا را تعقي�ب  ه ف�وق لي�سانس دارد و ب�ا چ�ه حوص�لهج�وانی اس�ت ک�...و... پرسد حالی از من می
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ان نازنينش را به خط�ر توانست ج  می]کرد اگر حواسش را جمع نمی[گردد و گاه  قدان اس%م میبال ناکند و دن می

  . در رفته است» قسر« که خوشبختانه تاکنون بياندارد
ھ�ام پ�رداختيم؛ داس�تان  نوشتن در ياھو مسنجر به يکی از داس�تان» مسيج«ھا طی سه ساعت  روزی ھمين تازگی

ام، در واق���ع  آن روز و روزھ���ای بع���د بي���رون ک���شيدهی کتب���ی  ن چن���د مکالم���هي���ن نق���د را ک���ه از مي���اا. »بي���ژن«
ھ�ا  ھا و بررسی ام، ولی برخی از برداشت  او نوشتهنقد را از زبان. ی ماست از اين داستان ھای دو نفره برداشت

 ؛ اس�تر نگ�اه ھ�ر دوم�ان پرداخت�ه ش�دهدر واقع اين نقد، يک کار دونفره است که تحت تاثي. کار خودم ھم ھست
. ام، ام�ا از زب�ان او  خود نوش�تهآن را] کند البته کم لطفی می[ی خودش دستی به قلم ندارد  گفتهبه » فرداد«چون 

  »!شد سرنوشت را از سر نوشت کاش می«:  به قول فرداد؛ شود ببينم چه می
***  
ه کوت��اه، عاش��قانه و داس��تانی کوت��اه، کوت��ا. ای، پ��س خيل��ی ت��ازه اس��ت را چن��د م��اه پ��يش نوش��ته» بي��ژن«تان داس��

داستان اما نه اروتيک است و نه عاشقانه، داس�تانی اس�ت . ولی اين تصوير نخستين ماست از داستان... اروتيک
را ج��ا » او«رود و  بي�ژن س��وار ات�ومبيلی اس�ت ک�ه م�ی. آنق�در تل�خ ک��ه اص�% قاب�ل ت�صور ني�ست. تل�خ، تل�خ ِ تل�خ

بدھ�د مبيل، ماشين زمان است که آمده است توقفی کوتاه به زمان گويی آن اتو. گذارد که تو را با خودش ببرد می
ھ�ا  اين نردب�ام ي�ا پل�ه. آيی روی و ھی پائين می ھايی ھستند که تو ھی از آنھا با= می پله. و محبوب را ھمراه ببرد

آنجا کجاست که . فرستند  ببرند، تو را به پائين و به زمين می– به دنيايی ديگر –به جای اين که تو را به آسمان 
 رژ خوشرنگ تو ھم ديگر یلباس کسی کاری ندارد، جايی که حتبيژن آمده است تو را ببرد؟ جايی که کسی به 

زنند، و در اين ش�لوغی  مامان با دوستانش ساز خودشان را می. تان درھم و برھم است آيد؟ خانه آنجا به کار نمی
 زم�ان  و معن�ای زم�ان ن�سبت وانم ب�ه مفھ�وم از دس�ت رف�تنت آيا گم شدن ساعتت را نمی. ساعت تو گم شده است

اما بيژن آمده است تو را با خودش ببرد، ببرد به جايی که آنجا لباس و لوازم آرايش به .  رژ لبت ھم نيستدھم؟
ب�از ای، ول�ی  با اين که کمی راه را با او رفتهبيژن يکبار ديگر ھم آمده بود که تو را ببرد، ولی تو . آيند کار نمی
ت تنگ شده بود و دلت برای زندگی تنگ شده بود؛ چون لباس مظھ�ر زن�ده يھا ای، چون دلت برای لباس برگشته

لباس و لوازم آرايش، اين مظاھر زنده بودن ِ زن . خواستی از زندگی و از زنده بودن دل بکنی بودن است و نمی
بيژن اما رفته . ته بودی و نشده بود و برگشته بودی يعنی نتوانسته بودی، نخواس؛ زيبايی ِ زن و زيبانمايی ِ زنو

اگر ب�از خريت�ی بکن�ی و از «ترسی  ای، پشيمانی و می ازگشتهای و ب  ھمه تو پشيمانی؛ از اين که رفتهبا اين. بود
  »دستش بدھی، چی؟

را چ�را در اي��ن خان��ه بن��ايی اس�ت؟ چ��را ھم��ه چي��ز درھ�م و ب��رھم اس��ت و چ��را مام�ان اي��ن ھم��ه مھم��ان دارد و چ��
شناسد که به وسايلت دست نزند؟  کس وجودت را به رسميت نمی کس برای تو اھميتی قائل نيست و چرا ھيچ ھيچ

بابا دنبال اي�ن اس�ت ک�ه م�را «خواھد تو را بيخ ريش کسی بياندازد؟  چرا بابا در پی شکار خواستگار است و می
  ».کار استبيخ ريش يک بدبخت بياندازد و از اين که تا حا= موفق نشده، ش

ر را در سرتاس��» ن��اامنی«ی اي��ران ک��ه ت��و اي��ن  داس��تان ن��اامنی زن��ان اس��ت در جامع��هب��ه نظ��ر م��ن اي��ن داس��تان، 
خواھد به زور شوھرش بدھد، مادرش ھيچ امنيتی برای  داستان ناامنی دختری که پدرش می. ای داستانت پراکنده

داش�تند خان�ه را تعمي�ر «. بينی مال ت�و ني�ستند یزنی، م موجوديتش و وسائلش قائل نيست و تو به ھرچه دست می
مامان چند تا از دوستانش را دعوت کرده بود ک�ه خان�ه را گذاش�ته بودن�د . ھمه چيز درھم و برھم بود. کردند می
ک�ردم و ن�ه آن رژ خوش�رنگی را ک�ه دوس�ت  جاشان بودند، نه ساعتم را پي�دا نه لوازم آرايشم سر.  سرشانیرو

ھ�ام داغم�ه  ل�ب بوس�يدم ک�ه  بردم تو آن اتاق عقبی و آنقدر می کشيد و می زدم، دستم را می  میداشت، که تا آن را
  »...بستند می

اين بيژن که دم در ايستاده است، کيست؟ به نظر م�ن بي�ژن نم�اد م�رگ و ني�ستی اس�ت و مق�صدش اب�ديت اس�ت؛ 
ک�ه بخواھ�د ب�ه ک�سی ي�ا چي�زی ھمان جايی که در آن کسی ب�ه لب�اس ک�سی ک�اری ن�دارد، چ�ون ک�سی آنج�ا ني�ست 

  ...ی آن ل پايانی زندگی است و سطر برجستهآنجا فص. اھميت بدھد يا ندھد
زنان�ه و مردان�ه ھ�م ن�دارد، . ھ�يچ چي�زت م�ال خ�ودت ني�ست. ای ات ھم عاريه و انگشتریای است  ساعتت عاريه

ھ�ا و  ا ب�ا ع�دم وج�ود ت�و تف�اوتو چه تل�خ اس�ت ک�ه تنھ�... يعنی دست کم اينجا ديگر بين زن و مرد تفاوتی نيست
  ! شوند ھا تمام می تبعيض

ھی بدس��ت خ��واھی آورد، پ��س ھرچ��ه را ک��ه دوس��ت داری و ھ��ر ج��ا را ک��ه بخ��واھی ب��روی، ب��ا رس��يدن ب��ه تب��ا
  !!ات را ھم با خودت به گور ببر، شايد آنجا به آرزوھات دست يافتی ی آرزوھای برآورده نشده صندوقچه

ه ولی ناچاری آن را بپذيری، اما تلختر از آن حس نوستالژيک توس�ت ب�ه پ�درت ک�حقيقتی که تلخ و دشوارست، 
 ول�ی ب�ا ق�وانين خ�ودش؛ ق�وانينی ک�ه در روي�ا ھ�م باي�د ب�ا ،ای و او نيز ت�و را اولين مردی است که دوستش داشته

زوھ�ای س�نگ م�رگ ت�و و م�رگ آر دانی ک�ه ازدواج اجب�اری ھ�م ھا زندگی کنی وبا=جبار شوھر کنی و تو می آن
  .توست
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  !آن اتاق دو تخته
  

  
ک�شد   کل�ی ط�ول م�ی. کن�د بدجوری گريه می. کند پای تلفن گريه می

  . تا آرامش کنم
  » !خوام باھات حرف بزنم بيا اينجا می«: گويد گريه کنان می

اگه دوس داری بي�ا کاف�ه . آد من از شوھرت خوشم نمی«: گويم می
  » !»بن ژور«

ھای سوي�سی  ن که پيشخوانش پر از شک%تھما» کدومو ميگی؟«
  .و فرانسوی است

ھا را  خواستم لنگ شنبه را که می. شوم  با خستگی از جام بلند می
ھا را ببينم، بايد با اين زنک سر ک�نم ک�ه معل�وم  دراز کنم و بعد بروم جوجه

  ! خواھد؟ نيست از جانم چه می
داده  کي�ست  سالگی رفته است ايران و ۶۵تو . کلی پيشرفته است

ھ�اش  ان�د، روی پل�ک ان�د، ابروھ�ا را خ�الکوبی ک�رده ھا را برداشته زير چشم
ھ�ا و  دان�م نترس�يده اس�ت ک�ه س�وزن اند و من نم�ی ھای سياه و آبی کوبيده خط
ھا بروند تو چ�شم و چ�ارش و ک�ورش کنن�د؟ دور ل�بش را ھ�م ي�ک خ�ط  ميخ

 اي��ن پ��انزده در. ی اول��ش ھ��م ني��ست ص��ورتی ج��اودانی ک��شيده و ت��ازه دفع��ه
سالی که اين جاست، چند بار عينھ�و آک�اردئون پھ�ن و باري�ک ش�ده اس�ت و 

. ان�د ھ�اش ع�%وه ش�ده ھای جديدی به کلکسيون چ�روک خب، ھر بار چروک
ص�ورتش ش�ده اس�ت عينھ�و . دارد با اين ح�ال دس�ت از رژي�م گ�رفتن برنم�ی
ش خودش ھم ھميشه جارو دست. ھا صورت جادوگران جارو به دست افسانه

                                                                                                                  
کت و شلوار بيژن که پيش از . شود ت تنگ میيبراھم اش  رسی، ديگر تھران با ھمه بزرگی وقتی به ابديت می

زندگی است، تضاد بين رنگھا، تضاد مرگ و .  اين تيره بود، اکنون روشن شده، ولی بارانی ھمان است که بود
کند، اما ھمگونی رنگ بارانی با  ستی توصيف میی ھ  تضادی که ھگل آن را شالوده؛تضاد حاکم بر کل ھستی

بارانی با .  نشانگر آن است که در عدم ديگر از تضاد رنگ و زندگی خبری نيست- در بخش دوم-کت وشلوار
. کجاست، معلوم نيست. ساعتی که نماد زمان است، ديگر نيست. شوند می» ست«کت و شلوار، يک رنگ و 

د و واضح است که انسان مادی با از دست دادن اين دو مفھوم گيج خواھد باز زمان و مکان مفھومشان رنگ می
توانی برگردی و مثل آن  شوی، ديگر نمی وقتی به عدم نزديک می .گونه که تو در روياھات گيج ھستیشد، ھمان

و رفت ... ھاست بودن پدر، يادآور ميھمانی» شکار«اينھمه ميھمان مامان و . راه برگشتی نيست. سالھا شوی
... ن محبوبای است بر لبا پايان زمان بوسه .مراسم عزاداری... پدر غمگين است...  آمدھا در نبودن تو

دھد  اين تصوير بيش از اين که يک برش اروتيک و عاشقانه باشد، ناامنی تو را نشان می...ھمين...و ...  مرگ
 فرداد/...فحي... شناسد ی خودت ھم به رسميت نمی کس وجودت را در خانه که ھيچ
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اش آنق�در با=س�ت ک�ه گ�اه انگ�ار ت�و ع�الم  ف�شار خ�ون و قن�د و چرب�ی. است
  » !خانم جون، مواظب خودت باش«: ام چند بار گفته. کند ھپروت سير می

ت�ونم خودم�و  نميشه، مھمونی که ميرم يا مھم�ون ک�ه داري�م، نم�ی«
  » .کنترل کنم

ھ��ای مان��ده از ميھم��انی  خ��وراکی بع��د ھ��م  از اي��ن ھفت��ه ت��ا ھفت��ه
کند که طی ھفته ھ�م از چرب�ی و قن�د و نم�ک  ھا را در فريزر انبار می دادن

بج��ز موض��وع ن��اب . ب��دجوری ب��ه آش��پزخانه وص��ل اس��ت. اض��افی وانمان��د
اند، يا شرح پوشيدن و  ھاش يا در وصف خوردن ی حرف اش، ھمه امروزی

  ! ولش کن... اه... بيشتر از اين. يا حسرت بيشتر گشتن و ميھمانی رفتن
سيزده سال پيش بود /فکر کنم دوازده. ن بار تو استخر ديدمشاولي

  : و ھی اصرار پشت اصرار که
  »  ات مون، يا منو ببر به خونه يا بيا بريم به خونه«

عي�د پارس�ال ب�دون خب�ر . که با مخالفت سفت و س�ختم روب�رو ش�د
 گذاشت پشت سرم ک�ه اي�ن ک�ه ھا راھش را کشيد و آمد اينجا، بعد ھم صفحه

اش برای پ�ذيرايی ني�ست و م�ا را  ست و شلخته است و ھيچی تو خانهزن ني
  . ھا»غيبت«و از اين طيف ... برای ناھار يا شام ھم نگه نداشت

ھ��ا را از رفق��ای گرماب��ه و گل��ستانش ت��و خياب��ان و در ھم��ان  اي��ن
ی خ��دا ھ��م  ت��ا لن��گ ظھ��ر ت��و  ھمي��شه. ھ��ای س��رگذری ش��نيدم احوالپرس��ی

اي�ن . گر بيايد خيابان از يازده ب�ه بع�د اس�ترختخواب ولوست و زود زود ا
تمرگي�ده اس�ت » ب�ن ژور«بار اما سر ساعت نه و نيم ص�بح ش�نبه ت�و کاف�ه 

ای  ش�ايد ھ�م آخ�ر ھفت�ه. ظاھرا بازار گوش مجانی ک�ساد اس�ت. که مرا ببيند
غازش را ندارد که اين نق�ش،  ھای صدمن يک ی شنيدن حرف کسی حوصله

  . ه من مادر مرده واگذار شده استاين بار ب» رو دربايستی«تو 
س�فت و س�خت . ت�وانی کن�ارش بزن�ی چسبد که نمی چنان به آدم می

ھا را ک�ه =ب�د ت�ا ح�ا= در  به ماچ و در ھمان حال اشک... کند و د بغلت می
ی کاف��ه و رھگ��ذران بيک��ار و گرفت��ار  ی مل��ت ھمي��شه در ص��حنه م%حظ��ه

. ک�نم  ج�ا رخت�ی آوي�زان م�یپ�التو را ب�ه. کن�د قورت داده است، س�رازير م�ی
. گ�ذارم ت�و چت�ردان کاف�ه ک�نم و م�ی  را جم�ع م�ی٤٦چتر خيسِ  باران خ�ورده

  : رسد آيد شروع کند، گارسن کافه سر می نشينم و تا می می
  » کشد؟ ببينم کار به کجا می... ای تا بعد فع% قھوه«
  » اند؟ ھات قرمز شده چرا چشم«

                                                           
. ي�ادم ني�ستاس�مش بايد از ش�عر ک�سی باش�د ک�ه » خيس باران خورده...« چتر خيس باران خورده يا ھمان - 46

  ح قشنگ را با يادی از صاحبش اينجا آوردشد اين اصط% کاش می. حيف. بدبختانه گوگل ھم کمکم نکرد
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. ل و روزش خب��ر دارمک��نم زي��اد ن��شان ن��دھم ک��ه از ح��ا س��عی م��ی
اش ط%ق گرفت�ه، خ�واب راح�ت  از وقتی دختر چھل ساله. خبرش را داشتم

دان�م  نمی. دخترک جرات نکرده است داستانش را درست تعريف کند. ندارد
  ! ی چه را کرده است؟ از چه ترسيده، يا م%حظه

از يکی ديگر از ھمان زنان تو اس�تخر و س�ونا ک�ه ب�ا يک�ی ديگ�ر 
ه گذاش�ته بودن�د، ش�نيدم ک�ه م�ردک دام�ادش ھن�وز مرک�ب پشت سرش صفح

  . کند دار شده و دارد با يکی ديگر زندگی می ط%قش خشک نشده، بچه
حرفش اين است که دخترش در اين دوازده سال زندگی مشترکش 

تا ھمين ح�ا= ھ�م . به شوھرش دست نداده و اخت%فشان سر ھمين بوده است
م��ن ھ��م باي��د ب��ا . يش ج��واز نوش��ته اس��تاس��ت و دکت��ر آلم��انی ب��را» ب��اکره«

  : ھايم را تنگ و گشاد کنم که ھا، چشم شنيدن اين حرف
  » !عجب، پس اينجوری است«

و بدون اينکه توضيحی بخواھم، زير بار توضيحات آنتيکش ل�ه و 
آخر زن حسابی اين ھم شد رفيق؟ لياقت�ت «: کسی نيست بگويد. لورده شوم

  »!روی نتيکی تو يک جوال میھای آ ھمين است که با چنين آدم
دان�م چ�را باي�د زن�دگی  دخت�رک ک�ه نم�ی. آبغوره گرفتن ادام�ه دارد

چن�د . اش باشد، دوس�ت م�رد گرفت�ه اس�ت اش ورد زبان من و ننه خصوصی
» روب�رت« و اتفاقا ديشب تلف�ن ک�رده ک�ه م�ن و ؛سال است ناپرھيزی کرده

  : خترش کهشنوم که داد کشيده سر د کنان می گريه. ايم سفر رفته
ای داري��ن، وا= ن��ه م��ن و ن��ه  حتم��ا ھ��ر ک��دومتون ات��اق جداگان��ه«

ھ�ر ک�دوم . نه، مامان جون خودتونو ناراحت نکنين«: و دخترک که» ...تو
  » .ای داريم تخت جداگانه

ناباورانه از پدرسوختگی و ھوسبازی دخت�ر چھ�ل ... بيچاره مادر
شود و   اشکش خشک می بعد از کلی آبغوره گرفتن،.گويد اش سخن می ساله
اگ��ر م��ردک آلم��انی از روی «: دھ��د ک��ه کن��ان ترس��ش را نم��ايش م��ی ف��ين ف��ين

شب پري�د آنط�رف خ�ط و بع�ضی چيزھ�ا  ھوا و نيمه ديوارِ  بين دو تخت، بی
  »!خطی شد، چه خاکی به سرم بريزم؟ خط

دانم چ�را؛  خودم ھم نمی. ام من ھم گريه کرده. ساعت دوازده است
 ناھارد بدو بدو برود تا ھا قرار دارم و بانو ھم باي  با بچه.=بد به حال خودم

ی عي��ال ب��دبختش را گ��رم کن��د، وگرن��ه آنج��ا ھ��م گرفت��اری پي��دا  ش��ب مان��ده
ای کوف�ت ک�نم و ب�ه  ام بک�نم، ج�ز اي�ن ک�ه قھ�وه ھيچ کمک�ی نتوان�سته. کند می

  ...ای بابا، ھمينند ديگر... تاو ..چرندياتی گوش دھم که
  

  ي:دی م٢٠٠٧ ژوئيه ٢٩
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  !پيشنھادات نانجيبانه

  

  

ی  انگ�ار ص�بح از دن�ده. ی ھيچ کس را ندارد ک%فه است، حوصله  
ھن�وز ب�ساط قھ�وه . با خودش ھم قھر اس�ت. چپ بلند شده، با ھمه قھر است

چ�ه زر زر . زنن�د زن�گ در آپارتم�انش را م�ی... را علم نکرده، که درررر
  ! نچسبی

 اي�ن امي�د ک�ه پ�سرش باش�د؛ کن�د، ب�ه حوصلگی در را باز م�ی با بی
اش ھم�ين  ش�ايد دلي�ل بيحوص�لگی. پسرش ک�ه م�دتی اس�ت ب�ا باب�ا قھ�ر اس�ت

  . تنگ است» شازده«دلش برای . است
ھ�ايی در  پشت در دو زن خن�دان را ب�ا کات�الوگ. کند در را باز می

ک�شداری » روز خ�وش«ھن�وز در ک�ام% ب�از ن�شده ک�ه زنھ�ا . بين�د دست می
انگ�ار اگ�ر چي�زی نگوين�د، . خندن�د ھای نن�ری ھرھ�ر م�ی گويند و با قيافه می
کنن���د ب���ه  دھن���د و ش���روع م���ی اص���% ام���ان نم���ی. خوردش���ان م���ی» ک%غ���ه«

  ...وراجی
کنن�د؛ حت�ی فرص�ت  شان دعوت م�ی زده را به دين تازه  اميرِ  مات

ش�ان پي�ر اس�ت، ول�ی آن يک�ی ج�وان  يک�ی. دھند طفل�ک نف�سی ت�ازه کن�د نمی
  : گويد بنند، می ا تلخی در را میامير در حالی که ب. است

  » ...ای به اين چيزھا ندارم ببخشيد، ع%قه«
ھ�ای بيک�اری؛ م�ا  چ�ه آدم«: کن�د شان م�ی و پشت در انگشتی حواله

  » ...اه... اه....ايم و حا= از دين در رفته
ی س��حر  ھ��ا بودن��د ک��ه کل��ه دو روز پ��يش ھ��م ھم��ين. بن��دد در را م��ی

شد با يک من ع�سل  چين تلخ کردند، که نمیمزاحمش شدند و اوقاتش را ھم
تم�ام . کند اش می ھا ک%فه ھا ديدن اين جور آدم اص% صبح. ھم شيرينش کرد

  . شود روز اخ%قش سگی می
کوش�د ھنگ�ام بازگ�شت ب�ا  رود و م�ی حوص�لگی س�ر ک�ار م�ی با ب�ی

  !  شود؟ ھای نچسب برخورد نکند، ولی مگر می اينجور آدم
مردی ايستاده که حيوانی بين بز و گ�وزن دم در فروشگاه بزرگی 

  : را به جايی بسته و تابلويی روی زمين گذاشته که
  » !کمک کنيد] اين بزغاله[به اين گدای مفلس «
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اي��ستد، ت��ا  ھ��ا م��ی تم��ام روز را اي��ن م��ردک بيک��اره دم در فروش��گاه
م�ردم گ�اه ھ�ويجی، کل�م و . گ�دايی کن�د] ب�زک نمي�ر بھ�ار مي�اد[ازِ قبل بزک 

اي��ن . اندازن��د ی و گ��اه ھ��م چن��د س��نتی در ک��%ه دري��وزگی م��ردک م��یک��اھوي
  : شود که مردک ھم ھر روز مزاحمش می

  » !شما ھم کمک کنيد«
اما امروز که امير کيفش کوک نيست، و مردک با پرروي�ی پ�ولی 

  : گويد رود جلو و آھسته می کند، می ازش طلب می
ی انتر  ن بزغالهببين آقاجان، من مسلمانم؛ ھيچ احساسی ھم به اي«

... پ�خ... توان�ستم م�ن اگ�ر م�ی. ھاس�ت ام�روز عي�د قرب�ان م�سلمان. تو ن�دارم
بري��دم، بع��د ب��ه س��يخ  م��ی... خ��رت... ت��ا... گ��ردن اي��ن ج��انور ت��و را خ��رت

ی کب�ابی و پل�وی  آن را کباب شده، ھمراه با گوجه... کشيدمش و ھيمممم می
ا ھم روش با دوغ و ماست يک بطر ودک. انداختم براند با= می باسماتی پری

ی تخ��م  دادم و زرده روی ب��رنج ھ��م روغ��ن داغ و زعف��ران م��ی... و خي��ار
ھ�ا پھ�ن  اين دکانت را ببر ب�رای ھم�ان آلم�انی... مرغی که بيشتر تقويتم کند

  »...کی؟ شب بخير.او... کن
رود و امي�ر ب�ا  مي�رد، عق�ب عق�ب م�ی مردک که دارد از ترس می

ھ�ای م�زاحم  ی آن زن داند اگر دوباره سروکله  میحا=... آخ. خندد تلخی می
  . پيدا شد، چه ب%يی سرشان بياورد

ی پست م�ردی اي�ستاده اس�ت ک�ه ب�ساط  چند روز بعد نزديک اداره
ی  خواھ��د امي��ر را ھ��م، مث��ل بقي��ه م��رد م��ی. ھ��ا را پھ��ن ک��رده اس��ت ھم��ان زن

ک�ی رود و س�%م و علي امي�ر جل�و م�ی. رھگذران به دين جديدش دعوت کن�د
  . کند می

ی متاثری  نگذشته که امير با قيافه» داعی«ھنوز چيزی از ت%ش 
شناس�م؛ ول�ی متاس�فانه  دان�م و دي�ن خ�وب ش�ما را م�ی دانم، می می«: گويد می

اگ��ر دي��نم را ع��وض ک��نم و اي��ن . ت��وانم از دي��نم برگ��ردم م��ن م��سلمانم و نم��ی
... کنن��د م م��یاع��دام... ک�شند م��را م��ی» مرت��د«ھ��ا بفھمن��د، ب��ه عن�وان  م�سلمان

... اندازن�د ب�ام پ�ائينم م�ی از پ�شت... برند سرم را می... خرت...  تا... خرت
... خيل��ی خطرن��اک اس��ت. اي��ن ک�ار ب��رای م��ن خيل��ی خط�ر دارد. ب�اور کني��د
حت�ی . توانند دعوت شما را قبول کنن�د ھا نمی مسلمان... ببخشيد... باور کنيد

...  از دي��نم برگ��ردمممک��ن اس��ت ش��ما را ھ��م بک��شند ک��ه باع��ث ش��ديد م��ن
  » ...موفق باشيد... متاسفم

خن�دد، ب�ا  امير در حالی که می. رود عقب می زده عقب مرد وحشت
ح��ا= ببين��يم ب��ا اي��ن زنھ��ا چ��ه باي��د . خ��ب، اي��ن ھ��م دوم��ی«: گوي��د خ��ودش م��ی

کن�د،  ت�ا در آپارتم�انش را ب�از م�ی. اش افتد ب�ه س�مت خان�ه و راه می» !کرد؟
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تن�گ » باباجون«گيرش پيام گذاشته که دلش برای  مدر پيا» شازده«بيند  می
س�بزی را راه بيان�دازد، حتم�ا ب�ا دوس�ت  شده و اگر بابا برايش ب�ساط قورم�ه

اش ع�ذرخواھی ھ�م  ت�ازه از باب�اجون ب�رای تن�دی. آي�د دخترش به ديدنش می
  . کرده است

ی  رود کپ�ه ت�ا م�ی. خوان�د حا= ديگر کبک امير حسابی خروس می
را مزمزه کن�د، ب�از ھم�ان آخ�ر » شازده«د و ح%وت تلفن مرگش را بگذار

ب���ا خ���ستگی بلن���د ... اه... دررر... زنن���د ش���بی زن���گ در آپارتم���انش را م���ی
اي�ن . بين�د ھ�ا را پ�شت در م�ی شود که در را باز کند و ب�دبختی ھم�ان زن می

ھ�ا ش�اد و خن�دان، از اي�ن ک�ه  زن. کن�د بار با مھربانی به چای دعوت�شان م�ی
  . گذارند اند، پا به آپارتمانش می ل اين آدم بدقلق را نرم کردهبا=خره د

پوشد که نشان بدھد زنھا چه  امير ربدوشامبر مخمل شيکش را می
ظ�رف کري�ستال . کن�د بعد سماور را روشن می. محلی ھستند ھای بی خروس

لب ط%يی گران قيمت حاوی گز و س�وھان و ش�يرينی وطن�ی را روی مي�ز 
  . گذارد منش میپذيرايی اتاق نشي

ی  قن��دان و ليم��وترش را ھ��م ض��ميمه. آورد ھ��ا را م��ی دس��تی پ��يش
ھ�ا نگ�اھی ب�ه ھ�م  زن. دھ�د کند و لبخن�دکی ھ�م تحويل�شان م�ی اش می پذيرايی

ش�وند، قن�د ت�و دل�شان  اندازند و از اين که اين ھمه با محب�ت پ�ذيرايی م�ی می
  . شود آب می

 باريک لب ط%ي�ی ھای کمر ی احمد در استکان بساط چای ديشلمه
امي�ر . کن�د ب�وی عط�ر چ�ای، زنھ�ا را گ�يج م�ی. ش�ود وارد اتاق پ�ذيرايی م�ی

. کن���د ھ���ا را تعارف���شان م���ی ن���شيند و ظ���رف کري���ستال ح���اوی ش���يرينی م���ی
بع�د چ�ای . گذارد ھای بانمک چای را جلو ھرکدامشان روی ميز می استکان

ھ��ا   ت��ا زن.دھ��د اش تکي��ه م��ی گي��رد و ب��ه پ��شتی  کاناپ��ه خ��ودش را دس��تش م��ی
کن��د ک��ه اول چاي��شان را بنوش��ند و  آين��د دھ��ان ب��از کنن��د، امي��ر اش��اره م��ی م��ی

ھم�انطور ... بع�د. دھانشان را شيرين کنند، فرصت برای حرف زدن ھست
  : پرسد اندازد و می نوشد، نگاه خريداری به زن جوان می که چای می
  » شما دوست پسر داريد؟«

  : گويد زن اولی میکند، رو به  تا زن مسن دھان باز می
  » !خودتان جواب بدھيد«

  » .بله، دوست پسر دارم«: گويد زن می
  : گويد امير بدون آن که به زن سالخورده نگاھی بياندازد، می

ج��ا ب��ه دوس��ت  لطف��ا ھم��ين ح��ا= اي��ن تلف��ن را برداري��د و از ھم��ين«
 م�ن بعد ب�ا. تان ادامه پيدا کند خواھيد دوستی پسرتان خبر دھيد که ديگر نمی

  ! جا با من سر کنيد امشب را ھم ھمين. دوست شويد
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. ج�ا بماني�د و در ات�اق ن�شيمن بخوابي�د شما ھم خانم محت�رم ھم�ين«
ف��ردا ص��بح ھ��م ب��رای م��ن و اي��ن خ��انم ھمکارت��ان ب��ساط ص��بحانه را خيل��ی 

ی ک��افی اس��ت و م��شکلی  رختخ��واب و م%ف��ه ب��ه ان��دازه. مف��صل آم��اده کني��د
  » .جاست ستشويی ھم ھميند. برايتان پيش نخواھد آمد

کنند به دادوبيداد ک�ردن  شوند و شروع می ھا يکباره بلند می که زن
و ب�ه س�مت » ايد ما چه ک�اره ھ�ستيم؟ ايد؛ فکر کرده شما چه فکر کرده«: که

  . کنند در ورودی آپارتمان حرکت می
: گوي�د اش لم داده است، می طور راحت روی  کاناپه امير که ھمان

ش��ويد،  اي��د ک��ه ھ��ر روز، ص��بح و ش��ب م��زاحمم م��ی ک��ردهش��ما چ��ه فک��ر «
  » !ھا؟ پتياره

ش�ود،  کنند، امي�ر ب�ا ت�انی بلن�د م�ی ھا گورشان را گم می بعد که زن
تواند با آرام�ش دراز بک�شد  حا= می. اندازد بندد و چفت آن را می در را می
  » ھاھاھا... امروز روز خوبی بود«: و == کند

  ...رود خانه آنطرفتر ھم میصدای خروپفش تا چھارتا 
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  !ھا حالش خوب نيست فرھنگ واژه

  
  

ی   کسی را در آغوش نگرفته ک�ه واژهاھ چندی است فرھنگ واژه
ب��رای ھم��ين . اص��% چن��د م��اه اس��ت ب��ا ک��سی نخوابي��ده. ای داش��ته باش��د ت��ازه

ت�ازه ک�ار و ب�ارش . ش�ود نم�یاوقاتش تلخ است؛ با يک من عسل ھم شيرين 
ھم روبراه نيست؛ چون تو ماه بخور بخور و بخواب بخ�واب، بچ�اپ بچ�اپ 

  . آيد پائين تعطيل است، يا دست کم سرعتش می
=بد از برکت اين دوران است که بخ�ور بخ�ور و بخ�واب بخ�واب 

افت��د بي��رون، ت��ا م��ردم نگ��اھی ب��ه  اش م��ی و بچ��اپ بچ��اپ از غلت��ک ت��اريخی
و يادشان باشد کج�ا باي�د برون�د و از ] باز =بد[تشان بياندازند ی آخر مزرعه

ھ�ا  ت�ازه فرھن�گ واژه. م�زه خيل�ی بل�د ب�ود ھا که علی شريعتی ب�ی اين حرف
طفلک . حوصلگی و شکار بودنش را نشان دھد لباس سياه ھم پوشيده که بی

  . حالش خوب نيست؛ اص% خوب نيست
ش�ود؛ يعن�ی س�ر   نمیاورم، باز درست بازی درمی ھرچه من تخس

حوص��لگی  آي��د، ب��ا ب��ی گ��ويم لب��اس س��ياه بھ��ت نم��ی وقت��ی م��ی. آي��د ج��اش نم��ی
  » ميخوای به خاطر تو عوضش کنم؟«: گويد می

  » !به خاطر من چرا؟ اگر حالش را نداری، ولش کن«
پ�يش از اي�ن . اين روزھا حت�ی بوس�يدنش ب�ا قب�ل ف�رق ک�رده اس�ت

ای داد؛ اص% اي�ن فرھن�گ ... ا=ھاش طو=نی و شيرين بودند؛ ولی ح بوسه
  . ھای من حوصله ندارد واژه

زود ب�اش بي�ا؛ دل�م ب�رات تن�گ «: ھمين دو ھفته پيش بود که گفت
ای پ��ائين و دارم غ��ش ميک��نم؛ ب��دو ب��ه دادم  ش��ده، قن��د خ��ونم، عزي��زم، آم��ده

  » ...برس، بدو =زمت دارم
  ...و خ%صه کلی ادا درآورد که

ھ�ا  آورد؛ البت�ه آن موق�ع ھ�ا خيل�ی در م�یھا از اين ادا فرھنگ واژه  
عزيزج�ان «: گ�ويم می. حوصله نشده بود که حالش خوب بود و مثل حا= بی

  » مگر من شيرينم که قند خونت را ببرم با=؟
ک�دام . آره تو شيرينی و م�ن فرھ�اد؛ ول�ی خ�سرو ني�ستم«: گويد می

  » پسندی؟ را می
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ک�ن   من نه آن ک�وه.ھا بھتری تو خودت از ھر دوی اين«: گويم می
پي��شه را ک��ه ب��ا  ژوان عاش��ق ب��دبخت خ��ودآزار را دوس��ت دارم و ن��ه آن دون

  ».ھايش کشور را به باد داد ھوسبازی
ح�ا= پاش�و ب�رو اي�ن لب�اس س�ياه ب�دترکيبت را دربي�ار؛ «: گ�ويم م�ی  

اص% لخت شو؛ بگذار ببينمت؛ خجالت نداره؛ خب؛ آوانس؛ تا آنجايی لخ�ت 
ی؛ که خجال�ت نک�شی؛ اص�% لخ�ت ن�شو؛ فق�ط ھم�ين کش شو که خجالت نمی

ات و چ�شمان  پيراھن سياه بدترکيب را دربيار ک�ه عک�سش ميافت�ه ت�و چھ�ره
. بع��د ب��رو حم��ام؛ ن��ه، نميخ��وای. ات م��ات مي��شن و ح��الم را ميگي��رن مي��شی

ات باي��ست و خ��ودت را از چن��د  ی ق��دی ت��و ھم��ان اتاق��ت جل��و آئين��ه. ک��ی.او
  » ...پائين... با=... راست... چپ... طرف تماشا کن

  : ريزم که بعد برای اين که حالش را جا بياورم، مزه می
. خواھ�د آمپ�ولی ب�ه م�اتحتش بزن�د رود دکتر؛ دکترمی مردکی می«

آق�ای «: گويد که مردک می» به کدام سمتت بزنم؛ چپ؛ راست؟«: پرسد می
؛ خن�دد اه، چ�را نم�ی»  !وس�ط ب�زنين. دکتر لطف�ا ماتح�ت م�را سياس�ی نکن�ين

  . خندد؛ طفلک خيلی حوصله  ندارد اص% نمی
ھای م�ن زي�ر دوش حم�ام خ�ودش را از ھم�ه ط�رف  فرھنگ واژه

ھ�ا را  بي�نم ح�ا= واژه م�ی. گوي�د خ�ودش م�ی. کند؛ تماشا ک�رده اس�ت تماشا می
  ... گيرد؛ لباس سياھش را ھم درآورده است تر به کار می نرم

 تن��ت را دوس��ت باي��د خ��ودت را دوس��ت داش��ته باش��ی،«: گ��ويم م��ی  
اگر اين طور باش�د، ديگ�ر ک�سی . داشته باشی؛ برای تنت ارزش قائل باشی

  » ...کنی زنی، کسی را تحقير نمی را ش%ق نمی
  » ؟...ای برای تئوری تازه«: گويد می

ش��ود؛  ھ��ا بھت��ر م��ی ح��ال فرھن��گ واژه. ش��ود ح��ا= ح��الش بھت��ر م��ی
 جای خ�ودش را از چون رفته است حمام؛ چون رفته است جلو آئينه و ھمه

تمام ت�نش پ�ر . ھمه سو تماشا کرده و ديده است که چه تن و بدن نازی دارد
  . ھای ناب است از واژه

ھ�ايی را ک�ه بل�د ني�ستند  ديده است که نياز دارد واژه بسازد؛ که آن
ی درست و حسابی پشت س�ر ھ�م ردي�ف کنن�د، از ت�نش ب�شويد و  دو تا جمله
را ک�ه زبان�شان را بل�د ني�ستند، بفرس�تيم ک�%س آنھ�ايی . م�وافقم...بريزد دور

از اي��ن ھ��م ب��دتر؛ بفرستيم��شان مک��انيکی؛ ک��ارگر . اک��ابر، ک��%س اول اک��ابر
س�وزی  ھ�ا را ب�ه روغ�ن شان فرھن�گ واژه مکانيک شوند که اينقدر با نابلدی

وای بيچ��اره فرھن��گ ... نياندارن��د؛ بن��زينش را تم��ام نکنن��د؛ بک��سه ب��اد نکن��د
  ... ھای من واژه
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ھ�ا را  ھا اين اک�ابری فرھنگ واژه. حا= حال ھر دومان بھتر است
شان بي�رون؛ چ�ون ديگ�ر لب�اس س�ياه ت�نش ني�ست ک�ه  از تنش شسته و ريخته

: گويد ھا که حالش خوب بود، باز می حا= مثل ھمان زمان. حالم گرفته شود
  » دوستت دارم، ديوونه«

  ؟!چه خوب، مگه نه
  

      مي:دی  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٨
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  !کند کسی به من فکر نمی

 

  
ب�ا . گ�ذارد ب�روم بي�رون باب�ا نم�ی. مامان بد ني�ست. بابا خوب است

وجب��ی ھ��وس  اگ��ر ت��و بتمرگ��ی ت��و خان��ه، اي��ن ن��يم«: کن��د ک��ه مام�ان دع��وا م��ی
  » !ھا راه بيافتد دنبال اين کند نمی

ب��رای اي��ن جورکارھ��ا «: زن��د ب��ه کم��رش ک��ه مام��ان دس��تش را م��ی
  » ...کنم و اگر ھر کاری دلم خواست می. ی تو =زم نيست اجازه

ان�دازد ک�ه  نگاھی به بابا می؛ گيرد زبانش را گاز میکه انگار  بعد   
  »!نگذار اون روی سگم با= بيايد«: يعنی

 ات��اق پ��ذيرايی ک��ه بي��رون یرود ت��و زن��د و م��ی باب��ا زھرخن��دی م��ی   
نی داشته باشد که ھمه جا ب�ا خواھد ز =بد بابا دلش می. رفتن مامان را نبيند

ھ�ا را ب�ا ھ�م ن�صف کنن�د، ب�رای ق�د  ھم برون�د، ب�ا ھ�م مھرب�ان باش�ند، ش�ادی
  ...ھا دوتايی خوشحالی کنند و  کشيدن بچه

. اما مامان چند سالی است که خ�رجش را از باب�ا ج�دا ک�رده اس�ت
 یباب�ا حت�. ش�ود از وقتی خوابنما شده، ديگ�ر نم�از جمع�ه رفت�نش ت�رک نم�ی

دھ�د ک�ه ب�رای رف�تن ب�ه اينج�ور  م�ديثھا را ن�شانش م�ی/ا از اي�ن ح�ديثچند ت�
باب�ا . کن�د  اما مام�ان ج�ور ديگ�ری فک�ر م�ی؛ی شوھر =زم است جاھا اجازه

که اگر جلوش را بگيرد، ھمه چي�ز را  شنود ھای مامان می يکبار از زمزمه
د گ�رد ک�شد و برم�ی دھد و بابا از اين حرف، پشتش تير می به کميته خبر می
ک�شد، از =ی در  مامان ھمانطور که چادرش را سرش می .تو اتاق پذيرايی

  : زند که داد می
  » !نريزی ھاآنجا ميگار /پذيرايی را ديروز جارو کردم، سيگار«

  . رود زند و می و در را به ھم می
ی ات��اق پ��ذيرايی نگاھم��ان  باب��ا از پ��شت پنج��ره. روم دنب��الش م��ی

ت�و خياب�ان ھ�يچ . ک�شد ھا را می به حياط و پردهکند  بعد پشتش را می. کند می
مخ���صوصا . ھ���ا ت���ک و ت���وک بازن���د جمع���ه اس���ت و مغ���ازه. خب���ری ني���ست

کن�د ک�ه  مامان چ�ادر س�ياھش را ب�ا تردس�تی جم�ع م�ی. ھای دانشگاه نزديکی
. ک�شد گويد که دس�تی ب�ه ت�نش م�ی دانم تو دلش چه می نمی. روی زمين نمالد

ک��نم  خي��ال م��ی. کن��د ب��ه خ��ودش ف��وت م��یخوان��د و  ای م��ی»ق��ل ھ��وk«بع��د 
  . چادرش به جايی ماليده و کثيف شده است
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زن�د ک�ه چ�ادرش  مامان با تندی پسش م�ی. کشد پسرک گدايی چادرش را می
 زم�ين ک�ه پ�سرک یرو ري�زد  بعد چند تا اسکناس کھنه م�ی. نشود» نجس«

ن�د، ک ھمانطور که پولھا را جم�ع م�ی. رود دارد و درمی پرد و برشان می می
خ��دا از خ��انمی کمت��ون . خ��دا از خ��انمی کمت��ون نکن��ه خ��انم«: گوي��د ھ��ی م��ی

خيل�ی خ�ب، ب�رو ب�ذار ب�ه «: گوي�د مامان ھم بغ ک�رده، زي�ر لب�ی م�ی» !نکنه
  .برد کشد و می و دست مرا می» !نمازمون برسيم

 س�رش یزن�د ت�و مامان ھی می. ی عاشورا تو خانه بدتر است دھه
نگ�اه ای را  ھای م�اھواره کرده که بابا برنامهتازه قدغن . کند و ھی گريه می

اق% تو اين ماه عزيز حيا کن و اينقدر پر «: کشد سر بابا که گاه داد می. ندک
  . بنند بعد دھانش را می» ...ھا را ی اين زن و پاچه

 مام��ان و کان��ال تلويزي��ون را ع��وض  کن��د ب��ه باب��ا پ��شتش را م��ی
ک��شد بي��رون و  ي��ر چ��ادرش م��یمام��ان چن��د ب��شقاب قيم��ه پل��و از ز. کن��د م��ی
  » وقت نداشتی ناھار درست کنی، زن؟«: گويد بابا می.  سفرهیگذارد تو می

] کن�د کمی مکث م�ی[ ھا عوض شکمت و اين زن«: گويد مامان می
 » !کمی ھم به آخرتت فکر کن مرد 

بع�د ب�ا س�ينی .  آش�پزخانهیرود ت�و زن�د و م�ی بابا در را به ھ�م م�ی
  : زند مامان داد می.  اتاق پذيرايییرود تو نان و پنيری می

  » !اتاق پذيرايی را کثيف نکن، مرد«
يکی . زنند کدامشان با من حرف نمی بدتر از ھمه چيز اين که ھيچ

. ک�س ب�ه فک�ر م�ن ني�ست فکر آن دنياست، آن يکی فکر اي�ن دني�ا، ول�ی ھ�يچ
  ...ھيچ جا... ھيچ کس

  
   مي:دی٢٠٠٨سوم نوامبر  
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  !يگيرعسس بيا منو ب
  
  

. ک�اره بودن�د تاشان ھ�يچ سه. کاره بودند  دوتاشان ھيچ.سه نفر بودند
. ک�رد ی لوس�شان را ض�بط م�ی  برنامه،شان دوربينی بود که با آن دست يکی

خوابنم��ا ش��ده ب��ود و از ھم��ان . از چن��د روز پ��يش تق��ی خوابنم��ا ش��ده ب��ود
ه پيرم�رد  سوئد قرار گذاشته بودند ک»استکباری«آپارتمان پناھندگی کشور 

 ھ�م مراس�م را هتئاتر را اجرا کند، نقی ھياھو راه بياندازد، رقي�] ھمان تقی[
ثبت کند، نه، ضبط کنند و بفرستند برای بيکارانی که منتظر چن�ين عملي�ات 

ريزی کرده بودند که جن�گ جھ�انی س�وم را راه  برنامه. محيرالعقولی ھستند
  !! »خرت به چنده«: تگف بدون اين کار که کسی بھشان نمی. بياندازند

ش��د ب��ا آن  ھ��ای ھم��راه ب��ود ک��ه م��ی ن��ه، دورب��ين نب��ود، از اي��ن تلف��ن
اطوارھا درآورد و تظاھر کرد که /زد و از اين ادا» مسيج«عکس گرفت، 

ب�ازی را دست�شان  مث% اين تقی و نقی و رقيه، اي�ن اس�باب» ھای مھمی آدم«
ی جھان گزارش   گندهھای اند و دارند از تو مشتشان برای خبرگزاری گرفته

  . شوند مرتکب می
ت�ر اس�ت؛  ب�ا  تقی، پيرمردی است که فقط دو روز از خدا کوچک

اش را رن�گ قرم�ز ب�درنگی  سری تاس، که چھارتا =خ سفيد موی پ�س کل�ه
. اش حکاي��ت دارد حي��ايی و بي��شرمی ھ��ای ل��وچش از ب��ی چ��شم. ک��رده اس��ت

گ زھ��وار در و کاپ��شن زيت��ونی رن��» دارس��ی«ی عھ��د  ش��لوار تن��گ کھن��ه
. ھ�ای خ�وش خ�اطره را ب�ه ک�ونش ک�شيده اس�ت ی مدل خلب�انی آن دوره رفته

  .نفھمی سن و سال خر دارسی را دارد/خودش ھم بفھمی
ھ���ا و  ان���د ک���ه عق���ده جم���ع ش���ده] دان���م چن���د نف���ر نم���ی[چن���د نف���ری 

ی اي���ن و=ي���ت س���رما زده، س���ر  زده ھ���ای ي���خ ھاش���ان را ت���و خياب���ان عرب���ده
ھ�ا ھ�ستند، چن�دتا  چندتاش�ان از اي�ن نئونازي�ست. نندھای نگھبان خالی ک پليس

لين��ک «ی وطن��ی، ب��ا م��ارک نچ��سب  ھ��ای از م��د افت��اده ھ��م از اي��ن ف��سيل
بگي�ر ادارات اجتم�اعی ک�شورھای امپريالي�ستی  شان اما حق�وق ھمه. »پارتی

  ! جھانخوار استکباری صھيونيستی فاشيستی
پ�ول نف�ت اص% م�اه ب�ه م�اه، س�ر ب�رج، دول�ت امپريالي�ست س�وئد، 

ھ�ا ت�ا ص�بح پ�ای منق�ل  کن�د ب�ه حساب�شان ک�ه ش�ب شان را واريز می وطنی بی
ب�ا ک�ارگران و زحمتک�شان » ھمب�ستگی«ترياک، عرق کوفت کنند و ب�رای 
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کار ديگرش�ان اي�ن اس�ت ک�ه جي�ب پناھجوھ�ای . جھان، آروغ مرتکب شوند
بدبخت را که خبری از ح�ق و حقوق�شان ندارن�د، خ�الی کنن�د و بک�شانندشان 

ش�ان  ھ�ايی ک�ه مواج�ب ھا و گروه تو تظاھرات به عنوان سياھی لشکر حزب
  . دھند ھاشان تحويلشان می را به موقع در خانه

ب�رای عم�و زھرم�ار اط%عي�ه مرتک�ب . يک کار جانبی ھم  دارند
اگر ھم چندی ک%ھشان با نھاد مالی . گيرند شوند و کارمزدھای ک%ن می می

 ني��ست،  ی، ت��وھم رف��ت، چن��دان ج��دیھ��ای پرداخ��ت مواج��ب کن��ار سي��ستم
  . شود مواجب که به حد نصاب رسيد، اخت%ف خودبخود حل می

ھ��ا ردي��ف ب��ه ردي��ف  پل��يس. ب��دجوری س��رد اس��ت. ھ��وا س��رد اس��ت   
» اس��تکباری«ھ��ای جوام��ع  ھ��ا و وازده ان��د و مواظبن��د ک��ه آنارشي��ست اي��ستاده
ھا چ�ه ق�د  نوای که اين تخم ج. خطی نکنند را خط» ھا امپرياليست«آرامش 
  ! ای دارند و قواره

افت�د  ان�دازد و راه م�ی اش م�ی تقی نگاھی به امت ھميشه در ص�حنه
زن�د ت�و چ�شمش ک�ه =ب�د ح�ق و حق�وق  ھ�ا و زل م�ی به س�مت يک�ی از پل�يس

کارمندان وزارت ک�شور . اش را از اين کارمند وزارت کشور بگيرد نداشته
چوبدس�تی . ت سرش�ان اس�تک%ه کاسک. اند لباس نظامی تر و تميزی پوشيده

ان���د ک���ه ب���ه موق���ع گرب���ه را دم در حجل���ه بک���شند و  ن���ازکی دست���شان گرفت���ه
  . شکن را ادب کنند ھای قانون تظاھراتچی

ان��د و چھ��ار  ھاش��ان وص��ل ک��رده ش��ان را ب��ه ش��انه س��يم ارتب��اطی ب��ی
ی  تم��دن و  غرب��ای بيک��اره/ان��د ب��ه مراس��م، ک��ه اي��ن غري��ب چ��شمی زل زده

» واخ«و » آخ«زنن��د و  ری س��وزن ب��ه تخم��شان م��یمدرنيت��ه، ک��ه از بيک��ا
  .گويند، دست از پا خطا نکنند می

رود جل��و؛ ب��از ھ��م  ش��کافد و م��ی تق��ی دي��وار دف��اعی پل��يس را م��ی
دس�تور دارن�د ت�ا امث�ال اي�ن تق�ی آرام�ش . گوين�د ھ�ا چي�زی نم�ی پليس. جلوتر

رس اي�ن، اول�ين د. ان�د، ک�اری ب�ه کارش�ان نداش�ته باش�ند شھر را به ھم نزده
. زده اس��ت ش��ان در اي��ن ک��شورھای ي��خ ھ��ای تح��صيلی آک��ادمی پلي��سی دوره

ش�ھر ش�لوغ اس�ت و ھ�ر . پاين�د ھ�ا را م�ی ھ�ا و چ�پ ھا دارن�د فاشي�ست طفلک
ھ��ای  لحظ��ه ممک��ن اس��ت اع��وان و ان��صار تق��ی، م��ث% نق��ی و رقي��ه، اتومبي��ل

. ، انق��%ب راه بياندازن��د٥٧م��ردم را ب��ه آت��ش بک��شند و عينھ��و اي��ران س��ال 
طلبھ���ا و ن���ان ب���ه ن���رخ  ھ���ا و فرص���ت ان���د ک���ه جل���و آنارشي���ست ش���ان دادهياد

  . روزخورھا را بگيرند و اگر پررويی کردند، ماست خورشان را بگيرند
افت�د ب�ه س�مت ي�ک پل�يس و  ی دي�شبی راه م�ی تقی بر اساس برنامه

کن��د ک��ه  زن��د ت��و چ��شمش و ب��رخ%ف ق��وانين م��دنی اينج��ا ک��اری م��ی زل م��ی
برنام��ه اي��ن اس��ت ک��ه پل��يس را . خوابنم��ا ش��ده اس��تب��رای ھم��ين . بگيرن��دش
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ھا ھرچه پيش آي�د،  مسط/تحريک کند که زر و زوری راه بيافتد و اين وسط
توان�د پي�راھن عثم�انش بکن�د و اگ�ر ھ�م  اگ�ر کت�ک خ�ورد ک�ه م�ی. خوش آيد

  ! کاری به کارش نداشتند، که چيزی از دست نداده است؛ داده است؟
خ�ر ...خ�ر... پليس چه گفته که يکبارهشد شنيد به  از راه دور نمی

ن��شانندش ت��و اتومبي��ل پل��يس ک��ه ھمانج��ا  ک��شندش روی زم��ين و بع��د م��ی م��ی
نم����ا ش����ود؛ ھم����ين را  خواس����ت ک����ه انگ����شت ھم����ين را م����ی. پ����ارک اس����ت

   ...جنجال... خواست می
نق��ی و رقي��ه . تق��ی کت��ک خ��ورده اس��ت. ھي��اھو ھمچن��ان برپاس��ت

ک��ل ت��يم . خورن��د  ول��ی تک��ان نم��یکنن��د، م��ردم نگاھ��شان م��ی. ک��شند ھ��وار م��ی
نف���ره در ح���ال عرب���ده ک���شيدن و موي���ه ک���ردن ب���رای ش���ھيد  عملي���اتی س���ه

دکت��ر . ش��ھيد را پل��يس ن��شانده اس��ت ت��و اتومبي��ل دکت��ر ک��شيک. کرب%س��ت
  : گويد کند و لبخند زنان می اش می معاينه

  »!ات نيست مردک برو اين دام بر مرغ ديگر نه؛ ھيچی«
ھرچ�ه گيرش�ان » ب، يک دس�ت جل�ويک دست عق«ھای لخت  آدم

بيايد، غنيمت اس�ت؛ غنيم�ت اس�ت ديگ�ر و شعارش�ان ب�رای مع�روف ش�دن، 
  ... ھمين

  »!عسس بيا منو بيگير«
  

   مي:دی٢٠٠٨ ژانويه ٢٧
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  آسانسور ِ ترس ِ خواب ِ من

  

  

. ام جل��وم ک��ه از روي��ش ق��صه بنوي��سم کتاب��ت را گذاش��ته. ترس��م م��ی  
ان�د و ح�ا=  يعن�ی ت�و را کپ�ی ک�رده. ان�د تاب�ت ق�صه نوش�تهچند نفر از روی ک

ای  خواھم ق�صه بنوي�سم، ام�ا اي�ده من ھم می. کارشان شده است قصه نوشتن
. رسد اص% ھيچی به فکرم نمی. کنم ی تو را رونويسی می دارم قصه. ندارم

ک��دام کتاب��ت، ي��ادم . ی توس��ت اش ع��ين ق��صه ام ک��ه ھم��ه ای نوش��ته چن��د جمل��ه
. ک��نم ات رونوي��سی م��ی ات، از روی ق��صه  دارم از روی نوش��تهني��ست، ول��ی

  . اين که نشد کار. بندم بعد تو را می
مھوش م�رده . اعظم که مرده است، نه، مھوش است. آيد اعظم می

پيغ�ام . ام بيمارس�تان س�عدی دي�دنش رفت�ه. از سرطان خون مرده است. است
  : داده است که
  » ام؟ آيی ببينی ا نمیبيا؛ تو که اينقدر دوستم داشتی، چر«

ای را  دھ��د؛ ب��وی م��رگ دخت��ر ھف��ده س��اله ات��اقش ب��وی دارو م��ی
ی  ی ناظمي�ه ی دختران�ه دھد که دانش آم�وز ک�%س پ�نجم رياض�ی مدرس�ه می

. باب�ا ھ�م ھ�ست. روم آنج�ا خ�رم و م�ی يک دسته گل بزرگ می. شيراز است
  : گويند ی پائين می دم در بيمارستان، ھمان طبقه

  » .ت م%قات نيستھا وق جمعه«
چپاند تو م�شت پيرم�رد خن�زری  بابا اسکناسی می. گيرد ام می گريه

اي�د،  خب، حا= که ب�ا اي�ن دس�ته گ�ل ق�شنگ آم�ده«: گويد پيرمرد می. پنزری
  » !آييد ی آخرتان باشد که روز تعطيل می برويد با=، ولی دفعه

  . ديگر مھوشی نيست که به ديدنش بروم. ی آخرم است دفعه
ی           ھم���ان نيمک���ت ردي���ف س���وم ک���%س پ���نجم رياض���ی مدرس���هاز 

ی  ی ش��يراز، از ھم��ان خياب��ان فرھن��گ، پ��شت آن م��وزه ی ناظمي��ه دختران��ه
ي�ا [ی دوران تمدن بزرگ اس�ت  ھای خاک گرفته زپرتی، که پر از يادگاری

اش  ی ت�ازه جن�ازه. ان�دش گورس�تان ب�رده... رفته است بيمارستان و بع�د] بود
ی ديگ�ری ک�ه مدرس�ه تعطي�ل  ند قبرستان و ديگر =زم نيست جمع�ها را برده

  . باز به بيمارستان  بروم] وسط زمستان[است 
  » نويسی؟ چی می«: پرسد می
  »  .کنم دارم تو را رونويسی می«
  » .من که نيستم«
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از خ�ودش ن��ه، از آن . ترس�يدم ت�و خ��وابم ب�ود و م�ن م��ی. ول�ی ب�ود
  : ترسيدم رفت، می ئين میقطاری که مثل آسانسور با= و پا

  » ترسم؟ چرا اين قدر می«
افتد به سمت با=؛ نه  آسانسور راه می. زنم ی آسانسور را می دگمه

آنھ�ا ک�ه م�را ب�ا= . خواس�تم ب�ا= ب�روم نم�ی. خ�واھم ب�ا= ب�روم نمی. خيلی با=
ک�شند ک�ه ب�ا س�ر بخ�ورم  فرس�تند، بع�د يکب�اره نردب�ام را از زي�ر پ�ايم م�ی می

  . کنند نديدی؛ با ھمه ھمين معامله را می. رشان استکا. زمين
ھ��ا براي��شان س��ود داش��ته  ای اس��ت ک��ه اي��ن س��ال ی معامل��ه اي��ن ھم��ه

فق�ط . بگ�ذار کم�ی جل�و ب�روم. اص% دوستشان ندارم. دوستشان ندارم. است
اي�ستد و ب�ه س�مت روب�رو،  آسان�سور م�ی. زن�م ی آسانسور را م�ی دگمه. کمی

ک��نم،  رود و م��ن ھرچ��ه م��ی ود ت��رن برق��ی؛ م��یمي��ش. کن��د م�ستقيم حرک��ت م��ی
  . ترسم ھنوز می. تواند بايستد نمی. ايستد نمی

ھ�ايی ک�ه ھم�ين ا=ن، ھم�ين روزھ�ا،  دھن�د، آن يی که ھلت میھا آن
کنن�د و  دھند، يکباره، يکباره چاھی زير پايت می ھاشان ھلت می با کف زدن

ت��و ھم��ان چ��اه ش��وی ت��وی چ��اه؛ ب��اور ک��ن،  ت��و ب��ا ھم��ان قط��ار س��رازير م��ی
  ! جمکران

رون�د آنج�ا، س�ر ھم�ان چ�اه جمک�ران، س�فره  بينی ھر ھفته م�ی نمی
ی راس�ت  گويند؛ يک روده شان دروغ می گويند؛ ھمه کنند؛ دروغ می پھن می

  . شان درست نيست کدامشان نيست؛ ھيچی تو شکم ھيچ
. گوين�د دروغ م�ی. ش�ان وق زده اس�ت ھ�ای ھم�ه چشم. ترسم من می

ھ�ای کثي�ف و زرد از  ت�و را زي�ر دن�دان. اند که تو را بجون�د دهدندان تيز کر
ی  ات را بريزند ت�و ج�وی لج�ن گرفت�ه سيگار و ترياکشان له کنند و بعد تفاله

  . کنار خيابان فردوسی
خ��ود فردوس��ی ھ��م لج��ن . خياب��ان فردوس��ی ھ��م لج��ن گرفت��ه اس��ت

  ؟ کنی ھا؛ باور نمی زبانش شده است زبان پای منقل اين. گرفته است
آي��د و  خوانن��د و بع��د اي��ن عل��ی زپرت��ی ش��ريعتی م��ی ش��اھنامه م��ی

کند و  ايران قديمی را قيچی می... نه... ايران. کشد شعرت را به ص%به می
ی  ی کن��ار خياب��ان ش��ريعتی، ج��اده  ھم��ان ج��وی لج��ن گرفت��هیري��زد ت��و م��ی

   ... احمد، شھر خمينی بھشتی، بزرگراه مصدق، اتوبان آل
  شنوی؟  گندش را نمیچطور بوی... ای داد

چط�ور ت�و از ب�وی اي�ن ھم�ه کثاف�ت . کن�د من دماغم خوب کار می
خ�واھم ت�و را رونوي�سی  ای؟ مرا بگ�و ک�ه م�ی گيری؟ عادت کرده خفقان نمی

  . کنم و از آسانسور تو بروم با= و با ترن تو بروم جلو
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ب�ست اس�ت؛  ن�ه، ب�ن. ھم�ه ج�ا گ�رداب اس�ت. جلو که راھ�ی ني�ست
  ... طرفه به سمت مکه، به سمت کرب%؛ نهخيابانی است يک

ک�شد؛  ھ�ای آخ�رش را م�ی کورش رفته اس�ت زي�ر آب و دارد نف�س
. ک���نم ک���نم؛ از ب���وی لج���ن غ���ش م���ی دارم غ���ش م���ی. م���ن ھ���م ھمينط���ور

  .... خواستم نمی
جاست و من دارم از روی مھوش که س�ی س�ال پ�يش  مھوش ھمان

جفن�گ رونوي�سی . ک�نم ق�صه رونوي�سی م�ی. ک�نم مرده اس�ت، رونوي�سی م�ی
بيخ��ود . ک��نم وری رونوي��سی م��ی دری. ک��نم مزخ��رف رونوي��سی م��ی. ک��نم م��ی

رونوي��سی از . آبک��ی ھ��ستند ديگ��ر. ھ��ام اينق��در آبک��ی ھ��ستند ني��ست ک��ه ق��صه
  ...  ساله ھميشه آبکی است١۴٠٠ھای  ھای مرده روی نوشته

دھ�د؛ ب�وی  دھد؛ ب�وی تري�اک م�ی دھد؛ بوی دارو می مھوش بو می
  . دھد ای را می د؛ بوی دھليز ف%ن زنان صيغهدھ عرق سگی می

خواھ�د  انگار يک�ی م�ی. ترسم ای می از زنان صيغه. روم من درمی
گ�ردی . ی کرج سنجاق کند ی عفاف جاده اسم و عکس مرا ھم به آلبوم خانه

از م���ن » ش���ش در چھ���ار«گذارن���د بي���رون و ي���ک عک���س  ص���ورتم را م���ی
دل مردھا را با چيزھای گوشتالود گيرند؛ آنطور که قلفتی بزنم بيرون و  می

  . ام ببرم و قلمبه
اش ت��و  اول��ی. کن��د جاھ��ا پي��دا م��ی مح��سن زن چھ��ارمش را از ھم��ين

دوم��ی، در رفت��ه و ح��ا= ع��روس س��ومی را آورده اس��ت . تيمارس��تان اس��ت
چھ�ارمی م�نم ک�ه . گيس ھمه ف�ن ح�ريفش اين پيری اکبيری با آن ک%ه. اروپا

  ...ام که بلندم کنند؛ ببرند و ترتيبم را بدھند تو صف، کنار خيابان ايستاده
ھ�ا  زن�د بي�رون و دھ�ان اي�ن گردی صورتم از توی عکسم قلپی می

گ�اه ک�ه . يک کار ج�انبی ھ�م دارم. روم توی ليست بعد می. اندازد را آب می
اي��ستم و مردھ��ا س��وارم  ی عف��اف مرخ��صی دارم، کن��ار خياب��ان م��ی از خان��ه

. ام م�ن نوي�سنده. ببينيد آقاجان، من اينک�اره ني�ستم«: گويم به آنھا می. کنند می
  » .داستان نويسم
  : خندند که شان می خندند؛ ھمه می
  » فروشی؟ خب، خانم جون داستانت را چند می«
  » .اند ھام فروشی نيستند، خواندنی داستان«
از . دو ب��ار بخ��وانيم. ب��رويم ب��ا ھ��م داس��تانت را بخ��وانيم. ک��ی.او«

. خ���وب خ���وب بخ���وانيم. پ���س و پي���شت را بخ���وانيم. عق���ب و جل���و بخ���وانيم
ببين؛ ترياک ھ�م . زير و رويش را در بياوريم و حال کنيم. اش کنيم پاره تکه

راس��تی ت��و از اي��ن .. .ش��ود؛ ودک��ا چ��ی؛ ش��امپانی ات پي��دا م��ی ت��و ب��ساط ق��صه
  »!ات را ببينيم کارھايی؛ مگر نه؛ ايدز نداری؛ ورقه تازه
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  » .ورقه ندارم«
  »...ما ھنوز نگرفته«

آسان��سورم قراض��ه . ک��نم ج��ا از روی ت��و رونوي��سی م��ی دارم ھم��ين
ای ک��ه چن��د ت��ا  ھ��ر پدرس��وخته. توان��د س��وارش ش��ود ھ��ر ن��اکثی م��ی. اس��ت

سوار قطارم . تواند سوار آسانسورم شود اسکناس دزدی تو جيبش باشد، می
  . جواب آزمايشم مثبت است... ترسم می.... ترسم من می. شود

 ميليون زن ٣۵ رونويسی خواھد کرد؛ ھمان داستان مرا چه کسی
  ای؟    صيغه

  
   مي:دی٢٠٠٧ دسامبر ١٩
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  ژوان ی دون قورباغه

   

  

را دي��د؛ اس��مش را » انت��ر«ھم��ان اول ک��ه اي��ن . تق��صير رعن��ا ب��ود  
گويد، يارو عينھو قورباغ�ه  نگاھش کردم، ديدم راست می. گذاشت قورباغه

ت�صور ک�ن . بش ب�دجوری چ�روک خ�ورده اس�تاست، با اي�ن ف�رق ک�ه غبغ�
» جيگ��ر«گوي��د  کن��د و ب��ه دوس��ت دخت��رش م��ی ھ��ا را خم��ار م��ی وقت��ی چ��شم

  . دارد غبغبش ھم در عين باد شدن، رضايتش را اع%م می
کار به ج�ايی رس�يده ک�ه م�ن اص�% . آخ؛ خدا خفه کند اين رعنا را

ا= اينق�در ح�. زن�م زي�ر خن�ده بي�نمش ھ�ری م�ی ت�ا م�ی. توانم نگ�اھش ک�نم نمی
  : ميل زده پررو شده که برايم ای

  » !بيا برويم از اين و=يت من و تو«   
  » .تان را جای ديگری حواله کند خدا روزی«: گويم که می

. کن�يم ھا که برايش ک�وک نم�ی داند با رعنا چه مضمون بيچاره نمی
ی انت�ر  گزد، م�ن ب�دبخت را خرچ�سونه ي�ا اي�ن قورباغ�ه اگر ھمه را مار می

ت�ازه اينق�در ک�يفش . ژوان را ب�ازی کن�د توان�د نق�ش دون کن�د م�ی ه خيال م�یک
ب�ه اي�ن . کوک است ک�ه ھ�م عي�ا=ت دارد و ھ�م رفيق�ه، س�يرمونی ھ�م ن�دارد

چ�را اي�ن ق�در گوش�ت «: خندد و ميگويد رعنا ھرھر می. گويند بخت بلند می
  » !تلخی؛ خب، قورباغه ھم دل دارد

  : گويم می. گيرد و من از حرفش حرصم می
از وقتی تو را تو جشن . آيد خبر نداری که از تو ھم خوشش می«

  : کند که ديده، ھی تلفن می» دوشيزه دکتر پريناز اسماعيلی«عروسی 
اين رعنا خانم چقدر ناز است، مخصوصا که شاعر است و م�ن «
  » .رود برای شاعرھا دلم غش می

غ��ش و باب��ا خوش��گلی ديگ��ر، بب��ين اي��ن قورباغ��ه چ��ه «: گ��ويم م��ی
   ».کند ضعفی برايت می

رعن��ا ج��ان يعن��ی ت��و اينق��در ب��دبختی ک��ه از پ��س اي��ن «: گ��ويم م��ی
  » آيی؟ ژوان ھم باشد، برنمی ی فکسنی، حتی اگر دون قورباغه

ی پيش با=خره رضايت دادم که قورباغ�ه زي�ارتم کن�د؛  ھمين ھفته  
  : رعنا را ھم خبر کردم که. يعنی به دستبوس و پابوسم بشتابد
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بنشين دو تا مي�ز آن . ساعت ھشت شب» وان حمام« کافه ی بيا«
اگ��ر ب��ه ! خواھ��د بکن��د؟ ی انت��ر چ��ه غلط��ی م��ی ت��ر، بب��ين اي��ن قورباغ��ه ط��رف

  » !زنم، بپر وسط و حالشو جا بيار کمکت نياز داشتم، يک سوت بلبلی می
س�اعت زودت�ر بياي�د و س�ر ھم�ان  خواست نيم می. رعنا موافق نبود

آي�د  بيند و ي�ادش م�ی  وقتی قورباغه ما دوتا را با ھم میميز من بنشيند، ببيند
  ! کند؟ مرتکب شده، چه غلطی می» دلبری خرکی«که برای ھر دومان 

زن «ھ���ايی گرانقيم���ت ھم���راه ب���ا چيزھ���ايی  خ���وراکھ���ر دوم���ان 
دھ��يم، ک��ه قورباغ�ه ک��ه آم��د، صورتح��ساب را بيان��دازيم  س��فارش م��ی» افک�ن

کند، ي�ا ت�و زرد از  اش ادامه پيدا می کیھای خر گردنش، ببينيم باز ھم عشوه
  آيد؟  آب در می

اي��ن لقب��ی ک��ه ت��و ب��ه اي��ن باب��ا «: آورد ک��ه ت��ازه حرص��م را درم��ی
  » !ای، وجه مثبت ھم دارد ھا داده

  : خندد که شود، می ی من روبرو می ھای گشاد شده بعد که با چشم
ای ک���ه اگ���ر قورباغ���ه را ببوس���ی،  ھ���ا نخوان���ده مگ���ر در اف���سانه«

  » شود؟ زاده میشاھ
اين انت�ر بي�شتر ب�ه کچ�ل کفترب�از ... اه«: گويم و من با حرص می

 س�رش ک�شيده ی گوس�فند روی منتھا نه اين که روده. شبيه است، تا شاھزاده
  » .شکل و شمايل خودش اينطوری است. باشد

  
شود  ی قورباغه پيدا می ساعت ھفت و چھل و پنج دقيقه سر و کله

زن�د  کن�د و از کاف�ه م�ی بيند، سر خ�رش را ک�ج م�ی نمیو =بد چون مرا تنھا 
ھ�ای ن�اب،  صورتحساب کت و کلف�ت رس�توران ب�ا آن ھم�ه س�فارش. بيرون

  .ماند روی دست من و رعنا می
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  !برای با تو بودن، بايد خوب بلد بود

  
  
  
١  

.......  
   گلبانو، زنم ميشی؟–مرد 
 وق��ت م��ن مي��شم محم��د رس��ول k و ت��و مي��شی  اگ��ه زن��ت ب��شم، اون–زن 

  .المومنين ی ام عايشه
  . خب باشه، من که مشکلی ندارم–مرد 
» م��رد«بگي��رم، دنب��ال ي��ک » زن«  ول��ی م��ن اگ��ه بخ��وام اينط��وری -زن 

  ...باکره ميگردم
   يعنی چی؟–مرد 
   خب ديگه مگه عايشه باکره نبود؟–زن 
   ...-مرد 
يگيرن، دنبال باکره و کم و سن و س�ال  مگه مردھايی که زن پستی م–زن 

  نيستن؟
  ...ام  حا= فکر کن منم باکره–مرد 
  ...!ای  چی چی رو فکر کنم باکره–زن 
   يعنی ھيچ شانسی ندارم؟–مرد 
يادت رفته ھمين چن�د وق�ت پ�يش نوش�تی ک�ه ب�ا دوس�ت .  نه که نداری–زن 

  ی؟کرد، بھم زد می» ی ابزاری استفاده«دخترت برای اين که ازت 
  دونی که ديگه باکره نيستم؟  يعنی می–مرد 
 بقي�ه را ھ�م مطم��ئن ني�ستم، چ�ون ش��نيدم ب�ساط بخي�ه و دوخ��ت و دوز –زن 

  ...اونجا خيلی براھه
  ....-مرد 
 خب، حا= از شوخی گذشته برو به کارت برس، بگذار منم ب�ه ک�ارم –زن 

  ...برسم
  .بوووووووووووس... کی. او–مرد 
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٢  

  
  ..................!ل بانو؟ الو الو، عس–مرد 
  . بله ھستم–زن 
   خوبی گلم؟–مرد 
   مرسی، تو چطوری؟–زن 
   مرسی -مرد 
  ! ديروز غايب بودی–زن 
  . اومدم عرض ادب کردم، مثل اين که کار داشتی–مرد 
  .ولی تا غروب آن%ين ماندم، نيومدی... بايد ميرفتم بيرون...  آره–زن 
   جدی؟–مرد 
  . آخی–مرد 

  .ديروز تا شب بيرون بودم...  ببخشيد–د مر
   حا= چرا؟–مرد 
   چرا چی؟–زن 
   چرا منتظرم بودی؟–مرد 
  ...ديگه... بھت عادت کردم...  خب–زن 
   ھمين؟ فقط عادت کردی؟–مرد 
بگ�ذار م�ن ... خب ت�و ب�رو ب�ه ک�ارت ب�رس...  بيا براش اسم نگذاريم–زن 

  .حالم خوب نيست... ھم برم دراز بکشم
   کجا دراز ميکشی؟–مرد 
  .روی کاناپه...  ھمينجا–زن 
  ... جای منم خالی کن–مرد 
  ...  ديگه شيطون نشو–زن 
  .عزيزم...  بوووووووووووووووووس–مرد 
  ...  تا بعد–زن 
  ... تا بعد گلم–مرد 

  
٣  

  
   ھستی بانو؟–مرد 
   س%م–زن 
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  ! چطوری محمد من؟–مرد 
  . مرسی عايشه جان، خوبم، يعنی بھترم–زن 
  خوای برات بخرم؟ چيزی نمی...  بايد برم بيرون–مرد 
ی خ�شخاشی ب�ا سرش�ير ت�ازه،  يک فروند نون سنگگ برش�ته...  چرا–زن 

ب��ا چن��د ت��ا ف��ال ... ای خوش��مزه ي��ک ع��الم کي��ک ي��زدی و چن��د ت��ا ن��ون خام��ه
  ...گردوی تازه

  ...بوس... تا بعد... ی شيکمو  باشه گربه–مرد 
  ... يادت نره ای نون خامه...  تا بعد–زن 

  
۴  

  
  . س%م مھربانو–مرد 
  . س%م از من–زن 
   مستی از سرت پريد؟–مرد 
  حالت خوبه؟...  آره–زن 
  تو خوبی؟...  مرسی–مرد 
  .ديشب ساعت ده رفتم خوابيدم... مرسی...  آره–زن 
  ... ای شيطون–مرد 
ش�راب ش�يرينی ھ�م زده ...  چرا؟ آن ھمه حرفھ�ای خ�وب ش�نيده ب�ودم–زن 
  .کلی مزه داشت... خب.. .بودم
   خب حا= زنم ميشی؟–مرد 
  ! بايد سند محضری بدی که منو ھمينطور که ھستم، قبول داری–زن 
  . من که از خدامه محضريت کنم–مرد 
   محضری چيه؟–زن 
  خوای زنم بشی؟  مگه نمی-مرد 
باي�د ق�ول ب�دی ... من اين کاغذ بازيھا را قبول ندارم...  معلومه که نه–زن 
  . ھمينطوری بخواھی عايشه جانمنو

   مگه تو چطوری ھستی؟–مرد 
  ...نويسم می» انفجاری«  ھم از تو بزرگترم عايشه جان، ھم -زن 

بع��د م��ن . ھ��اتم، ھمينط��وری ھ��م قبول��ت دارم  م��ن عاش��ق ت��و و نوش��ته–م��رد 
  ...ميشم محمد و تو ميشی خديجه

اه ميخ���وای بع���د ک���ه م���ن م���ردم، ب���ری حرم���سرا ر...  ج���دی؟ آھ���ان–زن 
  بياندازی؟
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 ن���ه، ن���ه، بع���د از ت���و م���ن مي���شم عاي���شه و ت���ا آخ���ر عم���رم ازدواج –م���رد 
  ...کنم نمی
  چرا؟...  آخی–زن 
  ...تو بايد کيف دنيا رو ببری... ھا اين کار رو نکنی ...  نه–زن 
  ... راستی اين خديجه چه زن مدرنی بوده ھا–زن 
  .بيزينس وومن بود... نه... بيزينس من...  آره–مرد 

  ...خوب بلدی ھا... –ن ز
  ... برای بودن با تو بايد خوب بلد بود–مرد 
  ولی جدی که نميگی؟...  موافقم–زن 
  ... چرا؟ اين احساس قشنگيه بانو–مرد 
  .شب خوش... برو بخواب عزيزم. کی. او–زن 
  ؟.... دونی اين اولين باری است که ميگی عزيزم می...  بانو–مرد 
  .شب بخير...  نشوشيطون... برو...  خب–زن 
  .بوووووووووووووس...  شب بخير بانو–مرد 

  
   مي:دی٢٠٠٨ سپتامبر ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٩

 

  

  دار نيست؟ خنده

  

  

وقت��ی م��سنجر را خ��اموش . ام ی دي��شب را ب��ه ت��و فک��ر ک��رده ھم��ه  
توان��ستم آرام  ک��ردی و رفت��ی، انگ��ار چي��زی در م��ن درگرفت��ه ب��ود ک��ه نم��ی

م��ن ک��ه . ب��ساط چلوکب��اب را ھ��م راه ان��داختمت��ازه ھم��ان ن��صف ش��بی . بم��انم
خ�ورم، ھ�م ب�ساط کب�اب را راه ان�داختم، ھ�م ب�رنج باس�ماتی  ھا ش�ام نم�ی شب

ی کب���ابی و س���ا=د و ماس���ت و موس���ير و زھرم���ار و  زده و گوج���ه زعف���ران
. ی ي�ک گنج�شگ ھ�م نخ�وردم بعد از اين ھمه بيگاری، به ان�دازه. کوفت را

  . مشان دوراش ماند که =بد فردا بريز ھمه
ساعت ده و . ھنوز خداحافظی نکرده بودی که زنگ زدم به ترانه

. ھ�اش نب�ود چپيدم توی رختخواب؛ ولی اص% حواسم به حرف. نيم شب بود
ک�ردم و اي�ن ک�ه چ�را ب�ه آن ش�ب ھف�ت م�اه پ�يش ت�و  اش به ت�و فک�ر م�ی ھمه

  شود؟  ام می حسودی
را ب�ا او س�ر ای و تم�ام آن ش�ب  اين که تو شبی ميھمان زن�ی ب�وده

ت�وانم ت��صور ک�نم ک�ه ک��س  اص��% نم�ی... اه... ع�شقبازی و حم�ام... ای ک�رده
  دار نيست؟ ديگری ھم تو را داشته است؛ خنده

ی ت�و ع�ذابم  مگر من کی ھستم که گذشته. ام ميگيرد از خودم خنده  
شناختم؛ ولی  اص% تو را نمی. دار؛ من که آن زمان نبودم ؟ چه خنده!دھد می

بينم، حا= بگير دورادور، ک�ه ش�بی ت�و را در کن�ار داش�ته،   را میحا= زنی
  ...شود ام می از پيکرت مست شده و حا= من به او حسودی

از تو بخ�واھم . ھای مدرن را در بياورم خيلی سعی کردم ادای آدم  
ت�وانم ک�شش ب�ين ت�و  اما نه؛ نمی. مان به او پز ندھی از دوستی. اذيتش نکنی

  . شود شود؛ اص% نمی نمی.  کشش او را به تو نديده بگيرمو او را، دست کم
ی ص��بح ش��نبه، و م��ا دي��شب،  س��ه. ی ص��بح اس��ت ا=ن س��اعت س��ه

ام  ايم؛ ساعت دو و ن�يم ص�بح از رختخ�واب آم�ده عصر جمعه با ھم گپ زده
  . نويسمت امش توی تختم و دارم می ام و آورده ام را برداشته بيرون، دفترچه

. ی تازه بود است که تازه است؛ تازه بود؛ تازهچيزی بيدارم کرده 
فھم�ی؟ م�ن دارم اح�ساس مالکي�ت  ک�نم؛ م�ی ای بابا؛ دارم به تو ح�سودی م�ی

فقط » دوستت دارم«يا مث% » خواھمت می«ی  کنم؛ احساس اين که واژه می
ھ�ا را فق�ط ب�رای م�ن ادا کن�د؛  دھ�ان خ�وش ترکيب�ت اي�ن واژه. مال من باشد
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ام؛ حت�ی زم�انی  ش�ناخته حتی زمانی ک�ه ت�و را نم�ی. اشدبرای من ادا کرده ب
  . ھای لعنتی وسيله نشده بودند که تو به سراغم بيايی که اين کتاب

  ... دار؛ اه دار است؛ خنده خنده
م�را ک�ه ب�ه ق�ول مام�ان حت�ی در . امشب چيزی در تنم بيدارم کرد  

دان جن�گ خوابي�دم، خوابي�ده ب�ودم و ح�ا= مي� خ�وابم، م�ی ميدان جنگ ھم م�ی
  . راھش را کشيده است به تن من

ام، ک�ه چگون�ه  ی دي�شب را ب�ه ت�و فک�ر ک�رده ی ام�شب و ھم�ه ھمه
زن�ی ش�بی را، تم�ام ش�ب س�ه ب�ار ت�و را ت�صاحب ک�رده و ح�ق م�را خ��ورده 

  ...اه... است
دوس�ت ن�دارم ديگ�ر از . اص�% خوش�م نيام�د. آي�د اص% خوش�م نم�ی  

ح�ال ب�ه ح�ال فک�ر . م�ال گذش�ته باش�دات  بگذار گذش�ته. ھا بشنوم اين داستان
کن��يم و ب��ه بع��د، ب��ه بع��دھا؛ ب��ا ي��ک قيچ��ی گن��ده ب��رای چي��دن آنچ��ه ک��ه اذي��تم 

  !کند کند، اذيتمان می می
  گيرد؟ ات نمی تو از اين شيدايی خنده
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  !دوستت دارم ديوونه

  
  

ح��ا= م�ن چط��ور . رگ��ذارد س�ر ِ ک�ا ھم�ه را م�ی. م�رد ج�البی اس��ت  
دان�م؛ ک�سی ني�ست ص�ابون ش�يطنتش ب�ه ت�نش نخ�ورده  ام، نم�ی قسر در رفت�ه

  . سرت نگذارد بايد خيلی اشل با= باشی که سربه. باشد
ھمين چن�د روز پ�يش ک�ه س�راغش رف�تم، ب�ا ھم�ان ص�دای ھمي�شه 

  » .افتم بينم، ياد تو می ھروقت فيلم يوسف و زليخا را می«: مستش خنديد که
: بعد باز با صدای مستش خنديد ک�ه. دانم؛ مھم ھم نيست نمیچرا؛   

زليخ��ا ش�د ي��ک دخت��ر ... دان��ی، ش�نل را ک��شيدند روی س��ر زليخ�ا، بع��د م�ی«
خواھم زليخا باشم  خندد به من که می =بد می. و باز خنديد» ...چھارده ساله

  ... و يوسفی در کنار
  » .خوام =مصب منم شنل می«: گويم می
نل =زم نداری، تو خودت ھلويی، اين ش�نل واس�ه تو ش«: گويد می

  . خندد و باز می» !لولو بيار، ھلو ببر. لولوھاست
ولی وقت�ی آدم دوس�ت پ�سر خوش�گلی مث�ل ت�و داره، ب�ا «: گويم می

  » .صد تا شنل ھم کمشه... ی آن چاک سينه
ای، و  اگه م�ن باي�د خوش�م بي�اد، م�يگم ت�و ھل�ويی، تيک�ه«: گويد می

  » ...ی اون هميرم واس من می
  : کنم که چراغ را روشن می. کند بعد چراغ را خاموش می

گ�ی، چ�را چراغ�و خ�اموش  گی، اگ�ه راس�ت م�ی ديدی چاخان می«
  » کنی؟ می

ی مرگم�و ب�ذارم، ي�ا ن�ه؟ ف�ردا در م��ورد  ذاری کپ�ه م�ی«: گوي�د م�ی
  » ؟.کی.زنيم، او شنل حرف می

کاغذی است فردا با=ی سرم تکه . کند و باز چراغ را خاموش می
: ک��ه خ��يس ِ عط��ر ت��نش اس��ت، ک��ه روي��ش ب��ا خ��ط دلپ��ذيری نوش��ته اس��ت

  »!دوستت دارم، ديوونه«
خوان�دی، ي�ا  ک�ردی، ي�ا م�ث% م�ی  اگر ت�و ج�ای م�ن ب�ودی، چ�ه م�ی

فرس�تاد، ي�ا تلفن�ی زي�ر گوش�ت  ميلی م�ی گذاشت، يا ای کسی برايت مسيج می
» رم ديوون�هدوس�تت دا«: گف�ت ک�رد، ي�ا مث�ل ھم�ين =م�صب م�ی زمزمه م�ی
  کردی؟  کردی؛ چه حالی پيدا می چکار می
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يا نه، از ھمه بھتر خودش کنارت باشد و زير گوش�ت نف�س بک�شد 
  ؟!ات کند؛ ھان و تشنه

دلپ�ذير ِ دلپ�ذير و م�ن درس�ت . دلپذير است، نه؟ برای م�ن ک�ه ب�ود  
پاس�خ؛ پاس�خ ن�دارد؛ چ�ه پاس�خی؛ داش�تم از خوش�ی . ھ�ا ذوق ک�ردم مثل بچه

: بع����د زن���گ زدم ب����ه پ����ری ک����ه. م����ردم ره دقيق����ا داش���تم م����یآ. م����ردم م���ی
  » ؟....دونی می«

  » تکون نخوردی؟«: پری خنديد که
=ب�د اينط�وری . دان�م نم�ی. انتظ�ار نداش�تم. چرا، تکان خوردم...آخ

دار  خن�ده. دان�د گ�اه ھ�ست ک�ه آدم ع�شقی را ح�ق خ�ودش نم�ی. انتظار نداشتم
ای؛  ت��و ت��صاحبش ک��رده. ني��ستانگ��ار م��ال ت��و . اش ای انگ��ار دزدي��ده. اس��ت

  ... تو دست توی دزد. ای و حا= دست توست تصرفش کرده
  ؟ ...کند که ای؛ کسی به اين راحتی اعتراف می چه کلمه

  : زند که بعد پری دوباره زنگ می
  » !ديوونه... دوستت دارم«
دارد؛  ل����وس ِ بيم����زه؛ اي����ن ج����ور چيزھ����ا ش����وخی برنم����ی... اه

  دارد؟ برمی
اش کمی کوتاه است و دو دن�دان  اند، لب با=يی وشیدندانھاش خرگ  

اند بيرون، انگ�ار ک�ه در ح�ال ص�رف فع�ل  اش از زير لب با=يی زده جلوی
و آن ... ک��%ه کپ��ی ق��شنگی س��رش گذاش��ته و عينک��ی. خواس��تن و بوس��يدنند

روز ک��ه ک��ام% اتف��اقی در خياب��انی ھم��ين ح��والی دي��دمش ک��ه پ��شت فرم��ان 
داشتم از عرض خياب�ان، از خ�ط . ر خوشحال شدماتومبيلی نشسته بود، چقد

ش�دم ک�ه م�ردی ک�ه بع�دھا ب�ه م�ن ت�سليم ش�د، ت�و ھم�ان اتومبي�ل  کشی رد می
نشسته و دستش را برده بود تا =بد بوقی بزند که زودتر ع�رض خياب�ان را 

  . طی کنم، ولی نشد
اش از مي�ان دو  اش با= رف�ت و دو دن�دان خرگوش�ی بعد لب با=يی

دان�د چ�ه پ�يش  گ�اه آدم نم�ی. ي�رون و لبخن�دم را ب�ه دنب�ال ک�شيدندلبش زدن�د ب
قي�د و ش�رطی خ�تم  توانن�د ب�ه ت�سليم ب�ی آيد و چگونه نگاھی و لبخندی م�ی می

شوند که تا پيش از عبور از آن خط کشی سياه و سفيد، قرار نب�ود جن�گ و 
  .  ..صلحی در کار باشد، تا کار به تسليم با پرچم سفيد کشيده شود، ولی شد

پي�راھن . لب پائينی کمی برج�سته ب�ود. لبھاش از ھم فاصله داشتند  
. ی صورتی خيلی روش�نی پوش�يده ب�ود، ي�ا بگي�ريم ب�نفش ِ خيل�ی ب�از مردانه

اش  ی خوش�قواره از ھمه چ�شمگيرتر آن چان�ه... تابستان بود و در اتومبيلش
ه دي�دم بود که انگار ھيچگاه قرار نيست رد زمان بر آن بن�شيند؛ ھ�ر چن�د ک�
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اش بگ�ذارد و  تواند چه زود تاثيرش را ب�ر زيب�ايی که زمان می] بعدھا ديدم[
  . گذاشت

ھمي��شه . ام��ا زيب��ايی چي��زی ني��ست ک��ه بت��وان دس��ت کم��ش گرف��ت
ی خودش را دارد، حتی زم�انی ک�ه خ�ط  ھست و اين زيبايی ھر زمان جلوه

س�ت؛ ک�نم س�ی س�ال ھ�م داش�ته ا خي�ال نم�ی. گذارد زمان بر آن جای پايی می
و ... ھ�ای ی خدا آماده است برای ش�يطنت سی سال پر از شيطنت که ھميشه

» ذوق ب�ی«دان�م،  چ�ه م�ی... مرا که گاه کار دارم و گاه حوصله ندارم و گاه
=ب��د باي�د ع��صبانی ش�وم وقت�ی تم��ام ق�د ت��نش را، ت�ن ش��ادابش را . خوان�د م�ی

  . ام اندازد دھد، تا به وسوسه نشانم می
آم�د،  خوش�م م�ی. نه، اين بدجنسی است. آمد یاولش ازش خوشم نم  

... ھ�ای خ�ودش باي�د ب�رود ب�ا ھم�سن و س�ال. کنم ولی فکر کردم حرامش می
. ھ�اش ميل ھا و ای چند ماه، چندين ماه نه به تلفنش جواب دادم و نه به مسيج

ی نوازش نشده که حا= داشت  ولی با=خره تسليم شدم؛ تسليم يک حس خفته
پرداخ�ت ک�ه ديگ�ر نب�ودم؛ ي�ا ب�ودم و  م�ن زن زيب�ايی م�یاز . شد نوازش می

در گرداب اين زندگی نکبتی آخرين ذراتش دود شده و رفت�ه . يادم رفته بود
ھ��ايی  ب��ود ھ��وا و ح��ا= ي��ک ب��اره م��ردی ب��ا دو ت��ا دن��دان خرگوش��ی، ل��ب

انگي��ز، ق��دی بلن��د، خيل��ی بلن��د، ص��د و ھ��شتاد و دو س��انتيمتر، ب��ا ب��دنی  ھ��وس
  . کوشد تسليمم شود کوشيد و می تراش می  خوشھايی ورزيده و لب

ص��دای قل��بش را . گ��رم اس��ت. اش گ��ذارم روی ش��انه دس��تم را م��ی
شود که ديگر صدای تپش قلبی را زير  چند سالی می... خدا... آخ. شنوم می

دي�د،  سالھا، سالھا پيش مرد ديگری بود که ت�ا م�را م�ی. ام پوستم حس نکرده
يک بار سال ن�ود ... دانم  کجاست آن مرد؟ نمیافتاد و حا= قلبش به تپش می

و ح��ا= س��ال دو . و پ��نج پي��دايش ش��د و بع��د مث��ل ب��رق و ب��اد گ��م ش��د و رف��ت
ھزار و ھفت، بعد تمام دوھزار و ھشت و ح�ا= ھ�م دو ھ�زار و ن�ه، م�ردی 

ت�سليم ... کن�د، ن�ه خودش را، تمام حس و حالش را دربست به من ت�سليم م�ی
  . کرده است
ی ش�بش را، و  ی روزش را، ھم�ه  با من اس�ت؛ ھم�هتمام لحظاتش  

ام روی اي��ن خي��ک پني��ر  ی ش��يکموی بدجن��سی افت��اده م��ن درس��ت مث��ل گرب��ه
ص��دای قل��بش را از زي��ر . گوي��د ھ��يچ نم��ی. زن��م خوش��مزه و ھ��ی گ��ازش م��ی

  . گيرم گازش می. جوم او را می. شنوم ھام می دندان
ی آن، ج��ای ھ�ام رو دھ�د ک�ه ج�ای دن�دان اش را ن�شان م�ی گ�اه ش�انه

بع��د ب��ار . بوس��مش م��ی. ک��شم اش م��ی دس��تی ب��ه ش��انه. ان��د خودش��ان را گذاش��ته
  . کشم ديگر جای ديگرش را به نيش می
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=ب�د . خودش، خ�ودش را ت�سليم ک�رده اس�ت. خودش خواسته است
بيند که از ھمان سال دو ھزار و ھفت ت�ا کن�ون دس�ت  لذتی در اين تسليم می

  . دارد برنمی
خواھ��د ت��سليمم باش��د، چ��ه ک��نم؟ ب��دجوری ب��ه راس��تی اگ��ر ديگ��ر ن

اش، به قد بلندش، ب�ه موھ�ای خوش�فرمش، ب�ه آن ري�ش  ھای خرگوشی دندان
  . ام ی دلپذيرش عادت کرده نرم و آن چانه

  ! ديوونه... دوستت دارم...آخ
    

   مي:دی٢٠٠٩ ماه مه ١۴
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  !زندگی مامانی اينترنتی
  

  

م�ن ھ�ستم، ت�و ھ�ستی، . کی.را صرف کنم؛ او» بودن«گفتی فعل   
من و تو يا با ھم ھستيم، يا ب�ا ھ�م ني�ستيم، يعن�ی ب�دون ھ�م ھ�ستيم، ک�ه وقت�ی 

ای است و اگر باھم  ھستيم، يا ت�و باي�د اينج�ا  نيستيم، چه دنيای سرد و خالی
م�ان ھ�يچ ک�دام ِ اي�ن جاھ�ا  باشی، يا من آنجا که تو ھستی، و چ�ون ھيچک�دام

شود که اص% با ھم نيستيم و فقط دلمان  يم نيستيم، پس معلوم میخواھ که می
خواس���ته اس���ت ک���ه ب���ا ھ���م باش���يم و بيخ���ودی داري���م س���ر خودم���ان را ک���%ه 

  ... ھا گذاريم؛ و از اين حرف می
  . را» خواستن«حا= چه را صرف کنم؟ آھان؛ فعل ... خب

ھ�ا  خ�واھی، ول�ی ت�و بع�ضی وق�ت خواھم، تو مرا م�ی من تو را می
خ�واھی ک�ه م�ن آن ط�ور باش�م  خواھی؛ يعنی وقتی بي�شتر م�ی را بيشتر میم

خواھ�د آنط�ور باش�م ک�ه ت�و  ھ�ا دل�م نم�ی خ�واھی و م�ن خيل�ی وق�ت که ت�و م�ی
ک�نم و ت�و  برای ھمين ھم ب�دون اي�ن ک�ه بخ�واھم ب�ا ت�و دع�وا م�ی. خواھی می

ولی پ�س از چن�د روز . روی کنی و می بدون اين که واقعا بخواھی، قھر می
خ�واھی و  خواھی، و نم�ی شود، چون مرا می وباره دلت برای من تنگ مید

دانی زندگی بدون من برای تو  توانی بدون من زندگی کنی که می اص% نمی
زن��دگی دلچ��سبی ني��ست، و درس��ت مث��ل ھم��ين زن��دگی اس��ت ک��ه ت��ا ح��ا= 

  ... خواھی به آن ادامه بدھی ای و نمی داشته
ی م�ن و ت�و، ب�از ھ�ر دو دلم�ان بعد، بعد از کلی کشمکش، ما، يعن

خواھد با ھم باشيم؛ اما اين وس�ط ي�ک ع�الم م�شکل و م�ساله و م�زاحم و  می
از . گذارد ما با ھم فعل خواستن را صرف کن�يم غل و زنجير ھست که نمی

ت�وانيم بخ�واھيم، چ��ون ک�سان ديگ�ری ھ��م ھ�ستند ک��ه  رود و نم��ی دس�تمان م�ی
د و ب�ا اي�ن بخي�ه زدن�شان، م�ا را از ان� اند و ما را به خودشان دوخت�ه خواسته

خواھند؛ چون اگر فقط خواست م�ن و ت�و مط�رح باش�د، آن وق�ت  ھم جدا می
اند؛ رقاص پ�ای نق�اره ک�ه ني�ستند ک�ه برون�د کشک�شان را  آنھا ديگر چه کاره

رون�د و  دارن�د و نم�ی ھ�ا دس�ت ب�ر نم�ی بسابند؛ برای ھمين ھم به اين س�ادگی
را ب�ه » خواس�تن«ھم دوست دارند ھمين فع�ل خواھند بروند؛ چون آنھا  نمی

  . ضرر من و تو و به سود خودشان صرف کنند
را ص�رف کن�ی، ب�رای ھم�ين  » داش�تن«خ�واھی فع�ل  حا= ت�و م�ی

نوي��سم ک��ه ت��و را دوس��ت  گ��ويی م��را خيل��ی دوس��ت داری؛ و م��ن ھ��م م��ی م��ی
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دارم؛ ولی با اين ھمه داشتن، اي�ن ھم�ه دوس�ت داش�تن ي�ا ھ�ر اس�م ديگ�ری، 
را بچسبيم که شايد بعدھا بتوانيم ي�ک » داشتن«آيی دست کم ھمين فعل  نمی

ش�ود، يعن�ی حرف�ی رد و ب�دل  اما باز چيزی م�ی. جور ديگری صرفش کنيم
خ��واھی و ب��از قھ��ر  ش��وی و ب��از نم��ی ش��ود ک��ه ت��و دوب��اره ناراح��ت م��ی م��ی
  . روی کنی و باز می می

ا نظ�ر م�ن ام�. شود صرف فعل خواستن، اما منفی حا= اين جا می
. توان�د ھم�ه چي�ز را ب�ا ھ�م بخواھ�د ديگری دارم و آن اين اس�ت ک�ه آدم نم�ی

اگر ھمه چيز را با ھم خواستيم، ھمان چيزھای اندکی را ھ�م ک�ه داري�م، از 
ش�ويم و کل��ی  دھ�يم و گرفت��ار ص�رف فع�ل نداش�تن و نتوان��ستن م�ی دس�ت م�ی
  . کنيم و اين خيلی بد است ضرر می
  ! »خواستن«ل حا= دوباره برويم سر فع  

خ�واھی ھمانج�ا  خ�واھی بي�ايی اينج�ا، ول�ی درع�ين ح�ال م�ی تو م�ی
ای؛ ک�ار و زن�دگی  بمانی، چون کلی خشت روی خشت برای خودت س�اخته

کن�ی  تر وطن؛ که =بد ته ته ذھنت خيال م�ی و دوست و فاميل و از ھمه مھم
 دل�م ام ني�ست و اص�% وط�نم و ھيچ�ی ام، ي�ک قل�م ب�ی من که از آنجا در رفته

خ�ب، ح�ا= ... ای ديگر آنجا ن�دارم و شود و اص% ريشه برای آنجا تنگ نمی
  !ای است؟ شوم که اين ديگر چه جور ھمدردی من عصبانی می

خ��واھم ت��و  ح��ا= م��ن م��ی... بع��د، ب��از بع��د از کل��ی ک��شمکش ديگ��ر
جا با من بم�انی و ھم�ه چي�ز را ول کن�ی و از ھم�ه چي�ز  بيايی اينجا و ھمين

ات را به باد ب�دھی؛ چ�ون  ی زندگی خاطر خودخواھی من ھمهبگذری و به 
خيلی خودخواھم، چون آزادی را دوست دارم و چون از سر برھن�ه و پ�ای 

آيد و تازه اينجا شده اس�ت وط�ن دوم م�ن و کل�ی  جوراب گشتن خوشم می بی
ش��ان ک��سی آوي��زان  اينج��ا آزادم و کل��ی امني��ت دارم؛ چ��ون اينج��ا ب��ه جرثقي��ل

ک��سی ب��ه ک��ارم ک��اری ن��دارد و پاس��دار ني��ست و فاطم��ه ج��ا اينني��ست؛ چ��ون 
ام  کماندو نيست که دستگيرم کنند و به زن�دانم بياندازن�د ک�ه چ�را ماتي�ک زده

  ... شان مربوط نيست کدامش به ھيچکدام و چرا و چرا و چرا که ھيچ
طوری باشی که من دوست دارم  خواھم تو يک دفعه ھمان تازه می

ام، ي�ک دفع�ه   که من در اين بيست و چند سال کردهھايی را ی تجربه و ھمه
در چشم به ھ�م زدن�ی بکن�ی و ي�ک دفع�ه ب�شوی ي�ک س�وپرمن فيميني�ست و 

به رس�ميت ب�شناسی ک�ه ] حق و حقوق يک زن را[ی حق و حقوق مرا  ھمه
شود که تو از اين ھمه راه حسودی نکنی و س�وءظن نداش�ته  شود و نمی نمی

را ھم آدم حساب کن�ی مث�ل خ�ودت ک�ه ب�ا=خره اعتماد نباشی و م باشی و بی
ام و خيل�ی چيزھ�ای ديگ�ر؛ ک�ه ب�از  ام و زندگی داش�ته ام و زندگی کرده زنده
ھ�ا فع�ل ش�دن ب�دجوری منف�ی  م�سط/ش�وی و ھم�ين وس�ط شود، يعنی نمی نمی
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کن�ی و  ش�ود و ب�از ت�و قھ�ر م�ی شود و باز من و تو دعوام�ان م�ی صرف می
دانگ حواس�ت ب�ه  دانم شش  ھر چند که میشوی؛ باز چند روز گم وگور می
جوره حواست جم�ع اس�ت ک�ه چ�ه ک�ار  بينی و ھمه من است و داری مرا می

  . کنم کنم و چه کار نمی می
اي�م، باي�د  ھم�ه ک�شمکش دوب�اره آش�تی ک�رده حا= که باز، بعد از آن

فعل نکردن را طوری صرف کنم که تو دوست داری و به تو قول بدھم که 
نوي��سم و خ��ودم را  ک��نم، و ف��%ن چي��ز را ديگ��ر نم��ی  ديگ��ر نم��یف��%ن ک��ار را
ک�نم ک�ه  ھ�ام قيچ�ی م�ی را در نوش�ته» ج�نس زمخ�ت«کنم و ک�ل  سانسور می
ترس�ی ح�رفم را  توانی باور کنی که زي�ر ح�رفم ن�زنم؛ چ�ون م�ی تازه تو نمی

و ... ای ای، و ب��ه خ��اک س��ياه نش��سته ب��اور کن��ی و بع��د ببين��ی ک��ه آواره ش��ده
گ�ردی ب�ه  کن�ی و برم�ی ھزار باره دست از پا درازتر قھ�ر م�ی... باز... بعد

ھ�ايی ک�ه ق�ب%، پ�يش  ای و حا= ديگر معلوم نيست آن ھمانجا که از آنجا آمده
اند، دوباره تو را بخواھند و دوباره تو را بين خودشان  از من دوستت داشته

  ... خيلی چيزھای ديگر... بپذيرند و
ھ�ای  خواھد فقط خوراک قصه دلت نمیتازه تو از اين ھمه فاصله 
گردی که ت�و را دوس�ت داش�ته باش�م و  من باشی و دنبال جايگاه محکمی می

ای ي�ک  ام و ب�رای ت�و ک�ه ھن�وز نتوان�سته بزنم زير ھر چه تا به حال س�اخته
تصميم قزميت بگيری و دست کم يک سر بيايی اينجا، ھمه چي�ز را خ�راب 

آي�د  ش�ود و ت�ازه ب�دت نم�ی نفی صرف م�یکنم و فعل کردن اين بار باز ھم م
دان�ی کج�ا  که من ھمه چيز را خراب کنم و بيايم آنج�ا ک�ه خ�ودت خ�وب م�ی

  ... شود دانی که آنجا جايی است که خر با بارش گم می کنی و می زندگی می
پ�ريم  شود و باز مثل سگ و گرب�ه م�ی و باز من و تو دعوامان می

س�وزد ک�ه چ�را  ان برای خودمان م�یبه ھم، که بعدش دوباره ھر دومان دلم
ھا را خودمان بين خودم�ان و  مان است که خيلی از آن اينقدر سد و مانع بين

کن�يم ي�ک قل�م س�وار ھواپيم�ا ب�شويم و  اي�م و ج�رات نم�ی ھام�ان س�اخته تو کله
دس��ت ک���م ي���ک س��ر ب���رويم يکب���ار ھ��م ک���ه ش���ده آن يک��ی را ببين���يم؛ چ���ون 

  ... اردخواھيم قدم اول را آن ديگری برد می
  ... از اين جور حرفھا... و خب

  !!مگر نه؟» زندگی مامانی اينترنتی«گويند  به اين می
  

   مي:دی٢٠٠٨ اوت ١۴
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  !يك اتفاق ساده

  

                  
ِش�ود در تك�رار ي�ك اتف�اق س�اده  چگونه می  ]ِي�ك اتف�اق خيل�ی س�اده[ِ

 يف كرد؟ريزی مردارخواران است، تعر ِشكاف عفونت را كه محل تخم
ش�ما ھ�ستيد، ھمانج�ا ك�ه  ھم�ان ج�ا ك�ه ؛داستان ھمانج�ا اتف�اق افت�اد

ی   ھمانج�ا ك�ه عل�م مج�سمه؛ افغان�ستان ني�ست؛تان نيست عربس؛ايران نيست
ای رندان��ه ب��ه م��ن و ماھ��ايی اس��ت ك��ه بخيالم��ان در غ��رب  اش، حوال��ه آزادی

 .كنيم زندگی می
 

وس�الی ھ�م د. دان�شجوست. ش�ود ك�ه امريكاس�ت حميد پنج سالی می
 خ�واھر  نه مادر را، نه پدر را، نه دو.  است اش را نديده شود كه خانواده می

گوين�د ك�ه  ھا به كسانی خ�واھر و ب�رادر م�ی جايی اين. برادرش را  نيمه  و دو
 .آيد  به حساب نمیانگار پدر.  باشند در داشتهيك ما

اش س���ارا ك���ه او ھ���م دان���شجوی  ِحمي���د ھم���راه دوس���ت امريك���ايی
دل�ش ب�رای قورم�ه . رود  ايران�ی م�یِی اس�ت، ب�ه ي�ك رس�توران ش�يكمھندس

  .شايد آنجا بتوان يادی از مادر كرد.  است سبزی مادر تنگ شده 
گوين�د و  دو دوس�ت م�ی. ھاس�ت ی ق�صه تا اينجای داستان مث�ل بقي�ه

كنن��د ك��ه  خندن��د و خب��ر ندارن��د ك��ه لحظ��اتی بع��د ك��سانی را م%ق��ات م��ی م��ی
دانند و از مزايای زن�دگی در فرن�گ  ی فرنگ می خودشان را تحصيل كرده

 …و! مند بھره
 در ]ك��ه چن��دان ھ��م س��اده ني��ست[ِاق س��اده را ِبيايي��د داس��تان اي��ن اتف��
  !ھيئت ِ يك نمايشنامه بيان كنيم

 
  .رستورانی شيك در ناف امريكا: صحنه

ی ايران�ی ك�ه دارن�د  چن�د خ�انواده. ِگارس�ن رس�توران. حميد و س�ارا: ھا نقش
ِی زن�ان امريك�ايی  چند جوان ايرانی كه دارن�د در ب�اره. خورند  میچلوكباب
  .گويند جوك می

  
. رستوران شيك و گرانقيم�ت اس�ت. شوند ِوارد سالن رستوران می

ی ش�ش ب�ه اي�شان تع�ارف  مي�ز ش�ماره. گي�رد مردی پالتوی ھردوشان را می
ن  وگ�و پيرام�و دق�ايقی ب�ه گف�ت. گي�رد حميد صندلی دوس�تش را م�ی. شود می
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ك�س  ھ�يچ ب�ه. خندن�د ھر دو م�ی. گذرد ف%ن استاد و فوتبال و مونيكا گيت می
 .ديگری توجه ندارند

  
  .دآ  اينجا بوی قورمه سبزی مادر می:حميد
  .خورم ھرچه تو بخوری، من ھم می: سارا

  
گارس�ن عقي�ده دارد ك�ه . كن�د  م�یسارا برای رفتن به دست�شوئی ع�ذرخواھی

ك�شد ت�ا آم�اده  ای ھمين ھ�م م�دتی ط�ول م�یشان ھميشه تازه است، برخوراک
  .شود

چن�د جوان�ك در مي�ز . چرخان�د ش�ود، چ�شمی در س�الن م�ی حميد ك�ه تنھ�ا م�ی
 .تركند ھا كه دارند از جوك گفتن و خنديدن می ھمان. اند كناری نشسته

  : پرسد شان می يكی
  
   اين كيه؟-
   نامزدم-
  اش؟ خواھی بگيری  می-
  . دختر خوبی است-
  است؟ چند سالش -
  . يك سال  و  بيست-
   است؟  قبل از تو دوست پسری ھم داشته-
  . معلوم است-
   است؟  با آنھا ھم خوابيده-
  ! حتما، چرا كه نه؟-
  اش؟ خواھی بگيری  و تو می-
  .اش به من مربوط نيست  گذشته-
  !غيرت  بی-
  

ِھ��ا ب��ا آم��دن س��ارا دس��ت از س��ر حمي��د برم��ی بع��د جوان��ك دارن��د و  ِ
 ب��ه فارس��ی ان��در ب��اب اص��الت بك��ارت و پاك��دامنی س��خن كنن��د ش��روع م��ی

 . كردن پراكندن و مسخره 
  : يابد سارا حميد را در فكر می

   باشد؟ تواند شده سه دقيقه چه می/در اين دو
 . است غيرت حميد را زخمی كرده ی بی ِزخم واژه
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ِھ��ا ب��ا ص��دای بلن��د از ب��ازار آزاد زن��ان در غ��رب س���خن  جوان��ك   
ِاردات زنان پستی باكره، طبق س�فارش م�ادر ش�وھر، ب�دون رانند و از و می ِ ِ ِ

 .كاغذ
بعد ھم صحبت از غيرتی است كه حميد ندارد و خودشان دارند و 

 .مضحكه…  نازند و البته كه به خود می
برای احترام به دوستش ساكت . خواھد سبزی نمی  حميد ديگر قورمه         

 .ت خبری نيستی دو دوس ی خنده ديگر از چھچه. ماند می
 ھا بگويد؟ تواند به اين جوانك حميد چه می

  : رسد ھا به گوش می صدای جوانك
فيلم���ی ھ���م از دخت���رك . ِام���سال م���ادر اص���غر رفت���ه خواس���تگاری

.  اس�ت ت�ا پ�نج ابت�دايی خوان�ده.  س�اله اس�ت طرف ش�انزده. اند امريكا فرستاده
  !واجدخترھای امريكايی خوبند، تجربه دارند، اما نه برای ازد

ِحميد در ذھنش دنبال تبيين واژه  .ی غيرت است ِ
  :روبه جمعيت    
 

داري�م، ب�اورش ھ�م  غيرت اين نيست كه ك�سی را ك�ه دوس�ت م�ی«
كنجك��اوی در زن��دگی  ھ��ا را ب��ی ان��سان غي��رت اي��ن ني��ست ك��ه.  باش��يم داش��ته
ی ك�سی س�رك  ِغي�رت اي�ن ني�ست ك�ه ب�ه ح�ريم ممنوع�ه. ش�ان بپ�ذيريم گذشته
كن�د، ب�ا م�ا  ن ني�ست ك�ه اگ�ر ك�سی ھ�وايی را ك�ه ت�نفس م�یغيرت اي�. نكشيم

ای ام�روزی و اي�ن جھ�انی  دي�دهغي�رت اص�% پ. قسمت كرد، ممن�ونش باش�يم
ِون در م�تن جامع�ه رس�وب ِای اس�ت ن�اجور ك�ه از اعم�اق ق�ر  وص�له؛نيست
اش در غ��رب ھ��م ان��سان را ب��ه  ِ و ب��وی لج��ن كھنگ��ی و مان��دگی؛ اس��ت ك��رده

  ».شوند ھاشان ارزيابی می ِھا با تعداد ھمخوابگی انسان. دارد تھوع وامی
 !ھاست از بھای انسان ِاين تبيين آن جوانك

  
 .كند حميد پای خط مادر درد دل می

ِھنگ�ام ت�رك . ای س�اكت بم�انی دان�م ك�ه نتوان�سته م�ی: مادر ب�ا خن�ده ِ
 سالن به آنھا چه گفتی؟

ش��وند،  مطم��ئن باش��يد زن��انی ك��ه ب��رای ش��ما پ��ست م��ی: ب��ا خن��ده
  !!اند ای ھاشان بخيه لیخي

  !ھا پريده بود          و رنگ از روی جوانك
  

١٣٧۶  
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  !در گيومه» مصدق«

  

  

آن را گذاش��ته ب��ود =ی . ی باب��ا را ھ��م آورد وقت��ی آم��د، وص��يتنامه
ای که کلی کاغذھای ديگر ھم آنجا بودن�د؛ ک�ه ھن�وز، ت�ا ھم�ين  ی کھنه پوشه

انگ�ار . آم�د ه ک�ه ن�ه، دل�م نم�یام نگاھشان کنم؛ حوصل روزھا حوصله نکرده
ی کھن�ه  ی دردی را که در از دست دادن بابا دارم، در مي�ان اي�ن پوش�ه ھمه

  . شوند شدند؛ نه، بازنواخت می و خاک گرفته بازنواخت می
نوشين آن را بار کرده و . ھاست آخرين پالتويش ھم جزو سوغاتی

ی نظ�امی و  رهچه کوچک شده بود؛ ديگر از آن ان�دام خوش�قوا. آورده است
ھ�ای خري�داری را  برد؛ ک�ه گ�اه خ�ودم نگ�اه ھا را می ورزشکار که دل خيلی

دي��دم، چي�زی نمان��ده ب�ود، چي��زی نمان��ده  ش��دند، م�ی ک�ه ب��ه س�ويش ک��شيده م�ی
  ... حيف. است

ی کاغ��ذی، وص��يت  نوش��ين فق��ط دس��ت ک��رد و از مي��ان آن پوش��ه
اش  و عط�ر ھمي�شگیپالتو را که ھنوز بوی تن گرم . ی بابا را درآورد نامه

در . ی پالتوش گ�م ک�ردم ھا و تنه خودم را در ميان آستين. را داشت، پوشيدم
خي�الم پ�دری را در آغ�وش ک�شيدم ک�ه ديگ�ر نب�ود، ديگ�ر ني�ست و پ�نج س��ال 

ای پيش، درست ارديبھشت ماھی، پس از يک  پيش، نه، چھار سال و خرده
اس�ت؛ ھ�ر چ�ه ک�رده ی م بيماری طو=نی رخت به جايی کشيد که پايان ھمه

  . باشيم و ھر چه شده يا نشده باشيم
پوشه را گذاشته بودم جايی که روزی نگ�اھی ب�ه آن بيان�دازم و ت�ا 

ھ�ر . توان�ستم؛ نتوان�سته ب�ودم خواس�تم، نم�ی نه اين ک�ه نم�ی. امروز نشده بود
اش را از مي�ان  پوشيدم، وص�يتنامه شد، پالتو را می وقت دلم برايش تنگ می

ای ک��ه چن��دی ت��ن  يدم بي��رون، بع��د، خ��ودم را در مي��ان پارچ��هک��ش پوش��ه م��ی
  ...کردم گرمش را در بر گرفته بود، گم می

ھای پراکنده بود، و با اين که ب�ر اس�اس  ی کھنه پر از نوشته پوشه
انگ�ار از اعم�اق ت�اريخ آم�ده . تاريخ مرتب شده بود، اما بوی کھنگی داشت

ای م��ايی ک��ه بع��دھا ب��ه دني��ا ب��ود بي��رون؛ ت��اريخی ن��ه چن��دان دور، ول��ی ب��ر
ھا تازه است؛  ھر چند که آن دوران برای خيلی. نمود ايم، دورِ  دور می آمده

  .  اند از تور جادوی آن بيايند بيرون چون ھنوز نتوانسته
ھستند که ح�ا= » امتحانی«ھايی  ھايی روی ورقه =ی پوشه نوشته

رد ھ��ستند، زرد و ھ��ا ھ�م ز ھم�ه کپ��ی ھ�ستند، ول��ی کپ�ی. ان��د ديگ�ر زرد ش�ده
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ھ��ای  ی روزنام��ه ی بري��ده در مي��ان پوش��ه، ب��يش از ھفت��اد و پ��نج تک��ه. کھن��ه
ھ���ای پ���يش از ازدواج باب���ا  ق���ديمی گذاش���ته اس���ت ک���ه تاريخ���شان ب���ه س���ال

البته نوشين يا شايد خود بابا پوشه را در پاکت بزرگت�ری ب�سته . گردد برمی
بش ب��ا قل��م ن��ی بن��دی ک��رده ک��ه خ��راب ن��شود؛ حت��ی باب��ا ب��ا خ��ط خ��وش ت��رکي

  : ھا، روی پوشه نوشته است ھای خط آن زمان درشت و مشکی؛ مثل مشق

  

  »مصدق در گيومه«
  

بابا س�ال پي�شش م�رده ب�ود و م�ن . نوشين ھزار سال پيش آمده بود
خواس�تم ب�دانم چ�ه  م�ی. ام پوشه را ب�از ک�نم حا=؛ ھمين امروز تصميم گرفته

 ھمه س�ال نگ�ه دارد و بع�د ب�ا کرد، اين ھمه کاغذ را اين چيزی وادارش می
=بد ترسيده ب�ود . نخواسته بود پستشان کند. اين سختی برساندشان دست من

  مگر به پست اس%می اطمينانی ھم ھست؟ . اين وسطھا گم و گور شوند
ی کاغذھا کپ�ی گرفت�ه، و پ�يش از آن، يادداش�تھا را  نوشين از ھمه

 س�ر ک�شيدن ب�ه ح�ريم باب�ا، ب�ا اي�ن ھم�ه. اسکان کرده و برايم فرستاده اس�ت
روم  و من ح�ا= م�ی. برای من ممنوع بود. انگار تا ھمين امروز ممنوع بود

اش  ھ��ای عاش��قانه ب��ه خي��الم نام��ه. ی دل باب��ا ب��زنم ک��ه س��ری ب��ه ص��ندوقخانه
ھايی از زنی که دوس�تش داش�ت؛ ول�ی چ�ه تل�خ؛ ھيچگ�اه باب�ا را  بودند؛ نامه

  ... ام؛ ھيچگاه نشناخته
پيچ�د؛ ب�از  پوش�م؛ ب�از ب�وی ت�ن باب�ا در م�شامم م�ی ا م�یباز پالتو ر

ک�نم ک�ه وقت�ی کوچ�ک ب�ودم، خيل�ی کوچ�ک ب�ودم، ب�رای اي�ن ک�ه  حسش م�ی
  . کند، تا خوابم ببرد بخواباندم، با دست گرم و نرمش پشتم را نوازش می

  ... ھا نگاھی به دست نوشته. کنم پوشه را باز می
نه ش��ان خوان��د، ول��ی ن��ه ش��ايد بت��وان عاش��قا. ن��ه، عاش��قانه ني��ستند

  . عاشقانه برای زنی؛ عاشقانه برای کشوری که اين ھمه دوستش داشت
ان��د؛  اول خي��ال ک��ردم ک��ه يادداش��تھا ي��ک جورھ��ايی دس��تش رس��يده
ھ�ا را  انگار نويسنده دوست باب�ا ب�وده؛ ھ�م ب�وده و ھ�م نب�وده؛ ش�ايد يادداش�ت

باب ک�شی ک�رده، ي�ا ای که ب�ه آن اس� جايی پيدا کرده؛ مث% تو زيرزمين خانه
  . دانم يعنی تا حا= نمی... دانم نمی... جايی کيفی را پيدا کرده... تو خيابانی

ی  ی س��نجاق ش��ده اي��ن ک��ه باب��ا اي��ن ھم��ه يادداش��ت را، ي��ازده دس��ته
ی روزنام�ه را، از ھ�ر ک�دام دو ب�ار ب�ا  يادداشت را و ھفت�اد و پ�نج ت�ا بري�ده

 و آن ط��رف ک��شيده، خيل��ی کل��ی يادداش��ت جنب��ی، اي��ن ھم��ه س��ال اي��ن ط��رف
  ...  پرسيدم؛ کاش جالب است؛ کاش بود و ھمه چيز را از خودش می
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  در گيومه » مصدق«
  

  

 م��ي%دی ت��صميم ٢٠٠٨م��ن ام��روز درس��ت روز دھ��م م��اه ن��وامبر   
. دانم که ديگر نيستيد بله، می. ی بلند با= برای شما بنويسم ام يک نامه گرفته

بعد از آن بيماری وح�شتناک .  جسم نداريدشايد به قول بعضيھا ھستيد، ولی
ی رفتگ��ان  ب��ه جرگ�ه] س�رطانتان[ک�ه زبانت��ان ديگ�ر نتوان��ست چي�زی بگوي��د 

خيل��ی دوس��تتان داش��تم، . م��ن دوس��تتان داش��تم. پيوس��تيد و اي��ن خيل��ی ب��د ب��ود
ھ�ا ب�ه  ھا بودند که ش�ما را خيل�ی دوس�ت داش�تند و ھم�ان مخصوصا که خيلی

  .خوبی ھستيد؛ يعنی بوديد» خيلی«م من فھمانده بودند که شما آد
کردي�د، فق�ط  اما به نظ�ر م�ن ب�رای آن ج�ور کارھ�ايی ک�ه ش�ما م�ی  

آدم اگ�ر ب�اورش ب�شود ک�ه خيل�ی خ�وب اس�ت، بع�د . خوب بودن کافی نيست
شود که ديگران را خوب نداند و کارھايی بکند ک�ه درس�ت  پسوندش اين می

  . نيست؛ ھرچند که خيلی ھم ھوادار داشته باشد
خيل��ی .  از اي�ن دني��ا رفتي��د١٣۴۵ اس��فند م��اه ١۴ش�ما درس��ت روز 

باب�ا ھ�م . ھ�ا ھ�ا و تنھ�ايی مخ�صوصا بع�د از آن ھم�ه بيم�اری. برايتان متاسفم
ی روزنام�ه ب�رايم ب�ه ارث  برای ھمين ھ�م کل�ی نوش�ته و بري�ده. متاسف بود

 را ی بلن�د ب�ا= ديدم اين نام�ه گذاشت که شايد اگر آنھا را نداشتم، لزومی نمی
ولی خب، بعد از کل�ی ک�شمکش، دس�ت آخ�ر ت�صميم گ�رفتم . برايتان بنويسم

ای بنوي�سم و  م�ث% نام�ه. حرفھای دلم را صاف و پوست کنده برايتان بنويسم
دنيا را چه ديدي�د؛ . ای بگذارم و به دريا بياندازم آن را در يک بطری شيشه

ای  زن�دگی دوب�ارهشايد اگر بر اساس تئ�وری آنھ�ايی ک�ه ب�ه تناس�خ معتقدن�د، 
  . ام را خوانديد و نظرم را در مورد خودتان دانستيد يافتيد، نامه
ی  ھم�ه. دانيد، تاريخ معاصر ما خيلی با ش�ما عج�ين ش�ده اس�ت می  

آي��د، بي��شترش ب��ه ھم��ان موض��وعی  ب%ھ��ايی ک��ه اي��ن روزھ��ا س��ر م��ا م��ی
گ��ردد ک��ه اول اي��ن نام��ه نوش��تم؛ اي��ن ک��ه ش��ما خودت��ان را خيل��ی آدم  برم��ی

داني�د  دانيد و چون اينجوری است، پس يعنی بقيه را نادرست م�ی درستی می
توانستم يک ج�وری ب�ه  اگر زنده بوديد و من می. و اين اص% درست نيست

ی ھيئ��ت دولتت��ان را آنج��ا  ات��اق خ��واب ش��ما راه پي��دا ک��نم ک��ه ھمي��شه جل��سه
ک�ردم و  گذرد، با خبرت�ان م�ی ام می گذاشتيد، شايد از چيزھايی که در کله می

گذاش��تم خودت��ان را درب��ست و اح��ساساتی ب��سپاريد دس��ت ک��سانی ک��ه ن��ه  نم��ی
خواس�ت اي�ران را  دوست شما بودند و نه دوستدار ايران و خيلی دل�شان م�ی

دودستی تقديم کنند به يک جاھايی که خودت�ان ھ�م دوس�ت نداش�تيد اي�ران ب�ه 
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 ھم��ه ول��ی م��ن تعج��بم از اي��ن اس��ت ک��ه ش��ما ب��ا آن. آنجاھ��ا واب��سته ش��ود
  ! شديد؟ تحصي%ت و آن ھمه اط%عات، چطور خام می

دس�ت م�ن . ب�ردم ی زشت را به کار می آخ، ببخشيد؛ نبايد اين کلمه
. ش�ديد ھايش نوشته ک�ه ش�ما خ�ام اطرافيانت�ان م�ی بابا ھم در يادداشت. نيست

. ام؛ ب�اور کني�د ب�رای اي�ن ح�رفم دلي�ل دارم پس لطفا نديده بگيريد چ�ه نوش�ته
ک���نم اع���صابتان را کنت���رل کني���د؛ اص���%  ک���نم، خ���واھش م���ی خ���واھش م���ی

لطف��ا م��را از ات��اق خوابت��ان بي��رون . ب��زنم» اتھ��ام«خواس��تم ب��ه ش��ما  نم��ی
نياندازيد؛ بگذاريد ھمان دور و برھ�ا ب�پلکم و ببي�نم ق�رار اس�ت چ�ه طرح�ی 

  !برای ما، يعنی برای بعد از خودتان پياده کنيد؟
کرده، ف�ارغ التح��صيل ب�اور کني�د دي�دن ي�ک نخ�ست وزي�ر تح�صيل  

ش��لوار در ات��اق خ��واب، ت��صوير دلچ��سبی /حق��وق از اروپ��ا آن ھ��م ب��ا پيژام��ا
اص% چرا بايد وقتی جانشينتان تيمسار زاھدی که نخست وزير ش�د، . نيست

ھا بنويسند اي�شان در دفت�ر نخ�ست وزي�ری پ�شت مي�زی نش�ست  در روزنامه
ام�ورات ک�شورش که نخست وزير معزول ھيچگاه پشت آن ننشسته بود، تا 

  ! را رتق و فتق کند؟
ش�لواری را دوس�ت /م�ن اص�% نخ�ست وزي�ر پيژام�ا. خيلی بد ب�ود

ش�لوار ي�ک لب�اس فرنگ�ی اس�ت، ول�ی ھم�ان /درست اس�ت ک�ه پيژام�ا. ندارم
ی  پوشند و ن�ه در جل�سه فرنگيھا ھم اين لباس را فقط توی اتاق خوابشان می

ات ھيئ��ت دولتت��ان را دارد ک��ه ش��ما آنج��ا جل��س» اف��ت«خيل��ی . ھيئ��ت دول��ت
م�ن از اي�ن . پذيرفتي�د کرديد و س�فرا و وزراء را ب�ه ح�ضور م�ی برگزار می

آيد؛ ھرچن�د ک�ه ھوادارانت�ان چشم�شان را ب�ر روی  کارتان اص% خوشم نمی
آخ�ر ناس�%متی ش�ما نخ�ست وزي�ر ي�ک ک�شور متم�دن و . اين کارت�ان ببندن�د

ه و اي��ن الفب��ا را ي��اد بافرھن��گ بودي��د؛ خودت��ان س��الھا در اروپ��ا درس خوان��د
ت��صور اي��ن ک��ه ش��ما ادای آخون��دھای ل��خ لخ��و را دربياوري��د، . گرفت��ه بودي��د

آخر ما قرار بود از شر آخون�دھا خ�%ص ش�ويم، . خيلی ناراحت کننده است
اص��% اگ��ر م��ا بارم��ان ب��ا اي��ن . ت��ا بت��وانيم ب��ه ش��اھراه تم��دن راه پي��دا کن��يم

ب��ود ک�ه ش��ما بروي�د اروپ��ا رس�يد، چ��ه ني�ازی  جماع�ت ِ آخون�د ب��ه مق�صد م��ی
شديد مثل  مانديد و آخرش می تحصيل کنيد؛ خب، ھمانجا توی قم و نجف می

ال�شرايط و کل�ی ھ�م  ش�ديد ي�ک مجتھ�د ج�امع آخوندھای ديگر؛ دست ب�ا= م�ی
  ... تان انداختيد؛ مثل ھمين شيعيان فعلی مريد و مقلد دنبال خودتان راه می

لم��ی از زن��دگی ملک��ه ثري��ا ھ��ا في خن��ده دار اي��ن ک��ه وقت��ی اروپ��ائی
س��اختند، ش��ما را ھ��م در اي��ن ف��يلم؛ طب��ق روال زن��دگی سياس��ی خودت��ان، ب��ا 

ی  شاه مملکت با آن ھمه يال و کوپال آمده بود خان�ه. ربدوشامبر نشان دادند
دس�ت ک�م توج�ه . زدي�د شما و شما داش�تيد ب�ا ربدوش�امبرتان ب�ا او ح�رف م�ی
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ی ک�شورتان، لب�اس ت�رو  ھ�م ملک�هنکرديد که مثل فرنگيھا جلو يک زن؛ آن 
  .  تميزی بپوشيد

خواھم ع�صبانی  اص% نمی. شما را به خدا از دستم ناراحت نشويد  
تان ک�نم ک�ه ي�ک دفع�ه دوب�اره مث�ل ھم�ان روزھ�ا غ�ش کني�د و بيافتي�د روی 

. ت��ان را حف��ظ کني��د ک��نم خون��سردی ک��نم، خ��واھش م��ی خ��واھش م��ی. زم��ين
ايد؛   پختنش برای من و ما دست داشتهبا=خره اين آشی است که شما ھم در

  . حا= يک کمی سوال و جواب که نبايد اين ھمه شما را عصبانی کند
آم��د؛ چ��را ھيچگ��اه  راس��تی چ��را ش��ما از رض��ا ش��اه خوش��تان نم��ی

انتقادی از فک و فاميل خودتان، مث% آخرين شاه قاجار که ب�ه احم�د ع�%ف 
 ک�ه دم آخون�دھا را کم�ی معروف است، نداش�تيد، ول�ی ب�ا رض�ا ش�اه بيچ�اره

  قيچی کرد، مخالف بوديد؟
ت�ان چ�ه زم�انی  آي�د ک�ه اول�ين واک�نش سياس�ی اص% شما يادتان م�ی

ت�ان ي�ک  بود؛ يا مث% چند ساله بوديد که رگ اي�ران دوس�تی و وط�ن پرس�تی
اول�ش باي�د . آورم باره گل کرد؟ اگر يادتان رفته، من يواش يواش يادتان می

  ھستيد و کی بوديد؟ يادتان بياورم که کی 
خ��ب، حتم��ا متوج��ه ھ��ستيد ک��ه اي��ن چيزھ��ا ب��يش از اي��ن ک��ه ب��رای 
آگ��اھی خ��ود ش��ما باش��د، ب��رای آگ��اھی آن��انی اس��ت ک��ه دو ت��ا انگشت��شان را 

ک�ه ي�ک » ...======« گوين�د  چپاندھاند توی ھر دو گوش�شان و ھ�ی م�ی
د؛  مردادشان خط خطی نشو٢٨وقت چيزی به گوششان نرسد و عاشورای 

ان�د زي�ر عب�ای آخون�دھا  گويم که حا= بيشترشان چپيده بله ھوادارانتان را می
ش��عارھای ض��د امپريالي��ستی تولي��د ] ام��ام آدمک��شان[و دارن��د مث��ل امام��شان 

  . کنند می
ھ�ا ھن�وز رض�ا ش�اھی س�ر ک�ار نب�ود ک�ه  بدبختی اين ک�ه آن زم�ان

 ک�ی و کج�ا ب�ه دني�ا ی ثبت اسناد راه بياندازد تا معلوم شود م�ا ب�دبختھا اداره
ای ھ�ستيم؟ ام�ا در خان�دان  ی ک�دام زن و م�رد بيچ�اره آئ�يم و پ�س انداخت�ه می

ی  ھ��ايی  ک��ه بنوي��سند ش��ما ن��واده س��لطنتی قاج��ار حتم��ا بودن��د مي��رزا بن��ويس
س��لطان ناص��رالدين ش��اه قاج��ار، س��لطان ص��احبقران بودي��د ک��ه ول��ی نعم��تش 

ی   ھم�ه ش�ازده قراض�هک�ه کمک�ش ک�رد ب�ين آن[ميرزا تقيخ�ان اميرکبي�ر را 
کشت؛ آن ھم ب�ا ھمدس�تی م�ادرش مھ�دعليا و ام�ام ] قاجار به پادشاھی برسد

  ! ای ھمين مھد عليا؛ مادر بزرگ ِ پدر بزرگ شما جمعه و شوھر صيغه
جال�ب . ريخ�ت گذاش�تيد شما ھمان دورو برھا پ�ا ب�ه اي�ن دني�ای ب�ی

شت و ب�از ھ�م گ� اين که آن زمانھا ھنوز تاريخ ايران در برجھای قمری م�ی
ی  زده ھنوز رضا شاھی نيامده بود که تاريخ خورشيدی را به ما ملت عرب

  . آخوند پرور و تروريست پرور زورچپان کند
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 م��ي%دی ١٨٨١بن��ابراين ب��راين اس��اس ش��ما باي��د ح��دودا در س��ال 
 ١٢۶٠شود چيزی ح�دود  ای سرانگشتی می متولد شده باشيد، =بد با محاسبه

ی حرم�سراھای  لی بعدتر ک�ه جنابت�ان پ�ا ب�ه عرص�هدوسا/خورشيدی يا يکی
ق��صرھای درندش��ت قاجارھ��ا گذاش��تيد و در درون ِ ان��درونی يک��ی از اي��ن 

اين تاريخ را م�ن از . راه انداختيد» عوه عوه«حرمسراھای ابوی نازنينتان 
بزرگداشتی که اعوان و انصارتان به مناسبت صدمين سال تولدتان در سال 

  .دنيا راه انداختند، درآوردمی   در اين ينگه١٩٨١
 ش��ايد اگ��ر ش��ما ھ��م بع��د از پادش��اھی رض��ا ش��اه ن��ازنين ب��ه دني��ا 

ی س�لطنتی بودي�د، دس�ت ک�م ت�اريخ تول�د  آمديد، با اين که از تخم و ترک�ه می
توان���ست دس���ت ت���اريخ نگ���اران ب���دبخت را در  ت���ان م���ی درس���ت و ح���سابی

ب�ازتر بگ�ذارد؛ ] اناين ابرمرد تاريخ معاصر اي�ر[بيوگرافی نويسی از شما 
ای ھ��م ب��رای  س��لطنتی قاج��ار وق��ت و حوص��له» جلي��ل«ول��ی مگ��ر خان��دان 

ی وقت نازنينش به حرمسرابازی و آخون�دنوازی  اينجور کارھا داشت؟ ھمه
گذشت و سفرھايش به اروپا با قرض و قوله از دولتھای بيگان�ه و خ�ب،  می

ای دارسی و در ھمين راستا از دست دادن نصف مملکت و بستن قراردادھ
  . گلستان و ترکمنچای و غيره

اي��ن ھم��ه ک��ار ک��ه فرص��ت س��ر خاران��دن ب��ه س��%طين و درباري��ان 
داد که به اسناد و مدارک مردم و اص% زندگی نکبتی ايشان س�ر  قاجار نمی

  داد؟ و سامانی بدھند؛ می
دانيد اين علی شريعتی چيزھايی در مورد شما نوشته که خيلی  می

او بع�دھا ک�ه ش�ما ديگ�ر نبودي�د، . ايد؟ اشکالی ن�دارد اندهخنده دار است؛ نخو
  . نويسم حا= برايتان می. اين حرفھا را نوشته است

نوش��ته ک��ه ش��ما م��رد آزادی ھ��ستيد ک��ه ھفت��اد س��ال ب��رای آزادی 
ھ�ای او  توان�د زش�تی خب، آدم اگر کسی را دوست داشته باشد، م�ی. ايد ناليده

ھ����ای باب����ای  ت����و يادداش����ت. ببين����داش را زيب����ايی  را نبين����د و حت����ی زش����تی
تازه خودم ھم که زدم ت�و گوگ�ل، دو ت�ا . خدابيامرزم کلی عکس از شما بود

عک��س از ش��ما پي��دا ک��ردم ک��ه در يک��ی از آنھ��ا داش��تيد دس��ت ملک��ه ثري��ا را 
  . بوسيديد و در يکی ھم دست محمد رضا شاه را می

ن من ھم وقتی در سيزده سالگی عاشق پسری شدم، او را زيب�اتري
يکب�ار ت�صميم ] ب�اور کني�د[حت�ی يکب�ار . ديدم ترين مرد دنيا می و خوش تيپ

گرفتم ب�ه خ�اطرش خودک�شی ک�نم؛ چ�ون ھم�ين باب�ا ک�ه ح�ا= م�رده و ديگ�ر 
يک شب تمام را ت�ا ص�بح بي�دار مان�دم . گذاشت با او حرف بزنم نيست، نمی

ه را فردايش که رف�تم مدرس�ه، ق�ضي. و فکر کنم بيست تا نامه برايش نوشتم
ح�ا= مھ�وش ھ�م م�رده اس�ت؛ خيل�ی وق�ت اس�ت . برای مھوش تعريف کردم
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او ھم مثل شما سرطان گرفت و م�رد، البت�ه ن�ه س�رطان زب�ان، . مرده است
  .  مھوش از سرطان خون نفله شد

  : وقتی داستان آن شب کذايی را برايش تعريف کردم، پرسيد
  » ی خوشبخت کيه؟ خب، اين شازده«

ت��ان  داني��د چ��ه گف��ت؛ حتم��ا خن��ده دادم، م��یپ��سرک را ک��ه ن��شانش 
  » !اين بابا که شکل ا=غه«گيرد؛  می

شبيه به ي�ک ا=غ » محبوبم«تازه آنجا بود که ديدم راستی راستی 
يادش بخي�ر مھ�وش را ک�ه چ�شمم را ب�از ک�رد . است، و ديگر از او بدم آمد

نک�نم؛ ھ��ر چق��در ک�ه باب��ا ب��دجنس » ا=غ«ک�ه خ��ودم را بيخ�ودی ح��رام ي��ک 
  !باشد و نگذارد با پسرھا حرف بزنم

البته در مثل مناقشه نيست، ولی مگ�ر عل�ی . حا= حکايت شماست
بوس�يديد و ھ�م  دان�ست ک�ه ش�ما، ھ�م دس�ت ملک�ه را م�ی شريعتی بيچ�اره نم�ی

  دست شاه را؟ 
ھا گاه برای به قدرت رسيدن، يا در قدرت  البته اشکالی ندارد؛ آدم

 اس��م اي��ن کارھ��ا ھ��ر چ��ه باش��د، ديگ��ر ول��ی. کنن��د مان��دن خيل��ی کارھ��ا م��ی
لطفا به شيعيانتان بفرمائي�د اينط�وری کلم�ات را از ش�کل . نيست» آزادگی«

م��ن اس��متان را زدم ت��و گوگ��ل و عک��سھاتان را در ح��ين . و قياف��ه نياندازن��د
ی  ھمين دستبوسيھا پيدا کردم؛ اگر خواستيد کپی آنھا را ھ�م ت�و ھم�ان شي�شه

  . فرستم میگذارم و برايتان  کذايی می
البته علی شريعتی چاخانھای ديگ�ری ھ�م ب�ه خ�ورد ش�يعيانش داده 

  .چسبد ھا به شما نمی است که بماند برای بعد؛ اصل اين است که اين وصله
داني��د چ��را؟  ب��از مجب��ورم از ش��ما ع��ذرخواھی ک��نم؛ م��ی. ببخ��شيد

ام  ی نام�ه تان ن�شود بقي�ه ترسم دوباره غش و ضعف کنيد و ديگر حوصله می
ب�رای ھم�ين ھ�م ي�ک ن�سخه از اي�ن . ی زحماتم ھدر ب�رود  بخوانيد و ھمهرا

ک��نم، ب��ه آدرس احم��د آب��اد؛ ي��ک  ی بلن��د ب��ا= را ب��رای ش��ما پ��ست م��ی نام��ه
ام؛  چپ�انمش ت�و کت�اب بع�دی گذارم؛ اص% م�ی اش را ھم در وبسايتم می نسخه

  !داند فردا چه پيش خواھد آمد؟ کسی چه می
ی  شتم برايتان بنويسم، ھم�ين ق�ضيهيکی از چيزھايی که دوست دا

آق��ای م��صدق ن��ازنين، ش��ما ک��ه در . ھ��ا از زن��دان ب��ود آزاد ک�ردن تروري��ست
ايد، حتما  شلوار پوشيدن را ھم آنجا ياد گرفته/ايد و پيژاما اروپا درس خوانده

ی مجري��ه ح��ق دخال��ت در ام��ور دو  اي��د ک��ه رئ��يس ق��وه اي��ن را ھ��م ي��اد گرفت��ه
ک�نم  روم در ت�اريخ و نگ�اه م�ی م�ن گ�اه م�ی.  ن�داردی مقنن�ه و ق�ضائيه را قوه
بينم شما در سالھای مي�انی ق�رن بي�ستم نخ�ست وزي�ر اي�ن ک�شور فلک�زده  می

کردي��د؛ قباح��ت دارد؛ مگ��ر ش��ما  اي��د؛ خ��ب، اي��ن کارھ��ا چ��ه ب��ود ک��ه م��ی ب�وده
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چي��زی از منت��سکيوی بيچ��اره نخوان��ده بودي��د؛ اگ��ر ش��ما اي��ن چيزھ��ا را در 
ايد، پ�س باي�د در ِ آن  يک و سوئيس و فرانسه نخواندهھای حقوق بلژ دانشکده

م�ن . ان�د، گ�ل گرف�ت دانشگاھھايی را که به شما م�درک دکت�رای حق�وق داده
ی علمي��ه  ب��ستم و ب��ه جاي��شان ح��وزه ی اي��ن دان��شگاھھا را م��ی اگ��ر ب��ودم ھم��ه

ک��ردم ک��ه ت��وی ھم��ه ک��اری دخال��ت کنن��د؛  ھ��ا ب��از م��ی ب��رای م��سيحی] جھلي��ه[
 درست مثل آخون�دھای اي�ن دوران و ھم�ان دوران ش�ما، درست مثل پاپھا و

  ... مثل ھمان سيد ابوالقاسم کاشانی رفيق نيمه راھتان
راستی يادتان ھ�ست اي�ن ابوالقاس�م کاش�انی چق�در در ک�ار دولتت�ان 

کرد و چقدر توصيه و دوسيه برای استخدام اي�ن و آن ب�ه ادارات  دخالت می
ال کاشانی انتظ�ار اي�ن ک�ه اي�ن چيزھ�ا البته از امث! کرد؟ مختلف سرازير می

آن بدبخت ھم آخوند بود و آخوند جماع�ت اگ�ر ت�و ک�ار . رود را بفھمند، نمی
اص��% ب��ا . مي��رد و زن��دگی و ات��اق خ��واب م��ردم دخال��ت نکن��د، از غ��صه م��ی

ھاست که اين آخوندھا ھزار و چھارصد سال اس�ت رس م�ردم  ھمين دخالت
  . ستنداند و ول کن معامله ھم ني را کشيده

کنند؛ تو پوش�يدن، ت�و نوش�يدن،  بينيد؛ تو ھمه کاری دخالت می نمی
تو بوسيدن، تو اتاق خواب مردم، تو مناس�بات م�ردم و ب�رای ھم�ين ھ�م گن�د 

ی »جن�ده خان�ه«ان�د ب�ه ي�ک  اند به کل مملکت و مملک�ت را تب�ديل ک�رده زده
رد؛ بزرگ و درندشت؛ ديگر ھيچ چيزی در ايرانِ  اي�ن روزھ�ا قباح�ت ن�دا

ان�د ک�ه متولي�ان  اند؛ چ�ون دي�ده چون مردم قيد اخ%ق و ادب و تربيت را زده
خودشان چ�ه گن�دابی از ف�ساد ] ھمين آقايان علما و روحانيون[اخ%ق و دين 

  . و فحشا و پشت ھم اندازی و دروغ ھستند
ای که من کلی برای فھميدنش معطل  ھای مسخره يکی از موضوع

بعد از کلی کند و ک�او، . د کسروی بيچاره استی مفتی قتل احم شدم، قضيه
مفت�ی [تازه فھميدم چرا اين علی شريعتی چاخانگو اي�ن ق�در س�نگ اي�ن باب�ا 

اي�ن مجاھ�دين . زن�د ی امينی را به سينه م�ی يعنی آخوند ع%مه] قتل کسروی
ھ�ای بع�دی، درس�ت ھم�ان س�الی ک�ه قات�ل اص�لی احم�د  خلق، اين تروريست

ار مج��ازات آويخت��ه ش��د، اع��%م موجودي���ت ک��سروی، ن��واب ص��فوی ب��ه د
خالی بماند و خ�دای خودش�ان » از حجت تروريستی«کردند، تا مبادا جھان 

  . و خمينی و نواب صفوی است، خوش نيايد» اسامه بن =دن«را که خدای 
ش�نوم ک�ه اي�ن ش�ريعتی چاخ�انگو چق�در از اي�ن  بي�نم و م�ی حا= م�ی

اگر رھبران سازمان مجاھدين . تتعريف و تمجيد کرده اس» الغدير«امينی 
دانستند که برخ%ف استنباط�شان، ب�ه ش�ريعتی اص�% تھم�ت روش�نفکری  می
چسبد و او خيلی زودتر از خودشان طرف�دار تروري�سم و تروري�ستھا و  نمی

روش��نفکر زدائ��ی و «مفتي��ان تروري��سم ب��وده، ت��و دم و دستگاھ��شان ب��ساط 
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ھ�ا  روزی ھم داس�تان اي�ن دورهشايد يک . انداختند راه نمی» شريعتی زدايی
ھ�ايی ک�ه ب�ه م�ن و ن�سل م�ن و  را برايتان نوشتم؛ فع% بروم سر ھمان پاس�خ

  ؟.کی.بعد از من بدھکاريد؛ او
آمد؛  راستی آقای مصدق، گيرم شما از احمد کسروی خوشتان نمی

خرده حساب داشتيد؛ خب اشکالی ندارد؛ خيليھ�ا از » ژنرال رزم آرا«يا با 
  آيد؛ ولی خونشان را ديگر چرا ھدر کرديد؟    ن نمیخيليھا خوششا

. داني��د، م��ن اي��ن روزھ��ا خيل��ی حرفھ��ا دارم ک��ه ب��ه ش��ما ب��زنم م��ی  
افت���د دس���ت  ام م���ی آي���د، نياي���د؛ ح���ا= ک���ه ني���ستيد و =ب���د نام���ه خوش���تان نم���ی

ای ندارن�د و از ش�ما ي�ک م�ذھب  ھوادارانتان که ب�ا س�ند و م�درک ھ�م ميان�ه
ی ش��ما؛ ش��يعيان  ان��د ش��يعه ه و خودش��ان ھ��م ش��دهان��د؛ ي��ک م��ذھب ت��از س��اخته

م��صدق؛ درس��ت مث��ل ش��يعيان عل��ی اب��ن ابيطال��ب ي��ا ش��يعيان اميرالم��ومنين 
ش��يعيانش ب��ا . معاوي��ه ب��ن اب��ی س��فيان؛ البت��ه اي��ن آخ��ری ديگ��ر ش��يعه ن��دارد

اند، ولی شيعيان آن اولی حا= ت�و مملک�ت م�ا دارن�د  خودش به تاريخ پيوسته
» بک�ن بک�ن«و » بکش بکش«سنت او را برای کنند، و ھمان  حکومت می

برند؛ تا ھمين حا= ھم س�ی و ان�دی س�ال اس�ت  به کار می» بچاپ بچاپ«و 
ان�د و اص�% خجال�ت  اين شيوه را ب�رای اس�تمرار حکومت�شان ب�ه ک�ار گرفت�ه

گ�زد ک�ه بفھمن�د ق�رن بي�ستم و بي�ستم و يک�م، ي�ک  کشند؛ ککشان ھم نم�ی نمی
ک��ه ج��ز [ن ھ��م در مي��ان آن اع��راب ب��دوی  س��ال پ��يش، آ١۴٠٠فرقھ��ايی ب��ا 

  ... دارد] فھميدند شمشير و خشونت و پائين تنه، چيزی ديگری را نمی
حتم��ا خب��ر داري��د ک��ه ھم��ان عربھ��ا نگذاش��تند اي��ن اول��ی بي��ست و 

ی عرب�ی نب�ود  خانواده. پنجسال خليفه شود، چون خيلی از آنھا را کشته بود
ب�ا اي�ن ھم�ه اي�ن . ن نداش�ته باش�دی بع�دی را ب�ه ت� که زخم شمشير اين خليفه

ملت فراموشکار از اي�ن اول�ی ي�ک پيغمب�ر جدي�د س�اخت و ي�ک دي�ن جدي�د؛ 
اش نوش�ت ک�ه ت�و دک�ان  ھمان علی شريعتی چاخانگو ھ�م چيزھ�ايی در ب�اره

 درص�د م�سلمانان جھ�ان، ٩۵بيخ�ود ني�ست ک�ه . ش�ود ھيچ عطاری پي�دا نم�ی
آورن�د  لمانان به حساب نمیشيعيان علی ابن ابيطالب را اص% جزو آمار مس

سي�صد ميلي�ون م�سلمان در /از يک ميليارد و دويست. خوانند و کافرشان می
ان�د و ي�ا در  تمام دنيا، فقط صد ميلي�ونش ش�يعه ھ�ستند ک�ه ب�دبختھا ي�ا ايران�ی

ی عراق؛ آن ھم مجاور قبور امامانشان ھ�ر س�ال ب�ه س�ر و  کشور فلک زده
ا ب�رای اي�ن تئاترش�ان ب�ه خن�ده و گري�ه زنند و دني�ا ر ی خودشان قمه می کله
حرک�اتی غيراس�%می و ] ب�ه ق�ول ھم�ان م�سلمانھا[اندازند؛ يعنی ب�از ھ�م  می

آيد، نياي�د، ول�ی  شان از دم مخالفم؛ خوشتان نمی من که با ھمه. بت پرستانه،
  !اينطوری است
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دانيد اقای مصدق، من در تاريخ جديد ايران فق�ط دو پادش�اه را  می
يکی نادرشاه افشار را و يکی ھ�م ھم�ين رض�ا ش�اه پھل�وی را دوست دارم؛ 

که شما اين ھمه چوب =ی چرخ حکومت خودش و پ�سرش گذاش�تيد و س�ر 
آخر ھم باعث شديد که دوب�اره حکوم�ت بيافت�د دس�ت ھمراھ�ان و ھمک�اران 

  . فک و فاميلتان شاھان قاجار آخوند زده
ي�د؛ ح�ق ھ�م داري�د؛ کن دانم که شما اين حرفھا را باور نم�ی البته می  

ی يکی ديگر و اگ�ر ح�رف م�را ب�اور  چون شما ھم شيعه ھستيد؛ يعنی شيعه
ھ�ای ايم�ان  شود که به قول برتولت برشت، در پاي�ه کنيد، آن وقت معلوم می

ش�ک افت�اده اس�ت؛ بيخ�ود ني�ست ک�ه ب�رای ] ت�ان  ساله١۴٠٠[ھزارساله تان 
نون اساس��ی م��شروطه، ت��ان ب��ه نظ��ام پادش��اھی و ق��ا اع��%م و اثب��ات وف��اداری

س�پاريد؛ اي�ن، يعن�ی  کنيد و به دست ت�اريخ م�ی پشت جلد قران را امضاء می
  .اين که تا دينش به سلطنت و نظام پادشاھی وفاداريد

کردم؛ اي�ن ک�اری  دانيد من اگر جای شما بودم، اين کار را نمی می  
ی  زيچ�هشما با اين کارتان دين م�ردم را با. که شما کرديد، کار درستی نبود

گفتي�د ک�ه ب�ه  رک و راس�ت م�ی. حفظ قدرتتان قرار داديد و اين خيلی بد بود
نظام حکومتی ايران وفاداريد؛ اص% مگ�ر ديگ�ر نخ�ست وزي�ران اي�ران در 

آي��ه بخورن��د ک��ه ب��ه پادش��اه و مل��ت /آن دوران ھ��ر روز مجب��ور بودن��د ق��سم
  کردند؟  کنند و پشت قران را امضاء می خيانت نمی

زير ديگری اين کار را کرده؛ بجز ھمان س�وگند در کدام نخست و
ان�د؛ ن�ه؟  خواھي�د بگوئي�د مجبورت�ان ک�رده آغاز کارش�ان در مجل�سغ =ب�د م�ی

داني�د اينط�ور ني�ست؛ آنق�در آدم ناب�اب ب�رای  خودت�ان ھ�م م�ی. اينطور ني�ست
مل��ت و حکوم��ت دور و ب��ر خودت��ان ردي��ف ک��رده بودي��د ک��ه ک��ک ب��ه تنب��ان 

توان�ست م�ردی  ار ھ�م انداختي�د؛ اص�% چ�ه ک�سی م�یھمان شاه جوان تازه ک
  ! مجبور به کاری بکند؟] با آن ھمه يد بيضا[چون شما را 

م�ذھبی در دوران ش�ما /ی ترور و ترورھ�ای سياس�ی اما اين مقوله  
  .و پيش از شما راستش خيلی جای حرف دارد

ت��وجھی ش��ما و دولتت��ان ب��ه باف��ت  داني��د ک��ه ب��ه دلي��ل ب��ی اص��% م��ی  
ای که تازه چند سالی بود امنيت را  ی ايرانی، جامعه رھنگی جامعهف/اخ%قی

کرد، و تصوير و تصوری از آزادی نداشت، آن ھمه خرابک�اری  تجربه می
  در اين مملکت شد؟ 

درافت���ادن ب���ا اي���ن باف���ت ناک���ار فرھنگ���ی و م���ذھبی کل���ی تجرب���ه 
ی م�ذھبی مقل�د ھ�ر  خواھد؛ خم رنگرزی نيست که يک ملت عق�ب افت�اده می
وج��ه آخون��دی را بکني��د ت��وش و از آن ط��رفش ملت��ی آزاده و آزاديخ��واه و ج
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آزادان��ديش تحوي��ل بدھي��د؛ آزادی چي��زی ني��ست ک��ه ش��ما بتواني��د ب��ه م��ردم 
  دانستيد؟ ارزانی کنيد؛ برای آزادی بايد فھمش را داشت، می

از ھمان زم�انی ک�ه متفق�ين رض�ا ش�اه را مجب�ور کردن�د اي�ران را 
 مل�ت اي�ران از آزادی ١٣٣٢رگ ب�رود، ت�ا س�ال ترک کن�د و ب�ه ژوھان�سبو

ی  نسبی برخوردار بود؛ البته آزادی به معنی بلبشو و خي�ز برداش�تن دوب�اره
آخوندھا و تجزيه طلبھ�ا و وطنفروش�ھا ب�رای آنارش�ی ب�ازی؛ و ش�ما ھ�م از 

داني��د چ��را؛ چ��ون محم��د رض��ا ش��اه  اي��ن قاع��ده م��ستثنی نبودي��د بدبختان��ه؛ م��ی
 و ھن�وز نتوان�سته ب�ود حکوم�ت کن�د؛ بيچ�اره داش�ت پھلوی خيلی جوان ب�ود

  .   کرد می» سلطنت«
ھای اين دوران دوازده ساله ب�ود ک�ه ش�ورويھا »آزادی«در ھمان   

ھ��ايی ط%ي��ی ب��رای  توان��ستند ن��صف مملک��ت م��ا را م%خ��ور کنن��د و خ��واب
شما ھم در تمام اين دوران يا وکيل مجلس بوديد و . اش ببينند با=کشيدن بقيه

» خاکبرس�رھا«خست وزير؛ وکيل ھمان مجلسی بوديد که به آن مجل�س يا ن
گفتيد؛ يادتان ھست؛ ھمين مردم شما را انتخ�اب ک�رده بودن�د؛ =ب�د ديگ�ر  می

ی مجل��س و ش��اه بودي��د ب��رای پ��ست نخ��ست  منتخ��ب م��ردم نبودي��د، برک��شيد
زدي�د؛ ت�وی  وزيری و به ھمين دليل ھم به مجلس آن حرفھای رکيک را می

نش�ستيد و ب�ا ش�انتاژ و غ�ش و  کردي�د؛ ب�ست م�ی زديد؛ ش�انتاژمی سرشان می
ی  ی مقنن��ه را ب��ه رئ��يس ق��وه ی مجل��س يعن��ی ق��وه ض��عف اختي��ارات ش��شماھه

اش را ھ���م  دادي���د و ت���ازه بقي���ه اجرائي���ه ک���ه خودت���ان بودي���د، تحوي���ل م���ی
خواستيد؛ بازھم با کلی کشمکش و شانتاژ درخواست يک سال ديگر اين  می

ای  کرديد؛ حتم�ا يادت�ان نرفت�ه ک�ه ھم�ين ش�انتاژھاتان زمين�ه اختيارات را می
شد برای اين که تنھا شويد و تنھا بمانيد و کسی ديگر برايتان ت�ره ھ�م خ�رد 

کردن�د از آن  نکند؛ نه مردم، و نه ھمراھان و يارانتان که آنھا ھ�م خي�ال م�ی
  . شود شلوغبازيھا و جوسازيھای شما آبی برايشان گرم می

خواس�تيد،  يگر شما ھمه چيز را فق�ط ب�رای خودت�ان م�یبعدھا که د
  ! شان عقب کشيدند؛ يادتان ھست؟ ھمگی

آمد؛ از کسروی ھم خوش�تان  شما از قوام السلطنه ھم خوشتان نمی
آم��د؛   آم�د؛ از رزم آرا، رض��ا ش�اه و محم��د رض�ا ش��اه ھ�م خوش��تان نم�ی نم�ی

ز ک���ارکرد يادت���ان ني���ست چ���ه ق���شقرقی راه انداختي���د ک���ه دول���ت ق���وام را ا
اش را مصادره کرديد؛ يادتان نيست؛ ھم�ين  بياندازيد؛ بعد ھم خانه و زندگی

تان حسين فاطمی اين ب%ھا را س�ر آن بيچ�اره آورد؛ البت�ه م�ن  وزير خارجه
آمد، ولی بابا معتقد بود که قوام سياستمدار درستی بود؛  ھم از او خوشم نمی

ال�سلطنه س�ر اس�تالين  ق�وامايران دوست ب�ود؛ باب�ا مخ�صوصا از ک%ھ�ی ک�ه 
توانن�د  ک�رد؛ ام�ا ب�ه نظ�ر م�ن م�ردان سياس�ی نم�ی گذاشت، خيلی تعريف م�ی
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آدمھ��ای درس��تی باش��ند؛ چ��ون ب��رای ب��ه ق��درت رس��يدن و در ق��درت مان��دن، 
  کنند که درست نيست؛ درست مثل خود شما؛ يادتان نيست؟   خيلی کارھا می

ھم��ين ق��وام دان��م ک��ه در دوران نخ��ست وزي��ری  البت��ه م��ن ھ��م م��ی
ريخ��تن خ��ون احم��د ک��سروی مب��اح ش��د؛ مگ��ر پاس��بانھا و ] تلويح��ا[ال��سلطنه 

ژاندارمھا در ھمين دوران نبودند که ايستادند تا نواب ص�فوی چ�اقو ب�ه س�ر 
  ھا برای تروريستھا ھورا نکشيدند؟  و گردن کسروی زد؛ مگر ھمين

 خواس�تيد در ش�ما ھ�م م�ی. شما ھم در اين راستا ھمکار قوام بوديد
ب�ه «ب�ه ق�ول محم�د عل�ی فروغ�ی » رض�ا ش�اه زداي�ی«در راستای سياست 

ی ق�ضائيه ي�ا  کنيد؛ برای ھم�ين ھ�م ب�ا دخال�ت ش�ما در ق�وه» دين ھم حمايت
دست کم با رضايت دولت ش�ما و ش�خص ش�ما، ق�ات%ن ک�سروی و رزم آرا 

گرفتن��د و از زن��دان و » قھرمان��ان مل��ت«نخ��ست وزي��ر پ��يش از ش��ما، لق��ب 
  ايد؟  اند؛ نخوانده شدند؛ اينھا را در کتابھای تاريخی ھم نوشتهمجازات معاف 

آي�د، ک�ه ن�ه در  ی شماھا خوش�م م�ی من از رضا شاه بيشتر از ھمه
اروپا و در دانشگاھھای مدرن درس خوانده بود، و نه ادعايش را داش�ت و 

ب�ست؛ ول�ی آنق�در م�درن ب�ود  مھندسی به دمش می/نه عنوانھای گزاف دکتر
ر بدبختی و عقب افتادگی که ما داري�م، از دس�ت ھم�ين ق�شر پلي�د که بداند ھ

توان�ست، ت�ا توان�ست دس�ت درازش�ان را  آخوندھاست؛ برای ھمين ھم تا م�ی
از دامن دادگستری و آموزش و پرورش مملکت کوتاه ک�رد؛ ول�ی ش�ما چ�ه 

  کرديد؟
ش��ما معج��ون . دان��م ی کارھ��ای ش��ما را منف��ی نم��ی م��ن البت��ه ھم��ه

ای از باصط%ح روشنفکرانی که اي�ن روزھ�ا  وديد؛ ملقمهعجيب و غريبی ب
ب��ا اي��ن ھم��ه، اي��ن ک��ه نگذاش��تيد مھ��دی . ان��د م��ذھبی ب��ه خ��ود داده/اس��م مل��ی

آم�د  اگر بازرگان می. بازرگان وزير فرھنگ دولتتان شود، خيلی خوب بود
ک��رد، کم��ا اينک��ه  ھ��ای م��ردم لچ��ک م��ی س��ر وزارت فرھن��گ، س��ر دختربچ��ه

پيرم��رد . ام م��ن خ��ودم بازرگ��ان را از نزدي��ک دي��ده. س��الھا بع��د آم��د و ک��رد
ترس�يد بھ�شتش خ�ط  حاضر نبود ھنگام گفتگو به صورتم نگاه کن�د؛ =ب�د م�ی

  . خطی شود
ت��ان ھمينط��ور بودي��د؛ ش��ما، ق��وام ال��سلطنه، ھژي��ر، س��ھيلی،  ھم��ه
. خواس�تيد ب�ه ھ�ر حيل�ه در دل آخون�دھا رھ�ی پي�دا کني�د تان می فروغی؛ ھمه

ب�ه مملک�ت گن�د . ست گندزدايی رضا شاه ادامه داش�ته باش�دخواستيد سيا نمی
. ھ��ای م��ا را ھ��م گرفت��ه اس��ت زدي��د و ح��ا= گن��دش، ن��سل م��ا و ن��سل بچ��ه

  . بينيد؛ گندش دنيا را برداشته است نمی
ک��نم؛ ش��ما ک��ه در مجل��س چھ��اردھم  م��ن از ش��ما واقع��ا تعج��ب م��ی

دي�د؛ ش�ما ک�ه نماينده بوديد؛ شمايی که زمانی والی اس�تان ف�ارس و تواب�ع بو
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ھ��ای قاج��ار  کل��ی پ��ست و مق��ام ديگ��ر داش��تيد؛ ش��ما ک��ه از آن ش��ازده قراض��ه
ی آخ�رين ش�اه  ی اروپ�ا بودي�د؛ ش�ما ک�ه خ�واھر زاده نبوديد و تح�صيل ک�رده

دان�ستيد ک�ه قاجارھ�ای خراف�ات زده چ�ه ب%ي�ی  قاجار بوديد؛ يعن�ی ش�ما نم�ی
ی   تغيي�ر سل�سلهاند که با اص%حات رض�ا ش�اھی و ب�ا سر اين مملکت آورده
کردي�د ک�ه در  کردي�د؛ ش�ما ب�ا ھم�ان ش�اھی مخالف�ت م�ی سلطنتی مخالفت می

زم��ان جن��گ جھ��انی دوم کل��ی پاس��پورت ايران��ی ب��رای يھودي��ان ف��راری از 
چنگال حکومت وحشت نازيھا صادر کرد، تا جان�شان را نج�ات دھ�د؛ ول�ی 

 س�اعد شما حتی شناسايی دولت اسرائيل را ک�ه نخ�ست وزي�ر پي�شين اي�ران،
  ای انجام داده بود، کنسل کرديد؟  مراغه

دانستيد که ايران ھر  فاميل بازی به جای خود، ولی واقعا شما نمی
ی قاج��ار خ��%ص ش��ود، ھ��م ب��رای  چ��ه زودت��ر از ش��ر حکوم��ت م��ذھب زده

 ٤٧دان�ستيد ک�ه شکستعلي�شاه خودش بھتر است و ھم برای دنيای متم�دن؛ نم�ی
را ب�ه ت�اراج داد، آن ھ�م ب�ا ھمدس�تی ِ يکی ديگر از اقوامتان نصف مملکت 

  ھمين آخوندھای لوس و بيمزه؟
ک���نم ک���ه ش���ما ن���ه تنھ���ا حق���وق  واقع���ا م���ن ديگ���ر دارم خي���ال م���ی

ی عنوانھايی  ھمه. شد ايد، بلکه اص% از تاريخ ھم ھيچی سرتان نمی نخوانده
ھای چاخان ساخت کارخانج�ات  شود، از ھمان عنوان ھم که به شما داده می

ام؛  خب؛ من چند نسل بعد از شما به دني�ا آم�ده. ھاست و =غير تیعلی شريع
وقت��ی آم��دم ک��ه آخون��دھا خي��ز برداش��ته بودن��د مملک��ت را درس��ته بچاپن��د و 

داني����د الگ����وی آخون����دھا ب����رای حکومت����شان، ھم����ان دوران  م����ی. چاپيدن����د
قاجارھاس��ت؛ ھم��ان دوران ِ ھمراھ��ی پ��درھا و عموھ��ا و داييھ��ا و ف��ک و 

  !ھای قاجاريه، با م%ھا  ھمان شازده قراضهفاميلتان، يعنی
خواس����ت ش����ما در دان����شگاھی دو واح����د درس  خيل����ی دل����م م����ی
گذرانديد، تا ديگر آزادی را با آنارشيسم عوض�ی  آزاديخواھی و آزادگی می

اين مردم بدبخت عقب افتاده ھمي�شه اي�ن دو ت�ا مفھ�وم را ب�ا ھ�م . گرفتيد نمی
 آخر و عاقبت م�ن و م�ا و ن�سل م�ا و بيخود نيست که اين. اند عوضی گرفته

  .نسل بعد از ما است
يادتان نداده بودند که قانون بايد از حقوق ش�ھروندان حماي�ت کن�د؛ 

ھا و قاتلھا را بايد مجازات کرد؛ يادتان نداده  ياد نگرفته بوديد که تروريست
بودند که ب�رای لبخن�د ھ�ر ش�ازده قراض�ه و آخون�د زپرت�ی، ق�وانين م�دنی و 

  ! شود و نبايد زير پا گذاشت؟ شور را نمیجزايی ک

                                                           
  . نيمی از کشور داده بودند شکست عليشاه لقبی بود که مردم به فتحعليشاه برای از دست دادن- 47
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دانستيد که ب�رای آزادی، و ب�رای آزادگ�ی باي�د آگ�اھی داش�ت؟  نمی
در ھمين اروپای امروزی و در ھم�ين ق�رن بي�ست و يک�م ھ�م ھ�ر ک�سی ب�ه 

ک�نم اول�ين  فک�ر م�ی. تواند ھر غلط�ی دل�ش خواس�ت بکن�د ی آزادی نمی بھانه
در . ب��ال ديگ��ر ش��ھروندان اس��تدرس آزاديخ��واھی ش��ناختن م��سئوليت در ق

ھ��ا خب��ری نب��ود، ي��ا ب��ود و  دان��شگاھھای دوران تح��صيل ش��ما از اي��ن واژه
  ! شھوت قدرت ھمه را از يادتان برده بود؛ راستش را بگوييد لطفا

. ای در کار اس�ت و ن�ه اع�دام و زن�دانی باور کنيد اينجا نه محاکمه
 م��رداد و ٢٨ ک��رب%ی اي��د ش��ھيد اي��د و ش��ده ش��ما ھ��م ب��ه ن��ام و نانت��ان رس��يده

ايدغ دست کم بگذاريد من بدبخت بدانم چه بر سرم  خودتان را ھم بيمه کرده
  !نازنين» پيشوای آزادی«ايد آقای  آورده

اگر شما در مجلس و ھيئت دولتتان در اتاق خوابتان برای ش�انتاژ 
کردي���د، م���ن ب���دبخت فق���ط از روی ب���دبختی و بيک���سی  غ���ش و ض���عف م���ی

نه قدرتی دارم که ب�رای نگ�ه داش�تنش دس�ت ک�سی . زدري اعصابم به ھم می
ام ک�ه ب�ه عن�وان ي�ک زن از زي�ر  را ببوسم و نه در حسرت قدرت و مقامی

ی مافي�ای ق�درت در ادبي�ات و سياس�ت رد ش�وم و ب�ه آنھ�ا ح�ال  لنگ و پاچه
ھ�ر چ�ه ھ�ستم و ھ�ر . بدھم که اجازه بدھند پا به اقليم از م�ا بھت�ران بگ�ذارم

ی دستبوسی و پابوسی شاه و فقيھی است و ن�ه بان�دبازی و چه بشوم، نه برا
  . بندبازی گذشتن از بعضی عفت و طھارتھا

خواھ��د  ب��اور کني��د؛ چ��ه خوش��تان بياي��د و چ��ه نياي��د، خيل��ی دل��م م��ی
ني��ستيد؛ ش��ايد بت��وان ش��ما را پي��شوای » پي��شوای آزادی«برايت��ان بنوي��سم ک��ه 

گ�ر جوان�ان قديمن�د و يک م�شت ج�وان ن�ا اگ�اه و پرش�ور خوان�د ک�ه ح�ا= دي
ھاش�ان در ش�رف اي�ن  اند به ديار فعلی شما و خيل�ی ھاشان رخت کشيده خيلی
  .کارند

ان���د ک���ه  ھ���ا ح���ا= آنق���در پي���ر و پات���ال ش���ده خيل���ی از اي���ن خيل���ی
ھ��ای جامان��ده از  ان��د عينھ��و م��وزه ش��ان تقريب��ا تعطي��ل اس��ت و ش��ده با=خان��ه

کيل�و عک�س رن��گ ی م�صر؛ ج�ز چن�د ص�د  دوران ھ�رودوت و اھ�رام ث%ث�ه
خواھن�د از  ح�رف ک�ه م�ی. ی سياه و سفيد، چيز ديگری يادش�ان ني�ست پريده

افتد و ھی باي�د  مرجع تقليدشان، يعنی شما بزنند، آب دک و دھانشان راه می
ھ��ای چھار=ي��ه دور دھان��شان را از ت��ف مبارک��شان پ��اک  ب��ا دس��تمال کاغ��ذی

ني�ست، اگ�ر ب�ود حا= جای شکرش باقی است که آب دھان�شان تب�رک . کرد
  ريختيم؟ چه خاکی بايد به سرمان می

�ھدای «��يعيان و ش��ان ش��رک آب دھ��شوا«تب��ن » پي��تان اب�دم قبرس
  » دی ھا بابويه يا احمد آباد، کيلويی فروشی؛ آی بدو بابا، از دست می

  !بازار سياه تف متبرک
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حکوم��ت » بران��دازی«اينھ��ا برخ��ی از ش��يعيان ش��ما ھ��ستند ک��ه ب��ا 
ھ��ا کب��اده ک��ش ھم��ين حکوم��ت  الفن��د؛ کل��ی از ھم��يناس��%می ب��دجوری مخ

دوست داريد اس�م چندتاش�ان را بب�رم؛ آن کدام�شان ب�ود ک�ه . اند اس%می بوده
ی حکومت اس�%می ش�د؛ ک�ريم س�نجابی؛ و آن يک�ی ک�ه وزي�ر  وزير خارجه

کارشان شد و طفلک را بعدھا بدجوری ناکار کردند؛ بله؛ داري�وش فروھ�ر 
دادي��د کب��اده ک��شان ش��يعيانتان  چگون��ه اج��ازه م��یگ��ويم؛ راس��تی ش��ما  را م��ی

  ھا باشند؟  چاقوکش
اش  ھرکسی ھ�ر ک�اری در زن�دگی. دانيد ما ملت بدبختی ھستيم می

ی ش�ھدای  رود در رده شود ش�ھيد و م�ی کرده باشد، اگر بدجوری بميرد، می
اش ھمين حسين ف�اطمی، رفي�ق دي�ر  کرب% و عاشوراھايی اين چنينی؛ نمونه

    !و دور شما
مان�د و چن�د خ�روار خ�اطره، در  ی ما تنھا سنگ قب�ری م�ی از ھمه

ی آنانی که دوستمان دارن�د، و چن�د يادگ�اری دس�ت اي�ن و آن؛ و چ�ه  خاطره
آفت�اب حت�ی در غ�رب ھ�م خيل�ی زي�ر . خوب که زندگی درستی ک�رده باش�يم

ی خدا ھم يک ع�الم مفت�ی و م�% و محت�سب  آنجا ھم که ھميشه. ماند ابر نمی
ھ�ا گ�ل  ی اي�ن خ�اطره اگر ب�ه روی ھم�ه. اند که گل روی آفتاب بمالند دهايستا

ھ�ا  رسد روزی که ديگر دفتر و دستکھا در اسباب کشی ھم ماليده باشيم، می
ش���ان  ھ���ای بيق���واره رون���د و خودش���ان، ض���د خودش���ان را در آس���تين ل���و م���ی

  !پرورانند؛ باور کنيد می
ان بنوي�سم؛ اگ�ر آقای م�صدق ن�ازنين، خيل�ی حرفھ�ا دارم ک�ه برايت�

ي��افتم؛ ب��از ھ��م خ��دمتتان خ��واھم رس��يد؛ فع��% ش��ب و روزت��ان در » ام��ان«
  !وعده داده شده از سوی آخوندھا خوش» بھشت«

  
  با احترام و بدون پيژاما شلوار

  نادره افشاری
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