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  اشارة پيشگفتارانهيك 
  

مانند آدمی که حس کند يا دانسته باشد که دارد به آخِر خطش می 
 چن;ين ح;ال و ھ;وايی، مرت;ب ک;ردن ب;ارسد، يکی از مشغله ھايم 

کارھای نوشتاری ام اس;ت ھمچ;ون ک;سی ک;ه حرف;ی زده باش;د و 
، خود آستين باB م;ی زن;د و ودکه حرفش شنيده شباشد در پی آن 

فھ;;ايش زحمت;;ی ب;;رای ن;;ه اينک;;ه ب;;ازگويی حر! ج;;انش را م;;ی کن;;د
بلک;;ه . دنک;;سانی باش;;د ک;;ه ي;;اری ي;;ا ي;;اوری او را ب;;ر دوش بک;;ش

  . کارش را تا آنجا که می تواند، خودش انجام دھد

بحِث خوب يا بد بودن يا چه می دانم نشانه ھای پري;شانفکری و  
کمترين خوبی اي;ن ح;س . اصK نيست..... آشفتگی ھای روحی و

، س;عی ! حت;یش از ھ;ر ثاني;ه، ھ;ر نف;س ک;شيدنیدم; آآن است که
  .د لذت ببردمی کن

 Kوقتی چيزی که به اختي;ار آدم ني;ست چ;را آنچ;ه ؟!می دانيداص 
   ؟!خراب کندرا  اختيارش است،  بهکه

ھ;;;ر چ;;;ه ھ;;;ست، چن;;;د داس;;;تان فارس;;;ی ھم;;;راه ب;;;ا ھ;;;ر روی ب;;;ه 
يادداش;تھای گاھگ;;اھی ام را در اي;;ن مجموع;;ه گ;;رد آورده و پ;;يش 
از اينک;;ه در انب;;وه بايگ;;انی کارھ;;ايم ناپدي;;د ش;;وند و ب;;ه تيرغي;;ب 

 يادداش;;تھا را از آن نگ;;اه در اي;;ن .گرفت;;ار آين;;د، منت;;شر ک;;رده ام
مجموعه آورده ام که برخی از اصالت و حس بکری برخورداند 

  .اندو حيفم آمد جايی نگذارم تا باقی بم

  

  با مھر

  آوايیگيل 
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  1سرگشتة خيابانِ كُلنراشتقاسه
  2013 سپتامبر 5 - 1392 شهريور 14پنجشنبه 

  
  
  
  
  
  

 كولـه وار اسـت كـه در كنـار او            ي اش، بقچـه ا    يي دارا تمامِ
 ي پـا ي اش جـا ي بلند خاكسترشير.  كندي اش م يهمراه
 و پوسـت آفتـاب      شانيـ  پر ي رفته را پوشانده اما مو     يسالها

 اديـ  كه بر او رفت فري و فراز عمر   بيسوخته اش خبر از نش    
 يي و چروكهـا   ني با چ  نشيانگشتان زمخت و چرك   .  كند يم

ــوم چيكــه هــ  از گــرد و خــاك و دود و چــرك ستيــ نمعل
 توتـون  د،يـ  نماي را مـ ي دردآوريريـ  پ ايـ  ست   يابانخوابيخ
 به  ي و آه  راندشي تا بگ  چاندي پ ي م ي كاغذ انيم را در    گاريس

 كه دم   يي با ازدحامِ تراموا   يچندان فاصله ا  .  هوا بدهد  يآتش
 زديـ  ري مروني و انبوه مسافران  را ب      دي رس يبه ساعت سر م   

 دنِي كـش  غيـ  ترمـزش انگـار ج     يصـدا .  نـدارد  لعـد،  ب ي م اي
 كند كه نه از سر وحشت باشـد نـه از            ي م ي را تداع  ينابگاه

  . آوار شده بر سرشيسسر هرا

                                                 
1   Kölner Straße ناِم يکی از خيابانھای شھر کلن در آلمان است .  
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هـر روز دو بـار      . ستي جا ن  چي ماتش همه جا هست و ه      نگاه
 آمـد و    الِيـ  خ ي بـ  ي ترام، گوشه ا   ستگاهيسر ا . شينمي ب يم

  . شماردي ماليشدگان خ
.  كـنم  ينگاهش مـ  . مي آ ي و كوفته  دارم از سر كار م        خسته
امـا  .  كـنم  يواري تا قاب د   رمي از او بگ   ي خواهد عكس  يدلم م 

 شوم و دور از فقـر       كي به او نزد   ييا چه حال و هوا    چطور و ب  
 از  نكـه ي ا زد،ي ر ي م شي كه از همه جا    ي ا ي و آوارگ  يرانيو و 

!  ستييجراخود ما! رمي از او بگياو بخواهم اجازه دهد عكس  
فقـرِ او امـانم را      .   كند ي زنم اما افاقه نم    ي م بيبه خودم نه  

 كنم ي ماديربخود به هزار درد ف. بجان آمده ام.  برديدارد م
 بـر جـان     يكه فقر چقدر زشت است و چقدر زشت تر وقتـ          

 تـوانم فقـر را از   ي؟ مگـر مـ  ! چه كـنم ي ولندي نش ي م يآدم
 ي؟ كجـا  ! پاك كنم  ر روزگار  نابراب   ني در ا  ي زندگ نيصفحه ا 
 دي شـا  مي گو يبخود م . مي آ ي با خودم كنار م    ي؟ ول !كارم من 

 ي ا يربـان  مه ي بتوانم لحظه ا   مانهي  خوش و بش صم     كيبا  
 رونـد،  ي و م ندي آ ي كه م  ي تفاوت ي ب ي انبوه آدمها  انيرا از م  

  .به او بچشانم و خوش به حالش كنم
 شيمـاجرا .  خواهم با او حرف بـزنم    ي وقت است كه م    يليخ

 ي كه به عكس   ارمي از   دني چون به محض شن    ستي ن اديهم ز 
 ي آشـنا  ني است، هم  ازي داستانش، ن  ي خانمان برا  ي ب كياز  

 رفت و آمد من به نظـرم آمـد و از همـان             ري مس هر روزه در  
 يعكـس خراب تـر از مـن،        ني گرفتم كه از هم    ميوقت تصم 
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 انيـ  بي آشفته كه براشي مو و ر و با آن چهره زمخت      رميبگ
.  داشتي و تناسب كاملي آمد، همخوان ي كه الزم م   يمنظور

 ي مـ  بيـ  گفـتم و نه    ي رفتم و مـ    يهر روز با خود كلنجار م     
 ي مـ  كيـ  آنكه حواسم باشد داشتم بـه او نزد        يامروز ب . زدم
  .شدم

 به گـردنم    ي پستچ ني ام كه  مانند خورج     ي دست في ك انِيم
 داشته باشم به    يزي چ ،يگاري س دي گردم شا  ي است م  زانيآو

 انيـ او تعارف كنم و سر صحبت را بـاز كـنم امـا  چطـور م                
  !رمي كند بخواهم از او عكس بگي كه دارد سر منهمهيا
از پنج صـبح    . خودم خسته ام  .  زنم ي به او م   ي دور لبخند  از

 كردم  ي كردم و صندوق پر م     ي وقت روز داشتم كار م     نيتا ا 
 اند و خودم هـم      ي نابرابر ني هم ي پا كي كه   يي همانها يبرا

 ي نه چندان خوش بـه حاالنـه مـ         ي ام را با گذران    يزورِ بازو 
 هـر   يشن چا زي به آنها ن   دنميفروختم تازه چنگ و دندان كش     

  .كارم بوده استروزه 
 به  ي جور كي يهر كس . ستي ن دهيچي پ ادي داستانش ز  خوب

 ي ها و نمادها برخورد مـ      دهيروزها و برخوردها و آدمها و پد      
.  كنـد  ي خـو مـ    شي و نگاهها و باورها    لهايبه همان تحل  . كند

 خاطر را با خود دارد همـان        تي رضا انهي م ني كه در ا   يزيچ
 را بـا  عـه  و جامي كـه زنـدگ    ست ي انسان ينگاه و باورداشتها  

 خانـه   ي انـسان  چي و بخواهم كه ه    رمي بگ ي پ يچنان ساختار 
 و اهانت   ي را به برابر   شي جا ينابرابر.  پناه نباشد  يخراب و ب  
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 نيچقدر بـا چنـ    .  را به كرامت انسان بدهد     شيبه انسان، جا  
 بـه   ايـ  ام   دهي آه كـش   ايـ  كلنجار رفتـه و        يحس و باورداشت  

 روزگـار و    نيـ  ا ةروز آنچـه در هـر       تيـ  دور از واقع   سميداليا
؟ !ستيـ  چـاره چ يول! جهان دور و برم است، پوزخند زده ام       

 يوقتـ .  كرد دي شود كرد، هرچند كوچك هم با      ي كه م  يكار
تا درمـان  .  شود از آن كاست   ي  را درمان نشود كرد م      يدرد

 خواهـد بـود   ايـ  و چطور است ي داند كي چه  م  يبشود كس 
 انجام دهم،   نم توا ي االن م  نيم است كه امروز ه    نيمهم هم 

  !انجامش دهم نه حرف بلكه عمل
 ني نداشـتنِ چنـ    ايـ  دسـت برداشـتن      ي از فلسفه بـاف    خوب
. افـت ي ي كه بشود از آن خالص     ستي ن ي كار ي درون يجدلها

  ! است و من هم كه خداوندگار جدل و چالشمني هميآدم
  با او  يعزمم را جزم كرده ام تا گپ      .  نمانده به او برسم    يزيچ

 همـه   نيـ ؟ ا !ديـ ني ب يمـ . رمي از او بگ   يبزنم و سرانجام عكس   
ـ  دييـ  بگودي؟ شا! عكس گرفتن  كي يجان كندن برا    ي كـه ب

 از  ي درآمد ساز كنم، عكس    شي پ نهمهي ا اي شوم   كيآنكه نزد 
 خواست اي ه بدون اجازنكهي كار را ببندم اما اة و چانرمياو بگ

 رميزه بگ  از خودش اجا   ديبا.  دهد يخودش باشد، دلم راه نم    
  . خودش  بخواهدديبا
 ي سـر كيـ  آدامس و يبسته ا.  گردمي ام م  ي دست في ك در
 ي بـه دسـتم مـ      گاري سـ  ي همراه با بسته ا    ي شخص يزهايچ

حاال چرا آدامس را    .  آورم ي را در م   گاري س اري اخت يب. خورند
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 در  گاري سـ  دي دانم شا  يخودم نم !  پول ي حت اي ام   اوردهيدر ن 
 ناخواسـته بـا     دي شـا  ايـ است   مناسب تر    يي برخوردها نيچن

 را گاريعادت هر روزه تناسـب دارد بـه هـر حـال پاكـت سـ              
 تعـارف   يگاريسـ . دمي كـردم بـه او رسـ       يهمانطور كه باز م   

لبخنـدم مجـابش كـرد كـه        .  شـد  رهيـ به چشمانم خ  . كردم
نگاهش پر از تعجـب بـود       .  نگاهم  كرد   ييبا خوشرو . رديبپذ

 شـده   كي او نزد   در گذر چرا من به     ي آدمها نهمهي ا انيكه م 
  . كنمي تعارفش مگاريو س

 يگاري به لب گذاشتم او هم سـ       گاري چمباتمه زده س   كنارش
  : گفترانمشيبرداشت تا بخواهم بگ

  ! تونم نه  بگمي قشنگت نمي به اون چشا-
  ؟ي چرا  نه بگ-
  . دارمچي پگاريس.  كشمي نمگاري سني آخه من از ا-
 يكـه دار  ي جـور ريـ  دستت بگ نطوريخوب نكش هم  !  آها -
  . كشمي رو نمگارميمن هم تنها س. ي كشيم

 يلبخنـد انـسان   .  را به من داده اند     اي زد كه انگار دن    يلبخند
 ايـ  آوار شده است، به اندازه همه دن       يراني آن همه و   انيكه م 

 لحظه دور شدن از آن كي لحظه لبخند كي. دي ارزي مميبرا
 لحظه  كي. فقرِ زشت و آزار دهنده كه تمامش را گرفته بود         

 بـودن از    ور لحظـه د   كيـ !  انسان به انسان   يِ مهربان دنيچش
  . كندي مدادي انسان كه دارد بيگانگي همه بنيا
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 راهني و پ  دي با كمربند سف   نيشلوار ج .  نشسته بودم  كنارش
 ي سرد كـه بـاد  ي روزهاني خاصِ اةقي جل كيگلدار نازك و    

.  بـه تـن داشـتم      ندش،ي گو يم) گرمكن بدن  ( 2مرِ سرخ روا
 نـك ي رهـا  كـرده از پـشت ع         مي شانه ها  ي را بر رو   انمسويگ

 هـر   ي ناآشـنا  يغلط اندازم همه جا بودم اال همانجا با آشنا        
 سميـ دالي و ا  ي ذهن يرهايتصو.  پرواز كرده بود   اليخ.  ام روزه

  رفته بـود كـه       ادمي.  زد يخوش به حاالنه ام داشت نقش م      
.  شـده بـودم   مانيپـش . رميـ  بگ ي خواسـته ام از او عكـس       يم

 از او گـر ي ديي حال و هواگري دي روزگري دياستم در وقت  خو
 م شدم بروم كه ناگهان چشم  يداشتم  بلند م   . رمي بگ يعكس
  خانمـانم تنداتنـد داشـت      ي افتاد كه از من و مرد ب       يكيبه  

  ! گرفتيعكس م
  

  .همين
 

 

  
  
  
  
  

                                                 
2 Body warmer  
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  تنهايي
  2013 اوت 18 -1392 مرداد 27 كشنبهي

  
  

ير بال مي بارد و دمار از جان وقتي از همه جاي اين روزگار ت
و جهانت در مي آورد، همينكه حس كني دلي مهربان هواي 
ترا دارد، مثل اين است كه در سترونِ كارزارِ نفسگيري كـه            
ميان مرگ و زندگي داري مي جنگي، جرعة زاللي به كامت        

همين ستروني همين نفـسگيري     . مي رساند، زندگي همينه   
زنـدگي  . ة مـرگ و زنـدگي سـت   كارزار همين ستيز در ميان  

تمامش كارزار است همه دارند مي جنگند هيچكس نيست         
ستروني اش فقط نتيجه    . كه نجنگد يا در حال جنگ نباشد      

بخش نبودن تالشها و ستيزهاي فردي نيست بيگانگي ميان         
انسانهاست كه در اين كارزار، آدمي مي پوكد از تنهايي اش           

نـازايي  . گذار مـي دهـد    و دارد جان به جاري بي ترحم اين         
تـازه ايـن زمـاني      . دردباري كه انسان ميان انسان مي كـارد       

ست كه در خاك آشنا، هواي آشنا، كساني آشنا، آشـنان بـا             
زبانت آشنا با نگاهـت آشـنا بـه سـرزمينت آشـنا بـه آب  و              
خاكت با توست كه بي حرف و ايما و اشاره اي ميان انسان،             

ي بيان، ميان انسانهاست    يك اشنايي ي ناگفته، بي تعريف ب      
اما وقتي در همه نماد ناآشنا و بيگانـه باشـي، بهتـر در مـي            
يابي كه اين روزگار چطور دمار از جـان و جهـان آدمـي در               
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مي شوي يك قطعـه از يـك پـازِل تـصويري كـه              . مي آورد 
شكل و شمايلت در ميانـة ايـن پـازل بـا همـة نـاهمگوني،                 

جان مي آيـي كـه   همگوني ي تحميلي مي گيرد و وقتي به    
هر روز ماجرا همان است و روزگار همان با روالي كه درونت            

يـك تكـرار    . غوغايي بپاست اما آب از آب تكان نمي خـورد         
  . تكرار تكرار

غربت هم كه باشي دلت مي گيرد نمي دانـي بـه سرنوشـت            
انقدر يك . خودت يا اين روزگارِ بي همه چيز گريه ساز كني       

 شده كه تكرارها آه از نهادت در نواختي ي همه چيز روزمره  
هيچ چيـز چنگـي بـه دل        . همه چيز تكراري ست   . مي آورد 
حتـي  ! همـه اش تكـرار    . هـيچ تـازگي اي نيـست      . نمي زند 

كشته انـد، زخمـي شـده    . خبرهاي روز هم تكراري شده اند 
اند، گرفته اند، برده اند، دزديده اند، ويران كرده انـد، سـگي     

نده زخمـي اي را آمبـوالنس سـر         پر. رها شده پيدا كرده اند    
موشـي  . گربه اي اشـتهايش بـاز شـده       . رسيد و نجاتش داد   
. واي هـوا بـد اسـت      . آه هوا خوب است   . پشتك وارو مي زند   

هيچ چيز تـازگي    ! نه. بيكاري، بحران، بزن بكوب، بگير، ببند     
تكرار از پي تكرار آدمي را در چرخة يكنواختش خورد . ندارد

بـا ايـن همـه ميـان چـه كـنم چـه              .  وا مي مانـد   . مي كند 
سـراغ كمـد    . بلند مي شود  . نكنمهايش، بخود نهيب مي زند    

زير پيراهنها و پيراهنها را يكي يكي جابجـا         . لباسها مي رود  
لباس خانـه   . شلوارهايش را يكي يكي كنار مي زند      . مي كند 
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عـضله هـاي    . بخودش نگاهي مي اندازد   . اش را در مي آورد    
ر كه ديگر نه از مـوي سـياه بـر آن            وارفته، سينة زماني ستب   

برچينهـاي پوسـت    . خبري هست نه سختي و ورزيدگي اش      
وا مـي  . پهلويش را مشت مي كند   . شكمش دستي مي كشد   

. رود از چربي اي كه زير پوستش تلمبارشـده، داد مـي زنـد             
جمـع شـده،    . بخودش نگاه مي كنـد    . مقابل آينه مي ايستد   

چطـور  . زل مي زند  مات بخودش   ! چيزي به وارفتگي نمانده   
روزگاران سالهاي  . ؟ لبخندي مي زند   !؟ چه وقت گذشت   !شد

سـالهاي  . روزگاران جواني كـردن   . شور و عشق و بي پروايي     
سالهاي با ياران هميشه يار كه سـر از پـا           . مستي و مهرباني  

دسـتي بـه    . به آمادگي داشتن نداشـتن نبـود      . نمي شناخت 
رفتن بود كه   . كجايش مهم نبود  . موها مي كشيد و مي رفت     

نه وسواسي به چه و چگونه بودن نه پروايي         . او را مي كشيد   
؟ هر چيزي ارضائش !اما حاال چه. از گذر زمان و پيرانه سري

كمد لباسها هيچ . لباسها زود خسته اش مي كنند  . نمي كند 
لباسها بتناسب . وقت رنگ مرتب بودن و شسته رفتگي ندارد

  . چروكندپوشيدنشان اطو شده و بي چين و 
لباسهاي تكراري را با خـشم بـه        . از برابر آينه كنار مي كشد     

  :بخودش مي گويد. كناري پرتاب مي كند
  !خسته ام كردند.  بندازمشان دور-
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لباسـهاي  . لباسهاي كمتر پوشيده شده را بيرون مـي كـشد         
. مهماني رفتن و رسمي بودن  را يكي يكي بيرون مي كـشد      

  :نجواكنان مي گويد
  ؟ !؟ روز مبادا كدام روز است!همشان چه كار مي خوا-

شلوار، زير پيـراهن، پيـراهن، حتـي        . بهترينش را مي پوشد   
موهاي آشـفته اش را شـانه       . بخودش نگاه مي كند   . كمربند
. بهتـرينش را برمـي دارد     . سـراغ عطرهـا مـي رود      . مي كند 

. رايحه مورد عالقه اش را بـه نفـسي عميـق، هـا مـي كنـد                
آرام بطرف كمد   .  را دستي مي كشد    صورت اصالح شده اش   

دسـتة  . مـي پوشـد   . بهترينش را بر ميـدارد    . كفشها مي رود  
تلفن همـراهش، سـاكت و   . كليد در دستانش بهم مي خورد  

كجـا  . بيرون مـي زنـد    . صامت در جيب شلوار لم داده است      
بـار؟ چيـزي    ! برود؟ مركز خريد؟ چيزي نمي خواهـد بخـرد        

ز شـهر پرسـه زدن؟ كـه        خيابانهاي مرك ! خوش ندارد بنوشد  
هـيچ  . سر مي گرداند  . دم در اين پا آن پا مي كند       ! چه شود 

يعني كسي نيـست تـا كـسي بـه          . كس به هيچ كس نيست    
نه صدايي نه جنبنده اي نه حتي پرندة هميشه         . كسي باشد 

  . گرسنه كه سيرايي ندارد
چارديواري اش همچنـان بـا      . در را باز مي كند    . برمي گردد 

از . به در و آينه چـشم مـي دوزد        . ش است آغوش باز منتظر  
پـشت ميـز، روي     . وارد اتـاق مـي شـود      . كنارش مي گـذرد   

لـم مـي   . صندلي اي كه ديگر غالبش شده است، مي نشيند        
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پا روي ميز، كشيده، از پنجرة هميشه گـشاده اش بـه            . دهد
آسمان نه آفتابي نه ابـري، راه بـه راه          . بيرون خيره مي شود   

  .نقش مي زند
. نانكه ديوانه وار همه چيـز را بهـم بريـزد، مـي وزد         باد نه چ  

شـاخه هـاي چونـان مـستي        . برگها بر شاخه ها مي رقصند     
. ديوانه مست، تلو تلو خوران گرد تنة درخت تاب مي خورند         

گاه چون . تكه هاي ابر بر بال باد نشسته، آرام آرام در گذرند
پرده اي بر خورشيد عالمتاب كشيده مي شوند و درخـشاني      

وز را به هواي باراني مي نمايانند، گـاه گـستره اي آبـي در              ر
چشم انداز مي نهند كه مي خواهد دست از هم بـاز كنـد و               
هواري مستانه بكشد چنانكه نه دري ست نه همسايه اي، نه 
دوري اي ست نه غربتي كه نشسته است در آن يادمانهايش          

  .را مي شمارد
ه چيـز را بـر خـود        ميز كارِ يارغار، مثل هميشه صبورانه هم      

بهـم  . بـه او زل مـي زنـد       . سينه باز، نگاهش مي كنـد     . دارد
بيشتر حـسش   . ريخته و  آشفته اما گل به رويش نمي آورد         

مي كند گاه گوشه اي در پاي جنباندنِ بي هوايي از او، تنه             
گاه محكم و اسـتوار تكيـه گـاه دسـتهاي           . اي به او مي زند    

نده انديشه هايش را پر     اوست با هزار كاري كه مي كند و پر        
  . مي دهد

زيرسيگاري هنوز  جا دارد و يادش مـي انـدازد چقـدر دود              
تلفن چنان ساكت و صامت برابـرِ او شـكلك در           . كرده است 
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پنجره، باز ! مي آورد كه از سنگ صدا در مي آيد اما از آن نه
واگويـه  . هم مرزِ ميانِ او و دنياي بيرونش را واگويه مي كند          

ه يك پايش در اكنونِ اوست، يك پاي ديگـرش          اي چنان ك  
و .  به هر ناكجاي ياد و خيال و ديروزها و فرداهـايش اسـت            

. اين هم بسته به حال و هوايش دارد كه كجا سـرك بكـشد             
گاه سر از آشپزخانه اي در مي آورد كه نجواي مهربان مادر             
تنها صداي روزهاي باراني و بيكاريست، گاه سر از كوي يـار            

ورد و انتظار يك ديـدار، يـك لبخنـد، يـك عـشوة              در مي آ  
گاه روزگارِ كوهـĤوارِ  . دلبرانه، كه دنيا را انگار فتح كرده است  

سالهاي دربـدري در خـاكي كـه بهتـرين آرزوهـا و اميـدها               
داشت برايش و همينطور است گذر از اين جا و آنجا، از اين             
 ياد تا آن ياد، خيالش را مي كاود و ناگهان يادش مـي آيـد              
كه پكي بزند و دودي هوا كند و موسـيقي اي هـم چاشـني         
اش كه آه نا خودآگاهش ريتم نوايي مي شود كه بـه گـوش              

  .جانش جاري مي شود
فكر مي كند زنگـي بزنـد و خبـري بگيـرد از يـاري رفيقـي         

هر ! بگويد كه چه  . ياوري همراهي اما چنگي به دل نمي زند       
گريبان اوضـاع و    كسي به نوعي در چنبرة زمانة ما دست به          

احوالي ست كه ميانة آن چه جاي گفتني در چنين حـال و             
  . هوايي ست

به . ، گاه تنهايي حسودترين همراه آدمي ست      !اصال مي داني  
تنهايي غول مهربـاني    . هيچ كس و هيچ چيز امان نمي دهد       
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ترا به هـزار مهمـاني ي       . ست كه همة ترا در خود مي گيرد       
هزار امـا و    . ت را وا مي كاواند    كوله هاي . خود خودت مي برد   

تنهـايي زشـت    . امانت نمي دهـد   . اگر و شايد را وا مي رسد      
تنهايي . تنهايي يك دنيا شلوغي ست    . تنهايي زيباست . است

تنهايي بهترين آواهـاي    . يك كوه سكوت در تو آوار مي كند       
تنهايي دردناكترين اندوه را بر سـرت مـي         . ترا هوار مي كند   

ت مـي كنـد       . قَت مـي كنـد    تنهايي خلّا . كوبد تنهـايي نازايـ .
تنهايي چون فيل به گوش . تنهايي همه كارة هيچ كاره است

تو آويزان مي شود و گاه سبك چون ابر ترا مي كشاند چنان 
كه خوش بحاالنه در گستره دنياي خيالت سفر مي كني گاه 
چون ژرفاي نفسگيري ترا در خود چنان فـرو مـي بـرد كـه               

. تنهايي، تنهايي ست  . باره آرزو مي كني   خفه شدنت را هزار     
تنهايي همه چيز و    . به همه چيز مي ماند و به هيچ چيز هم         

  .هيچ چيز است انگار
در اوج هوشياري، داشـت خُلبـازي اش را دل مـي داد كـه               

صداي زنگ تلفن مانند رعدي كه همـه        . تلفن زنگ مي زند   
گوشـي را  . جهانش را پر كند، در گوشش واخوان مـي شـود   

بي آنكه رو برگرداند يـا تكـاني بخـورد، وا مـي             . نمي دارد بر
زنگ تلفن پس از چند بار صدا در آوردن، قطع مي           . دهدش

رو برمي گرداند اما لحظه اي نمي       !. قهر مي كند گويي   . شود
يعنـي  . همين كـافي سـت  . گذرد دوباره صدايش در مي آيد  

همين دو بار به صدا در آمدن زنگ تلفـن كـافي سـت كـه                
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گوشي تلفن را   . ي دمش را جمع كند و به كناري بخزد        تنهاي
صداي مهرباني آنسوي خط گل از گلـش وا مـي       . برمي دارد 

  :بي آنكه بداند با صداي گرفته اي مي گويد. كند
همـين صـداي مهربـان رو كـم         .  چي به موقع زنـگ زدي      -

  !داشتم
  ؟! چي شده مگه-
  ! هيچي-
   پس چرا صدات انگار از ته چاه در مياد؟-
  !شايد باز خُلبازيم گل كرده.  هيچي-
حاال جـدي بگـو چـي       ! اگه اين باشه كه خوبه    !  چي خوب  -

  شده؟
تازه غربـت   ! اين تنهايي داره دمار در مياره     .  هيچي نيست  -

  !هم كه ول كن ماجرا نيست
؟ اين همـه سـال ديگـه عـادت هـم            ! اي بابا باز هم غربت     -

ي كنم غربـت  فكر م! نكرده باشي بايد غربتي  شده باشي كه    
  !ديگه جفتت شده! اگه نباشه،  دلت واسه اش تنگ مي شه

  :با همان حالت خنده مي گويد. خنده اش مي گيرد
! حرف نميخـوام  !   بجاي اين حرفها بلند شو بيا هيچي نگو         -

  !خودت رو ميخوام
  

 .همين
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  ياداشتهاي گاهگاهي
  

١  
  ....سكته

  
   ام دكتر؟يرفتن:  گمي  دكتر مبه

  !ممكنه: دهي مجواب
 اميـ تـا ب .  هـست يي خبرهـا كيـ  گفت كه باورم شـد      يجور

 رو كاناپـه درازكـش      نطـور ي بگم، گفت حرف نزن هم     يزيچ
 كرد،  ي داشت فكر م   كهيفشار خونم رو گرفت، در حال     . بمون

 آرومش كنم گفتم    نكهي ا يسكوتش منو به شك انداخت برا     
   ام؟ي واقعا رفتنيول.  دكتر  راحت باشريسخت نگ

   ممكنهگفت
.  كرد ي آن چنان  ناتي معا ي فشارخونم  رو گرفت و كم      وبارهد

   ام دكتر؟ي بازشد گفتم موندنيرنگ چهره اش كم
   ممكنهگفت
  ه؟ي چنهي پعانهي معاني پس اگفتم
 ي سـرما خـورده باشـ      اي ي كرده باش  ي حركت هي ممكنه   گفت

  ستي ني مهمزيچ
   بخورمدي بايزي چيي داروگفتم
  ميدي دارو نماديما در هلند ز  دندي دارو مادي زكاي تو آمرگفت
  ستمي نييكاي دكتر من امرگفتم
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  ي هستيي كجاگفت
   امي هلندگفتم

   كرد و گفتي خنده دلچسبهوي
Je leef nog jonge.. je ben steen gezond ha 

ha ha  
مثـل سـنگ    ( ي سـالم  يلـ يخ!  پـسر  ي مان ي هنوز زنده م   تو

  )يسالم
رنـه   نبـود وگ   ميزيـ  چ ي دلم گفتم خوب شد راست راسـت       تو
  ! كردي دكتر چارچرخم رو زودتر هوا منيهم
  

 ٢٠١٣ مارس ١٢نيمه شب 
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2  
  مست مست

  
چنان مـست كـه روي پـايم بنـد          . مست مست راه مي افتم    

تنها چيزي كه در اين حافظـه بـاختگيِ محـض بـه             . نيستم
دهنم مي رسد، اين است كه ماشين را جايي بگذارم و پياده  

اجراي شـب اسـت و مـن        بروم تا كجا و چقدر پياده رفتن م       
  . هستم و راهي كه به آن ذره اي هم انديشه نمي كنم

از هـيچ   . دور و بـرم را مـي نگـرم        . لحظه اي بخود مي آيـم     
موجود زنده اي نشاني نيست مگر صداي هر از گاهي پرنـده   
اي رميده از جاييكه در اين شهر ساحلي يك پـاي هميـشه             

خـت و   صـداي گـاه زم    . ي زندگي و زنده بودن شـهر اسـت        
خشني كه انگار با همه ي شهر سر جنگ دارد، سكوت شهر          

  . را به هيچش در هم مي شكند
گاه گاه ماشيني از دور چراغش سويي مي زند امـا بـه مـن               
نرسيده سر كج مي كند به خياباني كه مسير اصـلي ورود و             

. چرخ مي زنـد و از نگـاهم دور مـي شـود      . خروج شهر است  
يسه چرمي بيرون مـي كـشم،       پيپ ِ هميشه پاي من را از ك       

دم گـرم   . مـي گيـرانمش   . مقداري توتون در آن مي گـذارم      
همراهي اش چنان به دل مي نشيند كه خنكاي شب در آن     
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سكوت دلنيشن اش خيال مي پراند در آدمـي كـه دل داده             
مستي هـم وقتـي  زشـتي هـاي روزگـار را بـه            . باشد به آن  

اي حـال در كجـ    . حاشيه مي راند، احـساس گـل مـي كنـد          
تاسيانگي خود را يافته باشـي، خيـال مـي دانـد و احـساس          

شـگفتي عجيبـي    . هيمه وارت كه به جرقه زبانه مـي كـشد         
  .ست مستي يا مست
بي خيال ِ هرچـه و      . تلو تلو مي خورم   . روي پايم بند نيستم   

دلتنگي ي هميشه آتش بـه جـان        . هركس، تاب مي خوردم   
 خوشـي   حس. حسي مي دواند در من    ! من، عزيزتر مي شود   

. خوش تر از آن اينكه هيچ كس به هيچ كـس نيـست            . دارم
نفس در هواي آزاد همه ي زنـدگي اگـر نباشـد، زيبـاترين               

چه خوش به حال من است كه كسي دهانم        . بخش آن است  
با قدمهايي كه مرا به كودكي تازه راه افتاده مي ! را نمي بويد

سوي دريـا   نماياند، بي آنكه بخواهم يا بدانم بجاي راه خانه،          
مي رود، مرا مي برد به همانجايي كه سالهاي دوري را با من 

  قسمت كرده است 
خنكـاي  . رو به روي دريا بر روي سكويي سنگي مي نـشينم      

چيـزي روي ماسـه در      . دريا در همه ي جانم سر مي كـشد        
روشناي گريزپاي، مي نويسم، بي آنكه بخوانمش، دنباله اش       

فاعل و مفعولش فكر نكرده ام را مي گيرم هنوز به به فعل و 
كه بازيگوشانه موجي از گرد راه مي رسد و قاه قاه خنده ي             

امان هم نمي دهد بخود . دريا، هرچه نوشته ام پاك مي كند
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. بيايم و پا پس كشم يا كه از رها شدگي اش در امان بمـانم          
مـي  . زماني بخود مي آيم كه تا زانو مرا در خود فرو مي برد            

صدايي هر از گاه بگـوش مـي        . ساحل نيست كسي در   . مانم
يعني در حال و    . رسد پرنده است يا چيزي كسي، نمي دانم       

بـه كرانـه ي محـو    . هوايي نيستم كه در يابم چه صداييست    
انبوهي از افشان شب تا سوسو ي سـفيدي         . خيره مي شوم    

دريا در آغـوش  . گاه به گاه دورهاي دريا دامن گسترده است    
؟ !تهايي دريا، دل بـه دريـا داده اسـت         شب، يا شب در بي ان     

  ؟!بروم بمانم. فرقي هم نمي كند. معلومم نيست
! شـب و مـن و دريـا       ! هنوز وقت آن نيست اين پا آن پا كنم        

  !زده بسرم انگار
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3  
  ! ي اگر باشد، خوش نيستآدمي را درد

  2013 هي ژوئ2 -1392 ري ت11سه شنبه 

  
  
  

ي اينكه بودنـشان    ها، فقط برا  !بعضي دردها مانند بعضي آدم    
مثل يـك ساديـسم     . معنا داشته باشد بجان آدمي مي افتند      

مثل اينكه درونمايه، ماهيت، اصل و ! يا يك آزارِ مردم آزارانه
پايه شان درد دادن و آزردن و ويـران كـردن اسـت و بـراي             
همين هم هستند يا مي آيند و نيششان را كـه زدنـد، مـي               

نبش و تكان و حركتـي      هيچ ج . دو هفته پدرم در آمد    . روند
دردي كـه دادم را در      ! ؟ نـه  !نه يك درد سـاده    . بي درد نبود  

شايد من به سـراغش     ! ؟ براي اينكه درد باشد    !چرا! مي آورد 
رفته بودم حالي ام نبود اما  من فقط داشـتم خـاك گلـدانِ            

كجاي اين كار به درد     ! همين. نارنج جانم را عوض مي كردم     
 از روزگارم در بياورد و بعـد هـم   ربط داشته كه بيايد و دمار     

چـه كـاري    ! همانطور كه آمده بود، گورش را گم كنـد        . برود
  :؟ جوك است اگر ربط داده شود به اينكه!اش داشتم

  !  مرد را دردي اگر باشد خوش است
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  ! 3درد بي درد عالجش آتش است
باور بكنيد ! اين درد با آن درد مانند گودرزي با شقايقي ست

مثـل شـاعر همـين شـعر كـه درد را            ! ين است يا نكنيد هم  
خوش داشته اگر شاشش مي گرفت خودش را خالص نمـي         

؟ اما مي ماند درد مي كشيد چـون مـرد را دردي اگـر               !كرد
مي رفت خودش را خالص     ! ؟ امكان ندارد  !باشد خوش است  

هر كسي مي گويد نه     ! مي كرد بعد به شعرش ادامه مي داد       
  !امتحانش ضرر ندارد

  د بعضي پديده ها يا نمادها فقط براي اظهار باور كني
فقط براي اينكه هـستند و      ! وجودشان بجان آدمي مي افتند    

انگار كه آدمي هم يـك      ! هستن شان همين درد دادن است     
جوري به مازوخيسم دچار شده يا بوده باشد، اين درد را بـا             
خود مي كشد  مثل تير غيبي كـه از جـايي مـي آيـد مـي                  

 بي گناهي كه داشتند مي رقصيدند، مـي         خورد به دو دختر   
كشدشان يـا مثـل آن زهـر دادن دانـش آمـوزان دختـر در           
افغانستان يا اصال چرا دور مي رويم همين اردوغانِ خاك بر           
سر در  تركيه كه فقر و بي سوادي و بيكاري را بيخيال شده    
به فكر ماتيك ماليدن مهمانداران هواپيما افتاده يـا نبـودنِ           

حـاال بمانـد اينكـه عـرق       ( در حـوالي مـسجد      عرق فروشي   
ايـن  .. و!!!)فروشي را خراب مي كننـد و مـسجد مـي سـازند     

                                                 
  ) شاهیمجذوب عل  (یزي تبرذوبمج 3
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 سال است يك    34حاال اينها را بگذار كنار دردي كه        . حرفها
هنـوز زهـرش    . ، دست بردار هم نيست    !ملت را عروس كرده   

انگار تمام نشده و به پيكر يك ملت چسبيده و به آزار و درد 
تازه ترين نمونه اش همـين      ! ش ادامه مي دهد   و ويرانگري ا  

اين دردهـا فقـط بـراي درد و آزار و           !!!. حكم كهريزكي شان  
زهرآگين كردن آدمي هستند كه مي آيند و بجان آدمي مي 
افتند و زهرشان را مي ريزند بعد هم همانطور كه آمده انـد             

مي گويم انگار نه انگار .  گم مي شوند مي روند انگار نه انگار     
تاريخ پـر اسـت از      . راي اينكه بارها در تاريخ تكرار شده اند       ب

. درد. درد هـستند  . اين دردها كه دوبـاره سـر در آورده انـد          
دردي كه مي آيند و عذاب مي دهند و بعد هم گورشـان را              

  . گم مي كنند
تا اينجايي كه خوانده ايد يا خيلي بفكـر فـرو رفتـه ايـد يـا                 

ه تا اينجايش را خوانـده    اينكه شايد فكر مي كنيد هميني ك      
ايد هم يكـي از همـان دردهاسـت بـراي اينكـه سـركارتان               
بگذارد نوشته شده است كه خوانده شـود حـاال هرچـه كـه              
باشد خوب  ما هم در همين روزگار داريم نفس مي كـشيم             

درد مي كشيم چه فرق مي كند يك گـودرزي          ! نفس كه نه  
  فـرقش    ؟ تنهـا  !ديگر به يك شقايقي ديگر ربـط داده شـود         

واقعيت دوهفته درد كشيدن از دردي ست كه بي هيچ ربط           
! و رابطه اي بجانم افتاد و تا اينجاي ماجرا جـان بلـبم كـرد              

  ؟!نه! بايد يك چيزي مي گفتم تا نفسي تازه كرده باشم
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وگرنه بايد صداي آدمي از جاي گرمي آمده باشد كه بگويـد        
درد ! يـست اصال اينطور ن  ! مرد را دردي اگر بايد خوش است      

روزگـار آدمـي را   . وقتي بجان آدمي بيافتد دمار در مي آورد     
كجاي كار بود شاعر كه گفت درد بـي دردي          . سياه مي كند  

  !عالجش آتش است



 

 

٣٠

٣٠

4  
  شبانه

.  هيچ خبري نيست، سر آن هم نداري خبري از تو باشـد            !نه
منم و اينهمه چشم به راهي كه شـايد دل بـه دل ات شـود        

ينجـا و آنجـا چـشمم مـي خـورد بـه             ا. هايي بكني و هويي   
كلماتي كه برايم آشناست وقتي دنبالش را مي گيـرم از تـو             

مـي دانـي بـه      . سر در مي آورم كه دلتنگانه سر داده بـودي         
حس خـودم ايمـان آورده ام وقتـي نكتـه اي را مـي گيـرد                 
حتمن در پس آن بايد چيزي آشنا نهفته باشـد مثـل رازي             

 جايي از ذهـن هميـشه     كه كليد آن را حس مي كني در تو        
در تب و تاب ات  خوش نشـسته باشـد و همـين چيـز ِ نـا                   
آشنايي كه سايه ي اشنا بـا خـود دارد و حـس را مـي بـرد                 

؟ زبـان  !نگفـتم : درست به همانجايي كه بخودت مـي گـويي   
حاال هم نيست كه خوش بحال شـود كـه كـشف            ! آشناست

كرده ام يعني دست خود ِ من نيست كه خوش يـا نـاخوش              
خود بخود در جان مـن مـي دود بـه      !!! دن حال را بگيرانم   بو

يك هواري كه نمي داني كي سر داده اي مثل رابطه مستي            
و پياله، مثل حس برانگيخته اي از زخمـه دلنـواز مخملـين      
شريف كه در تو ريشه مي دواند تا آن دم كه بي آنكه بداني              
بال خيال را سوار شده اي و حس ات را بـاد مـي دهـي بـا                  

حـتمن  . چرخ و چرخ و چرخ كه ديگر خود را از ياد برده اي      
؟ يا  !مي گويي اين اسمان ور يسمانها از چه رديف مي شوند          
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باور كن اگر خود به . شايد شكي برايت نماند كه خُل شده ام
اين نتيجه رسيده باشم اوج خوشبختي من خواهد بـود كـه            

  !خُل شده ام
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5  
  خيال

گلهـاي  . شمانم گسترده بـود   دشتي سبز و فراخ در مقابل چ      
وحشي در تابش چشم نواز خورشيد بامدادي، رقـص نـور و            

از يـك   . شبنم و نسيم را با دل نوازي بي مثالي آغازيده بود          
آغوش گشاده شقايق تا بي كراني دشت، انجا كه بوسـه گـاه       
آسمان و زمين است و كمانه ي رنگين كمان نور و نـسيم و           

عت و جـان شـيفته ات كـه         ناز كه هم آغوشي ايست از طبي      
واگويايي هوار گونـه    ! نيستي و هستي  ! هيچي و همه چيزي   

اي از برهوت درد تا  بكرانگي بي دردي، در رهايي زنجير تا             
  ! مرز هرچه بادا باد

نگاهم بي اختيار خيره به جستار و تماشا، حيرت و نابـاوري            
را مي كاويد، همچون پرسـشي شـايد در بـودن خنياگرانـه             

بازيگوشي يك خواب نابگاه يا بيداري و حس همـه      خيال به   
آنچه كه نگاهت را مي كشاند تا بدور از چون و چراي اينكه             
كجايي و رويايي گرفتار يا رهيده اي از هر پايبند و زنجيـره             

  .اي از چرايي و بي چرايي
دورتر هاي دشت فراخ، سايه ساري بود از دخـت تنومنـد و             

 چشم انداز نگاهت كه گويي      ستبر، ريشه هايي دوانده تا مرز     
پيوند تست تا بوسه گاه زمين و آبي مات كه تابش خورشيد            
را رنگ مي باخت و مي رفت تا گردش هر انچه كه بگردي و 

  !تاب نگاهت كه مي يارست
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توسني گسترده يال مي نمود شـبحي كـه از گلبوتـه هـاي              
دشت و سبز گشوده دامن رقص نسيم و نور به تماشا نهـاده             

پاي بر فرش دشت ! سني خرامان مي آمد نه به تاختتو. بود
و شيهه اي تندر وار تو گويي كه زايـش و پـويش و جـاري                

  .واگويا مي كرد
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  2شبانه
  2013 هي ژوئ18 - 02:32 تهران 1392 ري ت27پنجشنبه 

  
نـوايي تاسـيانه هـاي سـالهاي     . آواز ابوعطا را گوش مي كنم    
 را مـي  "حاليتـه  "نـه   پـوران ترا  . شيرين را تداعي مي كنـد     

صداي تاسيانه واري كه مرا چون پري بر بال باد مـي     . خواند
نشاند و مي بـرد بـه غروبهـاي شـهرم كـه قهـوه خانـه هـا                   
جلويشان را آب پاشي مي كردند و راديـوي بـه انـدازة يـك       
چمدان را روشن كرده و موج صدايش را تا آخـر بلنـد مـي               

قهوه خانه را پر مي     كردند طوري كه تمام دكانها و دور و بر          
ميزهـا و صـندلي هـا در داخـل و بيـرون قهـوه خانـه                 . كرد

خـوش و بـش     . مشترپان هر روزه شان را صـدا مـي كردنـد          
كردنهاي مردانـي كـه از سـر كـار برگـشته و در جمعهـاي                
غروبانه شان گپي مي زدند و گـاه شـوخي و خنـده هاشـان             

  .محله را پر مي كرد
يـا و بروهـاي بـازار محلـه،         دستفروشها و زنان و مردان در ب      

گويي صحنه هاي اپرايي ست و آن صداهاي زير و بم محله             
اركستر موسيقيايي اپراست كه ما را و روزگار ما را همراهـي    

هر از گاهي صدايي چونـان گـروه طبلهـاي گـوش         . مي كرد 
ــا . خــراش از جــايي مــي آمــد  مثــل دادزدن دســتفروش ب

 عجلـه داشـت     چارچرخي كه بارش هنوز فروش نرفته بود و       
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تمامش كند يا فرياد زدن يكي از آن سوي محلـه كـه مـي               
كوشيد با يكي در اين سوي محله شوخي اي بكند و همه را      

گذر ديوانة همه اشناي محله هم در ايـن سـاعت           !!! بخنداند
غروب ماجراي ديگري بود و غوغايي كه تا ديوانه گوشـه اي            

. مردمـانش صفايي داشـت محلـه و     . قرار بگيرد، برپا مي شد    
غروبهايي كه حتي صداي اذان هم دلنشيني خاصي داشت و 

  .بخشي از حال و هواي دلنشين محله بود
ملك با نواي شورانگيزش هوار . پوران ترانه را به آخر مي برد 

هزار حسرت در دلم شعله مي كشد راستي از كجـا          . مي زند 
  ؟ !به كجا آمده ايم

ا و مهربـاني و     نمي دانـم هنـوز محلـه هـاي ديـارم آن صـف             
  !سادگي را دارند يا نه

نمي دانم هنوز از راديوي قهوه خانه ها چنـان موسـيقي اي             
  !بلند مي شود يا نه

  !!!نمي دانم 
  هنوز
  هنوز
  هنوز

واي پيش و بيش از اينكه دلتنگي ام را هوار زنـم، حـسرت              
  !!!!!!!!!بزرگي را شعله كشانم كه از كجا به كجا
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 !نهم نيمه شبانه اي در هلنديك خاطره از ديار آ
  2013 ژوئيه 17 - 02:01 تهران 1392 تير 26چهارشنبه 

  
تكه ناني برداشتم بـا چـاي شـروع كـردم بـه             . گشنه ام شد  

خوردن يادم آمد سالهايي كه در ايران قند سهميه بندي بود 
و صد البته در شركتي كه كار مي كردم سهميه هر كـس را     

ك شوراي مخفـي راه انداختـه       مي دادند و ما هم به نوعي ي       
شـورايي تـصميم گـرفتيم     براي همين موضوع هـم      بوديم و   

و محترمانه مصرف كنيم بـه      ! متمدنانه قند را سوسياليستي   
ــن ترتيــب كــه همــه قنــدهاي ســهميه اي را روي هــم    اي

هـر كـه بـه      ! گذاشتيم و در قندان روي ميزها براي مـصرف        
ه كه خورديم اماچند روز صبحان. اندازه مصرفش برمي داشت

!  اعتراض كردند كه من چايي را زياد شيرين مي كنم هابچه
مـن هـم تـسليم راي همـه         . بهتر است چاي شيرين نخورم    

شدم و چاي تلخ خوردم ولي با هر لقمه به دهـان گذاشـتن              
يـك قنـد هـم در دهـان مـي           !!! يعني يك گاز زدن به نـان      

چند روز گذشت ديدند اگر چـاي شـيرين بخـورم           . گذاشتم
دوبـاره  !!! ند كمتري مصرف مي كنم تا چاي تلـخ بـا قنـد            ق

گفتند كه من  چاي تلخ با قند نخورم بلكـه چـاي شـيرين               
خالصه چاي شيرين به چاي تلـخ و چـاي تلـخ بـه              !! بخورم
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چاي شيرين، به آنجا رسيد كه قند براي من فقـط سـهميه             
 !!!!بندي شد
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   ما بر دلدار بازگوثي جان حديا
  !و كه صبا را خبر شود چنان مگكنيل

  حافظ جان جانان
در كشورِ از ما بهتران ايراني باشي و كله مـاهي خـور            

  ؟!چه مي شود! هم
  2013 هي ژوئ12 - 1392 ري ت21جمعه 

بيگانه آشنايي باشي در سرزميني كـه در آن از آب و آتـش              
گذشته اي، مجالي دست داده باشد كه هواري بزني به پياله           

ه راندنِ به سوي خانه، دست بر بخـت         اي كه در خوشخوشان   
هميشه آماده به گيردادنت، گير افتاده باشي چنانكه ناگهان         
همه چيزت به يك سراسـيمگي ي در خطـر بـودن، كـه از               

وقتـي كـه    ! خيال به واقعيت بهم ريختن، دست و پـا بزنـي          
 در دسـت پلـيس،      ،دستة نوراني كفگيرك  چشمت بيافتد به    

 اي  "، چنان وا بـروي بـه        !گانِ مست درايستگاه وارسيِ رانند  
انگار برقِ فشار قـوي     !  گفتني كه مستي بشود زهرِ مار      "واي

رنـگ از چهـره ات      ! اي كه ناگهان به تو وصل كـرده باشـند         
واي كـه چـه مـي       ! كه گويي دنيا به آخر رسيده است      ! بپرد
  ؟!شود

اما با همة چنبه هاي دردآورِ بومي نبـودن و ديگرگونـه بـه               
، يك خـوبي اش همـين وقتهاسـت كـه گيـر             !حساب آمدن 

، شـوراي امنيـت   !بيافتي بويژه كه كله ماهي خور هم باشـي       
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و در مقابل هوشـياريِ مـستانه ات،        ! هم به گردت نمي رسد    
چرايي اش هـم    !!!! آقاي بان كيمون هم بايد برايت بوق بزند       

شايد گويا باشد اگر برايـت بنويـسم كـه در سراسـيمگي ي              
 بـه ايـستگاه وارسـيِ الكـل، وقتـي      ديدنِ پلـيس و رسـيدن    

چشمت به پليس مي افتد و پرسش اينكه مـشروب خـورده            
؟ و تو در كمال يگانگي يا انگـار كـه دوسـتي چنـدين و             !اي

تا حاال پناهنـده بـوده اي       : چند ساله داري، بسادگي بپرسي    
در سرزميني و باشي در جايي كـه حـال و هـواي سـرزمين         

  ؟!مادري ات را داشته باشد
ليس جانِ مهربان هم نگاهي آنچناني به تو بياندازد و راه           و پ 

نشانت دهد  كه بروي با شب خوش گفتني و يادآوري اينكه    
راننـده هميـشه بايـد      . به گاه رانندگي مشروب نبايد خـورد      

  !!!!مشروب نخورده باشد
باور كن اگر دنيا هم به تو مي دادنـد بـاز نمـي توانـست آن       

 لحظــه چنــان برخــورد خوشــي اي را مــي داشــت كــه آن
مهربانانة پليس در آن بزنگاه گير افتادنت، به تو دسـت داده            

سر از پا نشناخته چنان از ايستگاه وارسيِ الكل دور مي          ! بود
شوي كه نه از مستي نشاني بوده باشد نه هر آنچه كه جـان             

همه چيزت مي شـود     ! و جهانت را بخود مشغول داشته بود      
و ! ه حاليِ اينكه از خطر جستي     برخورد آن پليس و خوش ب     

، چـرا پـشت   !كوه اين پرسش در تو كه براستي وقتي مستي        
  .......................فرمان مي نشيني كه
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حاال ممكن است چنان مست هم نبوده باشي اينكه مثال دو           
ليوان شراب خورده باشي يا كنياك يـا ويـسكي يـا خالصـه       

ده باشـي كـه     چيزي در همين حدودها اما چنان مست نبـو        
ولي درصد بيان شده در قانون براي بـودن     ....نداني يا نتواني    

و !!!!! آن اندازه الكل در تو است كه سرنوشت ترا رقم مي زند       
مـا هـم كـه از       ! همينجاي ماجراست كه آن درصد چه باشد      

سركــشانه ! هرچــه ممنــوع و نبايــد و دســت و پــا بــستگي 
يعنـي شـده    !  دهـد  كار دستمان مي  ! و همين اش  ! گريزانيم

است بخشي از وجود يا شخصيت يا فرهنگ يا چه مي دانـم    
اصال ما انگـار زاده     !!!! يك رمزِ ديگرگونه برخورد كردن در ما      

شديم به هر نبايستنِ تحميلي به انـسان، نـه بگـوييم حـاال              
اينكـه چـرا جنگـل نيـستيم و در شـهريم،            ! هرچه كه باشد  

 داند خـدا نمـي      داستان ديگري ست كه پاسخش را شيطان      
  !!!!داند

وقتي چنان پيش  ! آدمي هرچه كه باشد يا ادعا كند      ! بگذريم
آيد كه بايـد از آن، خـود را برهانـد، در مـي يابـد كـه چـه                    

پيشترها، خيلـي پيـشترها،     ! كارهايي از او مي تواند سر بزند      
سالهاي دورِ جواني، وقتي در تـب و تـابِ دسـت بـه دسـت                

، يكـي از مقولـه هـا، بحـث          كردنِ كتابهـاي ممنـوع بـوديم      
 در آدمي بود اينكه در شرايط مشخصي، خـصلت          "خصلت"

! هاي نهفته به تناسب شرايط، خود را در آدمي مي نمايانـد           
  ؟!يعني اگر پيش بيايد ما هم بله
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  !  حشتناكهوخيلي خيلي ! و اين
به بهاي ناديده گرفتنِ    ! حاال بگذريم از اينكه آن پليس جان      

 انساني اش شد و راه داد به تـو تـا       مسئوليتش، تسليم حسِ  
! مجالي كه نفس بكشي و حالي بكني و حالت گرفتـه نـشود     

اما بخودت مي رسي و وارسي ات كه چنان زيركانه بخواهي           
به ناگاه چنان دلتنگي ي غريبانه اي را هوار بزني تا خـود را        
از خطرِ تاوانهاي آن چنـاني بجهـاني امـا خـودت را درگيـر               

  ............................. چرا بايدحسي مي كني كه
خيلي چيزها كه حتي تصورش را نمي كنـيم از مـا        ! بگذريم

  ؟!باور نمي كني! سرزدني ست
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   عربمهيمن و همسا

  
 و ديـ  آي كه گفته انـد مـار از خرزهـره بـدش مـ         دي ا دهيشن
 من اسـت    يحاال ماجرا !  شود ي دم سوراخش سبز م    شهيهم

 كيـ  درسـت    تهـا ي همه مل  ني ا انيم.  كه دارم  ي ا هيبا همسا 
 آپارتمان مـن سـاكن      يخانواده جوان عرب در آپارتمان باال     

ما كه آسمان سوراخ    ! ستي ن ي هم مشكل  نيتازه ا ! شده است 
 يو اصلن هم قصد من نژاد پرسـت       ! نيي پا مي باش تادهنشده اف 

 ستيـ  بـودن ن "من مرا قربان " لكهاي بقول ما گ   ييو خودستا 
 و چهـار سـال حكومـت    يز سـ بلكه زهـر فرهنـگ انسانـسو    

 كه حمله اعراب به ي ا يخي تار ي ي و آن خون آشام    ياسالم
 در ي من آوار كرده است مرا بـه نـوع  اكاني بر سر ن   نميسرزم

 فرهنگ عرب، هر چه كه باشد، كشانده        ني از ا  نفاصله گرفت 
 خانواده عرب هم چـون مـن        ني غربت، ا  نياست اگرچه در ا   

 يقي ست كـه موسـ     يان غربت شده است اما مشكل زم      بيغر
 ري كند و مـن هـم نـاگز        ي اش را بلند بلند پخش م      ي عرب ي
! ييلـو ي ك اري بس ي يقيآن هم موس  !  گوش كنم  دي را با  يعرب

 رسـد و    ي اش بگوشم مـ    ي عرب يمپوي دام دام ت   يفقط صدا 
 آن جـوك افتـادم كـه        اديـ كه  ! ي جمله عرب  كيتكرار مكرر   

 شيوا عـرب دعـ    كيـ  با   تي در كو  ميهاي از همشهر  يكي ايگو
 ي زندش و مـ    ي م نقدريا.  خندد ي زندش و م   ي شود و م   يم
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 ي پرسد حاال كه مـ     ي رسد و از او م     ي سر م  سيخندد كه پل  
 دهد كـه    ي م اب ام جو  ي؟ همشهر !ي خند ي اش چرا م   يزن

 من قرآن ي چرا واسه    دونمي زنم نم  ي اون را م   يآخه من ها  
 تفـاوت  نيـ  ام با ا  هي شده داستان من و همسا     نيو ا ! خونهيم

 مـن   ي ام برا  هي همسا ي خندم ول  ي زنم و نه م    ي من نه م   كه
 نيهمـ !!! مپـو ي كند آن هم با دام دام دامه ت      يقران پخش م  

 مـن  ديـ  بات،يو ام در كي همشهر ة خند يروزهاست كه بجا  
 را  شيكجـا !!!  كوچ دوبـاره كـنم     ي برا يفكر! ميدر هلند بگر  

  ! داندي داند خدا نمطانيبقول شاملو جان، ش
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 اسـتاد   ي بـا صـدا    لمانيپردن به آواز د   گوش جان س  

   در زادروز استادانيشجر
 2013 سپتامبر23

داشتم به آواز دلنشين استاد شجريان در ديلمان گوش مـي    
كردم و چشمي به صفحة فيسبوك داشتم ديدم كـه خـانم             
مژگان شجريان زادروز استاد را با عكسي از ايشان بازانتـشار    

تاد داده و خيـال گيرانـده     همينطور دل به آواز اسـ     . داده اند 
بودم كه اين چند بيت چاشني شور و حالم شد امـا صـداي              
تلفني نابگاه همه چيز را بهم زد جوري كه ديگر از آنچه بـر              

حيفم آمد كه اين چند بيت      . من مي گذشت دور شده بودم     
. را حتي بي دستي كشيدن بـر آن، بـا شـما قـسمت نكـنم               

شيب روزگاراني كه بـر  صداي شجريان به بسياري از فراز و ن     
باصدايش شادي كرده ايـم بـا   . ما گذشت پيوند خورده است   

چه در در به دريهاي خونبـار سـالهاي        . صدايش گريسته ايم  
اسـتاد  ! خون چه در غربت در ديار و چـه در غربـت غريـب             

صداي مانايي ما، صداي حقانيت ما، صداي دادخـواهي مـا،            
ي انـساني  صداي فريادهـاي مـردم ماسـت كـه بـراي زنـدگ           

زادروزش را صميمانه و . شجريان شجريان است. كوشيده اند
  گيلكانه شادباش مي گويم
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  اي مهربان صداي اين سالهاي غمگين
  اي مرهمِ زمانه، بر بالهاي زخمين

  
  اي همصداي ياران در روزهاي اندوه

  اي شور، نغمه، دشتي، آواي تلخ و شيرين
  

  نجواي سوگ و شادي همراه بي قراران
  ووش رهگذاران زاين كاروانِ ديرينچا
  

  آه، اي سياوشانِ دشت بخون نشستن
  اي قامت بلند آوازهاي رنگين

  
  اي شور و حال رفتن، بودن به زندگاني

  اي نازدانه شعرِ اين روزگار غمگين
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   تهران و كبوتر گرفتن ما يساختمان پالسكو

  
ان  از ساختمان پالسكو در چهـار راه اسـتانبول تهـر            يعكس

 گرفته بودم و همـراه      پلميتازه د .  افتادم ي خاطره ا  ادي دميد
 ي گرفته بود بـرا    پلمي تازه د  زي ام كه او ن    يبا دوست هم محل   

. مي به تهران رفت   ،ي افسر ة دانشكد يشركت در امتحان ورود   
نكه بـه ارتـش     ي نه او و نه من در ا       ميهمه كارها را كرده بود    

 هـم   يليوخ( مياشت كه د  يي پولها ةهم. مي مصمم نبود  ميبرو
خرج !)  پس انداز كرده بودم    ي خصوص سيو با تدر  !اندك بود 
 اتوبـوس   طي پول هـم بلـ     ي مانده ها  ني و با آخر   ميكرده بود 
گرسـنه مـان بـود و آه     . مي تا بـه رشـت برگـرد       ميگرفته بود 

 ي قدم مـ  يردوس ف ابانيدر خ ! مي كه با ناله سودا كن     مينداشت
 گـاراژ آن در   تـا وقـت حركـت اتوبـوس كـه آن وقـت         ميزد
 ي كـنم شـركت اتوبوسـران      ي ناصرخسرو بود و فكر م     ابانيخ
. مي بـود  دهيبه چهار راه استانبول رسـ     .  تور بود، برسد   النيگ

 داخلش  ميوسوسه شد . چشممان به ساختمان پالسكو افتاد    
بـا  . بـود  طبقه اش رسـتوران      نيدر آخر . مي بزن ي گشت ميبرو

ـ  زيـ  و تم  كي هم شـ   يليآسانسور كه آن زمان خ     ود بـه آن     ب
. مي سـفارش دهـ    يي غـذا  مي نداشت ي پول ي ول ميرستوران رفت 

 ي كه م  ميدي د يراه. مي طرف آن طرف انداخت    ني به ا  ينگاه
. ميپـشت بـام رفتـ     .  بام آن ساختمان بلند رفت     يشد به رو  



 

 

۴٧

۴٧

م كه ي چشم انداز تهران از آن باال بودي غرق تماشانطوريهم
. نشسته بـود  ي كولرِ آبي كبوتر افتاد كه رو    كيچشممان به   

تنداتند .   شد و كبوتر را گرفتكيدوستم آرام آرام به آن نزد
. مي آمـد  رونيـ  و ب  مي آمده و سوار آسانسور شد     نيياز آنجا پا  

 مي توانـست  ي كـه مـ    ميديـ  را د  ي جـوانك  ي فردوس ابانيدر خ 
 از مـا    را كبـوتر    مي و وسوسـه اش كنـ      ميريـ مخش را كار بگ   

 را به ايانگار دن. مي پنج تومان فروختمتيكبوتر را به ق. بخرد
 بـود   يقهوه خانـه ا   . مي رفت وني هما ابانيبه خ . ما داده بودند  

 ستي ب اي الي پانزده ر  ستي  ن  ادمي!  فروخت ي هم م  يزيكه د 
 همـراه بـا   يـي  روي اينيس.  بوديزي هر د متي ق اليو پنج ر  

 ي هـر نفـر مـ      ي غذا وعده ،   ازي نان سنگك و پ    حان،ي ر يكم
 دو تـا امـا      اي ميدي خر يزيد كي كه   ستي ن ادميباز هم   . شد

 مـا   ي وا مانده بود از اشتها     ي كه خود قهوه چ    ميچنان خورد 
 چيهـ !  انگـار  مي سال آمده بـود    ي از قحط  لكهايكه بقول ما گ   

 و به مي از عزا در آورديشكم.  نمانده بودي باق يني در س  زيچ
 ي كــه بــراييتنهــا جــا. مي در ناصــر خــسرو رفتــيمــسجد

 هـم  ي و دست و صورتميرفتخالصه  !  داد ي جان م  دنيشاش
 ميوقت رفتن به گـاراژ شـد و سـوار اتوبـوس شـد      . مياب زد 

 و  مي گفتـ  ري كه تا خود رشت شـكمه سـ        ينشان به آن نشان   
 نيـ  تهران نماد ا  ي ساختمان پالسكو  خياز آن تار  .  ميديخند

 سـال بـاز بـه       همه ني ا ي من كه ازپ   يخاطره شده است برا   
  . كنمي مادي از آن يخوش
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ح�ا� چ�ه ! ی ک�ارت مل�ی گذرنام�ه، ب�یب�: الي� خی ھای باز ازیکي
 ؟!کنم

حـاال  ! بي گذرنامه، بي كارت ملـي     : يكي از بازي هاي خيال    
  ؟!چه كنم

آبِ خوش از گلـويم       اصال اينطور نيست كه حتي چه وقت       
  .پايين برود بي آنكه دمارم در نيامده باشد

اال همين كه آمدم نفس تازه كنم آه از نهادم در آمد كـه حـ       
  ؟!چه كنم

اين همه اين در و آن در زدن رسيدن به اينجايي كه خواب  
ــت و    ــان در دامِ دس ــاال چن ــي اش، ح ــتي ببين و آرام نداش

  !پاگيري جان مي كني كه نه راه پس مانده نه راه پيش

از راه . همه چيز سرجايش است هـيچ چيـز جـا بجـا نـشده        
 هـزار بـوي   گرفته تا چاه از رودخانه تا دريا از شهر تا جنگل        

  .آشناي كهن بر تمامي جانم مي نشيند

همان است با همان ساحل هميشه      . دريا تكان نخورده است   
سينه گسترده كه موج موج بي قراري را در آغوش مي گيرد 

  .و بوسه مي چيند از لبانِ مست در خلسة من

  چه كار كنم؟

  پيش چه كسي بروم؟

برادر تا خواهر   هزار اسم و رسم و نشاني به ذهنم مي آيد از            
از كس تا كار از رفيق تا يار اما پيش كدام شان بروم بگـويم     
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نـه  ! نه كارت ملـي اي    ! ؟ امده ام نه گذرنامه اي دارم      !كه چه 
  !امنيتي كه بتوانم چيزي رو به راه كنم

  ؟!تازه از اين گذشته نه سوغاتي آورده ام نه چيزي

ه آخر نمي گويند كه اين همه سال چه جاني مي كندي كـ            
، بي گذرنامه، بي شناسنامه،     !حاال دست خالي آمده اي هيچ     

مـي  ! بي كارت ملي، بـي يـك پرونـده حـداقل بـي مـشكل             
  !خواهي چه كاري برايت بكنم

  .هر كسي كه مي شناسم در ذهنم مرور مي كنم 

نه او را پس از اين همه سال مي خواهم ببينم           ! پيش برادرم 
  !كمكم كن! بگويم چه

؟ نه چيزي برايش آورده ام    !او چه بگويم  به  ! پيش خواهر چه  
  !نه اصال امكان ندارد.....نه حتي

نا گاه برق در چشمانم روشناي همه اميد دنيا را زنـده مـي              
بروم پيش منـصور او يـك دريـا مهربـاني دارد رفيـق              . كند

. مي روم پيشش. سالهاي هزار درد و داغ و بگير و ببند است   
او را كـه تيربـاران كـرده    . نا گاه همه دنيا سرم آوار مي شود   

  ؟!كجاي كاري ديوانه جان! اند
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  تنبلی 

  ٢٠١٣ اکتبر ٨ - ٢٣:٣٢ تھران ١٣٩٢ مھر ١۶سه شنبه 

  از شش غروب ديگ را گذاشتم روي گاز شام درست كنم 
  ! شاهكاره تنبلي شاهكار! آخرش نشستم نان و ماست خوردم

رگ سبز  حاال هم نشسته ام پيپ گيرانده پك مي زنم و به ب           
 شجريان گوش مي دهم و فكر كـردنِ بـه ايـن كـه از                285

اولين چيزي كه ذهنم را مشغول كرده    . كدام كار شروع كنم   
اين است كه تنبلي باعث شد شام درست نكـنم يـا كـابوسِ            

يا هردوتا اما يك چيز را مي دانم كـه تنبلـي            ! ظرف شستن 
نيست چون اصال اهـل تنبلـي نيـستم ولـي كـابوسِ ظـرف               

را كمي ترديد دارم چون ممكن است كه مرا از شام           شستن  
اين ترديـد هـم شـايد از        . درست كردن منصرف كرده باشد    

جمعه شب كه دوستانم از بلژيك آمدند و من هم هنرنمايي           
هاي آشپزانه كرده بودم و همانطور از ماست و خيار بگير تـا       
ميرزاقاسمي و باقلي قاتق و خورشت مـن درآوردي بـا مـرغ       

اه برنج در يخچال مانده بود و با همينهـا تـا امـشب              كه همر 
سر كرده بودم و پرهيز از ظرف كثيف كردن و ظرف شستن            
ترديدم را بيشتر مي كند اينكه تنلي اي در كار نيست اگـر              
چه پس از رفتن دوستانم انگار يك كوه جابجا كرده بودم با            

و صـد البتـه كارهـاي جـانبي         !!!! ظرف شستنهاي كدبانويانه  
هميشه اين جور وقتهـا يـاد خانـه داري و نازبانوهـاي           !!! اش
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خانه دار مي افتم كه بيشترين فكرم روي زحمتهاي مادر در 
خانه است كه چه شاهكاري ست مادر با اين همـه تـالش و           
جان كندن، به همة اهل خانه بدهكار مي ماند و باز مهرباني   

 واي بـه آن اهـل خانـة       !!!! اش  براي همة اهـل خانـه اسـت         
زرتخي كه قدر نشناسد و دم به ساعت هـم طلبكارانـه سـر              

  !!!! مادر داد بزند
از كجا به كجا رسيده ام بماند حـرف حـرف مـي آورد اگـر                

به همين بسنده كنم كه     ! ادامه دهم از همه چيز وا مي مانم       
  !زنده باد مادرانمان با اين اميد كه قدرشان را به موقع بدانيم

  
وكي         از شام درست كردن نكـردن        جـ نوشـتم و تنبلـي، يـاد

جوك ايـن بـود     . افتادم كه سالهاي دور در ايران مي گفتند       
مـا  : اولـي ميگـه   . كه سه تا ترياكي با هم مشاعره مي كننـد         

كه پرتقـال   : پس از نيم ساعت ادامه ميده     ....افتخار مي كنيم  
  .مي خوريم

نـيم  ......ما پرتقال مي خوريم   : پس از يك ساعت دومي ميگه     
  .ما افتخار مي كنيم:  ادامه ميدهساعت بعد

پــش مــا دو كــار مــي : ســومي پــس از يــك ســاعت ميگــه
هم افتخار مي كنـيم     : پس از نيم ساعت ادامه ميده     ......كنيم

 !هم پرتقال مي خوريم
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  !از آسمان برايم پول مي ريختخدا روزهايي كه 

 

ياداشتي نوشته بودم كه امروز در پاسخ به يكي از دوسـتانم            
دست زمين و زمان خشمگين بود و برايم نوشته بـود،       كه از   

اين پاسخ ايميلي را اينجا با شما قـسمت مـي           . به كارم آمد  
  >. كنم

مي داني زيباترين هنر آدمي اين است كه وقتي از زمين و >
زمان هر آنچه مي بارد جز چيزي كه دلِ آدمـي ميخواهـد،             

ي است، بلند مي شود دستي مي كوبد پايي مي كوبد، چرخ          
مي زند، شوري به پا مي كند، مي زند پدرِ روزگار را هـم در   

ديشب يعني نيمه شب ديشب عكسي از پسر بچه         ! مي آورد 
يـاد كـودكي ام     ! اي ديدم بغض كرده دماغ پماغش آويـزان       
يـادم آمـد كـه      ! افتادم و صد البتـه نازهـاي آنچنـاني مـادر          

روزهاي وروجكي ي من، وقتي كه هنـوز سـنم بـه مدرسـه              
! قد نمـي داد و در خانـه مـوي دمـاغ مـادرمي شـدم               رفتن  

آن هـم  !( روزهايي كه خدا از آسمان برايم پول مـي ريخـت        
خدا گـر   : ؟؟ خدايي كه گفته اند    !!!از آسمان پول بريزد   !! خدا

و امـا  ! زحكمت ببندد دري، ز نكبت زند قفـل محكـم تـري       
ديدن آن عكس مرا برد به  روزهاي عاشورا و تاسوعا كه گاه             

ور و گاه تشويق مـادر پابرهنـه در مراسـم عـزاداري             به دست 
. شركت مي كردم و سر سينه زنان حسين حسين مي گفتم          
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ماه رمضان هم حال و هواي افطار و سحري ماجراي خودش   
را داشت و نيايشهاي ساده دالنه و بي آاليـش مـادر از يـك            
سو و چونان پرنده اي شدنش كه جوجه هايش را زير بال و             

ديگرسو، آشيانه اي خوش به حاالنه به راهتر مي پر بگيرد،از 
در . شد كه هنوز از پي اين همه سال همتايي نداشته اسـت           

اين آشيانه كه بگوي اش خانة مادري، مـادر مـن و جوجـه               
هاي ديگر خانواده را زير بال و پرش مي گرفت كه شكيبايي 
و مهرباني هاي او وقتي دلنشين تـر مـي شـد كـه از بيـدار                

 ام نازهايي آنچناني نصيبم مي كرد و صد البته شدنِ سحري
اما واي اگر روزه مـي شكـستم و         !! پذيرايي ويژه سحري هم   

مي افتادم بجان سفره و باغ خانه با آن وسواسـي كـه مـادر               
صفا !!!  سبزش مي داشت با انواع سبزيجات بويژه ككج و كوار

و صميميت در انبوهي از باورهايي كه همـه مـشكالت مـي             
يش الهي و حسين و حسن و فاطمه زهرا مي شـود            شد آزما 

عضوي از خانواده و اميدهايي كه روزگار به گـردد و درسـت    
و هـر اعتـراض و پرسـشهاي        ! مي شود و چنـان نمـي مانـد        

مي شد كفر و بايد آماده مي شدم به اخمهايي كه           ! مشكوك
دنيا را انگار تيره و تار مي كرد وقتي از ناز مادر خبري نمي              

ينكه يك جوري جبران مي كـردم از آن كفرهـاي          شد مگر ا  
  !نوجوانانه

پيش مي آمد كه از روي تنبيه يا ولخرجي نابگـاه كـه پـول            
توجيبي را يكباره چانه بسته بودم، براي دوباره پول گـرفتن           
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از مــادر، اينقــدر مــادر را بتنــگ مــي آوردم كــه كتكهــاي  
كتك با دسته هاي جاروي معروف بـه جـارو   ( جاروكونه اي   

هم مي گذشت و مادر با داد و بيدادهاي مـن كنـار             ) شتير
مي آمد و اين وقت، زماني بـود كـه پـول از آسـمان بـرايم                 

به معني واقعيِ كلمه پـول از آسـمان مـي           !!! ريخته مي شد  
و من با خوشحاليِ همة دنيا، مادر را شـادمانه صـدا            !! ريخت

مـادر  . مي كردم كه خدا برايم پول از آسمان ريختـه اسـت            
ي ايوان خانه مي آمد و به شادي كردن آن زماني ام مـي             رو

خنديد و اين كـار چنـدين بـار تكـرار شـده بـود يعنـي در                  
روزهايي ديگر هم وقتي پول تـوجيبي را زودتـر از رسـيدنِ             
باري ديگر كه پول توجيبي بگيرم، خرج مي كردم و باز خدا        

همـسايه اي داشـتيم كـه       !!!! از آسمان برايم پول مي ريخت     
ي دوستم داشت و در يكي از اين روزها بـود كـه ديـدم              خيل

همسايه مهربان ما از طبقه دوم خانة آن زماني پـشت نـرده             
پنهان شده و برايم    !) بالكن به اصطالح اين زماني    ( هاي تالر 

  !!!از آنجا پول مي اندازد
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  مشاعره
امروز برايم ماجرايي پيش آمد كه بي شباهت به مشاعرة سه 

 پيش از اينكه مـاجرا را بگـويم بگذاريـد اول            .ترياكي نيست 
سه ترياكي دورِ منقل نشـسته      . مشاعرة سه ترياكي را بگويم    

. و جايشان هم گرم شده،  قرار مـي گذارنـد مـشاعره كننـد         
  : اولي پس از نيم ساعت مي گويد

  ما افتخار مي كنيم
  

  :پس از يك ساعت ادامه مي دهد
  كه پرتقال مي خوريم

  
  :اعت مي گويددومي پس از نيمس

  ما پرتقال مي خوريم
  

  :پس از يك ساعت ادامه مي دهد
  .ما افتخار مي كنيم

  
  :سومي پس از دو ساعت مي گويد

  !پشش ما دو كار مي كنيم
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  :پس از يكساعت ادمه مي دهد
  هم پرتقال مي خوريم

  
  :پس از نيم ساعت ديگر ادامه مي دهد

  !هم افتخار مي كنيم
  

ه به اين مشاعرة ترياكي ها شباهت و اما ماجراي امروز من ك
اين است كه از بيرون آمده بـودم و چيـزي در ذهـنم              ! دارد

  :نشستم بنويسمش. زمزمه مي كردم
  .دل برده است و دلم پس نمي دهد

  
يكي از دوستان نويسنده ام كه خيلـي        . تلفن زندگ مي زند   

هم دوستش دارم، روي خط بود و يك پرسـشِ كـامپيوتري          
مصداق كورِ  ( ا يك جوري تلفني حل كرديم     مشكل ر . داشت

، و دوباره به شعرم برگـشتم و        !!)دگر عصاكشِ كورِ دگر شود    
  :نوشتم

  !دل برده است به ناز و دلم پس نمي دهد
  

همـان دوسـتم بـود بـا يـك          . تلفن باز هم بصدا در مي آيد      
اين را هم حل كرديم اگر . " آفيس ورد"مشكل ديگر درباره 

، ولي خوب   " بودي، سرخود دوا نمودي     كل اگر طبيب   "چه  
مشكلِ حل شده، خوشبختانه مشكلي بود كه از آن سـر در            
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دوبـاره بـه شـعرم      ). ؟؟؟!!!اگر نگوييد چه عجـب    !( مي آوردم 
دوبـاره  . برگشتم و دوتايي كه نوشـته بـودم، خوشـم نيامـد           

  :نوشتم
  !دل مي برد به ناز و دلي پس نمي دهد

  
  !!!! گ زدتا ادامه بدهم تلفن باز هم زن

  ؟!واقعا شما بوديد چه مي كرديد
 

  ٢٠١۴ فوريه ٣ - ١٣٩٢ بھمن ١۴دوشنبه 
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  نانوشته ناگفته

بيشترِ وقتها، بيشترِ چيزهايي كه مي نويسم يـا مـي گـويم،             
هميشه چيزي نانوشته يا ناگفتـه دارم يعنـي نانوشـته و نـا              
گفته مي ماند جوري كه حس و معنايي، نانوشته يا ناگفتـه،      

بسيار پـيش  . تمام كننده يا تمام نما يا نقطة پايانيِ آن است 
  .آمده كه خواننده اي نانوشته يا ناگفته ام را دريافتـه اسـت            

) تئاتري( سالها پيش در كمپ اوترخت هلند برنامه نمايشي    
با مدد يارانم از بروكسل و هنرمندان گرامي اي از آلمان بـا             

ح زاده، سازمان داده    نويسندگي و كارگرداني مجيد جان فال     
همـة هنرمنـدان بـا هزينـه خودشـان آمـده و بـراي               ( بودم

پناهندگان برنامه اجـرا كـرده بودنـد و مـن فقـط امكانـات               
اجرايي و اقامت را از سوي مديريت كمپ تامين كرده بـودم        

بـه هـر    !) يعني پناهنده كه گور نداشت تا كفتن مي داشـت         
كـان و ديگـري     روي اين تئاتر در دو بخش، يكي بـراي كود         

اين را هـم اينجـا بگـويم كـه در آن            . ( براي بزرگساالن بود  
كمپ بيش از هفتصد نفر با بيش از شصت مليت از سراسـر             

ماجراهاي حاشيه اي آن شبِ نمـايش خـودش         !) دنيا بودند 
داستان بلندي ست كه با همـه جزئيـات و شـيريني اش در         

ي را كـه  ذهن من هنوز تازگي دارد، يكي از آنها سالن بزرگـ      
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خوابگاه مهمان كرده بودم و آن شب چه ها گذشـت، شـهد             
يادمان پناهندگي ست و صد البته ممنوع بـودن مـشروبات           
الكلي در شب برنامه كه باز با استفاده از قانون خـاص خـود              
ايرانيِ مان، به همه منتقل كرده بودم و هر كس بطـري اي             

نامه آمـده  ويسكي يا ودكا يا شراب در بغل پنهان كرده به بر   
و چاشني آن هم اين بود كه هـركس يواشـكي از مـن مـي                

شايد در تمـام عمـرم      ! خواست استكاني با او بزنم و زدم هم       
!) آن همه مشروب متنوع نخورده بودم كه آن شـب خـوردم           

اما اينجا منظور اين است كـه در هـر دو بخـش از نمـايش                
د بويژه بخش بزرگساالن، تماشاگران در نمايش بخشي از خو

حسي كه هماره خود در خواندن يـا تماشـاي       . نمايش بودند 
حسي كه گويي چيزي ناگفته يا نانوشته از       . فيلمي داشته ام  

همين حس است كـه هنـوز هـم وقتـي           ! آن را گرفته باشم   
چيزي مي نويسم يا مي گويم با من است حسي كه ننوشته            
ام يا نگفته ام اما بسيار پيش آمده كـه خواننـده اي همـين            

  .س و معنا را بي آنكه نوشته يا گفته باشـم، گرفتـه اسـت       ح
؟؟؟؟ تـازه چقـدر هـم       !!!!چه خواستم بگويم به كجاها رفـتم      

 !!!!!!!!!!!ناگفته گذاشته ام

 2014 ژوئيه 19 - 13:57 تهران 1393 تير 28شنبه 
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17  
  عشق كودكي

  
سالهاي كودكي، سالهاي پيش از دبستان يـك همبـازي اي           

گاه گاه كه از دست پـدر و كـار          . هم بوديم داشتم كه يارغار    
. در مغازه اش رها مي شد، مي آمد و با هم بازي مي كرديم             

همسايه اي داشتيم كه دو دختر هم سن و سال ما داشت و             
كودكانه اي بين ما بود كه      !!! هر از گاهي برخوردهاي دلبرانة    

شيرينيِ خاص آن هنوز خيال پر مي دهد و زيبايي زنـدگي            
ال و  هواي كودكي كه هر چه بـود برايمـان نمـاد              در آن ح  

زندگي داشت و صد البته دنيـايي بهتـر از آن نبـود و نمـي                
رها بوديم همچـون    ! شناختيم و چالشهاي مربوط به آن هم      

پروانه هايي كه هر آفتابخيز تن بـه گرمـاي زنـدگي بخـش              
خورشيد مي داديم و پر باز مي كرديم و پرواز از اين برگ به 

از اين گل به آن گل در همان باغ و گـل و گيـاه و                آن برگ   
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درخت و باز همان حياط خانـه و كوچـه پـس كوچـه هـاي        
  !حوالي خانه مان

من و دوست همبازي و يارغـارم عاشـق دو دختـر همـسايه           
  !شديم و ماجراي عاشقانه ما هم داستاني داشت

چيزكي به همين حال و هوا در رابطه بـا همـين سـالها بـه                
 " عـروس و دامـاد بـازي       " ام كـه اسـمش را        گيلكي نوشته 

( گذاشته و  در ميان داسـتانهاي گيلكـي منتـشرش كـردم             
به هر روي عروس و داماد بازي       !) ؟ نمي دانم  !كدام مجموعه 

هم يكي از آن سرگرمي ها و بازي هاي كودكانه در روزهاي            
باراني بويژه زمستان بود كه در خانه خواهر و برادر و دختـر             

ي شديم و چقدر هم خوش به حالم مي شد  همسايه جمع م  
كه دامادم مـي كردنـد در كنـار عـروس كـه همـان دختـر                 

  !!!!!همسايه بود و برايش ارام و قرار نداشتم
  !شايد! كودكي هم زيباترين بخش زندگي مان است! بگذريم
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  تنهايي
  
  
  

. وقتي تنهايي، خيلي تنها، گاه گاه با خودت حرف مي زنـي            
كـسي صـدايت را   . كسي نيست. ه مي كنيبه دور و برت نگا  

همان درو ديـوار و پنجـره و هـر آنچـه در اتـاق      . نمي شنود 
سـر مـي گردانـي بـه        . هست سرجايشان به تو زل مي زنند      

زمزمـه مـي   . مي خـواني . داد مي زني . كارت ادامه مي دهي   
  . شعري، غزلي، ترانه اي با خودت مي خواني. كني

 خود يكنواخـت و يـك آهنـگ    لحظه هاي با تو بي تو به راه 
. چند وقـت بخـودت بـوده باشـي،معلومت نيـست          . مي روند 

حواست نيست اصال به آن فكر نمي كرده اي تا حواسي بـه             
چنان مي شود كه گاه فرياد سكوتت را مـي          . آن مي داشتي  

صداي گوشخراشي كه تمام جانـت را پـر مـي كنـد             . شنوي
دتها گير  چشمت خيره به نقطه اي تا م      . سرت زنگ مي زند   

؟ به آن فكر نمي !چه مي داني نگاهت به كجاست. داده است
فضاي دور و بر تو پر است از صداي تو،          . نمي كرده اي  . كني

هـر كـدام    ! هواي تو، نفسهاي تو، فكرهاي تو، خيالهـاي تـو         
گـاه  . گوشه اي، قطعه اي، پاره اي از سمفوني تنهايي توست  
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ي در حـال كـوك      آرام و هارمونيك، گاه بسان تمرين سازها      
چنگي . بخودت مي آيي. هر كدام صداي خودش را مي دهد      

چهـره ات   . به آينه نگاه مي كني    . به تنهايي خودت مي زني    
چهره اي هميشه آشنا اما گاه تنهايي ات را دل          . را مي بيني  

. جـور ديگـري بـه تـو زل مـي زنـد            . داده با تو بيگانه اسـت     
روهايـت،  چشمت، نگاهت، چهـره ات، چينهـاي صـورتت، اب         

شانه باال مي انـدازي اگـر خوشخوشـانت باشـد،           ...... موهايت
اگـر آه از نهانـت    ! خوش به حاالنه چيزكي نثارت مـي كنـي   

برآمده باشد كلماتي آنچناني چاشني نگاهت مي كني كه از          
  . پايين تا باال وراندازت مي كند

دسـتي بـه سـر    . وا مـي شـماري  . تنهايي ات را وا مي كاوي    
. چيزكـي مـي خـواني     . آهي مـي كـشي    . گوشش مي كشي  

از اين سر تا آن سر اتاقت مي        . راه مي روي  . زمزمه مي كني  
پنجره باز مي كني هواي تازه را دل مـي        . روي، برمي گردي  

پرنده اي نگاهت را مي دزد، مي برد تا دورهـايي كـه             . دهي
فكرت وير پروازش مي گيـرد و       . ديگر چشمت كار نمي كند    

صـدايي از  . بي خيـالِ تـو پـر مـي كـشد          تا بينهايت نگاه تو     
دورهاي شايد آنجاهايي كه مـرزي نيـست ديـواري نيـست            
آشنايي نيست كسي نيست دخلي به تو ندارد در گـوش تـو           

چند و چون و چرايي اش را هم اصال فكـر نمـي             . مي پيچد 
تنهـاي ديگـري شـايد تنهـايي     . به تو، براي تو نيـست    . كني
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هياهو ، زندگي مزده    خودش را به رخ يك شهر خاموشِ بي         
  .زنده، مي كشد
به در و ديوار و پنجـره و هـر آنچـه كـه در               . سر مي گرداني  

فكـر و خيـال و   . تنهايي ات را قسمت مي كند، برمي گردي      
مـي شـوي   . وهمهاي تو، در جاري آرام و ناآرام، راه مي افتد     

تكه چوبي پاره كاغذي، رشته سبزانه اي بر آب، اينكـه چـه             
يا رقصان و . ته باشي، رفتنت را مي نماياندحال و هوايي داش

تن به موج آرام و رام داده باشي يا چنان به هر جا كوبان در      
تنهـاييِ  . جاري خشماگين آب بـه هـر سـو كوبانـده شـوي            

 .تنهاييِ تنها را تنها مي فهمد
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  دلنوشته بامدادي
شايد بشود زيباترين يا شايد دلپذيرترين روزها و شبها را در      

شـايد بـشود    . ن دياري كه غريبانه وطن كرده ام،  داشـت         اي
بهترين يا شايد خوش ترين روزگار را در اين سامان، سامان           
داد اما هر روز، هر شب هر لحظه كه گذري داري و نگـاهي              
به آنچه كه بر سرزمين مادري ات مي گذرد، هر جاي جهان 
ستارت،         كه باشي فرق نمي كنـد، اولـين نگاهـت، اولـين جـ

لين سر درآوردنت از آنچه كه مي گذرد، به سرمين مادري او
  . ست

خوب براي من هم اين قاعده صدق مي كند يعني اول صبح 
كه شبِ روياها را به هر شكل روز كرده ام و بر مي خيـزم و                
قهوه اي و دست و صورت شـستني و نشـستن بـه خـوردن               

پيوتر ناشتايي و گيراندن اولين پيپ روزانه، بي اختيـار كـام           
روشن مي شود و اولين صفحه ها، سامانه هاي فارسي زبـان       

خبرها را كـه  . است و اينكه در سرمين مادري چه مي گذرد    
مرور مي كنم دود از كله ام جوري كه هيزم تري را بگيراني، 

روزگـار در سـرزمين مـادري ام        !!!! خداي من . بلند مي شود  
 سـرزمين   هيوالها چه بر سـر    ! هزار سال به عقب رفته است     

؟ !مادري ام آورده اند و كجاي اين زمان و جهان ايستاده اند           
ديدنِ شكلِ تا ژرفاي وقاحـت و بالهـت كـه مزخرفتـرين و              
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احمقانه ترين و رياكارانه ترين گفتمانها و برخوردهـا و زوزه           
كشيدنهاي مشتي از گورِ هزاره هاي دور بيرون آمـده، آه از            

 توانـست باشـد و چـه        ايران من چه مـي    . نهانم در مي آورد   
! ايرانيِ من چه مي توانست مي شد، و  چه شده است! هست

فرهنگ قهقرايي، پايه هاي تفكر پوچ و قهقرايـي حاكميـت           
عمامه، در جزئي ترين زندگي و فرهنگ ايرانـي مـن رسـوخ      

  . كرده است
يك مشت الطائالتي كه به درد هيچ مستراحي نمي خـورد،           

 سازانِ بـي آينـده سـرزمين        آنقدر عرعر مي كنند كه آينده     
مادري، خواه ناخواه از آن تاثير مي گيرند حتي به طنز هـم             

باز نوعي فرهنـگ لُمپنـيِ آيـت        !اگر بازگويي كنند و بخندند    
 "! به مـن چـه ولـش كـن    "اهللا ها را با غايت بي مسئوليتيِ       

هـر چـه بيـشتر بـه عمـق خبرهـا و             !!! گرفته و مـي گيرنـد     
تر حس مي كني كه رسانه هاي رويدادها نگاه مي كني، بيش  

سرزمين مادري بوي تعفن خود سانسوري و خفقان و خرافه      
همه در يك باتالق مـتعفن حكومـت هيوالهـاي          ! مي دهند 

  !!اسالمي چرخ مي زنند
پكي به پيپ مي زنم و به سايه روشن بيرون از پنجره نگـاه              

شـاخه  . كشكرت در النه اش چيزي نوك مي زند       . مي دوانم 
ابري چنان سنگين آبـي آسـمان را     . ن مي خورد  درختي تكا 

. پوشانده كه اگر دست دراز كني به خيالت مـي گيـري اش            
نگاهت از دورهاي خيال برمي گـردد بـه صـفحه  خبرهـاي              
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قيافة شوم و نكبتبار آيت اللهي نان به نرخ         . سرزمين مادري 
روز خور، شگفتيِ روشنفكرنماهاي اسـالمي را بـه بـار آورده        

اهللا ديروز چيزي مـي گفـت در يـك زمينـه            كه همين آيت    
مشخص و امروز در زمينه همان چيز مشخص، جور ديگري، 

  !!!متناقض ديگري عرعر مي كند
حسِ نبودنِ در چنين حاكميت رياكار و دروغگو و غـارتگر،           

چـه  . رضايت خاطري اگر چه اندوهگين، در جانم مي دوانـد        
غ همـين   كـه دا  ! اگرچه نزديكترين دور  ! خوشبختم كه دورم  

  .سالهاي خونبار را با خود مي كشم
خواسته يا ناخواسـته    . خوب روزگار ما هم اينطور رقم خورد      
  !من هم روش. به نوعي تاوان يك چيزي را مي دهيم

واقعيت امروز چنين است كه سرزمين مـادري ام را اشـغال            
اشغال كرده اند حتـي خونبـارتر از هـر خونبـاريِ            . كرده اند 

، عربده كشان، به فريبكارانه ترين شـكل،        زوزه كشان . تاريخ
! بر همة هست و نيست سرزمين مادري ام چنگ انداخته اند

ديگر نه هيچ چيز جز زياده خواهيِ مشتي بي همه چيز، آن           
هر چه هست دروغ است هرچه      . هم به قيمت، مطرح نيست    

هست رياكاري ست هر چه هست كاله شرعي شان بـر سـر             
خدا و پيغمبـر و     ! نِ اين هيوالهاست  هفتاد ميليونِ در گروگا   
  !!!!!!!!!!! كشك....... اسالم و قرآن و رسول 

وقتي هم كه دلتنگي و تاسيانيِ كمرشكن، دمارم را در مـي            
آورد به خود نهيب مي زنم تا زماني كه سرمين مادري ام در 
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اشغال اين هيوالهاست، براي ديدن سرمين مادري، از چنين 
ين فرزندان سرزمين مادري ام، اجازه هيوالهاي قاتلِ شريفتر

براي سرمين مـادري ام بـه ايـن هيوالهـا           ! نخواهم خواست 
  ! گردن نمي گذارم، با آنان مي جنگم

  !و چنين است حال و هواي بودنِ نزديكترين دور
  : حتي اگر

  
 روز درد مي شمارم

  .شب رويا
  

  .خواب فاصلة دردها و روياهاست
  

  مستي بهانه اي
  بينيكه طرحي تازه ب

  هستم هنوز
  !ميان همه هيچ

  !همين
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  هاي بي هوي در ديار از ما بهتران

   2013ماه مه 27

  
آسمان بي ابر، شاخه و برگ درختان سبزِ دل بـه بـاد داده،              
رقصان، آواز پرندگان، يكي از پي ديگري سنفوني زيبايي راه      
انداخته اند كه هر چه نخواهي باز نمي تواني تاب بيـاوري و             

  .بلند مي شوي و شق ورق راه مي افتي. نيافتيراه 
از پله هاي  خانه اي پايين مي روي كه هـيچ نفـس كـشي                

وارد خيابان مي شوي، بچـه هـاي قـد و           . نيست هايي بكني  
نيم قد در فاصله اي بازيگوشانه از سر و كول هـم بـاال مـي                

  .لبخندي مي زني و به راهت مي روي. روند
م به نوازش آسمان بي ابر مي آفتاب بي دريغ مي تابد و چش

زن و . از گذر خلوت خانه ات به خيابـان مـي رسـي     . گشايي
سـري بـه    . مردي با سگ پشمالويش از كنارت رد مي شوند        

هايي تكان مي دهي، رو، بر مي گردانند به شمايلي كه اگـر             
خاك و ديارت بـود شـايد ساالسـال گپـي اش بـاتو خـوش                

به هيچ مي   . مي گذرند ناديده از كنارت    . خوشانشان مي شد  
هواي شوروشانه وسوسه انگيز    . انگاري و شانه باال مي اندازي     

تر از آن است كه دل مكدر داري از اين بي چرا زندگاني كه         
  . حتي از نوك دماغشان را فراتر نمي بيند
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به راهت مي روي و چشم در آسمان بي ابر خيـال پـر مـي                
 خـود   جـاي جـاي ديـارت را گـشتي مـي زنـي و بـا               . دهي

بـه  . تصويرهاي خاكت را در برابر چشمانت مرور مـي كنـي           
گاه مهرباني مادر سراغت مـي      . سال و ماه سن تو هم نيست      

آيد، گاه چشم عاشقانه يارت كه براي ديدنش بيتاب در گذر    
  .مدرسه كشيكش را مي دادي

كنار مي كشي بـا     . دور ترك گله اي دوچرخه سوار مي آيند       
سر تكان مي   .  به تو مي رسند    .خوشرويي نگاهشان مي كني   

دهي و روز بخيري مي گويي اما حتي نگاهشان را هم دريغ            
در حال و هـواي خودشـان    . بخودت هوار مي زني   . مي كنند 
بي خيالِ اين و آن، قدم بر مي داري و داشته هـا و              . هستند

يادمانهايت را دانه دانه دلخوشانه قـسمت مـي كنـي بـا دل              
ايش داده اي كه دسـت از بيتـابي         تنگت به هزار هزار باره و     

  . كه ديگر بريده اي. هايت بردارد كه ديگر نمي كشي
چـشم  . راه، بار ديگر خلوت و خودت هستي و هـزار خيالـت     

 مي گرداني در آسمان آبي مي گردي تا شايد لكة ابري، خط
سفيد هواپيمايي، چيزي بيابي كه سري به آسمان زده باشد          

هر ازگـاهي پرنـده     ! است نه هواپيما  اما هيچ نشاني نه از ابر       
گـاه آوازي سـر مـي    . اي پر زنان از دامنه نگاهت مي گـذرد     

دهد، گاه چنان شيرجه اي بـه تكـه اي غـذا كـه از آن دور                 
لبخندي مي زني و خوش خوشانه      . ديده است، فرود مي آيد    

  .زمزمه اي مي كني
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خوش و خنـدان و     . سه نفر از كوچه اي پيدايشان مي شوند       
به تو مي رسند ناگـاه سـكوتي      . ويان بسويت مي آيند   بذله گ 

اما از سـنگ صـدا      . هايي مي كني  . مي كنند كه وا مي روي     
چند قدم از تو دور مي شوند بـاز         . در مي آيد ولي از آنان نه      

بـاز بحـساب حـال و       . همان بلنـد بلنـد گفـتن و خنديـدن         
هوايشان مي گذاري و دنياي خـود مـي كـاوي و خيالـت را           

  .مي شماريدانه دانه 
نه . هايي مي كني  . كنار مي كشي  . دوچرخه اي بوق مي زند    

. رد مـي شـود    . نگاهي، نه سرگرداندني، نه بدي، نه بيراهـي       
باز راهت را مي گيـري و بـي خيـال حـال و              . بخود مي آيي  

هواي آني كه آمد و رفت و حتي فرصتش را در نيافـت كـه               
  .انگشتي آماده كرده بودي نثارش كني

  !همين
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  لمشغوليد
  

يكي از دلمشغولي هاي من حتي اگر هـيچ در سـر نداشـته             
باشم و هيچ كاري هم، اين است كـه چـشمم بـه سـازهاي               

همساز سكوتهاي به هزار هـوار      . خاموشِ اتاق كارم مي افتد    
انگار يك دنيا فرياد در سكوتشان اسـت و نگـاه مـات             . منند

  !. من هم
ايي ست كـه   چقدر بد است آدم احساس كند زندانبان سازه       

يكي از اين سازهايي كـه بـه عبـارتي هـزار        . عاشقشان است 
حسرت مرا هر لحظه كه در اتاق كارم هستم، به رخـم مـي              

همچون اللي كه زيباترين و عاشقانه تـرين        !. كشد، تار است  
آواهاي دل انگيز را در نگاه حسرتبارش بـا آن قـسمت مـي              

!!!!! كند، در سكوت محض، راز دل مي گويم و آه مـي كـشم          
اين تار را نمـي دانيـد       ! شايد بخنديد ولي واقعا آه مي كشم      

؟؟؟ از صندوقچه اش در مي آورم بغلـش مـي           !!!چه مي كنم  
مضراب را مـي گيـرم بـا    . دستي به سيمهايش مي زنم    . كنم

چنان آهي سرجايش مي گذارم كـه بـاور كنيـد آتشفـشان             
ايسلند كه هم اينك فاجعه اش دارد شاخ و شانه مي كشد،             

دست به سر و كولش مي كشم و با . ه گردش هم نمي رسدب
هزار ناز و نوازش و احترام و صد البتـه حـسرتهاي دمـار در               

و اما  ! خيلي هم مودبانه و محترمانه    ! سرجايش مي نهم  !!!! آر
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يك گيتار هم دارم كه مثل آن كالغي كه هر روز كنار دريـا    
ه گـاه  مي بينمش با مرغان درياي دمخور است و مرا نيز گـا       

مهمان كرشمه هاي كالغي اش مي كند، در ميان سـازهاي           
 رف  "اين گيتار را  آن باال، روي بقول ما گيلكهـا            . من است 

دكـورش كـرده ام و مانـده     !  يا بقول شما خواننده طاقچـه      "
و همين گيتار   ! است با من به مناسبت و يادگاري كه هست        

از به من ريشخند مي زند بـا نگـاه مـن كـه واي بحالـت سـ         
 ؟!چه مي كني! هست همساز نيست



 

 

٧۴

٧۴

٢٢  

  روز بارانی

  
بي هيچ اين پا آن پـا كردنـي هـم راه            . ميان باران مي رفتم   

بـي  . دلم براستي مي خواست در باران قدم بزنم     . افتاده بودم 
از كنار خيابان گذشته بـودم و       . چتر و ماشين و حتي باراني     

فتنـد و   آدمها مي ر  . داشتم در پياده رو بسوي دريا مي رفتم       
هميشه . از سنگ صدا در مي آمد اما از آدمها نه         . مي آمدند 

هم اين جور وقتها خيلي دلم هواي ديار مي كند وقتي كـه             
از كوچه و محله و خيابان شهرت مي گـذري، بـوق ماشـين       
دوست و آشنا هست و دست تكان دادنهاي دوستان، حال و           

از همه  . .....احوال كردن بقال و چقال و كفاش و دوره گرد و          
مهمتر اينكه همه چيزش آشناست از هوا تا خـاك از در تـا              

  ........!ديوار از حتي نگاه آدمها گرفته تا پرنده و چرنده و
هميشه هم يـك حـسي در   . خوب اينجا از آن خبرها نيست     

حاال از اين آه و ! تو مثل سايه با تو هست كه خارجي هستي
 پياده رو ميـان ايـن       نالة غربتانه بگذرم، بگويم كه داشتم در      

همه آدمهاي در رفت و آمد، مي رفتم كـه فقـط يـك نفـر،                
تاكيد مي كنم فقط يك نفر نگـاهم كـرد بـا چنـان لبخنـد                
خوش به حاالنه اي كه از آن بخـوبي مـي شـد فهميـد كـه         
حس قدم زدنم در بـاران را فهميـده اسـت امـا از بـد ايـن                  

خندش پاسخي سالهاي اينجا، واقعا مانده بودم و اگرچه به لب
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گيلكانه دادم اما شك برم داشت كه اين يكي نكند همجنس 
از اين هلند نازش را بروم در ايـن         ! كار است ديگر  !!! باز بوده 

شانس هم كه   ! سالها همچين انتظاري دور از واقعيت نيست      
حاال دوستان در اينجا انتقاد نكننـد       ! شاهكارش هستم !!! نگو

از اين دست، يك موضوع هرچيزي . كه ضد اين يا آن هستم
شخصي ست به خود آدم مربوط است و من هـم حـق دارم              

! چكارم بايد كرد وقتي خوشم نمي آيد      ! خوشم بيايد يا نيايد   
از بد حادثه هم هميشه چيـزي كـه بـدت مـي آيـد دم بـه              

البته اين چانه زدنها هـم فقـط روي         ! ساعت گيرت مي افتد   
د هـم بيـراه     حدس و گمان است كه با توجه بـه اينجـا زيـا            

 !نيست
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23  
حسي كـه   . حسي داشتم و فكري از ديشب بجانم افتاده بود        

گفـتم بنـشينم   . ، بفهمـم !كنم نمي توانستم جمع و جورش
دانم چرا به  خودم هم نمي. باز قلم را بياري خواندم. بنويسم

 بدتان آمد، ناخوانده اش. اينجا كشيد كه در زير مي خوانيد

بـي  ................. دي نبـوده چنـين    بگيريداصال نبوده چنـين دا    
مـن  ! كه قلم خودش حـسِ مـرا نوشـت    همين است! خيال

  >>>!ننوشتم

  واماندگي
 

شايد يا شايد نه، حتمن ديده و شنيده ايد نوازنـده گيتـاري     
زير و كشيده و فرياد وار يكنواخت خشم  كه با نتهاي بسيار

ايد يـا شـ  . زنـد  مـي  اندوهبار يك دنيا واماندگي اش را هوار
تب و تابِ دور و برش، چنـان نالـة    نوازندة ني اي دور از هر

را دارد از  كوهĤواري را سر مي دهـد كـه گـويي كـوه غمـي     
كولش برمي دارد يا زير بار كوهي از اندوه بجان آمده فريـاد          

   .كند مي
گاهي يك وقتهايي هست كه با همه قدرتي كـه در خـودت             

 بر سـنگ بكـوبي   همه سنگيني مشتي كه اگر سراغ داري با
جـان يـك دنيـا     در هم مي شكني اش، دستها گـره كـرده،  

بغض در خود مي فشاري و دست از پا كوتاهتر و ناخواسـته             
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اختيارت چنان دمار از تو در آمده كه بغضي در هم  و دور از
  .شكنانه هوار مي زني

يك وقتهايي كه چزانده مي شوي، خرد مي شوي ويران مي         
اتواني نه از پا افتادگي بلكه از عمـق  ن شوي نه از ضعف نه از

اي كه بر تو روا داشـته   فاجعه از عمق اندوه از عمق ناروايي
  .اند

را  درد يك وقتهايي هست كـه بايـد درد كـشيده باشـي تـا     
بداني بايد داغ ديده باشي تا كمرشكنيِ داغ را بفهمـي بايـد          

باشد تا حس كني بايد اشك بي اختيـار ريختـه    سرت آمده
بريزي و بر ناروايي رفته   هق هق اندوهبار استيصالباشي تا

  .بخودت زار زار بگريي
يك چيز است اما حس كردن  دانستن و حتي فهميدن درد

 مـاجراي شـعور انـساني و حـس    . درد ماجراي ديگري ست

ماجراي باريكاي يك مو است در فهـم و حـس         . انساني ست 
  .آدمـي ميـان آدمهاسـت    دردي كـه مـالك انـسان بـودنِ    

ــص ــد از دســت دادن  ت ــرد فرزن ــود ك ــي ش ــم نم  ورش را ه

ــد    ــن فرزن ــر ت ــرد زخمــي ب ــي شــود ك ــم نم  فكــرش را ه

حتي واژه كم مي آورد گوياييِ دردي، گويايي داغي، پرده بر         
كشيدن از عمق فاجعه اي كه مي شـنوي مـي خـواني مـي      

  .........بيني
عمق ماجرا را مادري مـي دانـد كـه داغ فرزنـد دارد عمـق                

را پـدري مـي دانـد كـه تيربـاران       د كوهĤوارماجراي اين در
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 .......................ايـــن فرزنـــد شـــنيده اســـت عمـــق

داغ، مردمي خو  گفتن چگونه مي توان وقتي به اين همه! نه
ــاتالن    ــر خــويش مــي ســتايند و از ق ــد كــه زنجي كــرده ان

 !!!!!!!!!!!!!!اسـطور سـاخته و مـي سـازند     فرزندانـشان 

سـياه مـا، همچـون نالـه      وزگـار گاه چنانم كه دور از ايـن ر 
 سوزناك ني همچون فرياد آن نوازنـده اي كـه فريـاد تلـخ    

ــد  ــه نُتهــاي گــمِ زيــري كــه هــوار مــي زن  ......اعتــراض ب

  دلخونم
  دلخونم

  ..........................دلخونم از
  چقدر به جنايت خو كرده ايم
  چقدر به قاتالن خو كرده ايم

 كـاري خـو كـرده ايـم       چقدر به فرهنگ مرگ و نفـرت و ريا        

واي كه همه رسوبات يك تاريخ عقب مانـدگي، يـك تـاريخ             
را در جامعه ما دوباره رو كرده انـد   خرافه، يك تاريخ جنايت

تا دوباره رسوب !!! اند زنده كرده اند از گورِ تاريخي در آورده
  ؟!كند، چند نسل بايد تاوان دهد

  ؟!ما چه مي كنيم
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  من و كشكرتهاي من
نمـي دانـم مـي      . تهاي من هم ماجرايي شده انـد      اين كشكر 

توانيد آن لحظه اي را تصور كنيد كه بفكر رفته ايد يا سخت 
به كاري متمركز شده ايد كه از دور و بر خودتان بي خبريد             
ناگاه كسي، بازيگوشي اش گرفته باشـد يـا از سـكوت شـما              
خسته شده باشد و ناگهان بيايد دستي به شـانه شـما بزنـد              

؟ جوري كـه تـة دل تـان         !ند جوري كه از جا بپريد     دادي بز 
خالي شود جوري مثل يك فنرِ جمع شده چنان وا برويد كه 

  ؟؟؟!!!!انگار زمين و زمين بهم ريخته
  . چنين حالتي برايم من پيش آمد

ماجراي من با كشكرتهاي من اين است كه صبحگاهان، ناني 
ز بركـت   پاني چيزي برايشان از بالكن خانه ام مـي ريـزم و ا            

حضور اين كـشكرتها، پرنـدگان ديگـر از پرنـدگان دريـايي             
ايـن  . گرفته تا كالغهاي سيري ناپذير، هـم سـود مـي برنـد            

بخشِ كار انگار جا افتاده است مانند اينكه خوبي كـردن يـا             
لطف كردن وقتي زياد يا تكراري بشود، تنبـل نـه تنهـا بـد               

  ! عادت مي شود بلكه طلبكار هم مي شود
بوتري يا كالغـي روي نـردة بـالكن مـي نـشيند و       گاه گاه ك  

كمي اين پا آن پا مي كند اما به محض اينكه حركتـي مـي              
 خورد يا سر مي گـردانم، در مـي          كنم مثال دستم تكان مي    
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د ولي ماجراي كشكرتهايم را نمي دانـستم چقـدر جـدي            رو
شده اند يا چقدر عادت كرده اند هرچه هست امروز چنـين            

اري فرو برده چنان كـه از خـود بـي     شد كه سخت سر در ك     
از مـن بـود   ! ، نه صدايي نه حركتي نه هايي نه هويي  !!!خبرم

نه اصال كشكرتهايم را بحساب مي آوردم اما ناگهان طـوري           
كه انگار يك تشت را از باالي خانه انداخته باشـند يـا يـك               
چرتكه اي را محكم بهم زده باشند يـا چيـزي كـه صـدايي               

! انداخته باشند، يكي از كشكرتهاي من     مثل رگبار در گوشم     
از باالي درخت پر كشيد و آمـد روي نـرده بـالكن خانـه ام                
چنان فرياد اعتراضي سر داد كه از جايم پريدم ته دلم خالي   

چشم چرخانـدم و نگـاهي بـروي بـالكن          . شد وحشت كردم  
انداختم و درختي كه مشرف به پنجرة تا آن سـوي آسـمانِ            

ديدم كـشكرت بـا داد آنچنـاني        ! استگاه نيم وجبيِ هلند،     
؟ !مرا مي گـويي ! روي نرده نشسته و ننشسته پر كشيد رفت  

  ؟؟؟؟!!!!!كشكرت هم بله! خشكم زد
( !!!!ماندم نگاهش كردم دلم نيامد بگويم مگه بـه سـرت زده           

  ..................)اي 
 ٢٠١۴ سپتامبر ٢٧ - ١٣٩٣ مھر ۵شنبه 
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٨١

  داور.......... سماور شيرِ
  

اال براي شما پيش آمده كه اول صبح هنـوز دسـت بـه              تا ح 
زمزمه كنيد كه خودتان نه تنها از  سياه و سفيد نزده، چيزي

بخنديد كه هـر   آن وا بمانيد بلكه باهر زمزمه كردنش چنان
؟ ايـن مـاجرا     !كه بشنود فكر كند يك چيزي تان شده است        

اول صبح پيش از دست و صـورت  !!!! برايم پيش آمده امروز
كردم كه اصالً نمي دانم چـرا   ن، داشتم قهوه آماده ميشست

!!!!! داور.......... سـماور  شـيرِ : مـي گفـتم  ! و چطور و چه شـده 
 كـه !!!) و مي خنـدم هنـوز  ( بعدش هم چنان مي خنديدم 

  !شك ندارم همسايه ام به سالمت من شك كرده
پيدا نمـي كـنم    مناسبتي راستش هرچه فكر مي كنم هيچ

 نمي رسد بجز يك خاطره كه آخرين بار         يعني چيزي بفكرم  
يك مسابقه فوتبال پرسپوليس با ملوان انزلـي در   تماشاچيِ

شـلوغترين و پـر جـوش تـرين      شهر انزلي بـودم كـه شـايد   
   !!!تماشاچي در عمرم بودم
زدم همين بـود كـه امـروز پـس از      يكي از دادهايي كه مي

وه كردن قه سالها آن هم در يك بامداد شنبه هنگام درست
، براي خودم داد    !!در اين گوشه از جهانِ هر چه شما بگوييد        

  !مي زدم
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بيچاره آن داور كه يادم هست تمام فحشها نثارش شده بود           
طرفه به نفع پرسپوليس و صد البتـه يـك    با آن داوريِ يك

  !گيالن فحش آنچناني هم قسمتش
هست همان روز پاسبان ماسبانها درست آمـده بودنـد    يادم

هـم ميـان تماشـاچيان در آن     شي از جايگاه كه منبرابرِ بخ
بـا   البته هيچم نشد و هيچ كـاري هـم  !!! بخش نشسته بودم

ــتم    ــي گفـ ــانطور مـ ــي همـ ــتند ولـ ــن نداشـ ــير : مـ شـ
  !!!!!!داور...............سماور

 

  !بيچاره داور
  

 2014 سپتامبر 13 - 1393 شهريور 22شنبه 
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 زمينگيری
   ٢٠٠٩فوريه ٨

  

  ياد همه چيز عوض ميشه فقط كافي يه باد ب-
  . باد تنها كه كافي نيست-
  !اگه بياد. همه اش به باد بستگي داره! چرا نيست!  اه-
  !بعد چي!  فرض كنيم كه همين االنه باد اومد-
وقتـي همـه چيـز بـه اومـدن بـاد            !  با فرض كردن نميشه    -

اون وقت همه چيـزو    ! چطور باد رو فرض كنيم    ! بستگي داره 
   هم دلت خوشه هاتو! بايد فرض كنيم

تو مي گـي بـاد بيـاد همـه چيـز            !  چي چي رو دلم خوشه     -
درست ميشه خوب منم مي گم كه فرض كن كه بـاد اومـد              

  .بعد چي
  . وقتي اومد بهت مي گم-
   چي رو-
   مي بيني-
   چي رو مي بينم-
   همه چيزو-
   يكيشو بگو-
   شوخيت گرفته-
  يه چيزو بگو.  نه باوركن جدي مي گم-
خوب باد كه بياد موج ميـاد مـوج         . ول كنم نيستي   اي بابا    -

كه بياد ساحل از اين دس و دلبازي هاش كم ميـشه ديگـه              



 

 

٨۴

٨۴

!  اينجور گله گشاد لم نميده و ما هم اينجـور زمـين گيـرش            
وقتي كه اين دسو دل بازيها كم بشه درست ما تا زانو تو آب 

  مي موينم اون وقت ميزنيم به دريا
   آها-
   شير فهم شد-
  مي يه ك-
   ديگه چرا يه كمي-
 آخه اين هوايي كه من مي بينم با اين ساحل گلـه گـشاد         -

امكان نداره هر موجي بتونه اونجوري روش ولو بـشه كـه از             
  اين گله گشاديش بگيره

هنـوز ايـن    .  وقتي كه باد بياد مي بيني چيكـار مـي كنـه            -
  دريارو نميشناسي

  ؟!  من نميشناسم-
  فتي اگه ميشناختي اينجوري نمي گ-
هر بادي مگه ميتونـه دريـا رو        .  اينجوري اون جوري نداره    -

اين دريا مثه ماست چلپ چلپ مي كنه امكان         . به هم بريزه  
  نداره با هر بادي به خشم بياد 

اين دريا كه اينجوري صـبور و       . اشتبات همينه .  ده همينه  -
ــشه،    ــوش خوشان ــي ده و خ ــر م ــه س آروم و رام داره زمزم

همه چيزو بـه هـم   . ادگي مي بينيخشمشو هم به همين س 
  . ميرزه

   آره اما اگه باد بياد-
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٨۵

  تو هم صبر داشته باش.  مياد-
يـه ذره بخودمـون   .  اخه  اين ديگه صبر نيست تنبلـي يـه     -

  تا كمر ميريم تو آب. تكون بديم بريم جلوتر
   اين غول بي شاخ و دم رو مگه ميشه تكون داد-
  . ه تكون دادميش.  اگه هر چه زودتر راش بندازيم-
 اخه وقتي باد بياد و دريا طوفاني بشه ديگه هيچ زحمتـي             -

ايـن المـصبام از جـا كنـده         . آب همه جا رو ميگيـره       . نداره
  ميشه

 يادت رفته اول چقدر راحت مي شد روي ايـن غـول بـي               -
شاخ و دم رو كم كرد با يه نك پا تكون مي خورد حـاال كـه       

ش خوشـانه تـا     هي اين دس اون دس كرديم و اين هم خـو          
  كمر فرو رفته اينجوري مي گي

وقتي مشكل با يـه بـاد       !   تو خوشت مياد انگار جون بكني       -
  حل مي شه واسه چي خودمونو از كت و كول بندازيم

همينطور نشستن اينكـه بـاد بيـاد        !  هر چي يه بهايي داره     -
. آب از آب تكون نمي خوره! دريا بجنبه بياد ساحل رو بگيره

يه وقت باد ميـاد     . د باد بگو كه جونت در بياد      اينقد بشين با  
كه ديگه نه تو نه اين غولِ به گل نشسته، بودن و نبـوديكي              

  !يه
اگه مي توني اين گو و اين .  حلوا حلوا دهن شيرين نميشه    -

  !ميدون
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٨۶

اگه قراره كاري پيش بره با .  اين غول به هر دو نفره ماست     -
تـو و تنهـايي مـن       اين غول از همين انتظار      . هم بايد باشيم  
اگه قراره اين غول به حركت در       . حرف بسه . زمين گير شده  

بياد به با هم بودن ماست نه تنهايي مـا و تفـسيرهاي از مـا           
بـه عمـل    . اين غول با حرف به حركت در نميـاد        . بهترانة ما 

  !يعني تو و من، ما! ؟ ما!مي فهمي! ما. كردن ماست
  

  .همين
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٨٧

 نسيم

  
ازدحــام آدمهــا و انبــوه ســنگين هــر چــه بــود، توانــستم از 

ماشينهاي راه و بيراه شهرِ هميـشه در تكـاپوي آمـستردام،            
بگذرم و جايي قرار بگيرم و برسم به آنجايي كه جمع شـده             

ميان همة آنهايي كه ايـستاده بودنـد چنـدين چهـرة       . بودند
آشنا در گسترة نگاه من، باعث مي شدند كه به تنها چيـزي           

در پيـاده رويِ گـسترده اي كـه         . اشدكه فكر نكنم تنهايي ب    
بيشتر به يـك ميـدان شـبيه بـود، گوشـه اي يـك جايگـاه              
برپــاكرده بودنــد و روبــروي آن را هــم بــا پوســتر و تــابلو و 

دو سه .  ميزكوچكي از كتابها و اعالميه ها  تزيين كرده بودند
نفر در گوشه اي ايـستاده بودنـد كـه تنهـا قيافـه آشـنا در                 

كمـي آن  . اترهاي خياباني مان اصغر بودميانشان، قهرمان تئ  
. طرف تر جعفر با آن دف چه گـورايي داشـت گـپ مـي زد               

نمي دانم چرا بجاي عكس چه گـوارا يكـي از چهـره هـاي              (
ميهني مثل صمد بهرنگي يا كرامتيان، گلسرخي، جزنـي يـا       

بر روي دف   ........ ادبي مان يا  /حتي يكي از چهره هاي هنري     
آنجا كمي با فاصله از هـم، جمـاعتي بـه       ، اينجا و    .)او نيست 

در همين چشم گرداندن و اين سو آن        .  بحث ايستاده بودند  
سو كردن بود كه نسيم را ديدم گوشه اي ايستاده و با چنـد     

  . نفر دور و برش داشت چيزي مي گفت



 

 

٨٨

٨٨

هر از گاهي از بلندگوي صحنه اي كه براي تظاهرات برپـا و             
ميانـة حرفهـا و     . ي شـد  آراسته كرده بودند، چيزي پخش م     

تحليلها و اعتراضات، گاه گاه شعاري بگوش مي آمد و سرود           
صداي موسيقي كه كمتر چاشني برنامه مـي        . خواني اي هم  

شد، حـال و هـواي ديگـري بـه جمـع و فـضاي حـاكم بـه                   
چند نفري هم در گوشه گوشـة       . گردهمايي خياباني مي داد   

 غيـر هلنـدي     خيابان ايستاده بودند و به رهگذران هلندي و       
  . بروشور و اطالعيه و نشريه اي مي دادند

سـري تكـان داد و هـايي و         . آرام آرام به نسيم نزديك شدم     
هويي چاشني ديدار شد و كنارش ايستاده به جمع نگاه مي           
كردم اما حواسم به هيچ نبود مگر هـزار چيـزي كـه ذهـنِ               

حرف زدنها مانند كساني كـه جمـع     .  خسته ام را مي كاويد    
بودند كم و كمتر مي شد تا اينكه من ماندم و نسيم و             شده  

پيشنهاد اينكه به بـارِ كنـار       . رسيدن به حال و احوال كردن     
خيابان رفته قهـوه اي يـا آبجـويي بخـوريم، مـا را از جمـع               
خيابان دور كرد و به خلوت باري كشاند كه مي شد به همة             

  . آنچه در خيابان مي گذشت، چشمي داشت
 گذشت عليرغم اينكه به آن اصال فكر نمي زمان بسرعت مي

يعني فرق نمي كرد چه ساعتي بود چون تمام روز را           . كردم
مي دانستم بايد بگذارم اگر هم نمي گذاشتم باز هم به كـار             

. ماجرايي از صبح مـرا رهـا نمـي كـرد          . ديگري نمي رسيدم  
نيمي از هوش و حواس هميشه پـا در هـواي مـرا در خـود                
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اينهمه شلوغي و گشت و گذار، باز همچون        ميان  . گرفته بود 
سايه اي سر رسيد و مانند بودن در ميان جمع و دل جـاي              

  :ديگر بودن، در من واخوان مي شد
 هميشه ميان انتخابهايي كه با آن روبرو مي شـوم فاجعـه             -

وقتـي بخـودم مـي آيـم كـه       . آميزترينها را انتخاب مي كنم    
ه جزئي از فاجعـه     فاجعه برسرم آوار شده يعني شايد منم ك       

آرام ارام بـا    ! آدم كه همينطـور فاجعـه نمـي شـود         . شده ام 
فاجعه يا در فاجعه مي رود زماني بخودش مي آيد كه ديگر            
يا جزئي از فاجعه شده يا چنان آوار شده كه چنـد و چـونِ               

  . ويراني و آوار برايش يكسان است
. نمي خواستم به آن فكر كنم     . سعي مي كردم از آن بگريزم     

احـساس مـي كـردم ماننـد اينكـه          . خسته شده بودم از آن    
هيچ چيزِ  . مازوخيسمي داشته باشم، بخودم آزار مي رساندم      

به هر چه از    . خوش به حاالنه اي در اين روزگار انگار نيست        
نماد و نمودش مي نگري و مـي رسـي، دمـار از تـو در مـي        

خبرها كوهĤوار، رويدادها كمرشـكن، دگرگـوني هـاي         . آورد
انگرانه چنان بسرعت همه گير مي شوند كه فرصت هيچ          وير

خواه ناخواه موجي سهمگين    . وارسي و گزينه اي نمي دهند     
مي شوند ترا در خود مي گيرند و گرداب واري مي شوند كه 

وا مي ماني كه چطور شد چـه  . در آن پيچ و تاب مي خوري  
  .شد چه كردي چه مي كني
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نسيم گفت حالش   داشتم در افكار خودم گشت مي زدم كه         
مهربـان تـر از     . نگاهي به چهـره اش انـداختم      . خوب نيست 

وقتـي چيـزي   . هميشه مي نمود هميشه هم همينطور است 
اش اســت، مگــوتر از هميــشه، خــودش را وا مــي دهــد در 
رسيدنهاي دلواپسانه ي رفـاقتي كـه دنبـال راهـي امكـاني             
ــالي      ــوش بح ــرد از او خ ــي بگي ــه ناخوش ــت ك ــزي س چي

   .جايگزينش كند
با اصرار اينكه تا بدتر نشده بهتر       . كمي اين پا آن پا مي كند      

از . با هـم حركـت مـي كنـيم        . مي پذيرد . است بخانه برويم  
مردم در آمد و شد     . ازدحامِ گرد آمده در آنجا دور مي شويم       

هر كسي سر به كـار  . هيچ كس به هيچ كس نيست    . هستند
باشـد كـه    تا زماني كه نشاني فيزيكـي از تـو ن         . خودش دارد 
شده و دادرسي بايدت، دنيا را آب ببرد، اين همه          چيزي ات   

ماننـد گُـر   . ازدحام آدمهـاي در حركـت را خـواب مـي بـرد       
گرفتنهاي درونِ آدمي كـه ظـاهرش چنـان آرام و رام مـي              

بـه  . نمايد كه هيچ نمي شود فهميد درونش چه مـي گـذرد         
سـوار ماشـين    . جايي مي رسيم كه ماشين را پارك كرده ام        

دلشوره اي كـم    .  رخت را پيش مي گيرم    مي شويم و راه اوت    
كم چونان نم باراني كه پيش درآمد سيلي باشد، در من مي            

حوصلة حرف زدن . هر از گاهي چيزي زمزمه مي كنيم    . دود
نسيم خاموش است و چشم به راه پيشِ رويمان . ندارد نسيم

گاه حرفي از اينكـه چـه كـرده    . دارد كه چه وقت مي رسيم     



 

 

٩١
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همنوايي . ن است باشد چيزي مي گويد     چه خورده چه ممك   
من در اين گفتنها بگونـه اي سـت كـه دلواپـسي از نـسيم                

شـهر  . طولي نمي كشد كه به شهر نسيم مـي رسـيم    . بگيرد
نسيم گفتنم هم ماجراي ما ايرانيـان در غربـت اسـت اسـم              
شهر و خيابان و محله بنام دوست يا آشنايي ست كه در آن             

وقتي بگـوييم خانـه     . مي كند شهر و خيابان و محله زندگي       
اوترخـت  . اصغر، الهه تداعي مي شود، سردار روتردام و الـخ         

  .هم شهر نسيم است با آن كاكاي هميشه پايش
. حواسـم نيـست  . نمي دانم چه وقت به خانه اش مي رسـيم    

وقتي نسيم روي كاناپة تختخواب مانندش دراز مـي كـشد،           
كيِ مـن در    تمام دانسته ها و تجربه ها و تشخيص هاي پزش         

چه كنم كه نسيم از اين بي حـالي         ! آوردي را مرور مي كنم    
نسيم هم انگار با يك متخصص پزشكي شاهكاري . به در آيد
مـي كـنم، حـرف      ! هر چه هم مي گويم يا تجويز      ! روبروست

شـگفتي وقتـي    ! شنوانه انجام مي دهد يا با آن كنار مي آيد         
    شـاهكارانه  به حد باور نكردني اي مي رسد كه ايـن طبابـت

  !شانسكي موثر هم واقع مي شود
. شب آرام ارام در گرگ و ميش غروب خودنمايي مـي كنـد            

بيد هميشه دلباخته كه در جشم انداز پنجرة دسـت ودلبـاز     
خانة نسيم، دلبري مي كند، مي رود چونان شـبحي در آب            
گيرِ جلوي خانه نسيم افشانِ گيسو به انبوهيِ شب بدهد كه    

ل آنچه كه در خانة نسيم و به نسيم مـي           چادرش را بي خيا   
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گذرد، همه جا بگستراند و من اما در اين ميانه، دل به هزار             
نگاهي به نسيم دارم و خيالي پا به گريز كه چـه    . راه داده ام  

به چه بند كنم تا همچون چيني بند زنـي وارفتـه هـاي در               
  !من و ماجرايي كه با آن روبرويم، بهم بند زنم

بـر مـي    . نسيم كمي جابجا مي شـود     .  كنم چيزي آماده مي  
خيزد از رنگ و روي اش حس مي كنم خبرهايي سـت كـه              
بايد فكري بحالش كرد اما مي گويد چيزي نيـست احتمـاال        

مـي نـشينيم    . مسموميتي يا سـرماخوردگي اي بايـد باشـد        
چيزي كه حسِ آن عـادت      . چيزي ناچيز . چيزي مي خوريم  

نـسيم دوبـاره بـر      . ودهميشگي كه شام بايد خورد، ارضاء ش      
  . كاناپة شاهكارانه اش دراز مي كشد

نگـران مـي    . حال نسيم خوب نيست   . شب به نيمه مي رسد    
مخالفت مـي   . پيشنهاد مي كنم به اورژانس زنگ بزنم      . شوم
اصـرارهايم مجـابش مـي      . مي گويد چيز مهمي نيست    . كند
همه چيز از شماره تلفن و دانسته هـايي كـه بايـد بـه             . كند
نـسيم آرام آرام خـواب      . س داده شود، آماده مي كنيم     اورژان

نگـاهي بـه   . روي صندلي كنار پنجـره مـي نـشينم        . مي رود 
  :بيرون و نيمه شبانه دارم، نگاهي به نسيم

  
  به فاصله ي يك نگاه

  خواب رفته است
  سكوت
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  به نفسهاي رام ِ آرام ِ او
  سازِ يك هياهو كوك مي كند

  پنجره اي
  تا عمق خاكستري غروب

  ال مي گيراندخي
  !دل واپسي بيهوده اي بود

  !چه خوب
  نشسته ام به دو تصوير

  يك سو
  نسيم نفس مي رماند رام،

  يك سو
  خيال ِ پا به گريز

  .دل به دلش نيست
  
  
  

  .همين
  2010 مه 16يكشنبه شب 

  استخانه نسيم با نسيم كه آرام خواب رفته 
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  خواب
  2013 نوامبر 22 - 1392 آذر 1جمعه 

  

بود و چشمانش زير  نورِ كورسـو واري كـه بـه             دراز كشيده   
مثل چراغ قوه اي    . داخل اتاق سرك مي كشيد، برق مي زد       

. كوچكي كه در تاريكي بچرخاني، اين سو آن سو مـي رفـت     
چهره اش خوب مشخص نبـود امـا        . انگار دنبال چيزي باشد   

دهانش را مي شد از قايم با شك بازيِ دندانهايش ديـد كـه            
ري كه اخم كند و گاه گشاده چنانكـه         گاه جمع مي شد طو    

اولين  .خندي جانانه بزند اما هيچ صداي از او در نمي آمد          بل
   .بار بود مي ديدم

شب بازي اش گرفتـه بـود و كورسـويي كـه مـي تابيـد بـه              
. تاريكي مي كشاند گويي بازي الك دولكي راه انداخته باشد         

مي شد حركـت شـاخه اي را ديـد كـه اگـر هـم                به سختي   
 شبحي مي شد كه در انبـوه تـاريكي هـر از            ،مي آمد بچشم  

   هيچ صدايي جز سكوت    . هي رخ مي نمود   گاهي چون تودة م
سمفوني ي شبانه اي كه خواه ناخواه فكر كردن را مي         . نبود

گيراند مي نشاندت بر بـال خيالـت كـه بنـشيني ببـافي تـا                
  .  خواب مي دانست،كجايش دست خودت نبود

 اصال يادم رفته بود كه دراز       .برده بود نگاه به او خواب از من       
چشمم به او بود به گونه اي يك تابلوي . كشيده ام تا بخوابم  

سورئاليستي اي را به تماشا نشسته ام و به هزار توي تجسم            
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و تصور و تفكر دست مي برم تا سـر در بيـاروم از آنچـه در                 
در چـون و چرايــيِ  . بطـن آن بتـصوير كـشيده شـده اسـت     

دم و محو برق نگاهش كه به هـر طـرف مـي             بيداري اش بو  
چرخيد و چاشني چشم چرخاندنهايش، دنـدانهاي او بـود و           

؟ دنبال چه مي !لبانش كه مرا كنجكاو كرده بود چه مي كند
گردد؟ چرا مي خندد در همان حال لباني جمع شده به يك 

مگر نه اينكـه دراز كـشيده كـه بخوابـد؟           ! ندزنقطه زل مي    
 بود كه بيخوابي او را با بيخواب شدنم         همينطور رگبار سوال  

  :نمي دانم چه شد كه پرسيدم. چوب مي زدم
  ؟!دنبال چي مي گردي -
  ........ها -

  
راستش از تُنِ . جوري هايي گفت و از جا پريد كه جا خوردم

مثل طبل بزرگي كه به نا گـاه        . صداي خودم هم جا خوردم    
ازانه اي،  در نرماي نوازش مخملين ويولني در نجواي عـشقب        

بصدا در بيايد، صداي سكوت را بهم ريخت كه چنـدين بـار             
بخودم گفتم بيچـاره    . ترسيدم. نگاهم  به او بود    . واخوان شد 

  :آرام گفتم! يرا زهر ترك كرد
  

چيزي نيست فقط مي خواهم بدانم دنبال چه مـي       - 
 ؟!گردي

 !من كه دراز كشيدم - 
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مي دانم دراز كشيدي ولي مرتب دنبال يك چيزي          - 
خوب مـي خـواهم بـدان دنبـال چـه مـي             . هستي
  گردي؟

   هيچي-
 پس چرا نگاهت به سقف است و اين طرف آن طـرف             -

  ! مي دواني اش
 ، سـايه روشـن      ديـوار  ، شـكلكها روي    شكلهاي سـقف   -

  را نمي بيني؟اين همه ! بيرون پنجره
  ؟! توي اين تاريكي-
ت عادت مي   م يك كم كه توي تاريكي نگاه كني چش        -

  ..بيني مي تواني بدكن
  ؟ چه را ببينم-
   ! هرچه-
  ؟! خوب آخر چه چيزي توي تاريكي مي شود ديد-
  .امتحان كن.  دقت كني يك چيزهايي پيدا مي شود-
   چه را امتحان كنم؟-
  .همين كاري كه من مي كنم!  اي بابا-
   يعني داري چيزي امتحان مي كني؟-
 من كه توي تاريكي مي بينم اين تو هستي كه نمـي             -
  بيني
   خوب چيزي نيست كه ببينم-
  اين همه چيز توي تاريكي هست چطور نيست... اه-
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   يكي اش را بگو-
   به سقف نگاه كن-

  
اينجا آنجا اين طرف آنطرف نه خيـر        . به سقف نگاه مي كنم    

احساس مي كنم انگار آدم چيزي  . هيچ چيز بنظرم نمي آيد    
 اش شده باشد مثال عقلش را از داده باشـد و خـل بـازي در        

  :گفتم. بياورد
  

 تو مطمئني حالت خوب است چيزي ات نيست؟ - 

  
  :لبخندي زد و باز دندانهايش شكلك در آورد و گفت

   چه مي تواند باشد. چيزي ام نيست.م منخوب - 
 با اين ادا اطوارهايت آدم شك برش مي دارد - 

 نه بابا بگير بخواب من چيزي ام نيست - 

حتمن يك چيزي هست كه اينجـور دنبـالش مـي           - 
  وگرنه مي گيري مي خوابيگردي

 چه كار به من داري بگير بخواب - 

  
 از او در مـي      ينه صداي . لحظه اي فكر كردم ديدم حق دارد      

من بايد چيزي . آيد نه چيزي مي گويد نه كاري به من دارد     
  :گفتم. ام باشد كه نمي توانم بخوابم
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  خوابم پريده - 
 مگر پرنده است؟ - 

  :لبخندي زدم و گفتم
  با اين كارهايت. را تو پراندي اشاين پرنده . بله - 
 من چه كارت كردم؟ الاليي بخوانم؟ - 

 الاليي پيشكشت بگو دنبال چه مي گردي - 

خوب عزيز من يك لحظه تمركز كن  به سقف بـه             - 
 ببين هيچ شكلي نمي بيني؟. ديوار نگاه كن

 كردم ولي هيچ چيز بنظرم نيامد - 

نمي بيني مثل خيلي ها كه چشمهاشان باز اسـت           - 
 ! كورترند،وراما از ك

 بجان تو خيلي دقت كردم - 

يك بـار ديگـر تمركـز كـن         ! جان مفت گير آوردي    - 
 حتمن مي بيني

  
از .  لحظه اي به سكوت گذشت. به ديوار زل زدم. هيچ نگفتم

همان تاريكي شب . ديوار چشم برداشتم به پنجره نگاه كردم
بود و توده شبح وار شاخ و بـرگ درخـت كـه هـر از گـاهي            

 ديگر هيچ نبود تا خواسـتم چيـزي بگـويم           تكاني مي خورد  
صداي راديـو تلويزيـون چيـزي كـه         . صدايي ازهمسايه آمد  

  .گوينده اي داشت چيزي مي گفت
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   بلند كردباز صدا را  - 
 خوب او هم دچار بدخوابي شده شايد - 

 هميشه اينطور صداي تلويزيون را بلند مي كند. نه - 

ــن بيچــاره شــايد تنهاســت  -  ــايي صــداي . اي از تنه
 يون را بلند مي كندتلويز

 !تنهايي - 

احتماال مثل تو شـايد دچـار خيـاالت         . تنهايي. بله - 
شده با صداي تلويزيون يك جوري زنده بـودنش را    

اينكه هست يا چيزي غير از خـودش       ! باور مي كند  
 .مي شنود

 من كه خياالتي نيستم - 

اينهمه دارم نگاهت مي كنم همينطـور زل       ! نيستي - 
چه مي دانم تاريكي    زدي اينجا آنجاي سقف ديوار      

هايي مـي  كبعدش هم مي گـويي در تـاريكي شـكل         
خوب اين خيـاالت اسـت اگـر نيـست شـك            . بيني

نداشته باش كه شبها عقلت را از دست مـي دهـي            
 صبحها دوباره عاقل مي شوي

 .مي شومبا اين حرفهايي كه مي زني نگرانت  - 

 ؟!نگران من - 

هيچ عقل سليمي اينجور تفسير نمي      ! بله نگران تو   - 
 !چه چيزهايي مي بافي! ندك
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هزار . خوب عزيز من جان من تو خواب مرا گرفتي         - 
فكر به كله ام انداختي كه يك چيزي ات شده بعد           

 ....من عقلم

من شبهايي كه مي ترسم خواب ببينيم ايـن جـور            - 
 فكرم را با اين چيزها پر مي كنم تا خواب نبينم

؟ خـوب اگـر خـواب ببينـي بهتـر از            !خواب نبيني  - 
ادا و اطوار است كـه بيـدار بمـاني و دنبـال       اينهمه  

 .شكلكهاي خيالي بگردي

 اين جور خوابها فرق مي كند - 

  فرق مي كند جور خوابهاچه - 

تا حاال چندتا را خيلي دوست داشتم خواب ديـدم           - 
 آخـري . بعدش هم خبر بدي از آنها به من رسـيده         

بيچـاره  . ش پدر دوستم بود كه از ميـان مـا رفـت         ا
هميشه هـم   . احافظي كرده بود  آمده بود با من خد    

كساني را كه دستشان به من نمـي رسـد و دسـت             
من هم به آنها نمي رسد، خـواب مـي بيـنم بـراي              

فكرم را كه از اين     . همين نمي خواهم خواب ببينم    
 . چيزها پر كنم ديگر خواب همين ها را مي بينم

ا يـ ! بخودم گفتم اين هم يك جوري اش اسـت        . هيچ نگفتم 
 است نمـي فهمـم يـا كـه واقعـا خبرهـايي              من به سرم زده   

  !هست

 .همين
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ترا چه شده است بچه = ؟ !ترا چي بوبوسته زاي جان
  ؟!جان

 2013 نوامبر23

  
  
  
  
  

حسِ ديگري ست، حـال     . كوچ و غربت ماجراي ديگري ست     
هـر كـسي هـم ماننـد اثـر انگـشتش،            . و هواي ديگري ست   

درك خـودش، احـساسِ     . ماجراهاي خـاص خـودش را دارد      
اصال هم به اين نيست كه      . ش، و برخورد خودش را هم     خود

در هر حالتش يك جور     . چه اي، كه اي، چه جايگاهي داري      
در يك جـايي، در يـك       . غربت و كوچ را با خودت مي كشي       

. برخوردي، در يك نگاهي حتي، غربـت را حـس مـي كنـي             
هميشه هم با يك مفايسه با آنچه كه از وطن در كوله داري، 

حاال بگو حتي در زيباترين نقطه ايـن        . ي نگري به هر چيز م   
هميشه وقتي به غربت و كوچ فكر مي كنم ياد          . جهان باشي 

حرف هم وطني مي افتم كه در قلب اروپا، بـا يـك شـوق و             
شور و حالي مي گفت دلم بـراي پِـشكلهاي نيـشابور تنـگ              

يا هم وطنِ پزشكي كه به يك هموطن مسافر از ايران           ! شده
  !را نمي فهمي و خدا نكند كه بفهميمي گفت غربت 
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  و اما
يكي از سخت ترين دوره هـاي غربـت، اولـين سـالهاي جـا               
افتادن در جامعة تازه يا بـه عبـارتي جامعـة همـه چيـز نـا                 

از زبان گرفته تا ساده تـرين كـاري كـه بخـواهي             . آشناست
 مثال دكمه كجا مي شود خريد يا نخ كجـا، چـسب از              !بكني

تـازگي ي ماههـاي آغـازين       ! مـار كجـا   كجا يا كوفت و زهرِ      
بلحاظ تازگي و ناآشنايي شايد جالب باشد اما هر چـه از آن             
تازگي به تكرار مـي رسـي، بيتـابي و بـي قـراري را بيـشتر                 

            رد گرفتار مي آيي و اين بيتابي و بي قراري زماني امان مي ب
مـي  . كه تحقيرهاي پنهان و آشـكار را بـه آن اضـافي كنـي         

 آنجـايي بـودن و اينجـايي سـامان دادنِ           رسي در يك برزخِ   
 خود را گذرانده    ،زندگي ي تازه اي كه برايش از آب و آتش         

اي و حتي همه چيز را مايـه گذاشـته اي نـه راه برگـشتت                
! هست نه راه ماندن در تب و تاب دوگانه بودنِ تو و توي تـو       

     دوام آوردنِ تـو در غربـت را رقـم          توي تويي كه  شكستن و 
تويي كه حتي يك لحظه دسـت از سـرت بـر            توي  . مي زند 

و همين بودنِ تو با تـوي تـو، شـايد حـساسترين           . نمي دارد 
ـ روزگارت باشد بِ   دوام آوردي، مانـدگار مـي      ! ري يـا بمـاني    ب
ناپايـداري ابـدي اي شـايد       ! واي بحالـت  !!!! شوي، نيـاوردي  

 شايد هم برسي به اين كه برگـردي و بـر مـي         !گرفتار بيايي 
 ماني بين چه كنم چه نكنم كه انگار جان    گردي ديار  و مي    

  . زير اره اي مانده و درد بي پايانش را تن داده اي
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بودند و هستند و شايد باشـند بـسياراني كـه ايـن گـذار را                
بسياراني هم از نسل ! داشته و دارند و شايد هم داشته باشند

كله شقهايي چون من، ماندند و يك هوا، پاي لـج كوبيدنـد             
اما آنچه كه بر بيشترينة !  از  بچرخ تا بچرخيممصداق كاملي

غربت آمده ها، گذشته و شايد هم مي گذرد، كسي چه مي            
چرخ به چرخـة تكـرار      ! ، هماني ست كه شرح آن رفت      !داند

افتاده انگار مانند سوزنِ گرامافونهاي قديمي بـر صـفحه اي           
خط افتاده، گير كرده و  يك نوا را تكرار مي كند تكرار مـي          

 و تو هم به هر دري مي زني تا جـان از ايـن تكـرار در                  كند
! ببري اما هر چه هست هيچ را نمي شود انتظار كشيد انگار           

راســتش هــم، روزگــاري كــه گذرانــده اي و مــي گــذرانيم، 
  ؟!كجايش قابل انتظار بود كه اينش باشد

   !اما 
. همة چالشها يك طرف، پركشيدنِ خيال يـك طـرف         و اما،   

ويرش مي گيرد و به يادمانهايـت سـرك   دم به ساعت خيال  
خوبش را  .  اصال هم به خوب و بد بودن آن نيست         .مي كشد 

         درد، زنده تر از آن      حسرت مي كشي و بدش را به هزار آه و 
! بار نه يك بار كه صد    !  حس مي كني و مرور هم      ،زماني اش 

جاهايي از ديار مي روي كه حتي گذرت نمي افتـاد، يادهـا             
ي كه در ديار حتي برايت نه تنها جالـب          مي كني از چيزهاي   

زيبا مي ها  اما همان زشت ندمي نمودهم  بلكه زشت ندنبود
 همان حالگيرهاي جان به لبت كن، برايـت دلنـشين           !دنشو
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پارادوكسهايي ! دند، تاسيانه هاي كمرشكنت مي شو     نمي شو 
جـز دل   !  شرحي برايش نداري و هـيچ منطـق هـم          كه هيچ 

  ! يش پر كشيدندادن و در حال و  هوا
در چنين جدلهاي خودت با خودت است كه به حرف وقتي           
در مي آيي و خودت را خالي مـي كنـي، مـاجراي مخاطـب       

واي . توست كه، كه باشد و چقدر باز هستي براي گفتنهايت         
. آن وقت بايد دريا دريـا ببـاري       ! اگر اين مخاطب مادر باشد    

ن كه اين   اصال هم دست تو كه نيست هيچ وا مي ماني از اي           
  !چشمانتهمه باران را از كجا آورده آسمان 

 بود كه نامـه      آن سالها  در يكي از اين دلتنگيهاي دمار در آرِ       
گويـا او  كـه  ! نامه اي در پاسخ به نامـة مـادر    . اي مي نوشتم  

برايش نوشته بـود چـون بينـايي         و نوه جانش هم      گفته بود 
تم كه  و نامه اي مي نوش    . اش ياراي نوشتنش نمي داد شايد     

     نـاگزير  هميشه از نوشتنش سر باز مي زدم و در يك بزنگـاه 
نوشتن را شروع كردم اما از . بايد به نامة مادر پاسخ مي دادم

 هـاي  " من خوبم، تو خوبي، چه هـست و چـه نيـست            "آن  
اين را هم بگويم كه هـيچ گـاه در          . كليشه اي، كفرم در آمد    

 بزبان فارسـي بـه   نتوانستم نامه ام را  به مادرم،   هيچ نامه اي    
هميشه يك خط بـه دو خـط نرسـيده، يـك بـار              ! آخر ببرم 

  ! بودبخودم مي آدم كه همة نامه بزبان گيلكي شده 
داشتم آن نامه به مادرم را  در همان بزنگاه ناگزير كـه بايـد        

در ميانـة   پاسخ مي دادم مي نوشتم كه اين چاردانة گيلكي          
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يادي كـه در مـن      مانند فر ! آن حال و هواي تاسيانة هولناك     
  !هوار شود، آمد و من هم نوشتمش

  چوم فوچم تا تي مرا تنها ببم
  سر بنام تي شانه سرآراما بم
  ديل بينيشته مخمله ابرانه سر
  پاك خياله كي خايم دريا ببم

  برگردان فارسي
  هايم را بستم تا با تو تنها شومچشم
  بر شانه ات گذاشتم تا آرام شومسر 
   نشستبر روي مخملِ ابرهادل 

 شومم دريا هانگار كه مي خوا

  
نامه را پست كرده بودم و از آنچه كه نوشته بودم هيچ نمـي    

نوشـتنِِ بـه    . مه بـود  دانستم و يادم هم نمانده بود چه نوشـت        
به هر روي يادم نمانده ! مادر هم كه به اين حرفها بند نيست

يـك روز، كـارِ هـر       تا اينكه   . بود چه در آن نامه نوشته بودم      
 نقش بزرگساالنه بازي    .تمام كرده بودم  ه را طبق معمول     روز

كارهاي جوجه ها را تمـام كـرده   . بودمكردن را به آخر برده  
خلـوت خـودم را     .  آمده بودم  به پشت صحنة نمايش،   .  بودم

صـداي انفجـارش در     ! منفجـر ! تلفن منفجر شـد   داشتم كه   
در آن خلوتي كه    براي اينكه    مي گويم انفجار  ! گوشم پيچيد 
و فكـر  !  صداي يك انفجار بـود انندمهم  براستي  كرده بودم،   
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بـراي   !  باشـد هـم    ،هم در چنان حال و هـوايي       مي كنم باز  
اينكه بهتر بتوانم آن را برايتان تداعي كنم اين جـور تـصور             
كنيد كه غرق در حال و هـواي موسـيقي و حـس خودتـان               
باشيد و سكوت خودتان كه از خودتان هم  بي خبر باشـيد،             

تجسم كنيد زماني كه از يك صدا يـا         ! گاه زنگ تلفن بيايد   نا
تلنگوري نا خودآگاه، يكه اي آنچناني مـي خوريـد، چگونـه            

صـداي مـادر را     . را برداشـتم  گوشي  !  چنان هم شدم   ؟!است
  :شنيدم كه اولين حرفش اين بود

ترا چـه شـده اسـت    = ؟  ! ترا چي بوبوسته زاي جان     -
  ؟!بچه جان

. بخـودم آمـدم   !  هم با ايـن سـوال      با شنيدن صداي مادر آن    
اولين چيزي كه از چرايي اش به ذهنم آمد، اين بود كه اي             

چاردانـه اي كـه     ! دل غافل آن چاردانه آتش بپا كرده اسـت        
 مي نمي دانستم با مادرم پيوندي ناگسستني پيدا مي كند و

در حافظـة   از آن پـس،     همارة يادمانهـايش    رود   و كليد شود
  ! خستة من
ــراژدي  ــارم را در  و ت ــاجرا آن وقــت دم ــن م ــه ي اي آورد ك

م همان گفتگوي تلفني آخرين باري مي شد كه       ه بود ندانست
  !صداي مادر را مي شنيدم

  روزي كه هـيچ روزِ سـال،         !روزي كه كاش اينطور نمي شد     
هر روز يـادش بـا      ! هر روز، روزش شد   ! روزي ديگرگونه نشد  
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ون بـر سـر      روزي شده است كه شايد هزاران بار تا كنـ           !من
  ........خاكش نشسته ام و
؟ خيلـي چيزهـا را نمـي شـود        !؟ چگونـه  !چه مي شود گفت   

گفت نه اينكه راز باشد يا خصوصي باشد يا چيـزي بـه ايـن      
چيـزي كـه بـه    . ، بلكه واژه توان بيان آن را ندارد      !اصال! معنا

حسي كه شـايد همانجـايي باشـد    ! كالم نمي توان بيان كرد 
  . هنر آغاز مي شود

  ماا

آدم اگر صد سالش هم باشد، اسم مادر كـه          براستي كه   
  ؟!نيست! بيايد، باز بچه است

  
  2013 نوامبر23

  2007نوامبر 1386/23دوم آذرماه 
JQ1fw4Tnd16/be.youtu://http  
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 منو مي شهره ايشنبه كليسا

  

 يك روند انه ناقوسه صدا هاتو. هر تا ايشنبه، كليسا تورا به
ايجور كي خي ياله تومامه شهره آدمانا خايه . شهرا ديپيچه

، هاتو توره الفند !، اي بار، دو بار!نه ايتا، دوتا. دوخانه
وورسينه گابه مانستن، كي ايتا زنگوله اونه گردن جالسته 

  .نابي يو الته مئن بو دو وه، صدا ده

! ه بوكوده، ايتا دسته گولمي ديمپرا بوشوسته، مويانا ابو شان
بوبوسته، بينيشته ميزه كنار، مي قهوا بوخورده، ايتا پيپ ول 
. تاوه دامو هاتو كي پوك زئن دوبوم، بزه مي سرا بشم بيرون

هاتو آ پا اوپا ! چي واسي؟ چي واسي ناره! كويا؟ هرجيگا
  .كودنه مره ويريشتم، ليباس دوكودمو بوشوم بيرون

مي جانا واج باورده، . ا ديپيچسته مر تام بزه صوبه هاوا
خوشخوشاني جه راشي دوارستان دوبومو همه جايا 

  .فاندرستان دوبوم

همسادان، همه . ايتا ماشين پيدا نوبو. ايتا سگ الب نوكودي
ايشنبه يان هاچين . تان هفتا پاده شايا خاب دئن ديبيد

هرچي پوك زه ييم دود . زمينو زمان پاك دمردانه مانه
ايتا پوك بزمه خياله ديزلي . ي پيپا دو وار بيگيرانمم. نامويي

ماشين گاز بده ايجور دود بايه كه تومامه جايا بيگيره، جه 
  .مي پيپ دود بامو بيرون مي چومانه جولويا بيگيفته
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. مرا يادا شوبو چره باموبوم بيرون. شون دوبوم فيكرا شو مره 
چره . ايشنبه او وخته شهره مئن، هاچين لل پر نزه يي

باموبوم بيرون؟ چي خاستيمي؟ مره مره مي جا واورسه ييم 
  .بازين فكر كوديم ياد باورم چي واستي باموبوم بيرون

هاوا هاچين ايجور كي آدمانه مرا قار بوكوديبي، اخم بوكوده 
گاگلف ايتا . داره ولگ دباخته شاخان ايتا جوم نوخوردي. بو

نا چولموس ايجور كي خي ياله ا. آب كاكايي صدا آمويي
ايتا كشكرتام دور  . بيگيفتي بي انه داد بوشوبي آسه مان

دورشر هاتو داد كودي كي پاك چورتيكايا جه ايتا بولندي 
  .تاودد بيجير

دس . پيرانه ياقا چاكودم. مي كراواتا ايتا پيچه دكه شم
. بيدم سوبول اونه مئن پوشتك زنه. ببردم جردقه جيبه مئن

مي قيشا دكشم شلواره شالن .  كودماونه پولوكا ايتايا وازا
. كراواته دوما ايتا پيچه فاكشم صاف بمانه. قوزا صافا كودم

دس تاوه دامه شلواره جيب، كوته پره مي دسه سر جالسته، 
  .را بوشوم

خيابانه كنار، ماشينان پارك بوبوسته، ادمانه ناجه يا 
خيابانه ديل بيگيفتا مانستي جه اون همه تسكه . داشتيدي

  . زه يي تام توم بزه يي، پاك تاسياني دادتنا

دراز دراز، شهره . تا تي چوم كار كودي پياده رو فاكشه بو
رانمايي چراغان هاچين سورخو . مئن درازا بوسته كفته بو

تام بزه . دوكانان دوسته بو. لل پر نزه يي. سبز بوستي
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زندگي خابا شوبو يو من . ايشنبه مئن شهر دمرده بو
من ! ايتا شهر بمانسته بو مره! شهره نفس كشبوبوسته بوم 
  !ايتا شهر زندگي بومو ايتا زندگي شهر! بومو ايتا شهر

من اويا چي كودان دوبوم؟ كويا شون . هاتو فكراشوبوم
دوبوم؟ اصن چره بيرون باموبوم؟ مره مره چورتيكا آمون 
دوبوم جه كار، جه بيكار، جه دار جه ندار، جه دو دوتا چارتا 

كرا هيزارجا مي فكر !. ه يو من مرا قوربان بوستنتا فلسق
همه چي مي كله مئن وازو . شويي دسه خالي واگردستي
جه مي . مره خالي فكرا دوبوم. ولنگا دوبو، هي چي يام ننابو

هاتو كليسايا فان . خانه يو مي خيابان دوارسته، شون دوبوم
دي رسه بيدم ايتا سياه دوكوده مرداي، نو نوارا كوده، سيفي

يقه بزه بيرون، تر و تميز، دو تا دسه همديگه توشكه بزه خو 
ايجور كي اونهمه . جولو، خنده مرا، مرا فان درستان دوبو

  .سروصدا دانه مرا بتانسته بو اينفرا فاكشه كليسا

  !حوكمن فكرا دره كي آموندرم كليسا:  بوگفتم مره مره

ونه يو ايجور فاندرستي كي آدمه ديل نامويي اونا نيگا نوك
ايتا . هاال خيلي بمانسته بو كي اونا فاره سم. خنده نوكونه

چار را اوطرف اون . چار راه مي ميانو اونه مي يان ناهابو
ايسابو كليسا دره جولو، ايطرفه چار رايام من كرا شون دوبوم 

اونه پياده شونه پولوكا فيشار بدام . چراغ سورخ بو. اونه طرف
جه خيابان . ا ندا سبزا بوستههاتو فشار بد. كي سبزا به

منام . پياده رو اوشن تر فان رسه، بامو مي طرف. دوارستمه
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  دكفته حريفه ميدان بوبوسته، خنده مرا اونا فان درسته مي
يو گيجه مورغانه مانستن ايجور قاق بوم كي مرا ايشتباه 

ولي اون ايجور مي طرف آمون دوبو كي خي . بيگيفته داره
  . مرا شناسهياله ساالنه ساله

، ولي اي وخت بيدم !اون مرا فارسه يا اينكي من اونا، نانم
كي اونه دس مي دسا بيگيفته ايجور كي دو تا دس برار 

هاچين  . ؟ قاقا بوم!مرا ديني! همديگه يا خايد خوشا دد
مي دسا . چنگرا بوسته اونا كرده كارانا فاندرستان دوبوم

هي كس نه ! دورونبيگيفته فاكش فاكش بردان دوبو كليسا 
واخبردارا بوم كليسا دره ! ايتا پيله كليسا بويو منو اون! سابو

مي دس اونه دس، ايجور كي ده كم . جولو ايسابوم اونه مرا
ايدفايي واخوبا بوم ايجور كي ! بمانسته بو مرا كشا گيره

  :بوگفتم! هيپنوتيزمه جا دپركسته بيم

چي كودان   ?!WHAT ARE YOU DOINJG؟!وات آر يو دوينگ          -
  ؟!دري

 we are going to pray ؟ !وي آر گوينگ تو پري تو گدر          -

together!  خاييم بيشيم همديگه مرا نيايش بوكونيم!  

 to pray!? Together!? To ؟!؟ تو پري وات!؟ تو گه در!توو پري          -

pray what!? ؟ كي يا نيايش !؟ همديگه مرا!نيايش بوكونيم
  ؟!كونيمبو

( امي ارباب   Our lord jesus Christ!اور لرد جيسس كرايست          -
  !، عيسي مسيح)امي خودا
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 But I !يو نو! آي ام ماي اون لرد! بات آي دونت هاو ايني لرد      -

don have nay lord! I am my own lord. You know!   ولي من ارباب
  !داني! من خودمه اربابم! پارباب نارمه

 Oh…. You؟!يو ور نات كامينگ فور ساندي پري.... او           -

were not coming for Sunday pray!? تو ايشنبه نيايشه ... اوه
  ؟!ره نامون ديبي

 I !نات ساندي نات اين آزر دي! آي دونت گو فور اني دي پري      -

don't pray any day! Not Sunday not any other day!   من
  !نه ايشنبه نه هي تا روزه ديگه! ه ره نيايش نشمههي تا روز

جاست وان تايم ايز نات سو . ايت دازنت ماتر.... اوه      -
 Oh…. it doesn't!ايتز به تر تو تراي وانس. ايمپورتانت

matter. Just one time is not so important. It's better to 

try once!  حان كودن اونقد فقط يك بار ايمت. مهم ني يه.... اوه
  !خوبه ايدفا ايمتحان بوكوني. اهميت ناره

آ الو ديس ! آي ام جاست فور ا واك! يو توك مي رانگ! سر           -
آي پرفر تو پري مي سي . موريننگ سايلنس، مورنينگ وزر

ايف يو اليك، يو كان كام ويت مي تو پري ! رازر دان يور لرد
 Sir! You took me؟؟؟!!!او كي! نكست تايم اين يور چرچ! در

wrong! I am just for a walk! I love this morning silence. 

Morning weather. I prefer to pray my Sea rather than 

your lord! If you like, you can come with me to pray 

there!   من صوبه ! من فقط باموم قدم بزنم! مرا ايشتباه بيگيفتي! آقا
ويشتر خايمه كي مي دريايا نيايش . صوبه هاوايا. ئنا دوس دارمتام ز

  !اگه دوس داري تاني مي مرا اويا نيايش بوكوني! بوكونم تا تي اربابا
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ا الت آو پري ير !  تو دي ايز ساندي  !ماي سان... ن...نو..... او      -
 Oh….. no….no… my son! Today is Sunday! A!كامينگ

lot of prayers are coming!   ايمرو ايشنبه ! نه مي پسر....نه....اوه
  !ايتا عالمه نيايشكون آمون درد. يه

 .Good for you sir.دن هاو نايس ساندي پري. گود فور يو سر      -

Then have a nice Sunday pray! پس . افرين به شوما اقا
  !ايشنبه نيايشه خوبي بداري

 Thank !گاد بي ويت يو. انتانك يو ماي سان تاك يو ماي س      -

you my son. Thank you my son. God be with 

you.  خودا تي مرا ببه! سپاس مي پسر. سپاس مي پسر!  

 You !آي دونت نيد اني گاد! يو نيد گاد مور دان مي سر      -

need god more than me sir! I don't need any 

god!   هي تا خودا نياز نارمه !  منشوما به خودا ويشتر نياز داريدي تا
  !من

  

ايجور مرا فاندرست كي هم خاستي مي كلال بكنه هم 
 بجيبا كونه ولي اونه زور فان رسه يي نه  خاستي مرا گوز

. هاتو قاقا بو فاندرست. مي كلال بكنه نه مرا گوز بجيبا كونه
شايدام خو ديله مئن فكرا دوبو كي خودا ايتا شيطان اونه ره 

من جه كويه بدانسته ! و كي اونه قابا بودوزهاوسه كوده ب
؟ اشان همه كسا يا خودشانه مانستن فرشته دينه ده يا !بيم

همه چي يام ايمتحانه كي جه بهشت ! اينكي جه شيطاند
هرچي بو، هي چي فكر كودي، !!! اوشونا تاودد باورد جهندم
اونا ايتا لبخند بزه ايجور كي خودا . مره خوش بحالي كوديم
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هاتو بوشو نوشو، تومامه . را بو كي جه اون جيويشتمهمي م
ده شهر او . رو باورده بوم. مي دكور پيكور بهم بوخورده بو

. ده خيابان اوو خيابان نوبو. ده هاوا اوو هاوا نوبو. شهر نوبو
بازام هو فاكش ! شهر هاچين بوبوسته بو هو كلماجين شهر

نه مرا ايتا كي هر كي ايجور سراجور سراجير شو! دكش شهر
نانم چي وخت چوتو . دونيا جه خودش دورا بوستان دره

ايدفا واخوبا بوستمه كي بيدم مي كامپيوتره . واگردسته بوم
  !پوشت نيشتمه يو انا نيويشتان درمه

  !هان

  

  :برگردان فارسي
  من و يكشنبة كليساي شهرم

همينطور يك ريز . هر يكشنبه كليسا ديوانه مي شود
طوري كه انگار مي خواهد . هر مي پيچدناقوسش در تمام ش

نه يكي نه دو تا يك بار يا دو . تمام آدمهاي شهر را صدا بزند
بار همينطور مانند گاو ديوانة رها شده در زمين چراي 
حيوانات، طنابش را پاره كرده مي دود و زنگلولة آويزان بر 

  .گردنش صدا دهد، صدا مي دهد
گل موهايم را آب و شانه  مثل دستة  سر و رويم را شسته،

براي چه؟ هر ! كجا؟ هر جا. كرده، به سرم زد بيرون بروم
همينطور اين پا آن پا كنان، بلند ! اصلن براي چه ندارد! چه

  .لباس پوشيدم و بيرون رفتم. شدم
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خوش . جانم را تازه كرد. هواي ساكت شهر در من پيچيد
ا چشم مي خوشانه از راه خانه ام داشتم مي رفتم به همه ج

  .دوختم
همسايه ها، همه . ماشيني پيدا نبود. صداي سگي نمي آمد

يكشنبه ها انگار . شان هفت پادشاه را خواب مي ديدند
هرچه پك مي زدم . زمين و زمان خفه شده ها را مي ماند

پكي زدم چنان كه . پيپم را دوباره گيراندم. دود نمي آمد
 از پيپ من دود ماشين ديزلي گاز بدهد و دود بلند كند،
  .بيرون مي زد و جلوي چشمم را مي گرفت

يادم رفته بود برا چه بيرون آمده . با خودم فكر مي كردم
روز يكشنبه در آن وقت صبح در شهر حتي حشره اي . بودم

براي چه بيرون آمده بودم؟ چه مي . هم پر نمي زد
خواستم؟ از خودم مي پرسيدم و بعد فكر مي كردم بياد 

  .ي چه بيرون امده امآورم برا
دست به . يقه پيراهنم را درست كردم. كراواتم را كشيدم

يكي . ساس در آن پشتك وارو مي زد. جيب جليقه ام بردم
كمربندم را سفت و كمرِ شلوارم . از دكمه هايش را باز كردم

. انتهاي كراوات را كشيدم تا صاف بماند. را درست كردم
به هاي كت روي دستم دست در جيب شلوارم انداختم و ل

  .اويزان شد
كنار خيابان ماشينها پارك شده بودند، حسرت ادمها را 

خيابان از آن همه سكوت و تنهايي مانند دلِ . داشت
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انگار از دلتنگي در سكوتش فرياد مي . اندوهگين را مي ماند
  .كرد

دراز دراز . تا چشمت كار مي كرد پياده را كشيده شده بود
چراغهاي راهنمايي .  شده افتاده بوددر ميان شهر دراز

دكانها . حشره پر نمي زد. بيهوده سرخ و سبز مي شدند
زندگي . در يكشنبة ساكت، شهر غرق شده بود. بسته بودند

يك شهر مانده ! من بودم و نفس كش شهر. بخواب رفته بود
يك زندگي شهر بودم و ! من بودم و يك شهر! بود براي من

  !يك شهر زندگي
آنجا چكار مي كردم؟ كجا . ور به فكر رفته بودمهمينط

داشتم مي رفتم؟ اصال چرا بيرون آمده بودم؟ براي خودم از 
از كار تا بيكار از دار تا ندار از دو دوتا . كارم چرتكه مي رفتم

فكرم به هزار راه مي ! چارتا تا فلسفة از خود ممنون بودن
 مي همه چيز در سرم شلنگ. رفت دست خالي برمي گشت

براي خودم بي دليل فكر مي . هيچ چيز هم نبود. انداختند
حاال به . داشتم مي رفتم. از خانه ام تا خيابان گذشتم. كردم

كليسا نرسيده بودم كه ديدم يك مرد سياه پوشيده تر و 
تازه سفيدي يقه پيراهنش بيرون زده تر و تميز دو دستش 

. ي كردرا جلويش گره زده با خنده داشت به من نگاه م
طوري كه آنهمه سروصدا انداختنش توانسته بود يك نفر را 

  .به كليسا بكشاند
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حتمن دارد فكر مي كند كه من به كليسا : با خودم گفتم
  !مي روم

جوري نگاه مي كرد كه آدم دلش نمي آمد به او نگاه نكند و 
يك چهار راه . هنوز خيلي مانده بود كه به او برسم. نخندد

آن طرف چهار راه جلوي در كليسا . اصله بودميان من و او ف
ايستاده بود يك طرف چهار راه من داشتم به آن سو مي 

دكمة پياده روي چراغ راهنمايي را . چراخ سرخ بود. رفتم
. همينطور فشار داده نداده سبز شد. فشار دادم تا سبز شود

با آن طرف تر پياده رو نرسيده بودم . از خيابان گذشتم
 من هم مانند حريفي كه به ميدان افتاده شده .بطرفم آمد

باشد، شده، با خنده به او نگريستم مانند مرغهاي گيج 
ولي . طوري مات شده بودم كه نكند مرا اشتباه گرفته باشد

او طوري به طرفم مي آمد كه انگار سالهاي سال است مرا 
  .مي شناسد

دم كه اما ناگهان دي! او به من رسيد يا من به او، نمي دانم
دست مرا گرفته طوري كه دو دوست يار غار با هم خوش و 

از رفتارش . ؟ شگفتزده شدم!من را مي بيني. بش مي كنند
دستم را گرفت . انگار خشكم زده است به او نگاه مي كردم
. هيچكس نبود. كشان كشان داشت به داخل كليسا مي برد

 با او بخودم آمدم جلوي در كليسا. يك كليسا بود و من و او
طوري كه كم مانده بود . دستم ميان دستان او. ايستاده بودم
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ناگهان بخودم آمد طوري كه از هيپنوتيزم در ! مرا بغل كند
  :گفتم. آمده باشم

 WHAT ARE YOU؟!وات آر يو دوينگ          -

DOINJG!?  ؟!داري چه كار مي كني  
 we are going ؟ !وي آر گوينگ تو پري تو گدر          -

to pray together!   مي خواهيم برويم با يكديگر
  !نيايش كنيم

 ?!to pray ؟!؟ تو پري وات!؟ تو گه در!توو پري          -

Together!? To pray what!? با ! نيايش كنيم
  .چه را نيايش كنيم! همديگر

 Our lord jesus!اور لرد جيسس كرايست          -

Christ    سيح راعيسي م) خدايمان ( اربابمان!  
يو ! آي ام ماي اون لرد! بات آي دونت هاو ايني لرد      -

 But I don have nay lord! I am my own !نو

lord. You know!  من خداي ! ندارم) خدا(اما من ارباب
  !مي داني. خودم هستم

 .…Oh؟!يو ور نات كامينگ فور ساندي پري.... او           -

You were not coming for Sunday 
pray!?  تو براي نيايش يكشنبه نمي آمدي؟....او  

نات ساندي نات اين آزر ! آي دونت گو فور اني دي پري      -
 I don't pray any day! Not Sunday not !دي
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any other day!    من براي هيچ شنبه اي نيايش نمي
  !نه يك شنبه نه هيچ روز ديگري. روم

 وان تايم ايز نات سو جاست. ايت دازنت ماتر.... اوه      -
 Oh…. it doesn't!ايتز به تر تو تراي وانس. ايمپورتانت

matter. Just one time is not so 
important. It's better to try once!  مهم .... اه

بهتر . فقط يك بار نيايش كردن زياد مهم نيست. نيست
  .است كه يك بار امتحان كني

آ الو ديس ! م جاست فور ا واكآي ا! يو توك مي رانگ! سر      -
آي پرفر تو پري مي سي . موريننگ سايلنس، مورنينگ وزر

ايف يو اليك، يو كان كام ويت مي تو پري ! رازر دان يور لرد
 Sir! You؟؟؟!!!او كي! نكست تايم اين يور چرچ! در

took me wrong! I am just for a walk! I 
love this morning silence. Morning 
weather. I prefer to pray my Sea rather 
than your lord! If you like, you can come 

with me to pray there!  من ! مرا اشتباه گرفتي آقا
هواي . سكوت صبح را دوست دارم. فقط داشتم قدم مي زدم

. دوست تر دارم دريايم را نيايش كنم تا اربابت را. صبح را
  . با من بيايي آنجا نيايش كنياگر دوست داري مي تواني

ا الت آو پري !  تو دي ايز ساندي !ماي سان... ن...نو..... او      -
 !Oh….. no….no… my son!ير كامينگ

Today is Sunday! A lot of prayers are 
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coming!   امروز يكشنبه است مردم ! آه نه نه پسرم
  !زيادي براي نيايش مي آيند

 Good for. دن هاو نايس ساندي پري.گود فور يو سر      -

you sir. Then have a nice Sunday 
pray!  پس يكشنبه خوبي داشته باشي. آفرين به شما اقا!  

گاد بي ويت . تانك يو ماي سان تاك يو ماي سان      -
 Thank you my son. Thank you my !يو

son. God be with you.   سپاس . سپاس پسرم
  باشدخدا با تو . پسرم

 You !آي دونت نيد اني گاد! يو نيد گاد مور دان مي سر      -

need god more than me sir! I don't need 
any god!   من به ! شما به خدا بيشتر از من نياز داريد

  !هيچ خدايي نياز ندارم
  

طوري نگاهم كرد كه هم مي خواست كله ام را بكند هم 
 رسيد خرم كند نه اما نه زورش مي. مي خواست خرم كند

شايد هم . همينطور شگفتزده نگاهم مي كرد. كله ام را بكند
در دلش داشت فكر مي كرد كه خدا يك شيطان برايش 

اينها، همه . ؟!من از كجا مي دانستم. فرستاد كه گولش بزند
همه چيز هم ! را يا مثل خودشان فرشته مي دانند يا شيطان

هر . ت و جهنم استيك امتحان براي انداختنشان به بهش
. فكري كه مي كرد براي خودم خوش به حالي مي كردم

لبخندي به او زدم طوري كه خدا با من بود كه از دستش 
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وا . همينطور رفته نرفته تمام دكورم بهم ريخته بود. در رفتم
. هوا همان هوا نبود. ديگر شهر، آن شهر نبود. رفته بودم

رست همان شهر درهم شهر د. خيابان ديگر آن خيابان نبود
كه هر كسي يك . باز هم همان كش مكش. برهم شده بود

. جور با سرباال سرپايين رفتن دارد از خودش دور مي شود
وقتي بخود آمدم كه . نمي دانم چه وقت چطور برگشته بودم

  .ديدم پشت كامپيوترم نشسته و اين را مي نويسم
  

  !همين
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  آناهيتاي عمودريا
 آناهيتا رو شادباش بگه و دنبالِ  زادروزِ دريا مي خواست  عمو  

عمو دريا هـر    . آخه آناهيتا خونه اش نبود    . آناهيتا مي گشت  
  .چه بيشتر مي گشت، كمتر از آناهيتا نشونه اي مي ديد

هي .......هي فكر كرد   .....فكر كرد . نشت. عمو دريا خسته شد   
ن نتيجـه    تا آخرش به اي    ............... هي فكر كرد   .........فكر كرد 

بنويسه بده دست مرغ دريايي تا واسـه        نامه  رسيد كه براش    
 فكر كرد   .......... فكر كرد  ......آناهيتا ببره ولي هر چه فكر كرد      

 بـشه، چيـزي بـه       شچه بنويسه كه خوش به حـالِ آناهيتـا        
  .فكرش نرسيد و نتونست بنويسه

چـشمهاشو بـست و   ! نشست دوباره شروع كرد به فكر كردن    
اونقدر فكر كرد كـه ديـد داره        ...فكر كرد ...فكر كرد ...فكر كرد 

! نه مثه گنجيشكه يا كبوتره يا كالغه! توي هوا پرواز مي كنه
  ؟!اگه گفتي مثه چي.... نه....نه....نه
  !"پر"مثه يه ! آره

مثه يه پر شده بود كه يه نسيمِ مهربون بدون اينكه شبنم از 
به مبلـي كـه     رد شد و رسيد   گلبرگهاي گالي گلدون بريزه،   

روم آروم از اتاق    نشسته بود، اونو آروم از رو مبل بلند كرد، آ         
يواشكي پنجره كه نيمه باز بود كنار زد و اونـو از            . بيرون برد 

  .خونه بيرون برد
نسيم كه عمو دريا رو برده بود بيرون، خواست بده دست باد   

ايـن ور، اون ور رو      . و واسه همين هم دنبال باد مـي گـشت         
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. بـه نـسيم رسـيد     . كرد تا اينكه باد از دور پيداش شـد        نيگا  
  :نسيم به باد گفت

دلم ميخـواد   . من نسيم هستم  ! باد خوب و مهربون    - 
اين پر رو ببرم يه جايي كه بتونه يـه هديـه واسـه              

اما من نـسيم هـستم و       . زادروز آناهيتاش پيدا كنه   
ميشه تو اين پر رو بگيري ببري يه        ! زورم نمي رسه  

 ،ونه هم هديه اي كه ميخواد پيدا كنـه        جايي كه بت  
  ؟!هم آناهيتاشو ببينه

. فكـر كـرد   ....... فكر كـرد  ...... فكر كرد . باد يه ذره ساكت شد    
  :تا اينكه حوصلة نسيم سر رفت و گفت...........فكر كرد.......

؟ اين كه ديگه فكر كردن      !چرا اينقدر فكر مي كني     - 
  !نداره

  :باد به نسيم زل زد و گفت
آخـه آدم   !  رو كه نميشه همين جوري قبـول كـرد         رچي ه -

بعد ! خوب هم فكر كرد   ! اول بايد فكر كرد   ! بايد جوابگو باشه  
...........  

  :نسيم كه داشت از دست باد عصباني مي شد، پرسيد
فكر كـردن واسـه     ! آخه اين كه ديگه چيزي نيست      - 

  ؟!چي
باد هم بادي به غبغب انداخت و مثل آموزگـارِ سـخت گيـرِ              

  :ن گفتمهربا
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مـن از خورشـيد يـاد       ! ايـن جـور نيـست     ! نه نسيم  - 
هـر  ! گرفتم كه پيش از هر كاري خوب فكـر كـنم          

  ؟!مي فهمي! كاري
  :ورد پرسيدكه ديگه داشت شاخ در مي آنسيم 

  ؟!؟ از خورشيد ديگه چرا! از خورشيد-
  :گفت! باد يه خنده اي كرد كه نگو

 همـه   چون خورشيد اگه نباشـه    ! اين تعجب نداره  ..... خوب -
  !چي بهم مي خوره

  :نسيم پرسيد
  ؟!خورشيد و تو

  :باد بالفاصله جواب داد
تو نمي دوني وقتي كه خورشيد مي خـواد ابرهـا           ...........! اه -

؟ يـا  !رو اين ور اون ور ببره به من مي گه اين كـار رو بكـنم          
انجام وقتي ميخواد خاك رو جابجا كنه از من ميخواد براش           

  ......؟ يا!بدم
  :د بخواد حرفاش رو ادامه بده، پرسيدتا با

  ؟! ابرا رو واسه چي جابجا كنه؟ خاك رو ديگه چرا-
  :باد خنديد و گفت

 خاك رو اين ور اون ور مي كنـه تـا روش علـف در بيـاد،                  -
تـا درختـا    . تا درختا سـبز بـشن     . حيوونا بخورن بزرگ بشن   

ابرا رو اين ور اون ور مي بره تـا هـر جـا خـشك                . ميوه بدن 
  !آب بده تا هيچي تشنه نمونهميشه 
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  :نسيم يه ذره فكر كرد بعد پرسيد
؟ آخـه   !؟ اين پر رو مي بـري يـا نـه          ! خالصه چي مي كني    -

  !خيلي دلش ميخواد واسه آناهيتاش يه هديه پيدا كنه
  :باد گفت

ولـي  !  اگه بذاري من فكر كنم ميتونم بـه تـو جـواب بـدم          -
  !نميذاري كه
  :نسيم گفت

يه سوال كردم تو يه جوابايي ميـدي  !  چي چي رو نميذارم -
  ............كه

  :باد گفت
  ؟! من-

  :نسيم گفت
  ! آره تو-

  :باد لبخندي زد و گفت
همـه برنامـه      خوب عزيزم وقتي خورشيد واسه يه كار اين        -

  ؟!من كه بادم چه جوري نداشته باشم! ريزي داره
يهـو  ....... فكر كرد  ...... فكر كرد  ...... فكر كرد  .....نسيم فكر كرد  

  :داد زد
پس اين پر رو به اين دليـل نمـي بـري            ! فهميدم............ ها -

  ؟!چون برنامه ريزي نكرده
  :باد كمي تو فكر رفت و گفت
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مـن واسـه اينكـه      ! اصلن هم اين جور نيست    .....نه........... نه -
 برنامـه بريـزم     .خودم كارام رو رو به راه كنم بايد فكـر كـنم           

  ! پر رو مي برم يا نهبعدش به تو بگم كه اين
نسيم و باد داشتند  همين جور چونه مي زدند و نسيم بلند             

  :بلند داشت به باد مي گفت كه
  ؟.........!اووووووه............ابر.............خاك..........خورشيد - 

يهو پر، حوصله اش سر رفت و تا نسيم بخواد بياد پر رو بـه               
ترس اينكـه خـيس نـشه و        باد بده، ابرِ سياهي اومد و پر از         

برگـشت  ! نيافته روي زمين و همونجا نمونـه و خـيس بـشه           
پنجره رو نگاه كرد و يواشكي اومـد تـو خونـه نشـست روي               

  !مبل و شروع كرد به فكر كردن
مد كه داشـت دنبـال آناهيتـا مـي     عمو دريا يادش او ناگهان  

گشت و دلش مي خواست زادروز آناهيتاش رو شادباش بگه          
  ! فكرو خيالولي رفت توو

مــد و گفــت بهتــره واســه ايــن همــه فكــر و خيــال در اواز 
آناهيتاش يه نامه بنويسه و براش بگه كه چي شد و چطـور             

بعدش هم نامه اش رو مامـانش       ! دنبال آناهيتاش مي گشت   
  !واسه اش مي خونه و آناهيتا راحت به خواب ميره

فكـر  ............. فكـر كـرد    ............عمودريا نشـست و فكـر كـرد       
  : فكر كرد تا اينكه رو كاغذ نوشت باز هم و..............كرد
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ــاش    ــو دري ــا عم ــود ب ــا نب ــا    ....آناهيت ــود ب ــا نب ــو دري عم
از ايـن   .......يكي اينجـا يكـي اونجـا دو تـا دور          .........آناهيتاش

  !دوري شده دريا همه شور
  !عمو دريا به آناهيتاش نرسيد! قصة ما بسر رسيد

  
  .همين

   2002ر  سپتامب27
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  حسنك كوجايي
 ١٣٩٢ بھمن ٢۶شنبه 

  
  

زاغـي  . باران امان نمي داد همين طور يـك ريـز مـي باريـد     
زيـر  .  شده ميان النه اش پنهان شده تكان نمي خورد       سخي

پاگرد ايوان مرغ و خروس ماتم گرفته گاه گاه خاك را چنگ 
توله سـگ، دور دورهـا      . مي زدند و به همه جا مي پراكندند       

لحظـه شـماري    .  درختي انگار با باران دعوا داشت      زير كُندة 
مي كرد كه از زير كنده بيرون بيايد و مرغ و خروسـها را از                

مادر از اين سر تا آن سرِ ايـوان         . زير پاگرد ايوان فراري دهد    
. پرده كشيده بود تا باران همه جـاي ايـوان را خـيس نكنـد          

  .بخاطر باران من هم نتوانسته بودم بروم بازي كنم
  :مادرم به من گفت

  .بشين درست رو ياد بگير - 
  درسم را ياد گرفته ام مشقهايم را هم نوشته ام - 

  
  : نشستم تا بخوانم گفتوباره كتابم را برداشتم د

  ! در ننشينروي چارچوبِ  -
  ؟چرا  -
  !خوب نيست  -
  ؟چرا خوب نيست  -
-  دات جور در نميكار!  
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  ؟!من كه كار ندارم  -
كـارِ تـو هـم حـاال        .  داره هركسي رو مي بيني كـار       -

  !درس خوندنه
  !من خونده ام  -
  !واي تو چقدر حرف مي زني بچه  -

  
مادرم دسـت از سـرم برداشـت و     . روي چارچوبِ در نشستم   
بقچة تكه پاره هاي پارچه هايش را . مرا بحال خودم گذاشت

  .روي حصير ايوان پخش كرده، شروع به دوخت و دوز كرد
چارچوبِ در نشسته بلند بلند     كتاب فارسي در دستانم روي      

ـ      كـردم كـه داد مـي زدم انگـار در            دنجوري شروع به خوان
 آنها  حياط مدرسه با بچه ها صف كشيده ام، من مي خوانم؛          

  :پس از من واگويه مي كنندهم 
 حسنك كوجايي ديروخت بـود خورشـيد پوشـته كويانـه            -

  .....مغرب نزديك مي شد
  

. ن را قطـع كـردم     خوانـد . گرفتاش  ناگهان مادرم سكسكه    
  :دوباره خواندم. ديدم مادرم  اصال حواسش به من نيست

حسنك كوجايي ديروخـت بـود خورشـيد پوشـته           - 
  .كويانه مغرب نزديك مي شد
  :مادرم كمي سرش را بلند كرد و گفت

  ؟!داري فارسي مي خوني يا گيلكي! بچه - 
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 ؟!تو با من چي كار داري - 

 !خوب درست رو درست بخون - 

ز داري مي كني يا به درس خوندنم        تو دوخت و دو    - 
 ؟!گوش مي دي

پر ! درست بخون . خوب حواسِ من به تو هم هست       - 
 !روي حرف گوش نكن

 ! مي خونمتمن دارم درس - 

شت كـوه     " يا   "پوشته كويان "توو كتابت نوشته     -  پـ 
 ؟ !"ها 

  
  : كردمندوباره شروع به خواند. چيزي نگفتم

ه كوه  حسنك كوجايي ديروخت بود خورشيد پوشت      - 
  .....هاي مغرب نزديك مي شد

  
. درس خوانـدن را قطـع كـردم       . مادرم دوباره سكسكه كـرد    

سرش را بلند كرد . مادرم ديد دارم نمي خوانم. كمي گذشت
  :و گفت
  چرا قطع كردي؟ - 
  دزدكي چي خوردي؟  -
  ؟!چي  -
  دزدكي چي خوردي؟  -
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مـن هـم    . مادرم خنده اي كرد انگار دنيارا به مـن داده انـد           
  :ناگهان مادرم گفت. را لوس كرده با مادرم خنديدمخودم 
  .بخون بذار من هم به كارم برسم. بخون بچه جان  -
   خوردي؟يحاال بگو دزدكي چ - 
  ؟!چرا دزدكي بخورم بچه جان  -
ي  يگـ  بـه مـن نم     همگه هروقت سكسكه ام مي گير       -

  .............؟ خوب تو هم! خوردميكه دزدكي چ
 تـا سكـسكه ات      اونجـور مـيگم    .........!آ هـــــــــا   -
  ! بچهبشهقطع 

  
  :دوباره خواندم. هيچ نگفتم

 حسنك كوجايي ديروخت بود خورشيد پـشت كـوه هـاي            -
  .....مغرب نزديك مي شد

  
  :باز هم مادر به حرف آمد

   !حواست چرا نيست بچه - 
  ؟!ديگه چي بد خوندم! ديگه چي شده مادر  -
  ؟!"كجايي" يا "كوجايي"  -
  ؟! مادرذارهي سكسكه ات مهمگ  -
شيطون نشو دمت  رو جمع كن درست بخون تا با             -

  !دستة جارو به جونت نيافتادم
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حــــــــــــــــــسنك  : خــــــــــــــــــوب  -
ـــاييييييييييييي.............ك ......جـــــــــــــــــــــــــــ

  ؟!خوبه
  !شديگه اونجور بكشيآره  خوبه ولي نه   -

  
  :دوباره خواندم

 كـوه هـاي    حسنك كجايي ديروقت بـود خورشـيد پـشت         -
  .............مغرب

  
ناگهان مادرم چنگ انداخت بقچه را دستش گرفت به طرف          

  :من پرتاب كرد، داد زد
!  درد بگيره حـسنك   ! بال بگيره حسنك  ! سرم بردي  - 

غيـر از حـسنك     ! كلة پدرت با اون درس خونـدنت      
  ؟!چيز ديگه اي نداري بخوني

  
م بطـرف   دويد. تا بقچه به سرم بخورد از چارچوبِ در پريدم        

پاگرد ايوان، دمپايي چوبي پوشيده نپوشـيده داخـل حيـاط           
  :رفتم؛ شلنگ اندازان خواندم

ــسنك - ــايي" ح ــت"  "كوج ــيد  "ديروخ ــود خورش  ب

  ! نزديك مي شدمغرَب "كو يانه" "پوشته"
  

  .مينه
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  متن اصلي داستان به زبانِ گيلكي
  

كـشكرت  . هاتو يك رونـد وارسـتان دوبـو     . وارش امان ندايي  
هيـره  .  خو النه ديمه جوخوفته بو جوم نوخـوردي        هيستا بو 

جيري مرغو خوروس ماتم بيگيفتـه گـاگلف خاكـا اورشـين            
ساقوزاي دور دوره شر ايتا كونده جير خوشكه جـا          . كوديدي

كي كي ناشتي جه كونده . بيافته، وارشه مرا پاك داوا داشتي
مـار  . جير جيويز بزه بي  باموبي مورغو خوروسانا فورانـديبي         

نا جه آ سر تا اوسر پرده بكشه بو تا وارش ردده نـزه بـي                آيوا
وارشـه واسـتي منـام نتانـستيم        . همه جايا هيستا كـوديبي    
  .بوشوبيم  بازي بوكوديبيم

  : مي مار مرا بوگفت
   بينيش تي درسا ياد بيگير-
   مي درسا ياد بيگفته دارم مشقانام بينويشته دارم-
  ان دوره بوكون حرف نزن بوشو تي كيتابا بار بينيش بخ-
  

دو واره مي كيتاب پيتابا اوسادم بـاوردم تـا بينيـشم بخـانم              
  :بوگفت

  ! دراسانه سر نينيشن-
   چره؟-
   خوب ني يه؟-
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   چره خوب ني؟-
  ! تي كار جور نايه-
  ! من كي كار نارمه-
  ! هركه ديني ايجور كار داره تي كارام اسا درس خاندنه-
  ! من كي بخاندمه-
  ! يكا چي بگم زاي واااااااي تي چيل-
  

بازين ده مي مار    . مي مار ده مرا وا بدا     . دراسانه سر بينيشتم  
مرا كار نداشت خـو پينيـك پـاره كـوني بوخچـه يـا آيوانـه              

  .حصيره سر رو باورده بودوج وادوجا دوبو
كيتاب فارسي مي دس دراسانه سر نيشته بوم مره مره بولند 

خياله مدرسه صارا   . بولند ايجور كي داد بزنم، خاندان دوبوم      
  :من خانمه اوشانام اوجا دده. مئن زاكانه مرا صف بكشه مه

 حسنك كوجايي، دير وخت بود خورشـيد پوشـته كويانـه            -
  .......مغرب نزديك مي شد

  
بـه سـامه مـي مـارا        . ايدفايي مي مار ايتـا ايـسكيته بوكـود        

دو واره  . بيدم اصـلن اونـه حـاواس مـي مـرا ننـا            . فاندرستم
  :بخاندم

سنك كوجايي ديروخت بـود خورشـيد پوشـته كويانـه            ح -
  .مغرب نزديك مي شد
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  :مي مار ايتا پيچه خو سرا راستا كوده بوگفته
  ؟!فارسي خاندان دري يا گيلكي! تركمه....!  ره-
   تو مرا چيكار داري؟-
   خاب دوروست بخان تي درسا-
ــدنا     - ــي درس خان ــا م ــن دري ي ــك زئ ــك ميني ــو پين  ت

  !ايشتاوستان دري
  !ول وله! دوروست بخان. اب مي حاواس تي مرايام ناها خ-
   من دوروست خاندان درم-
پشت " يا     " پوشته كويان  " تي كيتابه مئن بينويشته ناها       -

  ؟!"كوه ها
  

  :هيچي نوگوفتم دو واره شوروع بوكودم بخاندن
 حسنك كوجايي ديروخت بود خورشيد پوشته كـوه هـاي           -

  ......مغرب نزديك مي شد
  

. به سام مـي مـارا فاندرسـتم   .  ايتا ده ايسكيته بوكود    مي مار 
خو سـرا   . مي مار بيده من نخاندان درم     . ايتا پيچه بوگذشت  
  :راستا كود بوگفت

   چره به سايي؟-
   دوزيكي چي بوخوردي؟-
  ؟! چي-
   دوزيكي چي بوخوردي؟-
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مي مار ايتا خنـده بوكـود خـي يالـه كـي ايتـا دونيايـا مـرا               

مرا ليسكا كوده مي ماره مـرا خنـده      منام هاچين   . فاداديدي
  :ايدفايي مي مار بوگفت. بوكودم

  . بخان زاي جان بخان بدا مي كارا بوكونم-
   اسا بوگو چي دوزيكي بوخوردي؟-
  ! چره دوزيكي بوخورم زاي جان-
 مگه مرا ايسكيتي گيـره نيگـي دوزيكـي ايچـي بوخـورده             -

  ...............؟ خاب تونام!دارمه
  !اوتو گمه كي تي ايسكيتي بشه زاي........... آها-
  

  :دو واره بخاندم. هيچي نوگفتم
 حسنك كوجايي ديروخت بود خورشيد پـشت كـوه هـاي            -

  ....مغرب نزديك مي شد
  

  :بازام مي مار بگب بامو
  .  تي حاواس چره نناي زاي جان-
  ؟!ده چي بد بخاندم.  ده چيسه مار-
  ؟! كوجايي يا كُجايي-
  ؟!له مار تي ايسكيتي مگه وا-
تركمه نوبو تي دوما جا بدن دوروست بخان تـا جاروكونـه             -

  .مرا تي جان دنكفتم
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حــــــــــــــــــــسنك ك :  خــــــــــــــــــــاب-
  ؟!خُبه...يييييييييي................جـــــــــــا

  ! اها خوبه ولي نه اوتو درازه بدي-
  

  :دو واره بخاندم
حسنك كُجايي دير وخت بود خورشيد پـشت كـوه هـاي             -

  ..............مغرب 
  

ايدفايي مي مار موشت بوكوده بوخچا بيگيفت خو دس تاوه          
  :دا مي سمت داد بزه

بال حسنك بيبـي درده حـسنك       ! مي سر بوبو آستانه كمج     -
جغيـر از حـسنك     ! بيبي تي پئره كلال با تـي درس خانـدن         

  !!!هيچي ده ناري بخاني
  

 و ، واز بوكودم جه دراسان،  ده بود       اتا بوخچه بوخوره مي سر    
ر كتله متله دوكوده دونكوده دكفـتم صـارامئن وازو          هيره س 

  :ولنگ كودنه مرا بخاندم
حسنك كوجايي دير وخـت بـود خورشـيد پوشـته         - 

  !كويانه مغرب نزديك مي شد
  

  .هان
 1392 بهمن 26شنبه 
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   کودکانهی حوصلگی ب- يیکوچولو کوچولو کجا

  

ريش زده بودم و داشتم صورتم را مي شستم و با يك حالت 
ري مي خواندم كوچولو كوچولو كجايي چرا پيش خنده دا

و تصوير بچه و مادر و خانه اي در يك روز .... من نيايي
  .تكراري و بي حوصلگي به ذهنم آمد

خانه اي را تصور كنيد كه در حياط آن مادري سرگرم 
شست و شو و كارِ خانه است و بچه اي هم كه تنها فرزند 

 بازي هايش مشغول خانواده است در حياط خانه با اسباب
بازي و اسباب بازي هايش براي او تكراري و . بازي ست

با اين اسباب بازي حرف مي زند، سر . تكراري تر مي شود
آن اسباب بازي داد مي زند، اين اسباب بازي را كنار مي 

همينطور نجوا وار با خود چيزكي . زند با آن يكي مي خواند
دارد و بچه هم مادر سر به كار خود . زمزمه مي كند

  :آرام آرام زمزمه هاي بچه بلند و بلند تر مي شود. همينطور
  كوچولو كوچولو كجايي

  چرا پيش من نيايي
  تو كه مثه من بچه اي
  پس چرا تو كوچه اي

  كوچه كه جاي بازي نيست
  و مامانت راضي نيست   بابا

  .........كوچولو كوچولو
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صي اش مي و بي حوصلگي و تنهايي بي قرارش مي كند، عا
!!!!! كوچولو: كند، چنان به خشمش مي آورد كه داد مي زند

چرا پيش !!!!!! كجــــــــــــــــــــــــــايي!!!!!!! كوچولو
  ؟؟؟؟!!!!! نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييمن
  

  :و صداي مادر در مي آيد
  !آروم تر! چرا داد مي زني!!! چه خبرته بچه

  
كه يعني !  بزرگساالنه به مادرش مي اندازدو بچه هم نگاهي

؟ اما !تو كار خودت را بكن مگر من كاري به كار تو دارم
  :حرف شنو و مهربان صدايش را پايين مي آورد

  كوچولو
  كوچولو
  كجايي

  چرا
  پيش
  من

  نيايي
  تو
  كه
  مثه
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  من
  بچه اي

  پس
  چرا
  توو

  كوچه اي
  

ديگري مي آيد به او ترانه . و مادر حوصله اش سر مي رود
  :ياد بدهد اما تنها ترانه اي كه به ذهنش مي آيد اين است

  رفتم توي آشپزخونه
  ديدم غذا فسنجونه

  هي خوردم و هي خوردم
  مامان اومد باال سرم
  با مالقه زد تو سرم

  آخ سرم
  آخ سرم

  
نگاهي كه مادرش را . بچه به مادرش كمي نگاه مي كند

شانه اينكه همين مي اندازد و با همان خنديدن به ن  بخنده
ترانه را فقط بياد آورده، نگاه نازدادن مهربانانه اي به بچه 
مي اندازد و بچه سر پايين مي اندازد و به بازي اش با 
اسباب بازي ها ادامه مي دهد و زمزمه ترانه اش را با تُن 
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به گونه اي كه ديگر از مادرش حساب نمي ! خيلي دلبخواه
  :برد

  كوچولو كوچولو كجايي
  را پيش من نياييچ

  تو كه مثه من بچه اي
  پس چرا تو كوچه اي

  كوچه كه جاي بازي نيست
  و مامانت راضي نيست   بابا
  

  :و مادر زمزمه كنان طوري كه خودش مي شنود مي گويد
  !يه چيز ديگه بخون! آخه بچه جان از اين ترانه خسته شدم

 

  .همين
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  دلبرانِ گيلبرت
  ٢٠١۴ اوت ١۴ -١٣٩٣ مرداد ٢٣پنجشنبه 

  

  نگاھت عشق 

  خنده ات

  !شکفتن گل  در تابش آفتاب

  آه

  چه شوِق غريبی ُو غروب آن ھمه،

  يک عشقبازی،

  !يک خلسۀ تا نھايِت بودن

  

  دريغا

  نگاھی نيست

  آفتابی نمی تابد

  شکفتن خنده ای نيست بر لبانت

  ......تاک....تيک ....تاک....تيک.... آن ھمه بود ُو اينکِ 

  و

  ديگر 

  !ھيچ

  

  !ھمين

  

بـي آنكـه    . يك وقتهايي هست كه از تكرار بجـان مـي آيـي           
بخواهي دل به هيچ چيز نمي دهي يا اگر مي دهـي، شـايد              

 بودن نبودن، در تارعنكبوتي اين روزگار بـه گوشـه           ناگزيريِ
ــرون از    ــدادهاي بي ــاد روي ــه ب اي چــسبيده مــي شــوي و ب

يك وقتهايي كه دلت از تكرار بهم . اختيارت، تاب مي خوري
 به حال و هـوايي  ، به جايي،مي رسي به نقطه اي   . ردمي خو 

كه نهيب زنـان همچـون هـوارِ امـانبري، كـاري مـي كنـي                
              كارستان، كاري به هرچه بادابـاد كـه تكـرار بهـم بريـزي و 

تكرار درد بي درمـان زمـان مـا هـم           . طرحي تازه در اندازي   
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هـر دوره   . شايد در هر دوره از زندگي انسان هم بوده        . هست
 شكلي اما خواندن و شنيدن تكرارها يك چيز اسـت و    اي به 

اصلن هم به اين نيست كـه       . از سرگذراندن تكرار چيز ديگر    
چه اسـيرِ گرفتـار آمـدة نـاگزير در           . در چه شرايطي هستي   

يك سوراخيِ سياه و بريده از همه چيز و همه كـس باشـي،          
چه در بهشت بريني كه هيچ نباشد مگر خوشي و خوش به             

 وقتي تكرار همچون غولي بي شـاخ و دم، خـود را             اما! حالي
 دلت ،هر چه كه هست و در  آني . بجان مي آيي  . نماياندمي  

. غصه در آييكه از   دست به هر كاري مي زني تا        . را مي زند  
روز ....... بيدار شدن و دويدن و خوردن و كردن و خوابيدن و         

امـه  مي شوي ماشيني كه خـواه نـاخواه برن  ! از نو روزي از نو 
را پيش مي بري با اين تفاوت كه    اي  مشخص و تعيين شده     

روحت گاه و بي گاه، نا آراميِ ويرانگري را در گوشـت هـوار              
. حست بر بال فانتزيهايت مي نشيند و ترا مـي بـرد      . مي زند 

چيزي در نهـان تـو    . خيال بازيگوشانه دست به كار مي شود      
  .كاري كردبي قرارت مي كند اينكه بايد . امانت را مي برد

هر روز همان .  ما هم همين درد را گرفتار آمده بودگيلبرت
بيدارشدن و رفتن بـه     . زندگي، برنامة بودن نبودنش مي شد     

و خـواب و    .....سر كار و سري به بـار زدن و لبـي تـر كـردن              
اين ميانه حس و خيال، كار خودش       .....بيداري و بار و خواب    

؟ مـاجرايش تـاب   ! و چگونـه را مي كرد و مي بردش اما كجا    
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خوردنهاي نابگاهي اش بود بر تارهاي تنيده شدة روزگـاري          
 . كه مي كشاندش

داشـت  .  به آخر رسـيده بـود     گيلبرتآن روز نيز كار روزانة      
دفتر و دستكش را جمع و جـور مـي كـرد از دفتـر كـارش                 

همـانطور كـه كنـار      . بيرون برود كه تازه بياد آورد قرار دارد       
تاده بود به روي ميز و وسايل كـاري اش كـه     ميز كارش ايس  

  :با خودش گفت. خيره ماند.مرتب چيده شده بودند، 
  با كدامشون قرار دارم؟  - 

  

 قـرار دارد يـا      سـوفي مطمئن نبود كـه بـا       . كمي فكر كرد  

بي آنكه بداند يا بخواهـد، ناخودآگـاه دسـتش بـه            . كاترين
ورق . طرف دفتر ياداشتهاي روزانه اش رفت و آن را باز كرد          

 14، پنجــــشنبه، .......، چهارشــــنبه......ســــه شــــنبه. زد

بـا خـودش    .  زل زد  سـوزان شگفتزده روي اسـم     ....آگوست
  :گفت

  ! قرار دارمسوزانخداي من با  - 
  

شور و  .  بيشتر دمخور شده بود    سوزانچند روزي بود كه با      
با هـر چيـزي آسـان    . سرزنده و شاد بود. حال خاصي داشت  

بـا لحظـه    .  چيز سخت نمي گرفت    به هيچ . برخورد مي كرد  
رفتـارش  . لحظه اي كه بر او مي گذشت، زنـدگي مـي كـرد        

  .  بودمارياخيلي شبيه 
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او هم با هر چيزي راحـت برخـورد         .  هم همينطور بود   ماريا
فقـط وقتـي يـك      . كنجكـاوي حـسودانه نداشـت     . مي كـرد  

مست هـم   . گيالس شراب مي خورد، حسابي مست مي كرد       
ش نبود فقط بايد در آغوشـش       كه مي شد هيچكس جلودار    

هـر  . مي گرفتي و نازش مي دادي و نازش را مـي كـشيدي            
چه مي گفت گوش مي كردي تا  مي بردي يك عـشقبازي             
فورسماژوري مـي كـردي، او را از خـر شـيطان پـايين مـي           
آوردي و شر درست نمي كرد تازه آن وقت بود كـه بـه سـه        

ها كـه   شماره بخواب مي رفت، ديگر كاري نداشت تـا سـاعت          
بيدار مي شد كمي بـا بـدخلقي ايـن طـرف آن             . مي خوابيد 

.  اينطور نبـود   سوزاناما  . طرف مي كرد و بخودش مي آمد      

  .  بودماريا با سوزانهمين تفاوت بزرگ 

وقتي حس مـي كـرد      .  ماجرايش فرق مي كرد     كاترين ولي
چيزي در نگاه آدم پنهان است يـا اينكـه تـالش مـي كنـي            

 و نگـويي، ديگـر ماجراهـا داشـت          چيزي از او پنهـان كنـي      
اصـلن زن   . طوري كه جيمز باند هم به گردش نمـي رسـيد          

وقتي به چيزي شك كند يا كنجكاوي حسودانه اي داشـته            
باشد جوري كه مالك يگانه آدم باشد، هيچكس و هيچ چيز           
جلو دارش نيـست دنيـا هـم مهـارت داشـته باشـي بـاز در                 

صه دستت را رو برابرش لنگ مي اندازي هر كاري بكني خال 
اگر هم به رويت نياورد نه بخـاطر ايـن اسـت كـه              . مي كند 

نفهميده است بلكه به داليلي كه باز فقط براي خود او قابل             
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و همـين   . قبول و  تعريف شدني ست، به رويـت نمـي آورد           

هميـشه خـك    .  بود كه آدم را كالفه مي كرد       كاترينخوي  
ان مـي   طوري برخورد مي كرد كـه چيـزي از او داري پنهـ            

گاه مي شد كه وسـط عـشقبازي مـي ايـستاد و مـي               . كني
  :گفت
  ! اينجاي سينه ات رو كي دست كشيده - 

  يا
كي اين عالمـت لعنتـي رو       ! كي گردنت رو بوسيده    - 

  !گذاشته
  

تازه اگر هم چيزي نمي گفت و خيلي هم خوش به حـالش             
بود، باز ته هاي نگاهش مي ديدي و حس مـي كـردي كـه               

و هم كـه ميـان زمـين و آسـمان           ت. دنبال چيزي مي گشت   
داري لذت همه هستي را در يك لحظه به جانت مي دواني،            

  :وا مي ماني از اينكه
جانِ مادرت اينها را يك لحظه كنار بگذار        ! بابا جان  - 

آخه االن چه وقـت ايـن پليـسي         ! عشق! عشق كن 
  !بازي در آوردنه

  

اصـلن بـرايش    .  داستانش به كلي فرق مي كـرد       سيلويااما  
بود چه مي كردي با كه بودي كجا رفتي ولي وقتي با            مهم ن 

همه ات بايد با او مي بود       . او بودي بايد تماما با او مي بودي       
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اصلن هم كنجكاوي نمي كرد كـه چيـزي از او پنهـان مـي               
هيچ وقت بـه عـشقبازي      . كني يا چيزي نمي خواهي بگويي     

 چنـان  ،نمي خواستي هماگر عشقبازي . زوركي تن نمي داد   
 جـان و جهانـت      ةنه ترا بـه اوج مـي بـرد كـه بـا همـ              ماهرا

  . يخواهانش مي شد
اصلن هم به بدبختي هاي تو كاري نداشت اينكه درگير چه           
مشكالت كاري هستي يا كشتي ات غرق شده يـا چـه مـي              
دانم يك بالي آسماني از غيب رسيده و دارد لحظه به لحظه 

د چيزي كه خيلي دوست داشتني بو     . به تو نزديك مي شود    
اين بود كه وقتي با سيلويا بودي، يك جور امنيـت عـاطفي،           
يك جور زاللي اي براي عطش تو كـه مهربـاني زنانـه اي را             
داشته باشي يك جور  همه چيز دان و همه تن حريف بـود              
به راحتي ترا در خود مي گرفت و آن لحظه اي كه با تو بود               

چيزي از تو لذت مي برد و ترا مانند يك هنرمند خالقي كه          
به دلخواه و حال و هواي خودش بيافريند از تو مي آفريد ترا 

اصلن نياز نداشتي نگران چيزي مـي       . در خودش مي گرفت   
شدي كه براي آن لحظة با هم بودن جمع و جور مي كردي       
يعني اصلن دست تو نبود كه كاري كني فقط كافي بود سرِ            

ي آغوشي شورانگيز نثارش م   . وقت مي بودي و مي رسيدي       
! بوسه هايي كه انگار تا آن سر دنيا برده مـي شـدي            . كردي

 همه خوبي ها را داشت فقط بدي اش اين بـود كـه         سيلويا
به محض عشقبازي كردن لحظه  اي كنارت نمي مانـد مـي      



 

 

١۴٨

١۴٨

ــي      ــودش را م ــا خ ــت ي ــي گرف ــت دوش م ــي رف ــد م پري
جوري كه انگار يك جور وسواس داشـته باشـد و تـو             .شست

تازه وقتـي هـم     .  پس از عشقبازي   مي ماندي تنها در خلسه    
كه از حمام برمي گشت باز عشقبازي بود و تا جاييكه وا مي     

  :ماندي مي گفتي
 ؟!چقدر عشقبازي گنجشكي - 

  
  :لبخند جانانه اي مي زد و مي گفت

اينا پـيش   !  ؟ صبر داشته باش   !هنوز كجاشو ديدي   - 
  !دست گرمي! دست گرميه! درآمد عشقبازيه عزيزم

  
. ت از مرحله پيش درآمد فراتر نمي رفتهميشه هم هيچ وق

حسرت مي شد كه بداني پس از پيش درآمدش چه هـست            
اما از آن خبري نبـود يعنـي هرچـه بـود همـان عـشقبازي                
گنجشكي بود تا وقتي كه از پا در مي آمد و سر مي گذاشت  
روي سينه ات و ترا به دنياي كارتني روياهايش مي بـرد تـا              

  . بخواب برود
ا با يك شانه باال انداختن كنار زد و كـيفش را   شگفتي اش ر  

نگهبان دمِ در، سـرش     . برداشت و از دفتر كارش بيرون آمد      
لبخنـد مهربـاني بـه لـب      . را به نشانه بدرود بسويش جنباند     

  :براي نگهبان دستي تكان داد و گفت. آورد
  تا فردا - 



 

 

١۴٩

١۴٩

  
نگهبان كه انگار بگويد تا فردا، لبي جنباند و نگاهش كرد تا            

يك راسـت   . از در بيرون رفت و از دامنة نگاهش دور شد         او  
به پاركينگ شركت رفت و ماشين ترو تميزش را كه همـان            
روز هنگام آمدن در كارواش شست و شويش داده بود، سوار         

يك راست بطرف باري رفت كه با سوزان قرار گذاشـته           . شد
  .بود

نـد  وقتي وارد بار شد، اولين نگاه، اولين برخـورد اولـين لبخ          
دوستانه، از سوي بارمن بود كه خـوب مـي دانـست در چـه      

هنوز كنار پيشخوان بار . حال و هوايي ست و چه مي خواهد      
رسيده نرسيده، روي چارپايه بلند كنـار پيـشخوان نشـسته           
ننشسته، بارمن يك ويسكي دوبل ريخت با پيش دستي اي          

  .از مزة آن، برابرش گذاشت
نـه و بطـري هـاي انـواع         روبرويش ديواري تزيين شده از آي     

مشروب كه هميشه عادت داشت چشم بگرداند و بطري هـا           
. را مرور كند ببيند چيز تازه اي به آنها اضـافه شـده يـا نـه                

باالي بار قسمتي كه بارمن بود هم چرخه اي دايره وار قـرار       
داشت كه بر آن گيالسهاي به اندازه هـاي مختلـف آويـزان             

داخل سالنِ بار هم يكي     . ادبودند و نماي خاصي به بار مي د       
از آن تزئينهاي قديمي را داشت كه گويي نوستالژي سالهاي  

فضايي كـه در آن از  . بي اينترنت و تلويزيون  را هوار مي زد       
رد وبدل شدنِ خبرها و رويدادها از همـه جـا و همـه چيـز                



 

 

١۵٠

١۵٠

بگير تا هرزگي ها و دلبري ها و بقولي اجتماعي شدن و صد    
دوسـتي هـا هـم كـه     . عواهاي سر شـكن البته مستي ها و د 

ايـن  . ماجراي شيرين همين بار و فضاي نوسـتالژي آن بـود          
روزها هم كه نشانه بيشتر متمدن شدن و باال رفتن ضـريب            
تحمل و احترام به يكديگر سرآمد هر شناسه اجتماعي شده، 

در جـاي   . كمتر حال و هوايي مانند آن سالهاي دور داشـت         
. هار صـندلي مـدل لهـستاني بـود        جاي بار ميزي با دو يا چ      

پنجره ها هم روشناي روز را بي دريغ به داخل مـي آوردنـد      
اما شـبها همچـون آينـه اي ازدحـام درون بـار را بـاز مـي                  

در انتهاي بار هم يك بخش كوچكي بود كـه گـاه        . نماياندند
  . موسيقي و رقصي دلبرانه به راه مي افتاد

 به درِ ورودي بار     جرعه اي از ويسكي اش را نوشيد و نگاهي        
اولين بار بود كه با يكي در بارِ هميـشگي اش قـرار             . انداخت

هميـشه قرارهـايش را در      . باري كه پاتقش بود   . مي گذاشت 
. جاهايي مي گذاشت كه بندرت پيش مي آمد به آنجا بـرود           

با خودش اين قرار را گذاشته بود كـه بـارِ هميـشگي اش را             
ي عاشقانه اش قاطي نكند براي خودش نگه  دارد و با قرارها

ولي بارمن، بارها با او حرف زده بود و مجابش كرده بود كـه              
هوايش را دارد و هيچ مـشكلي نمـي گـذارد بـرايش پـيش               

دليل اين برخورد هم آن بود كه يك روز بـارمن از او             . بيايد
پرسيده بود چرا با يك ياري، دوستي، زني، بـه اينجـا نمـي              

نه كه در واقع مهرباني بارمن و       و همين پرسش دلنگرانا   ! آيد



 

 

١۵١

١۵١

فكر كردنش به او را نشان مي داد، باعـث شـده بـود كـه از                 
قرارهايش بگويد و اطمينانش دهد از اين نگاه كه بـه هـيچ             
وجـه تنهــا نيــست و خيلـي هــم گــيج شـده اســت چطــور    
قرارهايش را تنظيم كند تا سررشـتة قرارهـا از دسـتش در             

  .نرود
.  از سـوزان خبـري نبـود       همينطور چشمش به در بود ولـي      

لحظه هايي كه با سوزان بود تجـسم        . داشت خيال مي بافت   
آخرين . مي كرد و خوش به حاالنه لبخندي به لب مي آورد          

. جرعه از ويسكي را نوشيده بـود كـه سـوزان پيـدايش شـد      
چنان بازيگوشانه بسويش آمد كه انگار كودكي اسباب بـازي     

  .دوست داشتني اش را پيدا كرده باشد
در آغوش هم بوسه هايي دلبرانه رد و بدل كردند همـانطور            
كه در آغوش او بود، سوزان را بطرف ميز كوچكي در گوشه            

هنـوز  . اي از بار كـه بـا پنجـرة بيـرون فاصـله داشـت، بـرد            
ننشسته، بارمن سر رسيد و دستي بروي ميز كشيد و شـمع       

بارمن از ميز فاصله نگرفته بـود كـه         . روي ميز را روشن كرد    
سوزان با نگاه به او، انگار خواسته باشد كـه چيـزي بـرايش              

.  را وا داشت تا بـارمن را صـدا كنـد           گيلبرتسفارش دهد،   

 سـوزان براي خودش ويسكي ديگري سفارش داد و بـراي          
بـارمن بـا تعظـيم      . يك شراب سفيد با لقمـه اي همـراهش        

  .احترام آميزي ياداشت كرد و  رفت



 

 

١۵٢

١۵٢

انه نگـاه مـي كـرد و          شـادم  سوزانهمينطور كه داشت بـه      
همه خواستنش را بسويش جاري مي كرد، بفكـرش رسـيد           
كه برنامه اي در خانه اش ترتيب بدهـد و يـك مهمـاني راه             

يك شـوخي شـوم يـك       . يك رويارويي انفجار آميز   . بياندازد
يك مهماني اي كه همه شان باشـند يعنـي سـوفي،            . فاجعه

جويانه، يـك   يك حس ماجرا  ... كاترين، ماريا، سوزان، سيلويا   
شوق بازيگوشانه، يك شيطنت خانه ويران كن بـه كلـه اش            

  :جوري كه به خود گفت.زد و آتشي به جانش انداخت 
  !كاري كنم كارستان! هر چه شد شد!!! باداباد - 

  
در همين فكر بود كه سوزان بـي توجـه بـه نگـاه متفكرانـه               

، دست روي گوشه لـبش گذاشـت و پـاكش كـرد             گيلبرت
شش مي داد، دست پايين تر برد و كـراوات       همانطور كه نواز  

 مانند كـودكي كـه نـازش دهنـد،        گيلبرت. او را مرتب كرد   
در . خودش را لحظـه اي بـي آنكـه محـسوس باشـد، وا داد              

همان حس خوش به حاالنه بود كه بارمن با يك سيني كـه              
ليوان ويسكي و گيالس شراب و يك ديس لقمـه نيمـروزي            

مودبانه با احترام آنهـا را روي       . دبر آن بود، به كنار ميز رسي      

به دلش نشست   .  انداخت گيلبرتميز چيد و نيم نگاهي به       

كمـي ايـستاد بـا      .  گل از گلش باز شـده اسـت        گيلبرتكه  

 نگـاه   گيلبـرت اشاره اي كه چيز ديگري نمي خواهند، بـه          
گيلبرت سري به نشانه اينكه همه چيز رو به راه است،           . كرد



 

 

١۵٣

١۵٣

جرعه .  گيالسش را بلند كرد    زانسو. بارمن رفت . پاسخ داد 

 گيلبـرت بوسه اي بر لبـان      . سر پيش برد  . اي از آن نوشيد   
  :با خنده گفت. نشاند
 !اووووووووم چه مزه اي - 

  

دسـت  .  همچنانكه داشت فكر مي كرد، بلنـد شـد         گيلبرت

كنــار صــندوق در انتهــاي .  را گرفــت و راه افتــادســوزان
بـه بـدرود    دسـتي   . پيشخوان بار، حسابش را پرداخت كـرد      

  . با سوزان از بار بيرون رفت. براي بارمن تكان داد
. وقتي به خانة سوزان رسـيده بودنـد حـسابي مـست بودنـد      

 گيلبرت از همان دم در شروع كرد به لخت كـردن         سوزان

 آويزان مي شد، لبـانش را كـم    گيلبرتبه گردن   . و خودش 
همـانطور بـا بوسـيدن و لبـاس         . مانده بود لقمة چپش كند    

 و خودش، به اتـاق خـواب        گيلبرتردن و لخت كردن     درآو
لباسهايش از دم در تا كنار تختخـواب پخـش شـده            . رفتند

  .بود
از همان بار تا روي تختخـواب، فكـر اينكـه مهمـاني اي راه               
. بياندازد و همه را در خانه اش جمع كند، رهايش نمي كرد           

عشقبازي بازيگوشانة سوزان كه تمـامي نداشـت، گـاه فكـرِ            

 مي برد گاه بيـشتر تحـريكش مـي          گيلبرتني از سر    مهما
  . كرد كه حتمن مهماني را راه بياندازد



 

 

١۵۴

١۵۴

وقتي بخود  آمد كه سوزان هفت پادشاه را داشت خواب مي   
ديد و مانند قويي دلشده، سر در پر و بال شور و حالش نرم              

دستش دور سينه گيلبرت رها شده،   . نرمك بخواب رفته بود   
. ا بر تن گيلبرت نشانده، وا داده بود لَخت، نوازش پيشينش ر   

گيلبرت كم كمك چيزي حالي اش نمي شـد و چـشمانش            
آرام آرام بــا پلــك زدنهــاي زوركــي پــرده اي از ســياهي در 

  .چه مي گذشت معلومش نبود. گستره نگاهش مي دوانيد
زنـگ در   .....  سوفي، كاترين، ماريا، سـيلويا    . همه آمده بودند  

ارد خانه مي شد و به آنكه پـيش         يكي و . به صدا در مي آمد    
  . از او آمده بود، معرفي مي گرديد

 خوش به حاالنه، سرمست از مهماني مرموزانه اش، گيلبرت
  . او را معرفي مي كرد
  كاترين به سوزان، 

  سوفي به كاترين و سوزان، 
  ماريا به سوفي و كاترين و سوزان

  سيلويا به ماريا و كاترين و سوفي و سوزان
كاترين دوستم سوفي، يا ماريـا      : رفي هم مي گفت   در هر مع  

  و الخ....... دوستم سوزان 
  

هر يـك   . همه شان، دور تا دور سالن پذيرايي نشسته بودند        
. با نگاهي جستجوگر و كنجكاو به دور و برش مي نگريـست           

شايد بـي  . هيچ يك، حواسش به آنچه در دست داشت، نبود      



 

 

١۵۵

١۵۵

 اي بود كه در دسـت       ميالنه ترين قهوه يا شراب يا آب ميوه       
  . گرفته يا جرعه اي مي نوشيد

چهرة همه شان گواه از يك حادثه، يك رويداد، يك خيانت،     
  . يك اهانت، يك تحقيرِ پنهان داشت

نـرم  . آتش نهفته اي در دل هر كدامشان شعله مـي كـشيد           
  گاه عرق سردي بر پيشاني . نرمك داغشان مي كرد

ري بـا نگـاهي     يكي شـان مـي نشـست، گـاه در برابـر ديگـ             
گاه يكـي بلنـد مـي شـد بـه         . خشمگينانه جا به جا مي شد     

تابلويي بر ديوار خيره مي نگريست، حواسش به همـه چيـز            
  . بود مگر تابلويي كه دربرابرش ايستاده بود
كسي نمي توانست  . سكوت مرگباري همه جا را پر كرده بود       

 عصبانيت. بي قراري بود  . يا شايد نمي دانست چه بايد بكند      
در  كنكاش با خـود جوشـيدن و خروشـيدن، بـود كـه               . بود

راهي بيابد تا از آنچه كه در درونش شعله مي كشيد رهايي            
  . يابد

هركدامشان پنداري يك دنيا فرياد در درونشان جمع شـده          
. باشد و در كابوس  يك سكوت ويرانگر گرفتـار آمـده باشـد            

  .آتشفشان يك ديوانگي داشت آرام آرام فوران مي كرد
اولـين كـسي كـه از جــايش بلنـد شـد و در آشـپزخانه بــه       

همانطور كه دست به سـر و       .  بود كاترين گير داد،    گيلبرت

تا وقتي  .  مي كشيد، سوال پيچش مي كرد      گيلبرتصورت  

 زد و نگـاهي  گيلبـرت چشمكي دلبرانـه بـه   .  آمد مارياكه  



 

 

١۵۶

١۵۶

 سـوفي هنوز نرفته بود كه     .  انداخت كاترينشگفت آور به    

 سـيلويا . ا رفته به سه نفرشان چشم دوخت      و. پيدايش شد 
به محض آمدن در آشپزخانه چنان جا خورد كـه نتوانـست            

 گفتنش كه از شگفتزدگي بي شباهت به جيغ    " اوا   "جلوي  
  .زدن نبود، بگيرد

همه شان كه چونان بره هاي رام و آرام مي نمودنـد گـويي              
همانند گله اي از گرگهاي گرسـنة آمـادة دريـدن شـده در              

.  ديواري از خـشم و ديـوانگي كـشيده بودنـد           گيلبرتر  براب

 گيلبـرت ديواري كه هر لحظه به فروپاشـي و آوار بـر سـر              

 و چنگ انداختنِ كاترينخشم . نزديك و نزديك تر مي شد 

 الشه اي بي جان نمـوده بـود كـه           گيلبرتوحشيانه اش از    
  . تكه اي از آن را مي كند

 از  سـوزان   با چنان فريـادي از خـواب پريـد كـه           گيلبرت

 خيس عرق نيمخيز بر روي      گيلبرت. تختخواب پايين افتاد  

 هيچ كس   سوزانغير از   . تخت به دور و برش چشم گرداند      
  :آرام با صداي خفه اي گفت. ديگري نبود

  ؟!پس بقيه كوشن - 
  

  :سوزان
  ؟!چي گفتي - 

  



 

 

١۵٧

١۵٧

 سر پايين انداخت و چهره اش را مانند كـسي كـه             گيلبرت

 سوزان.  ميان دستانش گرفت   با فاجعه اي روبرو شده باشد،     
دستي به  . او روا بر بالشش خواباند    . آرامش كرد . كنارش آمد 

بـا بوسـه هـاي آرام و رام، شـعله هـاي             . سر ورويش كـشيد   
وسوسه اي ديگـر، گُـر گرفتگـي اي         . كابوس را خاموش كرد   

  .  دوباره ويرش گرفته بودسوزان.... ديگر

  ! همگيلبرت
  

  !همين
  ٢٠١۴ اوت ١۴ -١٣٩٣ مرداد ٢٣پنجشنبه 

  



 

 

١۵٨

١۵٨

  "به من چه"
  ٢٠١۴ اوت  ٢١ - ١٣٩٣ مرداد ٣٠پنجشنبه 

  

. خودش بـود  . آشناتر از آن بود كه ذره اي ترديد مي داشتم         
همه چيزش برايم آشـنا    . سالها مي ديدمش  . مي شناختمش 

راست راست ايستاده بود و به من خيره شده، نگاه مـي            . بود
 انگار ناگفته   .حرفها داشت . نگاهش با من حرف مي زد     . كرد

؟ از كجـا    !كجا ديـده بـودمش    . مانده بودم . هايم را مي گفت   
  ! ؟ چقدر به من نزديك مي نمود!مي شناختمش

دست در كيـف آويـز بـه شـانه ام           . چرخي زدم . سر گرداندم 
پرنده اي  . جرعه اي ديگر نوشيدم   . بطري را در آوردم    . بردم

از فـراز  سراسيمه وار جوري كه به تير غيب دچار شده باشد  
تا آن سوي نگاه من، پايين آمد و ميان شاخه و بـرگ انبـوه            

برگها بـه گونـه اي كـه چنگـي نـا بگـاه              . درخت پنهان شد  
پرنـده  . آرامششان را بهم بزند، آشفته، پريشان جابجا شـدند       

تكه ابري آرام و    . به نگاه من نمي آمد    . ميانشان گم شده بود   
  . رام بر بال باد مي رفت

با پشت دست، مانـده    . طري در كيف گذاشتم   ب. آهي كشيدم 
همانجـا  . خيره بـه او نگريـستم      . هاي بر لبانم را پاك كردم     

. باز ويرم گرفته بود بياد آرم كجا ديده بـودمش        . ايستاده بود 



 

 

١۵٩

١۵٩

مگر مي شد   . نا آشناي همه چيزآشناي من بود     . خودش بود 
؟ مگـر مـي شـود       !كسي را تا اين حد بشناسم و نديده باشم        

  ؟ ! باشد كسي و تا اين حد نزديك همدورِ دور

دستي به سر و    . شانه باال انداختم  . وا رفته اين پا آن پا كردم      
. بي آنكه بخواهم باز چـشمم بـه او افتـاد    . روي خود كشيدم  

وا مانـده بـا     . چشمانش از من مي گفت    . همانجا ايستاده بود  
  :خود تكرار كردم

  ؟!دممن كه هنوز حرفي با او نز!  از كجا مي داند-

نگـاهش همـه    . خوب هم مي شناخت   . ولي مي شناخت مرا   
. وارسي اش مي كردم. نگاهش مي كردم. چيز را هوار مي زد

  . كنكاش بيهوده اي را نگاه به نگاه مي شمردم

يا شايد سنكندري . تنه اي به من زد  . كسي از كنارم گذشت   
كمي جابجا . رفته بود و ناخودآگاه تنه اش به من خورده بود        

چه فرق مـي  . سري تكان دادم. نفهميدم.  چيزي گفت  .شدم
تازه منتظـر هـيچ حـرف و        . كرد فهميده باشم چه گفته بود     
براي من هم فرقي . رفته بود. پاسخي از سوي من نمانده بود

انبوه آدمها در آمد و شد بيگانه وار اين شهر شايد          . نمي كرد 
ت يـا   چيزي به رسم عاد   . هزاران بار به يكديگر تنه مي زنند      

بي آنكـه  . بي آنكه بشناسند. بي آنكه بدانند . بايد، مي گويند  



 

 

١۶٠

١۶٠

حتي بخواهند بدانند يا بشناسند، چيزي مي گويند و از هم           
بيگـانگي  . آشـناي بيگانـه   . بيگانه انسانِ آشنا  . دور مي شوند  

رسم بيگانـه اي سـت      . دست گردانِ انسان براي انسان است     
چـه  !. نسان غريبـي  چه ا ! چه شهر غريبي  . هركه با خود دارد   

  !غريبانه اي، چه بيگانه اي، انسان از انسان ساخته است

واژه اي  ............مـن كـه از      ! به من چـه   . به خود نهيـب زدم    

به من " همين . همه اش از همين جا شروع مي شود. نيافتم
 "چه هولنـاك اسـت   . چه تكيه كالم وحشتناكي ست ! "چه

خـست بيگـانگيِ    خشت ن"به من چه "همين  ! "به من چه  

 تكيه كالم مكرر    "به من چه   " مگر مي شود    . ما آدمهاست 
؟ هـم  !آدمها باشد و به خـوش و نـاخوش هـم آشـنا باشـند              

 "به من چه   "دردي و هم آشناييِ انسان با انسان با همين          
انسان با چنين رسم و عادت بيگاني، آشناني . ويران مي شود

ن بـه دوش مـي   اش را همچون خودارضاييِ انساني بـا انـسا        
  .زيباتر بود!  را انسان مي باخت" من "كاش مي شد . كشد

 دردي   تكـرار در خـود چـه      . بحث بيهـوده اي بـود     . وا دادم 
چه مرهمي بر زخمي مي نهد وقتي فراتر از      ! درمان مي كند  

  . وقتي مخاطبي غير از خود نداشته باشد.  نباشد خود



 

 

١۶١

١۶١

وش شهر كر شـود     فرياد چنانكه گ  . فرياد. گاه بايد فرياد كرد   
از فريادهايت تا شايد براي رهايي از آن هم اگر شده فريادت 

وگرنه در بيگانگي خفه شـدن اسـت و فريادهـاي           . را بشنود 
  !درون را وا خوان كردن

تلخي آزار دهنـده اي دهـانم را پـر          . دهانم خشك شده بود   
. جرعه اي ديگر سر كـشيدم     . دست در كيف بردم   . كرده بود 

. ه رو بود و من بودم و يك شهر بيگانه آشـنا         پياد. كسي نبود 
نگـاهش  !. همچون او كه به مـن زل زده بـود و وا نمـي داد              

امـا  . به هزار فرياد بخود مي گفتم كه مي شناسـمش         . كردم
  چرا تا كنـون ايـن آشـناي بيگانـه را نـشناخته گذاشـته و               

همـه چيـزش را مـي       . ؟ همه چيزش آشنا بود    !گذشته بودم 
ايـستاده، راسـت    .  تا پايش را ورانـداز كـردم       از سر . شناختم

قامت با نگاهي كه سـالهاي سـالِ مـرا وا مـي كاويـد و مـي        
  . دانست

چطـور  . نمي شـد از آن دل بكـنم        . اما نه ! شانه باال انداختم  
؟ وا  !؟ مگـر مـي شـود      !اين همه آشناي من، بيگانة من است      

. شـوم دل به دريا زدم بروم با او حرف بزنم با او آشنا             . ماندم
داخل سالن بزرگي پر از خـالي       . باز كردم . به سمت در رفتم   

هـيچ چيـزش بـه آن نمـي      . سكوت تنهـا آراي آن بـود      . بود
  . مانست كه او را در آن مي نگريستم



 

 

١۶٢

١۶٢

بــه پيــاده رو . وا مانــده، قــدم پــس گذاشــتم و در را بــستم
هزار حرف  . خيره به هم زل زديم    . مقابلش ايستادم . برگشتم

. بطـري را در آوردم    . دسـت در كيـف بـردم      . در نگاهش بود  
  . جرعه اي ديگر خواستم بنوشم اما چيزي در آن نمانده بود

بطري خالي در دست، همچنانكه تلخي دهـانم را مـزه مـي             
برابرِ مـن ايـستاده بـود و بطـري          . كردم، به او چشم دوختم    

  .نگاهش به نگاه من گره خورده بود. خالي در دست

  

  .همين

  
  
 



 

 

١۶٣

١۶٣

  فانتزي
  ٢٠١۴ اوت ٢۴ -  ١٣٩٣ شھريور ٢به يکشن

  

  

  

. خيلـي زيبـا   . زيبا بـود  .......زيبا. خرامان، زيبا . از دور مي آمد   
 موهايش در باد چنانش     افشانِ. شاداب و سرخوشانه مي آمد    

        مي نمود كه گويي دست در دست باد و  آفتاب مـي     پرنده و 
  . رقصد

وي گذري بي پيچ و خمي او را به من مي كشاند يا مرا به س  
  مي خراميـد و     دلبرانه، دل مي برد و      رام و  آرام و . او مي برد  
  . مي آمد

 ناباورانه چـشم بـه هـر گـام كرشـمه وارش             ،محو تماشايش 
  . دوخته، هزار ترديد مي شمردم

چه شاد و سرخوش مـي     . ؟! است از كجا پيدايش شده    اين   -
  ؟  !تا كنون كجا بود!  مرا از كجا مي شناسد!آيد

ن نوري كه هرلحظـه درخـشان و درخـشان تـر            از دور چونا  
 ترديد چنان بود كـه گـويي       . مي آمد . شود، نزديك مي شد   ب

 سواري، سواراني    چنانكه .  برپا مي شد   شغوغايي به هر گام   
به تاخت رفته باشند و چنان دنيايي از غبار برخاسته باشـد            

  . كه حائل تو در پهنه نگاهت باشد
 چونان عروسي كه دامن .مي آمد غوغايي با خودش مي آورد

گسترده را پشت سرش تا بينهايـت نگـاه آدمـي گـسترانده             



 

 

١۶۴

١۶۴

بـايي كـه مجـال      ي بود و يك گستره زي     ترديد و ناباور  . دباش
  .هيچ انديشه اي نمي داد

  ؟ ! آن همه زيبايي از كجا پيدايش شده بود
 آرام  ،كـم كـم   . نزديك و نزديك تر مي شـد      . از دور مي آمد   

ايي كه پرده اي آرام از آن بر كـشند،         همچون نگاره زيب   !ارام
 چهـرة . دبه هر گام كه نزديك مـي شـد، آشـكارتر مـي شـ              

 كه لحظه لحظـه بـا      مي نمود فتاب  آ شكفتن گلي با     ،شادش
  .روشناي خورشيد باز و باز تر مي شكفت

يـك  . يك سوي اين راه دريا بـود      . راه باريكه اي را مي رفتم     
. ينهايـت نگاهـت  كنارش رود و كنار ديگرش دشتي سبز تا ب  

 آبِ .گاه گاه پرنده اي از اين سو به آن سـو پـر مـي كـشيد                
 بــا واتــابي آبــيِ آســمانِ آبــي، چونــان رودخانـة كنــارة راه،  

    ابريشمي كه بگسترد، درخشان و  زيبا سينه گـسترده      شاد و 
سكوتي سرشار از شور و شوق و سرزندگي، همة آدمـي           . بود

  . را سرشار مي كرد
 هر از گاهي وت، پرندگاني بودند به فريادتنها صداي اين سك

هر از گاهي . كه  بر روي آب، بر هم منقار و بال مي كشيدند
پرنده اي به شتاب چنان پركشان دنبال پرنده اي ديگـر پـر             
مي كشيد كه صداي فريادش همچون سوپرانوي اركـستري         
مي نمود كه سنفوني اين همه را مي نواخـت و صـدايش را              

 آب رودخانـه در هـم آميختگـي آفتـاب و        آبـيِ . دل مي داد  
 تا گسترة يك دنيا خيال، رنگي شفاف تر از خرامـان     چمنزارِ



 

 

١۶۵

١۶۵

. از دور مـي آمـد  . مي آمدو او . او را گام به گام نقش مي زد 
  . نزديكتر...نزديك.  مي شدنزديك

 خيـال   ترديد و . ناباورانه چشمم به او بود و نزديك مي شدم        
 كـه از دور عريـان مـي كـرد،           از يك سو، ملموسيِ واقعيتي    

مجال هـيچ حركتـي نمـي داد جـز بـه تماشـايش بـودن و                 
 چنانكه گويي جاذبة همة دنيا را جمع كـرده          ؛!كشيده شدن 

اختيـار  . د، كشيده مي شدم   نباشند و ترا به سوي خود بكش      
 نـه   ! نـه حركتـي    ! نـه انديـشيدن    !نه ماندن . هيچ چيزم نبود  

او كـه از دور مـي       جز كشيده شدن به سوي      ! هيچ! ايستايي
  . نزديك و نزديك تر مي شد. آمد

موهـايش رقـصان در     . ن و نمايان تر مي شد     ياچهره اش نما  
  در او مي را  شادي يك بهار شادابي ،باد

  . دوانيد
خنده هايش به هر گام دلبرانگي همـه دنيـا را عريـان مـي               

 آه  همتــايي چـشمانش ...  چــشمانشواي! چـشمانش . كـرد 
در رقـصِ مـستانه موهـاي       . ود كـرد  نداشته تـا قياسـي بـش      

 گاه گاه نگاهش مي درخشيد و گاه خنده اش كـه            ،افشانش
  . حسِ بي امان آغوشش در جان آدمي آتش به پا مي كرد

 گامهايش به كرشمه هاي دلنـشين انـدامش، شـورِ           خرامانِ
ترديـد،  . خواستنِ سراز پا نشناختن در جان آدمي مي دواند        

. يا بي قـراري مـي آشـوباند       تنها هيمه آتشي بود كه يك دن      



 

 

١۶۶

١۶۶

تنها نت آزار دهنده اين شورِ خواستن و شوق يك دنيـا آواز             
  !سرخوشانه بود

     ميان اين همه در آمد و اين باريكه راه كـه       هر از گاهيِ    شد 
 از  ؟!از سنگ صدايي هست و آنان را نه، او چه كار مي كنـد             

نـه   آشوب امانبرا  ، ناباوري ترديد و . ؟!كجا پيدايش شده است   
اي بود كه هيچ كاري اش نمي شد كرد در واقعيت آنچه كه      

كـه   او   هـم   . چشمانت به تماشا بود و به شوق مي نگريست        
چنان خرامان و دلبرانه از دور مي آمد و نزديك و نزديك تر      

  .مي شد
 او در پهنـه  ةهمـ . دور، نزديك و فاصله كم و كمتر مي شـد     

هـايش، نگـاه    خنـده   . نگاهت ملموس و خواستني پيدا بـود      
را   چنانكه همة عمر،پرشور و دلبرانه اش، صميمي و مهربان    

  .داب و سرخوشانه مي خنديدامي شناخته ات، ش
 تا فاصله چند گامي كه برداري و        ....نزديك. نزديك شده بود  

 سوالي كه به     ناباوري و   ترديد و  ماندن و . در آغوشش بگيري  
     حـسي   . باشـد   جهانت آويزان  سنگيني كوهي بر همه جان و

 يبرارا  بخواهي ناباوري ات !بخواهي بداني مطمئن شويكه 
هميشه پشت سر بگـذاري و بـا همـه شـوقت در آغوشـش               

  .در اين ميانة پر آشوبت، شاخ و شانه مي كشيد! بگيري
چيزي نمانده بود.  نزديك شده بودنزديك .  

. ؟ دست از هم باز كـنم در آغوشـش بگيـرم           !ترديد چه ! نه-
  ! همه كرشمه و ناز و دلبريآن ! آغوش



 

 

١۶٧

١۶٧

  
نهيـب زنـان   ! آه خوشبختي همه دنيا به يك باره رسيده بود   

   :!اينكه
حماقت است دسـت    . حماقت است اگر كاري نكنم     -

 . از پا كوتاهتر بمانم

  :اين پا آن پا كردن نفسگير، ترديد ترديد و باز
 آن   پاسخِ !هايي بگو ! احمق نباش . دست باز كن  . نه -

 در آغوشش بگير    !ببوسش. را بده همه ناز و دلبري     
و يك پاي اين سنفوني پر نقـش و نـواي طبيعـت             

شانس بك بار در    ! دست باز كن بجنب احمق    . باش
 پـيش از اينكـه از       !بقاپش. بگيرش. خانه را مي زند   
ــرود ــروم. دســتت ب ــروم؟!ب  ؟! دســت دراز كــنم؟! ن

 .............   بروم!... بروم!....بروم.  ؟!نكنم

جواني پرشـور   . رو برگرداندم . ي از پشت سر آمد    نا گاه صداي  
با شوقي وصف ناشدني دوربين به يك دست داشـت عكـس            
مي گرفت و دستي ديگر به گونه اي كه آغوش بگشايد، مي            

  :گفت
 Hoi lieverdهوي ليفرد 

  سالم عزيرم
  



 

 

١۶٨

١۶٨

  واماندم از اين همـه كـه رفـت،    !چنان بهم ريخته و وا رفته 
نـا  ه باشـم و بـه ناگـاه شـكلكي           گويي دنيايي كارتني را بود    

  ! را پاك كندبهنگام بيايد و همة فانتزي ها
  

  !همين



 

 

١۶٩

١۶٩



 

 

١٧٠

١٧٠

  

  
 

  :يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

  
 از یک;;ي در ١٣٣۵ ني ف;;رورد١٩، )ي;;ی آوالي;;گ ( ی ش;;فاعرض;;ا

 ١٣٧٠ در س;ال ي;ی آوالي;گ.  زاده ش;ده اس;تجاني Bھیحومه ھا

 فرزن;;دش ب;ه ھلن;;د مھ;;اجرت  ت;;ن داد و ھم;راه دوريب;ه ک;;وچ ن;اگز
 خ;;ود ب;;ه نوش;;تن و یاس;;ي و سی فرھنگ;;یاو ض;;من تKش;;ھا. نم;;ود

 از ش;;;عر و داس;;;تان ب;;;ه يیس;;;رودن ادام;;;ه داده ک;;;ه مجموع;;;ه ھ;;;ا
 ی و اجتم;اعیاسي سی  مقاBت و نقدھا،ی و فارسیلکي گیزبانھا
 ترجم;;;ه داس;;;تانھا و س;;;روده ھ;;;ا و آوازھ;;;ا،  از دس;;;ت ،یو ادب;;;
 ی ع;ضو انجم;ن قل;م ھلن;د م;ي;ی آوالي;گ. تا کنون اوست یآوردھا

  : استري به قرار زيی آوالي عمده آثار گ. باشد

  

   شعری ھامجموعه
  

 لي; گی ھ;اانهيتاس /   زيآفتابخ /   نازانه/  اري یھوا/  ھا عاشقانه
 /   ت;ش آت;;ش ت;وش /  ی س;وال س;ختچ;ه /   ني ن;شآفت;اب /   ي;یآوا

 /  اف;شان ن;از /  مي ن;سب;ا /  ف;صل ھ;شت /  کرش;مه /  ب;ا ھ;م یگپ;

 چ;شمه / الي; خرق;ص /   یدل;شدگ /  ھن;وز ن;ه /  ھوار /  پُرآواز



 

 

١٧١

١٧١

 تنھايی را س;ر س;Kمت/ زخمه ھای غزل / سايۀ خيال  / نوش تو

  / ھمين / 

  

   داستان
  

مجموع;ه ( چ;ون م;نيی آش;ناگان;هيب/   )مجموعه داس;تان(  نازیم
داس;;تان (ی ح;;سیش;;اخکھا) /  رم;;ان( زاني;; رب;;رگ /   )داس;;تان
مجموع;;ه ( ع;;شقیب;;از) /   مجموع;;ه داس;;تان( نيپ;;رچ /   )کوت;;اه

) /  داس;;تان بلن;;د (jم;;اردانيگ)  /  رم;;ان( چي ھ;;ھم;;ه /   )داس;;تان

آری ) / مجموع;;ه داس;;تان( خوش;;ا آين;;ه ک;;ه ب;;ه گري;;ه ام نم;;ی خن;;دد
  )مجموعه داستان و يادداشتھای گاھگاھی( شود ولی

  

  )یبه فارسھلندی /انگليسی( ھا ترجمه
  

 If -  پنجاه شعر از پابلو نرودا ی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهي تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 ی، ترجمه شعرھا و آوازھاLaat ze dansen برقصندبگذار
  مختلف از شاعران و خوانندگان مختلف 

…….  

 مارگارت اِلنور ات وود اثر " یتشک سنگ " داستان
Margaret Atwood  

…….  

 ی شاعر لھستانمبورسکاي شسKواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munroاز آليس مونروده داستان 



 

 

١٧٢

١٧٢

 ع;شق م;ن، ترجم;ه نجاس;ت،ي ب;اش او امواظب / Gravelماسه، 
 the Bear came over theداس;تان خ;رس ب;ه کوھ;ستان آم;د

mountain / ش;;ور  " داس;;تانPassion  "/  ی گودالھ;;اداس;;تان 
 داس;تان / Dimension  فرامونداستان /  Deep Holesعميق 

  ھف;;;;;ت رود داس;;;;;تان /  Free Radicals آزادیکالھ;;;;;ايراد
Wenlock Edge – ف;رارRun Away /  چ;شم ان;داز از کاس;ل

  آمندس;;نداس;;تان   /The view from Castle Rock راک
Amundsen -  مجموعهکي مونرو در سي داستان آلده   

.....  

 شاعر نامدار Gerrit Komrij ی ُکمراتي از خرسروده ھايی
  ھلندی

....  

   Grace Paleyیلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو

.....  

 Steven Millhauser شش داشتان از استيون ميلھازر

 داس;;تان  -  ش;دنکي; نزدداس;تان  -ی  اش;;فتگکي; ۀنيشي; پداس;تان 
 داس;;تان - در ش;;ب يی ص;;داداس;;تان  -  ھ;;راد چھ;;ارميیفرم;;انروا

Kش;ش مجموع;ه -ین;ي فرازمورشي; داس;تان  -زي; شگفت انگیج 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

  بورخسیاز شعرھاای  بورخس  مجموعه سي لوئخورخه

Jorge Luis Borges  

.......  

  Paul Celan چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پُل ِسKن

.......  

 Ruth  روث پراور جھاب واB–وصيتنامه قاضی : داستان

Prawer Jhabvala  

......  

  Richie Havens ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  



 

 

١٧٣
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  Javier Marias وقتی زنھا خوابند از خاوير مارياس

.....  

، )دو داستان(دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  روبرتو بوBنو، لئونارد مايکل

.....  

  Roberto Bolano مانيفستوی مکزيکی، روبرتو بوBنو

....  

  Colm Toibinکالم توبين " ٣٨تابستان " داستان 

....  

 The Bridges of "  ی کانتسني مدیپُلھا " ۀلمناميف

Madison County -زيوني گرچاردير: سندهي نو Richard 

LaGravenese  

....  

: فيلمنامه/  The Horse whisperer نجواگر اسبفيلمنامۀ 

 Richard ريچارد B گريوينيز وEric Roth اريک راث

LaGravenese /به ھمين نام از نيک  براساس رمانی 
 Nicholas Evans ايوانس

...  

 Ten مختلفسندگاني از نگاه نو،یسي داستان نویده قاعده برا

rules for writing fiction  

...  

 اثر ھاروکی موراکامی " ديروز" داستان 

.  

 Rebecca Curtisداستانھايی از ربکا کورتيس

.  

 Paul Therouxاز پال ثروو " اکشن " داستان 

 

  تئاتر
  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه
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  یلکي گی شعر و داستان ھای ھامجموعه
  

 تKر  -  شه شواله شونشورم - نيگي سبزه ننهرايا  -ی   واسیت

 شواله – کوBکت – لي دتسکه  -  پاداره - کوتام  - جاري بھفتا  -

  )مجموعه داستان(  گومار – دبکه - ارسو–

  

   نامه ھاژهي ویاسي مقا"ت سمجموعه
  

  چھارجلد-یاسي مقاBت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس

  



 

 

١٧۵

١٧۵

  

  

  

  

  

  

  

  آری شود ولی، مجموعه داستان : نام

  گيل آوايی: نويسنده

٢٠١۴/١٩٩٣  

  ھنر و ادبيات پرس ليت: ناشر

com.perslit.www  

  com.gmail@gilavaei :نشانی برای تماس

 

  

انتشار اينترنتی اين اثر فقط با بيان ھر گونه باز: توجه
شناسه ھای با" مجاز است و ھرگونه بازانتشار چاپی 
  .آن مشروط به کسب اجازۀ قبلی از نويسنده می باشد

  .ھرگونه استفاده تجاری، به ھر شکل، مجاز نيست


