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 سـرآغـاز

 سال 3قرن + نیم

 
یابد. با توجه به انون نویسندگان ایران، انتشار میبه مناسبت اول اردیبهشت، روز ک« بیان آزاد»این شماره از 

سیس کانون نویسندگان ایران پنجاهمین سال تأ اری مراسماز برگزنیروهای امنیتی  1397که در سال این

سان عدم امکان برگزاری و بدینهای پس از آن نیز با بحران اجتماعی کرونا آوردند و سالممانعت به عمل 

کوتاهی و کمبود را در حد مقدورات خود جبران  ،نامهایم که با انتشار این ویژهمصادف شد؛ کوشش کردهمراسم 

شود اه و سومین سال تأسیس آن آغاز میی کانون به مناسبت پنجبا بازنشر بیانیهکنیم. مطالب این ویژه نامه 

، میزگرد به مناسبت اول اردیبهشت روز کانون اند از: بخش اولعبارت کهیابد بخش ادامه می و در پنج

محسن حکیمی،  :اند ازب حروف الفبا عبارتبا شرکت چهار تن از اعضای کانون، که به ترتی نویسندگان ایران

وم، به قلم شاعران عضو کانون؛ بخش س ـ عراقی؛ بخش دوم، شعربیگی، حافظ موسوی، و منیژه نجمماکبر معصو

و بخش  ی عضو کانونـ به قلم نویسندهبه قلم نویسندگان عضو کانون؛ بخش چهارم، نمایشنامه  ـداستان 

 به قلم مترجمان عضو کانون. ـپنجم، ترجمه 

 

 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران
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 کانون نویسندگان ایرانی بیانیه

  کانون سیسسال تأ پنجاه و سومین مناسبت به

 
 .ساله شد 53کانون نویسندگان ایران 

سال تنها  53نویسندگان مستقل و مخالف سانسور را گرد هم آورد، در این  1347ی جمعی که در همان اراده

ناپذیر به ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر از آزادی بیان برای همگان، مخالفت با سانسور و تالش با باور خلل

 .برقرار مانده استآگاهانه برای این سه هدف 

های گوناگون ها سانسور و منزوی کردن نویسندگان مستقل و ایجاد محرومیتی حکومتسال کارنامه 53در این 

و به  درپی و بازداشتهای پیی نویسندگان و نهادهای روشنفکری مستقل، بازجوییبرای آنها، تخریب چهره

ای که حول دو محور سرکوب و به حاشیه بوده است؛ کارنامهو قتل نویسندگان و دگراندیشان  زندان افکندن

راندن صداهای مستقل و ایجاد و تقویت صداهای خنثی یا همسو با قدرت شکل گرفته و همچنان نیز حول 

 .چرخدهمین دو محور می

های مندرج ها و آرمانی مداوم کانون نویسندگان ایران برای تحقق هدفها و در کنار مبارزهدر سراسر این سال

تر به خود گرفته است. هایی پیچیدهدر منشورش، سرکوب و سانسور حکومتی نیز چهره دیگر کرده و شکل

ی حذف آشکار اثر و نویسنده فراتر رفته و حکومت کوشیده بی آنکه خود به میدان بیاید به سانسور از مرحله

ی عمومی اجتماعی را در دست بگیرد: عرصههای حیات فردی و ی عرصههای دیگر زمام اختیار همهمدد روش

به افرادی « باز نسبتا  »های تر شده و عرصهها و نهادهای مستقل تنگها، اتحادیهبرای افراد، انجمن فعالیت

ی مستقل و کنند یا با آن همسو هستند؛ مرز میان نویسندهسپرده شده که از هر نوع تقابل با قدرت پرهیز می

های حکومتی فراتر رفته و ی رسانههای مستقل و معترض از دایرهه؛ تخریب چهرهغیرمستقل مغشوش شد

ای از نقد و تخریب انسجام هر حرکتی را نشانه هایش را در فضای مجازی و حقیقی گسترده است؛ ملغمهشاخه

 .گرفته و کسانی را خواسته و ناخواسته به بازوی سرکوب بدل کرده است

دار و پای فشردن بر آن راهگشا است؛ چنانکه یک، اتخاذ موضعی آگاهانه و ریشهدر این فضای مغشوش و تار

ها به سالمت ی منشور خود از فضاسازیهای مختلف با به کار گرفتن آگاهانهکانون نویسندگان ایران در برهه

ری این های سرکوب، آگاهانه خود را متحول کرده است. نمود نظعبور کرده و همزمان با دیگر شدن چهره

در موضع « آزادی بیان»ی شود و به مطالبهی اول آغاز میی دورهتحول در سیری آشکار است که از مرامنامه

ی در منشور دوره« آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان»رسد و سرانجام به ی دوم میکانون در دوره

ارتر شدن اعضای کانون را در پی داشته است: ها استوانجامد. در ساحت عمل نیز افزایش سرکوبسوم می

شود که تهدید و ای تشکیل میهای سیاسی زنجیرهی قتلی تدارک برگزاری مجمع عمومی در هنگامهکمیته

سرانجام قتل دو تن از اعضای آن، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را در پی دارد، کانون نویسندگان ایران 

های بعد از آن زیر فشار امنیتی و با وجود به شود و در سراسر سالنین احیا میدرست پس از این هشدار خو

گیر و به دهد. سال گذشته نیز گرچه بیماری همهبند کشیده شدن اعضایش به فعالیت مستمر خود ادامه می

، عضو پیشین زندان افکندن دو تن از اعضای هیئت دبیران، رضا خندان )مهابادی( و بکتاش آبتین، و کیوان باژن

 .تر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی در عملکرد آن ایجاد نکردهیئت دبیران، روزهایی سخت
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گرچه کانون نویسندگان ایران در گذشته و امروز هرگز از گزند حکومت و نیروهای پیدا و پنهانش در امان 

ها بوده است. بند اول منشور کانون حکومتنبوده، اما همواره مانعی فعال در برابر استیالی بی چون و چرای 

، راه را بر «آزادی اندیشه و بیان و نشر بی هیچ حصر و استثنا برای همگان»نویسندگان ایران با تأکید بر حق 

های اجتماعی ی کانون را با جنبشبندد و رابطههرگونه گردن گذاشتن بر قدرت و مصالحه با سانسور می

 .کندمعترض روشن می

داریم، ن که پنجاه و سومین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را در غیاب یاران در بندمان گرامی میاکنو

ی آگاهانه بر همان اصول نخستین، ی جمعی نویسندگان تنها با تکیههمچنان راه همان راه است و اراده

ز آزادی بیان برای همگان و راهگشای حیات فردی و جمعی آنان است: ناوابستگی به قدرت، دفاع مستمر ا

 .مخالفت با سانسور

 

 

 
 

 کانون نویسندگان ایران

 1400اردیبهشت  1                               
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 بخش اول

 یزگردم

 کانون نویسندگان ایرانبه مناسبت اول اردیبهشت روز 
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کمیسیون انتشارات بر آن شد تا در سالگی کانون نویسندگان ایران، وسهبه مناسبت پنجاه

ی کانون، سیر ی تاریخچهمیزگردی با حضور چهار تن از اعضای کانون چند موضوع مهم درباره

ی اول تا منشور فعلی، تلقی کانون از آزادی اندیشه و بیان ای کانون از مرامنامهتحول اسناد پایه

تیک در اساسنامه، نقش و جایگاه هیئت بی هیچ حصر و استثنا برای همگان، سازوکارهای دموکرا

دبیران در ساختار کانون، حقوق و تکالیف اعضا، حد و مرز استقالل کانون از نهادهای قدرت و 

های اجتماعی و ... را به بحث سیاست روز و مسئولیت اعضا در قبال آن، نسبت کانون با جنبش

دبیران، آیدا عمیدی و روزبه سوهانی، ها و اجرای میزگرد را دو عضو هیئت بگذارد. طراحی پرسش

ها در دو نوبت در فضای مجازی برگزار برعهده گرفتند. این میزگرد به دلیل مفصل بودن بحث

ی برخی از مواد اساسنامه و سایر اسناد کانون کنندگان دربارههای متفاوت شرکتشد. دیدگاه

کانون در سطوح مختلف، مفید و هایی میان اعضای دهد که وجود و تداوم چنین بحثنشان می

)نشریه داخلی کانون(،  ی آزاداندیشهی ضروری است. هیئت دبیران کانون در نظر دارد در نشریه

منظم منتشر شود، فضای مناسب برای پیگیری این بحث و امکان طورکه امیدواریم از این پس به

 ی اعضای کانون را فراهم کند. اظهارنظر همه

های آیدا عمیدی و روزبه سوهانی پاسخ چهار تن از اعضای کانون به پرسشدر این میزگرد 

 اند:داده

محسن حکیمی، نویسنده و مترجم، چهار دوره عضویت در هیئت دبیران و دارای بیش از  – 1

 ی فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی.پانزده اثر ترجمه و تألیف در زمینه

نگار، هفت دوره عضویت در هیئت دبیران و و روزنامه بیگی، مترجم، نویسندهاکبر معصوم – 2

ی ادبی ی فلسفه، علوم اجتماعی، هنر و نظریهدارای بیش سی اثر )ترجمه( منتشرشده در زمینه

 .ی آدینه و سایر نشریاتو مقاالت تألیفی متعدد منتشرشده در مجله

، پنج دوره 1378ی سال حافظ موسوی، شاعر و منتقد ادبی، صندوقدار منتخب مجمع عموم – 3

ی پژوهش و نقد ادبی عضویت در هیئت دبیران و دارای هشت مجموعه شعر و پنج اثر در زمینه

 و یک داستان برای کودکان و مقاالت متعدد منتشر شده در نشریات ادبی و فرهنگی.

، دارای بیش از 1387عراقی، مترجم و پژوهشگر، منشی منتخب انتخابات سال منیژه نجم – 4

شناسی، ادبیات، تاریخ ی مطالعات زنان، جامعهنُه اثر )ترجمه و پژوهش( منتشرشده در زمینه

به دلیل فعالیت در سمت  1391هنر و فلسفه و مقاالت متعدد منتشرشده در نشریات. او در سال 

 ن نویسندگان ایران بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد.منشی کانو
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 ، غیرانتفاعیکانون نویسندگان ایران چگونه تشکلی است؟ در اساسنامه، کانون به عنوان نهادی صنفی :پرسش
 و فرهنگی معرفی شده است. وجه سیاسی کانون چیست؟

 

 
 

 یکنم. واقعیت تاریخی این است که اساسنامهببینید من قضیه را به دو بخش تقسیم می بیگی:اکبر معصوم

نوشته شد. در آن اساسنامه  58ای است که در سال درصد در هسته اصلی خود همان اساسنامه 85کنونی ما 

کلیات آن تصویب شد، بنا بر  1378سیاسی است. آنچه در مجمع عمومی سال  ،فرهنگی ،کانون نهادی صنفی

آن دو قتل، لفظ سیاسی کنار گذاشته شد اما در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرد. چون  و بعد از مصلحت

کند. اساسنامه ساختار خاصی داشت و دارد که برداشتن یک کلمه یا مفهوم، تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی

این از این. اما کانون صنفی و فرهنگی به معنای خاصی است. صنفی است چون یکی از مطالباتش ستاندن 

رانی، تاکسیرانی، آرایشگران و... صنف خاصی است برخالف صنف اتوبوس حقوق مولفان است از طرف مقابل، اما

کارگر فکری است به این معنی که در  چون سر و کارش با مسائل فنی و مزد به تنهایی نیست. البته نویسنده

شود اما آید و مبادله میگیرد و حاصل کارش به صورت کاالی قابل عرضه در بازار در میقبال کارش مزد می

مسئله فقط این نیست. ماهیت کار نویسنده طلب آزادی بیان و دفع سانسور است که جمهوری اسالمی آن را 

دهد که هیچ صنف دیگری آن را ندارد می ر صد سیاسی و به کانون شأنیدداند یعنی امر صد امر حاکمیتی می

از مؤسسات و نهادها، کانون نهادی درون سو نیست.  و آن شأن سیاسی است. اساسا  بر خالف بسیاری دیگر

سو دیگری ندارد. اما کانون هم درون رسد، تمام است خواستمثال  یک کارگر شرکت نفت به حقوق خود که می

سندیکا و اتحادیه است البته وجه صنفی دارد. درست است نویسنده حقوقش  سو است. کانون ورایم برونو ه

کند و... اما آزادی بیان از همه اینها فراتر است همه دهد، دولت به او اجحاف میخواهد ناشر پولش را نمیرا می

سازی و آرایشگر و راننده تاکسی یا ودروخسازی و دارند، اعم از کارگر نفت و ماشینبه آزادی بیان احتیاج 

ها حضور دارد، چون خواهان بیان کانون در تمام این عرصه دار و...اتوبوس یا قطار یا کشتی یا چه بسا زن خانه

سو است و همین وجه ممیز کانون بینید کانون برونهای کانون میهآزاد برای همه است. به همین دلیل در بیانی

 آذین)آقای محمود اعتمادزاده( فوت کرده بودند.پسر آقای به 78ر است. یادم هست سال های دیگاز صنف
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دادیم. بعد مشورتی کردیم « عصر آزادگان»موضوع در هیئت دبیران مطرح شد، تسلیتی نوشتیم و به روزنامه 

محمد  زرافشان، المثل جنابو قرار شد هیئت دبیران به اتفاق تنی چند از اعضای بیرون از هیئت دبیران)فی

آذین برویم. و رفتیم. سپانلو نیامد. گفت مشکل سال آقای به خلیلی، فرزانه طاهری( برای عرض تسلیت پیش

گلشیری و گوهرین و من از هیئت دبیران  اشرف درویشیان وعلیآیم، اما کردوانی بود و حل نشده و من نمی 58

باید تفصیلش را در جای دیگری بیاورم، حرف های مفصلی که شد و وقت. در همان جلسه ضمن صحبت

آذین پرسید چرا این لفظ را در اساسنامه. به« سیاسی»اساسنامه هم پیش آمد و همین لفظ یا مفهوم 

اید؟ پاسخ گلشیری این بود که راستش مصلحت نبود در این فضای خوف و وحشت و کشتار و تهدیدی برداشته

های باب این روزها اند و این قبیل اتهامها حزب سیاسیذل بدهیم که ایناند بهانه به دست اراکه پیش آورده

 وگرنه در ماهیت قضیه تفاوتی پیش نیامده.

 

متنی  134آیند متن هایی که کانون منتشر کرده و اسناد کانون به حساب میبین متن حافظ موسوی:

نیاز به توضیح  134شده است؛ در متن توضیحی است. در منشور و اساسنامه روح کلی بدون ذکر موارد بیان 

گوید هنگامی که مقابله با نوشتن و اندیشیدن از ئل صنفی و فرهنگی اشاره شده و میوجود داشته و به مسا

رو شویم یعنی برای تحقق آزادی اندیشه به صورت جمعی و صنفی با آن روبه رود ناچاریمتوان فردی ما فراتر می

گوید از این رو هدف اصلی ما از سانسور به شکل جمعی بکوشیم. در جای دیگری میو بیان و نشر و مبارزه با 

میان رفتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر است و هرگونه تعبیر دیگر نادرست است و مسئول آن صاحب 

ر صنفی ایم، ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضوگوید ما نویسندههمان تعبیر است. باز می

نویسنده، از  134ی خود، چه در اساسنامه و چه در متن . بنابراین کانون در اسناد پایهاسیدنویسندگان بشن

ستثنا حق کند. اما برگردیم به اصل اول منشور. آزادی اندیشه و بیان بی حصر و اوجه صنفی خود دفاع می

بله بر هر آنچه آزادی اندیشه و بیان را محدود ی کانون افزون بر وجه صنفی، مقالههمگان است. بنابراین مسأ

شود. هدف صنفی است اما بر اساس منشور کانون جاست که تقابل با نهادهای حاکمیتی ایجاد میکند است. این

اش بازداشت کرد؛ همگان حق دارند درباره همه چیز به خاطر بیان یا نشر نظر و عقیدههیچکس را نباید 

خواهد و بر اساس منافع یا ایدئولوژی خودش حاکمیت میکه  ین خالف آن چیزی استبنویسند و حرف بزنند. ا

کند. صنفی و فرهنگی بودن کانون منافاتی با آرمانی که در منشور و هایی را بر جامعه تحمیل میمحدودیت

آزادی اسناد دیگر مشخص شده است ندارد. کانون از ابتدای تأسیس تا کنون یک هدف را دنبال کرده است: 

اندیشه و بیان. هم حکومت قبلی و هم حاکمیت ایدئولوژیک فعلی در مقابل آن ایستاده اند؛ زیرا مخالف آزادی 

 آید.جاست که تقابل سیاسی پیش میاندیشه و بیان هستند. این

 

ها کند حاکمیتوجه سیاسی در اساسنامه نیست و لزومی ندارد. آنچه کانون را سیاسی می عراقی:منیژه نجم

های کنند مگر مثل حاال در سیاستها برای عرضه محصوالتشان مشکلی با حاکمیت پیدا نمیهستند. دیگر صنف

کنترلی. اما ما با این مشکل مواجهیم. محصول صنف ما باید نشر شود و آنها حاضر نیستند اجازه بدهند چون 

ی سیاسی در نوع کسب و سائل صنفی جنبهکند. ممشکالت فکری با ما دارند بنابراین کار ما سیاسی جلوه می

 تواند محصوالتش را عرضه کند.کار ما دارد. نویسنده بدون آزادی بیان و با سانسور نمی
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تر، صنفی تعریف کرده است، اما دو سطر پایینـ ماده اول اساسنامه، کانون را  نهادی فرهنگی  محسن حکیمی:

اعتالی فرهنگی جامعه و  ـقق آزادی اندیشه و بیان و قلم، بتح ـ، هدف از تشکیل کانون الف3ماده  در

بود، منحصر می« پ»و « ب»حمایت از حقوق صنفی اعضاء تعریف شده است. اگر اهداف کانون به موارد ـپ

صنفی تعریف درست و دقیقی است. اما اگر هدف  ـتوانستیم بگوییم تعریف کانون به عنوان نهاد فرهنگی می

اشد، در این صورت دیگر ب« تحقق آزادی اندیشه و بیان و قلم»که در اساسنامه آمده، اصلی و اول کانون، چنان

که آزادی صنفی باشد، بلکه باید سیاسی هم باشد، به این دلیل روشن که آن ـتواند فقط فرهنگی کانون نمی

شود. کند ناگزیر سیاسی مینون وقتی با این سرکوب مخالفت میکند حکومت است، و کابیان را سرکوب می

در تعریف کانون صرفا  یک مصلحت بوده، وگرنه طبق همان « سیاسی»آشکار است که حذف صفت بنابراین، 

صنفی تعریف می شد. نکته بعد  ـفرهنگی  ـترتیبی که برای اهداف کانون آمده کانون می باید نهادی سیاسی 

تم. سیاسی بودنِ نظر که سیاسی بودن کانون را به صنفی بودنِ آن ربط دهیم موافق نیس این که من با این

کانون به دلیل دفاع او از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا  برای همگان است؛ این آن چیزی است که کانون 

 کند. ستیزان تبدیل میان ایران را به آماج سرکوب آزادینویسندگ

های اعضای کانون به شکل یهای پیوستهسرکوبگران با احضارها و بازجویی اخیر یکم دو دههدر طول دست

کانون اگر فقط به سانسور وزارت ارشاد اعتراض کند ما با او مشکلی نداریم، »اند که مختلف این پیام را فرستاده

«. مشکل ما با کانون زیر پا گذاشتن خط قرمز جمهوری اسالمی یعنی دفاع از آزادی بیان برای همگان است

ای کردن سرکوب، به این معنا که کانون حتی اگر دی است برای مرحلهبگذریم از این که این پیام فقط ترفن

هم سرکوب خواهد شد، چرا که مشکل اصلی سرکوبگران  دفاع از آزادی بیان برای همگان را هم کنار بگذارد باز

او از  کند دفاعستگی آن به قدرت است. بنابراین، آنچه کانون را به ناگزیر سیاسی میبا کانون استقالل و ناواب

ش متوقف یا اهر انسانی در هر جا آزادی بیانو نه صرفا  برای صنف نویسندگان. آزادی بیان برای همگان است 

کند. همین دفاع از آزادی بی حصر و استثنای بیان برای همگان در کنار محدود شود کانون از او دفاع می

کشد انون را از سوی حکومت به میان میسرکوب ک اند که پایاستقالل کانون از قدرت دو ویژگی بنیادین کانون

کید کنم این است که این معنا از سیاسی و نکته آخر که الزم است بر آن تأ کند.و کانون را به ناچار سیاسی می

بودن کانون نویسندگان را باید از سیاسی بودن به معنای حزبیِ آن تفکیک و متمایز کرد. به عبارت دیگر، کانون 

 مطلقا  سر و کار ندارد. ـکه حیطه فعالیت احزاب سیاسی است  ـدرت سیاسی یا شرکت در آن با کسب ق

 

ای سیاسی بودنِ کانون به دلیل دفاع او از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا  بر
سرکوب  همگان است؛ این آن چیزی است که کانون نویسندگان ایران را به آماج

اخیر سرکوبگران با  یکند. در طول دستکم دو دههستیزان تبدیل میآزادی
 های مختلف این پیام رااعضای کانون به شکل یهای پیوستهاحضارها و بازجویی

 کانون اگر فقط به سانسور وزارت ارشاد اعتراض کند ما با او»اند که فرستاده
گذاشتن خط قرمز جمهوری اسالمی مشکلی نداریم، مشکل ما با کانون زیر پا 
 «.یعنی دفاع از آزادی بیان برای همگان است
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کیدی بر أاست. ما هم در نظر اول یک ت ایم، متنی توضیحیآقای موسوی اشاره کردند که متن ما نویسنده  ـ
یک وضعیت تاریخی است بینیم این صنفی بودن ناظر بر بینیم، اما به خوبی میعبارت صنفی بودن در متن می

کند کید میأخواستند کانون را از آن نوع تلقی سیاسی که وجود داشت مصون نگه دارند. و تکه نویسندگان می
های سیاسی گیریب سیاسی، یک گرایش سیاسی یا جهتکه حضور جمعی نویسندگان ارتباطی با یک حز

بودن اعالم کند. لطفا  آقای موسوی یا دوستان  خواهد استقاللش را از این شکل سیاسیندارد. در حقیقت می
 دیگر در مورد این برداشت توضیح بدهند.

 

نویسنده نام آورد. این یکی از سندهای باالدستی ماست. اما یک چیز مهم است؛  134حافظ از  بیگی:معصوم

عضو کانون شوند و زنند که منشور تا امروز آخرین سند باالدستی است. همان سندی که افراد پایش امضا می

چارچوب صنف خاصی است. صنف نویسنده سو و سیاسی اما در کید دارد که برونأاین سند بر همان چیزی ت

شما اگر کتابت را  گویند کهها نمیمستقیم با مرجع قدرت سروکار دارد. من با آقای حکیمی موافق نیستم. این

ر حاکمیتی است چون برایشان عجیب است که بگویی گویند سانسور امها میانسور کردند اعتراض کن؛ آنس

ه پای کشکنند. منشور آخرین سندی است تواند سانسور کند. هر قدمی برداری قلم پایت را میحکومت نمی

تا به امروز است، که بر  ترین سنداده کنم منشور متکاملی تطور و تحول استفزنیم. اگر از کلمهآن امضا می

کند. نه فقط در مورد نویسنده و صنف نویسندگی، بلکه فراتر از یک صنف است. ید میکأهمگانی بودن امر ت

کنی، شما امری فراگیر داری شود یا ملیتی که پناه ندارد دفاع میشما این بار از کارگری که حقش خورده می

گیرد و در بر می نویسنده است. سندی معتبر است که بقیه اسناد را 134که در منشور آمده و باالتر از متن 

 و منشور چنین سندی است. داردتر وجهی عام

 

تر گفتم، پافشاری کانون نویسندگان بر آزادی اندیشه و بیان و نشر، از آنجایی که طور که پیشهمان موسوی:

از  "یاسیس"کند. حذف عبارت سیاسی پیدا می خالف میل یا منافع حاکمان و صاحبان قدرت است، ماهیتی

بود، کانون کرد. اگر سیاسی میاندیشی ندارد. چون در آن صورت تبعاتی ایجاد میربطی به مصلحت اساسنامه

شد. سیاست به معنای حرکت به سمت قدرت و چشم داشتن به قدرت باید در مسائل سیاسی هم وارد می

اتی در پی داشت شد کانون نهادی صنفی و سیاسی است، تکالیف و تبعهدف کانون نبود و نیست. اگر گفته می

ی انتخابات اظهار شد که دربارهی آن است. مثال مکلف یا دست کم مجاز میهای تعیین شدهکه خارج از هدف

چه در منشور و اساسنامه آمده در خود ماهیتی سیاسی هم دارد. در باالی منشور گیری کند و...  آننظر و موضع

ت. اما از سوی دیگر، گروهی کید بر منشور به تنهایی نیسأام تنویسنده. تم 134کانون آمده با استناد به متن 

منظورشان از صنفی،  پردازد احتماال گویند کانون به مسائل صنفی توجهی ندارد و به مسائل سیاسی میکه می

توانند به صورت فردی برای آمده که نویسندگان نمی 134تعاونی مسکن و دفترچه بیمه و ... است. در متن 

کنیم. هدف آنها داشتن تعاونی مسکن مر نوشتن و انتشار مبارزه کند پس به صورت جمعی همکاری میتحقق ا

ی صنفی .. نبوده، هدفشان داشتن شرایطی برای آزادانه نوشتن، بیان کردن و منتشر کردن است. این خواسته.و

 ان بوده است.ترین خواست نویسندگعمده 58و بعد در سال  47بتدا در سال همان است که در ا
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کند. دوره اول کانون سانسور صنفی زیاد وجود نداشت ولی حاکمیت له دو جنبه پیدا میأاین مس عراقی:نجم

کید داشتند. اما از جنبه دیگر، بر فرض أرو بود، بنابراین درباره ضرورت سیاسی بودن کار کانون ت در با کانون رو

باز هم با توجه به منشور ما وضعیت کانون تفاوت نخواهد کرد. که حاکمیتی سانسور نکند و گل و بلبل باشد. 

شوند عضو انجمن روند میکنند، میگیرد که به نوشتن و انتشار بسنده نمیبند اول، نویسندگانی را در بر می

پن که بیانیه صادر کنند و در همه جای دنیا از حق آزادی بیان دفاع کنند. کانون وجه سیاسی دارد. هرچند 

کسب و کارش نویسندگی است، اما با سیاست سر و کار دارد. هر صنفی نیست و هر کانونی نیست. در  که

اساسنامه اگر قرار باشد گنجانده شود باید مشخص شود که وجه سیاسی کانون به دنبال دستیابی به قدرت 

 های ایدئولوژیک و حزبی.نیست و مستقل است از گرایش

 

توانید واسطه از صنفی بودنِ آن نتیجه بگیرید دیگر نمی کانون را به طور بیشما اگر سیاسی بودنِ حکیمی:

های ی عرصهرا در اصل اول منشور توضیح دهید. این اصل، آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه« همگان»کلمه 

گر این داند و نه فقط نویسندگان، حتی احیات فردی و اجتماعی را بی هیچ حصر و استثنا حق همگان می

دارد، را به عنوان اعتراض از سر بر می اشوکار نداشته باشند. زنی که روسریهمگان با نوشتار و گفتار هم سر 

کند. کانون از اظهار وجود خود اعتراض خود را بیان می گوید؛ فقط با اظهارِنویسد و نه چیزی مینه چیزی می

کند. روشن است که این کنش زیر کانون را سیاسی مین دفاع ناگکند، و همیوجود این زن معترض دفاع می

گیرد، بلکه از دفاع کانون از حق آزادی بیان برای همگان ناشی ت نمینِ آن نشأسیاسیِ کانون از صنفی بود

ای است گیرد، بلکه خاستگاه آن عرصهنون از صنفی بودنِ آن سرچشمه نمیشود. بنابراین سیاسی بودنِ کامی

 عرصه فعالیت صنفی کانون. جداگانه و ورای 

 

58را ببینید که سیاسی در آن وجود دارد یا خیر.  58کنم بروید اساسنامه سال خواهش میبیگی: معصوم

جنگیدند و کسی را برای فالن نهاد سیاسی معرفی رفتند در احزاب شرکت کنند، برای قدرت نمیها نمیای

سرنوشتشان مشارکت  ی افرادی که درسرنوشت است و همهکردند. سیاسی به معنی دخالت و مشارکت در نمی

و صنف است و باالی  نویسنده معطوف به جمع 134دارند، دنبال قدرت سیاسی نیستند. درست است که متن 

رود. این متن را باید مبنا قرار داد. امر منشور آمده، اما در بند اول منشور، برای همگان، از امر صنفی فراتر می

های  معنای گرفتن قدرت سیاسی نیست. در کانون، نویسندگان مختلف با عقاید متفاوت و با گرایشسیاسی به 

 که احزاب موضع واحد دارند. و موضع واحد ندارند، درحالی فر وجود دارندسیاسی متفاوت و بلکه متنا

 

 حد و مرز استقالل از قدرت در کانون چیست؟ـ  

 

تعبیر از آزادی اندیشه و بیان را دارد و هر جا که این آزادی را سرکوب  تریناصل اول منشور درخشان موسوی:

نامه و به عبارت ای خاص است، کانون باید دفاع کند. اما منشور، مرامکنند، حتی تظاهراتی که بیان مطالبهمی

معتقدم مشخص شده است. بنابراین من  134هایش در اساسنامه و متن یگر بیانگر طرز فکر ماست و مصداقد

ای بر آن بیفزاییم تبعاتی دارد که حتی اگر معنایش کنیم و تبصره "کانون نهادی سیاسی است"که عبارت 
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برطرف نخواهد شد. در پاسخ به پرسش شما در مورد حد و مرز استقالل کانون، در اسناد کانون بر استقالل 

 کید شده است.أکامل از نهادهای قدرت و احزاب سیاسی ت

 

زنیم؟ فضا مغشوش شده است. آیا یک نویسنده با هر مجله و گوییم نهاد قدرت از چه حرف میوقتی می ـ
 که اعتقادش به مواضع کانون باید حد و مرزی را مشخص کند؟تواند کار بکند، یا اینای مینشریه

 

ون را امضا ای که منشور کانکانون به هیچ حزب و قدرت سیاسی وابسته نیست. بدیهی است نویسنده موسوی:

سور کرده باشد با هیچ نهاد سرکوبگر و سانسور نباید همکاری کند. اما این که منظور از نهادهای سرکوب و سان

گیرد باید مشخص شود، که مثال آیا فالن روزنامه ای که به هرحال از همین چیست و چه شعاعی را در بر می

توان با آن همکاری گرفته است باید تحریم شود یا می شرن یسانسور، یعنی وزارت ارشاد، پروانهدستگاه متولی 

 تلویزیون جمهوری اسالمی شود در مورد برخی توافقات حرف بزنیم؛ مثال  شود حکم کلی داد. اما میکرد. نمی

کند، اعضای کانون صدایی و دولتی است و نقشی در سرکوب دارد و خالف منشور کانون عمل میکه تک

 که این را تسری بدهیم به نظرم شدنی نیست. همکاری داشته باشند. اما اینتوانند با آن نمی

 

ای که کسی گاهی به نشریهحد و مرز در مورد کانون است یا در مورد اعضای آن؟ من در این عراقی:نجم

انسور بینم. بستگی به مطلب و مواضع آن نشریه دارد. برخی از نشریات مطالب ما را سمطلبی بدهد ایرادی نمی

دهیم. ولی در مورد جوایز دهیم و یا اگر بدهیم با قید اینکه سانسور نشود میها نمیکنند، خب مطلب به آنمی

ها هستند، حضور اعضا شبهاتی ایجاد اند و چه کسانی در آندانیم چگونه شکل گرفتهای که میهای ادبیو جمع

شود. اعضا حد و مرز را باید بسنجند، که با چه ون نوشته میشود و به نام کانبرداری میکند، یا از آن بهرهمی

های شخصی است ام. انتخابتوانند همکاری کنند. من خودم در هیچ کدام از این جوایز شرکت نکردهکسانی می

ای شود. اما همکاری مستمر با نهاد یا نشریهگو میوشود و در موردش گفتبیاد نقد می هم اگر پیش و گاهی

دست در سانسور دارد یا نهادهای رنگارنگ موازی مغایر منشور و اساسنامه است. این استمرار حد و مرز را که 

 کند.تعیین می

 

حد و مرز استقاللِ عضو کانون و استقاللِ کانون نویسندگان به عنوان تشکل را باید از یکدیگر تفکیک  حکیمی:

کنم انتخاب شخصیِ من است و در چارچوب آزادی های نمیکنم یا که من با یک نشریه همکاری میکرد. این

شخصی من قرار دارد، نه در چارچوب کلیت کانون. سؤال شما اما مربوط به استقالل کانون به عنوان یک کل 

است. به نظر من، مرز استقالل کانون آزادی مخالفت با قدرت سیاسی است. این مرز در فاصله دو حیطه متمایز 

ی ( حیطه2که با سیاست کاری داشته باشد، و ی فعالیت صنفیِ صرف بی آن( حیطه1ر دارد: از یکدیگر قرا

که به فعالیت صنفی بی آن ـچه مسالمت آمیز و چه قهرآمیز  ـشرکت در قدرت سیاسی یا براندازی این قدرت 

ل کانون جایی در میان کنند. استقالها استقالل کانون را معنا نمیکاری داشته باشد. هیچ کدام از این حیطه

صنفی  ـاین دو عرصه قرار دارد و آن همان قلمرو مخالفت با قدرت سیاسی در عین مبادرت به فعالیت فرهنگی 

 است. 
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تواند با نهادهای قدرت برای من میزان استقالل از قدرت تام و تمام است. کانون هیچ جایی نمی بیگی:معصوم

است. وجهی ندارد که سؤال  ی تشکل آن استقالل و ناوابستگی به قدرتهمکاری کند. چرا که اساسا  مایه

کند. نسبت به هیچ انتخاباتی نفیا  یا وابستگی به قدرت مطرح شود. کانون در هیچ انتخاباتی شرکت نمیجدایی 

مثال  در  شوند،شود و مردم سرکوب میکند. اما هر جا که حقوق مردم زیر پا گذاشته میو اثباتا  اظهار نظر نمی

هیچ تخفیفی از حقوق مردم دفاع کرد. شما با حکومتی پیچیده و ایدئولوژیک مواجهید که از ، باید بی88سال 

تمام تالشش را کرده تا بتواند یک سیاست  70ی خودش بسیار فاصله گرفته. در دهه های اولیهشکل

را علم کرده. آن  «ادبستان»مجله دولتی ثل المآدینه و تکاپو و گردون، فی گرایی بیاورد؛ در مقابلجایگزین

کند. ردش بود. حاال به تدریج به جاهای عجیبی رسیده و بسیار پیچیده عمل می« رو»موقع این رفتار خیلی 

های پیچیده، کل سینمای ایران را که با مکانیزم «اوج»دنبال کنی. سازمان سینمایی توانی آسان را هم نمی

. فرق است میان دانشگاه تهران یا و در واقع قورت داده هنری است در اشغال گرفتهی ترین رسانهپرمخاطب

جور نیست که دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امام صادق، هر دو دانشگاه هستند، اما این کجا و آن کجا. این

فته مستقل است رهمای وزین و رویکه در هر حال مجله« نگاه نو»فرق است میان مجله فرق نداشته باشند. 

، «مهرنامه»، «شهروند امروز»همسر حداد عادل امثال « های مدرسه فرهنگبروبچه»با کهکشان 

چند و هکذا. این ها بسیارند، ولی به گمانم ذکر همین « تجربه»و « اندیشه پویا»ی قوچانی  یا «نامهسیاست»

ات و نهادهای مان این باشد: با نشرین توصیهدهد. باید به افراد و اعضای کانومورد پهنای کار را به دست می

 چون االن دیگر مستقل وجود ندارد. باید منابع قدرت را بشناسیم. تر کار کنید مستقل

 

کانون بدون اعضایش چه معنایی دارد؟ با لحاظ کردن این مورد نظرتان را بفرمایید. اگر اعضا منشور و  ـ 
مرزها برایشان معنا نداشته باشد آیا استقالل کانون از قدرت معنایی اساسنامه را امضا کرده باشند اما خط و 

 خواهد داشت؟
 

گوید فعالیت جمعی ما ضامن استقالل فردی ماست. این ای آمده که مینویسنده جمله 134در متن  حکیمی:

یران رویکرد های اکند. در تشکلهای پیش از آن متمایز میرویکرد مدرن است و کانون دوره سوم را از دوره

ی فعالیت فردی از جمعی مستقل است اما مناسبات متقابلی دارند. جمعی مسلط بوده بر حقوق فردی. حیطه

این به این معنا نیست که فرد مجاز باشد اهداف تشکل را تحت عنوان آزادی فردی زیر سؤال ببرد. مثل ارتباط 

کرد، ما مخالفت و تلویزیون حکومت مصاحبه میبا قدرت سیاسی. برای مثال ما عضوی داشتیم که با رادیو 

گفتیم تلویزیون کمر به قتل نویسندگان بسته و این با عضویت در کانون مغایرت دارد. برخورد کردیم و میمی

عضویت بگذاری. حدی وجود دارد. اگر کسی  باید اینگونه باشد که آن را به رخ کشید بدون اینکه شرط لغو

توان گفت شما همکاری با دولت کردی. گرا، نمیطلب چه اصولقاله داد، چه اصالحشریات دولتی مرفت به ن

ها در ی ایناین یک حالت بینابین است؛ همکاری با سانسور نیست اما استقالل از قدرت هم نیست. همه

های اقناعی بحث ها را باید باتر کند. اینی استقالل تام و تمام را سنگینهای کانون باید مطرح شود تا کفهجمع

و روشنگرانه و توضیحی حل کرد نه ابزار تشکیالتی. ابزار تشکیالتی برای کسی است که موجودی وابسته شده 

 باشد.
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رو بحث این محور سانسور و موضع کانون در برابر سانسوراست. ما با مفهومی به نام سانسور حداقلی روبهـ 
 چنان هستیم. موضع کانون در برابر سانسور چیست؟ ایم و همبوده

 

ی سانسور حداقلی حرفی بی معنی است. سانسور، سانسور است و حداقل و حداکثر ندارد. در جامعه عراقی:نجم

ها هم هایمان دربیاید. خیلیدهیم تا کتابسانسورزده خودسانسوری هم داریم. ما به یک سری سانسور تن می

دهند. من فقط در جاهایی تن به سانسور حداقلی دادم که یک چیز کتابها را به ارشاد نمیدهند و تن نمی

کوچکی به ما تحمیل شد که خود به اندازه کافی بد است. باید افشا کنیم تا عادت نشود. داریم تن به سانسور 

م برای ایجاد فضای افشای آوردیای بیرون میکه نباید بدهیم. ما در روز سانسور ویژه نامهدهیم در حالیمی

سانسور. باید راهی باشد تا کارهای سانسور شده را اعالم کنیم. با عبارت سانسور حداقلی مخالفم و بد است. 

 دهیم مثل مجوز ارشاد و دید بررس. حداقل آنها با حداقل ما فرق دارد.حتی سانسورهایی که به آن تن می

 

شناسد. کنم. منشور چیزی به نام سانسور حداقلی و حداکثری نمیمیاز منشور کانون شروع  بیگی: معصوم

کند اند با فرض این قضیه که حاکمیت سانسور حداکثری میاند تصورکردهکسانی که این مفهوم را جعل کرده

بدهند که تو حق داری سانسور و ما قادر به شکستن سد سانسور نیستیم پس بیایند به حاکمیت مشروعیت 

پذیرد و سر میزانش با حاکمیتی که ابزار ی بیاییم مذاکره کنیم و تفاهم کنیم. در اصل سانسور را میکنی، ول

کند. خانم نجم شما برای عکس گذرنامه باید روسری سر کنی زنی میسانسور و سرکوب را دارد، معامله و چانه

و حجاب اجبار حکومت است نه  یرروس«. هانامحرم»ولی در خانه که روسری نداری، حتی میان به اصطالح 

بشوی فرق از زمین تا آسمان  اختیار شما. بین اینکه شما به اختیار به این تن بدهی یا اساسا  مجبور به این کار

است. تفاوت ماهوی است. فرق است میان اختیار و اجبار. آنچه در اساسنامه و منشور کانون آمده و اعضا به آن 

ست که سانسور در هر صورت و شکلی از نظر ما از بیخ مردود است. تاریخ جهان دهند این اپابندی نشان می

در  20حکم بر این دارد که با مبارزات مردم دامنه سانسورها به نفع آزادی بیان شکسته شده. در اویل قرن 

شود. در می ماه زندان محکوم 8های زوال برای ترجمه رمان زمین زوال به بینید مترجم انگلیسی رمانوپا میار

آید. یک زمانی شما حق چاپ آثار مارکی دوساد را نداشتید االن که این رمان االن به نظر خیلی عادی می حالی

ی کتاب فاسق خانم چترلی را به روید موجود است. یک موقع در انگلیس نویسندهدر هر کتابفروشی که می

د. االن اصال  لیدی چترلی یک رمان معمولی اروتیک صالبه کشیدند و مجبور شد برود در فرانسه آن را چاپ کن

ارزات مردم در جهان مب کردند این پورنو است. این مرزها را دائما آید اما آن موقع فکر میمالیم به حساب می

کند. متمدن پس زده و هر روز بیشتر پس می زند و خود را از قید سانسور دولتی خالص میمتمدن و نیمه

 خواهند.خواهند، چون قیم نمیمیت خواهان سانسور است، نه مردم. مردم کل سانسور را نمیچون اساسا  حاک

 

ای ی فعالیت کانون نویسندگان در منشورهای آن همیشه زیرمجموعهمبحث سانسور در هر سه دوره حکیمی:

شود. اگر مربوط میشود به آن بخش از آزادی بیان که به نوشتار از مبحث آزادی بیان بوده. یعنی مربوط می

بپذیریم که در این منشورها مخالفت با سانسور تابعی از دفاع از آزادی بیان است، در این صورت دیگر سخنی 

شود تواند در میان باشد، زیرا دفاع کانون از آزادی بیان بی حصر و استثناست. نمینمی« سانسور حداقلی»از 

یان به طور کلی حداکثری است. معنای آزادی بی حصر و استثنای گفت آزادی نوشتار، حداقلی است اما آزادی ب
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بیان، مخالفت با تمام شکل های سانسور است. به سخن دیگر، از نظر کانون، کتاب نویسنده به این دلیل نباید 

سانسور شود که نویسنده جزیی از همان همگان است، که آزادی بیانش بی حد و حصر است. به این معنا، بحث 

 با منشور کانون مغایرت دارد.« ور حداقلیسانس»

 

ها در مورد آزادی بیان است. ترین متنمنشور کانون در بند اول تکلیف را روشن کرده و یکی از مترقی موسوی:

یم. برای من هم کندمان هم در این کشور کتاب چاپ میاما در عرصه عملی که خانم نجم هم گفتند، ما خو

که این چند شعر را حذف کن. یک راهش این بوده که از خیر کتاب بگذرم و دیگری ایناند پیش آمده که گفته

برچیده شدن بساط سانسور  شعر را در بیاورم تا آن مجموعه دربیاید. این ناگزیری است. آرمان ما مطلقا  4آن 

 "حد"رد و بگوید سانسور را باز بگذا است. سانسور حداقلی حرف گمراه کننده ای است و می تواند دست نهاد

گرو حق تالیفی است اش در ای، نویسنده ای که معیشتگویم. اما از لحاظ حرفههمان جایی است که من می

ای را بردارد یا از خیر یک داستان کوتاه در یک جملهشود کنم گاهی ناچار میفکر می گیردکه از ناشر می

سور تلقی کرد. گرچه از نظر اخالقی همین حد از پذیرش مجموعه داستان بگذرد و نباید این را موافقت با سان

 سانسور هم خوشایند نیست.

 

محور دوم این بود: جایگاه آزادی بیان در کانون و سیر تحول تاریخی آن و حاال سوال اول این است که نسبت  ـ
 های معترض اجتماعی چیست؟کانون با جنبش

 

که آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است و شود وقتی در اصل اول منشور گفته میموسوی: 

هر جایی که حق آزادی بیان از کسی و یا از گروهی  شود از آن محروم کرد بنابراین طبیعتا هیچ کسی را نمی

های کند. در مورد جنبشگرفته شود کانون بر اساس منشور خودش باید از آن دفاع کند و این کار را می

منشور و در بند آخر گفته شده که هر گروه، شخصیت و نهادی که اهدافش با اهداف کانون اجتماعی در همان 

ت مهم است. منظور متن چیزی ی مغایرها همکاری بکند، و این کلمهتواند با آنمغایرت نداشته باشد کانون می

کانون یعنی دفاع از آزادی  گردد و در واقع آرمان اصلیچه که به منشور کانون بر میسویی است. آنفراتر از هم

... یاسی، صنفی، قومی، نژادی، جنسی واندیشه و بیان باشد، هر جا از هر گروهی، یا شخصیتی با هر گرایش س

اگر این حق گرفته شود یا سرکوب شود و آزادی بیانشان مخدوش بشود، کانون برابر منشور خودش از حقوقشان 

 کند.دفاع می

 

درست است، اما اگر  های آقای موسوی کامال له فقط این نبود، البته صحبتأکنم مسمن فکر می عراقی:نجم

ی کانون کنم در تاریخچهکند گمان میهای اجتماعی چه نسبتی پیدا میمنظور این باشد که کانون با جنبش

داشتند و ها که اصول دموکراتیک هایی با بعضی از این جنبشدر دوره های بیشتری هم بوده، مثال  نسبت

های بیشتری هم بوده، البته با هایی هم داشته و همکاریها نشستسو بوده، عالوه بر دفاع از آناهدافشان هم

چون  نداشته باشد. اما در شرایط کنونیها مغایرتی با منشور که این همکاریحفظ استقالل و با توجه به این

نون از طریق همان دفاع از حق آزای بیان دارد با شود گفت جنبشی به صورت یک تشکل وجود دارد، کانمی

 کند.های مردمی همراهی میجنبش
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کنم به این چند جنبه به اختصار اشاره بکنم. یکی ببینید، قضیه چند جنبه دارد و من سعی می بیگی:معصوم

شده بر آزادی کیدی أهای بعدی هم تکه در منشور ما و به خصوص اصل اولش و البته اصلی نظری، اینجنبه

های گیرد. یعنی جنبشهر جنبش اجتماعی را در بر می بیان برای همگان بی هیچ حصر و استثنا که طبعا 

ها را به آن ای که از دهه شصت میالدی در غرب ظهور کردند و در بین نیروهای مترقی در ایران بعضا اجتماعی

شان گسترده های اجتماعی گرفتند، چراکه دامنهششناختند و بعدها اسم جنبعنوان نیروهای دموکراتیک می

یستی به تفکیک های فمینها جنبش دگرباشان اضافه شد، جنبشگونی زیادی داشتند، به آنشد و تنوع و گونه

ی محیطی مطرح شد که تا پیش از دههی زن به طور عام مطرح شد، جنبش زیستلهاز جنبش زنان و مسأ

ای نداشت، جنبش جوانان از اواخر دهه پنجاه میالدی و به  الئم حیاتیشصت به عنوان یک جنبش هیچ ع

خصوص در دهه شصت که بر سر حقوق مدنی، جنبش سیاهان، جنبش دانشجویی و جنبش ضد جنگ ویتنام 

ها وارد قضیه شدند، چیزی به اسم موسیقی راک به وجود آمد و در نهایت شکل گرفت و سراسری شد، هیپی

ها برچسب نیروهای دموکراتیک بزنیم. حاال دیگر در ایران هم خیلی شد که دیگر نشود به آن ها باعثهمه این

های ی قضیه این است که هرقدر جنبششود. یک جنبهشوند و ازشان پرهیز نمیها شناخته میاز این جنبش

برای فعالیت. چرا؟ تری خواهد داشت گاه گستردهو تنفسوند کانون نویسندگان ایران مجال اجتماعی قوی بش

هایی های صوری، دچار آن میزان از گرفتاریداری  یا همان دموکراسیسرمایه« دموکراتیک»های چون در کشور

ی کنیم که دو رژیم استبدادی و دیکتاتوری داشته که همهنیستند. ما درکشوری زندگی می که ما هستیم مطلقا 

های اجتماعی خواهند هر چه بیشتر ببندند. هر قدر جنبشمی اند وخواستههای حیاتی را بسته و میروزنه

هایی آید که بتوانیم بین آن درزها و شکافتر و رو به گسترش باشند برای ما فرصتی فراهم میتر و متنوعگسترده

یم. آید، امر آزادی بیان را بیشتر پیش ببری قدرت حاکم پیش میهای اجتماعی در بدنهکه معموال بر اثر جنبش

ها بیشتر اند ما هم  بیشتر تحت فشاریم. هر قدر این جنبشها ضعیفند یا رو به افولهایی که این جنبشزمان

توانیم فعالیت کنیم. بنابراین، دو وجه دفاع وجود دارد، یک دفاع ما ها بیشتر میسر بر بیاورند ما در آن شکاف

های دموکراتیک از جمله خود جنبش آزادی قلم و کانون شکه جنبها و دو، دفاع ما مبتنی بر ایناز این جنبش

شود بیشتر فعالیت کنند و حتی ها ایجاد میی دیکتاتوریهایی که در بدنهتوانند در شکافنویسندگان ایران می

 فعالیتشان را گسترش بدهند.

 

خودش جنبشی آید که این سوال طوری طرح شده که گویا کانون نویسندگان ایران به نظر می حکیمی:

های اعتراضی تعیین کنیم.  در حالی که کانون خواهیم نسبت آن را با جنبشاعتراضی نیست و حاال ما می

تر بگویم، بخش پیشرو و پرچمدار یک جنبش اجتماعی خودش بخشی از یک جنبش اجتماعی است یا، دقیق

های صل مشترک تمام جنبشاش آزادی بیان است. ویژگی این جنبش هم این است که فاست که مطالبه

اعتراضیِ دیگر است. شما هر جنبشی را در نظر بگیرید و هر خواستی که این جنبش داشته باشد، طرح آن 

هر چیز آزادی بیان داشته باشند.  ی آن جنبش پیش ازخواست مستلزم این است که اجزای تشکیل دهنده

ی مطالبات ای به نام آزادی بیان دارند که آستانههای اعتراضی مطالبهی جنبشبنابراین، به طور عینی همه

های تواند نقش مالتی را ایفا کند که این جنبشدیگرشان است. به این معنا، کانون نویسندگان ایران می

جامعه تبدیل  ها را به یک جنبش اعتراضی سراسری بر ضد کل نظم حاکم برچسباند و آناعتراضی را به هم می

بینید ت کنید، میدر انستیتوی گوته تهران دق 1356در سال  "های شعر و سخنرانیشب"راسم کند. اگر به ممی
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 ها مردم معترضی بودند که آمدهها نویسنده بودند؛ بیشتر آنکه درصد بسیار کمی از جمعیت حاضر در آن شب

های خود را فریاد کنند. استسانسور را بشکنند و انبوه خو توانند سدبودند تا از نویسندگان بشنوند چگونه می

داده  ی انقالبی بخشید. آماری که بعدا  هایی شنیدند که به آنها روحیهها در آن شب ها شعرعالوه بر این، آن

داد، و بدیهی است که اعضای کانون در شد از شرکت پانزده تا بیست هزار نفر از مردم در این مراسم خبر می

طور است. به صفحات مجازی کانون نگاه کنید، دکی بودند. االن هم همینبسیار انمقابل این جمعیت درصد 

اندکی از این جمعیت را تشکیل  کنند، و روشن است که نویسندگان بخش بسیارها را دنبال میها هزار نفر آنهد

صر و اجتماعی نیرومندی در جامعه وجود دارد که خواهان آزادی بیان، آن هم آزادی بی ح یدهند. بدنهمی

، زنان، دانشجویان زای جداگانه )کارگراناستثنای بیان برای همگان است. به این معنا، کانون فصل مشترک اج

ی جوش خوردن کانون به اجزای و...( یک جنبش اعتراضی سراسری علیه نظم موجود است. در نتیجه، الزمه

جنبش از فضای تنگ فعالیت صرفا  ی این رفت اجزای تشکیل دهندهی این جنبش سراسری برونپراکنده

 ها آزادی بی حصر و استثنای بیان برای همگان است.های سیاسی و در رأس آنو طرح خواست صنفی

 

های شعر خود شب 56های آقای حکیمی اضافه کنم، در سال را به گفته خواهم یک نکتهمن می بیگی:معصوم

 و نوسفید و شمیرانشمارند، یک جنبه در قضیه خاکیم أسبب جنبش شد. برای انقالب ایران دو سه منش

ساختند، چیزی که در به اصطالح خارج از محدوده خانه میبه مردم محروم و بی 6ی شهرداری منطقه یحمله

اهلل خمینی که آن زمان در نجف ضد روح ی اطالعات بری رشیدی مطلق در روزنامهی نامهی دیگر قضیهجنبه

شود این است که کانون نویسندگان ایران برد و یک شاخص که تا همین امروز هم گفته میمی در تبعید به سر

یعنی  جا شروع شد.ی تهران و سقوط رژیم شاه از آنهای شعر و سخنرانی گوتهکلید این انقالب را زد در شب

وتاهی پس از آن جمعیت ها به مدت کساز هم بوده، یادمان باشد درست بعد از آن شبکانون نویسندگان جنبش

هزار  15ای در دانشگاه صنعتی آریامهر، شریف کنونی، جمع شدند برای شعرخوانی که رقم آن را بسیار گسترده

خواهم بگویم ترس کنونی حکومت از کانون نویسندگان ایران که بسیار هوشمندانه اند. مینفر هم تخمین زده

ساز بشود، چندان که برای تواند دردسرکه دیده این کانون میکند به خاطر این است این ترس را هدایت می

 رژیم گذشته شده.

 

های کارگری یا زنان اتفاق افتاده در مورد جنبش لهگیرند که فالن مسأبعضی ها به کانون خرده میموسوی: 

نهادهایی که اهدافشان تواند با اشخاص و گوید کانون میکند. منشور میو به کانون چه ربطی دارد که دخالت می

توانیم با معلمان یا سینماگران  ما فقط میسو باشد که مثال  همکاری کند. نگفته هم مغایربا اهداف کانون نباشد

تواند با هر جنبشی که سویی مشخصی با ما دارند، به همین دلیل کانون میهمراهی و همکاری کنیم چون هم

ی مغایرت در منشور اشاره همکاری کند. من به همین دلیل به کلمه مطالباتش با اهداف منشور مغایر نباشد،

 کید بکنم.خواستم بر این تأکردم و می

 

ی جنبش بودن کانون اشاره کنم. ببینید ی پیشرو بودن و نوک حملهخواستم به این جنبهمیبیگی: معصوم

بینید در کانون وکالی که در کانون میچه شما رجوع کنید به تاریخ شبه قاره، هند و پاکستان. درست عین آن

نهرو یک وکیل دعاوی است و کانون وکالی هندوستان بینید. یادتان باشد آقای جواهر لعلهند و پاکستان می
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کنی مشابهتش را ثیری دارد که هر وقت به تاریخ هند نگاه میی ضد استعماری است و نفوذ و تأپیشرو مبارزه

ی نوبل، تاگور، لزوما آدم تاثیرگذاری در مبارزات ی برندهجا نویسندهبینی. آنان میبا کانون نویسندگان در ایر

پاکستان وکال جزو بانفوذترین ضد استعماری نبوده و کانون وکال بوده که اثر گذاشته است و همین االن هم در 

خاورمیانه شما هرگز نهادی  خواهم بگویم در کلها میهای اجتماعی هستند. با این مثالثیرگذارترین الیهو تأ

کنید، یعنی کانونی مستقل و ناوابسته به قدرت و همیشه حامی آزادی مانند کانون نویسندگان ایران پیدا نمی

هم بی هیچ قید و شرط و حصر و استثنایی برای همه، و این باید از نظر تاریخی بررسی بشود. تشکلی بیان آن

 سال دوام آورده. 50ش از که در ایران به وجود آمده است و بی

 

سالگی کانون است. نظرتان در مورد سیر نظری و عملی جایگاه  53یکی از دالیل اصلی برگزاری این میزگرد  ـ 
 ی سوم چیست؟ی اول تا منشور دورهی دورهی کانون، از مرامنامهساله 53آزادی بیان در تاریخ 

 

و  "ی یک ضرورتدرباره"متنی تصویب شد تحت عنوان  47ی اول، در اردیبهشت سال در دوره حکیمی:

را « بی حصر و استثنا»که هنوز صفت  ـمنظور از ضرورت همان آزادی بیان بود. آنجا برای دفاع از آزادی بیان 

دو سند مورد استناد قرار گرفته است؛ یکی قانون اساسی )که قانون اساسی رژیم سلطنتی بود( و دیگری   ـندارد 

جهانی حقوق بشر. کمتر از دو سال بعد یکی از اعضای کانون یعنی فریدون تنکابنی به دلیل انتشار  یاعالمیه

  ـای  منتشر کرد بازداشت شد، و کانون در اعتراض به این بازداشت بیانیه« های شهر شلوغیادداشت»کتاب 

کنندگان و از ایشان حمایت کرد. برخی از حمایت ـالبته با امضای افراد و نه با امضای کانون نویسندگان ایران 

برای چند ماه بازداشت  و برخی دیگر احضار شدند و همین باعث شد که فعالیت کانون متوقف شود. البته مرگ 

تر کانون را مزید بر علت شده و پیش 1348یانگذاران کانون در شهریور احمد هم به عنوان یکی از بنجالل آل

هیچ فعالیتی نداشت. در این سال، در پی رشد مبارزه  1355به این ترتیب، کانون تا سال  تضعیف کرده بود.

شوند و در نشستی مردم با حکومت سلطنتی برای دست یابی به آزادی، اعضای کانون دوباره دورهم جمع می

را تدارک ببیند.  دهند تا برگزاری مجمع عمومی کانونی یکی از اعضاء، هیئت دبیران موقت تشکیل میدر خانه

شود. در کند و سرانجام در فروردین این سال مجمع برگزار میادامه پیدا می 1357این ماجرا تا اوایل سال 

ی درباره"هایی با تفاوت "موضع کانون". "موضع کانون"شود به اسم سال بعد، در مجمعی دیگرمتنی تصویب می

یکی کردستان   ـدر دو منطقه کشور گیری دو جنبشمانی با اوجزکه به دلیل همدارد، از جمله این "یک ضرورت

نوشته شده است. این دو منطقه از یک « عقیدتی»و « قومی»های ثیر خواستأتحت ت ـصحرا و دیگری ترکمن

های خودمختارانه خاص خود را نشین بودند و از سوی دیگر از اقوام ایرانی بوده و هستند که خواستسو سُنی

برای همین  "بی هیچ حصر و استثنا"متوجه می شوید که عبارت « موضع کانون»ا دقت در متن دارند. ب

ی ظریفی تر آمده است. این نکتههای قومی و مذهبی آورده شده و نه برای آزادی بیان، که در بند پایینآزادی

استثنا برای همگان است که نشان می دهد کانون در این مرحله هنوز خواهان آزادی بیان بی هیچ حصر و 

ی وجود دارد اما نه برای آزادی بیان. نکته« بی هیچ حصر و استثنا»عبارت « موضع کانون»نیست. پس در 

اما  دهد،ی دیگر موضوعیت خود را از دست میکه در این متن به طبع استناد به قانون اساسی سلطنتدیگر این

رسیم به منشور بشری همچنان سر جایش هست. بعد میو گفتمان حقوق  تکیه بر اعالمیه جهانی حقوق بشر

مشخص  "ی هیچ حصر و استثنا برای همگانب"ی سوم فعالیت کانون، که خواست آزادی بیان با عبارت دوره
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روح »شود وعالوه بر آن نشانی از گفتمان حقوق بشری در آن وجود ندارد، و به جای آن عالوه بر اشاره به می

« نویسنده 134متن »به یک متن جدید به نام « موضع کانون»و « اره یک ضرورتدرب»های متن« عمومی

آزادی اندیشه و آزادی بیان در کنار هم آمده است. البته  ی سومشود. همچنین در منشور دورهاستناد می

ظری ربط هم به یکدیگر نیستند. این سیرنگیرد اما این دو بیرا نمی« آزادی عقیده»جای « ندیشهآزادی ا»

خواهی است، به طرف پیشرو بودن و رادیکال بودن. آزادی بیان در تاریخ کانون به نظر من سیر به سمت ترقی

بیگی در مورد اروپا به آن اشاره کرد. او به درستی گفت اینجا شاهد همان سیری هستیم که آقای معصوم ما در

شته دی.اچ.الرنس یا آثار مارکی دو ساد چون نو« فاسق خانم چترلی»که یک زمانی بود که در اروپا از کتاب 

شد. در حالی که این آثار اکنون به متونی عادی و معمولی تبدیل  متونی اروتیک و چه بسا پورنوگرافیک یاد می

خواهی، رادیکالیسم  ی بیان در طول تاریخ به سمت ترقیشده اند. روشن است که بدین سان رویکرد انسان به آزاد

 یی فضائل انسانی سیر کرده است. و رشد و شکوفا

 

ی دوستان هم ادامه بدهیم و بعد به کنم بحث در مورد سیر نظری را با بقیهآقای حکیمی پیشنهاد می  ـ
 بررسی سیر عملی برسیم.

 

متفاوتی فعالیت کرده  های کامال سال از نظر اجتماعی در دوره 53تا حاال، در این  47کانون از سال  موسوی:

های اول و دوم کانون هخیلی متفاوت است. در دور سیس کانونیطی که ما االن داریم با شرایط تأاست. شرا

ها و احزاب سیاسی بود؛ به همین دلیل اغلب نویسندگان آن دوره هر نی جامعه و مبارزه در دست سازمانهژمو

بر  شدند یا تعلق خاطر داشتند. این وضعیت طبیعتا می ها و جریانات سیاسی وصلکدام به یکی از گرایش

گذاران کانون نگاه کنیم و یا به اعضایی که وقتی به بنیانی دیگر اینگذاشت. نکتهثیر میهای کانون تأفعالیت

ای نبودند، ساعدی حرفه یکدام نویسندهبه استثنای شاملو هیچ اند، تقریبا که در ارکان کانون حضور داشته

ی کانون صنفی است اما لهمسأ ...  بنابراین اگر چهاره، یکی کارمند بانک یا معلم  وپزشک بود، یکی کارمند اد

برخورداری از حق آزادی اندیشه و بیان و ، صنف نه به معنای تأمین معاش بلکه بیشتر به عنوان در آن دوره

ی کنونی و ثیر داشت. در دورهتأ 57نون تا سال های کاگیرینوشتن و انتشار مطرح بود. این اقضائات در موضع

ها و ایرود و دیگر حرفهی هفتاد به بعد جمعیت نویسندگان به لحاظ عددی خیلی باال میبه ویژه از دهه

گذرانند محدود به شاملو و چند نفر دیگر نیست. یک نویسنده که به شان را میهایی که از راه قلم زندگیآن

هایش را به تواند در فضای مجازی کتاباش به نشر کتابش متصل نیست به راحتی میلحاظ معیشتی زندگی

صورت رایگان در اختیار مردم بگذارد و کار خودش را انجام بدهد، اما اگر گروه وسیعی از نویسندگان و مترجمان 

ها بکنند، این مینناچارند زندگی بخور و نمیری را تأهایشان وجود داشته باشند که از طریق نشر کتاب

گذارد. آن سیری که آقای ثیر میانون هم تأاین در ک رویکردشان به آزادی بیان متفاوت خواهد بود و طبیعتا  

اش ناشی از کید کردند به نظر من بخشینویسنده تأ 134ره کردند و بر متن حکیمی به درستی به آن اشا

یک امر آرمانی نیست بلکه یک امر واقعی است و نویسنده و  همین واقعیت بود که حاال دیگر نویسندگی لزوما 

مترجم پای بر زمین معیشت خودش هم دارد. اتفاق مثبت دیگری هم که به نظر من افتاده و البته شاید در 

ی سیاست و اجتماع منفی باشد این است که هژمونی جریانات سیاسی و احزاب سیاسی از روی سر کانون عرصه

 توانستید افراد را در دو سه گروهنویسنده می 134ت. اگر در کانون در گذشته و پیش از متن برداشته شده اس
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های بیرونی کمتر تر است و هژمونیها خیلی متفاوتبندیطور نیست و این گروهبندی کنید حاال دیگر اینطبقه

کردند، یعنی ت دنیال میای که روشنفکرانی مثل صادق هدایشود گفت به همان ایدهاست. به عبارتی می

کماکان  ماهیتا  که ایم. ادبیات در این دوره عالوه بر اینتر شدههاد ادبیات از نهاد سیاست، نزدیکاستقالل ن

 در از سیاست  به معنای حزبی در این دوره تقویت شده و این طبیعتا سی است اما استقالل نسبی ادبیات سیا

 ثیر دارد.عملکرد کانون تأ

طور نبوده که سال این 53داد که در این سیری که آقای حکیمی گفتند درست بود و نشان می گی:بیمعصوم

خواهی و رادیکال شدن کانون یک حرف ثابت بزند و دچار تطور نشود. به خصوص تطوری رو به سوی ترقی

ک موقعی کانون به جایی ی عقیده، به اعتقاد من اگر یبیشتر. اما من یکی دو افزوده بر آن دارم. در همان قضیه

را در یکی از  رسید که فرصت برگزار کردن یک مجمع عمومی آزاد را داشت، پیشنهاد من این است و آن

ام که باید آزادی عقیده هم در بند اول منشورش بیاید، نه به معنای اندیشه، ی آزاد هم نوشتههای اندیشهشماره

( است و فروبسته اما اندیشه خیلی doxa«)داکسا»جور یکچون به نظر من اندیشه عقیده نیست. عقیده 

ی هم ماجرا این طور نبود که کانون از همه 58امری تغییرناپذیر نیست. در سال  جنبش و حرکت دارد و مطلقا  

ی شیخیه را در یزد کشتند اما تا جایی که من به یس فرقه رئعقاید مذهبی دفاع کند، خوب یادم است که مثال  

تواند نوع تحول م کانون نویسندگان واکنشی در قبال این ترور به خرج نداد. کانون کنونی است که مییاد دار

، در منشورش بیاورد. چون رتر این تفکر را با گنجاندن آزادی اندیشه و بیان و عقیده و تصریح هرچه بیشتیافته

دی اتواند از آزبند از منشور است که میتواند بگوید بر اساس این با این تصریح است که به معنای حقوقی می

های آقای موسوی من قبول دارم که کانون آن زمان ی تمام مذاهب و فرق دفاع کند. اما در مورد صحبتعقیده

ی ایران باشد، چه چپ نیروی سوم ها و احزاب چپ بود، چه حاال این چپ، چپ حزب تودهی سازمانزیر سایه

دانست، می« ایجنبش توده»یر خود خلیل ملکی که کل حزب توده و نیروی سوم را خلیل ملکی باشد و یا به تعب

ثیر مجاهدین باشد. های فدایی خلق باشد، چه تحت تأثیر چریکآذین باشد، چه تحت تأاحمد و بهزیر تأثیر آل

و به تبع آن که در آن دوره به خاطر هژمونی نیروی چپ روشنفکری ایران اما یک واقعیتی هم هست، و آن این

ساز ی انستیتو گوته جریانساز بود. قضیهکانون نویسندگان ایران به عنوان مرکز و کانون این روشنفکری، جریان

زاب از عرصه فرهنگ ها و احهای سازمانزمان با کنار رفتن سایهسفانه همدهد. اما متأبودن کانون را نشان می

مغتنم است چون کانون خودش را خیلی  که به نظر من این کنار رفتن دستکم از یک جنبه ـو فعالیت فرهنگی 

اتفاق ناجوری که افتاده این است  ـها را به دست بیاورد کرد باید دل آنمی کرد و فکرها احساس میذیل آن

یگر مثال  ظهور راست های دو برخی علتدر کل تاریخ معاصر ایران سابقه بی های گسترده وکه به سبب سرکوب

سازی را دیگر ندارد. این هم باید به عنوان و دوران سازیروشنفکری آن جریان ،فاشیستی و افول نیروهای چپ

ساز است کند و جریانیک وجه ممیز کنونی در نظر گرفته بشود. در آن دوره به عنوان یک  جریان عمل می

قدر تکثر و آشفتگی در نیروها وجود سفانه آنساز باشد و متأانبینیم که جریی کنونی این را نمیاما در دوره

 کند.سازی میجریاننفکری ایران دارد توانی بگویی که روشوقت نمیدارد که شما هیچ

 

ها اشاره کنم را گفتند و من هم اعتقاد دارم در خواستم به آنی آن چیزهایی که میدوستان همهعراقی: نجم

را به  "عقیده"پیشنهاد بشود که آن موضوع  مجمع عمومی را برگزار کرد باید حتما  اولین فرصتی که بشود

 60های خواهی است که در دههی آن جریان آزادیترین نمایندهمنشور اضافه کنیم. به نظر من کانون برجسته
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بیگی موافقم که مسازی با آقای معصوترین در خاورمیانه. در مورد جریانبه بعد شکل گرفتند و برجسته 70و 

 زند.کانون و روشنفکری ایران در این قضیه لنگ می

 

آمده بخوانم تا اگر ابهامی در این مورد  "موضع کانون"خواهم دو اصلی را که در اگر اجازه بدهید میحکیمی: 

کراتیک انقالب های دموکانون نویسندگان ایران با الهام از آرمان"وجود دارد از میان برود. در این متن آمده که 

ی افراد و دفاع از آزادی اندیشه و عقیده برای همه -1دارد: ایران اصول زیر را به عنوان موضع خود اعالم می

جا بحث بی هیچ حصر و استثنا بینیم این)چنان که می "تثناقیدتی و قومی، بدون هیچ حصر و اسهای عگروه

دفاع از آزادی بیان و نشر و  -2"منتها نه برای آزادی بیان(. نبود،  "ی یک ضرورتدرباره"آمده، چیزی که در 

جا که صحبت از آزادی بیان است، )و این "ی وسایل کانونی افکار و عقاید و آثار فکری با استفاده از کلیهاشاعه

من این خواهم از گفته ی سوم نمیکه در مورد دورهی دیگر ایننشانی از بی هیچ حصر و استثنا نیست(. نکته

ی اعالمیه»این دوره هیچ ایرادی ندارد. من گفتم در این منشور استناد به  گونه استنباط شود که گویا منشور

هست. به این ترتیب، با آن که  کماکان در بند اول منشور کانون« حق»وجود ندارد، اما مفهوم « حقوق بشر

را به رسمیت « حق»ن آمده اما باز هم مفهوم بشری بیروی گفتمان حقوقاز محدوه توان گفت این منشورمی

شناسد و این به نظر من یک نقطه ضعف است، البته نقطه ضعفی که جنبه تاریخی دارد، چرا که وقتی شما می

را به رسمیت می شناسید. « حق برابر»کنید در واقع نابرابری نهفته در پس مفهوم استناد می« حق»به مفهوم 

آزادی بیان قائل هستم « حق برابرِ »دار گویید من برای کارگر و سرمایهتی شما میحقی است. وقحق حاوی بی

پوشانید. روشن است که برابری حقوقیِ کارگر و ای از برابری می واقعی این دو انسان را با پردهدر واقع نابرابریِ

تواند همان قدر از کارگر نمیسرمایه دار در استفاده از آزادی بیان صرفا  یک برابری صوری است و در واقعیت 

بکند. این موضوعی است که بی تردید در آینده به  تواند این کار راان استفاده کند که سرمایه دار میآزادی بی

 محل بحث و جدل طرفداران آزادی بیان تبدیل خواهد شد.

 

مورد اختالف نظری در بین که آیا در این حاال برسیم به سیر عملی این جریان در کانون، با محوریت اینـ 
 ایم؟رو بودهکه ما در مورد موضع آزادی بیان همیشه با یک موافقت جمعی روبهاعضا وجود داشته و یا این

 

توان نشان داد. ی عملی هم میی نظری به آن اشاره کردم در زمینههمان سیری را که من در زمینهحکیمی: 

ی اول اعتراض به بازداشت فریدون تنکابنی به خاطر انتشار کتاب رهجا اشاره کردم که تنها اقدام عملی دوآن

یعنی به علت حاکمیت فضای اختناق بر جامعه و  .هم نه با امضای کانونبود، آن«  های شهر شلوغیادداشت»

در فضای « کانون نویسندگان ایران»که اسم خودش را به عنوان بیم سرکوب، کانون هنوز پرهیز دارد از این

کجا؟ بی تردید، علت این تفاوت وجود  1357ومی اعالم کند. این کجا و آن فضای شورانگیز دوران انقالب عم

را فضای سیاسی متالطم سیاسی جامعه  1356پاییز « شب های شعر»حال و هوای انقالبی در جامعه بود. 

زد. چنین بود که سعید ممکن کرد، اما درعین حال گرایش رادیکالِ برخی از اعضاء هم به این فضا دامن 

. این فضا در "های سیاه، تشنگان آزادیسالم، شکستگان سال"پور سخنرانی خود را این گونه آغاز کرد: سلطان

 1358ی اول فعالیت کانون مطلقا  وجود نداشت و طبیعی هم بود که وجود نداشته باشد. سپس در سال دوره

و به قصد « های آزادی و فرهنگشب»بار به نام برگزار کند، این های شعر راخواهد همان شبهم کانون می باز
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دفاع از آزادی بیان جریان های سیاسی که در زیر تیغ سرکوب قرار گرفته بودند. در واکنش به این اقدام، 

برگزاری آن شد. این گرایش، که گرایشی در درون خود کانون با آن مخالفت کرد و همسو با حاکمیت مانع 

کوشید ترمز این رادیکالیسم را به سود رود میکانون به سمت رویکرد رادیکال به آزادی بیان پیش میدید می

نیز اتفاق افتاد.  ی سوم فعالیت کانوندر دوره خود و حکومت مطلوب خود بکشد. چیزی شبیه این جریان بعدا 

همراه با گرایشی در درون کانون  و دستطلبان و اعوان و انصار مطبوعاتیِ آنان بودند که همبار اصالحاین

آموز و رام و بی خطر برای کوشیدند ترمز گرایش رادیکال در کانون را بکشند و کانون را به یک تشکل دست

ی باند سعید امامی در وزارت تازی سرکوبگرانهحاکمیت تبدیل کنند. اما به رغم این تالش و با وجود یکه

و «« نویسنده 134متن »به سوی رادیکالیسم ادامه داد و پس از انتشار اطالعات، کانون به سیر عملی خود 

ای برای تدارک برگزاری مجمع عمومی ی منشور، با اقدامی جسورانه کمیتههای درونی دربارهسپس اتمام بحث

احضار  «دادگاه انقالب»و انتخاب هیئت دبیران کانون تشکیل داد. پس از این اقدام بود که اعضای این کمیته به 

محمد مختاری و  ـو آشکارا تهدید به مرگ شدند و سرانجام این تهدید را در مورد دو تن از فعاالن این کمیته 

شود، حال آن که کانون قاتالن این بود که کانون ساکت می ها تصورعملی کردند. پس از این قتل ـوینده پجعفر 

راسم گرفت و پس از دو سه ماه مجمع عمومی خود را باختگان منه تنها ساکت نشد، بلکه برعکس، برای جان

ی شروع  سابقهبرگزار کرد. البته گرایشِ همسو با اصالح طلبان نیز بیکار ننشست و با اقدام بی 1377در اسفند 

و نیز صدور بیانیه در مخالفت با استیضاح وزیر « به نام خداوند جان و خرد»ی کانون با چندین بیانیه و اطالعیه

ای دو سه ساله ح طلبِ وقت ارشاد کوشید سرنوشت کانون را به جناحی از حاکمیت گره بزند. پس از وقفهاصال

هم گرفتار  که کانون توانست انتخابات برگزار کند و فعالیت خود را با هدایت هیئت دبیران پیش ببرد، کانون باز

طلبانه گیری عافیتاس کانون را به کنارههای سرشنسرکوب شد و همین دور از سرکوب بود که بسیاری از چهره

کشاند. با این همه، و به رغم آن که در این دوره تنی چند از اعضای کانون به زندان افتادند، کانون بر ادامه 

فعالیت خود پای فشرد. اکنون نیز با آن که سرکوب کانون تشدید شده و چند تن از فعاالن آن در زندان به سر 

تر و استوارتر برند، کانون راسخدیگر در انتظار اجرای حکم خود یا احضار به دادگاه به سر می ایبرند و عدهمی

ماند خواهی و نیز استقالل خود را همچنان برافراشته نگه دارد. و سرانجام مییش مصمم است پرچم آزادیاز پ

وجود داشته و دارد، مشروط به ی آخر که در کانون در مورد برداشت از آزادی بیان موافقت جمعی این نکته

شود. الیه راست ختم می الیه چپ شروع می شود و به منتها آن که این موافقت را نوعی طیف بدانیم که از منتها

، به معنای متعهد و وفادار به منشور و اساسنامه کانون نامید. اما واقعیت این «کانونی»توان کل این طیف را می

حصر به این طیف نبوده اند و نیستد. عالوه بر این طیف، گرایشی نیز در کانون وجود است که اعضای کانون من

شته به طوری دهند، بیرون از این طیف قرار داهای دوم و سوم فعالیت کانون نشان میکه دورهداشته که، چنان

دوم خود را به  یهدار کند. این گرایش اگر در دورخواهی و استقالل کانون را خدشهکه کوشیده است آزادی

ی سوم خود را به داد، اکنون در دورهصورت مشروط کردن آزادی بیان به دفاع از جمهوری اسالمی نشان می

 دهد.ن کانون و جمهوری اسالمی نشان میبی« تعادل ظریف»صورت تالش تخریبگرانه برای ایجاد 

 

از بند اول منشور یکسان است، پاسخ  ی اعضا به خصوصاگر سوال این باشد که برداشت همهبیگی: معصوم

چنین نیست که اعضای کانون برداشت یکسانی داشته باشند. اعضای کانون در  ی بزرگ است. مطلقا من یک نه

ای است متناقض و به خصوص ی جوامع بشری کنونی جامعهکنند. این جامعه مثل همههمین جامعه زندگی می
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ها را در خودش تر. بنابراین یک عضو تمام این تناقضخودمان متناقضی دیگر حتی در اطراف از هر جامعه

آورد. دارد و به درون کانون میمیها را یکجا بری اینسیاسی خودش و همه های مشخصا ی گرایشدارد به اضافه

از که عضو بشود و آید بگوید که من برداشتم از این منشور چیست، برای اینعضو در هنگام عضو شدن نمی

دهد، گوید من همه را دربست قبول دارم و یک مشت هم شعار میای میترهمند بشود گمزایای عضو شدن بهره

پشتی طور نیست و او با عقاید سیاسی خودش به کانون آمده است و عقاید سیاسی هم مثل کولهاما در واقع این

 طور نیست!ن، نخیر، اینرا شما پشت در کانون بگذاری و بیایی داخل کانو نیستند که آن

شصت که های مترقی در دهه ی نیروهای گستردههای جهانی و داخلی در مقابل سرکوبنشینیبه دلیل عقب

ای نیروهای مترقی خودش را دارد، آن جریانی سابقه بوده، چون به هر حال هر دورهی مغول تا کنون بیاز دوره

هایی آدم فاشیستی و طبیعتا   طلبی بود از یک ساختار کامال که آمد در عرصه، آن جریان راست فاشیستی اصالح

گوید های مختلف. وقتی کسی میها آمدند به عرصهاین ها در فضای خاصی دم زدند ورا پرورش داد و این آدم

ما باید به طرف سانسور حداقلی برویم، به اعتقاد من فقط مخالف منشور ما نیست، دشمن منشور ماست، به 

گوید ما تندروی نکنیم تا حکومت تندروی نکند، کسی که زبان خیلی ساده دشمن آزادی ماست. کسی که می

 کند؛ که اخیرا  عیار عمل میی کانون جلو آمدند، مثل یک تواب تماماسی در آن دورههای سیگوید زبانکمی

کردند و شکنجه های جمهوری اسالمی اگر سرکوب میگویند در زندانشان پیدا شدند و میهم یک عده

ول کنی و بچسبی گر را که شکنجهها بود. یعنی اینانداختند به خاطر تندروی زندانیکردند و به انفرادی میمی

 کنند هم همین است. ها میبه قربانی و شروع بکنی به زدن قربانی. کاری که این

ها یکسان باشد. نظر شخص خودم این است که همیشه در کانون از همان آغاز پس چنین نیست که برداشت

های گران ماجرای قتلوجود داشته. یکی از این سرکوبو رادیکال نه یک اکثریت بلکه یک اقلیت کوچک پیشگام 

اند بکشیم قضیه ی اصلینفرشان را که هسته 15نفرند اما اگر  50ها اش گفته بود ایندر بازجویی1377پاییز 

پیشگامی است که دست از جان و مال و زندگی و آسایش و هر چه رادیکال و کند. یک اقلیت خاتمه پیدا می

حفظ جتماعی مترقی را پیش ببرد. این اقلیت است که ضامن شورد برای اینکه بتواند یک امر اکه دارد می

توانند ها هم کامل نمیماند؟ واقعیت قضیه این است که آنشود. چرا آن اکثریت میمیمنشور و استقالل کانون 

ها هم راضی بروند به طرف نیروهای سرکوب یا به طرف نیروهای حکومتی، چون نباید فراموش کنیم که آن

کنم هیچ نویسنده و شاعر و مترجمی دهند که در جاهایی سر خم بکنند، چون گمان نمیرضایت مینیستند اما 

هایی ها هم خواستای راضی به این باشد که کارش سانسور بشود. آنذرهخواه باشد و فاشیست نباشد که آزادی

در حد آن مماس شدن به  شود ومماس میتا حدی های آن اقلیت پیشگام هایشان با خواستهدارند و خواسته

کنون همیشه این اقلیت وجود داشته و از این پس هم همین خواهد شوند. در کانون از آغاز تا هم نزدیک می

گیرد برای بود، از این پس هم کانون در هر شرایطی که باشد آن اقلیت پیشرو است که نوک این پیکان قرار می

 یش ببرد.که امر کانون و امر منشور کانون را پاین

 

گوید ما باید به طرف سانسور حداقلی برویم، به اعتقاد من فقط مخالف وقتی کسی می
 منشور ما نیست، دشمن منشور ماست، به زبان خیلی ساده دشمن آزادی ماست.
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لقی واحدی داشته باشند. بله، ی افراد تشود انتظار داشت که در تشکلی مثل کانون همهنمی طبیعتا موسوی: 

ایم به آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان باور ی ما زیر منشور را امضا و اعالم کردههمه

های بینیم که تلقیکنیم میه با بعضی از اعضا صحبت میداریم؛ یکی از شرایط عضویت همین است اما وقتی ک

کنند یا کنند، یا حصر و استثناهای سیاسی ایجاد میمتفاوتی دارند؛ یا حصر و استثناهای اخالقی ایجاد می

ی کسانی که حصر و استثناهای ایدئولوژیک و غیره. در همه جای دنیا هم این هست. اما من امیدوارم همه

ایی که در کمیسیون عضویت گوهوکنند. در گفتکنند به واقع بدانند که چه چیزی را امضا میا میمنشور را امض

گیرد،  یکی از محورها همین بحث است. اما در نهایت مالک این است که مادام که کسی روح کلی صورت می

کماکان عضو کانون است. اما  منشور و اساسنامه را نقص نکرده و زیر پا نگذاشته بر او ایرادی وارد نیست و او

 های سیاسی. ما همه در جامعهگردد به زمینهمیی عملی بخشی از مسائلی که دوستان مطرح کردند بردر حوزه

ثیر دارد، همانطور که ما هم روی تحوالت اجتماعی و سیاسی کنیم و تحوالت سیاسی روی ما تأزندگی می

ثیر داشت و انقالب در اندیشه و آرای کسانی تأثیر بگذاریم. مثال فضای دهه چهل و یا دوران کنیم تأسعی می

ی آورد بود که خاتمی رأ 76مطرح شد. سال  ی هفتاد و آن چیزی که به عنوان جنبش اصالحاتهمینطور دهه

های نسبی ایجاد ی اجتماعی و فرهنگی ایجا شده بود. یک گشایشهایی در عرصهو از همان مقطع یک تفاوت

ثیر داشت، اما این چیزی که آقای حکیمی و همینطور آقای گیری افراد تأدر موضع ها طبیعتا شده بود و این

بیگی به یک بیان دیگر گفتند من یک مقداری با آن زاویه دارم، به ویژه آن بخشی که آقای حکیمی معصوم

هشتاد موضعی متفاوت از موضع رادیکال مورد  ییل دههی هفتاد و اوااره کردند. کسانی که در اواخر دههاش

خواستند کانون را به حکومت وصل کنند. نظر برخی از ها مینظر آقای حکیمی داشتند این طور نبود که آن

تواند از چنین فضایی استفاده کند. حاال اعضا در آن مقطع این بود که شرایط کمی تغییر کرده و کانون می

شان را مثل یک بیگی گفتند که افراد ذهنیت سیاسین یک تحلیل سیاسی بود. آقای معصومغلط یا درست، ای

گذارند؛ اما ما به واقع انتظار داریم که این اتفاق بیفتد. در واقع افراد بتوانند پشتی پشت در کانون نمیکوله

حول منشور و اساسنامه  های کانون دخالت ندهند و همه چیزگیریهای سیاسی خودشان را در تصمیمدیدگاه

خواستند گرایش رادیکال را ی آقای حکیمی میکانون اتفاق بیفتد. در نظر بگیرید همین گرایشی که به گفته

فر حضور ن 150یا  140ای که حدود در مجامع عمومی  81و  80و  79های از دور خارج کنند در انتخابات

کثریت اعضا در آن شرایط بود. ها تبلور نظر و خواست ای آنآوردند و آرای را میداشتند همواره بیشترین رأ

ها با  مهاجرانی بند و بستی داشته باشند؛ نه، آن نیست که بگوییم توطئه یا گرایشی در کار بوده که مثال  طوراین

شود ثیرگذاری اجتماعی کانون اضافه کنند، حاال درست یا غلط میتوانند به تأکردند با آن رویکرد میفکر می

ثیر دارد. گیری کانون تأدر موضع ی کنونی هم وضعیت سیاسی و اجتماعی قطعا  در موردش بحث کرد. در دوره

رسما یک لیست سیاه در ارشاد وجود  80با شدیدترین سرکوب سر و کار داشتیم. در دهه  80ی ما در دهه

حرف من این نیست که د. معنیشکرد و سانسور در بدترین شکل خودش اعمال میداشت که قلع و قمع می

شود. االن هم در بدترین شکل است، یعنی هر شکلی از سانسور بدترین االن دارد در شکل خوبی اعمال می

گیرد و گذارد. کسی که سانسور را جدی نمیثیر میگیری اعضا تأشکل است. اما این مقدار فشار روی موضع

شود و در عمل به عنوان یک نویسنده کتاب خودش سانسور میی سیاسی است وقتی گیری و اندیشهفاقد موضع

کند؛ شود و با منشور کانون اشتراک نظر پیدا میاش بلند میشود، آه و نالهگرفتار سد وحشتناک سانسور می

کید من این است که این حسن کانون است، یعنی اگر آن اقلیت ه حاضر نیست بهایش را بپردازد. تأاگر چ
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بایست این نیروها را گردآوری کند. در یک تشکل دموکراتیک مهم هد هوشمندانه رفتار کند میرادیکال بخوا

ها این است که شما چه میزان از دوستان بالقوه را بتوانید به دوستان بالفعل خودتان تبدیل کنید نه اینکه آن

کار موافق نیستم. میانگین حافظهکشی کردن بین دو جریان رادیکال و مجور خطرا برانید. در نتیجه من با این

ها یک تفکر است و این نویسنده آمده. پشت این 134کانون به نظر من همان چیزی است که در منشور و متن 

ی دار و طبقهآقای حکیمی به دفاع از آزادی بیان سرمایه تفکر تفکری دموکراتیک است. مثال در مورد اشاره

وقتی  ل به درستی همین کار را کرده است و این در کانون جا افتاده؛ مثال کش، به نظرم کانون تا به حازحمت

کند، یعنی از حق آزادی بیان برای همگان دفاع می کند. یعنی همزمان، ی قوچانی دفاع میاز حق انتشار مجله

به امر آزادی کند. این رویکرد کارگری و احزاب بورژوایی دفاع میهای زادی انتشار ارگان و نشریات تشکلاز آ

های احزاب سیاسی ها به جلوست. زیرا روح دموکراتیک این رویکرد بسیار فراتر از ایدهبیان، نه یک گام بلکه گام

گرا یا یک مارکسیست این طور تحلیل کنم که آزادی امری مطلق است. حاال ممکن است من به عنوان یک چپ

ه امکان ندارد که بتواند برود در آکسفورد درس بخواند اما ی یک کارگر به هیچ وجبچه و انتزاعی نیست. مثال 

براین هریک از این دو، های ترقی را طی کند. بناتواند تمام پلهدار میی سرمایهمتوسط از طبقه ای با هوشِ بچه

رار دهیم کند. اگر این نوع تفکر را مبنا قاینجا دیگر معنا پیدا نمی "همگان"ک متفاوتی از آزادی دارند و آن در

براین  ما متعهد به نین دیدگاهی نوشته نشده است. بناباید منشور کانون را عوض کنیم. زیرا منشور کانون با چ

که ما بیرون از گوید، صرف نظر از ایناین را می این هستیم که منشور کانون را اجرا کنیم. منشور کانون فعال 

ها را پیش ببریم و اگر اکثریت اعضای درون کانون این بحث توانیم درکانون چه دیدگاهی داریم. اما ما می

کانون در مجمع عمومی به تصویب رساندند که آنچه که به عنوان آزادی در منشور کانون آمده یک آزادی 

تواند اتفاق بیفتد که وقت این تغییر میتر تبدیل بکنیم، آنلیبرالی است و ما باید آن را به یک آزادی رادیکال

نیاز تر پاسخگوی کانون بیشتر و عملیدانم چنین اتفاقی رخ بدهد. به نظر من  همین منشور ه من بعید میالبت

 ست.ای ما و نیاز اهل قلم جامعه

 

کنم. یکی موضوع ثبت کانون است ها اشاره میبه چند نمود عملی این اختالف نظر من مشخصا   عراقی:نجم

نه  ی کانون رای سوم هم باز مطرح شد. اما منشور و اساسنامهکه از قدیم همین وجود داشته در همین دوره

خواستند با چارچوب های بعد از انقالب هم نمیو در هیچکدام از دولتپذیرفت و نه این حکومت آن حکومت می

خواستند چارچوب خودشان را داشته باشند. و یک نمود دیگر این است که در اوایل کانون کنار بیایند و می

شوند که شروع می "به نام خداوند جان و خرد"هایی مثل های کانون با عبارتی سوم تعدادی از بیانیهدوره

 اندیشی در یک دوره است و این نقض غرض است. این خودش نمود نوعی مصلحت

اندیشی نقض غرض دهد که یا درک درستی از منشور وجود نداشته و یا وجود داشته و با مصلحتاین نشان می

تان گفتند، وجود دارد و همچنان ادامه دارد و ی چیزهایی که دوسکنم همهاتفاق افتاده است. من فکر می

پذیرفت و نه این حکومت و در ی کانون را نه آن حکومت میمنشور و اساسنامه
چارچوب کانون کنار بیایند خواستند با های بعد از انقالب هم نمیهیچکدام از دولت

 خواستند چارچوب خودشان را داشته باشند.و می
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ادامه خواهد داشت و معتقدم موضع کانون برایند اعضای کانون است. و به خاطر همین است که سیستم  ال ااحتم

 هایی را وارد کانون کند که کانون را به جانب خودش متمایل کنند.کند تا آدماش را میتمام کوشش

 

پشتی پشت در کانون گذاشت و داخل آمد، اما این را د عقاید سیاسی را مثل کولهشوگفتم نمی بیگی:معصوم

الخطاب و شاقول داری، یک آید شما یک فصلاش میهم باید اضافه کنم که بله، حاال که طرف با عقاید سیاسی

مناط اعتبار داری و آن هم منشور و اساسنامه است. هر جا که به مشکل بربخوری باید به منشور و اساسنامه 

 کنیم، که اتفاقا  شرکت نمی حکومتی بگوید چرا ما در انتخاباترجوع و استناد بکنی. یعنی اگر عضوی بیاید و 

 سنامه و منشور است.اند، کار ما رجوع به اساگفتهبارها 

 

استنباط آقای موسوی از بحث من در مورد حق برابر همگان در استفاده از آزادی بیان و نابرابری  حکیمی:

آید. حرف من این نبود و ی من در نمیواقعیِ نهفته در پس این برابری حقوقی استنباطی است که از گفته

کند، یا چرا کانون همان قدر که از دار دفاع میرمایهکند و از سنیست که چرا منشور از کارگر دفاع نمی

این باشد که به  آید. اگراز بحث من در نمی استنباط اصال  کند. ایندفاع نمی کند از کارگردار دفاع میسرمایه

ام. من آزادی بیان در منشور را آزادی بیان برای همگان سوال برده این ترتیب من کل منشور کانون را زیر

که تری بود. گفتم به رغم اینی عمیقلهه من به مسأدار باشند یا کارگر. اشاردانم، مستقل از اینکه سرمایهمی

تر است ولی کماکان مفهومی را در دل خود دارد که های پیش از خودش مترقیمنشور ما نسبت به منشور

، رامون نگاه از منظر حقوق، سیاستآن نگاه حاکم بر دنیای پی مختص پیشاتاریخ انسان است، دورانی که در

ها مستلزم ورود او رهایی بشر از قید این ایدئولوژی من این بود که هاست. منظورمذهب و نظایر این ایدئولوژی

جمله آزادی بیان جای خود را به رهایی از قید  های سیاسی ازمفهوم آزادی به عصر جدیدی است که در آن

ی پیشاتاریخِ انسان سپرده دهد و مفهوم حق دیگر کاربردی ندارد و به موزهمی مناسبات اقتصادی و اجتماعی

خود دارد که ما  ای را برت که منشور ما مُهر و نشان جامعهشود. در یک کالم، آن چه من گفتم این اسمی

به چه این جامعه جای خود را ی طبقاتی است. چنانکنیم و اسمش جامعهاکنون داریم درآن زندگی می

خیزد. طبقه بدهد، کل تقابل بین برابری حقوقی و نابرابری واقعی نهفته در پس آن نیز از میان بر میای بیجامعه

دار، برای استفاده از آزادی بیان بر همگان، اعم از کارگر و سرمایهبدیهی است که تا آن زمان ما باید از حق برا

های کانون هفتاد باالی بیانیه یگوید دبیرانی که در اواخر دههدیگر این که آقای موسوی می ینکته دفاع کنیم.

خواستند کانون را به حکومت وصل رشاد وقت بیانیه صادر کردند، نمینوشتند و در دفاع از وزیر ا« به نام خدا»

داف برای پیشبرد اه«( اصالحات»توان از فضای موجود )یعنی تحلیل سیاسی آنها این بود که می کنند، بلکه

شان این کارها را کردند. اما معنای این ویم که آنها بر اساس تحلیل سیاسیگکانون استفاده کرد. من هم می

عمل وابسته کردن کانون به جناحی از حکومت بود. و این، نقض اصل استقالل  تحلیل سیاسی خواه ناخواه و در

تحلیلی داشتند. هر عضو کانون  نتقاد من این نیست که آنها چرا چنینکانون از قدرت سیاسیِ حاکم بود. ا

مواضع ای داشته باشد. انتقاد من این است که تسری و دخالت آن تحلیل سیاسی در تواند هر تحلیل سیاسیمی

 کرد.دار میکانون، استقالل آن را خدشه

 

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

29 

 ساز و کار دموکراتیک در کانون: ـ 

ثر از گرایش سیاسی تواند متأمسائل جاری جامعه تا چه حد ممکن است یا می گیری کانون نسبت بهموضع
 هیئت دبیران وقت باشد؟ چه ساز و کار دموکراتیکی در کانون وجود دارد که این اتفاق نیفتد؟  یاعضا
 

ای که در هیئت الخطاب بودن منشور و اساسنامه است. من در دورهی فصلله همان قضیهمسأ عراقی:نجم

دبیران بودم، شاهد بودم که هیچ دو عضوی وجود نداشت که گرایش سیاسی یکسانی داشته باشند. و گاهی 

افتاد. یکی از چیزهایی که به این ساختار دموکراتیک حتی سر یک کلمه در یک بیانیه کلی بحث اتفاق می

به صورت  یست و عموما گیری نیو کارهای هیئت دبیران به صورت رأ هاکند این است که بیانیهکمک می

هایی در شرایط سیاسی و رسد تا همه مجاب بشوند. اما به هر حال پیش آمده که بیانیهی به نتیجه میناعاق

اند. اما در نهایت باز استناد به اساسنامه و ثر بودهاند و در معنای سوال شما، متأای منتشر شدهاجتماعی ویژه

های سیاسی به محصول کار کانون را گرفته من خودم به عینه ایشروح منشور خیلی اوقات جلوی ورود گر

توانند ام. اما خارج از بحث هیئت دبیران طبق اساسنامه تنها جایی که اعضا کانون میشاهد این موضوع بوده

منتخبان خودشان و فعالیت کانون را نقد بکنند مجمع عمومی است و البته بر اساس یک سنت امکان این هم 

وجود داشته که نقد خودشان را به صورت نامه برای هیئت دبیران بفرستند و این سابقه هم وجود  همیشه

کند و آن جمع مشورتی است. وجود داشته. ما یک امکان دیگر هم داریم که به این موضوع کمک می

ت که به این ساختار کارهایی اسمشورتی در کنار کانون با وجود اینکه در اساسنامه نیست، یکی دیگر از راهجمع

شود و کلی بحث و جدل ها هم در همین جلسات هیئت دبیران نقد میکند و خیلی وقتدموکراتیک کمک می

 آید. جمع مشورتی یکی از نقاط قوت کانون و هیئت دبیران است و حفظ آن کار خوبی بوده است.پیش می

 

ثیر دارد. های کانون تأگیریدبیران در موضعهای سیاسی اعضا هیئت واقعیت این است که گرایش موسوی:

ی ما بینی شده، پایبندی به منشور و اساسنامه است. همهه برای پیشگیری از این وضعیت پیشساز و کاری ک

 یباید به این نتیجه برسیم که چون همه ایم. پس قاعدتا نون شدیم پای منشور را امضا کردهوقتی که عضو کا

مشکلی پیش  ه همه چیز را روشن کرده است، بنابراینایم و منشور و اساسناممنشور کرده ما اعالم وفاداری به

بازد خود رنگ میرود و اختالف نظرها با توجه به منشور خودبهآید و همه چیز به خیر و خوشی پیش مینمی

در منشور و اساسنامه آمده چه افتد. آنرسیم. اما واقعیت این است که نه، این اتفاق نمینظر میو ما به اتفاق

شده است، منشور چه حد و مرزی مشخص  وجه حقوقی ماجراست، یعنی چه اختیاراتی به هیئت دبیران داده

 که آیا به واقع اعالم پذیرش ما واقعا  طرف باید وارد یک بحث اخالقی بشویم، اینکرده و چه و چه. اما از آن

د و اگر یک گرایش سیاسی خودش را به زور در هیئت دبیران غالب افتپذیرش هست یا نه. اگر این اتفاق نمی

کانون پایبند نیستیم. به نظر من شرط  به وجه دموکراتیک ترین علتش این است که ما عمیقا کند عمدهمی

ش در هیئت دبیران این است که ما چه میزان آمادگی و اتحقق وجه دموکراتیک در ساختار کانون و تحقق

کنیم؟ آیا واقعا اهل رواداری و مدارا هستیم؟ دیگری را درک می حضور دیگری را داریم. آیا واقعا  توانایی درک

ود که در اگر این درک در هیئت دبیران غالب یا به آن نزدیک باشد، مواضع کانون همان چیزی خواهد ب

بین ما کم است. خانم  سفانه مدارا و درک و تحمل دیگری درچارچوب منشور و اساسنامه می گنجد. اما متأ

تا حدودی در کانون تقویت تواند روح دموکراتیک را نجم به درستی اشاره کردند که یکی از چیزهایی که می
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شود. ها دموکراتیک اداره نمیهای مشورتی ما خیلی وقتهای مشورتی ماهانه است. اما دوستان! جمعکند جمع

زی حدود بیست و چند سال است که در کانون هستیم. البته بیگی هر سه چیمن، آقای حکیمی و آقای معصوم

ی بیشتری هم دارند. با وجود ی سیاسی سابقهبیگی و آقای حکیمی از نظر دانش سیاسی و تجربهآقای معصوم

این، ما نباید برای خودمان نقش معلم را قائل باشیم، یعنی فکر کنیم مابقی اعضا کانون کسانی هستند که ما 

مسائل و  طور خیلی ازها گفتگو کنیم و اینها درس بدهیم و یاد بدهیم، نه به نظرم ما باید با آننباید به آ

اه دهد. بلکه باید دیدگبه اساسنامه به تنهایی جواب نمی شود. برای رعایت این موارد، مراجعهمشکالت حل می

در نظر گرفته نشده است. شما امر اخالقی  ای اضافه کنیم. در بحث اخالق مجازاتاخالقی را به دیدگاه اساسنامه

ی آن توانند یقهای اگر زیر پا گذاشته شود در مجمع میتوانید رعایت بکنید یا نکنید. اما امر اساسنامهرا می

ای. و فالن مجازات را برای او در نظر بگیرند. در بحث عضو را بگیرند و بگویند تو این بخش را زیر پا گذاشته

ایت موازین اخالقی، کار ما تنها با گفتگو پیش خواهد رفت. شرط اصلی گفت و گو هم همان چیزی اخالق و رع

ها را با هم به که حقیقتیاد مختاری مطرح کرد، درک حضور دیگری، رواداری و مدارا برای ایناست که زنده

 راک بگذاریم.تاش

 

گویند آیند و نمیشان به هیئت دبیران میسیاسیها با عقاید من در بخش سابق گفتم که آدمبیگی: معصوم

توانم تصور کنم که هیئت دبیرانی باشد که آنقدر یکدست باشد اند، بنابراین من میکه با عقاید سیاسی نیامده

ترین که یک حرف واحد را هر ده نفر بزنند. اما مطلوب خود من این است که ده نفر اعضا هیئت دبیران با متنوع

ای که رین عقاید سیاسی بیایند اما پابندی و تعهدشان به منشور را کنار نگذارند و در تعاطی فکریتو مختلف

کند. اگر چنین هیئت در جامعه خودش را مطرح می کنند برسند به آن بیانیه یا بیان تفکری که بعدا پیدا می

جود داشته باشند، یعنی نیروهای سنگ در هیئت دبیران ودبیرانی داشته باشیم و طوری باشد که نیروهای هم

کم دو سوم هیئت مخالفی که یکدیگر را متعادل کنند و از غلبه نیرویی بر نیروی دیگر جلوگیری کنند و دست

دبیران از نظر فکری فعال باشد، آن وقت بسیاری از امور درست می شود. بدترین هیئت دبیران به اعتقاد من 

وزد و ند و بقیه نافعال یا منفعل باشند یا ببینند باد از کدام سو میزمانی است که فرض یک سوم فعال باش

ترین افکار سیاسی در عین حال در یک چیز مشترک باشند بروند به سمت آن جناح و آن حرف. اما اگر مختلف

 88 افتاد. ما در سال 88افتد که به اعتقاد من در سال وقت اتفاقی میکه آن هم منشور و اساسنامه است، آن

ها آمدند در های اجتماعی و سیاسی تاریخ این مملکت مواجه شدیم؛ یعنی آدمبا یکی از بزرگترین جنبش

هایشان را زدند، به شدت سرکوب شدند، رفتند و الضمیر فردی و اجتماعی کردند، حرفخیابان، بیان ما فی

زندانی شد و در همین حال هیئت دبیران آمدند، کشته دادند، به زندان افتادند، کهریزک درست شد، اوین پر از 

کرد و اعضایش از نظر سیاسی چنان اختالفی داشتند که حاضر نبودند تا کانون هم داشت کار خودش را می

سر کوچه با هم بروند اما در یک چیز اشتراک داشتند و آن اینکه ما کانون نویسندگان ایرانیم و متکی هستیم 

کنیم این است، ما یفه و حقوق ما را معین کرده است بنابراین کاری که ما میای که وظبه منشور و اساسنامه

های آن سال را نگاه های سیاسی مطلقا  کاری نداریم. بیانیهکنیم و به دعواهای جناحاز حقوق مردم دفاع می

ای، ند و ذرهشمارکنند و هیچ جناحی را برتر از جناحی دیگر حاکمیت نمیکنید، همه از حقوق مردم دفاع می

کنند. و مثال دیگر اینکه در همین هیئت دبیران کنونی حتی به قدر سر سوزنی، از یک جناح هواداری نمی

یادداشت  گوییم، نویسندهاش در جلسه حاضر است، ماها ایرادهایمان را میشود و نویسندهمتنی نوشته می
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شوند که آخر سر کند. دو یا سه نفر تعیین میمال شود که ببرد به قول ناشرها در متن اعکند و مأمور میمی

ی ترین نحوهشود. این به اعتقاد من دموکراتیکبر چگونگی تصحیحات نظارت نهایی را بکنند و متن منتشر می

ممکن برای اعالن نظر هیئت دبیران است. از نظر شخص من بالاستثنا در کار جمعی هر قدر جمعیت و شمار 

های یعنی اگر به جای ده نفر هیئت دبیران، ما بیست نفر داشته باشیم، به اعتقاد من مکانیزمافراد بیشتر باشد، 

که همه حق داشته باشند و تک تک در سرنوشت کند. دموکراسی یعنی ایندموکراتیک بیشتر گسترش پیدا می

هستند دموکراسی « ساله 4های دیکتاتوری»هایی را که به قول چامسکی خودشان دخالت کنند. من دموکراسی

که تو در سرنوشت خودت دانم. دموکراسی یعنی ایندانم، من دموکراسی نمایندگی را دموکراسی نمینمی

تک دخالت کنی. به اعتقاد من اگر تک تک اعضا همین کار را بکنند، فرض در همین هیئت دبیران کنونی تک

مانی و خوداتکایی داشته باشند و دگرفرمانی نداشته قدر خودفرقدر خودباوری و به قول کانت آناعضای جوان آن

باشند، به نظر من این مکانیزم دموکراتیک در هیئت دبیران به بیشترین درجه وجود خواهد داشت. چیزی که 

کنی و عراقی هم به درستی اشاره کرد و بسیار درست است این است که شما بیانیه را منتشر میخانم نجم

ها هم فعال بشوند و بخواهند در سرنوشت خودشان اند. اگر آنهای کانون را نخواندها بیانیهبینی که اکثر اعضمی

ی هیئت کنندهشرکت بکنند، که یعنی دموکراسی واقعی، در آن صورت جمع مشورتی ظرف دموکراتیک کنترل

باشد، چون در منشور و اش که نه چپ بزند و نه راست بزند بلکه پیرو منشور و اساسنامهدبیران است برای این

اساسنامه ما نه چپیم و نه راستیم، آن چیزی هستیم که در منشور و اساسنامه هست. بنابراین بهترین مکانیزم 

گری باشد، هرجا که آقاباالسری و از نظر من جمعی کار کردن است. هر جا که جمع نباشد، هر جا که توطئه

ود. آیا امکان دارد در همین هیئت دبیران کنونی چنین اتفاقی شمن پدرساالرم در قضیه باشد اوضاع وخیم می

کنند. دموکراسی یعنی شرکت هر چه نفر آدم حاضرند و اظهار نظر می 9بیفتد و کسی آقا باالسر باشد؟ نه، 

 دهد.ها. به نظر من کار جمعی، کار جمعی، کار جمعی، مکانیزم دموکراتیک را گسترش میتر آدموسیع

 

که سوال مطرح شده در چارچوب سازوکار اول توجه آقای موسوی را به این نکته جلب می کنم حکیمی: 

نامد. تالش برای اعتالی فرهنگ، می« اخالقی»تشکیالتی است و نه بحث فرهنگی، که آقای موسوی آن را 

ه آقای موسوی ک« درک حضور دیگری»کاری است که نه در کوتاه مدت، بلکه در درازمدت جواب می دهد. وساز

جا کند و بحث بسیار درستی هم هست بحثی فرهنگی است و به بحث ما در اینیاد مختاری نقل میاز زنده

شود، جا که به نص اساسنامه مربوط میکنیم. تا آنشود. ما داریم از ساز و کار تشکیالتی صحبت میمربوط نمی

کنونیِ کانون برای دموکراسی، سازوکاری ضعیف و  یجواب من به سوال فوق این است که سازوکار اساسنامه

شان ها هرسال سهامدارانای شرکتی است، یعنی همان طور که شرکتی ما اساسنامهبنیه است. اساسنامهکم

کنیم، یعنی اعضا را کنند تا اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند ما هم در کانون همین کار را میرا دعوت می

ی ریاست جمهوری در هیئت دبیران را انتخاب کنند. این همان سازوکار انتخابات چهارسالهکنیم که دعوت می

آیند و برای چهار سال یک نفر را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب های لیبرالی است. یعنی مردم میدموکراسی

ی کانون نیز ساز و کاری به راستی دموکراتیک وجود ندارد روند تا چهار سال دیگر. در  اساسنامهکنند و میمی

هایش آن را عزل کند. البته ئولیتاین اختیار را بدهد که در صورت تخطی هیئت دبیران  از مس که به اعضا

العاده را برای توانند مجمع عمومی به طور فوقمی که یک پنجم اعضابینی شده؛ از جمله اینسازوکارهایی پیش

توانند همین مجمع را برای عزل گیری در مورد مسائل مشخص درخواست کنند، یا یک سوم اعضا میتصمیم
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گونه گزاری این مجمع موافق نباشد اعضا چدبیر درخواست کنند. اما روشن نکرده که اگر هیئت دبیران با بر

شود امید چندانی مربوط میجا که به روح کلی اساسنامه توانند خواست خود را عملی کنند. بنابراین تا آنمی

به سازوکار واقعا  دموکراتیک نمی توان داشت. به همین دلیل است که اکنون دموکراسی در کانون بیشتر از 

گیری در هیئت دبیران یهای اقناعی و بدون رأکارهای غیررسمی مثل جمع مشورتیِ ماهانه یا بحثوطریق ساز

اند. هایی دموکراتیک شدهای ندارند اما به درستی تبدیل به سنتاسنامهآید. این سازوکارها شأن اسبه اجرا در می

ای ها باید به سازوکارهای اساسنامهای ندارند و الزامی نیستند. اینها این است که تضمین اساسنامهاشکال آن

دهد و ای است که هیئت دبیران هرماه به جمع مشورتی گزارش میتبدیل شوند. سنت دموکراتیک پسندیده

دهد. دموکراسی واقعی همین است. اما هیئت دبیران به این ترتیب خود را درمعرض نقد این جمع قرار می

تواند این کار را نکند. بنابراین بحث من این است که ما ای به این کار ندارد. میالزامی تشکیالتی و اساسنامه

معنای واقعی کلمه دموکراتیک نیست. البته این  یمان بهاشکالی ساختاری داریم و آن این است که اساسنامه

ست، و آن برگزاری مجمع عمومی بینی کرده ااساسنامه مثل هر قانون دیگری سازوکار تغییر خود را نیز پیش

دی )اعم از ساالنه یا به طور العاده است. اما در شرایطی که کانون حتی برای برگزاری مجمع عمومی عافوق

تری العاده، که شرایط سختری مجمع فوقمشکالت برگزا روست، طبعا  بهروای های عدیدهدشواریالعاده( با فوق

است. بنابراین، تا زمانی که اساسنامه تغییر کند و مبتنی بر روح دموکراسی از پایین،  دارد، به مراتب بیشتر

از سازوکارهای غیررسمی نداریم. گیری هر چه بیشتر ای جز بهرهیعنی دموکراسی مستقیم و شورایی شود، چاره

گیرد نهایت استفاده را بکنیم. اعضای کانون باید در ی اساسنامه شکل میباید از امکاناتی که در بیرون از عرصه

جمع مشورتی حضوری مستمر داشته باشند و امور اجرایی کانون را مورد انتقاد قرار دهند. هیئت دبیران باید 

 گری را در اعضاثیرگذاری و دخالتی تأعمل خود روحیه ه داشته باشد و با ابتکاردر جمع مشورتی حضور پیوست

 پرورش دهد. 

 

کشیدم. آمار آن زمانی که من منشی بودم حتی غیبت اعضای هیئت دبیران را به رخشان می عراقی:نجم

های مشورتی در جمع هایی را کهگفتم که شما چند جلسه غیبت داشتی یا دستور جلسهها مینگرفتم و به آمی

طور که کردم نظمی به اوضاع بدهم اما همانکردم و سعی میپیش آمده بود در جلسه هیئت دبیران مطرح می

ها به شکلی وارد اساسنامه ها همه سنت هستند و البته خیلی هم خوب هستند. اگر بتوانیم اینگفته شد این

ها ی بودن بحثناعایم و مثال  موضوع اقنامه داخلی داشتهآیینکنیم اتفاق خوبی خواهد بود. ما در هیئت دبیران 

نامه قید شده بود و همه به آن پایبند بودند اما این باز تعهد یک هیئت دبیران خاص است و برای در آن آیین

اگر فرصتی دست داد  ی این موارد جایی ثبت بشود کهکند. خوب است که همهها تعهدی ایجاد نمیبقیه دوره

های بعد کمک بکنند. در مورد جمع مشورتی هم همین مجمع برگزار شد، وارد اساسنامه بشوند و به نسل و

ی است و اگر وارد اساسنامه بشود و اعضا احساس کنند که با حضورشان در جمع مشورتی عالوه بر یک مشاوره

 نگاه بکنند.تر به حضور در این جلسات دوستانه حضور نظارتی هم دارند ممکن است متعهد

 

ی به افراد ندهد؟ و آیا در کانون ی استبداد رأدر اساسنامه هیچ سازوکاری وجود ندارد که اجازه آیا واقعا  ـ 
 چیزی به عنوان کیش شخصیت داریم و بعضی اعضا در کانون دارای وزن و اعتبار متمایزی هستند؟
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هایی ی دشنامخیلی هم اخیر است، مثل همهشود و چه که به آن کیش شخصیت گفته میآن بیگی:معصوم

کنم در این بیست سال اخیر احدی کید میایام از در و دیوار باریده هیچ مأخذی ندارد. به خصوص تأکه این 

در کانون هیچ کیش شخصیتی نداشته و کسی نبوده که حرفش برو داشته باشد و دیگران از او پیروی بکنند. 

اند؟ در اکثر پرستی است. کدام شخصیت را در کانون پرستیدهغلط شخصیتی کیش شخصیت در واقع ترجمه

ای از ام و بخواهم به عنوان سند تاریخی ذکر بکنم هیچ هژمونیجلسات هیئت دبیرانی که من حضور داشته

هاشان را گرفتند تا حرفشان را بزنند و سر ساعت هم حرفی اعضا اجازه میجانب یک نفر وجود نداشت. همه

اند که هژمونی تر کسانی بودههای قبلدر کانون از این خبرها نیست. ممکن است در دوره کردند. اصال  تمام می

به بعد تمام این  78اند، یا دار و دسته بازی در کار بوده است و روابط مرید و مرادی، ولی واقعا از سال داشته

ه در این کانون هژمونی داشته و شخصیتش را بپرستند. شناسم ککس را نمیمایزها از بین رفته، یعنی من هیچت

ای خودشان کانون یک عده که درگویند و آن اینکه از بیرون و از ما بهتران یک چیزی میاین نیست جز این

اند اند و این کانون را نگه داشتهخواهند آن کسانی را که در کانون بودههم می دانند. حقیقتا را صاحب کانون می

جمع  ها بتوانند جوالن بدهند. اصال اند، دیگر نباشند و منزوی شوند تا آنها همت به خرج دادهبیش از خیلیو 

روشنفکری جمعی نیست که یک نفر بر بقیه حاکمیت داشته باشد. این شبهه است و هیچ سندی مبنی بر 

 اثبات آن وجود ندارد.

 

بعضی سازوکارها در نظر گرفته شده است منتها من قبول آید در اساسنامه تا جایی که من یادم می موسوی:

ندارم که کیش شخصیت وجود دارد چون خوشبختانه یا بدبختانه در عالم روشنفکری ما هیچ دو نفری نیستند 

شود این است که یک شود و برداشت میکه همدیگر را قبول داشته باشند! اما چیزی که در بیرون گفته می

شوند. من همواره به کسانی که این انتقاد را مطرح تر است و بیشتر دیده میکانون پررنگتعدادی حضورشان در 

گویم به این دلیل شده  فالنی و فالنی و فالنی که دیگران کنند که کانون شده فالنی و فالنی و فالنی، میمی

قد داشتند موافق نیستم. نقایصی منفعلند، بیایید جلو. البته من با آن شکلی که آقای حکیمی به سازوکار کانون ن

وجود دارد اما تا جای ممکن اصول و قواعدی در اساسنامه آمده که هیچ عضوی عضوتر از دیگری نباشد. با 

 آقای حکیمی موافقم که دموکراسی وقتی معنا دارد که شما کسی را که بردی باال بتوانی پایین بکشی. 

وجود دارد. اگر ما  کارهای مشخصی در این زمینهینی شده و سازوبه انتخابات در کانون یکساله پیشتانخوشبخ

جا هر ی آزادمان و بیان آزادمان را مرتب در بیاوریم و آنی اندیشهبتوانیم کانونی فعال داشته باشیم، نشریه

ردن تعداد بیشتری از ی اصلی فعال کلهیسد اتفاق خوبی رخ خواهد داد. مسأبیاید و نظرش را بنوعضوی 

نفر همیشه هست، یعنی انگار در  رکنیم عکس سه چهای کانون را که باز میگویند صفحهای میاعضاست. عده

ها گویم آن نفر چهارم و پنجم هم بیایند و کار بکنند تا در صفحهکس دیگری نیست، من میاین کانون هیچ

ای نیست که ما بیاییم، ما به محض نهها در این مورد این است که شرایط به گودیده شوند. پاسخ بعضی از آن

ی آزادمان و بیان آزادمان ی اندیشهاگر ما بتوانیم کانونی فعال داشته باشیم، نشریه 
جا هر عضوی بیاید و نظرش را بنویسد اتفاق خوبی رخ را مرتب در بیاوریم و آن

 ی اصلی فعال کردن تعداد بیشتری از اعضاست.خواهد داد. مسأله
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زنند، ها داد میزنند توی دهنمان. من یک بار به یکی از دوستانی که گفت اینآییم دهن باز کنیم میکه میاین

اگر من اشاره  گفتم خب تو هم داد بزن! البته ممکن است کسانی مرعوب بشوند و بگویند به محض اینکه مثال 

طوری گفته برو بنشین سر ی فالن اینگوید نه، صفحهجا مترجم کانت نشسته و میآن ی کانت،بکنم به فلسفه

دهیم؟ این ها درست؛ اما جایت. میدان دادن هم به نظر من مهم است. چقدر ما امکان حرف زدن به افراد می

ی رسیدن به حقیقت  شما نباید منتظر باشی که فرصت را به تو هدیه کنند. مخالفت کن، تردید کن. اولین راه برا

سمان شسته است مخالفت کنیم با زمین و آتر که در مجلس نبا حرف فالن بزرگ تردید است. نترسیم که اگر

ی ماجرا اخالقی ی اخالق نشویم اما به نظر من بخش عمدهایم. آقای حکیمی گفتند که وارد حوزهمخالفت کرده

در اساسنامه ممکن است  تعهد اخالقی است. البته بعدا  است، مثال پایبندی هیئت دبیران به جمع مشورتی یک

بینی کرد که هایی را پیششود شیوهمی گو بودن را باال ببریم. مثال هایی کرد تا امکان پاسخبینیبشود پیش

 ، مثال  رشود حضور زنان در این ساختار را تبدیل کرد به یک الزام و اجباساختار هیئت دبیران مردانه نباشد، می

تواند وجه دموکراتیک کانون کم سه زن وجود داشته باشد. همین میی هیئت دبیران دستدر ترکیب ده نفره

 را با تزریق روح زنانه تقویت کند.

 

های کنند چون نام این تشکل کانون نویسندگان است حتما باید شخصیتها فکر میخیلی وقتعراقی: نجم

ها برای ها همین آدمباشند یا در آن نفوذی داشته باشند. خیلی وقتی ادبی در آن فعالیت داشته برجسته

 اند. ی نیاوردهاند و رأهیئت دبیران کاندید شده

  

عضو در تشکل کانون نویسندگان ایران چه تعریفی دارد و ضرورت حضور و فعالیت عملی اعضا در کانون  ـ
شود به امکانات دموکراتیک این سوال هم می چیست؟ چون به اعتقاد من بر این مبنا و بر اساس پاسخ به

اساسنامه نگاه کرد، چون در اساسنامه برای مجمع عمومی عادی ساالنه هفت دستور جلسه داریم که به نوعی 
شوند. اگر ما اعضایی داشته باشیم که به معنای عملی به منشور ای برای اعضا محسوب میگانهاختیارات هفت

هد شده باشند و پای کار باشند و پیش آمده باشند و این اعضا در مجمع عمومی آن ی کانون متعو اساسنامه
رو خواهیم ای روبهوقت ما دیگر با تعریف متفاوتی از امکانات دمکراتیک اساسنامههفت دستور را عملی بکنند، آن

 شد.
 

د که فعالیت بکند. یکی آیشود، یک هدف و آرمانی داشته و برای آن میکسی که عضو کانون می عراقی:نجم

رات هیئت دبیران است، برگزاری هایی که برای فعالیت اعضا در اساسنامه هم وجود دارد و از اختیااز امکان

که گردد به اینها بر میی اینتوانند فرصتی برای فعالیت اعضا باشند. اما همهها میسری کمیسیون است. اینیک

فعال باشند و بخواهند از اختیاراتشان استفاده بکنند خیلی قبل  اگر اعضا واقعا  اعضا چقدر بخواهند فعال باشند. 

توانند حضور فعال داشته باشند. های مشورتی هم میکه بخواهیم به مجمع ساالنه برسیم، در همان جمعاز این

های مشورتی جمع ترموقع که ما امکان برگزاری راحتالبته این به فضای سیاسی و اجتماعی هم ربط دارد. آن

ها ها خیلیکردند. اما خیلی وقتکردند و سالن را پر مینفر هم در هر جلسه شرکت می 100را داشتیم گاهی تا 

 کنند. به دالیل امنیتی احساس خطر می
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ی اعضا بخواهند بار کانون را به آل این است که همهبرای کانون به لحاظ آرمانی و اخالقی وجه ایده موسوی:

تر خواهد بود. ی عملکرد کانون وسیعدایره تر در کانون داشته باشیم طبیعتا ش بکشند و هرچه اعضای فعالدو

چه که در اساسنامه مشخص شده یک سری حقوق و تکالیف است. تکالیف اعضا، یکی پرداخت حق اما آن

تواند حق عضویتش را یکی می نامه و منشور. یعنی طبق اساسنامهعضویت است و یکی رعایت مفاد اساس

یک از کارهای کانون شرکت نکند اما همچنان پرداخت کند و مفاد اساسنامه و منشور را رعایت کند اما در هیچ

عضو کانون باشد. البته یک جایی در اساسنامه یکی از مواردی که برای توبیخ و بازخواست اعضا آورده شده این 

کانون حزب نیست که ه را انجام ندهد. یا خودش به عهده گرفت است که آن عضو کاری که از او خواسته شده

ی کانون برای این ای کند. تمام امکانی که در اساسنامهبه معنای حزبی کلمه، عضوی را موظف به انجام وظیفه

گردد به هاست. به سازوکارهای دیگری باید اندیشید. این به مقدار زیادی، یکی برمیمورد وجود دارد همین

ی مدیریت هیئت دبیران یات خود اعضا و یکی به مناسباتی که باید بین اعضا برقرار بشود و یکی دیگر نحوهروح

ها کار بخواهد که تا االن هم همینطور آنکه اعضا موظف باشند کاری را انجام بدهند، بتواند از آنکه بتواند بی

 برد.بوده و مثال آقای خندان همینطور کارها را پیش می

 

اند، که کانون اگر واقعا ها با من در این اعتقاد شریک نبودهام و خیلیمن همیشه اعتقاد داشته بیگی:صوممع

صورت کانون کارآمدی کم یک سوم اعضایش فعال باشند، در غیر اینکانون بشود و موثر باشد باید دستبخواهد 

اش «های روزانهیادداشت»سخن تروتسکی در نخواهد بود. بی رودربایستی تاریخ کانون تاکنون درست مثل آن 

ای در حال ی پایین یک عدهکند که در طبقهتشبیه می ی دو اشکوبهاست که رمان بورژوایی را به یک خانه

های پریده ای دیگر با رنگی باال عدهاند ، در طبقهرفت و روب و زحمت کشیدن و عرق ریختن و جان کندن

کنند. یک عاری دارند دق میزنند و از فرط  مالل ناشی از بیکاری و بیشان را باد میاند و خودروی مبل افتاده

بیار فرض کردند در کانون. تصور این آدم از کانون تصور دولتی ی اعتراضی نوشته ما را صندلینفر در یک نامه

وسایل آسایش اعضا  گیرد تااست، یعنی یک جایی به اسم کانون وجود دارد که یک بودجه رانتی عظیمی می

اش را باید آماده گذاشته باشند. کی باید صندلی شود صندلیرا فراهم کند. یعنی وقتی این آدم وارد کانون می

دانی؟! عزیز جان هر عضوی که دست ات؟! یعنی تو او را کمتر از خودت میتو را گذاشته باشد؟! رفیق نویسنده

هم کانونی که حتی یک اتاق دو در سه ندارد و باید در منزل جا بکند! آنکم صندلی خودش را باید جابه

نید تصور از کانون، یبب معدودی از اعضا تشکیل جلسه بدهد و هر روز و هر ساعت تحت سرکوب بوده و هست.

تصور از یک دولت است؛ کانون موظف است ما را به شهرت برساند، کانون ما را به مکنت برساند، کانون باید 

های معتبر خارجی را فراهم آورد تا ما شاهکارهایمان را به نظر و دانشگاهما به خارج کشور  وسایل سفر

کانون باید برای ما فالن و بهمان بکند. خب پدر هم به زبان شیرین فارسی. نویسندگان خارجی برسانیم، آن

. تو باید همت بکنی. ما جان کانون تویی! کالبدی مجرد و قدسی و آسمانی به نام کانون وجود خارجی ندارد

دستک و ساختمان  ست که صددرصد بر کار داوطلبانه استوار است. دفتر ونون در انتزاع که نداریم. کانونییک کا

اند هیچ مسئولیتی به عهده ام هرگز حاضر نبودهسالی که من دیده 23ندارد. اکثریت اعضای این کانون در این 

کنند که خب، دو سه نفر هستند که خانه دارند، شان جا دارد، ولی فکر میبگیرند. خانه و منزل دارند، خانه

ها در اختیار بگذارند. این است که سوال من این است: چرا من باید در هفتاد سالگی جلو بیایم؟ من که هر آن

هایشان بازی کنند، بازی با ترها بیایند تا امثال من بروند با نوهها گفتم امیدوارم جوانگیریدفعه در عضو
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( تمثیل و استعاره هم نبود، 1378نوه)سخن جناب باقر پرهام خطاب به ما در هیئت دبیران موقت در سال 

 حقیقت بود و هست. 

 

های است، یعنی همان اختیارات و مسئولیت« حقوق و وظایف اعضاء»عنوان فصل سوم اساسنامه حکیمی: 

ماده یکی مربوط به حقوق است و دو تا مربوط به تکالیف. بنابراین، در همین  . سه ماده دارد. از این سهاعضا

ها نیز دو سوم این مواد مربوط به مسئولیت است و یک سوم مربوط به اختیار. در مورد مسئولیت ،قدم اول

ندارند. اگر  الزامی به این امر ها نیز اعضاتضمین اجرایی در اساسنامه وجود ندارد. در مورد حضور در کمیسیون

جا فعالیت کنند، های کانون شوند و در آنباید داوطلب شرکت در کمیسیون شد که اعضادر اساسنامه گفته می

که در اساسنامه گفته نشده که عضو باید فعال باشد و عضویت نباید ی دیگر اینبود. نکتهتر میاساسنامه جدی

گفتم، تا زمانی که اساسنامه چنین است تنها باید به  منحصر به پرداخت حق عضویت باشد. چنان که صرفا 

ها  پرورش اعضای متعهد، به ویژه اعضای هیئت دبیران فکر کرد،  که یکی از آن های اعضاهمان ابتکارعمل

هاست. هیئت در کمیسیون ن امر نیز شرکت هر چه بیشتر اعضاوفادار و در عین حال منتقد است. راهکار ای

که ای نداریم جز اینچاره های جدیدی تشکیل دهد. فعال  رد که بنا به ضرورت کمیسیوندبیران اختیار دا

بینی کنیم. عضویت در کانون های دموکراتیک پیشدر چارچوب سنت هکارهایی را برای فعال کردن اعضارا

 کانون باشد.  باید به معنای فعال بودن در
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 بخش دوم

 و کانونـ به قلم شاعران عض شعر

 

  



 

38 

 

 نیبکتاش آبت

 

 «هاي شیرياي با دندانموريانه»
 

 بر چراغي روشن

 كند اتاقي تاريك حكم مي

 و بر اتاقي تاريك 

 هايي عمودیميله

 زندميكه قانون را به دستانم وصله 

 های لرزان ـ آويزانحوصله كن ـ لب

 حوصله كن

 داني باتومدانم، ميمي

 ها را دستان ميله

 آوردآورد ـ پايين ميباال مي

 آورم آورم ـ پايين ميباال مي

 آكاردئونم 

 صدای قشنگم را گوش كن!

 و در آغاز كلمه بود

 قا ـ نون

 قا ـ ضي 

 قا ـ رون

 بازیموشكقايم

 آكاردئونم

 آيماز درد كش ميو 

 

 ناگهان در دهان خودم

 مشتم

 و دندان سائيدن بر لحظاتي دمر

 يعني شالق برای تني لخت

 زخم آورده

 گفتاركه طوطيان شكرشكن شيرين اندو آورده
 

 

 اندها را نوشتههزار بار برگه

 اندو اعتراف كرده

 رقصيدپيراهني كه بر دار مي

 دستي در آستين ميت نداشت

 و جنازه 

 برادر دست از سر اين ميت بردار!

 و ...

 و در آ غاز كلمه بود 

 و برادر

 در معنای پيراهن سفيد و 

 ی سه سانتي نبوديقه

 و هابيل

 اصال نبود

 و درپايان 

 من بودم

 گودالي در تنم

 های گرسنه و موريانه

 های شيری با دندان

 !در كفنم

*** 
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 «یگدهیچیپ»

 

 است مرز دهيچيپ

 اياست جغراف دهيچيپ

 خشن ر،يسومِ مظلوم، فق جهانِ

ها در نهنگ يجمعدسته ياست خودكش دهيچيپ

 ساحل

 است اما ساده

 هاقيمهاجر در قا یخفه شده یهاپاسپورت

 !يسومِ قربان جهانِ

 

 است نان و مرگ در تو ارزان

 خيمر یجاها بهتلسكوپ كاشیا

 خاستنديكشف تو برم به

 آلود!مرگ ن،يغمگ ،يسومِ زخم جهانِ
 

*** 

 

 «تاريک، در گودالی باريک»
 

 والي روشنس

 در جهاني تاريكم

 تری يا من؟تو خوشبخت

 تو زيباتری يا من؟

 تو تنهاتری يا من؟

 كند اماچه فرقي مي

 ای در كابلجمجمه

 يا واشنگتن؟!

*** 
 

 

 «يبر سر آزاد یکاله»

 

 دارميم بر یرا از سر آزاد كاله

 كن نگاه

گرفته  یجان خود را به باز نگونهيكه ا ستيك

 باشد؟

 كنمينگاه م ايآسمان و در به

 ايو جذاب است دن زيانگغم

 ايآ نهمهيا با

 ها وسنگشهاب اعتصاب

 هانهنگ

 ست؟ين شجاعانه
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 علیرضا آدينه
 

 «بخشی از شعر بلند ما»

 

  ما

 از فردای كودتا

  شروع به نوشتن كرديم

 درنيامدگيرم چيز درخوری از توش 

 ولي كرديم

  ما زياد وقت نداشتيم

 ناگفته نماند

 شهدا هم سريع عمل كردند

 مثال

  ی هرچند قاتلشپيش از آنكه نطفه

  شكل بگيرد

  پرسيده بود ترانه

 كندكه آب تطهير مي

 كندخاک تطهير مي

 كندباد تطهير مي

 ...و آتش

 ترند؟اما كدام كامل

 و آتش را برگزيده بود

  يا

 باز مانده از نداهای چشم

  تراشِ بلورينشو گردن خوش

 ی گيالسي از شراب سفيدپايه

 های سال تفكر بودمحصولِ سال
 

□ 

 

 ما

  يك شبه به خيابان نريختيم

  هايمان را از قبلما قلب

  ها كار گذاشته بوديمتوی خيابان

 و

  چشمهايمان را

 سينی هفتمثل سبزه

  از پيش خيس كرده بوديم

 نه

 ايدنشين نكردهخانهما را 

 كه داريم در سكوت

  ها راديوارها و پنجره

  كنيمراضي مي

  تا اين بار

  هايمان به خيابان بياييمبا خانه

  های معترضو ساختمان

 بناهای حكومتي را خواهند خورد

  حتي منازلتان

  كنندبه شما پشت مي

  و شما خواهيد گريخت

  ما

  با درهای زيادی در اين خصوص

 ايمماهنگ كردهه

 

□ 

 

 زندگي انتظار بود و انتظار

  تا كه مرداد

  ما را مگر در كنار هم ببيند

  و بعد
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 صبر

 آذر بيايد

 تا زير باتوم و روی زبان كساني

 كنندپرست خطاب ميكه ما را مرده

 بيابيم راهي به سنگ قبرهای شكسته

 

 روز ۳۶۵حاال ولي هر روزی از 

 است سالگرد يك يا چند جان عزيز

 پس

 توانيمهر روز مي

 از خانه بيرون بياييم

 

  □ 

 

 هر روز

 از خانه بيرون آمدن

 شوددارد از خانه بيرون آمدن، تهي مي

 رویوقتي كه هر روز از خانه بيرون مي

 رویانگار ديگر از خانه بيرون نمي

 شویای ميخدشه

 شودكه هر روز دارد به بيرون وارد مي

  ها به خانهو شب

 

□ 

 

 ما

 با شعارهايمان

 كنار خيابان ايستاده بوديم

 مثل چند كارگر روزمزد

 هايشانها و مالهبا شمشه

 و پيش پای هر كدام

 ای كوچك از: تف بر اين زندگيبركه

□ 
 

 ها پيشسال

های شعر و داستان هنوز رونقي داشت؛ زير كه شب

آفتاب داغ عصرگاهي، بيرون ايستاده بوديم و 

ها حدس وقتنوجواني كه آن كشيديم.سيگار مي

زديم سری پرشور دارد ولي بعدها ديديم فقط مي

سری پرشوره دارد آمد. يك پالتوی پشمي روی 

يكي دو تا ژاكت پوشيده بود و كالهي پشمي 

 .كشيده بود روی سرش

 ست؟پرسيديم اين ديگر چه حكايتي

 !گفت: اعتراض دارم

 پرسيديم: به چي؟

 !گفت: كال
 

□ 

 

 ا گرفته بودباران ما ر

 

□ 

 

 حرف سنگين

 تمام شهر را پوشانده بود
 

□ 

 

 آبان

 بيابان

 ما

 ...را
 

□ 

 

 از بيرون
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 مان كرده بودندبيرون

  آميز را به خانه آورديمپس، تجمعات اعتراض

  مان را باالهایمان را پايين برديم و استكانتوقعات

 و هي بيانيه صادر كرديم
 

□ 

 

جا گفت: تا وقتي كه اينزير لب گفتم: يعني تمام؟ "

! هنوز ام يعني هنوز تمام نشدهكنارت نشسته

توانيم با هم حرف بزنيم. تمام، يعني حرفي باقي مي

 "استنمانده
 

□ 

 

 حرفي باقي نمانده بود

 و ما 

  خيابان را از دست داده بوديم

  كشد به سمت خودشمثل تركشي كه قلب مي

 كمكم

  های خواب كشيده شديمبه اتاق

 باز و لميدهطاق

  و كرديم ها شركت كرديمها و طوفاندر كمپين

 گفتيم

  دو بيانديشد آزاد است×تواند در اتاقي دوكه ميآن

 ...و آزاد شديم
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 محبوبه ابراهیمی
 

 به من قول بده

 قول بده به من كه 

 كشم بعد از مرگ ديگر خود را نمي

 پرمی كلمات نميديگر از لبه

 تيغ  ها را باچندباره هجای جملهو دوباره و 

  بُرمنمي

 قرار بگذار 

 قراری ها بيجايي ميان ثانيه

 های بي عقربه تاکميان مخفيگاه تيك

 ات بكشم از دار پايين

 ای رج به رج كبود 

 ای تار و پودت تَرک 

 ای درد تُرد 

 ها مرا بيرون بكش از كابوس

 ها ام در خزان خاطرهكه فرو رفته

 های بلوط بيرون بزن يرهاز شف

 دمد به من عطرت چه رقصان مي

 ای هايت جان، جان ستاره پر كردهدر جيب

 كني چشمه را در شمشاد نفسجاری مي

 برگرد به آينه 

 كه چارچوب انعكاس زهرخند توست

  هاپايه چار تعليق  گذشتي ازكه مي

 ی تنمخيمه بزن به آوارِ آواره

 پوستم را

 تنت ودر بياور از 

 بچرخان بر مَدار مُدارا 

 اش كن بهترجمه

 وسه دندان جويده جهل روال سي

   های گنگُ گنگدر كليك

 جَبر مرا جمع بزن 

 سُرم در خون كه مي

 سُرم در سَراب سُرب داغ مي

 كه بيافشانيم دست بر هجوم 

 جای جمجمهكه بپاشند مغز را مجعد بر جای

  كه بپوشانند حرير روی كرباس ذهن

 كه بپوسي سرخ 

 كه بپوسي سياه

 رنگ بپوسي كه رنگ

 های توطئه در توالي استخوان

   مرا بيرون بكش

  هوارها یهمهمه  از

 با پيچش دو انگشت و اشاره به دورهای دور 

 های انگور ی كبود و كهربايي كريستالدر زمزمه

 مرا بيرون بكش از 

 های سرد مذاب شمع

 ها از سكون پروانه

 ای های شيشهپريدگي گلگو رن

   ها؛اين ناقوس

 كند مرا صدا غرق ميبي

 در سَيال سُرود بادها 

 زده بر دلم ای خاوران خيمه

 های سرم پچاز پچ

 ها از مطربي مالل

 به كدام زاويه گريز زنم 

 ميان پرانتز هزار و سيصد و تمام 

 بيا  هايمخواب به مبدل رُخ  با

 تا مات شوم،
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 بي نور، رو به نور 

 بيفت درخيال تور اطلسي

 كه پريدم از آينه، از آب به آبان 

 پريدم به نيزار 

 زار زار آتش 

 افتضاح مستعار من بود

  شدن پوست تنت در 

 ستم را 

   سم را دربياور از تنت

 سكوت را ورق بزن 

 عبور كن از سكون 

 و رجوع كن به رمز پويای آسفالت 

   در هيجان شعارها

 در جنوني متراكم 

   های رَمنده رستاخيزبه رگ

 پشت به گورهای هَك شده 

  سالگان هزار تسخير  شوريده به جهاني در

 رهايم كن 

 آب را 

 آينه را

 به آسياب ميدان به 

 ارغوان خيابان

  بريز 
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 ماشاهلل احمدي )م.آشنا(

 

 «انفرادي»

 

 كنمفكر مي

 شايد،

 از راه رسيده باشد! بهار

 را شادست

 دراااااز

 كند،مي

 برای...

 من.

 دست من كوتاه! و

 دهد.دانم كه بوی هوای تازه را ميمي

 بوی 

 دريا و

 مردم خوبم را.

 م نيست انيازی به بستن چشم

 هااين تاريكي چشم و

 يكي است.

 اما من،

 غرق،

 امواجم. در

 نوبتم،

 است همين امروز

 نه پنجره.

 نه آسمان.

 تو،نه مالقات عطر گرمای تن 

 با نور.

 راستي!

 ها،از فراموشي

 رنگ باران بوی نان و از

 برايم بنويس!

 ها،اين ديوار من و

 هنوز...

 تنهاييم!

 

 ،ادا آن دو درختي را كه ديده بودممب

 بريده باشند؟!

ای انده جنگلي كه از آخرين پيج جادهباقي م

 باريك،

 كردند،به رهگذران نگاه مي

 انتهای دشتي سبز، تا و

 ها،پايينآن 

 داشتند.شان ميدوست

 درخت را بريده باشند! مبادا آن دو

 !مبادا

 

*** 

 

 «براي احمد زاهدي لنگرودي»
 

 برگي دهان گشود،

 پيله به پرواز درآيد. تا روزی از

 برگي باران آفريد،

 تا عشق راهي به بيرون باز كند.

 تاريكي دنيا را فهميده! از

 برای همين،

 زند بر قفس.خنج مي
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 لب بريده و

 !شكستهدندان 

 دلگير مباش!

 پروانه باشي؟ كه عمر كندچه فرق مي

 هايت نشسته!انگار روی شانه

 ای همراه،

 تواني عشق بورز!مي تا

 كه هنوز... چرا

 زند.حرف مي تو حسي با

 گشايد.زبان مي

 روستا. ی كارخانه وبه لهجه

 شقايق. باخنجر و

 :گويدحسي كه مي

 ها،تمام پروانه

 در راهند!

. 

 كماني ساختيم.آفتاب رنگينبا آب و 

 آب را بستند!

 كمان هم رفت!رنگين
  

 خط فقر را بگير و برو

 تا از انتقاد،  

 به اعدام برسي!

 ها كه خاموش شد؛چراغ

 رسد!نوبت به ما مي

 رد خون را بگير و برو

 های بيرون از خاک ما برسي!تا به دست

 :روی آن نوشته شده

 گل، نان بگذاريد.به جای 

 ايم!ما گرسنه
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 علی اسدالهی
 

 «۹۸به ياد کشتگان قتل عام ماهشهر، آبان »

 

 

 

 باران كند خون ابرِ وطن، نوایني به

 ی كشته، به دشت مُردارانپشتهو پشته

  

 كُشش، خون ما فقط باريدبه خاکِ تشنه

 بسياران داغِ دهد اين ني، زشكر نمي

  

 باالخيزران شكسته قامتِ يارانِ

 كه خون شتك زده بر صورتِ تبرداران

  

 نواززنان عشقدريده شد گلوی ني»

 «ها كه بريدندشان ز نيزارانبه نيزه

 

 پيچيد ی خون به نای نيصدای غرغره

 ، جگرداران؟بگو چگونه نگريند خون
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 حسین اکبري
 

جمعه پیش ؛ دانایسئبراي رفیق فريبرز ر»

 «که پر کشداز آن

 

 حواسم ياری نمي كند 

 او رفته است

 يا من 

 ؟كنمدر بودنش به خانه، ترديد مي

 بايد فشار زنگ 

 شك غريبم را 

 به يقين آورد كنون 

 گر باشد او 

 ی رو به كوچه را پنجره

 .با اشتياق مي گشايد

 كنم باور نمي

 نگشوده پنجره 

 شايد به خواب باشد!

 ها رااين روزها كه پنجره

 گشايند يدنِ همسايه ميمردم برای د

 او با صدای زنگ نگشودست. 

 او رفته 

 ليك 

 اش طعم عجيب دوستي

 در خانه مانده است 

 ها ها و تصاوير و عكسالی كتاب

 او رفته است، دريغ

 1۳99فروردين 

*** 

 

 

 

 
 

 بي نصيب از شادی 

 انبان پر غصه را 

 ها با آخرين هجوم دشمن جان

 پس پشت سال كهنه وا نهاديم 

 تا به سالي نو درآييم 

 قامت بلندت را 

 ايم باغ مردگان وطن جا داده در

 !ناگزيز

 تنها مسرور از آنيم 

 كه 

 گانشانكركسان و شحنه

 نه بر پيكرت دست يازند 

 ات راو نه انديشه

 به بند 

 بخواب فرزند برومند وطن 

 در سال نو 

 هايت دگر بار انديشه

 زنند. جوانه مي

 ...بخواب فرزند برومند وطن

 

 1۳99آغاز سال 
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 رحمان امینی
 

 سرخ زبان

 پا بر ایبرابرچوبه در

 فردا بي صبح شيپور در

 پاها بر كهنه جراحتي با

 رنجور تن نحيفي از غم بي

 دستان سايه بي ایايستاده

 بنيان بنهاده كاخي از سرخوش

  انديشه از اشپي

 بلور از ديوارها

 خرد از سقفش

 شعور هایچلچراغ از تاالر

 نور سوی به گشوده بال هاپنجره

  باران خوان ترنم اشبام

 هاالله از بارور هاباغچه

 سرودخوان و سرفراز رویمي پيش

 وترس تزلزل بي هايتگام

 تابان ذهنت مشعل از راهت

 سرخ زبان جرمت تمام

 دار بر رودمي سرسبزت
 

 1۳8۳بهمن  ۲۰

 

*** 

 

 

 

 

 

 ياران

 وجود یعصاره

 روز و شب دسترنج

  دمادم حاصل

 اندمن نفسنفس بذر خرمن

  خيال نوعروس

  موازی هایآينه با قصری در

 الوان انوار لوتأل در

 اندمن زيور و زيب بازتاب

  مهتاب بي هایشب گوهران

  تنهايي تاريكنای در

 اندمن خورشيد

 جاری جوی

 سوزان كوير در

 دلم فصل چهار در

 خواننغمه مرغان

  كوهي كبوتران كوكوی

 اندمن غيرت غزل

 چموش سياهان اين

 كوش سخت مورچگان اين

 و ساری من در

 اندجاری من بي

 خرامخوش واژگانخرده اين

 .مست زنگيان اين

 

 1۳91مهر  ۲4
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 علی باباچاهی
 

 «عجبا»

 

 طعم آزادی را كه چشيد

 زير چانه كشيد  اش را تاكاله سوراخ نشده

 به تاريكي عادت كرده بود!

 

 هایزدايي از خورشيدشروع كردم  به افسون

 من و  تحميل شده بر

 

 

 ها گفت: "من"يكي از 

 تو  زندان با

 من  بي تو و با

 --سه تن كه ن دوآبي 

 

چتری  كه فاقد ستون فقرات   گزيدم من  درو سكنا 

 بود!

 تگرگ  مرگيدن گرفت 

 مرمت كردم سلول ام را

 طناب آويزان بود!و سقف از 

 

 گم شدن اجباری شد و اعالم شد و

 و شد و

 --كوچه  و در در

 

 تاريكي و كشيدم و در تكبري

 

 گرداني كهبهانه دادم دست چراغ

 --هايي كه گشت به گشتنمي

 

 چندی و اندی و گفت:

 

 نيست ش اگر از حدقه بيرون نزند معشوقهچشم

 تو نيستي!

 

 

 ياب است وكه آسان  "اوليس"خواندن رمان 

 تو نيستي!

 

 14۰۰فروردين 

 

*** 
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 «چندان که»

 

 ابزارهای ستمگرانه در اختيار دارد

 تو ولي  من ولي   شما ولي

 عصيانگرند نه با رعد و برق ولي ذاتاً

 زبان كنايي

 ابر  متعهد شده كه راه بيندازد سيل را

 دار است كمياما خنده *شلوارپوشيدن اش

 اندازد ادبياتي سنگينو سايه مي 

 گان معصوم هبر لختي واژ

 گاز   و   ويراژ

 خيابان های پا به فرار و

 های تازه برخاسته ازخواب!تخيل در

 
 

 تن چه كار دارم من!آمحافل اشرافي  با

 های تن تو  مي فكرم وبه فكرورزی

 فكر نيز فاقد تن نيست!

 ی وز وز زنبورها بودم و در محاصره

 پيشرطي هم نداشت!

 
 
 ، ماياكوفسكي، مديا كاشيگرابرشلوارپوش*

 

 14۰۰بهار 

***  
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 شهريار بهروز

 

 پس بچرخم به سمت باد 

 كندكه مشتعلم مي

 و بيرقِ سرخ را

 از جناقِ تو بردارم 

 ام به خيابان و كه آبرویِ ريخته

 كشمخون تو را بو مي

 

 ای كه تو خوردیجای گلوله

 نوزادچون ماه گرفتگيِ 

 بر كتف من است

 كندفرياد تو با گلوی بريده همان مي

 موسي با رودكه 

 عيسي با جسد 

 آتش با من

 

 های مختصربا دست

 ام به قيام برخاسته

 برادرِ مجروحم

 كه چون لباسِ مجنونين

 هر چه در اين زندگي تكان خورديم

 تر شدتنگ
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 میالد جنت
 

 در سرزمين هرگزها

 اعتراض كنيتواني هرگز نمي

 كنند!دستگيرت مي

 

 ات را بگيریتواني دستمزدِ كارگرانههرگز نمي

 كنند!ات ميزندان

 

ات را تأمين ی زندگيهای اوليهتواني حداقلنمي

 كني

 كنند!ات ميبدبخت

 

 تواني آزادی پوشش داشته باشينمي

 كنند!تجاوز مي

 

 تواني آزادانه حرف بزنينمي

 بُرند!ات را ميزبان

 

 كنيفعاليت سياسي نمي

 كنند!ات مياعدام

 

 تواني راه بروینمي

 اند!پابند بسته

 

 اندآب و هوايت را آلوده

 تواني حتي نفس بكشي.و هرگز نمي

 

 پس

 اعتراض كن!

 دستمزدت را بگير!

 آزادانه بپوش!

 و...

 

 ست...چه تمامِ زندگياين است آن

*** 
 

 «سپردگان آبانبه جان»

 

 اول

 گنجشك مردقلب 

 پشت سپرهای فلزی؛

 نان را تيرباران كردند

 بعد

 گل های سفره، خوني و

 قفس، بوی مرگ گرفت و سرخ شد

هاوزن، بلزن، بوی آشوويتس، داخاو، ماوت

ماهشهر، شهريار، شيراز، خوزستان، سيستان، كرج، 

 تهران...

 

 حروف سربي

 جز دروغ ننوشتند

 نوشتند:

 گنجشك مُرد

 گنجشكان مُردند

 سفره، سرخِ سرخ باور كنيد

 قفس، خاليِ خالي

 حتمن

 اول

 قلب گنجشك مُرد

 ی مردم...در سينه

 

 1۳98آبان 
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 زادهفرخنده حاجی
 

 «*ثريا»

 

 مردانِ مركز شهر

 مردانِ حاشيه 

 مردانِ جنوب و شمال

 آبستنم 

 من 

 امازخودم آبستن شده

 امزني طلوع كرده است بر پيشاني

 هايم شرّة شيرِ پستان

 اشنوش

 

 شباهت دارد نيمرخِ زن 

 هايي با نطفه

 گيرندكه شكل مي

 گيرندتك شكل ميتك

 در ما 

 با آرزوهايي دراز، چون بافتِ گيسوها 

 

 زنِ طلوع كردة پيشاني

 هماغوش است 

 با 

 كلماتي 

 كه بو دارند

 صدا دارند

 مخاطب دارند 

 حذر حذر

 خطر دارند

 اند فرزندان احتياج

 كه 

 نفس دارند

 

 همين  زنِ بينِ خطوطِ اخمِ پيشاني

 حساب از بركرده

 با زندگي

 ام وَ مني كه آبستن شده

 از بركرده

 

 اهــ ا ا ا ای

 هاشنبهيك

 هادوشنبه

 های ندامتهفت هفته

 زني مرده است در من 

 كنم به قتلشاعتراف مي

 ديريست مرده است 

 در حضورِ

 بازپرسانِ ويژه 

 كلماتِ رها شده

 و همين زن 

 كه از بطنم طلوع كرده 

 كنم بارِ ديگر، اعتراف مي

 شباهت ندارد 

 به 

 كلوپاترا 

 ژكوند

 آنا 

 هاهای گورستانرضوان
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 وَ

 فرمانداران قدسي

 

 برد زن كول مي

 خورد ساندويج مي

 خوابد در گور مي

 كندتن عرضه مي

 وَ

 داند مي

 ها موها و ناخن

 تنها 

 روينددرگور نمي

 يهای تناسلاندام

 هم

 كنندرشد مي

 

 آه

 **نيكتا

 نيكتا 

 نيكتا 

 جهانِ ناموزون

 اندگور ماندهبي

 مان نيكتا در خون غلتيدگان

 گوربي

 مان وَ  گورهای

 های جمعيميدانِ سكس

 

 هـــــــــي

 كنيم ساندويج خيرات مي

 ماليات برداريد 

 مان از حقوق شهروندی

 نه 

 از حقوق ميليوني ما برداريد 

 آور همهای تهوعهماغوشياز 

 مالياتِ بر درآمد

 برداريد 

 مبادا!

 به كسر بودجه مبتال شويد 

 ما شهرونداني هستيم 

 كه

 مان به گورهای بهشتي هایزن

 وَ

 های سكس

 تر بهشتي

 نياز مبرم دارند

 
كه به علت گرسنگي شديد در  گورخوابزني  *

ازای يك ساندويچ فالفل در گوری خودش را 

 تسليم سه مرد كرد.
 نيكتا اسفنداني **
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 قباد حیدر
 

 ستزمين شهر كوچكي

 آويخته از كهكشان و

 ی هوشمندیآدم مورچه

 داندداند و نميكه مي

 : به پايان رسيده كار ماراوی گفت

 اندها بر صدر نشستهنادان

 :پنجره را باز كرد و گفتيكي 

 ؟شنويدها را ميصدای گنجشك

 چند تن كه نام ضحاک در آستين داشتند

 اندپنداشتند بر كشتي نوح نشسته

 تسخر زنان

 ها خنديدندبر شعله

 آور؟ی گفت: كدام طوفان، كدام پيامراو

 ستزمين كه صليب مدوری

 گشتمي گشت ووار ميديوانه

 و من در تاريكي محض

 او را گرفته بودم دستان

 نه نادم از آمدن

 نه در عزای جراحات ساليان

 ! نه

 شايد برای گفتگو سي و دو حرف كافي نيست

 فهميمچرا حرف يكديگر را نمي

 و من در تاريكي مطلق

 دستان او را گرفته بودم

 آن لذت ِ در

 كننده رازی شگفت نهفته بودمدهوش

 گويندها كالم آخر را ميكه دست

 

 شناختبزرگم هگل، باخ و نيچه را نميو مادر 

 اما بسيار آدم بود

 ست كه هنگام مرگشآدم كسي

 ی رنگينچند پروانه

 نشينندبر گورش مي

 آنان كه نام ضحاک در آستين داشتند

 دانستندشايد نمي

 ها سال از عمر زمين گذشته استميليون

 خوانندشگفت انگيز مي ها آوازِو قناری

 ندارند ایها، سر دستهآن

 ها حمله كنيدكه بگويد: به گنجشك

 ها را به آتش بكشيدی سهرهو النه

 دستان او در دستان من است هنوز

 و زمين از آسمان آويخته و

 ام را دوست دارممن بسيار همسايه

 داندداند و نميكه مي
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 ناصر داوران
 

 «رسول عشق»

 

 سن منيم شعريمين 

 ينميفيك قاتيندا ظهور ائله

 قادين پيغمبر

 لرينسن بو چارپاز گؤزلوک

 كتابسيز استقامتينده

 سينه دوزاق يازيلميش آلمانييئر كوره

 نبئينينده گزديره

 سي.حوانين دوامچي

 دير، بوراخ!شيطان بهانه

 بيز قووولماليديق.

 ک قووواليديقبيز گره

 ک بير داهاسن گره

 رسالت مقاميندا

 سئوگي بويورايدين تورپاق اهلينه

 منسه ايلك اينانميش اواليديم

 للييينه.دليجه گؤزه

 

 الريني سايماغاليقباشالديم ياخشي

 گئجه مين بير آغيزال سسلندی: 

 لوالک.                                     

 

 «رسول عشق»

 

 جنس زن   تو پيغمبری از

 ای شعرمهای اسطورهكه در اليه

 كني.ظهور مي

 های متناقضاين عينك كتابتو در سوگيری بي

 ی راه حوا هستيدهنده ادامه 

 ی خاكي راكه سيب ممنوعه برای كره

 هميشه در سر دارد.

 شيطان بهانه است، بگذر!

 ما سزاوار رانده شدن بوديم.

 شديمما بايد رانده مي

 تو بايد يك بار ديگر

 در مقام رسالت

 فرمودی به اهل خاکعشق مي

 بودمو من نخستين كسي مي

 كه ايمان آورده 

 مرزت را.زيبايي بي

 

 هايت راخواستم شماره كنم خوبي

 شب با هزار و يك دهان

 آواز داد:

 لوالک.        

 

*** 

 

 «بیر سؤز بويور»

 

 لره چوخ قوالق آسمادئييلن

 سن ائله ياسمن قال

 ديبچك يئترلي دئييل آشيالسين سني

 الپ بئله تيكانلي، زهرلي تورپاقدا دا

 ييني، عطيرلي بوياالريني.كؤينهسرگيله 

 ليقاؤپوشوندن قوپان آرخايين
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 نئچه قات گوجلودور قورخودان

 بير آز دانيش

 بير آز گول

 سيز ياشاماغي باشارساعات

 سيل يادداشيندان

 لریالده ائتدييين آكادمي

 گونده نئچه يول آنادان دوغول

 ياماقسيز، قويروقسوز

 ي.نسيز فلسفهپايالش منيمله الوداع

 

 يوزلرله كؤرپو دايانيب قاپيدا 

 نه بويورورسان؟

 

 «چیزي بگو»

 

 های اين و آن را جدی نگيرحرف

 تو همچنان ياسمن بمان

 ات كافي نيستگلدان برای تسری

 های معطرت رابگستران پيراهنت را، رنگ

 حتي در خاک پر از خار و زهر. 

 آمده از بوسهآرامش بر

 بسيار قويتر از ترس است.

 حرف بزن كمي

 كمي بخند

 گي بدون ساعت رابياموز زند

 اتپاک كن ازحافظه

 های آكادميك رايافته

 هر روز چند بار متولد شو

 وصله و دمبي

 با من به اشتراک بگذار

 بدرودت را.ی بيفلسفه

 صدها پل دم در در انتظار است

 فرمايي؟چه مي

 

*** 

 

 «اولسايدي»

 

 اولسايدیيين بير كلمه بويانليق اوره

 آلماالر يئتيشردی

 لريندئولر ترک ائدردی پيس عمل

 چای قوياردی قوزونون قاباغينا

 ايتين دوشماني

 سن گلردين بيزه.

 

 ني چوخ گؤرمه جهانا.او بلشويك كلمه

 

 «شداگر می»

 

 بودسوتر دلت يك كلمه اگر اين

 رسيدند،ها ميسيب

 كردند كار بد را،ديوها ترک مي

 دشمن سگ

 آورد،بره چايي ميبرای 

 ی ما.آمدی خانهتو مي

 

 ی بلشويك را دريغ مدار از جهان.آن كلمه
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 محمد زندي
 

 «امقفل»

 

 كشمخجالت نمي

 يك پا دارم

 و پيانو را

 زنمام ميبا تنها دست

 هاستو اينكه سال

 همه چيز تاريكي است

 از نابينا بودنم هم

 شرمسار نيستم

 و شرم ندارم

 كه بارها بگويم

 دوستت دارم

 

 هراسي نيست كه

 فريادم اعتراضي است

 جمهور لبخند راسئيی ركه خنده

 نشانه رود

 املنگه كفش و

 هالل دور سر پرزيدنتي را

 با خود ببرد

 امو قفل

 با هشتاد ميليون قفلي باشد

 پرتاب شده

 ی كهبه سمت رييس دولت

 هيچ كليدی در بساط نداشت

 ترسي ندارم كه بگويم و

 شودفراموش نمي هيچ چيز

 كه بگويم

 همه چيز سر يك نفر است

 شايد تو بگويي

 آمريكاست

 

*** 

 

 «زارباد در نی»

 

 دارندتو را برمي

 به بياباني

 اتی خستگيدر ميانه

 شویپرتاب مي

 به اتاقي

 دور از همه چيز

 فريادت را

 چه كسي خواهد شنيد؟

 دارندهايت را برميچشم

 ایاندازند گوشهمي

 كنندبه تو نگاه مي هاچشم

 تو نگاهي نداری

 آورندزبانت را درمي

 ایاندازند گوشهمي

 هايت راو گوش

 خوردآب از آب تكان نمي

 كنندها جايشان را عوض ميچشم

 شوندها فراموش ميگوش

 زبان دراز افتاده

 دور از همه كس
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 حاال اندامت را

 كنندبايگاني مي

 ستتنت خالي

 ريزنددر نيزاری خاک مي

 كنندها دوباره جايشان را عوض ميچشم

 ، گوش به زنگ صدايي هستندهاگوش

 زبان دراز به دراز

 به كف سرد چسبيده

 زارباد در ني

 كندسكوتت را پخش مي

 

 داردهايت را برميكسي چشم

 هايت راگوش

 زبانت را

 نشاندو تمام اندامت را مي

 اتدر تن خالي

 اكنون

 آواز تو

 زندنيزار مي
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 ناهید سرشکی
 

 «دار بر تابستان»

 

 ! نامت بردن از

  شوم؟ بايد  الل

 نگويم هيچ

 كجاست؟ "ندايم"

  مرا هایعيسي

 ...كسي چه

  ۲۰9 هایزيرزمين و كانتينرها در

  كشد؟مي بند به

 ؟!آزادی... ه.... آه

 ...آزادی

 امسالم مادران

 پدرم

  سكوت و اندوه هاسال داغدار

  اندانداخته چنگ

 گلو بر

  وطنم ایشده  باريك

 ...هاچنگ با

  زنندمي جگرم بر  كه هاييداغ با

 كمر شكنندمي

 

 !آزادی؟ كجايي

  شكر بدون هایقهوه ديگر

 پراندنمي را خوابم

 كشممي نفس فقط

 فرزندانم با

 جمعي دست گورهای در

 شكسته هایاستخوان با كه

 كشندمي نفس ميان در يكي

 

*** 

 

 «غذاخوري چنگال در گیسوانم»

 

 مطلقه غيبگويان

 عيني شاهدان

 در پشت گذارممي را خودم

 شوممي ظاهر

 !بلند و نازک جورابي در

 ستكافي

 بعد برای بگذارم را ظهر از بعد /يك

 را برق لخت هایسيم

 !بيندمي كسي چه

 گفتم شيرين به

 ستخوبي یهديه فراموشي

 تلخ ایرابطه در

 شبي در

 ستفراموشي فردايش كه

 است كيشوتدُن باشد آدم اگر آدم

 !عزيز آدم

 سيب

 است مزهبي/  بادی هایآسياب بدون
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 طارمیسعید سلطانی
 

 «وحیهاي بدون آيه»

 

 به دهانت سوگند

 نامی خامِ بيكه در آن لحظه

 چرخيددر هوای هيجاني كه رها مي

 در فضای هپروت

 ، رمز صدا را وا كردپيش از آغاز زمان

 و به آوازش آورد 

 و صدا روی مسيری كج و معوج خود را 

 برد و آورد و سرانجام به يك واژه تكامل يافت.

 ...ه آمد كه بخواند: به دهانت سوگندواژ

 

 واژه تنها بود

 پوچي و بي معناييو در احساس پر از 

  آميخت به پيشا رؤيادر مسيری كه مي

 های نخستينِ تخيل پرسيد:از قدم

 داني؟من ميچيزی از 

 من چه شكلي هستم؟

 ام؟و چرا آمده

 

 و در آن حال دلش خواست

 آسمان باشد و پيراهن تو باشد

 

 و دلش خواست 

 زير آن آبي آرامنده

 دو كبوتر باشد

 و به پرواز بينديشد.

 و دلش خواست 

 تاب بهاری باشدمِه بي

 روی موهای درازت ريزد

 

 خواست...و دلش 

 

 واژه اما سرگردان

 چرخيديك دايره تنها و تهي مي روی

 رفتو به دنبال خودش اوج و حضيضي مي

 يافت خودش را جاييو نمي

 رفت به خوابي، رؤياييو نمي

 

 در صدايي كه دهانت خنديد

 های خودش را ديدناگهان گمشدگي

 كه سؤالي در دست 

 انديشدبه  فضايي مي 

 آيد.كه  نشانش همه جا  خامش و روشن مي

 خواهدی ميو دلش چيز

 چيزی از نور و صدا و رنگ.

 

 ديد كه آنها جريان دارندو نمي 

 ی رگهايش.در پريخانه

 ديدو نمي

 خندندكه همرنگ دهانت مي         

 ديد كه نورو نمي

 تابداز نگاه تو به دنيا مي

 ديد و نديدو نمي

 كه سؤال از دهن دايره بيرون افتاد

 و رها شد در باد

 ای، زلف درازی رفت دری، پنجرهو به دنبال 
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 دانستكه نمي

 در كجا باز و پريشان است.

 

 خبر توی هوايي كه نه حس داشت نه هوشبي

 سبب سيب جواني را يافت ی بيسايه 

 كه هنوز از كالي

 تلخ و شيرين مي زد

 خَشو صدايش بي

 رنگ و نورش تاريك

 اش لرزان بودمزه

 خاستبرمي ی سرگردانروی بويي كه از آن سايه

 ای پاسخ و معنا را ديد گله

 كه پي يافتن پرسش و لفظ خود

 خوردند.مي به هم افتاده و همديگر را              

 ناگهان بانگ برآورد: 

 يافتم. يافتمش آخر.

 دشمني از معناست

 ها.جنگ از پاسخ

 من كه يك پرسش آزادم

 به يقين دورترين شك پر از فريادم 

ا و تماشای حقيقت همه جا كه صدايم به مدار

 خواندمي

 

 پيری از مرئي و نامرئي 

 ناكجايي و كجايي،آرام،

 پچ كرد:توی گوشش پچ 

 تا كجا پيرو خود خواهي بود؟ "

 و به دانايي ما شك خواهي كرد؟

 ما كه از تابش همخوابگي عقل و جنون در ظلمت   

 ايم سر برآورده شكوفا شده

 ايمآمدهما كه از شب به شكوفايي صبح 

 ما كه زيبايي را ميدانيم

 خوانيم:آشكارا و نهان مي

 هازندگي پاسخ پاياني زيبايي"

 مقصدهمدلي معناهاست

 جوشد.ی آن ميكه صدای تو هم از چشمه

 

 و باران است در جهاني كه دهان تو پر از جلگه

 همدلي بايد كاشت.

 دوستي بايد برداشت.

 

 ماستهاش رها از من و در جهاني كه افق

 كلماتي هستند

 ای از آنهاستكه درازايي تاريخ جهان قطره

 هيكلماتي كه هر از گا

 خوابندتوی يك جمله در آغاز كتابي مي

 خوابانندو جهان را مي

 خواننديا در آغاز كتابي مي

 خوانانندو جهان را مي

 شورند يا در آغاز كتابي مي

 "شورانند.و جهان را مي

 

 و سؤال انديشيد

 ديدمرا هيچ نميمن چ

 اين شكوفايي رنگين را

ی شك و يقين روی اين راه كه در فاصله

 خوابيده؟ 

 

 بادی از سمت سحر برخاست

 و به سويي رفت
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 كه هنوز از دل جغرافي بيرون بود  

 هايشمن در آغاز كتابي كه ورق

 رفترو به دريا مي

 ی تنها راديدم آن واژه

 نت افتاد:كه در امواج صدا آمد و در پای دها

 كه بخوان ما را

 ای دهان زيبا!

 تا جهان شكل پذيرد در ما.

 

 به دهانت سوگند

 كه در آيينه ی آغاز، تماشا را ديد  

 مست زيبايي خود شد خنديد

 اش دامن رنگي پوشيدخنده

 و به صحرا زد

 ها را كه فروبسته و ساكت بودند غنچه

 رسم گفتن و شكفتن آموخت.

 روز آغاز تماشا بود

 با دقت   ل خودش راگ

 ان تو كه زيبايي آغازين بوداز ده

 برداری كرد.گرته

 

 و خوبي باريد آسمان خنده

 اش ريخت به پيراهن توخوبي

 اش در افق شرق شكوفا شدخنده

 و بهار آمد

 و زمين دامن سبزش را پوشيد.

 و ندا داد بروييد و بياموزيد.

 ناگهان آدمي از پيرهنت بيرون زد. 

 دستان پر از سنگ و تفنگش آموخت:و به 

 كه در آن سوی نخستين كُشتن"

 كاشتن را خواهند

 ساختن و نوشتن را             

 و در آغوش گرفتن و فشردن را

 "عاشقي را و در آغوش كسي مردن را.

 

 ست.بادها زوزه كشيدند: جز اين بيهوده

 بادها زوزه كشيدند: به رفتن سوگند

 كه در آغاز جهان

 را پيدا كردراه  

 ی كُشتن برود تا كِشتنتا از انديشه

 كه در آغاز جهان فاصله را پيدا كرد

 و به مفهوم پر از دوری آن دعوت شد

 ی ماندن ومردن را ديدو هوای خفه

 و شكوفايي رفتن و رسيدن را فهميد.

 كشيدند: بادها زوزه

 زندگي چيزی نيست

 بجز از رفتن و در راه رسيدن بودن.

 

 ازجاييناگهان 

 هيجان آمد و پيچيد به پاهايت

 شادی ديدن   

 و دويدن گل كرد

 و جهان درهايش را 

 راه هايش را

 پيش پايت گسترد

 و تو آغاز شدی

 ی ذهن تو بيرون ريختهستي از دايره

 و خودش را به تماشا آورد.

 

 من زني را كه در آغوش خودش از هيجان ميمرد
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 ی همراهي خواندمروی ديواره

 ي را    كه كنار مردیو درخت

 به خريد آمده بود

 نازيداش ميو به آبستني

 به طلوعي ديگر بردم

 كرددر سرش جنگلي از افرا پچ پچ مي

 سوختب و روز به تنهايي يك اره دلش ميو ش

 ای از خالء آويزان.اره

 

 ناگهان حجم خالء پرشد

 اش جاری بودپرشد از رود بزرگي كه پي زمزمه

 درخت از دلش آمد بيرونمردی از سنگ و 

 زدكه خودش را مي

 پرسيدو پياپي مي

 ؟درد يعني چه

 تاول از چيست؟ 

 ست؟فقر آيا مرضي مسری

 

 ی باد و آب شايد از رابطه

 خشمِ شالق فرود آمد و فرياد زد: اين درد، بگير

 

 ی آن روييدعصب از زوزه

 گوشت را حس كرد

 ريزی جانش را ديد و فرو

 رآوردن انگشتانش را ديدو سر از پوست ب 

 كه پر از لعنت و بيزاری

 توی تاريكي سوزان با ميخ 

 روی الواح گلي حك كردند: 

 درد را ديدم"

 "ست.شك اهريمن تاريكيبي

 و جهان شد آغاز

 زندگي شادی و غم را زاييد

 چشمهايت گريان شد

 و دهانت خنديد.

 

 سيبي از شاخه خودش را چيد

 و به دستت داد.

 را ديدی و فهميدی وسوسهی مزه

 خوردنت آمد و گازی خوردی

 سيب لبخندزنان مرسي گفت.

 عدد از جای دهانت جاری شد

 و زمان آمد و با اعداد

 ها را صف كرد.لحظه

 ها در صف طوالني خود چندين قرنلحظه

 منتظر ماندند 

 تا خدا آمد و از صلح سخن گفت

 جنگ غريد:

 كرد من از صلح نگهباني خواهم        

 تا خدا آمد و از عشق سخن گفت

 گويدنفرت آهسته درِ گوش جهان گفت: مرا مي

 تا خدا آمد و زيتون را چيد

 و به منقار كبوترهايت زد

 همه در آه عميقي افتادند.

 عشق فواره زد و روی دو پا چرخيد.

 ای كرد و خودش را خنديدعشوه

 تا خدا آمد و گفت: التين 

 صامت ماندندساكت و همه فرياد زنان 

 دانست: كه فقط او مي

 تين شباهت به دهانت دارد                   

 تين به معنای دهان توست.
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 و دهان تو صدای توست

 و صدای تو همان بوسه و باران است

 كه به من صلح و كبوتر خواهد داد.

 و جهان را عاشق خواهد كرد.

 به دهانت سوگند.

 

 1۳99مرداد  ۲8
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 سوادکوهیقارن 
 

 «نامبی»

  

 كارگری كه منم

 گردای دورهفروشنده

 چرخمدر اقصای زمين مي

 شوند.هايم فراموش ميو بال

 من كارگرم

 در زميني كه هم، صحبت ستاره در آن است

 ها را دارد.وَ هَم تنِ فرو رفتن، در اعماق تاريكي

 امامان و شبانهمن كارگری در انتظار باراني بي

 كه برگردم 

 به زير آبچكِ ايام

 شعر بخوانم و از پاييز بگذرم.

 من كارگرم    

 نهايتای در عمق آفتاب بيگرمازده

 هايم خسته شدندكه شانه

 هايي كه هر روز    اند از تمام دشنامخسته

 كشم.هر روز به شانه مي

دريغ احساس گريه سر به هوُچي زمان نهادم و بي

 در دلم پيچيد

 كه من كارگرم

 رنويسي كه هر صبح شعا

 نا اميد و برهنه بر داللتم

 زنداخم سايه مي

 امدرد سينهگلوله مي

 كولبری كُردم

 كه در بانه يا مريوان

 

 جا كردمسوخت جابه

 های زابل در بيابان

 اجناس اِستوک به شانه كشيدم

 ترياک و دود

 مان شداليموت قوتِ

 و در پاوه تا سراوان 

 گلوله خوردم

 چالدران هایدر دشت

 گلوله خوردم

 ريزان خليجدر عرق

 گلوله خوردم

 آب در خوزستان بي

 گلوله خوردم

 در نيزاران ماهشهر

 گلوله خوردم

 های تهراندر خيابان

 گلوله خوردم

 در اصفهان، به صورتم اسيد پاشيدند

 با خطای انساني خودكار

 در آسمان ايران

 تكه تكه شدم

 و در بهشت زهرا 

 ا به نام من كردند.نام ری بيقطعه

 من كارگرم

بری سوخته بر زميني كه نه هامون ماند و سوخت

 نه دريا

 هاكولبری گرسنه در كمركش كوه

 و فرزند برهنه در جازموريان

 من ايرانم     ايران.
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 روزبه سوهانی
 

 برای ناميدنت

 آورمرا باال مي دستانم

 مانَدها ميالی خطوط و زخمو زمان البه

 

 

 شويمكهنه ميما 

 من و تو

 هاها و خياباندر فصل

 با سرگذشتي ميان برف و آفتاب

 و صدای نزديكيِ پوستمان

 رسدها ميبه دهان ماهي

 

 

 برای ناميدنم

 صدايت را باال بياور

 و بگذار تاريخ

 هادر خطوط ماهي

 روشن بماند

 

 1۳99آذر 

 

*** 

 

 های متالشيبازماندگانِ جنازه

 را باران

 كنندها تماشا ميها و نامجستجوی استخوانبرای 

 و سكوت يك ليوان

 برايشان صدای كُشتن دارد

 

 

 ايدشما كشته

 ايدها انداختهها را به آبو خاليِ تن

 

 

 ماندكه ميآن

 مرگ را زندگي خواهد كرد

 كندرا زندگي مي كه مرگو آن

 ی خاليدر هر دقيقه

 تَنَش را

 بارها بارها و

 ی هزاران ساله بيرون خواهد كشيدهااز رودخانه

 

 حاال

 ساله  های هزارانمردمي با استخوان

 مردمي پُر

 انداز سكوت و باران گذشته

 ها و برای بيرون آوردن نام

 دنبال گلويتان مي گردند!

 

 

 ايدشما كشته

 ايدها انداختهها را به آبو خاليِ تن

 

 1۳99بهمن 
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 دهیفرامرز سه
 

 گفت:مي "بكت"

 ماندآدمي به چاه مي

 "با دو سطل. كه يكي پايين مي رود.

 و ديگری هم پايين.

 

 و من

 : ام!تازه فهميده

 انگشتانِ دستِ راستِ تو

 كوهنورداني هستند

 روند از منباال ميكه 

 ی سنگياز ديواره

 رسند به موهايممي

 كنند از كمرهايشان را باز ميطناب

 گيرندعرق از پيشاني مي

 شوند به دورِ آتشدايره مي

 چای و خرما

 های من استنامِ ديگرِ لب

 ایمورچه

 .*كبكاب
 

 ليوانِ پنج انگشتِ من

 های تورسند به لبمي

 داغ

 های من است.نامِ ديگرِ بوسه
 

 رودراه مي

 یِ دستِ راستِ منانگشتِ اشاره

 از راست به چپ

 از چپ به راست، ميانِ دو لب

 و

 پايينِ دو لب

 آيم از كوهپايين مي

 روی از منباال مي

 باال

 هم باال و باز

 پوشِ موهايمرسي به قله، به برفمي

 "كنم.پرچم را پيدا نميـ 

 : به پنج انگشتت بگو!

 شان را بگردند!هايپشتي

 گردندمي

 ای به زمينزانو داده

 به بهمن و برف

 يكي از آن پنج انگشت گفت:

 گذاشتيم آقایِ راویپرچم را در موهایِ تو جا 

 یِ بهمن ماهدر شبانه

 يازده تير

 اواخرِ آبان ماه

 ابتدای آذر

 و

 "تولد، تولد، تولدت مبارک!"

 

 شومساله ميدارم شصت

 -شوندخاموش مي

 كردند.كه مرا فوت ميهايي شمع

 

 آيي از منپايين مي

 یِ سنگيديواره

 با پنج انگشتِ دستِ راست
 
بهبهان. بهترين خرمایِ كبكاب: بهترين خرمای   *

 جهان.
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 روزبه صالحی
 

 «کلمههاي بیکتاب»

 

 بدانيد و گوش فرادهيد و خاموش باشيد

 تريم.كه ما از شما بر شما آگاه

 قسم به قيچي

 هاها و تيغهو قسم به چكيدنِ خون از تيغ

 كه چون شكستنِ گردنِ گوزن

 ی ببر زيباستدر آرواره

 تريمواژه آگاهو ما از شما بر لزوم قتلِ 

 با تنبورِ رود بخواند نور« آب»وقتي 

 د ماهوربه وقتِ شور بنواز« دشت»و 

 اگر به ذهنِ زنان شكوفه دهد« رويا»

 كه آسمانِ گريختن

 ی آشپزخانه هويداستاز آسمانه

 كه بر بالِ پرنده بنويسد آزادی« آبي»

 كه نامِ ديگرِ سياووشان« سبز»

 رابرِ باتومو رقصِ گيسوانِ درخت است در ب

 اگر نان را« سرخ»

 ی ميزانقسمت كند به تساوی بر طريقه

 ميانِ انسان و انسان

 يابيمما نيك در مي

 ی خونالودهای مردهكتاب

 روزنهای مچاله در انفرادیِ بيكتاب

 ناخنهای بيكتاب

 خورده بر كفِ پاهای تازيانهكتاب

 گرفته در انزواهای نمكتاب

 های شكستهكتاب

 

 كلمههای بيكتاب

 رساند به شادیِ شكرگزاریِ از ماشما را مي

 تريمكه ما از شما بر حيات آگاه

 هاو شما از بركتِ مرگِ اين كتاب

زاييد و كنيد و بچه مينياز از واژه زيست ميبي

 كنيددعايمان مي

 بار و روزی چندين

با مستراح در مستراح از مستراح به مستراح 

 رسيدمي

 ادمانه ببينيداكنون ش

 افيوني نانوشته در خطوط ماست

 ای متبرکسُكری گوارا درصحيفه

 هايي با جلدهای كبود و زَرنگاردر كتاب

 هايي زيبايندكه تابوت

 هايي با صفحاتي سفيدكتاب

 كه هر ورق، كفنِ واژگانِ ممنوع است

 «صدایِ ميرا»واژگانِ آن 

 واژگان جنگلِ سرخ بر لبانِ كوچكِ الدن

 ن رقصيدن زنبور در حوالي اللهواژگا

 هاواژگانِ مسلح به سوسن

 واژگانِ بهشتيِ ستّار

 واژگانِ محمدِ مختاری

 واژگانِ اسماعيل در مَذبَح

 هراس بوسيدنِ ارديبهشتواژگان بي

 پيشِ چشمِ گزمگان

 نشان.واژگانِ گورهای بي

 بخواند با بلورِ ساق« برف»يا وقتي 

 فروردين ی زمهرير در كفشِ رنگينِساقه

 كه حلقه شود بر انگشتِ آب و« ماه»يا 
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 با سبدی از ستاره بر كشتزارِ شب فرود آيد

 گان.و بشكند كبودای نشئه

 بنويسد« خاوران»هنگام كه 

 های خورشيد از خاک بيرون استدكمه

 بازویِ خونينِ بهار را در دهان سگ بنگريد!

 «گل»اگر استعاره شود از « گلوله»يا 

 ريزد از رگِ دستبگ« خنجر»و 

 از قتلِ شاعران

 كه دار از گردنِ محكومانچنان

 يابيميقين مي

 كه ريختنِ خونِ واژگان

 و اين صفحات خالي از كلمه

 ی ابرشما را بر ارابه

 پايان رهنمون خواهد كردبه سعادتِ بي

 تريمكه ما از شما بر آينده آگاه

 ترينانيمو آگاه

 خاموش!پس بدانيد و گوش فرادهيد و 
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 سیدعلی صالحی

 

 

 توانم چطور مي

 گُپ اين چراغ سحرنديده به گُپ

 اعتماد كنم!؟ 

 من بارها 

 جا همين

 همين كوچه 

 در بازگشت به خانه

 ام زمين خورده

 

 كه كوچه تاريك باشد نه اين

 يا يك اتفاق ديگری شايد، 

 بلكه به من گفتند شاعر

 حواس! هي بي

 گاهي آدمي را 

 ی خود آدمي به هچل سايه

 دهد هل مي

 

 مادرم راست مي گفت تهمت عين ذغال است 

 اگر نسوزاند 

 كند...!سياه كه مي

 

ها همان تكه ذغال را من هم دور از چشم زندانبان

 دزديدم 

 روی ديوار دنيا نوشتم:

 جاست درد... همين

 شود با اين چاه تشنهديگر نمي

 ای از هر طناب پوسيده

 فت سخن گ

 گردد بي پير... برمي

 كند خودمان را خفه مي

 

 هي اهل همين كوچه 

 به من حق بدهيد 

 درد دل با ديوار 

 ست تر از سخن گفتن با آدميدرست

 مراوده با باد 

 تر از تكلم با تاريكي...!مطمئن

  



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

73 

 

 علی صبوري
 

 «متبگذار ببوس»

 

 های خيابانيی سگی شبانهزوزه

 شوندكه پياپي شليك مي يهايتفنگ

 هاآژير آمبوالنس

 جيك جيك 

 يك جفت گنجشك عاشق،

 امی گردو در حياط خانهالی شاخهالبه در

 ی نمايان ماه،نيم چهره

 باد بازی سپيداران و صنوبران درعشقهنگام 

 ی همسرمرخسار زيبای دخترم بر شانه

 بيندخواب پسر شاهزادان درياها را مي كه

 ام بر بند رختی پسر همسايههلباس پهن شد

 كه به تازگي جان باخته است

 امير حسين مرادی،

 سعيد تمجيدی،

 محمد رجبي

 های مرگكه در سلول

 زنندبه زندگي لبخند مي

 اهلل زم،ی روحی كتك خوردهنمايش قيافه

 زمين از سيمای كريه واليت خدايان بر

 فقر،

 گرسنگي،

 سالخي آزادی،

 ،هيچ چيزی

 هيچ چيزی

 انگيزد كه شعری بنوبسممرا برنمي

 خودكارم از خشم به خود مي پيچد

 سفيدی كاغد همچنان خيره بر

 اممات مانده

 كلمات مثل مرغي سريده و

 زندبال مي باالی سرم بال،

 ،بگذار ببوسمت

 دلم برای شعر تنگ شده است

 

 1۳99تير  ۲۳

 

*** 

 

 «هاي شیرازجنس تاکستان از»

 ياد عليرضا جباری با به پروانه شميراني

 

 رفتآنگاه كه سخن از اندوه مي

 هايش،اشك

 شدپشت لبخندهايش پنهان مي

 ياران پا سست نكنند تا

 مقابل تاريكي در

 

 به گاه شادماني،

 كردر ميهامان را يكايك پُپياله

 ،ایبه گونه

 ای بر خاک نريزدكه قطره

 مان،هايكوک زخم در

 هميشه سوزني همراه داشت

 

 چاقويي در جيب، و

 آوردبرای تقسيم ناني كه به كف مي

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

74 

 های شيراز بودجنس تاكستان از

  "پروانه"شمع بالين 

 

 1۳99آذر  ۲۰
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 رضا عابد
 

 مان داددريا هول

 ی پخش و پال گذشتيمهااز كنار گوش ماهي

 های ساحل به خانه رسيديمبا شن

 بار پشت به دريانشستيم اين

 چای نوشيديم

 زديمحرف 

 و غش غش خنديديم

 ها راقرار بود فراموش كنيم همه موج

 اما

 های ما هنوز به دريا راه داشتندعصب

 يك به يك آوردند پيش چشم

 هاپارهتخته

 هابطری

 هاكفش

 ها راو عروسك

 

*** 

 

 باران 

 اگر همچنان شالقي ببارد 

 رساند من را مي

 به تو 

 ی دندان ريختهكنار همان كارخانه

 ی پير و كم حرفجادهدر 

 قد چایهای قد و نيمی بوتهو همه

 ی كوهدامنه رج نشسته بر رج به

 ی شيخ زاهدرس بقعهدر تير

 

 رساندمي

 ی چتر ی دستهبه انگشتان تو در لمس بيهوده

ی خشك برا يه رشته بارون"و گفتن از دهان تو: 

 "...ما نذاشته

 رساند! و باز مي

خورده در شهر و ترکهای تشنه به همان حرف

 خيس

 ی تكراری در فاصله

 از نان و دندان

 

*** 

 

 اين ميدان

 انداش نام كردهكه انقالب

 تر از آنستخسته

 دهان باز كند 

 بريزد روی دايره  

 ...ی پرگار راپته
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 علیرضا عباسی
 

  بيايد بانآ

 شود ماه كامل

 سفيد، نه

 هالل، نه

 كشيدهای بر ديوار به وسعت پنجه

 سرخ

 مرگ اندود 

  باد كشد زوزه و شود بانآ

 

 ماه افسرده

 در هالل قلب مادری

  ريخته جانسوز هآماه تمام در 

 در خيابان

 و بيايد بانآ

 ها پادشاه فصل

 

 پاييز چنين قرمز نبود

 چنين خونين بود؟

 و عشق و  رنگ

 هاخش برگخش

 

*** 

 

 ميردمي كهنآ

 تمام خود را برده است

 كشندمي كه را نآ

 مانداش ميادامه 

 تپدمي

 های جوان.روی برگ

 

 اش،مانده بود ادامه

 رفتدر خيابان راه مي

 برگشت به كودكي

 سنگ زد

 ويزانآهای به قنديل

 اشك ريخت بر قناری مرده 

 كمرنگ فتابآجان در ی نيمهبر جوجه

 ترسيد از اتاق تاريك

 راهروهای بلند 

 درهای نيمه باز

 تنهايي، گريخت از

 برگشت

 دست بر خونش كشيد

 زير و رو كرد

 تنش را

 بود در قلبش ای مردهپرنده

 

 سپارداش را به خاک ميی مردهپرنده

 گردد برمي

 به كودكي

 اندازدسنگ مي

 ويزانآهای به قنديل

 

 های ساكت مغموم!ای كوچه

 ايد شما ديده

 ايدشما ديده

 خون خزيده به خانه را

 هاتان سنگين است تن

 های نيمه كارهاز قدم
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 اسداهلل عمادي
 

 «انتظار»

 

 آييمي تازه بهار با كه گفتم

 - شد پرپر شكوفه لب بر لبخند

 نيامدی اما                             

 تابستان، كه گفتم

 سيب، طلوع وقت

 - كرد خواهي آفتاب پر مرا باغ

 نيامدی اما                          

 برگ، غروب در كه گفتم

 - راه از رسيمي پاييز بازیرنگ در

 نيامدی اما                        

 تو، پای كه شايد

 هنوز است مانده برف در            

 

*** 

 

 «بهاري هايبرفابه سمفونی»

 

 !جنگاور؟ مريخ كوبد،مي آسمان طبل بر چرا

 گزيند، خاموشي كه بهتر همان زخمي، زمين

 و ستارگان دشنام از دلمرده

 خويش ابدی سرگرداني از خسته            

 !مغرور انسان ای

 فروبندی، دم بايد

 را، آخرالزماني جنگ بنشيني تماشا به

 جنون از ایكرده آغاز تو كه              

 

 بود، تاريخ تزوير نه،

 خشم دوزخ از ،بركشيده ی«آباد وهم»

 بود، گلي یكرشمه در ما، یشده گم بهشت شايد

 نام بي

 بردگان یهلهله در شدند، خاكستر كه روياها چه

 تدبيربي

 

 اما، اما، كنم،نمي باور

 تنهايي از را جنگل مرگيدق

 هاچشمه فراموشي از را دريا یدلشوره و

 !بهار ای لبخندت، یاشاره به و

 آفتاب برای را هابرفابه سمفوني نوازممي

 را، *«مهتاب سونات» و

 يكديگر با ستارگان نظربازی برای          

 

 .چوکـچوک .چوکـچوک

 خواند،مي شباويز مرغ

 را جهان آواز قرارترينبي             

 

         1۳99 فروردين
 

      
 بتهوون معروف هایساخته از: مهتاب سونات *

 

*** 

 

 «در راه»

 

 و بود راه پايان

 هيچ                   

 زدند ما به حراميان راه در

 رفت يغما به پيراهنم
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 رفت يغما به دفترم و خودكار

 موعود یقلعه به رسيدم چاکچاک پای با

 بود ديوان جشن قلعه، در

 گريختم زدهوحشت

 رفتم دواندوان ایچشمه تا

 ديدم پيرتر  چشمه، آب در را خود

 برگشتم، خانه به وقتي

 ايهام و كنايه از سبدی با بود ايستاده زن،
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 آيدا عمیدي
 

 به را جهانگيرخان ميرزا مرحوم شبي: گويدمي دهخدا

 تهران در عادتاً كه) سپيد یهجام در. ديدم خواب

. «افتاد؟ جوان او نگفتي چرا»: گفت من به و( دربرداشت

 مرگ چرا»: گويدمي كه فهميدم چنين عبارت اين از من

 خواب در بالفاصله و «ای؟ننوشته يا نگفته جايي در مرا

! آر ياد مرده شمع ز آر ياد: آمد من خاطر به جمله اين
… 
 

   ريزدمي خاک بر وقتي خون زيرا

  شودمي بدل ديگری چيز به

 «افتاد؟ جوان او نگفتي چرا»

  

  است فرّار و سنگين كشته جسم

  بودم جوان

 و خواب در شودمي دريده چگونه تَن دانستمنمي

  بيداری

  خودش دوش بر است باری تَن دانستمنمي

  بودم سنگين

  آمدمي صخره و موج برخورد صدای ايستادنم از

  رفتن راه وقت پاهايم و

  رفتمي فرو ماسه در زانو تا

  داشتمبرمي گام سختي به كه همچنان

  پريدممي هاحافظه از

  «افتاد؟ جوان او نگفتي چرا»

  

  بوديم ايستاده هابلندی بر ناچار به ما

 وصف كه است آن از بزرگتر خدا گفتيم ناچار به

  شود

  رفتند فرو هم در كلمات و گفتيم

  دوخت هم به را ما اینيزه چون همهمه و گفتيم

   اكنون

  غباريم ذرات ساكنان

 ... هاخيابان مالكان

  را فرزانه هایدست آن بياور ياد به

  بودند برگشته ريزخون اصواتِ لمس از كه

   بگو و

  داني؟مي چه هارودخانه از بگو

  كشند؟مي دوش بر كه هاييپل از

  اند؟كرده دفن آلودشانگل یحافظه در آنچه از و

  

  را خودش كندمي انكار و گذردمي رودخانه

   شستممي رودخانه در دست نبايد

 پوست زير از را كلمات رودخانه دانستمنمي

  كشدمي بيرون هايمانگشت

  جانا شویمي فراموش دانستمنمي

   وحشيت روح و

  شد خواهد آواره عقيم هایدره در

  

   فراموشي عليه بنويس

  پيراهن جان از باروت بوی رفتن عليه

  هاخيابان از ماندونده هایكفش كندن دل عليه

 ... ترديد عليه

  «افتاد؟ جوان او نگفتي چرا»

  

  بودم شسته خودم خون در دست

   بودم ايستاده خودم فراموشكار پاهای بر

   زدممي تهي یحافظه بر چنگ و لرزيدممي

   كردمي امتكه تكه وطن اخبار و لرزيدممي

  رفتمي فرو استخوانم در صلح ميخ و لرزيدممي

  



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

80 

  «افتاد؟ جوان او نگفتي چرا»

  

  وزدمي جهت شش از اينكه است آتش طوفان

  كنندمي بريان دشت در اينكه است گندم

  شد؟ خواهد تهي خون بوی از روزی رودخانه آيا

  

  جانا كن اضافه امحافظه به چيزی

   نور شعور شبيه چيزی

  تابدمي پيچيده هاینقش بر كه وقتي
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 منشحیاتقلی فرخ

 

 «روزان ما»

 

 بانسوزن

 آمده راقطارهای نا

 دهدشيفت مي

 

 سربازان گرسنه

 گردندها برميپادگانبه 

 رمز شب را

 جوندگان ميمورچه

 

 هايابانچهخغل ها در بآدم

 زنندزنگ مي

 پديدها نادر زهدان حجره و

 

 شاعران حريم شكسته را

 كنندترميم مي

 

 گان دوربين را ميانه داغي نفس خيابانگزمه

 كنندطراز مي

 

 گذردباروت از جان پيراهن مي

 

 خواهرانم

 سوگواری راهای گل حلقه

 ترين تابلو جهانبر غمگين

 بافندمي

 

 تنها پرندگانند كه

 

 .به انقراض رواديد نمي انديشند

 

 گاهبر كمر

 شاهين منتظر 

 مبتالی باد

 

 ها را  برف  بلعيدهراه

 

 ی پنجرهخوردههای كرمالی دنداناز البه

 پرچم آغشته به خون و باروت

 در اهتزار است

 

 كهنه سرباز

 دهدرا قورت مي اشتنهايي

 ناشتا های ناخوش واتاق

 اندبه انتظار مستمری نشسته

 

 ستایچه بازيگرخانه

 ی جهانسرای بي سودهسوهان

 

 ای كاش 

 ايفل

 برج آهن نبود

 ای كاش

 ای كاش

 گذرگاه ميخك بود.

 

 آرام

 آرام

 رومفرو مي

 در درشتي چشمانت
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 هايت راعطر گونه و

 كشممي سر

 

 اين جنگل

 بي  تو

 بي من

 

 كندفرقي چه مي

 بر دل شمال ببارد

 يا بوزد

 های جنوبشانه بر

 

 هابگذار نفس

 سبز بمانند

 بر جنگلي كه نباشيم.

 

*** 

 

 «منشور»

 

 بيدار شو

 بيدار شو

 دشت بي خورشيد

 روداز كوه باال مي

 های آشفتهگل

 بي راه

 بدف به واژگان

 دواير دنده بچرخان

 شكوفه را آشوبي است

 در مزاج

 بگذار آهوان

 ريواس بردارند

 از كمر گاهت

 با آخرين دروغ

 پيچيده مي شويم

 به برگ ملحد انجير

 دار زميني استخورشيد دهان

 كه ايمن نيست

 معشوق

 داركوبي است

 زندک ميوكه بر جام ن

 نقاره بر سبيل سمور

 تالطم جفتا جفت بال

 ای بادخنده فيروزه

 بر گندم خاک

 نه آمدی

 نه شدی

 نه بدی

 ورزای خفته نشخوار بس است

 آسمان از روی مان بردار

 بازی علفها در عشقسايه

 شوندگم مي

 ما در كندغروب مي

 وسوسه آفتاب

 اندپرها ريخته

 هاگل

 اندسرباز جنگل

 رودها

 گيسوان زمين

 رسندبه اقيانوس تن نمي

 فصل گذشت
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 باران گذشت

 برف گذشت

 تگرگ گذشت

 كفايت بارانبه ظالم بي

 گذشتعمر 

 زندگي گذشت

 گل

 به 

 گل

 مزار

 به انتظار

 پير

 شود.مي
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 علی کاکاوند
 

 «ساندويچ ديکتاتور»

 

 راه را باز كنيد

اجازه بدهيد اين تن تير خورده را به آمبوالنس 

 تحويل دهيم

 راه را باز كنيد 

ی سوراخ سوراخ كه اين زن رد شود بر جنازه

 فرزندش دست بكشد 

 شوددست بكشد تا شايد آرام 

اجازه بدهيد اين شاعران به قبرهای تازه راهي پيدا 

 كنند

 اندچرا كه فصل گل و سبزه را از ياد برده

 خوانند.هاست فقط مرثيه ميچرا كه سال

 

 راه را باز كنيد

 اجازه بدهيد اين ديكتاتور را

 دان بزرگ و بد بوی تاريخ بريزيم.به زباله 

 سطل بزرگ زباله

 پارهای لت و با ساندويچ

 هاها و موشها، گربههايي برای گرسنهساندويچ

 ايد بفرماييد:شما هم اگر گرسنه

 ی ساندويچ ديكتاتورته مانده

 با سُس قرمزِ شب مانده

 

 

 

 

 

 «فراموشی»
 

 ظرفها را بگذار روی سينك آشپزخانه

 هايت را خشك كندست

 ها بردارسه قدم به سمت كمد لباس

به سمت كمد  رود چرادر قدم سوم يادت مي

 ایرفته

 پس برگرد

 ات را بپوشپالتو

 كيف را بردار

 عصا را بردار

 كليد را بردار

 در را پشت سر ببند

 ماشين منتظر است

 تمام راه يك كاموای آبي روی دستت

 شود.شود  گم ميپيدا مي

 ایحاال رسيده

 شویپياده مي

 شویاز نگهباني اول رد مي

 كنيمي شيب سر بااليي را نفس زنان طي

 دهيكيف را تحويل مي

 دهيعصا را تحويل مي

 دهيكليد را تحويل مي

 دهي بازرسي كنندپالتو را مي

 بيني خودش را بغل كرده و منتظرت استمي

 داری:مي گوشي كثيف را بر

 مادر به قربانت دخترم!  -

 سردت نشود

 بايد برايت ژاكت آبي را بيارم

 دوباره فراموش كردم
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 آ محققمه
 

 «بیداري کابوس»

 

 شويم بيدار حاال همين

  و نداری چهره تو

 .صدا من

 آويزحلق هاكتاب و

 روندمي تحليل كلمه به كلمه

 چهارشنبه از خياباني در مردم شيون و

 چهارشنبه هر تا

 آشوبدبرنمي را شهر ابری هایصبح خواب

 

 و ندارم چهره من

 .صدا تو

  سو هر از هاصورتك و

 اشاره انگشت با

-مي حواله گورستان و سكوت به را شكسته مردم

 دهند

 

 كابوس اين در

  سوخته كبوترهای

 كوتاهش آسمان از

 كنندمي سقوط                            

 بلند نيزارهای

 سوخته آرزوهای با

 افتندمي پا از                           

 و رودمي باد به خاک

 زارشوره به آب

 

 صدا بي و چهره بي

 پوستم زير

 كندمي قراریبي انساني

 

*** 

 

 «بهار و ققنوس»

  

  

 بينممي عجيب هایخواب

 سُرندمي هم روی زدهيخ ابرها،

 بلورها پشت سوسوزن ها،ستاره

 خواندمي آلودهخون نوک با سيماني خروس

 مرد

 بنددمي وَ كندمي باز را ردايش

 دروغ به را دهانش كه چنان

 !ايران

 كشانده سايه هاخواب تا سياهي

  

 بينيممي آسمان در كه اين

 رسدنمي آن به دست كه است فطير قرص

 خاكستری كوتاه سقف اين پشت

 درخشدمي خورشيد

 ايمكرده دلخوش آسمان اين به بيهوده

 اندكرده كوچ درناها

 اند،مانده هاكالغ

 هايشزدن بال از كه ردايي با

 استخوان مغز تا وزدمي سرما

  

 مينياتوری هایاسطوره

 تزييني قهرمانان
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 اندافتاده اصالت از الگوها

 نيست كافي برايمان چيزهيچ چرا

 نيست كافي هيچكس

 ايمداده كف از هم را خويشتن كفايت

  

 ايمملت حاكمان برای

 یرأ برای                                      

 عدديم دارانسرمايه برای

 مصرف برای                                         

 رهبران برای

 .رويممي مسلخ به كه ايمرمه

 نيست ما دست در ما نان

 اسيريم ما

 گرسنه و

 رفته هایسال برای

 آسوده فضای برای

 ايمگرسنه زندگي برای: ساده

 !ايران                                                   

  

 هاآن

 ترسندمي بلند فكرهای از

 ترسندمي بوسه از و ترانه از

 ترسممي هاسايه از من و

 هاآن

 برندمي حبس به

 كشندمي

 پراكنندمي يأس

 اما،

 شودمي بزرگ ترس دهان در كه كسي

 شودمي بزرگ

 گذاردمي سر پشت را ترس

 !ايران

 خيزدبرمي خويش خاكستر از ققنوس

 بهار و

 زمستان ظلمت از

  



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

87 

 

 مونا محمدزاده
 

(1) 

 

 كنياز مرز كوچك اندام من گذر مي

ات را جا تاريخای از روزهای فسرده و بيپاره

 گذاریمي

 سوی منآن

 خندی.كودكانه مي

 

(۲) 

 

 ودكای سياه

 روسي بود ودكا

 يا من كه سياه

 يا من كه روس

های تنمان را پر مان نكرد تا چالهشان سرخكدام

 خمار پُرشهوت.بيكنيم از مستي 

 ارديبهشت بود.

 

(۳) 

 

 عشق ما

 سراشيبي اوين بود.

 آغوشيهيچ همهای بيمالفه

 دلواپس برهنگي از زنگي چشم

 قرار رژه انگشتانت از پشت شيشه روی تنمبي

 های ناعدلدر محكمه

 و كودكي كه به دنيا نياوردمش.
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 اقبال معتضدي
 

 «نجوا در باد»

 

 ستديری

 امماندهدر سكوت 

 در زميني خلوت

 ی بادهای خسته رابا آسماني كه ته مانده

 كندگاه جا به جا مي

 بادهايي كوچك

 زاربا واژگاني بازمانده در گندم

 كه از قهر داس

 اند هنوزدر امان مانده

 زايدطوفان، آذرخش مي

 اما اين بادهای نحيف

 رمق راكلمات بي

 كنندنجوا مي

 ثيرأتواژگاني ترسيده و بي 

 واژگاني بي رمز و راز

 آيندكه نه به كار شعر مي

 نه جان و جهان را

 كنند شيدا مي

 ...ست در سكوتديری
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 رضا معتمدي
 

 بوشهر

 بوشهر را ديدم

 پريشان بود          

 بر بستر طوفاني از تاريخ سرخ و 

 آفتاب زرد                                        

 و مانده بود از راه

 هاها و كومهخانهبا 

 ور در بادهای شعلهو كوچه                         

 

 بوشهر را ديدم

 گرييدم آشفته ميه رو سوی دريای به

 هايش راو گيسوان نخل

 های خاكستریدر هرم شرجي

 ريختم ميه به                                     

 دادو ناله سر مي

 ز اعماق درياهای طوفانيا                    

 و استخوان خشك اندام بلندش را

 ريخت بر دريامي

 همراه تور و قايق و پارو

 های كفاش را از دهان خشم كوسهتا طعمه 

 به چنگ آرد،                                      

 اش را گم كند در آبهای شور.و هستي

 

 بوشهر را ديدم

 رفتدر شعله طوفان سبز آبها مي

 های موج و خيزاب مدام كفو كوهه

 های سنگي سبزشاز شانه

 ريخت.فرو مي                                      

 

 بوشهر را ديدم

 با دامني سرشار از گلهای شيپوری

 های ماسه و ماهيدر كوچه

 زد.قدم مي                                            

شروهای تلخ را  ي سرخ و ويرانيو با گلو

 خواند.مي

 

 بوشهر را ديدم

 در ظهرهای شرجي تبدار

 در عصرهای آبي غمگين

 بر روی خواب راحت دريا

 های بلند نوردر چشم سبز پنجره

 و در هراس نازک نيلوفری غمگين

 ها.در دامن گلدار هشتي

 

 بوشهر را ديدم.

 بر بستر تاريخ تاريكش

 پريشان بود.                                      

 دادو ناله سرمي

 های گاز و خوناز اعماق سوزان جهنم

 و بر پرند نيلگون آب

 جاری بود.                                         

 با بوی نفت و ماهي و قايق

 در روزهای شرجي تبدار.

 

*** 
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 «مرثیه»

 در سوگ عليرضا اسپهبد

 

روی من هگرفته و تلخ است اين هوا كه روب

 ايستاده است

 اندبا ابرهای پريشانش كه ابرو در هم كشيده

 های آدمياني كه گريانند.اند به شانهو تكيه داده
 

 گرفته و سرد است

 گرفته و تلخ است، اين هوا

 كه تابوت اضطراب آدميان را در برگرفته است.

 در هركجای خيابان

 ناباوران گريزان از مرگشمار چشمان بي

 كنندبه قامت پيچيده در كفن بوم و رنگ نگاه مي

 های آدميان آرامكه روی شانه

 به خواب رفته است                                    

 كندو فكر مي

 شود دانايي جهانچگونه مي

 و شكل آزادی را با رنگ 

 بر بوم تصوير كرد.

 زمين.ی و جهل را زدود از چهره

 

 تابوت را 

 كماني گريان در بر گرفته است.رنگين

 و ابرها 

 بارند.ابرو كشيده در هم مي
 

 سيگار پشت سيگار

 كاهداز اضطراب خاک نمي

 های پنهان از همو آدميان با چهره

 كه خاطرات قديمي را 

 ريزند.پچ پچ كنان به خيابان مي
 

 گرفته و سرد است

 كماني تاريك است.اين هوا كه تابوتش رنگين

 هاشان راو آدميان نفس

 كارنددر باد مي

 نشانند.های سپيدشان را بر خاک ميو گل
 

 نه اين هوا حرفي برای گفتن دارد 

 اندنه ابرها كه ابرو در هم كشيده

تنها انبوه آدميانند كه سايه وار رو به غروب 

 اندايستاده

 زنند.را فرياد مي« برابری»و « آزادی»و واژه های 
 

 ناقوس نيست اين

 های آدميان استصدای شيون و ضجه

 كه هرم هوا را پر كرده است.

 و رنگ سرخ جنون را 

 با بوی سدر و كافور

 های خاک پاشيده است.بر پشته
 

 ناقوس نيست اين

 نگاه مضطرب آدمياني است

 اندجا كنار درختان ايستادهكه جابه

 ی خاموش را نگاهو خواب جاوداني پرنده

 كنند.مي

 و گاه گاه

 زنندسيگارشان را دوباره آتش مي

 دهندو تكيه مي

 های مضطرب همبر شانه

 زنند.و زار مي
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 حمیده منصوري
 

 «براي رومینا»

 

 عريان شو

 رخ بر تاب از مردان جهل

 و در آغوش پنجره

 ات راهایِ نورَسپستان

 ،به آفتاب

 ات راهای روشنران

 به نوازش باد بسپار

 چشمانت را ببند

 بگذار بهار بر لبانت

 بوسه زند

 هِي بوسه زند 

 

 

 1۳99خرداد 

 

*** 

 

 بشنـو اين فريادِ خون است

 ماسيدهآ ونـدِآخروشي ز 

 است بسته دهان كه نجاآ

 اندها در تنگنای گفتنچشم

 دريغ از سرشك اميد

 در نگاه واپسين تو

 های مادريغ از سستي دست

 .در التيام زخم
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 موسويحافظ 
 

 «توفان»

 

 ها ها و نئوننور چراغ

 . هابر آبچاله

 اشباح، 

 ها،سايه

 ها،ی بانكهای شكستهشيشه

 ها.اداره

 

 ها ها ساعتها ساعتساعت

 . هاخوابند عقربه

 

 اكنون چه ساعتي از شب 

 پاييز  دومِ ماهِ اكنون كدام روزِ

 ...اين برگ ها چه وقت

 ...توفان چگونه

 ...ها كِيخون 

 

 ی عزيز !خواننده

 ؟ يد ناآرامي اكنون چه معنايي دارددانشما مي

 ها ها... يادتان هست ؟... در كتابدر كتاب

 ها ذره ذات ناآرامِ

 ها سياره قرارِشيدا و بي جانِ

 ...هاها... اطلسها... كهكشانقاره جابجاييِ

 ها ساكن ناسكونيِ

 ! ناآرامي؟

 ... هااين

 كسي نيست ها هيچبر فراز بام

 ...هاكسي پشت پنجرهاكنون هيچ

 

 ها ابردوده

 آن باال 

 سياه 

 سياه  آسمانِ

 ...خوانَد از كجاو جغدی كه معلوم نيست مي

 

 توفان چه وقت گذر كرده است؟ 

 !باريده است كِي اين همه باران؟

 

 ها ها، بر آبچالهنور چراغ

 خيابان  هراسِ چشمِ

 چشم  پايي درونِ

 ی تاريك حفره درونِ چشمي

 

 ! تاريخ؟

 

 نه؛ تاريخ نه 

 ، مثل همين امشب تاريك

 ، مثل همين ديروز تاريك

 ، مثل همين فردا تاريك

 

 ! ببخشيد آقا

 ؟ توفان اينجا بوديد شما در ساعتِ

 ...ها روان بودندها كه بر دوشتابوت

 ... هابالتكليف در سردخانه ارواح مردگانِ

 ...های گورستاندهانهجواز، در بياجساد 

 ...هااين
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 ...در دفتر مشاهدات شما

 

 ؟! تاريك

 . تاريخ نه

 مثل همين امشب 

 مثل همين ديروز 

 

 ؟!!!مثل همين فردا

 

 1۳99پاييز 
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 سیامک میرزاده
 

 «ي آزاديپنجه»

 

 اش....برابریای كه نخواهند بيبه لحظه

 

طريقم آرش گنجي و سه پيشكش به رفيق هم

، يف ِ دربندم ؛ رضا خندان مهآبادیشررفيق ِ 

 بكتاش آبتين و كيوان باژن

 

 

 اماز گنگ رُقعه سوی بنارس نوشته

 اممس نوشته تعليقي از طال به تنِ

 

 سرو رسمِاشاره، به يك نامه، با زبانِ

 امبند به نرگس نوشتهچشم از پشتِ

 

 ی گوزنی پلنگ كه بر مازهچون پنجه

 امحوادث نوشته را بر اسبِ تو اسمِ

 

 ی تو را...آزادی!  ای نيامده! آوازه

 امحس نوشته سينه با نَفَسِ ...بر لوحِ

 

 روزگار تورا دُرُشت به ديوارِ نامِ

 ام!!!ی خالص نوشتهنوبَرانه با خونِ
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 هرمز ناصرشريفی
 

 «آيا از پدر من، خبري داري؟»

 

 كنمكس را خبر نميهيچ

 اوضاع خوب نيست 

 پرونده بفهمد اگر قاضي

 توانم برگردم به هفت، هشت سالگيديگر نمي

 بخوابم در اتاق بغلي وُ صدای پدر بيايد 

 ات دارمتواند بگويد دوستپدر هم نمي

 تواند، نمي

 يواشكي

 اش بتكانداش، و خاک را از لباسها را از تنخون

 يا 

 شنبه شب شود وُ اوسه

 ی آخر را باز كندپنجره

 و شب 

 هايش بريزد، از دست

 نه، 

 كنمكسي را خبر نمي

 اوضاع خوب نيست

 شايد

 پدر خواب مانده باشد، در اتاقش

 و يك روز صبح

 با بوی درختي،

 بيدار شود وُ به چيزی بگويد؛ زيبا

 ترسم، بفهمممي

 چيزهای زيادی هست، برای از دست دادن 

 بايد، 

 يواشكي، 

 بزنم بيرون

 كنمنه، هيچكس را خبر نمي

 باشند ها نرفتهشايد هنوز لباس شخصي

 اوضاع هم كه گفتم، خوب نيست

 بايد

 تا پشت درِ خانه بدوم 

 هفت هشت سالگيوُبرگردم به سي

 شايد 

 قاضي پرونده، پير شده باشد

 و من 

 بفهمم كه پدر

 خبر، خوابيده است.دورتر از كدام درخت، بي
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 افسانه نجومی
 

 ای از ابر از سطرها گذشته

 ای از توسترباعي نيمه

 ی ديگرت قصيده نيمه

 هاشعری زنانه كه از نيلگوني لب

چيند تا تابد و از ابر لحن از مكالمه ميبه ذائقه مي

 از بخار واژگون شود به سمت اساطير

 های گلوگيرصامت

 های سر به هواواج

 اندهای گزنده گرفتهكوتاهي از تلخي ها،مصوت

 زان به صدااز ناگهان هجاهای آوي

 در عميق خون گرفتن اين قاب

 تا روزی از روزگار عجيبي است بگذرد

زخم بتاباند و از گلوی خيابان ساطع شود از 

 درختي

ست در آفتاب كه از چند تكه پرنده قارقار كالغي 

 شمولجهان

 های شديد با عصب محدب اسطوره

افتد پرد به ذائقه ميشهودی كه از ذائقه مي

 تصاعدی

 دارم از مشاهدهه برميكلم

 از شديد 

 از گشودن 

خاكستر در شديد بيفتد  ميخكوب گرفتن 

 ست پر از الحان مكسر آويزانتاريكي

 با تای تأنيث ممتد در جذام خالكوبي استخوان

چگونه از كالم، كالف به استعاره بپيچانم كه يك 

های اش رد آبسرش از خيابان و هزار مردمك

بياورد از تاريكي، عصا جهان كج بزند، نيل 

بچرخاند، موسي ديگری حلول كند، رابعه برگردد، 

تر رباعي رگ بزند، فواره بگيرد خون بچكد، بنفش

فواره از فوران وفور واژه بتاباند سمت كالم، 

چگونه؟! آغشته گرفته بودم و از آفتاب ترسيم 

زد رسيد و در نارسايي تمثالي، تمثيل ميعقربه مي

روزی شناور است و روزی آويزان به كبوتری كه 

ست در خطوط مقطع پنجره. آينه برگرداندن اشارتي

به سطح، به متالطم خيره شود در جنونِ 

ی كاغذی در هوای مسطح هزار و نوشتهدست

يكشب واضحات، اين گونه فروغ از مشاهده 

ای، بلوط آوردم، از افق، از انحنای روايت مرده

وری هذيان شناور در بتاباند، خاكستر بگيرد به ش

 متن.

 

 14۰۰فروردين 
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 علیرضا نوري
 

 «ذکر معموالن، آق قال، پل دختر، سوسنگرد»

 

 چندان بهار

 كه عقرب دُم بجنباند

 هم از آن روی كه  بر سينه مَقَر گرفته

 هر آدمي شطي از  پهن

 باران بزند

 كمان كشيده به كين

 صدای جر خوردن در خَمِ چرخِ چاچي

 عوضي نكشهييييي نكش 

 اذان ظهر به افق تهران

 تهرانِ ظهر به افقِ شبي دويست

 خونه از خودم سيصد

 قسّام سعادت كو

 اينك با دست های بسته 

 سر بر سرير گِل

 چه سان برای تو گريه كنيم

 چگونه با كلمه پل پل پل پل بسازيم

 كلمه مرده است

 وقت اليروبي تهران است

 تاش ورگ از دهان درآيد

 وقتِ آهوستكه وقت 

 نحرِ آب 

 خنجر به گلوی علف

 زبان كشيده برون از قفا

 نام كدام از شمايان رود بود

 كه از سينه اش اسيد رفته باشد

 يا خاک بود

 خون و گلوله و بعضيآغشته به آب و

 ]جنگ نعمت است[ 

 كسي از آب ها نيامد

 غول جادو كو؟

 بعد از اين قسم به چي بخورم

 به كي

 ته رفته رفتهآب رفته رفته رف

آب رفته رفته رفته رفته رفته رفته رفته رفته آب 

 همه را با خود برده است

 ] اندوه لبنان كشت ما را[

 چه كسي بر شمع چشم های ما شاشيد

 اگر آفريدی "مرا برای چه آفريدی"

كه نامي اگر بود بنامم بنامم بنامم رفته رفته آب همه 

 را با خود برده است تهران

 فته در سينه در تن جدب شدآن عقربِ خ

 كاری كه ما نكرديم 

 باران كرد

 خون های ريخته در وليعصر بخار شدند

 بخار شدند

 ريختند

 ريختند

 همه را با خود بردند همه را

 گِره به گريه مي زني

 ماه

 هاات ميان آباه من صدای گريه گريهم

 هاتف به آب

 هاتف به آب

 نه

 شودآب زياد مي
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بُكُش هر صدايي صدايي گفت ميتف به گلويي كه 

 ی تلخ ايستاده استكه در لحظه

 رفته رفته آب

 تَكرار مي كنم]

 [تَكرار مي كنم

 كردادرار مي

 كردتَكرر ادرار مي

وقت استخوانم را آتش نزدم بگيرم چرا من هيچ

 پيش چشمم درد بگيرم

 چرا استخوانم را  با چاقو تيز نكردم نكردم

كرده كرده كرده كرده  سلطان انگشت در من كرده

 كرده

 ام هرگز چرادرد نكرده

هزار و سيصد و هشتاد و هشت روح ويران نبودم 

 نبودم در اين تنگ سالي و خف خفه

 بگيران مرا

شان ني كه در قلببزن آتشم با صدای صدای زنا

 شهر مُرد

از اين چرخ چاچي چه خيزد به وقت هزار و سيصد 

فته رفته رفته و هشتاد و هشت سالِ خون مرتضا ر

 رفته آب

 دشت را روی سرت بكش و نخواب

 دهانش بريز برو توی آب و خون قاعدگيت را در

 بيا بيرون و خون قاعدگيت را در دهانشان بريز

 يك پايت را بگذار اين سمت كوه

 پای ديگرت را آن سمت كوه

 و خون قاعدگيت را بر دهان شهر بريز

جنگيديم االن بايد ما اگه با دشمن در سوريه نمي ]

 در همدان و كرمانشاه مي جنگيديم[

 ويراني نام ديگری نداشت

 فقط ويراني

 بَهَل كه اين شب تلخ 

 بي پدر اين شب 

 العيني در استخوان های ما فرو شدبه طرفه

 كرد و نام پدرانمان را به استعاره ای بدل 

 شود نجيبانه پير ميا ين آدمي كه در ما

 آيد از دهان بيرون مي ا به رسم معهودفرد

 و اگر چشمانش خسته بسته باشد 

 چون روزگاران ماضي

 العيني به طرفه

 به ديكتاتوری در خاورميانه 

 بدل خواهد شد

 بهار چون بود به وقت گلو؟

شايد كه استخوان روی استخوان تنبار كنيم و آتش 

 بزنيم

 ای رفته رفته رفته آب تهرانبوی استخوان شنيده

 با خود برد آب همه را

 شاعرانِ قرن بعد

 هر وقت بخواهند از آب بنويسند

از خاک و خاک و خون و خون و خاک وخون و 

 ماه و خون و خاک و خون و خون 

 كاری كه ما نكرديم باران كرد

 های سدماه رفته توی توربينسالم به 

-ها و نردهها و بوتهسالم به ماهِ گير كرده الی سنگ

 ها

 هاها و رفتهها و رفتهو رفتهها سالم به رفته

 از شانه چرا بتكانيم ماه را

 بتكان

 بتكان

 بتكان
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 تكد از شانه ماه ماهنمي

 ماهِ چارچنگوليِ خميده از تقاص 

 ی باللای چون سنگ بر گردهكلمه

 شكوهِ مرگ را نه سبب ريختن تن بود

 بوی نارنج در زفاف

 آيا

 قناری غمگين 

 زدبرای پايان تهران سوت خواهد 

 فلفل بزن به اشك

 به كلمه

 به رفته

 به رفته رفته

ای در آخرين بخش رود داشتي عزيزم عزيزم خانه

 عزيزم

 

خوابن، اونيكه كيليدو ايجوری كرد كجاس، لعنت ]

 به اين زندگي[

 آدمي كه تنش را برده باشند

 تواند دست به قلبش بكشدچگونه مي

 كندها در اين قلب درد ميبگويد جای خيلي

تواند روبروی آينه از خويش وحشت ونه ميچگ

 كند

 آدمي كه تنش را برده باشند رفته رفته رفته

 چگونه گريه كند

 و بعد آنقدر گريه كرده باشد

 كه روبروی آينه بگويد گريه بس است

 بلند شود

 گوشت و پوستش را بپوشد

برود معنای واقعي خيابان را به خيابان بدهد رفته 

 رفته

 واقعا دوست بداردبرود زن را 

 برود برود برود 

 هايش را از دهان ابليسِ شَل بيرون بكشداستخوان

 شودباران خودش تمام مي

 باردبه بهاران نرم مي

 به پاييز 

 باردنرم مي

 آه اينگونه بود ای كاش ای كاش 

ولي زندگي زندگي زندگي زندگي زندگي رفته 

 رفته رفته

 زندگي زندگي رفته رفته

 هزندگي رفت

صدا صدا صدای اشك و آه و درد و داغ و مرگ 

 و مرگ و ماه و ماه و مرگ و مرگ

صدای خاک و خون و آب و خاک و ماه و خون 

 و خون و آب و ماه و خاک و آب و خون و خون 

صدای رفته رفته خاک و خون و رفته ماه و ماه و 

 خون و خاک و رفته رفته ماه و ماه و ماه و ماه
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 کانون داستان ـ به قلم نویسندگان عضو
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 هاجمعی عروسسفر دسته
 قباد آذرآیین                              

 

 ترین عروس،سفیدـ گیس شاناست... چند روز پیش از حرکت، یکیشان حاال دیگر یکی دو تا  اتوبوس کم

جفت  ست کاری ندارد غیر ازهاآخر، او سال شودخرج میـ بانی کار و مادر اند عروس بزرگهاسمش را گذاشته

؛ تدارک اتوبوس ارزان مدهچم و خم کارها دستش آزدن به گورستان بزرگ شهر. حاال  و جور کردن سفر و سر

 ها... و چانه با اتوبوسدارها و راننده و چک

 

زند، سر افتد. آن وقت، تلخ لبخند میهای خودش میبیند، یاد جوانیی جوان را که میهاعروس بزرگه، عروس

یند بها بعد میهای جوان را سالهایش، عروسبندد و پشت پلکچرخاند، چشم میو تن به چپ و راست می

پوسیده، پوستی لباسی رنگ باخته، چرکمرده و تارو پود  اند؛ تکیده، پوشیده درکه مثل حاالی خودش شده

هایی که رعشه دارند  های استخوانی، دستگرفته، گونه های غارشیده روی مشتی استخوان تُرد، چشمچغر، ک

 کند...أیید میهای مخاطبی ناپیدا را تخورد، انگار که دارد حرفو سری که بی اختیار، یک بند تکان تکان می

های خودش کنکاش ای در جوانیتصویرها، به دنبال بهانهفکرها و عروس بزرگه برای فرار از هجوم این جور 

 ماسد...هایش میها روی لبخیلی زود لبخند گذرای یاد آن سالکند. می

 

چه ستاره داشت و قایم کرده بود، پر و پخش کرده بود دور و برش... عروس بزرگه دیشب تا  دیشب، آسمان هر

های دور و نزدیک زنگ های عروسوقت داشت به گوشیشته بود؛ تا دیردم دمای صبح چشم روی هم نگذا

ها . یا صداهایی تهدیدآمیز، وسط حرفرسیدشد. صداها خوب نمیها به سختی برقرار میزد. خیلی از تماسمی

ـ محل  ها پر بودـ که گوشش از این خط و نشانکه قطع بکند. وقتی عروس بزرگه آمدند روی خط می

رسید... کردند که صدا به صدا نمیکردند. یا کاری میها را قطع میمزاحم تماسگذاشت، همان صداهای نمی

های ارتباط بسته وقت تمام راهها را هم کرده بود... هیچدند، عروس بزرگه فکر این جور وقتکورخوانده بو

 شوند...نمی

 

ری که انگار هزارکیلو شده های لرزان و سها دید! ... خیس عرق، با دستتوی چرت کوتاه دم صبح، چه خواب

 هایی این جور دردناک ختم بشود...چنان روشن و غرق ستاره، به خواب کرد شبیفکر نمی از خواب پرید... بود،

ی سفر را بگذارند برای یک وقت دیگر؟ اگر برنامه ها و بگویدزنگ بزند به تک تک عروس کرد؟چه باید می حاال

کی، چند تا پشت سرهم؟ شان بدهد؟ بگوید خواب بد دیده، آن هم نه یبپرسند چرا عروس بزرگه؟ چی جواب

یری، توی دلشان البته شود بگویند پاش. رویشان نمیگذارند به حساب خستگیشود؟ نه، حتمن میباورشان می

ن اند...اصلن صالح نیست توی ذوقشا.چقدر انتظار چنین سفری را کشیدهگویند...نه دیگر دیر شده..همین را می

 بزند...   

های بزرگ سیاه بر سر، توی چند تا از میدان تور ها، پوشیده در لباس سفید عروسی،حاال روز شده و عروس

سوز سردی  ها هستند...یدن اتوبوسو چشم به راه رسپایند ؛ مشتاقانه با بی صبری، راه را میاندشهر، جمع شده
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کنند و میدان زنند، ذوق میشوند، کِل میها که نزدیک میاتوبوس سردشان نیست... ها اصال اما عروس آیدمی

انگار  ...دهندروند و دست تکان میها میگذارند روی سرشان. شادمانه تا وسط خیابان به پیشواز اتوبوسرا می

 های تازه...بازیاسبابهایی منتظر رسیدن بچه

 

ای به حال خودشان هاشان، چند دقیقهخوانیها و ترانهکردنها و ورجه وورجه ها و کف زدنها را با شادیعروس

در  ها همآن ها ندارد...شان دستکمی از عروسزدگیم سراغ دامادها که شادمانی و ذوقرویگذاریم و میمی

 اند تا  کی صدای عروس هاشان را بشنوند...گوش تیز کرده. گورهاشان قرار و آرام ندارند

 "بچه ها؟ ن،پس چرا دیر کرده "

 "آن حتمن...می ها...یه کم طاقت بیارین بچه آن...می آن...می "

 

ها، بی قرار، از روی عروس ها الک پشتی...ان، فرش ماشین است و حرکت اتوبوسهای منتهی به گورستجاده

 کشند...؛ توی جاده سرک میاندهاشان پا شدهصندلی

 افتادیم!کاشکی زودتر راه می -

- ............................... 

 ایستد کنار رانندهرود میشود میعروس بزرگه از جایش پا می

 خسته نباشید آقای راننده. -

 ممنون عروس خانم. -

 ...ایببخشید، راه دیگه -

 دود توی حرف عروس بزرگهراننده، کالفه می

بر و بیابون رو مث کف دستتون  اینهای راهها و کورها عروس خانم؟!...شما که تموم راهشما دیگه چر -

هر راهی بری همین جور شلوغه و جای سوزن انداختن نیست، چه پیاده چه  شناسین. این روزها ازمی

 "سواره

که دو طرفش فرش ماشین است و کند به جاده اند حق با راننده است... نگاه میدعروس بزرگه می

زنند زده کف میها ذوقروند، عروسها جلوتر میو اتوبوس شودهر وقت راه کمی باز می رهگذرهای پیاده...

 کنند.ها را شیر میو راننده

 

 کند تا چشم کار می اند به میدان بزرگ جلوی گورستان...ها رسیدهاتوبوس

 گور است و گور و گور...

حرف خودش بلند  بعد به "برکت! خدا بده "گوید:دهد و رو به دیگری میان میها  سری تکیکی از راننده 

 خندد...می
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ـ  اندهاشان پا شدهنرسیده به گورستان از روی صندلی که ـ هااند که عروساتوبوس ها هنوز جاگیر نشده

چند نفر، با  پرند پایین و هرها میزنند، از اتوبوس، کنار میدهند، با قیل و قال همدیگر را  هل میبی قرار

کنند به ای از گورستان شروع میی را در آغوش بگیرند، رو به قطعهکسهای باز، انگار که بخواهند دست

 دویدن...

 

کشد بعد گله ادی کوچک خاک گورستان را جارو میاند به گورها که یکهو، اول گردبها تازه رسیدهعروس

زور  کشند...شوند و به آسمان تنوره میرسند، یکی میهم میبه گله، گردبادهای دیگر...گردبادها به 

 بندند.ها و درها را میروند توی اتوبوسها  تند میراننده لرزاند...ها را میگردبادها اتوبوس

 

کنند و توی هاشان میبان چشمهاشان را سایهدست .شوندپیاده می هاشود، رانندهگردباد که آرام می

 ...ها هیچ  نشانی نیستاز عروس گردانند...یگورستان چشم م
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 «رها در باد»ی  بخشی از رمان منتشر نشده
 غالمرضا آذرهوشنگ

 

1 
 

ای عصبی تبدیل ای که به فریادی بلند ختم شده بود، حاال به مشاجرهپرم. صدای ضجههراسان از خواب می

آمد. از پشت دیوارهایی ـ از جایی دور میشناختم که صاحبش را نمی ـشده است. صدای ضجه و فریاد 

توانستم حدس بزنم چند اتاق با اتاقک من فاصله دارد و در کدام سمت ناشناخته، که من حتی با تخیلم نمی

بردند. و من حدس ها باال و پایین میجعرافیایی آن قرار دارد. از بس که مرا دور خودم می چرخاندند و از پله

قف شوم و به اتاقی کشانده شوم که کسانی ای متوخورم تا در نقطهای بسته قیقاج میزدم که در دایرهمی

ها بود. چرا که من هم مدام در انتظار کشیدند. انتظار شاید تنها وجه مشترک من و آنصبرانه انتظار مرا میبی

آور و انتظار شنیدن صدای کسی که انگیز و هراسبودم. در انتظار باز شدن در آهنی اتاقم با آن صدای نفرت

، کورمال کورمال راه بیفتم و در سرم بندی محکمو من هنوز به خود نیامده، با چشم”ه بیفت.را” آمرانه بگوید:

شود هزار غوغا باشد که این دفعه چه چیزی انتظارم را خواهد کشید. انگار همه چیز در جهان با انتظار شروع می

نیست. مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد  تر از انتظارتر و ابدیرسد. انگار هیچ چیز ازلیو در انتظار به پایان می

وقت از آن رهایی نداریم. در هر کجای جهان که باشیم؛ در این سوی کشیم و هیچکه ما این همه انتظار می

 ها.ها یا آن سوی آبآب

محمد و زنش که دوباره رسد، صدای جانحتی این صدای مشاجره که اکنون از جایی خیلی نزدیک به گوش می

توانیم پایانش را به درستی حدس کدام نمیکنند، ما را در انتظاری قرار داده است که هیچو مگو میبا هم بگ

خواهد به این موضوع فکر کنم. سرم مَنگِ منگ است. سردرد امانم را بریده است. احساس بزنیم. دلم نمی

ترسم. باز کنم. از نور بیرون می هایم راخواهد چشمخورد. دلم نمیی سر تکان میکنم مدام مغزم در کاسهمی

گذارم و آن را به هایم را از هر دو سوی روی گیجگاهم میکنم. دستدر تاریکی آرامش بیشتری احساس می

ام که این نوع مالش چرخشی های ساعت. به تجربه دریافتهدهم، چرخشی در جهت عقربهآرامی فشار و مالش می

هایم را به گردش در آورم. نوعی شکلک ن پیشانیم را باز کنم و فککنم چیکند. تالش میکمی آرامم می

خواهم تجربه کنم. کسی بهم توصیه کرده است اگر این دانم فایده دارد یا نه. اما با این حال میمسخره. نمی

 شود. حرکات را انجام بدهم از شدت سر دردم کاسته می

 "بیا. اینم قُرصِت."

گیرم و قرص را ادل است که با  لیوان آب باالی سرم ایستاده است. لیوان آب را میکنم. عهایم را باز میچشم

 دهم.  اندازم و به ضرب آب، آن را قورت میفوری به دهان می

 "یکی دیگه!"

گذارم. عادل پتو کنم که دوباره بخوابم. سرم را با احتیاط روی بالش میخورم و تالش میقرص بعدی را هم می

 شود. دارد و از من دور میکشد و لیوان را از پایین تخت بر میهایم که بیرون افتاده است میرا روی شانه

 نشینم. شوم و روی تخت میخیز میگذارد. دوباره نیمفایده است. مگر سر و صدا میخواب بی
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حمت برای این و چیز بگه بابا گندش رو در آوردی. آخه چقدر مزامحمد بی همهره به این جانچرا یکی نمی"

 "اون. اگه خیلی مشکوکی طالقش بده و خالص.

 "کنه. ممکنه به خود ما هم شک کنه.فایده است. کار رو بدتر میبی"دهد: عادل از آن سر اتاق جوابم را می

کند. از توی ساک دستمالِ مخصوصِ روم. عادل دارد چای دم میشوم و به سراغ ساکم میاز تختخوابم جدا می

شود و بندم. این طوری زق زق سرم کمتر میآورم و سرم را با آن محکم میخاکستری و خالدار را بیرون می

 کنم. تری میاحساس آرامش بیش

و از  "رم یه دوش بگیرم.تا چای دم بیاد، می"گوید: اندازد و میدارد و روی دوش میاش را بر میعادل حوله

 اتاق خارج می شود. 

محمد و زنش دیگر به گوش . اتاق خلوت است و سر و صدای جانکشمگردم و دوباره دراز میمیمن هم بر 

کشم و خودم را الی ها تذکری داده است؟ بعید است. به هر حال پتو را روی سرم میرسد. آیا عادل به آننمی

 روم. ء یی سکرآور فرو میگیرد. در خالکم آرام میکند و سرم کمثیر خودش را میأپیچم. قرص دارد تآن می

جا، جا و آنشود. همه جا تاریک است. اما نه! اینشوم، دوباره همه چیز در سیاهی آغاز میخمار خواب که می

شد دانم چرا اتاق نور ندارد. نور مزاحمی که یک لحظه هم خاموش نمیهای نازکی از نور هم هست. نمیباریکه

برد. حاال چرا قطع شده است؟ در هر صورت باز هم حساب دستم در میو حساب روزهای سپری شده را از 

دانند. اما نه، زند که شاید المپ سوخته باشد و آنها نمیها در دستم نیست. یک لحظه به سرم میروزها و شب

ه خواهند غذایی به من بدهند یا اجازه دهند که به دستشویی بروم، حتما  متوجامکان ندارد. هر بار که می

 های فشار است. کنند. البد این هم یکی از شیوهشوند که اتاق تاریک است. پس چرا کاری نمیمی

آوری ی مه سیاه و نفرتهای عزیز. دوستان کوچک و فروتن؛ که مرا، آن زمان که در محاصرهها، این روزنهروزنه

هایم به سر دهم، استخوانودم را کش میکند، خدهند. تمام بدنم درد میام با جهان بیرون پیوند میفرو رفته

جا حداقل آن بلندگوهای لعنتی نیستند تا مدام، بیست و چهار ساعت، کنار افتند. خدا را شکر. اینو صدا می

های مرگ و نیستی های بلند فردی را که با صدای تودماغی و کشدار خود، نوحهگوشم فریاد بکشند و زنجموره

ارتباط با دنیای در گوشم فرو کنند. به این راضی هستم که در خلوت خود تنها هستم. بیدهد، به زور را آواز می

 بخش. خارج. دنیایی که اکنون بیشتر هراسناک است تا آرامش

ای، نشیند. همچون بازگشت موج دریا که برای لحظهآیم. سیاهی پس میکوبد. به خود میانگار کسی به در می

های ساحل کوبیده است و هراسان به دریا بازگشته است. بازگشتی به دامان مادر. نگی خود را به تخته سسینه

ی آرامِ نشسته در کنارههایمی و من بازگشتی به اجتماعِ انسانی و بوی خوشِ دوستی. در اتاقم هستم. در 

 جنگلی کوچک با درختانی از کاج و صوبر، در سرزمینی که هنوز برایم غریبه است.

گیرد. با حرکات دست کنم. مارتین پشت در است. سراغ عادل را میکوبند. این بار در را باز میدر می باز هم به

گویم که به اتاقش سر بزند. با سر کنم هر وقت آمد میکنم که در حمام است و اضافه میو صورت حالیش می

ای که بیش خودم هستم. حکمران قلعه رود. در را می بندم. دوباره در دنیای خلوت و خالیِ کند و میتشکر می

اندیشم که بشر موجودی است اجتماعی. چه بخواهد، چه پنداشتم. و اکنون به این میاش میاز حد خصوصی

 هایمیچک، متعلق به کنم؛ در اتاقی کوترین اجتماعات کوچک، زندگی مینخواهد. و من در مرکز یکی از جهانی

در یک شهر کوچک از کشوری کوچک به نام آلمان. با همسایگانی که اگر هیچ وجه مشترکی هم با آنها نداشته 
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ات را که کنده باشند یا زند. ریشهباشی، باز هم حسی مشترک، حس معلق بودن در فضا، تو را به آنها پیوند می

 چون برگی هستی رها در باد!کنی همکنده باشی، احساس می

 .خواباند بیخ گوشمکنم. مرد زمختی که رو به رویم ایستاده، با سیلی محکم میگریه می

 "تشکیل دادی! ی تیمیتو که این قدر بچه ننه تشریف داری، غلط کردی خونه"

 پیچد توی گوشم.وار میدیوانه زند و صدایشگذارم که مدام زنگ میدستم را روی گوشم می

 "ی محمود ایناست.ا خونهی تیمی چیه؟ اونجخونه"

 "بینیم!حاال می"لگدی روی پهلویم نشست: 

برای لحظاتی نفسم باال نیامد. به خود پیچیدم و صدایم در نیامد. تقصیر رضا بود که گفته بود بریم به محمود 

ه بود. جا. پنج نفر بودیم. برادر محمود برایش آتاری خریدسر بزنیم. از مدرسه که درآمدیم، همگی رفتیم آن

نظیر بودن اش چگونه است. محمود خیلی ذوق زده بود و مدام از بیکنجکاو بودیم که آتاری چیست و بازی

 بازی با آتاری برایمان حرف زده بود. 

امان کردند. خیلی ترسیده بودیم. همه اسلحه داشتند. تا در را باز کردیم و داخل حیاط خانه شدیم، دوره

آمد چقدر طول کشید؟ درست به خاطرم نیست. بعد برادر محمود را دیدم که جلو می مان داشتند.جا نگههمان

دانم چی. ای بود که پر شده بود از  نمیها کیسهدست یکی از آن .دستو پشت سرش دو نفر دیگر، اسلحه به

 هم ریخته بودند و چیزهایی را برداشته بودند و چپانده بودند توی کیسه. مثل این که خانه را به

تپید و دهانم خشک شده بود. گیج شده بودم. بقیه هم حال و روز بهتری از من نداشتند. بعد قلبم به شدت می

ریخت. نگاهش از ما گریزان بود. نزدیک در حیاط که لرزید و در سکوت اشک میمیمحمود را آوردند. تنش 

 "راه بیفتید. !یاال "رسیدند به ما هم فرمان دادند: 

 

کردم. به نگران مادرم بودم. اگر بفهمد چه؟ باید خودم را برای کتک خوردن از دست پدرم هم آماده می

 گویم. ه نگهبانی که باالی سرم ایستاده است این را میکرد. بای ما را تنبیه میکوچکترین بهانه

ها نگاه اندازد. به بچهپیچد و مرا بیشتر به وحشت میاش مثل صدای انفجار یک توپ در گوشم میصدای خنده

کنند. و من این لحظه را در های از حدقه درآمده، به نگهبان نگاه میکنم. رنگ به صورت ندارند. با چشممی

 کنم.ی ذهنم ثبت میخانهپس عکاس

چون جا. همکشم. در اینها نیستند. اما من هستم. هنوز زنده؛ و نفس میدانم که امروز دیگر چند تایی از آنمی

توانم لبخند را تجربه کنم و طعم های دیگر. باید خوشحال بود؟ چرا که نه! من هنوز میای در میان غریبهغریبه

 گیرد.ر درونم ریشه میخوشِ عشق را، که نم نم د

شود. تر و تازه. هنوز مشغول ور رفتن با موهایش است. حوله را که از روی کند و وارد اتاق میعادل در را باز می

آیی و سر دردت رو فراموش پاشو تنبل! تو هم یه دوش بگیری سر حال می“گوید: دارد، میسرش بر می

 “کنی.می

نوشم و به ریزم و یکی هم برای عادل. در آرامش چایم را میبرای خودم می چای آماده است. یک استکان چای

روم. راهرو خلوت است. دارم و از اتاق بیرون میام را بر میگویم که مارتین دنبالش آمده بود. بعد حولهعادل می

کنم. زیر نمیگیرد. توجهی می شود. یکی دارد زیر دوش، حمامروم. صدای شرشر آب شنیده میبه حمام می

گذارم. آورم و کنار حوله میمی هایم را دراندازم. لباسی باالیی در میروم. حوله را روی تیغهدوش دیگر می
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کنم و منتظر گیرم. هنوز سرد است. شیر آب گرم را بیشتر باز میکنم. سرم را زیر آب میشیر آب را باز می

برم. چقدر لذت بخش است. تنم را بی هیچ تم را زیر آب میشوم تا گرمایش تحمل پذیرتر شود. سر و صورمی

دانم که کسی مزاحمم نخواهد بود. یا کسی در پشت درِ نیمه باز، نگاه وقیح و زنم. میشتابی صابون می

ی خود را، که جستجوگرش را به اندامم نخواهد دوخت. و من مجبور نیستم در ظرف چند دقیقه، تن نشسته

های کثیف خود د ندیده و مرتب با خارش خود مرا شکنجه داده است، به همراه لباسهاست آب به خومدت

بشورم و از حمام خارج شوم. حاال، این جا آزادم تا هر وقت دلم بخواهد زیر دوش بمانم و از آبی که به سر و 

 ریزد، لذت ببرم. رویم می

نشینم. در زیر بارش بارانی که از شبکه مدور دوش خورم و روی زمین میزنم. آرام آرام سُر میبه دیوار تکیه می

ام. انگار راهبی هستم بودایی که به عبادت نشسته باشد. ناخودآگاه، لبخند آید، چهار زانو نشستهبیرون می

 شست. گرفت و تن میای، خودش را زیر آب میآورم که با چه شادی کودکانهآخرینِ محمود را به یاد می
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کشم. نگاهم دارم و به موهایم میکنم. بعد شانه را بر میام و سرم را با حوله خشک میایستادهجلوی آینه 

ها با آینه بیگانه بوده و اکنون با صاحبش. ای که سالشود. چهرهای که در آینه دیده میشود به چهرهدوخته می

شود؟  و چه چیزی ژرف به من خیره می در این فکرم که چرا این مرد، هر از چند گاه از درون آینه این چنین

ام! پس البد ام دنبال می کند؟ ردی از گذشته را؟ اما، من که یک سر در گذشته غرق شدهرا در خطوط چهراه

ی آدمیانی این لحظه را به تماشا ایستاده است و باور ندارد که من این جا باشم. در سرزمینی دیگر و در حلقه

. کندرسد و همه چیز را با چشمانی مشکوک دنبال میوقت به باور نمیین مرد هیچاصال چرا ا. از جنس دیگر

 گم کرده است.  اش رای مردی که نوجوانیام به چهرهچنان خیره ماندههم ،گذرد و منزمان می

به  ی درشود. دو عدد موز در دست دارد. یکی را از همان آستانهکند و داخل میعادل در را با شتاب باز می

 قاپم.کند که در هوا آن را میطرفم پرتاب می

 «ی، تنبل؟هوز از جات تکون نخوردهن“

 "تو هم که همیشه عجله داری؟“

هاست. کنند. ژوزف هم در میان آنهایم بازی می یها در محوطهافتم. بچهدارم و به راه میکاپشنم را بر می

 پرسد:دود و میبیند، به طرفم میمرا که می

 «ری؟کجا می“

 «خوای بیای؟رم شهر. میمی“

 «ده.نه. ماری اجازه نمی“

اش بازیهای همکنم به بچهزنم و اشاره میدهد. با دست به پشت ژوزف میدانم که خواهرش اجازه نمیمی

 آیم.هایم بیرون می دود و من با عادل ازها میاند. ژوزف به طرف آنبپیوندد که منتظرش ایستاده

ام. هشت ها بیگانه بودههایی که من با آنهای تند و شاد. رنگهای گوناگون. رنگشهر پر از رنگ است. رنگ

های سیمان و ام. با رنگهای سرد و خاکستری آشنا بودهسال تمام، به دارازای هشت قرن، من فقط با رنگ
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ها که دادند. و حاال این همه بازی رنگیهای زیراندازها و رواندازهایی که بوی کپک و کهنگی مآهن. با رنگ

گیرد. کنند. آدم سرسام میهای بزرگ را به ذهنت فرو میها و کمپانیرقصند و نام فروشگاهجلوی چشمانت می

خواهد در ی من، که به چند رنگ محدود عادت کرده، این همه رنگ هنوز سنگین است. دلم میهاضمهبرای 

ها و نگاه های لطیف و معطر گلهای آرامش بخشِ سبز درختان. به رنگبه رنگپارک قدم بزنم و خیره شوم 

خرامند و گردنِ سفید و درازِ خود را با غرور بلند های کوچک که با ناز روی آب میهای دریاچهکنم به عروس

 ."ی قودریاچه"ی ، به بالهکنندکنند و به اطراف نگاه میمی

 گوید:خندد و میعادل می

هایی که تو دوست داری، اون مونه. تا دلت بخواد از این رنگهایمِ ما مثل پارک میی؟ دور تا دوروونه شدهدی“

 «جا ریخته. ما اومدیم شهر یه کم خوش بگذرونیم.

 کند:آورد و با چشمکی اضافه میو سرش را جلو می

 «هم مَردیم آخه! ماهای خوشگل بزنیم. نا سالمتی مو اگه دوست داشتی، یه سری هم به خان“

 گویم:دهم و میسری تکان می

 «ترسم بد عادت بشی.ریش و قیچی دست تو. اما مواظب باش که زیادیت نکنه می“

 گوید:خندد و میمی

 «زنی، با پا پیش؟با دست پس می“

داند. مدتی میدانم که خودش را یک سر و گردن از من واردتر دهم. بگذار دلش خوش باشد. میجوابش را نمی

قدر تجربه جا آشناست. و اصال  مگر من چهجاست و باالخره بیشتر از من با چم و خم زندگی در ایناست که این

جا درد اینهایم رنگ و بوی دیگری دارند. و این یعنی کشک. یعنی هر چه هست، بهدارم؟ تمامی تجربه

رات، با فرهنگ، و با آداب و رسوم مردم این سرزمین کشد تا من با قوانین و مقرقدر طول میخورد. چهنمی

بین شک و سوءظن. و تا این شک و سوءظن برطرف بشود، باید در ای هستم زیر ذرهآشنا بشوم؟ فعال  که غریبه

 ای دیگر دارد.ای که جاری است و جلوهدور از جامعهقرنطینه باشم. به

ها به ای که آنچنان پای فشرد بر خواستهمبارک نیاورد و همگوید که باید صبور بود. باید به روی عادل می

که مهمانی هستیم ناخوانده، اما خواستار حق و حقوق. چیزی را که سختی پذیرایش هستند. و مگر نه این

گفت، خواهیم. آن هم با سماجت. کمال میای بیش نیست، میها از تو دریغ داشتند، از دیگری که غریبهخودی

اگر طمع  اصال   کمی از آن را به خودمان برگردانند. بگذاراند، حاال ها ما را چاپیدهان نرم. یک عمر اینشهادنده

 شد؟ مان این طوری مینبود و چشم به منابع ما نداشتند، مگر ما وضع هااین
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 اشباح زنده
 حسن اصغری

 

 "بله، از ذهنم کنده شده. "پشت میز پاشد و گفت:ی انفجار در تاالر آینه را نوشت و از آخرین سطر سرودهکاوه 

زنگ زده بودند بیا کاخ گلستان.  "پیچید که زنگ در به سرش کوبید. فکر کرد :عبارت کنده شده، در سرش می

 گفت:گلوگاهش چنگ زد.  اش هول افتاد و پیچکی بهبه سینه "مده اند با محافظ بروم.شاید آ

 "ی تاالر...سردابه شب و روز... .کنده نشده. چهل و پنج سال هست "

ه پوشیده از چشمی در، به بیرون نگاه انداخت. مردی با عینک سیاه به چشم و کت و شلوار و پیراهن سیا

 :مرد گفت .ایستاده بود. در را گشود

 "تاالر آینه."

ش از ته چاه ای گذاشت کف دست او. صداصورت کاوه. دستش پیش آمد و برگه اش را پاشید بهاخم کرده سایه

 "تاالر آینه." باال آمد:

 "سردابه ؟"کاوه گفت: 

  "امروز... " ی کت سیاه را کنار کشاند و کلت کمر را نشان داد. صدا باز از ته چاه کوبید به سر کاوه:مرد لبه

 لرزیدند وهای سنگی میهای پا را شنید. پلهر را انداخت. ضربهکاوه پس لغزید و دستگیره را کشاند. چفت د

. بند کیف ی اونشست روی شانهشکست و میآمد. آوایی گنگ در هوا میافتاد ته چاه تاریک و باال میصدا می

 ی باغ گلستان. جیغ هزاراند. با آوایی گنگ آمد جلوی دروازههاش بوبه شانه آویخت که توش دفتر سرودهرا 

جاده را نشان  ی دروازه را گشود. با دستبان دریچهدروازه آکنده از امواج سیاه بود.. آسمان باغ پرنده را شنید

ی تاریک افتاده ها خفه شد. حس کرد درون چاهوصل بود. آوای گنگ در جیغ پرنده ی تاالرپلهداد که به راه

ها زد و به ذرات فضلهپاشید به صورتش. عق مییهای متعفن می گیاهان پوسیده و الشهاست. هوای گندیده

ک پارچه چادر سیاه بود. از ها، کف سنگفرش را پوشانده بود. آسمان باغ یانداخت. ذرات سفید فضلهینگاه م

ی پوشیده از فضله. تراوید پای دیوارهچشمش زد. شاخه ها، نیزه نیزه می ، چند شاخه نور بهی تاالر آینهپنجره

ی چشم بود. کف پاش روی ها حفرههیره و تار نشسته بود. پیشانی کاخ، دطرح ساختمان کاخ درون قابی ت

انداخت. کنار هر تنه ، یک شبح ایستاده بود. جلوی ها نگاه میی قیرگون درختان باغچهسرید. به تنهها میفضله

ها شد. کف پاها روی فضلهکنده میشبح ، یک سنگ گور خوابیده بود به رنگ کفن سفید. پاهاش بی اراده از جا 

کرد. ی نور پنجره نگاه میگونههای نیزهو سنگ قبرها نگاه نکند. به شاخه هاشبحکوشید به سرید. میمی

کرد دستی ور شده. حس میست. نجات از این چاه که توش غوطهاندیشید که نور و پنجره ساحل نجات امی

ها از دو ر چلچراغوی ایوان تاالر آینه. نوهاش شتاب گیرد. با هُل دست آمد رکوبد تا گامآسا به پشت او میغول

سا آنورانی ایستاده. ناگاه هیکلی غولتابید به سر و صورت او. احساس کرد توی آب زالل ی دیوار تاالر میپنجره

ی سیاه روش افتاده بود. دیگر آب زالل نورانی نبود. هیکل در پوستین قاجاری با حجم درگاه را پر کرد. با سایه

ها دو ی تاریک بود. ته حفرهآویخته بود. زیر پیشانی دو حفره بر کمرپشم سیاه بز پوشیده بود و خنجری 

زد. دستش پیش آمد و به مچ دست کاوه چنگ انداخت. دست مثل ی مردمک به قدر سوزن به چشم میجرقه

شانده ها به اسکلت دست چسبیده بود. کاوه با فشار دست درخت واره کها و برگچهی درخت بود. شاخکشاخه
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آبشار نور در هوای  گون نور از سقف تاالر آویخته بود.ی نقرهها چلچراغ با صدها آویزهدرون تاالر آینه. دهشد به 

ی نور ها هزاران پولک آینه واره چسبیده بود. درون هر پولک، جرقهزد. سر دیوارها و ستونتاالر موج می

ادر سیاه ایستاده بود و به ر. کاوه توی چدرخشید. هیکل غول آسا، یک چادر سیاه انداخته بود کف تاالمی

 ی پالتوی مرد، چند مدال طالیی مزین به مروارید چسبیده بود. کرد. بر سینهآسا نگاه میی هیکل غولجمجمه

 "کلید قفل سردابه کو؟ "ی زیر پیشانی مرد چشم دوخت. فریاد زد:کاوه به دو حفره

 "ن نه...اال "ی کاوه :مشت دست مرد کوبیده شد به شانه

 "صدها حدیث و حکایت... ...هابه تابلوها نگاه کن. چهره "رخید:صدایی از ته چاه باال آمد و فراز سر کاوه چ

کوب. های آینهلنگان لغزید جلوی دیوار پولکی سیاه خودش. کاوه لنگانوی مرد، کاوه را چرخاند توی سایهباز

آویخته بود. چهره و نیم تنه همان مرد غول پیکر بود. کاوه فکر ، درون قاب طالیی به دیوار نقشی مینیاتور واره

 "قرار نبود با یک فسیل ماقبل تاریخ دیدار کنم. "کرد:

دار چسبیده بود. با حروف درشت کوب پولکی را نشان داد. برگ به ستون آینهاانگشت استخوانی مرد برگه 

 "1780 "تاریخ میالدی بود:ها ی روی برگه حک شده بود. زیر جملهچند جمله انگلیس

 "ی هِنری پاتینجر، عضو کمپانی هند شرقی.هدیه"ها را خواند:کاوه جمله

ها را از کیف بیرون ی کاوه بیرون آورد. دفتر سرودهی او. بند کیف را از شانهدست مرد فرود آمد روی شانه

ت. سوخور میبود. توی اجاق کُنده شعلهش اجاق کشید. به بازوی کاوه چنگ زد. او را کشاند جلوی دیواری که تو

اوه را فرو نشاند جلوی اجاق ، کی مشت مردی آتش. کاوه نعره کشید. ضربهمرد دفتر را انداخت میان شعله

الی امواج دود غرق شده بود. تاالر یک پارچه لغزید. کاوه البهور. دود دفتر، موج موج از اجاق بیرون میشعله

پاشید روی سینه و کف هاش فرو میچرخید. اشک شُرشُر از گونهآغشته به دود می ردود شد. کاوه کف تاال

. همان دست او را از انده شد میان هوای خاکستری پنجرهی تاالر. دستی ناپیدا از کف دودآلوده کشدودآلوده

خت. همان پنجره چشم به باغ دوجا برخیزاند. اشکش را با کف دست پاک کرد. جیغ پرندگان را شنید. از 

ها ایستاده بودند. جلوشان سنگ قبر سفید بود. آسمان پوشیده در چادر قیرگون بود. ی درختها کنار تنهشبح

 "اهلل...ی ظلچهره ام را ببین. توی تابلو...چهره" آواز صدا از ته چاه برخاست:

ها تخم مرغی تاج نشان مزین به دهه خان قاجار بود. کالکوب. آقا محمدهای آینهکاوه چرخید جلوی دیوار پولک

 الماس و زمرد و یاقوت... .

یک  چشم ریز... ی بی ریش و پیشانی صدها چین و چروک با دوطور بودم. صورت پالسیدهمن این" صدا گفت:

به  ها بارام را کوبیدند. من دهته کنید. خایهبله،کریم خان گفت،  این آدم شرور را اخ ...کوه اندوه در حالت نگاه

 "حرم او شبیخون زده بودم. مجازات شدم.

ها چه بود؟ از هفت هزار سر مناره ساخته ی کلهمناره "تابلو خیره شده بود. گفت:ی نقاشی درون کاوه به چهره

 "بودند؟

 "ام. قریب دویست سال...نوز زندهبه سر و صورت و تنم نگاه کن. من ه "ی کاوه:مرد چنگ انداخت به شانه

ی استخوان پوسیده بود. چند تا دنده شکسته بود. کاله تاج نشان روی ی مرد. قفسهکشید به سینهکاوه دست 

 "تو جالد بودی؟ "اسکلت جمجمه نشسته بود. کاوه گفت:

ها و تگان و بچهکردم. جماعت درگاه و لشگری و گماشبله، من اطاعت امر می " صدا ته چاه طنین انداخت:

شلوار پاش را  ،خ اخته شود. من در چشم بر هم زدنیدند. کریم خان فرموده بود از بیزنان حرم را گرد آورده بو
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من زیر پای جالد "  "کردند.رو گرداندند. مردها خیره نگاه می. شلوار از پا بیرون کشیدم. زنان با ضربی دریدم

نم فشرده شد. نفس روی دهازدم. یکی روی دو پایم نشست. دیگری به دو دستم چنگ زد. مشتی دست و پا می

روبند بر صورت کشیدند.  ی او را به چنگ فشردم. زنان چادر و چاقچور ومن نرینه" "ام حبس شده بود.در سینه

من "  "از توش و توان افتادم. خون جهنده فواره زد و من از حال رفتم." "ی او را با تیغ از ته بریدم.من نرینه

ی وست و گوشت جلوی چشمم بود. خواجهاو چسباندم. جلز و ولز پ ی آتشین را روی خون و زخمآهن گداخته

 "لولید.میان دست و پای بیست اهل حرم می ، من او را دیدماخته به کریم خان گفته بود

 "حکایت کرمان چه؟ اختگی را در کرمان سر پانزده هزار کوبیدی؟" :کاوه گفت

ایل قاجار وارد شهر  ه. من با قشون بیست هزار نفریپاتینجر در سفرنامه جزییات واقعه را نوشت" مرد گفت:

اراده  ...پا کنند. در میدانگاه شهر ها برای از کلهخته بود. به نایب جالدان فرمودیم، منارهخان گریشدم. لطفعلی

 "کردیم سواره بتازیم نوک مناره.

 نایب جالدان گفت:

خان سواره تاخت میان  خان گفتیم بتاز نوک مناره. آقاآقا  ها مناره برپا شد. بههزار سر بریدیم. از کلهما هفت  "

ها از زین اسب فرو افتاد. میان کله اهللکشید. حضرت اجل ظلها. اسب شیهه میها. اسب فرو رفت الی کلهکله

ون بود. چهار نهر خون از زیر غرق شد. دست و پا زد. نعره کشید. ما وجود مبارکش را بیرون کشاندیم. غرق خ

چقدر است؟ ما شمرده ها کنده شده بود. آتش خشم، وجود مبارک را سوزانده بود. گفت، مانده در شهر هکل

اند. فرمود، همه تقسیم شوند میان قشون. اهل قشون چند ماه از بودیم. گفتیم، هفت هزار زن و اطفال مانده

 "راب شدند.هشت هزار زن و اطفال سی

 "به وجود مبارک چه رسید؟"کاوه گفت:

بیست ساله  تقدیم کرد حضور مبارک. من پنجاه نایب قشون ، پنجاه دختر از چهارده تا  "صدا از ته چاه آمد: 

 "رفتم به درون حرم.م باغ گلستان. هر روز و هر شب میوش را آوردم به حرحوری

 نایب جالد گفت:

دختران. از جیغ و ضجه کوبد به سر و صورت و تن ی عالم مشت و لگد میدیدم قبلهیی حرم ممن از دریچه "

 گریست.کوبید. میاش مشت میی عالم به سینهکندند. قبلهدر حرم برپا  شد. دختران گیس می و عربده غوغایی

 "گفت،  من با شما چه کنم؟می

گریزند به می گفتم که پانزده اهل حرم شبانهی عالم رساندم. من به عرض قبله "ی حرم گفت: ی اختهخواجه

شکم باال ی عالم فرمود، اسامی بیاور نزد مبارک ما. من اسامی را نوشتم. ده دختر ها. قبلهها و خلوتگاهسردابه

 "ی عالم به جالد فرمود، گردن هر پانزده تن را بزن.ا ، گاو پیشانی سفید بودند. قبلههآورده بودند. شکم آورده

 جالد گفت:

ان پریوش و خوش هیکل را گردن زدن حرام بود. صدها بار مُردم و زنده شدم تا سر دل من کباب شد. دختر  "

ها را در الشه . ذات اقدس فرمود، سرها را داخل سردابه قرار ده.م را بریدم با پانزده طفل در شکمپانزده معصو

اکار را هم گردن های زنم. ذات اقدس فرمود، گماشته، شب و روز گریستهای باغ دفن کن. من سه روزباغچه

کن. ما جالدان  ی عالم فرمود، سی تا گردن بزن. ده تا را کورحرم چهل تا اسم آورده بود. قبله یبزن. خواجه

 "اطاعت امر کردیم.



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

112 

افتاد روی میچکید و فرو هاش آب میهای چشمکوب ایستاده بود. از توی حفرهمرد کنار قاب نقاشی دیوار آینه

 "زند؟ی باغ به صورت تو نمیبوی گندیده "گوشت او. کاوه گفت: ی بیهای اسکلت سینهدنده

 "شود.بو وارد تاالر آینه نمی "ا گفت: صد

 "قبرها... ها...کنار درخت "کاوه گفت: 

ام. من البته عادت کرده آید به تاالر.کنند. صداهاشان گاه میهای باغ در تاریکی شب، گریه میمرده "صدا گفت: 

 ".ها هستمیکی از آنچون من هم 

 "ات توی تابلو هم هست.شمایل "کاوه گفت: 

 "شود. اما...کی هستیم. گاه گاه جایگاه عوض میبله، من و او ی "صدا از ته چاه باال آمد: 

 "...دانم. در اصل یکیمی بله، "کاوه گفت: 

 "تو همیشه شکار من بودی. "دا گفت:ص

 "ام.من زنده " کاوه گفت:

  "من هزاران بار سرت را بریدم. ": صدا گفت

 "اما هنوز هستم. "کاوه گفت: 

وب کنده شده بود. ی طاق ضربی که میان دیوار پولک کشت، سُر خورد و لغزید جلوی طاقچهکاوه با ضرب م

 ی مرد نقاشی شده توی قاب بود. چهره و نیم تنه

 "ی تو؟باز چهره "کاوه گفت: 

ی های اطراف من خبر شوم آوردند. گفتند پسر قبلهدرقلی یکی بود. آدمی نای من با چهرهچهره "صدا گفت:

ی آتش. تنم از آتش ی هزار شعلهخبرها هیکلم را انداخت توی کوره عالم چشم به تاج و تختت دوخته.

 ".سوختمی

ی عالم قبلهچشم پسرم را کور کن. جایگاه ، گداخته یه شدم. ذات اقدس فرمود،  با میلهفرا خواند" جالد گفت:

کوبیده شد سرم. فرو افتادم زیر پاش. سجده کردم. گفتم او را عفو کن. طوری غرید که فکر کردم جالد دیگری 

ی درگاه آمدند. مجال نیافتم ختم. پسر گفت، جالد با ده گماشتهخواسته تا سرم را قطع کند. پا شدم و گری

 "؟ دست و پایم را طناب پیچ کردند.سوال کنم چه شده

 "ی آتش.اه باباست. مرا کشاندند جلو کورهامر ش" الد گفت:ج

ها هام. چشمآتش میله را فرو کردند توی چشم"  "میله توی آتش شده بود دو برابر خود آتش."جالد گفت: 

ی ها را تراشیدم. کاسهی چشمه، حدقز هوش رفت. من با نوک آتشین میلهاو ا" "مثل گوشت جلز و ولز کرد.

من به خود گفتم چه دروغ چه راست، " "ها دروغ گفتند.نادر قلی شب خواب دید که خبرچین اند.چشم باقی م

  "پسر به جایگاه من چشم دوخته بود.

کاتبش را  ...دیگ چشم کنده بیاور نزد ما. گفتم، اسامییک  ،ی عالم مرا فرا خواند. گفتقبله" :جالد گفت

چشم گفتم. "  "گ را بیاور حضور ما.دست من. گفت، تا غروب دیخواست. او گفت و کاتب نوشت. نوشته را داد 

سوزد. ما اسامی را گرفتیم. همه نتقام زده به مغزش. مغزش دارد میهای درگاه گفتند، آتش خشم و اگماشته

های صد نفر کنده بودم. دیگ پر نشد. شمی چبودند. من دویست تا چشم از کاسه دست و پا طناب پیچ افتاده

او. نعره  دیگ را آوردم حضورها سالم کنده شوند. من سوزانده و کور شود. گفته بود چشمار نبود چشم بله، قر

پا کوبید به دیگ. دیگ ی م اسامی همین قدر شدند. با پاشنهگفتم ، چش "سر دیگ چرا خالی است؟" "زد،
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، پرت کنید روی همین کندهدو چشم این جالد را از حدقه ما فرمودیم " "ن.ها افتادند بیروبرگشت. چشم

 "دویست تا چشم.

 "تو آمری یا عامل؟ " کاوه گفت:

 "هر دو...مگر فرق دارد؟ " صدا گفت:

 "کند.انگار فرق نمی نه... "کاوه گفت:

تاده بود، با دو چشم درشت دستی ناپیدا مرا کشاند جلوی تابلوی نقاشی. خاقان مغفور تمام قد توی تابلو ایس

ته بود. شمشیر بر کمر آویخته بود. ده ها هام چشم دوخوسته. کاله تاج نشان بر سر به چشمسیاه  و ابروان پی

 کوب، در دو سوی سینه چسبیده. صدا گفت:مدال طال و مروارید

 "ی آقا محمد اخته.خاقان مرد بود. برادر زاده"

خ در خدمت آشپزباشی ما ی کاخ را کنار حرم ساختیم. ده تا سالارگاه آشپزخانهما کشت"خاقان مغفور گفت: 

 "شد.و و گوسفند توی کشتارگاه کشته میبودند. روزی سی تا گا

شان ی عالم گفت، همهرا در کشتارگاه سر بریدیم. قبله ، پنجاه زن حرمما ده سالخ،  یک روز"الخ گفت : س

ی ی اختهزده خواجهی اخته درون حرم خبر آورد؛ پانبی خبر بودیم. یک خواجهفاسق داشتند. ده سال بود ما 

 "گرفتند که ما آگاه نشویم.ما را آگاه نکرده بودند. رشوه میحرم را هم گردن زدیم. آن ها با خبر بودند. اما 

ی عالم، سیصد و پنجاه زن جمیله از هر طایفه و قوم ها بودم. حرم قبلهمن نایب خواجه"ی اخته گفت: خواجه

دانستم صغار، بیش از هفتصد بودند. من میاوالد او از ذکور و اناث و کبار و و قبیله در عقد و نکاح خاقان بودند. 

که دو سوم این اوالد از آن فاسقان است. در طول سی سال، پنجاه زن حرم سپرده شد دست من. چهل تا را 

د، ی یک زن را، قاطی گوشت یک گاو کباب کرم. آشپزباشی الشهکشاندیم به کشتارگاه آشپزخانه. سر بریدی

 ی عالم گفته بود، ده تا زن زناکاری عالم. خودش گفت، سالخ اشتباه کرده. ما نفهمیدیم. قبلهداد به خورد قبله

کنند و پند  ی حرم تا زنان تماشاالعماره، سر بریده، الشه را پرت کنند جلوی پنجرهحرم را باالی سر در شمس

 "گیرند.

ی او. وار خزید جلوش. چنگ انداخت به شانهپیکر سایهمرد غولی تاالر آینه. کاوه چرخید طرف درگاه خروج

 "ام.هام نگاه کن. من زندهبه چشم" گفت:

 "ای.هنوز زنده" ی سیاه، چشم دوخت و گفت:کاوه به دو حفره

ها. ماشین ایستاده را چفت کرد. او را کشاند زیر پلهمرد دستبند به دو دست کاوه زد. میان زنجیر دستبند، قفل 

 "کجا؟ ":بود. کاوه گفت

اشین از جا کنده شد. مرد او را هل داد روی صندلی عقب ماشین. خودش کنارش نشست. راننده استارت زد. م

 "کجا؟"کاوه گفت: 

 "رویم به تاالر آینه.بود. داریم می توی تاالر آینه همه چیز بود. چند میلیون واقعه توش"مرد گفت: 

 "آینه نبودیم؟ما مگر توی تاالر "کاوه گفت: 

 ". هشتاد و شش اسم.دیم. باز هستیم. من یک برگه دارمبو"مرد گفت: 

 "؟که چه "کاوه گفت: 

 "ی عالم است.ی قبلهفرموده "مرد گفت: 
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الر آینه را نبینی. خواهم تامی"ر پس گردن او گره زد: ی پارچه را دم کاوه را با پارچه بست. دو گوشهمرد چش

 "است.تر طور راحتاین

 "چرا با طناب؟" ی طناب را انداختم دور گردنش. او گفت:من حلقه"

 "فرموده با طناب عمل کنم." گفتم:

را کشاندم بیرون. ترمز کرد. پیاده شدم. الشه پیچید. راننده زد. به خود میبه خرخر افتاده بود. دست و پا می"

ی درخت ایستاده. اغ کاخ، دیدم او کنار تنهنداختم. وقتی برگشتم توی بکشان بردم توی دشت خشک اکشان

 "ریم توشایم. االن میدیدی؟ باز توی تاالر آینه"جلوی پاش سنگ قبر بود. گفتم: 

  "...جا تاریکی افتاده. همه جا اشباحمن درخت را ندیدم. این"گفت: 

 "مرده یا زنده؟"گفتم : 

 "نیستی.همه چیز قاطی شده. من البته اینجا هستم. اما تو "گفت: 

 "جلوی تابوت؟" گفت:  "زنم.من توی تاالر آینه قدم می"خندیدم و گفتم: 

 "اسامی هشتاد و شش تا شده هزار و پانصد تا..."وار افکند: ه برخاست و در تاالر طنینی زلزلهصدا از ته چا

 "اند؟چه شده"کاوه گفت: 

 "اند.های باغ دفن شدهیر باغچههمه ز کشتارگاه باغ گلستان شده کشتارگاه صنعتی..."صدا گفت: 

 

 1399آذر 
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 فقط یک فشار انگشت 

 رحمان امینی

 

 به چشمش تا .به او نگاه کرد چشمی زیر زن داد.نمی نشان نشستن برای ایعجله کرد. عوض لباس کندی با

 پدر مشت. در شده لوله ایروزنامه و داشت پایین به سر برد. پسر یاد از را اش شادی درآمد، از که افتاد پسر

 کرد: فکر داد. بلند را سالمش جواب

 گفت: شاد یلحن با است. دمق هنوز قبل روز مگوی بگو از شاید"

   "نداره؟  ای برات استفاده که بکنی چیزایی خرج پوالتو نیست حیف"

 کرد: نازک رو صداش مادر نداد. جوابی و مادر طرف به برگرداند سر پسر

 "رفتی؟  کالس درسی کمک کتاب بدون هم امروز "

 جیب از رفت، آویز طرف به نشست. پدر چهره در شادی دیگر بار گفت.  "آره "و  برگرداند را صورتش پسر

 گفت: پسر رو به و گذاشت مشت در آورد، بیرون اسکناس دوـ یکی 

 "نخور، اینو خدا رسوند. را چیزی غصه" 

 گفت: ،شد خیره مشتش داشت، به نظر زیر را پدر که پسر

 "؟حاال تا دیروز از شده پیدا کجا از پول پول؟"

 گفت: و کرد نگاه آن تاریخ به و باز را روزنامه

 ".نرسیده نیمهماه به  که هنوز "

 :گفت اخم با و کند روزنامه درشت هایعکس و تیتر چشم از پدر 

 "بخون. درستو و پایین بنداز چیزها! سرتو این به چه رو تو و من "

 رفت: فکر به شد. چندشش گربه دو مانند جیغ صدای از کرد. نگاه بیرون تاریکی به پنجره از پدر

 نگاه یکی این به نتونستم که بود اول بار سست شد. دستم دیدنش با که موقعیه همون عین چشماش برقـ 

 چرا ساز! پسچاشنی گفت: میدان برگرداندم، افسر که سر کنم. تمام کارو انگشت فشار یک خونسرد، با و کنم

 یکی این بگم میخواستم بکن. قالو و بچکان گردانی!برمی رو که افتاده نامحرم به چشمت درمیاری؟ نکند بازی

 خوای از صف جوخهمی نبودی، دل نازک که تو ساز!چاشنی زدم. نهیب خودم به شد.می مگه ولی نیستم. من رو

 تمام دستخوش و هست و بوده تو کار این کار؟ ختم برای کنن التماس طبال به یا ،نبکش بیرون رو یکی

 تو شدم. جورییک باز کردم. نگاش و برگشتم لحظه یک دیگه. کسی نه باشه تو مفت چنگ باید هم کردنش

 تو دارم کردم فکر کنم. تمامش زودتر کردمی التماس شاید گفت نزن! یامی انگاری بود. چیزی یه نیگاش

 بار این و بیاد در افسر صدای باز خواستنمی دلم جهتی از ببندم. فلنگو خواستمی دلم افتم. می مخمصه

 میفته. چشماش رو ایسایه و میشه بسته و باز دهانش افتاده خشکی تو ماهی مثل که دیدممی کند. بارم چیزی

 آوردم... ماشه به فشار و برگرداندم سر بعدش رفتم. نشانه اول

 ...خاک به رو بازش چشمای و شده خم سرش دیدم برگشتم 

 کرد: اشاره بسته مشت به که دید خود رویهروب را شد. پسر بلند گربه شرقه صدای 

 "رسیده؟ کجا از نگفتی "
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 "کنه؟می فرقی مگه اصال  ،گرفتم همکارم از "

 "کنم.نمی قبول تا راستشو ندونم ازت "

 "کنی؟می بازخواست ازم "

 گفت: روبرگرداند، کند. نگاه پدر چشم به نتوانست پسر

 "بودی؟ کجا دیشب"

 گفت: نفس به اعتماد با بعد کرد، مکث ایلحظه پدر 

 "داره؟ پرسیدن دیگه بودم، این نگهبان "

 گفت: پدر سمت به کرد کج را نگاهش انداخت. نگاهی و کرد باز را روزنامه تای زد. دیوار به پشت رفت پسر

 "زد. غروب غیبت از دیروز ،، تازهبودی نگهبان قبل هفته تو "

 :بزند لبخند کرد سعی پدر 

 "ها؟فضولی این به تو را چه اصال   وایسادم. دیگه یکی جای پرسیدی.می اول اینو از "

 پرسید: پسر رو به مادر

 "شده؟ امید جان، طوری "

 گفت: امید

 "بابا بپرس از"

 گرفت: را حرف دنباله ی مادر 

 " بابات با کردن دو به یکی از داری نمی بر دست و کنی نمی خودت دور از را روزنامه اومدی وقتی از "

 در و برگردد ها بچه پیش که زد تشر او به مادر بود. ایستاده گوش به و کرده باز را اتاق در الی کوچکتر دختر

 کرد: نگاه پدر به سرد تبسمی با . امید کوبید هم به محکم را در و رفت دختر .دببند را

 "بودی؟ کجا نگفتی دیشب باالخره "

 گفت: روی پسر به رو رفت. جلو قدم دو برد ، پشت به را ها دست پدر 

 "شه؟نمی دور ازت نوشته و روزنامه و و کتاب ایخونه از بیرون شهمه که گردیمی کیا با بگو تو " 

 "گیره.نمی اجازه ننه و باباش از کاری هر برای ساله 21 جوان یک "

 کوبید: هم به را هادست پدر

 "شه.می بلند هابیست، بیست و یکساله گور این از آتیشه چی هر "

 : گفت مادر 

 "خدا. شکر نداره هم ناباب ، دوسترسهنمی هم مورچهبه  امید من آزارش "

 گفت: پوزخند با و کرد زنش به رو سازچاشنی

 "است. دیگه جای خطرن، خطربی کبریت عین اتفاقا  ،کنیمی فکر تو که اونایی "

 :گفت امید 

 "کنی؟می فکر طور این تو " 

 "کجاست خطر ببین بخون خونی روزنامه که تو ، بله. بله " 

 پاشید. اسید خواستگارش داده بود به رد جواب که به دختری عاشق، جوان :واندخ و زد ورق را روزنامه امید 

 "...پدر از مکرر اخاذی به اعتراف قاتل، فرزند بودند. محله یک بیکار جوانان بانک سارقین
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 گفت: آورد پایین را صدایش ،سازچاشنی

 ".سینمان رهستا انگار که طوری کنی! می نگاه عکساشون هی به که اونایی هستن کار از منظورم خودتی! خر "

 "شناسی؟می رو اینا که پرسممی ازت "

 گفت: آرام و کرد نگاه سقف به سازچاشنی 

 "بخونم. اون درشتی رو به خط نتونم نیستم که کور شناختم. ،خب "

 "ای؟ندیده جایی رو اینا که اینه منظورم "

 "...؟بودند همکارم یا همکالسی مگه دیدم؟می باید کجا از "

 بقیه کردمی شروع که یکیـ  ناباور شاید و مغموم بود که شانیکی جز به روحیه. با و جوان بودند نفر . پنج.. 

 کی که بفهمد دنیا تا بریزن بیرون هست شانکله تو که چه هر دارن قصد کردیمی خیال کردن.می همراهیش

 کشیدن آتیش به رو شانفتیله انگاری دیدن آماده و چیز و همه رسیدن میدان به وقتی خوان.می چه و هستن

 زودتر داشت عجله و بود کرده هول افسر شد.می قاطی هم تو صداشون همینطوری شدن. منفجر دفعه و یه

 "...رو صداشون و کنیم تمام وکار

 گفت: و داد تکان ،گرفت امید صورت جلوی را هااسکناس سازچاشنی 

 "...ولی بگیر، بیا شه.نمی تمون فاطی برای هاحرف این "

 "؟چی ولی "

 "و.... شهمی سفید موهات غم این و اونو نخور اونقدر بگم خواممی "

 "ای.آورده کجا از رو اینا بدونم باید من جهت هر به " :کرد قطع را پدر حرف امید 

 "ان.نداده کنده پوست و راست جوابشو هم وقتهیچ که بهترونه ما از مال ،ایآورده کجا از نشو. بچه "

 کرد: پشت و کشید پس دستش را سازچاشنی 

گفت:  روییخنده با و کشید شکمش به دست " دم.نمی اصال   .ستغوره هنوز گفت روباه دادن و انگور "

 "بهتر!  تو از ، کیو از عزا درت میارم رسممی خدمتت"

 گفت: پدر روبروی ،برگشت تند بعد لحظه چند شد. خیره عکسهابه  و انداخت پایین به سر امید 

 "کن نگاه خوب رو اینا بابا "

 "نیگا کردم. بار یه"

 رفت. غره چشم امید به مادر 

 "بگیر. کام به زبان پسرم چه. امید ما به اصال  "

 گفت: سازچاشنی 

 "شده! حیوانات از دفاع انجمن عضو مدتیه آخه ،باشه نداشته کار چرا "

 گفت: و گرفت پدر صورت جلوی را روزنامه صفحه امید 

 "؟ نیامده بابت اینا چیزی گیر تو "

 گفت: آورد و امید برای لیوانی آب مادر گفت. "نه " غیظ با و برگرداند رو سازچاشنی

 پنجره لبه و گرفت را لیوان امید " شده. خشک چوب عینهو دهنت و کن. لب تر گلویی امید. بیا بس کن "

 :گفت سازچاشنی گذاشت.
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 تو که چیزایی این بله ، کنی.می فکر تو که همونی درسته. اصال   بدم. پس جیم سین باید خودم خونه تو "

 "مربوطن. هم به پرسیمی

 "اینطور؟ پس "

 "درسته. آره .آره.. "

 گفت: مادر

 "هستی. نیست. تو عصبانی درست هم هیچ ،نه "

 برد: باال را صدایش سازچاشنی 

 تا چهار با خرجتو ،خونه کرایه پس همینه. برای لباس این فهمین؟ وظیفه.می دم.می انجام وموظیفه من "

 "کجا از دختر

 گفت: نازک صدای و با اندوهناک امید  

 "تو... چرا ؟تو چرا"

 "کنهنمی فرقی کسی حال به دیگه. یکی ؛ چه من، چهبگیره صورت باید کار این کنه. باالخرهمی فرقی چه "

 "کنه.می فرق ما حال به ،من حال به ولی "

 بلند سازچاشنی چسباند. ساعد به را پیشانی و داد تکیه زانو روی داد. ساعدها دیوار به پشت نشست. در ما

 گفت:

 "؟باشن داده شستشو رو هم تو مغز اینا نکنه "

 داد: جواب تند امید 

 "دادن؟ شستشو تو رو کم مغز مگه"

 "...به انگشت فشار یک فقط من وظیفه بریدن و دوختن. دیگه کسایی "

قرون  یک اینا که پاداش؟ چرا پس ...هست توش پاداش چرا تسوظیفه فقط اگر " پرید: حرفش میان به امید

 "نمیاد؟ نظر به دارمعنی این ،نمیدن کسی به حساببی

 "گذره.می شانکله تو بدونم چی چه من "

 "دونممی من "

 شد: براق امید به سازچاشنی 

 "کل؟!  عقل دونیمی رو چی چی " 

 "دونی؟نمی خودت یعنی "

 "کنه.نمی قبول کسی هر را کار این و فطیره مایه بی که دونیمی دونی.می خوبم "

 شد.می تربرافروخته آن هر سازچاشنی 

 بدم؟ رو وامونده عائله سر هفت جواب جوری چه پس"

 خودتو البد تا ...دونممی چه تو رسی،می خودت به که اونقدری خب. ذاری.می گردن عائله طوق منت هی "

 "...فراموش

 پرید: امید حرف میان به بود شده طاقت بی که سازچاشنی 

 شونو از تخم گندمزارن و باید تلخک اینا که بردم پی خیلیا از زودتر من ،بگم رک اصال زنی؟! می سرکوفت"

 "برد. بین
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 "ای؟هم دیده دوره پس "

اندازن می هم جون به و مردم که نسازه کسانی برای خدا دونی...می اصال   نیست. الزم دوره؟ دوره دوره؟ کدوم" 

 "و...

 دیگر بار شد. مادر دور که کبوتری زدن بال صدای و رسیدمی گوش به بلندتر هاگربه مانند شیون صدای و 

 کوچک فضای اتاق داخل از هابچه از تا دو دعوای بود. نشسته لرزه به هاششانه چسباند. ساعد به را پیشانی

 کرد. پر را هال

 کاپشن با نفر دو کرد. باز را در و رفت در ما شد. بدل و رد امید و سازچاشنی بین نگاهی آمد. در صدا به در زنگ

 گفت: آنها از یکی شدند. داخل کتانی کفش و

 "داریم کار امید با "

 پرسید: هراسان مادر 

 "دارین؟ کار چه من امید با "

 گفت: و گذاشت هال داخل به قدم ،بود شده وارد دیرتر که پوشیده شلوار و کت میانسال، مردی

 "گردد.برمی خودش پای با کنیم، خودشمی ازش سوال چند بریممی"

 مثل آمد، بیرون بهت ساز ازچاشنی ،چسبیدند بازوهاش به و رفتند امید طرف به پوشکاپشن مرد دو که وقتی 

 گفت: و پرید جلو جرقه

 "...مثل خودم خودم... من ، کنین صبر ، کنین صبر"

 گفت: گذاشت، اشسینه روی رفت. دست جلو ،پوش شلوار و کت مرد 

 "واردی. که به مقررات خودت ساز!چاشنی آقای ذارننمی قبر یه تو رو مرده تا دو شه.می روشن چیز همه"

 شد. کوبیده هم به در سرشان پشت 

 ماند. حرکتبی کمر ناگهانی درد از برخاستن هنگام مادر گذاشتند. مادر یسینه در سر و ندآمد بیرون دخترها 

 از پدر بردند. اتاق به را او و رسیدند دخترها کرد. شره پایین به رو و ریخت آب لیوان برد، پنجره لبه به دست

 حتی و شدنمی محو نظرش از جوان چشمان فشرد.می را خود مشت اختیار بی و داشت سیاهی به چشم پنجره

 را صورتش نشست. برگشت. ...دریا رنگ به شد:می یکی امید چشمان با لحظه هر انگار و شدمی هم ترشفاف

 قار قار با گربه شیون نشد. شرقه و خود مشت در چیزی افتادن متوجه که کرد پنهان دستها کف در تند طوری

 انداخت.می چنگ شب سکوت کالغی بر
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 شقی
 یوسف انصاری

 

ها را سوا: پنج کرد: لباسرو میهر روز ساعت معینی: ضلع شمالی میدان انقالب: زیرانداز بزرگی پهن پیاده

جا آویزونن پنجاه تومن: هر روز کارش همین تومن: ده تومن: پانزده: بیست تومن: اینا سی چهل: اینا که این

زد نشست: استارت میبست پشت موتور: میمیچپاند توی گونی: گونی را ها را درهم میبود: تا شب: شب لباس

شان: داد داخل حیاط کوچککرد: موتور را هل میافتاد سمت جنوب شهر: ته نواب: در خانه را باز میراه می

جا که پدر ی اتاق نگاهی به داخل: آنشست: از پنجرههاش را میکرد: دستی دیوار: شیرآب را باز میگوشه

گردم: رم سر کوچه برمیزد: میلب داد میکرد: لبخندبهها: خیره به تلویزیون خرخر میداد به بالشتکیه می

آمد: ها شام حاضره: اگر کاری پیش نمیشد: مادر: زود برگردیکرد در اتاق باز میحیاط را که باز می که درهمین

سبزی: بوی کوکو: ادر: قورمهگوشت مرسید: همین بساط بود: بوی آبکرد: هر روز ساعت ده شب  میدیر نمی

کرد: سفره را پهن: سبزی: دوغ مادرساز: سنگکی که هر روز گرداند خانه: مادر پدر را بیدار میمیبوی غذا برش

وتو: اینترنشنال: تکرار خبر: بعد: پدر: سی: صدای آمریکا: منبیرفت بیرون: اخبار بیپدر به قصد خریدش می

گن شاید شلوغ شه: شهرام لقمه رام: هیچی آقا هیچی مثل همیشه: پدر: اینا میبیرون چه خبر بود شهرام: شه

کرد: سیگاری روشن: کشید خودش را لب پنجره: الی پنجره را باز میکشید: میگرفت: لیوانی دوغ سر میمی

لباس  گن خبری نیست: مادر: کاروکاسبی خوب بود مادر: شهرام: تا وقتی ملت پول خریداینا از خودشون می

ره: شهرام به سیگار گن قراره شلوغ شه دلم هزار راه میش اینا مینو ندارن خوبه: مادر: مراقب باشی مادر همه

آمد شد: خواب میهاش سنگین میگفت: به سیگار بعدی نرسیده چشمزد: خیره به حیاط: چیزی نمیپوک می

کرد و ای کشیده: نگاهی که از پوستش نفوذ میهها: چشمچشم ها: آنبردش سر بساط لباسربودش: میو می

دانست نه آدرسش را: حدس شد: یک شب دو شب آمد: بعد دیگر نیامد: شهرام نه اسمش را میموهاش سیخ می

هاش دانشجوهایی بودند که پول خرید لباس نو زد باید دانشجوی دانشگاه تهران باشد: آخر بیشتر مشتریمی

برد: زنانه: شرت برند براشان مین یار بود شهرام آن روز چند پیراهن شلوار تینداشتند و اگر شانس باهاشا

کرد یک دل نه صد دل عاشق دختره رفت: آن نگاه: فکر میها میمردانه: حاال اما فقط به امید دیدن آن چشم

قتی شب خواب های در یک نگاه: برای همین وکشید: از آن عشقها که همیشه انتظارش را میشده: از آن عشق

شب هاش لخت شد و دستش را به طرف شهرام دراز کرد از خواب پرید و نصفدید دختره جلوی بساط لباس

خوابیدند: پدرش: مادرش: خودش: تایی توی یک اتاق میشلنگ آب سرد را توی حیاط گرفت روی سرش: سه

ری شاخه کشیده بود تا خرند دیوار ای محقر: حیاطی کوچک که درخت انگوخانه همین یک اتاق بود: آشپزخانه

تر داد داخل حیاط کوچکو مثل گیسوی بلند پیرزنی لوند موهاش را انداخته بود بیرون: موتور را هم که هل می

جا را پدر خودش ساخته بود: چهل پنجاه سال پیش: با پول کارگری: حاال دلش خوش بود دخترش شد: آنمی

کرد کمپ یعنی هتل: اش را گرفته برده استرالیا: فکر میست دختر و نوهی بخت: دامادش درا فرستاده خانه

ای که او را وصل شان هم ماهوارهونوایی رسیده: بعد توی خانهسالگی برای خودش به نانوهشتپسرش بیست

ونی روی تلویزیها روبهداده به بالشطور تکیهکرد به اخبار جهان: شهرام چند سالی بود پدرش را همینمی

خوابیدند: صدای خروپف پدر: حرف زدن مادر توی ها بود کنار هم میدید که به دیوار نصب  شده بود: سالمی
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که کسی بفهمد دست دید شق کرده: از ترس اینپرید میخواب: گوزیدن پدر توی خواب: این اواخر از خواب می

شویی خودش را رفت دستق بخوابد: یا: میداد: دردش بگیرد: شبرد توی شلوار: کیرش را محکم فشار میمی

شبی جهت نصفوبیخوداش گفته بود: بیخوابید:  به فرشاد: دوست صمیمیگشت میکرد برمیخالی می

داد: هر روز ها را هم فرشاد به او میهای فرشاد: لباسپرم: نشسته بود کنار بساط کفشکرده از خواب میشق

گفت: بفهمی دلت با کار نیست آیند فرشاد میها از کجا میپرسید لباسمییک گونی: هر وقت هم از فرشاد 

کم به خودت برس: با سر دربیاورد: به شهرام گفته بود: یه کردتر میتری: و همین شهرام را جرینفهمی راحت

ده و بلند از گونی بیرون کشیآد سر بساط رفیق شو: بعد یک جفت کفش پاشنهیکی از همین دخترا که می

اش با او را جا دوست شدم باهاش سر بساط: بعد: ماجرای رابطهنشانش داده بود: اینو برای زیدم آوردم: همین

هاش را باور نکرد: اما: دهانش خشک شده بود: ای از حرفوتاب تعریف کرده بود: هرچند شهرام کلمهبا آب

گفت: بیفت توی ها: به باد میها: به کفل زنبه زنکرد: جا توی خیابان شق کرده بود: به عابرها نگاه میهمان

کنی: گفت: تو با نگاهت زنا رو لخت میگفت لخت شو: فرشاد میگفت برو باال: به پاها میها میها: به دامندامن

افتاد زد: بعد: یاد آن نگاه میگفت: خب بگیرش: شهرام: لبخند میخوام: فرشاد میگفت: یکی رو میبه فرشاد می

گفت: شد: به شهرام میآمد توی خوابش جلوی بساطش لخت میکرد توی تنش و دختره شب میکه نفوذ می

ها جار بزند: ترسید فرشاد همین را دست بگیرد بین بساطیگفت: میهاش نمیبیا: چیزی به فرشاد از خواب

جا: مهمان بوده: شده از آند میگفت: البد دختره روآن شود: به خودش میهای شهرام ورد زبان اینبعد: خواب

ارزید ده تومان شرت برندی را که پنجاه تومان میآمده دو سه روز خرید کرده رفته: یادش بود آخرین بار تی

به دختره داده بود شاید برگردد باز: فرشاد هشدار داده بود: مراقب باشد دخترها تیغش نزنند: زرنگ باشد حتی 

شان انداخته بود بار کفش صدتومانی را به یکیفروشد پنجاه تومان: خودش یکمی تومانی را بهشانشرت دهتی

دونی چه کیفی کردم اون ششصد تومان: بعد: با آن ششصد تومان بغل دوتا فاحشه خوابیده بود تا صبح: نمی

: تا صبح هایی شهرام: چه کون و کوسی شهرامها: چه زنی فاحشهشب: بعد قول داد شهرام را هم ببرد خانه

کرد و شهرام تصاویر دوتاشون شیرۀ جونمو کشیدن: رفتم تا شب خواب بودم: همیشه فرشاد تعریف می

توانست طور میدان انقالب برای شهرام شده بود جایی که میکرد: اینهای او را توی ذهنش مجسم میخوابیشب

ها را آمدند: سر بساط: لباسها میخوابد: آنها بسالگی با چندتا از آنبه آرزوهایش برسد: حداقل قبل از چهل

کرد بهشان رفتند: شهرام جرئت نمیگرفتند: میکردند: تخفیف میخندیدند: شوخی میریختند: میهم میبه

جا بساط کند: فرشاد هشدار داده بود مراقب شان از کوره دربرود و دیگر نگذارند آنترسید یکهو یکیزل بزند: می

وحسابی وقت درستشه شناخت: اما: فرشاد هیچها را: از صدمتری هم میکارهکاره نیستند: آنباشد: همه آن

طور هستند: آن روز هم برای اولین بار که دختره آمد سر بساط شهرام متوجه ها چهداد آن کارهتوضیح نمی

ره نیامد: مطمئن نشد: شب دوم شب سوم هم متوجه نشد: شب چهارم وقتی تا ده و نیم منتظرش ماند دخت

بازی درآورده که دختره ناامید شده: اصال  حاال قدر خنگی او آنخاطر او آمده ولبود دختره هر سه شب را به

اش را مکید و نگاهشان ها: وقتی لب پایینیها: خیسی لبها: لباش هم درست یادش نبود: فقط آن چشمقیافه

دی را گرفت سمت شهرام: این یکی چند: پنج تومان: دختره بلند به هم گره خورد دختره لبخند زد: پیراهن بلن

آرم: باقی پولش را گرفت راه ای به شهرام داد: چقدر ارزون: شهرام: فردا هم میتومانیشد از توی کیفش ده

رو: آخرین شب: شب آخر: حاال فقط خواب افتاد: کمی که رفت: شهرام بلند شد ایستاد نگاهش کرد: تا خم پیاده

خوابید: گشت میکرد برمیرفت توالت: خودش را خالی میپرید: میکرده از خواب میدید: شقختره را مید
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پرسید: ها میترسید پدرمادر بو ببرند: عادت داشت توی خواب حرف بزند: مثل مادر: صبحبرد:  میخوابش نمی

قدر بینم: پدر: حاال چرا اینهون میدیشب توی خواب چیزی نگفتم که من: مادر: من که شبا خواب هفت پادشا

گفت قراره شلوغ بشه: مادر: نگران خواباتی پسر چیزی شده میدون شلوغ نشده که دیشب آخه این ماهواره می

وقت: دیدی شلوغه جمع کن و نخوری یهمادر تو رو به جوونیت قسم دیدی شلوغ شده بساط نکن گول شلوغی

ش بشین پای این شه گفتن بریزید بیرون: مادر: گه خوردن تو هم همه گن قراره فردا شلوغبرگرد: پدر: می

کشید لب پنجره با سیگاری روشن: پدر: بزنم ماهواره به حرف این ضدانقالبا گوش بده: شهرام خودش را می

گن دل ترسونن یه روضه میشبکه یک خوبه آخونده بیاد برات روضه بگه: مادر: حداقل اینا آدمو از آخرت می

زد داشت: میها: کنترل را برمیداد به بالشزد به سینه: زیرلب حسین حسین: پدر لم میشه: بعد: میدم باز میآ

زد: یک شب دو شب سه کرد: حرف نمیسی: شهرام سیگارش را توی گلدان سرامیکی خالی خاموش میبیبی

ید شده بود: صبح که از خواب پرید توانست منتظر دختره بماند نیاید: دیگر پاک ناامشب ده شب: چقدر می

شست: لحاف را کنار بار خالی  شده بود توی خواب: پدر نبود: مادر توی حیاط چیزی میشق کرده بود باز: این

ی کف دست روی شلوارش: شلوار کند: مچاله کرد توی دست: حوله را برداشت رفت ای اندازهزد بلند شد: لکه

تشت: آب را باز کرد: از حمام که بیرون آمد لباس پوشید: جلوی آینه موهاش  توی حمام: شلوار را انداخت توی

کرد: پدر برگشته بود: بوی سنگک تازه توی خانه پیچید: مادر سفره را پهن کرد: شهرام رفت توی را شانه می

ای بزرگ آمد مهرم: مادر با لقدانست چرا: داد زد: من میحیاط: شلوار را از طناب آویزان کرد: کفری بود: نمی

قدر سیگار نکش: در را باز کرد گفت: اشتها ندارم: و کنی اول صبحی اینجلوی در : بگیر بخورش ضعف می

موتور را هل داد بیرون: سوار شد رفت تا در خانۀ فرشاد: زنگ آیفون را زد: در باز شد: گونی را گذاشت توی 

ها را باال رفت: توی سالن کسی نبود: د: بیا باال کسی نیست: پلهها داد زپاگرد منتظر ماند: فرشاد از از باالی پله

پشتی: در اتاق را باز کرد: فرشاد وسط انبوهی لباس نشسته بود سوا کجایی: صدای فرشاد آمد: توی اتاق

کرد ها را سوا میهیچ حرفی نشست: لباسکردشان: بیا بشین سوا کن دیشب بار تازه اومده چه باری: بی می

از وسط تلی لباس یکهو پیرهنی بیرون کشید: آشنا: دقت  انداخت:را یک طرف ایراددارها را یک طرف می نوها

بار آن را فروخته: به کی؟ یادش که آمد به فرشاد گفت: فرشاد زل زد بهش رفت توی کرد یادش آمد قبال  یک

وخته بعد اومده دست ما: آخه خنگ آد آره: چطور؟ خب البد یکی که ازت خریده بعد فرفکر بعد گفت: پیش می

ها شاید یه میلیون تا تولید بشه: بعد شهرام پاپیچ شد شرتشه: از این تیخدا مگه از یه لباس یه دونه تولید می

هاس: اینایی که آیند: فرشاد هم که کیفش کوک بود لو داد: گفت: اینا لباس مردهها از کجا میباید بداند لباس

ها یه جا شه از خونهزنه لباساشون جمع میپوشن یا لباسه دلشونو میلدارایی که کهنه نمیمیرن یا این پومی

شرت را فروخته به همان دختره: جا: شهرام یادش بود این تیآد اینشه میشه بعد کیلویی فروخته میدپو می

خوامش یعنی م مییعنی دختره! فرشاد گفت: دختره چی؟ گفت: من اینو فروختم به همون دختره که گفت

ها کنی دختره مرده؟ فرشاد گفت: تو هم شانس نداریقاه: یعنی تو فکر میدختره::: فرشاد زد زیر خنده: قاه

ی فرشاد کنه؟ شهرام یکهو از کوره در فت: یقهکنه میکنی: آدم برای مرده شق نمیعوضش دیگه شبا شق نمی

زور از چنگ شهرام بیرون گیر افتاده بود: خودش را به هاور شد بهش: فرشاد وسط تل لباسرا گرفت حمله

های شهرام سرخ بود: مثل آتش: داغ بود: مثل کوره: دلش کنی: چشمکار میکشید هلش داد: دیووونه داری چی

دوروبر نگاهی انداخت: شرته؟ شهرام به های فرشاد را بریزد توی دهنش: فرشاد بلند شد: کو تیخواست دندانمی

شرت: شبیه بود: گفت: آره: فرشاد ها بیرونش کشید: این بود؟ شهرام زل زد به تیود فرشاد از بین لباسندید: خ
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ی همان بیرون کشید: این بود: شرت دیگری لنگهور: تیور و آنها: ریختشان اینباز دست کرد توی لباس

کرد سمت شهرام: کرد پرت مییدا میشرت پی همان تیگشت: بعد: مدام یکی لنگهها میوار بین لباسدیووانه

خوای: ببین از اینم دادی بهش ابله: شاید از این شورتا هم بگیر اینم یکی اینم یکی دیگه اینم یکی: بازم می

گفت: شه: شهرام چیزی نمیمسخره شورت را گرفت جلوی شلوارش: اینو بپوشه خوشگل میپوشید: بعد بهمی

ها نفس خورد گفت: ده ساله دارم لباس که فرشاد خسته افتاد وسط لباسخشکش زده بود: زیاد طول نکشید 

وقت نشد دست کنم تو جیب یه کاپشن یه چند هزار دالری گیرم فروشم: هیچی انگلیسیه میهرچی حرومزاده

مد دفعه اوتأیید سر تکان داد: فرشاد گفت: اینبیاد: بعد صاف نشست و زل زد به شهرام: خوشگل بود؟ شهرام به

دم دستشون از صدتا ذارم توی کفشا میمو میکنم: شمارهتو بذار الی لباسا بده بهش: من همین کارو میشماره

ها را از گونی وچیلش را پهن کرد: لباسشون شاید بزنه شاید نزنه: شب: شهرام: مثل همیشه: زیرانداز چرکیکی

تر از همیشه: دور میدان دان خلوت بود: خلوتدرآورد ریخت روی زیرانداز نشست روی سکوی بانک شهر: می

زد: چند پاش هم داشت میدان را دور میپر بود از موتورسوارهای ضدشورش: چندین ماشین پلیس: ماشین آب

اش سر رفت: بساطش را جمع کرد بست پشت نفری رد شدند ولی نایستادند: یک ساعتی نشسته بود که حوصله

کرد پاش داشت حرکت میزد از جلوی موتورسوارها گذشت: ماشین آبدور می موتور راه افتاد: میدان را که

داد: یاد پدرش افتاد: مادر حاال دلشوره سمت دانشگاه: هیچ خبری از شورش نبود: کسی به اعتراض شعاری نمی

اه جهت پریده بود به فرشاد: چهاررخودوبیداشت تا برگردد: چیزی کاسبی نکرده بود: کفری بود: صبح بی

زدند: نان ولیعصر شلوغ بود: پارک دانشجو مردم تجمع کرده بودند: از مقابل جمعیت که گذاشت شنید داد می

روی پارک جای خوبی بود برای بساط: خواست پیاده شود ماشین ور توی پیادهکار آزادی: جلوتر ایستاد: آن

دسته تاد: زیر پل کالج هم شلوغ بود: دستهسرش با بلندگو گفت: موتوری نایست برو: سوار شد راه افپلیس پشت

آور رو: شلوغ بود: شنید گاز اشکزور موتور را کشید توی پیادههاش یکهو سوخت: بهمأمور ایستاده بودند: چشم

رو پارک کرد: سیگاری روشن کرد: شنیده بود سوخت: موتور را کشید کنار پیادههاش را مالید: میزدند: چشم

کرد که صدای هاش فوت میگیرد: داشت دود سیگار را توی کاسۀ دستآور را میاز اشکدود سیگار جلوی گ

ها آمدند: دویدن آمد: سر بلند کرد: یکی خورد بهش افتاد: جماعتی شعارگویان از کنارش رد شدند: بعد: موتوری

ای شعار مردم از آمد انگار: صدهاش بسته بود: صدای تیراندازی میای که کرکرهنشسست لبۀ سکوی مغازه

آمد چه اتفاقی افتاد: فقط یادش بود یکهو مردم وتوک آدمی بود هنوز: بعد: دیگر یادش نمیرو تکجایی: پیاده

وپا: یکی پاش را گذاشت روی سرش: رو شلوغ شد: ماند زیر دستسرشان: پیادهبرگشتند: دوان: مأمورها پشت

دانست کجاست: توی اتاق کوچکی هاش را باز کرد نمیچشم قدر لگد خورد از هوش رفت:وپا آنبعد زیر دست

دید: صدای هاش درست نمیخورده: سر یکی شکافته بود: چشمسی نفر بودند: همه ترسیده: لخت: کتکبیست

هایی که زل شنید و بعد آدمای را میهای عدههاش بود: گیج: خسته: فقط صدای نالهزنگ عجیبی توی گوش

ها روی موتور: آمد بلند شود: نتوانست: یادش افتاد موتورش هنوز کنار خیابان است: لباس زده بودند به هم:

زور بلند یکی زل زده بود به سقف: بهشان خواب بود: آنبیدار که شد توی همان اتاق بود: با دو نفر دیگر: یکی

جا کجاست؟ ی شده؟ اینشد نشست: پرسید: چی شده؟ مرد جوانی که به سقف زل زده بود نگاهش کرد: چی چ

مرد خندید: بازداشتگاه: شهرام تازه فهمید چه اتفاقی افتاده: خودش را کشید سمت دیوار: داد زد: کسی 

زور بلند شد خواد: شهرام بهجاست: مردی که خواب بود سرش را بلند کرد گفت: داد نزن دلت کتک میاین

در داد زد: یکی کمک کنه! بعد صدای پا آمد: در باز  کرد: خودش را کشاند جلویایستاد: پاش شدید درد می
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تون اشتباهی رسید همهجا که میشد: سرباز بود: گفت: چته؟ گفت: منو اشتباهی آوردن: سرباز قاقاه خندید: این

اومدید بگیر بخواب تا جناب سروان نشنیده: شهرام جلوتر رفت: ببین من بساطی دارم میدون انقالب اصال  به 

خوای بگو: بعد: در را بست جا هرچی میتون فشافویه اونفرستنطی ندارم: سرباز هلش داد عقب: فردا میاینا رب

و رفت: مرد خوابیده گفت: فایده نداره بگیر بخواب تا االنم نفرستادنمون چون بیهوش بودیم: بعد یادش نبود 

خت: دستش را دراز کرده بیا بریم: بلند خوابش برد یا باز بیهوش شد: خواب دید دختره ایستاده جلو بساطش: ل

شد توی این موقعیت شق کرده: بوس بودند: شق کرده بود: باورش نمیکه شد افتاد: بیدار که شد توی مینی

زد: یک شب دو شب سه شب صد شب بوس زل زده بود بهش لبخند میترسیده بود: سرباز جلوی در مینی

خودزنی کرده بود: اما: باالخره تمام شده بود: وقتی از زندان آزاد شد  هزار شب تمام شده بود: بارها توی زندان

کرد: شهرام تکیه داده بود به سی نگاه میبیو برگشت خانه مادر مرده بود: پدر نشسته بود جلوی تلویزیون بی

ی بود که کرد: تصویر دختره را فراموش کرده بود: فرشاد تنها کسی پنجره خیره به حیاط سیگار دود میلبه

آمدند سر بساط و فرشاد گفت که هر شب میبعد از آزادی آمد سراغش: و مثل همیشه از دخترهایی می

خواست داد دستشان: فرشاد مطمئن بود دختری که شهرام میها میگذاشت توی کفشتلفنش را میشماره

 آید: فقط کافی بود دوباره شهرام مشغول کار شود: می

 

 1400فروردین  18
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 !بود گذاشته اشجیب در را او زندگی که زنی
 کیوان باژن

 

 هر توانیمی بخواهی اگر» بود: گفته ...اتاق سقفِ  روی اینقطه به بود شده خیره و بود کشیده دراز تخت روی

 گُلیِ گُل نمازِ  چادر به کردیمی نگاه طورهمین و «نه!» بودی: گفته که تو و بود زده لبخند و «برداری را دو

 به قابی با رگیبز یآینه و بود شده پاره جاهایش بعضی که سفید و سیاه کوچکِ هایگُل با ایرفته رو و رنگ

 ناهمسطحِ  یتکه چند یا دو توانستیمی کردیمی نگاه بهش وقتی که داشت هاییترک جا به جا که طال رنگ

 ! ...ببینی آن در را خود صورت

 

 پاره و رفته روش و رنگ دیگر این،» گفتی:می بهش کند سرش را گُلیگُل چادرِ خواستمی اگر روزی فردا البد

 نشست.می اشدل به فردا از هراسی وقتی خصوص هب کرد؛می اتنگاه بِر و بِر طورهمین او و «...شده پوره

 فکر که او و کندنمی فرقی بگویی کردیمی تالش تو و «آینده؟ انتظارِ یا ترهمهم دیروز حسرتِ» پرسید:می

 کمی بهتره ها حرف این جای به» گفت:می و دادمی قورت را اشبغض بماند، عقب فردا این توی نکند کردمی

 .اشمشکی و درشت هایچشم به شدممی خیره فهمیدم،نمی که من و «نیما! باشیم همسایه زنِ  فکر به هم

 

 «کنی؟می فکر جوراین واقعن تو»

 

 ...ای؟شده دیوانه»گفتم:می «نیما! امشده حامله انگار» گفت:می اش.حاملگی مثلِ کرد.می فکر طوراین که او و

 و گرفتمی را دستم بعد «آید.می کش شکمم طرفِ یک زندمی لگد که بار هر» گفت:می «ممکنه! غیر این

 تو»گفت:می و کردمی اخم «کنی؟می اذیت را خودت قدر این چرا»م:گفتمی اش! شکم وسط گذاشتمی

 یک مثلِ  رود.می راه پنگوئن یک مثل که اشدیدممی پشت از من و رفتمی و «مردی! یک چون فهمی،نمی

 حامله...! زنِ

 تا کردممی صبر باید داد.نمی جواب را اشهمراه گوشیِ دیگر و زدمی اشغیب یکهو بعد و کتابخانه؛ آمدمی

 تربیش» گفتم: «نشدی؟ خوشحال»گفت: همیشه مثلِ کرد. تلفن شد. پیدایش ماه دو از بعد باراین شود. پیدایش

 «کنی؟ اشتمام خواستیمی که تو ام.کرده تعجب

 شد. سرریز اشاشک یکهو «چته؟»گفتم: اش.بودم دیده کتابخانه یمحوطه آبخوریِ جلوی بار آخرین

 «.کنیم تمامش باید …خشبب مرا …نیما ندارم را اتدیدن یحوصله دیگر»گفت:

 آدمِ  ترینخیالبی کردیمی فکر تو که ایستادمی طوری شود. آرام کشیدمی طول عمر یک کردمی که گریه

 تو و رفتمی …رفتمی بزند حرفی کهاین بدون اوقات ترِ بیش بعد و شدمی خیره دستدور به و است دنیا

 با کتابخانه، بیرونِ  بلوارِ یگوشه در یا دیدی؛می باالخره اما …دید خواهی را او وقت چه که دانستینمی

 و رنگبی لبِ  رُژِ  همان با بخرد؛ «شوپنهاور» البد تا انقالب یا جمهوری خیابانِ توی یا دست؛ در سیگاری

 ...!هایتچشم به زدمی زل که اشمشکی درشتِ هایچشم
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 بود دماغ سر که هم گاهی کرد.می اتگیج بفهماند تو به چیزی که این از تربیش دیدی،می را او که بار هر

 و «منتظرمه! رویا …دانیمی که خودت …بروم باید» گفت:می شمرده و آرام خیلی و زدمی بهت چشمکی

 سرِ  با و افق به دوختمی چشم یا کردمی امحواله را آمیزش تمسخر خندلب و اختاندمی اشپیشانی به چین

 و خودش مثلِ موهایش، بودند امآر نا کند. مرتب اشروسری زیرِ را موهایش کردیم سعی اشانگشتان

 ...!اشچشمان برقِ مثلِ جهیدند،می

 طورچه»گفتم: «...کار سر بود گذاشته مرا هم رویا»گفت: مقدمهبی اش،دیدم جمهوری خیابان در که باریک

 گفت: «دارد؟ ربطی چه» گفتم: «شنوا گوش کو اما گفتممی بهش بار صد …زدنمی را موهایش» گفت: «مگر؟

 گفت: و داد تکان القیدانه را اشبدن باشد شده ایجاد او در شوقی رانگا بعد «…زدمی دادمی بهم ارزشی اگر»

 «.اشوحشی یقیافه آن با …آمدمی بهش خیلی زدمی سرانهپ اگر»

 بعد و کنم آب از پر را لیوانم تا رفتم هم من خورد.می آب محوطه، خوریِ آب از داشت اش،دیدم که باری اولین

 بلند را سرش «خوانید؟می شوپنهاور»گفتم: بود. کتابی اشدست در بگیرانم. سیگاری تا خانهکتاب بیرونِ بروم

 که هاییچشم با داشت. پهنی صورتِ  زد. لبخند و من به شد خیره اشمشکی و درشت هایچشم آن با و کرد

 حس و بود نکرده چندانی آرایش دیگر دخترهای برخالفِ دیدم. را هاچشم این درونِ اضطرابِ  من د.زنمی پلک

 که پشت از رفت. بزند حرفی هک این بدون است. کرده گیر شهر هیاهوی در و آمده روستا از االن همین کردم

 از بعد کند. فکر مهمی موضوعِ به انگار داشت؛برمی قدم آرام کوتاه. نسبتن قدی با آمد؛ نظرم به چاق اشدیدم

 .اشدیدممی گاهی گاه آن،

 گفت: باشد جوابم منتظر که این بدون بعد کرد. سالم کشیدم.می سیگار داشتم بلوار. توی طرفم. آمد روز یک

 دوست هم با که بعدها رفت. بگویم چیزی آمدم تا و خندید و «رسد.می هاسوسک به دنیا که خواندم جایی در»

 صحبت رویایش از او و دادممی سفارش را امقهوه من نشستیم.می ایکافه در و رفتیم می بیرون گاهی دیمش

 .کردمی

 پاش پیشِ هم، شمعدان آینه یک گُلی.گُل نماز چادر یک با کرد. آویزحلق را دشخو بود. دوستم بهترین رویا»

 خالی که کردم حس «شوپنهاور. عاشقِ و …آره» داد: تکان را سرش «خواند؟می فلسفه هم او» پرسیدم: «بود.

 مجبور که ایسایه از حتا ها!سایه این از …دیگران …خودش از ترسد؛می زندگی از که فهمیدم و است شده

 را زیادی هایآدم»گفت:می نداشت. خبری پدرش از بگیرد. قطال زود خیلی بعد و کند ازدواج باهاش بود شده

 پدرمه. هااین از یکی البد کردم فکر شدم تربزرگ کمی که بعدها …شانپیش رفتممی ممادر با وقتی دیدم.

 را هااین یهمه «کن صدا عمو گفتمی گذاشت.نمی درمما اما کنم. صدا پدر را شانیکی داشتم دوست حتا

 اشغیب مادرم ویکه بعدش و آمدم در یعل عقدِ  به که بود سالم سیزده» گفت:می خندید.می و کردمی تعریف

 استعدادِ  گونه هر فاقدِ و بود غریزی اشحرکات تمامِ کامل، حیوانِ یک ید،کشمی شیشه بود. معتاد علی …زد

 با بود چاق هایزن عاشق من. از غیر به بُرد،می لذت همه با همخوابگی بگویم ستا بهتر یا همنشینی از ذاتی.

 را درسم گذاشت که بود این اشخوبی اما بگیرم. طالق او از توانستم تا آمد در امنداشته پدرِ بادامی. هایچشم

 تنهاییِ از و ریکیتا از دیگر حاال»گفت:می بود. رسیده او به یهمهر عنوانِ به نارمک، در کوچکی یخانه «بخوانم.

 داد.نمی وابج چون کردم.نمی سوال زیاد «برم.می لذت اما است ترسناک و پوچ کهاین با برم.می لذت اتاقم

 .زدمی حرف خودش باید
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 :پرسید ازم ماشین توی اش،رساندممی داشتم و بود شده شب که بار یک

 «.نیستی استفاده سوء اهل هیچ تو»

 «؟…تو از استفاده سوء»

 «...امنشسته کنارت که من از خلوت، این از تاریکی، این از»

 که جایی …دهیمی دریا بوی تو نظرم به دانی،می» داد: ادامه کردمی نگاه را بیرون که طورهمین بعد

 تا …شودنمی پیدا دیگر که چیزی …سوزان زمینی با داغ، آفتابی …اقباله خوش هایستاره از پر هایششب

 و شد ساکت «خندی؟می چرا»گفتم: خندید. «گرفتی؟ قطال شد چی بگو تو» پرسیدم: «شدی؟ عاشق حاال

 .فکر توی رفت

 .افتاد چیزی یاد

 سیگارش ایستادی؟ چرا گفتم: ایستاد. خلوتی یکوچه توی هویک بیرون. بودیم رفته علی و من ی،باران روزِ یک»

 ار!انگ بهتره تو واسه گفتم: نه؟ خوبه …پاییز …باران …آسمان شده، خوب چه هوا ببین گفت: و کرد روشن را

 زیباست. چیز همه قدر چه ببین گفت: چی؟ رایب متلک …نه گفتم: بهم؟ گیمی متلک گفت: و کشید را دستم

 برگ چند، هر …کن نگاه را هادرخت شان،ببینیم درست گذارندنمی ابرها که درسته حاال …ببین را هاکوه

 بیش انگار داشتم. عادت رفتارهاش جور این به نیست. بردار دست دیدم خوبند؛ قدر چه ببین اما نیست رویشان

 عصبانیت با و شد ترنزدیک صورتم به شد؛ دیر …برویم خدا رو وت ولی …قشنگه …آره :گفتم بود. زده حد از

 از تربیش آدم اصلن گفت: هیچی؛ …؟من گفتم: کردم. تعجب خواهی؟ می یچ دیگر ...داری چی همه گفت:

 گرفت. را دستم باز بود. داده گیر بگذارم. سرش به سر نباید دانستممی رفته؛ باال اشتوقع دیگر بخواهد، اگر این

 …نه گفتم: خواهی؟می چیزی یک معلومه هاتچشم از اما …نه گفت: خواستم؛ چیزی مگر گفتم: محکم.

 همش من چرا پس گفت: برویم؛ دیگر حاال …آره گفتم: مطمئنی؟ گفت: باز و کرد مکث کمی هست؛ چیز همه

 چیزی دیدی گفت: علی؛ زنیمی چرا …آخ …اگر حاال گفتم: خواهی؛می چیزی انگار تو کنممی فکر

 …پدرسگ نزن دیگر، بسه …خ خ آخ …ولی گفتم: خوانم؛می یاسین خر گوش تو دارم من …خواهیمی

 «.کنم فرار اشدست از شدم مجبور  و ؛…القبا یک یزنیکه گفت: ای؛شده دیوانه مگر

 

 توی انگار که غمی قلوه واهدخمی دلم» گفت: و کرد قطع را حرفم «…که آیدمی نظر به» گفتم: تلفن پشت

 سپ …نیما بودم مرده آمدن، دنیا به  از قبل نکند باال. نه و رودمی پایین نه اما برود پایین کرده، گیر گلویم

 لحظه یک از بعد کند.می صحبت چیزی چه از که دانستمنمی «کشیدم؟می نفس مردنم توی سال هفت و سی

 کنممی گمان اوقات گاهی و داره ادامه کی تا هامزدن پرسه که کنممی فکر خودم با گاهی» داد: ادامه سکوت

 دیگریه. چیز لهمسأ هم شاید …کنهمی رها هازدنپرسه این از  مرا که امگرفته العالجی و سخت مریضی که

 را مسیرها این بارها نیست. ایچاره …بروم باید که ساختند برایم مسیرهایی سال، هفت و سی این توی انگار

 …ندارند سیرمانی که هاآشغال آن یخانه هب …امخانه کنار میدانِ  به …کتابخانه …دانشگاه به روم،می

 «نیما؟ رفته یادم عشق من نه؟ است مسخره

 خودش با هم گاهی ماند.نمی جواب منتظر اما کردمی سوال هم گاهی زد.می حرف ریزیک بود. طوراین گاهی

 .کتابخانه در ایگوشه حتا …خیابان… کوچه …ماشین توی زد.می حرف
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 فکر یحوصله دیگر…است شب از پر کنممی نگاه که را جا هر …بشود تمام خواهدنمی هیچ رانگا شب این»

 «.ندارم هم را شب همه این به کردن

 «! یماکرده گیر شب انتهای توی مانهمه انگار»

 «!بگذاری؟ تنها مرا خواهینمی که تو»

 .«..برو یواشکی بعد  بشمار، ده تا»

 «…بهتره بندازیم سکه ...نه»

 «کنی؟می ناگزیرم»

 «…نکنی پیدایم که اینه از بهتر»

 «.کنممی پیدات بزنی پلک بلدم، را تو هایراه یهمه»

 «.صدا بی و رنگم بی ندارم، سایه دیگر دفعه این»

 «!گذاشتم جا دلت درهای پشتِ را خودم»

 «!نشستید من دم روی شما ببخشید»

 این خودش …شده راحت خیلی االن رویا» گفت:می کرد.می گاهمن «ناهید؟ زنیمی حرف کی با» گفتم:می

 «…گفته را

 سیگاری و آمدم «بیرون. بیا تو ...آیمنمی داخل» بود: گفته گوشی توی کتابخانه. بود آمده سراسیمه بار یک

 «…ناراحتی چرا ...شده چی» اش.گفتم:دست دادم هم یکی گیراندم.

 و حرکت، بی تخت. روی پشت هب بود کشیده دراز آرام که سرش باالی رفتم» گفت: بود. دیده را رویا خوابِ

 اشصورت و بود شده پخش بلندش موهای و دماوند یقله بود شده نوکش که ؛سینه روی وارصلیب هایشدست

 شکمم. به زده زل و کرده باز را هاشچشم دیدم یکهو که مکردمی اشنگاه داشتم طورهمین بود. کرده زیباتر را

 لبخندی بودی؟ نمرده مگر تو گفتم کردم. تعجب زد.می پوزخند داشت !…تمسخرش از پر درشتِ هایچشم

 قائم را دستم و پهلو به …کنارش کشیدم دراز تخت روی و رفتم بعد کنی؟می فکر طور این پرسید و زد

 این یدمپرس …قفل …بود اشگردن دور هنوز اش،گُلیگُل نمازِ  چادر …شدم خیره بهش و سرم زیر گذاشتم

 آورد را اشدست که کنم باز اشگردن دورِ  از خواستم و بودم؟ شتهندا ورش مگر کند؟می کار چی تو گردنِ  دورِ 

 یک و گُلیگُل نمازِ چادر یک تخت، کنارِ دِکم توی از و شد پا بعد شدم. اشخیال بی خیال! بی یعنی که باال

 هر توانیمی بخواهی اگر گفت اشسیاه درشتِ هایچشم همان با و داد بهم و آورد و برداشت شمعدانی آیینه

 آویزان و درشت هایسین همان با …است شده زیباتر قدر چه حالت این در دیدم خودت؛ مال …برداری را دو

 «…شدنمی پنهان آدم هایدست زیرِ  که اشپهن و

 این قدر چه که کردم حس من و «کنم؟ زندگی او بدون طورچه» گفت: «…ناهید نکن اذیت را خودت» گفتم:

 !…گیاه مهرِ مثل …قفل …اندشده یکی هم با دو

 تا بود آمده انگار بود. اشدست کتابی اش.دیدم انقالب خیابان توی اتفاقی منداشت خبری ازش مدتی که باریک

 سی» گفتم: نگفت. چیزی «آیی؟نمی هم کتابخانه دیگر …نیست ازت خبری» گفتم: رد.بخ شوپنهاور هم باز

 اشمعنی بی لبخندِ کردم. اشنگاه و «…مانیمی ساله پنجاه زن یک یاندازه به اما داری سن سال هفت و
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 اشنگاه «خوری؟می کتاب لقمه یک»گفت: چرخید. اش کرده باد لُپ بود. کرده ترعمیق را اشصورت شیارهای

 انداخت را سرش و کرد اخم «…ناهید کن بس» گفتم: «منتظرمه! رویا …بروم باید من» گفت: بعد کردم.

 کرد: زمزمه خودش با و اششکم روی گذاشت را اشدست بعد گرفت. بازی به را برگی ،کفش نوکِ با و پایین

 :خواند را شعری تکه و «!...اگر ...باشه پسر امبچه اگه ...باشه دختر امبچه اگر»

 شناسد،نمی را خودش کسهیچ تو، خاطر یب»

 درد گیدوباره از

 گیرد؛می امخنده

 «! …خشکی گیدوباره از و

 «داری؟ دوسش !…نامرتب هایدندان با مپل، تپل …باشه چاق باید داری که زنی نظرم به»گفت: یکهو بعد

 …گوییمی دروغ تو» گفت: و گرفت را دماغم نوکِ اش،شصت و سبابه انگشتِ دو با «زن؟ کدوم …زن؟» گفتم:

 .دویدن به گذاشت پا و خندید و «مردی! یک چون

 فکر خودش به بود نتوانسته سال همه این طور چه بودم فهمیده کردم،می صحبت باهاش تلفن توی که حاال

 ببیند. را رویا خواستمی زد.می سرش به مدام …ناهید! شده تنگ واست دلم بگوید خودش به مثلن کند،

 به کند شروع بعد کن، گریه کی نکن، گریه حاال و تخت روی بیفتد خواستمی اندوه و هیجان فرطِ از انگار

 را اشایشیشه پای رنگِ هایجوراب یا و بزند الک را هایش خننا و اتاق وسط بنشیند گاهی یا کشیدن؛ جیغ

 اشنگاه خاص طوریک و کشیدمی دست موهاش به وقتی بیفتد؛ رویا یاد به و بزند خندلب آینه جلوی و کند پاش

 .کردمی

 بیچاره رویا، بیچاره»بود: نوشته فرستاد. پیامی همراهم گوشی روی کهاین تا نشد. ازش خبری هم باز بار یک

 «!ما بیچاره من، رهبیچا …تو بیچاره …مادر بیچاره …پدر همه این بیچاره …علی

 تمامِ  توانممی تو با فقط فهمیدم اما بودم دور تو از ماه دو …دیگر همین »گفت: «چی؟»گفتم: تلفن پشت

 من یاد که داری اعتراف حاال »گفتم: «!…مانیمی کشیش یک مثل …شرفبی توی با ..بیرون بریزم را درونم

 شد. طوالنی مانسکوت زد. پوزخند انگار «…نیما گذشته هاحرف این از کار اعتراف؟ »گفت: «؟افتادی

 حالت حاال»گفتم: «…خیال بی …کن ولش…نه طوراین…نه» گفت: «جااین بیایی خواهیمی»گفتم:

 .خندید «خوبه؟

 «؟…مردن وقتِ شوندمی تازه چقدر هارنگ»

 بچه واسه …بخورم توانمنمی» گفت: «خوری؟می مرتب را هایتقرص …ناهید رویمی دکترت پیش»گفتم:

 کرد مکثی بعد «بیرون. بیاید کنم فکر …آره» گفت: «امروز؟» گفتم: «…امروز …وقتشه دیگر …دارد ضرر

 «…من خاطر به …بخور را قرصهایت …ناهید»گفتم: «بیاورم؟ دنیا به را بچه طورچه تنهایی اما» داد: ادامه و

 …امخورده قوطی یک تو خاطر به آخه» گفت: «…ناهید کن بس» گفتم: کشید. طول دقیقه یک اشقهقهه

 گفتم: «…منه خواهش آخرین این …کنی؟می بزرگش …تو به بسپارم را بچه امگرفته تصمیم …دانیمی

 دنیا به را بچه واهمخمی که بار هر» گفت: انگار. نشنید «؟…باالخره کردی اشتمام …شد چی اتنامهپایان»

 کنمنمی پیدا را بچه سرِ یا شود؛نمی اما رون؛بی بکشمش تا بچه سرِ دنبالِ گردممی دفعه هر …شودنمی بیاورم

 که بینممی را خودم بعد رود.می در دستم از و خوردمی لیز بیرون، اشبکشم که آیممی تا و کنممی پیدا یا
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 چه باالخره که گیردممی بغض و مانممی منتظر تخت، کنارِ  ترطرف آن بچه آمدنِ دنیا به از ناامید و خسته

 «.شودمی

 نه و آمدمی دنیا به نه که بود او در چیزی انگار بافتن. ریسمان و آسمان و زدن حرف ریزیک به بود افتاده باز

 .شدمی سقط

 «باشد» گفتم: کنم اشخوشحال کهاین برای «نیما؟ کنیمی قبول»گفت: دید که را سکوتم

 دیگر باراین گذاشت. را گوشی خداحافظی دونب و «…ببینیم را یگردهم توانیممی حاال …جااین بیا پس»

 بروم. باید شود. نمی ورط این دیدم بود. کرده خاموش گرفتم. را اش تلفن بودم. شده اش نگران …نیامدم کوتاه

 با را، اشمشکی و درشت چشمِ دو آن …کردممی اشحکایت باید که طورهمان …اشخانه دمِ رفتممی باید

 اشپهن یتنه پایین و اشکوتاه قد و گوشتالود هایلب و مجعدش و بلند و سیاه موهای و گردش صورتِ آن

 …روزها همین از یکی بود. شده قفل اشگردن دور که گُلیگُل نماز چادر آن با و …و …و …و

 «!…روزها همین از یکی»

 دانستم.نمی کسی؟ چه از بود. شنیده را برخ که وقتی مثلِ بود؟ ناراحت افتاده. ورترآن رویا که بود دیده روزآن

 را رویش بار آخرین برای بود خواسته و افتاده، اشخانه زمین زیر توی که بود دیده و رفته و بود؛ نگفته بهم

 باریک که بود رویا داد.می نشان آرام را خودش ولی بود هراسان هم شاید …بود خوابیده انگار …دید و ببیند

 شاید بود. کرده تعریف من برای را هااین یهمه او و «مردن. وقتِ  شوندمی تازه چقدر هارنگ»بود: گفته بهش

 خیابان کنارِ  وقتی …میرداماد توی دیدم. را او که روزی همان مثلِ  بودم؛ کرده تعجب من و بود دیده خواب

 مجعدش و بلند و سیاه موهای و گردش رتِ صو آن با و اشمشکی و درشت چشمِ دو آن با بود؛ مشتری منتظرِ 

 !…و …و …و اشپهن یتنهپایین و اشکوتاه قد و گوشتالود هایلب و

 از چردهسیه مردی و کرد پارک او از جلوتر کمی ماشینی که برسم بهش بود مانده هنوز …خیابان بود شلوغ

 .مرد به است زده زل و زندمی لبخند ناهید دیدم شد. پیاده نآ

 «…گیرمنمی هم کمتر …تومان ده و صد»

 مسابقه هم با انگار گذشتند.می کنارم از سرعت به هاآدم چرخاندم. اطراف  به را سرم …صدا این برایم بود آشنا

 برسند چیزی االغی اسبی، ای،دوچرخه اتوبوسی، به تا نمانند؛ عقب دیگر هم از که دویدندمی و بودند گذاشته

 .گرفتمی امخنده و دیدممی پَل و شل و چالق گاهی و کوله و جک گاهی را هاآن من و

 جایی از …بزن بزن …بگیربگیر صدای …ها ماشین بوق صدای …بود شده ترافیک دیدم.می را خیابان

 صدای …افتادن و دویدن …چپ چپ …راست راست …جلو جلو …عقب عقب صدای …دور خیلی …دور

 !…هم از جدا پاهای و دست …تن بی سرِ …سر بی انسانِ …برهم و درهم …واویال

 سیگار داشت. ایرگه دو صدای …زدمی چانه داشت انگار دارد.نمی بر ناهید سر از دست سیهچرده مرد دیدم

 هایشقدم دیدم کرد. سر به دست را مرد و شد محو لبخندش  یکهو ناهید دیدم بود. کرده خوش جا اشلب روی

 کرد. تندتر هم. سر پشت .زدندمی بوق هی و بودند دنبالش هاماشین برسم. هشب کردم سعی است. هکرد تند را

 .بود جلویش که آبی یچاله داخلِ  افتادمی داشت

 «…آااااااخ»
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 .گرفتم را او هوا توی

 «ناهید؟ کنیمی کار چه جااین تو»

 من اسم …کیه ناهید …آقا کنید ولم» گفت: زنانفسننفس داشت. نگه را خودش و کشید پس را اشدست

 «چه؟ شما به اصلن زهره... ...آقا نه» گفت: «رویا؟»گفتم: «رویاست

 :زد داد ماشین از مردی بود. شده برافروخته کردم. اشنگاه تعجب با

 «!کن ولش که گویدمی نشنیدی، مگر»

 «قرمساق یمرتیکه گوییمی چی دیگر تو» گفتم:

 .مببر جاآن از را ناهید تا مکرد تقال و

*** 

 در به دست با کردم. تعجب نکرد. باز را در کسی …بارچند زدم. را در زنگ …نارمک …رسیدم اشخانه به

 زیر از و بود شفتهآ موهایش کرد. باز را در سالمیان زنی زدم. را روییبهرو واحد زنگِ بعد نبود. خبری کوبیدم.

 داشتم. کار وییرروبه واحد با …ببخشید» گفتم: مسن. و چاق بود زنی بیرون. بود زده اشگُلیگلُ نماز چادر

 بگویم. توانستممی چه گفتم.می باید چه «فامیلشی؟» گفت: «کند.نمی باز را در زنممی زنگ چه هر ولی

 کالفه زن است. ناهید هایچشم شبیه قدرچه او هایچشم دیدم شدم. خیره زن درشتِ  هایچشم به ایلحظه

 کار چه دانستمی هم خودش شاید …دور به بال …زدن حرف نداره شگون مرده سر پشتِ» گفت: بود. شده

 «.بردنش که هست ساعتی دو کرد. راحت را خودش همین واسه …کندمی دارد

 همسایه زن فکر به باید بود گفته که افتادم ناهید حرف یاد داشت؟ ایفایده چه بگیرم. آدرس خواستم اش؟بردن

 .باشیم

 .شنیدم سر پشتِ از را زن دایص بیرون. زدم

 «کارشی؟ چه نگفتی»

 کرد.می خشخش پاهایم زیر درشتِ و پهن هایبرگ میان چیزی زدم. قدم آرام و خانه نزدیک میدانِ توی رفتم

 االن رویا مثل هم او شاید»گفتم: خودم به انگار. سپردندمی گوش خشخش صدای به که بودند هاییسایه

 یآینه و اشگردن دور گُلیگُل نماز چادر همان با شده؛ خیره اتاق سقفِ روی اینقطه به و کشیده دراز جایی

 «!دماوند یقله شده اشسینه او مثل و کنارش؛ شمعدانی

 هاسایه …کتابخانه رفتممی باید …شدم ماشین سوار …کردمی امنگاه داشت ای گربه بیرون. زدم نمیدا از و

 .بودند منتظرم
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 هاقدیم

 محسن توحیدیان

 

 ایبهانه کسی خواستنمی دلش هیچ و کند پنهان را اشخنده توانستمی سختیبه .بود کیفور اندازهبی پیرمرد

 شاننگاه وقتی و رفتمی طفره هاآن هایچشم به کردننگاه از خاطر همینبه .کند کور را عیشش و بیاورد

 نشنیده را حرفش هاآن از یکی مبادا دوباره، .گرفتمی هدف را شانهکردعرق هایسینه و باز هاییقه کرد،می

 :گفت باشد

 .نبود خبرها این از هم ما یدوره حتا .معرکه گفت باید فقط .معرکه ـ

 نازکش هایلب که پهنی لبخند با و داد تکیه تخت بالش به را سرش .انداخت هم روی و کرد دراز را پاهایش

 .دید زیادی هایخواب بشود بیدار شاشیدن برای که وقتی تا .رفت خواببه زود خیلی دادمی نشان بهتر را

 بودند پنبه هایدانه یاندازه باال آن ابرها .بود باال اندازهبی آسمانش که دید پهناوری دشت در را خودش باریک

 :گفت خودش به .بیندازد هاآن به نگاهی تا کرد بانسایه را دستش .رفتندمی طرفآن و طرفاین و

 بخواهد تا باشند، داشته هم بارانی اگر و رسدنمی هاآن به کسی دست جوریاین .باشند باال قدراین نباید ابرها ـ

 .شودمی بخار برسد زمین به

 یدیواره به سطل که شنیدمی .داشت نگه دستش توی محکم را طناب .انداخت چاه توی و برداشت را سطل

 چاه که فهمید .نیامد آب صدای اما داد چاه به را طناب متر دویست از تربیش .رودمی پایین و خوردمی چاه

 :گفت خودش به .رفته ترهاپایین آن به و کرده نشست

 برایش تواندنمی بفروشد هم را کبدش آدم باشد تهش هم آبی اگر .برود پایین همهاین نباید چاه کجا؟ اما ـ

  .کند جور طناب

 افتادمی قالبش به بزرگی ماهی اشمک ساحل در که افتاد هاییوقت یاد .کردمی سنگینی دستش توی طناب

 هم نفر هزار اگر که بود جوری سطل فشار اما زد،می صدا کمک برای را یکی ندهد دستش از کهاین برای او و

 :گفت خودش به  .دارد نگهش توانستنمی آمدندمی کمکش به

  .نیست کسی مرده او که حاال اما بکند کمکم بیاید کردممی صدایش بود پسرم اگر .ندارم را کسی من ـ

 توی طناب یدنباله .ببیند را افتادنش پایین تا گذاشت چاه یلبه روی را هایشدست ا فور و کرد رها را طناب

 .نیامد صدایی هیچ .نیامد شاالپ صدای اما شد گم چاه دهان تاریکی

 :گفت خودش به تاریکی توی شد، بیدار که شاشیدن برای

 .بکند زندگی تواندنمی آدم جوریاین .باشد پایین قدراین نباید هم آب و باشند باال قدرآن نباید ابرها ـ

 باید .نخورد چیزی به تا داد تکان را دستش کورها مثل .نکرد روشن چراغی نکند بیدار را کسی کهاین برای

 توالت به را خودش صاف و شدمی رد کردمی فسفس که بخاری کنار از زد،می دور را تلویزیون جلوی یکاناپه

 هاشب اما بود شده تار دیدش بود، کرده عمل مروارید آب خاطربه را هایشچشم که گذشته سال از .رساندمی

 که بعدازظهری همان از .بود نوبر دیگر که هم قبل سال دو واریکسل عمل .دیدنمی را جایی دیگر عینک بدون

 را خودش باید بود نانوایی صف اگر .دارد نگه را شاشش توانستنمی بیشتر دقیقه چند برگشت، بیمارستان از
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 با و شدمی پیاده ا  فور .دارد نگه را ماشین خواستمی راننده از بود اتوبوس توی اگر یا رساندمی خانه به ا فور

 و شدمی تسلیم .بود فایدهبی اما .دویدن به کردمی شروع خیابان توی است، دور خیلی خانه دانستمی کهاین

 درخت پای یا آب جوب توی و کشیدمی پایین را زیپش کند، خیس را شلوارش که حاالست فهمیدمی وقتی

 وقتآن و شدمی گرم پاهایش دیگر یدقیقه دو یکی .بود چسبیده صورتش به خمیر مثل تاریکی .شاشیدمی

 کرد فکر .آمدمی کنار تاریکی با و انداختمی کاربه را اشطبعیشوخ باید خاطر همینبه .آمدمی باال کفرش

 سمت به مستقیم جاهمان از را راهش بعد و بچرخد چپ به درجه چند باید حاال و باشد کاناپه کنار باید حاال

 .آمدمی در دادش و شدمی کبود بدجور گرفتمی تلویزیون جلوی ایشیشه میز به پایش اگر .بکشد توالت

 به رو داشت، بلند ریش و پهن عینک که مردی .دادمی نشان را قبل روز تکراری هایبرنامه داشت تلویزیون

 را مرد هایحرف و دادمی تکان را سرش بود، نشسته او کنار که زنی و زدمی تهدیدآمیزی هایحرف دوربین

 :گفت خودش به پیرمرد .داشت نازک خیلی ابروهای و کلفت هایلب زن .کردمی ییدتأ

 .کندمی خراب را خودش همیشه آدم جوریاین .باشد دور قدراین نباید توالت ـ

 کشیده نسوز یورقه را بخاری یپنجره .فهمید بخاری فسفس و گرما از را این .بود رسیده بخاری کنار به حاال

 :گفت خودش به .شد خنک هایشانگشت نوک .گرفت چیزی به راستش پای رسید، که جاآن .بودند

  .است یخچال توی ماست جای .باشد جااین نباید ماست سطل اما امگذاشته ماست سطل توی پا انگار ـ

 با باشد، گذاشته تله توی پا انگار .رسید سرش مغز به و شد پخش جاهمان از درد و آمد باال خنکی احساس

 از پر دهانی .بود گرفته گاز را پایش بود دهان یک فقط که سگی انگار .افتاد زمین روی ترسناکی صدای

 توی ترکه مدرسه ناظم که هاییوقت مثل اما کند بیدار را کسی خواستنمی دلش .تیز و خوردهکرم هایدندان

 از را ماست سطل یا تله تا دادمی تکان هوا توی را پاهایش و پیچیدمی خودش به .کرد گریه زد،می دستش

 .دهدمی فشار تربیش را هایشدندان نامرئی سگ کند، تقال تربیش هرچه که آمد دستش بعد  .کند جدا پایش

 را خودش .بست را هایشچشم .کند کم فشارش از تله تا ماند حرکتبی بود، کشیده دراز که جورهمان پس

 به .آمدندمی چشم به کوچکی خیلی هایپنبه مثل و بودند باال همهآن که کند فکر ابرها به که کرد راضی

 :گفت خودش

 .رودمی پایین بیشتر کند، تقال ترشبی هرچقدر آدم .است باتالق مثل هم درد ـ

 نمنم و بگیرد دست توی را دستش توانست که شد نزدیک درد به جایی تا .کرد آسان را درد فکرها همین با

 :گفت .ببرد اولش جایبه نباشد، حواسش که جوری

  .باشد تحمل قابل که جایی تا اما نیستم بلد را اولش جای ـ

 .بود خوب .بیاورد پایین کند تحمل بتواند که جایی تا بودند شده له ا حتم حاال که را هایشانگشت درد توانست

 اما کردمی غرور احساس بدهد نشان او به را خودش ایدرجه چه با درد بگیرد تصمیم توانستمی کهاین از حتا

 مثل .زدمی همبه را حالش یکیاین .بودند شده گرم پاهایش .بود شاشیده شلوارش توی که بود این اشبدی

 چه با که آمد یادش .شد حرامش بود برده پیش شب که لذتی .بود کرده خیس را خودش دوساله هایبچه

 جدی را او یاندازهبی شادی خواستندنمی هاآن اما بوده نظیربی کارشان که بود کرده یادآوری هاآن به تواضعی

 خوشی تربیش مثقال دو یکی اشزندگی کل توی آدم دانستندنمی و بودند جوان .داشتند هم حق .بگیرند

 را هاشانلباس .کارشان پی رفتندمی و کردندمی دریغ هم را هاچشم برق همان نبود او احترام به اگر .بیندنمی

 تکتک به هم باز بود بیدار اگر .شدند ناپدید یکییکی و برداشتند را شانوارنگ و رنگ هایساک کردند، عوض
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 حاال .کندمی گریه دارد دید شد کم که پاهایش داغی از .است بوده معرکه کارشان که کردمی یادآوری هاآن

 آورد پایین را اشدستیتلفن هاآن از یکی .رفتمی فرش چشم به داشت حتمن خون و نبود خبری درد از دیگر

 :گفت .کرد پاک دستش پشت با را هایشاشک پیرمرد .شد دقیق هایشچشم توی و

 .کردم کیف که من .شدنمی جوریاین هم ما یدوره حتا .معرکه گفت باید فقط .معرکه ـ

 کشیدمی سرش روی که را پتو .برگشت رختخوابش به ایخوردهکتک سگ مثل و کرد عوض را هایشلباس

 :گفت

 .نبود جوراین هاقدیم .باشد سخت قدراین نباید شاشیدن ـ

 .دارد تماس بالش با اشکله پشت که جایی درست .کرد فکر سرش پشت تاریکی به و کشید سرش روی را پتو

  :گفت

 تاریک خیلی اما باشد داشته پهنا سر موی یک یاندازهبه شاید .دنیاست جای ترینتاریک آدم یکله پشت ـ

 .است بدتر چیزهمه از این .ببیند تواندنمی را جاآن آدم تازه .است

 زندگی پایانبی شب یک توی که است این مثل ببیند را جاآن باشد مجبور آدم اگر .بهتر چه که کرد فکر بعد

  .آدم خود یکله پشت کجا، همآن .کند

 شکستن هم در برای دادنمی اجازه هاآن به جوانی غرور .بودند داده شکست را اهمیتکم و کوچک تیم یک هاآن

 دادننشان با شانکدامهیچ خواستنمی .بود خوشحال اندازهبی پیرمرد اما کنند خوشحالی کوچک تیم یک

 .بیافتد پنجره پشت آسمان به نگاهش تا کشید دراز پهلو به خاطر همین به .کنند کور را عیشش جوانی غرور

 :گفت

 .بردم لذت که من .گفت نباید آفرین جز .بود معرکه که واقعن ـ

 دیدمی پیرمرد اگر اما داد باال را ابروهایش و کرد نازک را هایشلب نبود حواسش پیرمرد وقتی هاآن از یکی

 یک با خواستمی دلش اگر و بود کرده حساب گذاشتندمی او به هاآن که حرمتی روی .دادنمی اهمیتی هم

 اگر کرد فکر .رفتمی خون هایشانگشت نوک از .بود وقتش حاال بکند هاآن یمضحکه را خودش ساده یبهانه

 :گفت خودش به .دهدمی دست از را اشهمه صبح تا باشد، داشته خون هم نهنگ یک یاندازه به

 یا رفته ماست سطل توی شود،می خنک پایش وقتی داندنمی دیگر آدم .پوشاندمی را هااین یهمه تاریکی -

 .بود جورهمین هم هاقدیم .شده خونی
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 هاتکه
 پورفاطمه حسن    

 

رو به آسمان هاز پنجره روب ام لم بدهم وخواهد روی تنها کاناپه خانهام دلم میهایم را عمل کردهاز وقتی چشم

محو در آورده ببینم. چه کیفی  سو که ذرات غبار را به رنگ طالییشیری نگاه کنم و آفتاب کم پریده ورنگ

هایش کند. چشموچک روی تاقچه، که دارد نگاهم میتوانم این ذرات را ببینم و همین مجسمه ککنم که میمی

همان زمان  جسمه را برایم خرید. ازدانم چند ساله بودم مادر این مدرخشد. نمیزند و رنگ پوستش میبرق می

 این مجسمه کوچک همیشه همراهم است.

ی به همین مجسمه ام به این کاناپه وام. چسبیدهرا عمل کردم از خانه بیرون نرفتههایم از وقتی که چشم

. اولین ام، امروز بروم جلسه شعرخوانیزند. تصمیم گرفتهتمام زوایای پنهانش با من حرف میداشتنی که دوست

بهترین » هایم را گرفت و گفت:م. آن را برای دوستی خواندم. دستای از وجودم نوشترم را با گم شدن تکهشع

پس »من خندیدم و گفتم: و« دهی یا پیدایش کن یا برایش شعر بگو.ای را از دست میراه همین است. وقتی تکه

از آن  «وقفه است.های بیشدنر از گمندارم، تمامش پُهایم را دوست هایم را پیدا کنم، چون شعرباید بروم تکه

هایی را از ها مثل من تکهدهم. خیلیروم و گوش میام فقط به جلسات شعرخوانی میزمان دیگر شعری نگفته

ام. باید مواظب باشم تا چیز دیگری را از ام دید بهتری پیدا کردههایم را عمل کردهاند. حاال که چشمدست داده

شوم به طرف کمد حوصلگی بلند میام. باید بروم. با بیداند چندین جلسه را از دست دادهمیدست ندهم. خدا 

 ترین مانتواند. روشنهای مالیم، به ردیف توی کمد آویزانهایم همه روشن هستند و با رنگروم. لباسلباس می

ها یک راست ریزد. چشممی کنم نگاه دو چشم روی تنمافتم. همین که در را باز میراه میپوشم و ام را می

روم تا ماشین را روشن کنم. همیشه مجسمه کوچکم اش میزدههای وقآیند توی صورتم. چشم در چشممی

ایستد لوی ماشینم میپهلو به په کند واش را روشن میام. او هم ماشینبار هم آن را برداشتهم است. اینهمراه

فقط همسایه بود؛  او توانم تمام خطوط صورتش را ببینم. قبال ال میمعوج. حا و باز همان نگاه با لبخندی کج و

شوم. بینم میخکوب میحرکت است، تیک پای چشمش را که میآقای فرجامی. حاال چیزی توی صورتش در 

 ش است.شود. باید آهسته دنبالش بروم خوداز کنارم رد می

درد از  کشید ودیدم قلبم تیر میکه او را میهای دور از وقتی که فهمیده بودم او بپایم شده، همین سال

نزدیک عید  بارمن را ببرد. خوب به یاد دارم اولینای از منتظر بودم تا او تکه گذشت وپشت ستون فقراتم می

ای بزرگ از خاطراتم وقت بود که تکهخودش بگذارم. همانایم را سر جای هکردم تا هر خاطرهبود، سرتکانی می

آمد. فریاد م انگار سوراخ شده. صدایم در نمیهمان وقت احساس کردم، سر را ربود. خاطراتی مربوط به شهامتم.

نشسته  خیره کنارم های باز وهای دور و برم با چشمش گردان! دهانم خشک شده بود. آدمتوی گلویم بود، بر

حرف نگاهشان  ایکلمهکشیدم. بدون د. چای را داغ داغ با عجله هورت یک فنجان چای تعارفم کردن بودند و

ها دیدم. لحظههایشان را به وضوح میناشی از برده شدن تکه انگیزشیارهای غم هایشان وکردم. گودی زیر چشم

هایشان ی بعضیکنم. در چهرهتوانستم بگذشت و کاری نمیکردم که میهایشان حس میالی انگشترا البه

هایشان را به هرطرف ی خطوط صورتشان پنهان کنند و چشمشان را الکردند غمزد، همه سعی میغصه موج می

ده را تاب بیاورند. من هم تاب شان در چشم دیگری بیافتد که آن سکوت کشنگرداندند که مبادا چشموا می
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زده تا رفتم میان این جماعت مصیبتشد. پاورچین پاورچین میخفه میبیرون نیامده فریادم از گلو  .آوردممی

 هایم را هم بردند.چشمها تا این که سوی ها و شاید ماهشدم، برای ساعتا گم کنم. گم میخودم ر

ه خودم بیایم به خیابان رود. تا بدهد و میمی ماشینش ویراژ کشم.صدای بوق ماشینی هراسان کنار می به

د. اول صدای شوکنم. یک آن ترافیک سنگین میزنم. باالخره پیدایش میعجله دور می پیچد. بایدیگری م

ای را زیر گرفته و گربه مثل مقوا تخت زمین شده است. شاید زن بیچاره بندان. زنی گربهترمز شدید و بعد راه

از نشده سرم را به . هنوز راه برا ترسانده است اش اوزدهبه آقای فرجامی افتاده، نگاه وق همین که چشمش

کوچکم توی کیفم کنم. مجسمه روشن می دارم وبرمی برم توی کیفم سیگاریدهم. دست میفرمان تکیه می

ام کرده های ممتد کالفهپیچد. صداهای نامفهوم و بوقکند. آقای فرجامی از دور برگردان میلم داده نگاهم می

 اند.هایی را بردهتکه اند وکرده ای را زیرگربه رسم انگار نه انگاراست. وقتی به آن طرف بزرگراه می

بودم سرگردان که  ام را بردند، ماندهترین تکهخورد. وقتی بزرگطور بود آب از آب تکان نمیهمیشه همین

. مان یک سر سیاه شدساعت نگذشته بود که آس . هنوز دوگشتمام میکورمال دنبال گذشتهچه کنم. کورمال

تم. به سختی وزنم را رفتنها می یکه و ها رفته بودند، دیگر آقای فرجامی هم نبود.دید آدمچشمم خوب نمی

س پا خیارم. دوش آسمان باز شده بود. سراخوردم. سعی کردم خودم را سرپا نگه دکردم، تلوتلو میتحمل می

وی تختی آمد رهم میبر ها درهم وصدا دانم چقدر رفته بودم.نمی رفتم.بودم. جسمم هنوز جان داشت و می

 کردم. صدایش را شنیدم:میحس  هایش رایک شد. دستبسته بودند. کسی نزد هایم راخوابیده بودم. انگار دست

 «.چیز را ببینیتوانی همهشنوی؟ حاال میعمل با موفقیت انجام شده می»

کند مرا دیده باشد. چهار چشمی نگرانم که نکند. زیاد می روم یک آن سرعتش راپشت سرش با فاصله می

ایستد. تنک. جلوی تعمیرگاهی بزرگ می شود وکم می هادانم چند کیلومتر رفته است. خانهپایمش. نمیمی

کنم. مثل تر پارک میشود. خیلی عقباندازد. وارد تعمیرگاه میکند. به دور و بر نگاهی میماشین را پارک می

کشم. به سختی از باالی گذارم و خودم را باال میهای دیوار میروم. پایم را در سوراخمی سایه در تاریکی جلو

زده روی زمین ریخته است. های زنگآهنها. تکهین بزرگی است شاید قبرستان ماشینکنم. زمار نگاه میدیو

وش باز است. مردی گی سرش آویزان است. دهانش تا بناتک چراغی باال آقای فرجامی روی نیمکتی نشسته،

دو به شود، هر می بلند میخورد. آقای فرجاهایش تکان میوهای سیاه کنارش ایستاده مدام لبتنومند با م

ها را داخل بسته گردند.ته بزرگ وکوچک به طرف ماشین برمیبا چند بس روند وطرف اتاقک ته تعمیرگاه  می

ر ای پُپیچد توی جادهشنوم. آقای فرجامی میضربان قلبم را میافتند. با هم راه می گذارند ومیصندوق عقب 

 گیرم وخاک را می شود. با چراغ خاموش رد گرد وا دیده نمیخاک کرده که هیچ ج و از سنگالخ. چنان گرد

های ماشین را شود. چراغکم هوا تاریک میاند. کمشود. انگار ایستادهخاک کم می تر گرد وروم. کمی جلومی

دوزم تا صدای کنم، آنقدر به تاریکی چشم میدر زیرگذری پارک می روم وبینم. از کنار جاده پایین میمی

روم. در تاریکی جلو می شوم واند. از ماشین پیاده میاالی سرم عبور کند. رفتهنور گذرا از ب های ماشین وچرخ

لرزم. دست یک گودالی رها شده. سردم است. میزدبینم که نآید. فرغونی را جلوتر میماه از پشت ابر بیرون می

کنم. ه هزاران تکه درون گودال نگاه میب ایستم وکنار فرغون میشود. شم به مجسمه توی کیفم. باورم نمیکمی

 از میان این همه تکه پیدا کنم. های خودم راتوانم تکهنشینم. خدایا چطور میجا میهمان
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 بازگشت

 کشته شدکس که برای هر آن

 حسین حضرتی)ح. ا. تیرداد(

 

مان چاک بدننفس افتیم و عرق از چاکعمری با همه توان و آرزوها برای کامیابی بدویم و بدویم و به نفس

کند به زمین و مان را باز نمیکند؟ دهانبیرون زند و به آن نرسیم؟ این سوختن ندارد؟ این ما را دیوانه نمی

مان برسد پرت کنیم و خرد و خمیر کنیم؟ با این آشفتگی و نافرجامی با چه دم دستزمان ناسزا بگوییم و هر 

شویم؟... این را داشته باشید برای حرف آخرم در پایان ماجرا که با این آغاز مرتبط خود و جهان بیگانه نمی

ر آن کم است و است. اما موضوعی که االن مطرح است، اینکه اگر هوایی مرا احاطه کرده باشد که اکسیژن د

ها نیز دسترنجم ریخت و خفن از هجوم ملخکند و در این اوضاع بیکند و راه رفتن را برایم سخت میام میخفه

واقعیت خالق »کند؟ در دانشکده خواندم: ای برای رفع این شرایط ضرورت پیدا نمیشود آیا ایدهبه یغما برده می

ی واهم مرا به ریشخند بگیرید و با دهان پر، مرا تصور کنید... در مرحلهختحمل داشته باشید... نمی«... ایده است

ها ام معلم است. و من هم مثل بیشتر خانمنخست و اول از همه اینکه خیالم از طرف دخترم راحت است. خانم

یت خاص کنم که متفاوت از گذشته در مالککار می "خودران"های و آقایان کارگرم و در کارخانه تولید ماشین

گویم که مکرر های عظیم را میریزد. مثالی از یکی این خللها را به هم مینیست. ولی خللی دولتی همه برنامه

کنیم. اینها بخش غیر رسمی هستند که یک طرفه صحبت گویند برنامه توزیع را ما تعیین میدهد. میرخ می

اند. ولی برای کنندگان آن برای ما عین خانوادهرفکنند. این توزیع عرضه داخلی و جهانی دارد. مصو عمل می

دانم به های ضد جامعه باید حل شود... میهاست. این معضلاین بخش غیر رسمی کُل کُل و منافع بین دولت

شوید ای که پیش آمد مطمئن میاصل مطلب بپردازم و حاشیه نروم اما حاشیه نبود. پس از شرح و توضیح برنامه

گفتم. شرایط سخت و دشوار و سراسر نبوده است. خب درباره ایده و ضرورت وجودی آن میگفتنش بی علت 

دهد. چه بسا آن را کنار بزند. به هر حال کشاند... تغییر میرحمانه به چالش میها را بیی بیرونی ایدهدغدغه

ده شود. آیا این دو الزم و ملزوم مان غلفتی کنایده را الزم دارد. درگیری این دو بهتر از آن است تا اینکه پوست

ای مارا به کامیابی برسانند؟... چگونه؟... چگونه؟... غیر از آن است که الزم و ضروری نیستند تا همچون وسیله

ها جز از هستی پدیدار نخواهند شد؟ و هستی تغییر نخواهد یافت مگر با آنها؟... یک وسیله و ها و ایدهانگاره

پذیری. تو هم نظراتت را بیان کن... ز تبلورش ایده بود. ناراحت و عصبانی نشو اگر نمیماشین ساده هم پیش ا

ست که نتیجه حاصل از این دو الزم و ملزوم را در کف گویم. تحمل داشته باش... برایم حیاتیبا تو سخن می

بینمش... یا نمیدستم ببینم... در دستم زخم درست نکنم و نمک روی آن بپاشم  تا بفهمم در خواب و رو

امانم ملموس باشد. همچون بودن دخترم که در کنارم است و شیرینی خواهم نتایج کار وکوشش و کاویدن بیمی

ها در عذاب نباشم. اما این ملموس شدن و تجلی حضورش مهمتر از هر چیز دیگر برای من است. و از دغدغه

لی که با مُثُل سنگالخ و ملخ و هوا بیان کردم از رابطه یافتن چگونه عرصه وجودی یابد؟... بخشی از معضالت اص

این دو حل قطعی پیدا کرد. چنانکه حقیقت یافتن یک حرف ساده نیست این هم به سهولت میسر نشد. ولی 

چشم. اش را میفشارم و مزهگیرم و در دندان میشد. چه شدنی هم... دیدیم... همچون سیبی که در دست می
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شوند. این همه مقدمه چون عروسی هستند که همیشه در یاد می مانند. تا آخر عمر حک میشبها و روزهای هم

 چینی کردم تا شرح ماجرای چنین رویدادی را بکنم:آمدم و زمینه

کنندگان و گردشگران به شهر برای حضور در مراسم به تدریج افزایش از چند ماه پیش ورود جمعیت شرکت

پذیرایی آنها از مدتها پیش تدارک دیده شده بود اما باز هم کافی نبود. تا روز  یافت. حمل و نقل جا و هتل و

ها بود. جایی برای نشستن حتی در خیابانها و پارکها ها و کمپمراسم حضور مردم فراتر از ظرفیت مهمانخانه

ترین ر بود. تازهها همچون بوی غذاهایشان بسیار چشمگیها و چهرهنمانده بود. تنوع رنگ و طرح و شکل لباس

های غذایی در معرض دید بود. میلی به خوردنش نداشتم. همسرم با تمام دقت چشم و عجیبترین ترکیب

ای کنارش از آن غذایش فرنگی گذاشت و مالقهدار سفیدی سه توتدوخت. دوست مسافری در بشقاب لعابمی

اشتم الی نان بپیچم و بلمبانم. همسرم ریخت. با خشنودی پیشکش همسرم کرد. اشتهایم تحریک شد. دوست د

خوردم آن هم با اگر من می "آیدام جور در نمینه!!! نه!!! نه!!! مچکرم با ذائقه"با واهمه خودش را عقب کشید: 

دست تا آخر شب بگومگو داشتیم. چرا تعارفش را پذیرفتم .چرا با دست خوردم. من ماندم و آب دهانم. بیشتر 

پذیرای این رفقا بودند. به نسبت این جمعیت انبوه انفجار خنده و شادی و سر و صدا بود. های مردم شهر خانه

ناپذیر بود. شمار زیاد فیلمها انتخاب نمایش بسیار تئاترها در سالنها و خیابانها و پارکها بیشتر از یک اجرا امکان

کرد. حرص شان مشکل میایرفهالعاده حها و ساخت فوقها با آن حجم گسترده موضوعفیلم را از فهرست

ها و پوسترها و تابلوهای ای داشت نه آنکه به صرفه بود. خیابانها نمایشگاهی از نقاشیخوردن و کندن مو نه فایده

جای شهر ای در خلوت دوستانه آهنگ می نواختند کنسرتهای خوانندگان هم در جایمتنوع بود. جز آنکه عده

ها نبود، ماند؟ تنها این هیاهوها و برنامهحوال زمان وگذشت روز مگر در یاد میبر پا بود. با این اوضاع و ا

شناسی و هنر و علم هم به این ازدحام اضافه کنید. کمتر فیلسوف های حول فلسفه و اقتصاد و جامعههمایش

های کوتاه پرسشهای مدام، ها بعد از همایش از ازدحام خالی گردد. سوالو اقتصاددانی بودکه دور آنها ساعت

و مفصل، پاسخهای کوتاه و طوالنی... کاال انسان کاال... انسان کاال انسان... انسان طبیعت انسان... و ادامه نمایش 

سازان، کارگردانان، ها. گفتگو با هنرمندان و مولفان هنر. نقاشان،گرافیستها، مجسمهها تا ساعتو نمایشگاه

ها و مباحث ا آنها البته با چاشنی لبخند ملس... و به داغی این همایشبازیگران و عکس و فیلم پر خاطره ب

العاده داشت. ها و نمایش کارهای مخترعین با حضور خودشان هم جذابیت فوقپرشور و شوق اینها، برنامه

 ها عرق را در کف دست وهای جدید هوشمند، تولید نامحدود برق، انواع پیشرفته فراروشناییسنسورها و کیت

های نوین بودیم، وقتی مجری برنامه از دو چنان در هول دیدن اختراعات و تکنولوژینشاند. آنپیشانی می

پسر مخترع "توانید بگویید این چه دستگاهی است؟ها میهی بچه"مخترع پسر و دختر جوان هم تیم پرسید: 

ین اختراع دستش را مشت کرد و مجری از ا"دهد.گیرد و آب بیرون میدود را می"جوان با خنده گفت که: 

زده صافتر ایستادیم و هایی از بهت سر دادیم. چنان به وجد ما هیجان "اوی یه! یه! "لرزاند و هلهله سرداد:

شان بگیریم و روی و در آغوشخواستیم وارد سن بشویم شان میآمدیم پیش از نشان دادن کار دستگاه

همکارم شوخی کرد ولی "و با وقار سرش را پایین انداخت و گفت:  هایمان بلند کنیم. دختر مخترع متینشانه

اش خندیدیم.کار جدید این دو را دیدیم. پیشرفت خیلی خوبی بود. ما هم از شوخی "کمتر از آن هم نیست.

ای به نرمی حرکت دست طراحی و ساخته بودند. بعد از دیدن کارشان بیرون که آمدیم و کارهای دیگر اندامواره

ای بود، قلبمان ایستاد. در ساحل زیر آسمان بلوری شفافتر از اش چه شوخیگفتیم آن شوخیبینیم هی میرا ب
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های پارویی و بادبانی و موتوری و روی توی شیشه آن روان بودند. قایقهایی که اگر حواست نباشد میآینه

گرها پر بود که جا برای شنا کردن نوردیدند. نزدیک ساحل چنان از شناهای کوتاه را درمیبازان موجاسکی

های جنگی بهم بود. ها هم نبود. در روزگاران مدید مردم این شهر بارها شاهد غرش توپها از ناوگانماهی

شان شلیک شده بود. زدهموشکهای پی در پی هواپیماهای تیزروی جنگی در برابر دیدگان متحیر و بهت

رفتند. برای آنچه ر آتش و دود دیده بودند که در دل دریا فرو میپیکر را با فرو ریختن خود دکشتیهای غول

زدم... ریخت عق میام به هم میخواهم بگویم مدتها ماهی نخوردم... با دیدن ماهی روی میز غذا دل و رودهمی

یک ای شان را پر کرده بود... شادی لحظهآلود جسدهای شناور دیدگانها روی موجهای کفروز بعد جای ماهی

چیز است و شادی مدام چیز دیگر. آفتاب دیگر طالیی شده بود و در آسمان بلوری و تابانش در ساحل عروس 

گلی در بر، بازو در بازوی داماد میان هیاهوهای مرغان دریایی با لباس سفید توری و تاجی گلی روسر و دسته

ها در دست کودکان و د بدرد، بادبادکآمها غوطه در احساسها بودند. همانجا که موشکها میو موج تبریک

دهند و کایتها فراز کشتیهای مسافری و باری و جوانان و حتی آنهایی که سنی ازشان گذشته  جوالن می

کیف هم نیستیم. جز این شبهای ویژه و پر ها کمبندرگاهها با بال مرغان دریایی  همراهند. ما هم این پایین

یابد. ش بود زندگی با ورزش و تفریح و قدم زدن در ساحل تا صبح ادامه میهیجان و پر هیاهو که شهر مهمان

ها در اوج آسمان هستند و نخ تاب برداشته و کشیده شدن آن به بازو فشار شیرین کنم وقتی بادبادکتوصیه می

زدند. با این می ها هم ساز خود رادهد. در گیرودار کار، بچهآورد در پایان نخ را رها کنید. خیلی!!! حال میمی

رفت پدر و مادری دارد. جدا از بودن های تازه از راه رسیده سر دخترم آنچنان شلوغ شد که یادش میحجم بچه

شان به شهر آمده بودند یافته بود وقتش را با دوستان همیشگی خود دوستانی تازه هم که همراه خانواده

بینند. تماشای فیلم و تئاتر با خورد و ند هیچکس را نمیکنزنند و بازی میگذراند. وقتی با هم حرف میمی

ها شان هم که یکی شده بود. این یعنی اینکه ما ول معطل. در کنار این همه تنوع دیدن انواع سگها و گربهخواب

های خاص گروهی از آنان و شنیدن سمفونی و آواز پرندگان هم دلکش و دالویز بود. از ها و پوششبا آرایش

انداختند. از سر کار که ـ  کار... کار... آمدند و با هم کنسرت راه میصداهای همنوع خودشان به وجد می انواع

شود و بله!... بله!... صد تر هم میکار!... نیازهای بشر قطع شدنی نیست، هیچ! تازه به مرور متنوع و گسترده

سزا در باال بردن روحیه و در ت هم سهمی بهگشتیم این موجوداست. ـ برمیالبته!! این امری بسیار طبیعی

انداختند که روز جشن یک حال دیگر دارد. در گذران مان داشتند. ما را هم به چهچه زدن میکردن خستگی

گریستیم و خندیدیم و میچنین شبها و روزهایی درشب به یاد ماندنی و ماندگار مراسم که از شوق آن می

ام بلکه بسیاری یم در میان صحبتها و موسیقی نوازندگان نه تنها من و خانوادهزدزده و ملتهب حرف میهیجان

مان را انباشته بودند و گرم دیدن رقص سی چهل نفری دست در دست هم که با حرکات دیگر که فضای اطراف

با  انتظار رسیدن دوندگانشد بودند، لحظه به لحظه هم  چشمدقیق و هماهنگ بود و در کنارمان اجرا می

هایشان به محل مراسم بودیم. چشمهای ما همراه حرکت نرم تن و دست و پایمان تحت تأثیر آهنگ و مشعل

های همراه توی دست. ها و تلفنها و رایانههای عریض و تبلتها در پردهگریخت به حرکت مشعلپایکوبی می

ی مردم در طول خیابانهای هم تنیدههای مدام جمعیت انبوه و در دوندگان با سوت و دست هوراها و تشویق

ها و تماشاگرانی که از شد در خیابانآمدند و از وجد جمعیت تماشاگر به وجد ما هم افزوده میشهر پیش می

فرستاند، گل ها میدادند. بوسهنگریستند و برایشان دست تکان میها آنها را میها و بالکنها و از پنجرهبام
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ام فرستادند چشمهایم از پرده عریض به همسرم جلب شد. سرش را روی شانهها را باال میکردند، کالهپرتاب می

های گرم انباشته بود، هردو فکر هم را خواندیم. این یقین حاصل شده بود که گذاشت. در هوایی که از نفس

هم بر لب آوردیم: شهرمان منظره کوچکی از دنیایی در حال پایدار بود. هر دو در این احساس یک چیز را با 

ها تن نیز . همه نام جهان برایمان انسان بود. احساسی که میلیون"جهان بازتاب من است و من بازتاب جهان"

ی دیگر و مبرم برای دستیابی و مشخص شدن سرنوشت همه امور بودیم. پی همراه ما داشتند. در مرحله عبور

ها با امیدی مبهم فعالیت و کارمان آغاز د که صبحها بودیم تا محال و محال باشمشخص شدن همه مجهول

گردد. در غیاب پدر و مادرم که دلیلی جز تنها نگذاردن مادربزرگ و پدربزرگ که از آخرین کهنه سربازان جنگ 

گشت بود نداشت. در امتناع سرسخت پدربزرگ از حضور در این مراسم ویژه و هوسناک که شب از آن رویایی می

ها و ام همراه همه در میدانهای شهر با فروغ شمعام با فرزند خردسال خوب و عالیاشتنیدمن و زن دوست

خاست. دخترم همچون ما شمعی افروخته نزدیک و نزدیک شدن مشعلها زمزمه آزادی مردگان از لبانمان برمی

جود داشت. در جهانی ناپذیر مانند این شهر وهای فجیع و تسلیدر دست داشت. در سیر تاریخ تا این زمان مرگ

که هر چند شنیدن صدای شلیک هیچگاه به عادت مردم تبدیل نشد ولی با همه اینها تشخیص رذالت از شرافت 

ها یافت، میلیونها زن و مرد و کودک با گلولهطبع نمود میدشوار بود و خشم و غضب و کینه و تحقیر با مناعت

ای بود که بمباران شیمیایی شد. . این شهر آخرین منطقهها کشته شده بودندها و بمبها و مینو موشک

ها از اجساد انسان و حیوان انباشته ها و خیابانخانهکودکان در آغوش پدران و مادران غنودند. با خون و تاول

شد. آنها که جان به در بردند سر تا پا  تاول گشتند و نفس کند... ایست قلبی!!! ... ایست قلبی!!! ... شوک! 

شوک!. مرگ گیاهان، مرگ گل سرخ فرط کشتار انسان و جانوران و درختان و هوا سرنوشتی محتوم و غایی 

آور کشتن انسان همچون حبابی یافت. عمری خاک سوخت. رشک آفتاب در سینه ماند تا کوشش شرمباید می

رپای سپری شده حتی در مکانی از میان رود. امروز آغاز استمرار مزارع سبز و پر محصول نیز بود. در روزگار دی

ها، درختان بلند، رفتند محال بود. از چشمهای که میان آن در آغوش مادر فرو میدور دست تشخیص جاده

ماند ای نمیماند. یا مدرسهها اثری نمیها و پیچکهای روی دیوار و نردهها و چمنزارها و پرچینها، برکهدرختچه

درسه و پشت میز کالس کنار دوستان مشاهده کنی. برای ربودن یک پاپاسی با تا دیگر بار خود را در حیاط م

ام در های تاریخی اجتماعیشد. در آرشیو مطالعات دورانای ناچیز مغزی ارزشمندتر از جهان متالشی میگلوله

گفته ها هزاران مورد در همین یک نوع جنایت مستندش موجود است. در یک مورد آن قاتل بندی قتلتقسیم

ها متحیرکننده و بندیتاریخ در صورت "کنی چطور زنده بمانی.ای فقط به این فکر میوقتی گرسنه"بود: 

هایش بسیار آمد دامنه جنایتوارش جلو میی تنگ و بسته و دایرهناگزیرش هرچه بیشتر و بیشتر در عرصه

ها و پرندگان و درختان در جهنم اورانیوم و پلبارتر بود. شهرهای بزرگ با تمام بناها و خیابانها عظیم و فاجعه

شان اندکی پیش از خاکستر شدن در حجم عظیم و سهمگین آتش آنچه را در شد و خاشاک و مردمدود می

ای دیر، بسیار دیر در ها از جهنم خوانده بودند پیش از آنکه تحلیلی از آن به دست آورند در لحظهاسطوره

بازی و خنده شیرین و لذیذ با شکنجه و رنجی دهشتناک و دکی در هنگام تابیافتند. چگونه تصور کنم کو

ریش تصورناپذیر هیچ گردد. هیچ... هیچ... هیچ... چگونه باور کنم... شهر با همه حجم نور و موج در هم جیغ دل

ا و پای هلغزند. سگ پر پشم سفیدمان گونهتنیده مردم لغزان است. مژگان همسر و دخترم در دیدگانم می

بخشد. بوی ساندویچی را که در دهان دارد مرا به ضعف زند. دخترم به آغوشم گرما میچشمم را لیس می
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های همسرم تکیده شده بود. فسرده از من بود. اندوهی عمیق لرزاند. گونهکشاند. سستی همه بدنم را میمی

کشند. زان در حرکت بودند. در وجودم سر میهای فرومشعل "برویم قدمی بزنیم...؟"نیز اورا فرا گرفته بود: 

. روی زمین زانوها را باال آوردم و دستها را در وول خوردن سگ پشمی سفیدمان "نگران نباش "پیچیدند.می

تراواند پشت کمر ستون کردم. محکم فشردم تا بر سستی اش میروی تنم که شراری گرم از چشمهای میشی

خترم گفتم برای چی میریم؟ جواب داد به خاطر خودم و همه. در انتظار سکوت فایق آیم. پیش از آمدنمان به د

ها متبلور است خودم هم دستکمی ها و گفتگوها و گامها، خندهسراسری  با همه اشتیاق و مستی که در چهره

شتم را اش به کسی و چیزی انگدادم و در اوج توجههای همسرم لم میاز آنها نداشتم در طول ساعت به شانه

هایی ... همه در افسوس توده"بازی درنیاورگنده... جوجو. مسخره"آمد: اش درمیسابیدم و حرصبه دماغش می

بریم که با آرزوی بودن در چنین روزی چشم از جهان بسته بودند. نیروی عظیم کار و توده مردم و به سر می

ها و ورزانی راسخ با مقاالت و کتابن، اندیشهدانشجویان با اعتصاب و راهپیمایی سراسری و مرگ در خیابا

دانستند همه همه از نیستی چنین جنونی سخنها ها و با انواع هنرها شلیک نکردن را آغاز سعادت میمصاحبه

کشیدند. طبقه پایین و فوقانی سالن پر بود. گفته بودند. پشت تریبون صدها چشم انتظار شروع بحث را می

گوییم ... اگر سخن از تغییر می"ای کنار دیوارهای دو طرف سالن ایستاده بودند: . عدهجایی برای نشستن نبود

باشد. به طور قطع موضوع جوهری و ملموسی هست که باید تغییرکند. پس موضوعی برای بررسی مطرح می

د منافع فرد با موضوع چیست؟... ما آزادیم؟... اگر اینگونه است چرا نیروهای مادی در کنترل ما نیست؟... تضا

کند. انفجار کلمه را خاموش می "دهد هم خود را...ست؟... انسان هم طبیعت را تغییر میجامعه از میان رفتنی

پرد. ترانه و شعرهای ماندگارشان از سیاهی های سالن میشعله شمع در وحشت و گریز و در هم ریختن صندلی

کنند یا در خلوت خود زمزمه ها را با موسیقی اجرا میشود. جوانان ما هنوز آن سرودهچشمها همرنگ می

خواهم زندگی کنم... بهار را بسازیم... این گرایش سهمگین و ناگزیر .... می"خوانندکنند یا برای هم میمی

 شان تا آخرین دم برهای زندگیفعالیت "ام...ست... برای من رویا به انتها رسید... انگار امروز متولد شدهزندگی

گویی درباره آنها دارم. نه خواهان مقایسه هستم. هیچکدام سایه مبهمی آن استوار بود. نه عمدی برای اغراق

دانم افرادی ام را از دست بدهم. میبخشم اگرحافظه تاریخیگذرد. خودم را نمینیستیم. زمان به سرعت می

نده بودن جنبش پویندگان آن دوران و تاریخ دیدند به همین دلیل برایم زطرفتر را نمیبودند که چند قدم آن

توانم حزن و اندوه خود را هویدا نکنم. ست. از نبودن فیزیکی آنها نمیشان بسیار ارزشمند و حیاتیزندگی

سکوتم برای این طیف وسیع پرچمهای همیشه مواج است. آن دستها و فکرهای آهن و بذر و کابل و چرم و 

شد و حاصل اعداد... حروف که دانش و زحمت کارشان به پشیزی خریداری میسنگ و الیاف. صدا... آتش... 

های شان به جای شرایط بهتر زندگی برای خود و مردم خرج بمب و اسلحه و بریز و بپاشتولید ثروت و خدمات

و در آور است، اینها در سیر تاریخی شد. آنچه خیلی جالب و حیرتبی اندازه جمع سرمایه و قدرت متمرکز می

عرصه وجود خود مبلّغ دولت کوچک بودند. و سکوت... سکوت!!! برای آن دانشجویان در پویش علم، آن گروه 

شناسان و ریاضیدانان و معلمان و استادان از پزشکان و مهندسان، نویسندگان، خوانندگان، موسیقیدانان و زیست

زندگی برای مردم و بالندگی جامعه هم شب و  ناپذیرشان برایرغم زحمات جبرانو ناشران و وکالی و... علی

تر کردن ای نکردند در پیکار خود برای گسترده وگستردهای و کوتاهیدویدند، هیچ یک هیچ فروگذاریروز می

گذاشت، آسمان به هم پیوسته و تعمیم و تعمیم وسعت سبز زمین و زندگی. هر کجا که نفوسی سر به بالین می
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که برای نفس کشیدن جای سوختهای فسیلی سو. چنانسو و تحقق آن یکک آن یکبودن... نبود؟... ادرا

ست و تر از آبیمان آبیآگین است و آسمانکنم و عطریافتند... اکنون که هوا را استشمام میجایگزینی می

های . در ورطهتوانند تولید مثل کنند از نفس و دل آنهاست... در سوگ و یاد آنها بودیمتاب هم میهای شبکرم

انباشت. پشت کلمه ها را میها خیابانهای بسیارکور را گشودند. همواره با کلمه حق صدای پوتینهولناک گره

گرفت یافت. هر که آن را در اختیار میها تشعشع میگرفت و از نیروی آن نیزهآرایی جنگی انجام میحق صف

آمیزی گره سختی برای عام بود. تا شد. این درهمر میتشخیص گرگ با بره، سگ از گرگ بسیار سخت و دشوا

گشت. پدر بزرگم کهنه سرباز جنگ در عنفوان جوانی یکی از ها همه چیز منهدم و نیست میباز شود زیر بمب

های نظامی مانع بزرگی برای حضورش در این مراسم ویژه و که رسوب ویژگیاینگونه افراد راسخ بود. چنان

های خمپاره یک پایش امان گلولهاشت او را از لب تختش جدا سازد. در جنگ، در بارش بیهوسناک گشت. نگذ

اش باقی ماند. از آن هنگام تاکنون تن و سر و گردن های خمپاره همواره در سینه و گردنقطع شد. اثر گدازه

گوید: آنها را بزرگ میپرد. از پرستارها بیزار است. به مادرشود. از خواب هراسان میپدربزرگ غرق عرق می

رود. آکنده و مملو از فکر کند. با گرمای آن به خواب میگیرد و رها نمیدست مادربزرگ را می "بیرون کن...

یافت. خنده پدرم در سه یا چهار سالگی در برد. مادربزرگ معنای آن را درمیپای خود را در زمین فرو می

داد. تلویزیون اخبار کشتار وحشتناکی را شودن آن خنده سر میبست و با گآغوش مادر. چشمهای خود را می

آموز مدرسه ابتدایی به همراه معلم خود کشته و تعدادی از این ای مرگبار ده دانشدر حادثه"پخش کرد: 

ها گلوله "کودکان مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم اعالم شده. هنوز علت این حمله مشخص نشده...

کند صورت پدربزرگ ها صورت پدر را کبود میریزد. گریهآموزان دهشت را به جان پدر میریاد دانشو پژواک ف

شود و گلدان را آموزان روی ویلچر خم میرا خشمناک. پدربزرگ مبهوت و متحیر و برافروخته از مرگ دانش

راند: خورد. باز میا و میزها میهراند. به مبلویلچر را بی هدف می "بچه را خفه کن."کند: به دیوار پرت می

گری باستانی نیاکان را زیر پرتو تند نور چرخاند. در تا یکسال با یک پا چرخ کوزه "امنیت خشونت نیست."

گردید کرد. استوانه کوزه میان دستهایش میلغزید. خاک رس را گل خیس و آبدار میپیاله آب نور و سقف می

کند مشخص شد. قاتل رویایش شلیک بوده. حاال فکر کنید چه پوستی می گرفت. چند روز بعد علتو شکل می

تغییر رویاها. بدو تا برسی. در پی این حادثه خوفناک پدربزرگ کهنه سربازم با کمک مادربزرگ کتابها را از 

روح کلی از روح قومی برتر است... "شد: شد. روی متون متمرکز میکشید. پشت میز خم میقفسه بیرون می

تواند همیشه های گذرا... انحطاط... سر آغاز... شکوفایی... نمیسپارد... پدیدهآن قوم جای خود را به قوم دیگر می

مان با اکنون در بستر روندی دیگر از دوران پیشروی طبیعت "تضاد باقی ماند... اندک اندک مرحله به مرحله...

ای که برنامه معمول خود را اش است کنار هزاران شبکهیتمام فراز و نشیبها و پرسنگالخ راههایی که پیش رو

کشید، شبکه جهانی برنامه زنده کردند و در گوشه کادرشان گاه به گاه مراسم جاری را به تصویر میپخش می

های داد. تصاویر شبکه جهانی با پردهو مستقیم مراسم را برای میلیاردها نفر در هر سوی جهان پوشش می

ها و ها و میدانها و جاهای مناسب تدارک شده بود. مردم گوشه و کنار جهان همه در خیابانعریض در مکان

ها در سرزمین آنها نیز گردانده شده بود. با پایان سکوت هزاران بالن ها در نفس خود پیچیده بودند. شعلهپارک

رزمین این دوستان هم به آسمان های روشن از ورزشگاه محل برگزاری مراسم در سروشن همزمان با پرواز بالن

شان را با مطالعه شد. با دیدن هزاران نفر که وقتفرستاده می شد. زمان با تصاویر و برنامه متنوع احساس نمی
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نواخت. ترانه را پر احساس و بلند شرت زرد برای دوستانش. گیتار میکردند و یا تصویر مرد جوان با تیپر می

های پیرامون و دورتر دیده ها در میدان و خیابانکردند. روشنایی شمعاش میزمزمهخواند. دوستان گرد او می

های پرتو آبی و شد. نمای جذاب تپه مشرف به محل مراسم همچون خیابانهای منتهی به آن با ردیف چراغمی

روها برای ههای روان و درختان کاج و سرو و پر از گل و شکوفه جایی جز پیادنیلی و سبز و قرمز و چشمه

بینیم. عشق بی انتهاتر از مسیر دریا. سوت نشستن نمانده بود، چنان بود که گویی شهر خودمان را دیگر بار می

نواختند و ها مسافران و گردشگران میآمد. روی عرشههای دریای ساحلی با پایان سکوت به صدا درمیکشتی

های گردید. در روشنایی چراغها میرینی و میوه در دستهای کیک و شیها و دیسکردند. نوشیدنیپایکوبی می

شد ها به هم پرت میها و میوهها وکیکعرشه و گردش پروژکتورها روی موجهای آرام دریای مهتابی شب بطری

کنندگان کردیم. نزدیک شدن حملگرفتند. با این توصیف نباید هم زمان را احساس میو در هوا به چنگ می

کرد. در هر مان را زیاد میافزود. دویدن نرم آنها گردش خونمان میل اجرای مراسم به هیجانمشعلها به مح

زد. مان دامن میسپردند. گذشت زمان و هیجان به گرسنگی و تشنگیصد گام دوندگان مشعل را به دیگری می

ترین و مشهورترین ه نامیگرفت. اجرای مراسم بر عهدای نداشت پذیرایی مناسب انجام میاز هر کسی که توشه

ماهر همراه با صد و هشتاد هزار داوطلب ها و کارکنان ماهر و نیمهکارگردانان و مربیان و طراحان و تنکسین

بود. نهادهای همبستگی جهانی با تدارک و سازماندهی آنها کار را ممکن کرده بود. پس از سکوت سراسری و 

ها بود. شهر یافت. نمایش سه بعدی بمباران شهر یکی از این برنامهمه میها ادااجرای برنامه ویژه مراسم برنامه

گرفت مردم با دردهای جانکاه بر با هواپیمای فلزی اضالع تند بمباران شیمیایی می شد. گاز شهر را فرا می

رختان پر مکید و از آن گلها و دگشتند. سرانجام زمین تمام گازها را میافتادند و در دود محو میزمین می

آمد و در دستان تماشاگران میهایشان در آسمان به گردش درخاستند و قلبرویید. مردگان برمیشکوفه می

ها، ارکستر بزرگ و عظیم فیالرمونیک در صحن شمالی گرفت. با ورود و کشیده شدن خطی از شعلهقرار می

ها وتها و ابوا و ترومپت و توبا و فاگوت... بر شعلهها، فلزمین همه را از جا کند. صد نوازنده ویلون ها، ویولنسل

هایمان زد. برد به کهکشان. حرکت برگها و نگاه کودکان و مردان العاده بود. بر نبضزدند. نویسنده سمفونی فوق

های نیلی و آبی و سبز روی تماشاگران پر و زنانی که برای امروز نبودند. و حرکت پروژکتورها و پاشیدن لکه

و و سرشار از هیجان ورزشگاه شکوه و عظمت را تبلور بخشید. هر نوای سهمگین ارکستر سمفونیک با هیاه

ها هماهنگی رویایی داشت. نوای ارکستر ها و نگاه و پیچ شعلههای در دست کودکان و گامحرکت و اهتراز مشعل

روشن بود ماه و شب و شعله های بریده. خاموش ماند. سکوت بود و تپش خاموش. صدای پرندگان بود و نفس

ها و و چشمان مردگان. سو ستارگان بود و سو چشمان رنج و اشک. خواب کودکان بود روی کالسکه و چرخ

مان از خانه شان. تا آخرین لحظه خروجآغوش و بر مادران و پدران. و دیدن داشت چرت و از خواب پریدن

مان باشد. مادربزرگ زرگ همراهخواست پدربیرد. میامیدوار بودم پدر توانسته باشد پشت سرمان قرار گ

شد. کند. نگران تشدید حال پدربزرگ بود. دقایق در سکوت خانه گنگ و ناپیدا میدانست تالشی بیهوده میمی

انداخت توانست پایش را از حرکت باز دارد. نگاهی به ساعت مینشست. یک لحظه نمیپدر نابردبار روی مبل می

داد. در آن حال زد. پدربزرگ نشسته بر لب تخت کوچکترین حرکتی از خود نشان نمییب قدم میو تلخ و ناشک

افتاد. برای پدربزرگ و همه مشخص بود ساعت برای پدر هفت و چهل دقیقه بود. رو خاست زمین میاگر برمی

ر ایستاد. ساعت هفت گرداند. طول یک ساعت چند باایستاد و فرسوده روی برمیبه ساعت با مکثی طوالنی می
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اش. دستها را بی حس دو طرف و چهل دقیقه بود. نشسته بر ویلچر خم شد روی میز تحریر کنار کوله مدرسه

سرش گذاشت. چشمانش لحظات طوالنی باز بود. دستش به آرامی مشت شد و سریع بر میز کوبید و کوله را با 

صبح موتور هواپیماها غرشی در آسمان نیلگون  دست دیگر کشید تا روی شانه جا دهد. هفت و چهل دقیقه

ها و ادارات ها، قطارها به سکوت پیوسته بودند. پشت میزهای مدارس و دانشگاهها، تاکسینداشتند. موتور کشتی

ها خالی بود. در همان دقایق مادرم کوله در پشت دست کوچک و تردش را در و پشت دستگاههای کارخانه

ش گره کراوات را محکم کرد. هفت و چهل دقیقه صبح زیر بال پرندگان و حرکت دست مادرش گذاشت و پدر

شان پر بود. با آغاز سکوت تنیده با آوای ها و معلمانآرام و نامحسوس ابرها خیابانها در سالگرد همکالسی

رخ در گسیخته. پنج قاره چکه در آمد. محو. دلپرندگان کسی حرکت  نکرد... آوای نفس خسته از سینه می

گذرد دانست در ما چه میها. نبض خاموش پشت پنجره. باد هم اگر میها و کافهها و رستورانها و خیابانمیدان

های کند و سنگین ایستاد. در ضرباهنگ سترگ و سهمگین نوای ارکستر فیالرمونیک و نفسبا احترام می

های پیدا رفت شعلهها باال و باالتر میها و خیابانهای روشن از میان و گرداگرد ورزشگاه و از پارکچنانکه بالن

نی چشمها فرا و فراتر رفت. فراز دیس گرد و عریض سیمگون و ماهتاب به آرامی نسیم نیز در هر کران در نی

ی ی تیز و پرچین و ضخیم خطوط عمود و مورب ممتد و پیوستهفرونشست... رخشید روی ابعاد نقطه به نقطه

کرد و روی پهنای ی پایان. سایه برجسته حروف در کف خیابانها هم حرکت میجمله"ح  انباشته از سال

گفتند. های آبی وخاکی، آب وخاک را بدرود میبست. پایان سالح... سالحدیوارهای بلند وکوتاه هم نقش می

نوای موسیقی  "های هوشمند مغز و روح انسان و آهوان را.های هوایی، آسمان و مدار زمین را. تفنگسالح

های آتش روی گوناگون اسلحه سان موج بلند و سهمگین دریای توفنده زمین وآسمان را انباشت. شعلهبه

پیچید. نوای ارکستر آرام بود در پیچش نرم و روان آتش. با تناور وگسترده و تیز گشتن آتش نوای ارکستر پر 

لرزید... همیشه و گسیخت و زمین با جان میمیگرفت و در آن آسمان شد و اوج میتر میطنین و پر طنین

تر وسیع و همواره آرزوهایی برای تحقق وجود دارد. آتش در میان کف و سوت و هیاهو گسترده و گسترده

کشید و پیچید و سرمیورتر میور و شعلهتر شعلهوسیعتر و پهناور و پهناورتر و تناور و تناورتر عظیم و عظیم

شود. وکسی بود که در صندلی روی پاهایش و بیشتر. آسمان از هیاهوی شادی پر میگرفت بیشتر اوج می

فشرد. با انفجار شادی تن و شانه را در حالی که به آرامی خمیده بود. دستها را به هم گره زده بود و مضطرب می

د لبه کالهش را روی کرد دستها را باال برد و به خالصی جان و روان از هم گشود و بعدر پشتی صندلی رها می

چشمها پایین آورد. پاها را دراز کرد. روی هم قرار داد و دستها را زیر سر. ورای مژگان پر آرامش او هرکجا ماه 

زد. همسرم با ها فواره میشد، از بطریها با لذت سرکشیده میدرخشید آسمان نورافشان بود. نوشیدنیمی

شود. ها نواخته میچرخاند. موسیقیها میآغوش خود و نوای موسیقی ناپذیر دخترم را درهیجان و التهاب وصف

چرخید. دور تا دور. آسمان و نورها و ایستاد. میرقصید. خنده باز نمیها با دخترم میهمسرم همراه موسیقی

یط را مان وجود ندارد. موانع شراچرخید... هیچ مانعی برای  متوقف کردنها و خیابانها و دیوارها میخانه

یابد. همسرم در میان داریم... از جا کنده شو... بلند شو... پایکوبی کن... خون جهان در پاهایم جریان میبرمی

دخترم  "جهان چه زیبا شده عزیزم. خوب ببین."شنوم:فشارد. صدایش را به گنگی میاشکهایش مرا در بغل می

با چه کسی صحبت  "پیچاند:م میور گردنکشاند. دستهایش را دفک مرا محکم به طرف چهره خود می

کردیم. زمان متوقف بود و پرواز می "های!!! عزیزم. "دهم:های شاد تکان میسرم را دلگیر در موزیک "کنی؟می
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ترین نوع تکامل ی طبیعت بشری در حال حاضر بودیم. تا این لحظه عالیترین مفهوم وحدت یافتهما عالی

کوشد. هایش با همه توان میها همواره در پی تحقق غایتد. همانی که طی سدهطبیعت و سرشت نمود بشری بو

مان متمرکز شویم. آیا روزی نخواهد آمد که های دیگر طبیعتتوانستیم بیشتر از پیش روی غایتما اکنون می

... دورانی نو اگر فرزندی از پدر و مادر خود بپرسد آزادی چه بود؟ و در سعی ادراک آن بشنود: نوعی خنده بود

های گذشته مقایسه کنم. های این دوران را با رنجخواهم رنجگردد. نمیرا باید آغاز کنیم که روزی کهنه می

های مکرر میان دولت و مردم... پذیر نیست. جز آنکه در ابتدا از معضلبازگشت جهان به گذشته هم دیگر امکان

گفتیم، همان کسانی نیستند که با هم دور یک میز میای از همین دوستانم و دولت و کار گفتم، عده

کردیم. وقتی وارد دستگاه دولت شدند بعد گذاشتیم، از زمین و زمان صحبت میسر هم میخندیدیم و سربهمی

شان دیدنی بود. دیدیم. چهره و رفتار و صحبتها دوری از هم به دلیل کار و مشغله زیاد همدیگر را میاز مدت

می و یخی و جدی بودند. این همه تغییر و فاصله با خود؟ برایم قابل هضم نبود. یک موضوع وحشتناک رس

خواهد. وقتی هم نوبت صحبت ما کنند که برنامه عظیم و کاری طوالنی میکوچک را چنان بزرگنمایی می

و کالفه و کالفه دهیم. در آخر هم هر دزنیم و اُرد ناشتا میشود تصورشان این است از روی معده حرف میمی

شویم. این نوع مسائل و مسائل مهم دیگر همیشه به دالیل حوصله و سرخورده از جایمان بلند میو کالفه و بی

دهند. ها حقیقت خود را از دست میاند. دولتها بزرگ شدهنهد... مثال: ملتفراوان، پرسشهایی پیش پای ما می

شود، چگونه ن که جایگزین تمام مرزهای صوری جغرافیایی میای شکل به نام جهاهمانند مرز جدید دایره

بازگشت "ی از گردد و این تجلی دیگربیشتر و بیشتر محوگردد؟ با انجام هر غایت، این روح واحد دوباره باز می

 بود. سنگالخ... ملخ ... هوا... تکاملی که به آغازی دیگر منجر نگردد آن تکامل به پایان مدام به طبیعت واحد

 خود رسیده است. سنگالخ... ملخ... تنفس. 
 

 1394تیر ـ  1390 اردیبهشت 31
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 شرم
 قباد حیدر

 

 در اما است درد سنی هر در اما درد .شوندمی چاق و کشندمی قد هم هااتفاق شودمی درشت که اندامت

 عجایب و لذائذ با دارد و است حمام در که سالگی چهارده در تا. ندارد روحی درد از خبر آدم کودکی دوران

 هر شودمی متوجه گرددمی بدنش در دستانش و ایستاده دوش زیر که همینطور شود؛می آشنا بدنش اجزای

 را هااندام بین رابط حکم انگشتانش که لحظه اون در مصرفی، و حرفی خودش برای و دارد شخصیتی عضواش

 یک به اشاشاره انگشت ناگهان شود،می تمیز و دهدمی تمیز را هابرجستگی و هافرورفتگی و کندمی بازی

 حاال بود، نشده گرددمی حوالی آن در که غریبی احساس متوجه تاکنون که خوردبرمی سوراخ همان روزن،

 به را چشمانش صدایی ناگهان که شود اُخت جدید حس این با کوشدمی و رفته فرو تنش در اشاشاره انگشت

 که شودمی مادر نام به زنی مضطربِ  چشم دو متوجه و کشاندمی حمام باالیی یگرفته بخار یشیشه سمت

 روحی درد با پسرک حاال. است خود یساله چهارده  ِ پسرک  ِدستان  ِ سفر  ِشاهد حیرت با ستمدتی ظاهرن

 دردی چه به اختراعش کرد،می زندگی دنیا در تنهایی به ادیسون اگر: بود گفته پدرش مرحوم! است شده آشنا

ها به وجود ها در کردار جمعی آدمعظمت بخشد، می معنا چیز همه به که است بشریت مجموع این خورد؟می

گذارند تا به ارتفاعی باالتر برسند. حاال او بخشی از روح مجروح بشر ای بر این نردبان میآید و هر یک پلهمی

باشد، ظهرها « ابراهیم » تواندمان عریض و طویل میست و کارمند یک سازبود. نام پسرک که اینک مرد جوانی

کند. هر چند ی مقوایی کفش استراحت میشود برای مدت کوتاهی داخل یک جعبهوقتی از کار خسته می

جا راحت است، جعبه برایش کمی کوچک است و زانوها و لگنش آن را در طول زمان کج و معوج کرده، اما آن

ناپذیر دارد، دیگر کارمندان بندد، آرامشی وصفجا بشود، در قوطی را که مینتواند وارد آسرخری هم نمی

توانم اموراتم را گیرند که نیست. به همسرش لیال گفته بود: بدون تو هم میروند، از او خبری نمیآیند و میمی

نفس زنان کلی بچه را بگذرانم ! و مقابل چشمان او شلوارش را تا زانو پایین کشیده بود و بعد از دقایقی نفس

ست که یک ترین کاریی پنجره شلیک کرده بود، لیال هم به او زل زده و گفته بود: این سادهروی سطح پاشنه

توانست باشد؟ چرا او قادر نبود شود؟ مابقی قضایا چه میتواند انجام دهد، خوب! مابقی قضایا چه میمرد می

سرک کشیده و او را در آن حالت دیده بود و در او تنفری اینچنین  فکری برای مابقی قضایا بکند؟ مادرش چرا

خوابد، ها در کشو میزش میها منزجر باشد؟ آیا درد روحی فقط این بود؟ شببه جا مانده که از تمامی زن

کرد. عصرها در پستوی تر است، چرا باید به خانه برود، لیال چیزی بیش از یک شلیک از او طلب میراحت

کرد کردند و نگهبان تمامی درها را قفل میشد و زمانی که دیگر همکارانش اداره را ترک میپنهان می اطاقش

شد. همیشه هنگام لیز خوردن از زیر درها یک یا دو خورد و به سالن اصلی اداره وارد میاز زیر در لیز می

ها را قبل یشه در کشو میزش بود آنشد، برای همین با نخ و سوزنی که همی کت و یا پیراهنش کنده میدگمه

آمد و پس از گفتگویی کوتاه با او، به اطاق رییس دوخت. لیال اغلب به محل کارش میاز خواب سرجایشان می

شد، عکس زیبایی رفت. زیبا و لوند بود، گاهی که از زیر در اطاق رییسش وارد شده و وارد کشو میزش میمی

کرد، لیال در عکس تا چه حد شاداب گذاشت و با دقت به آن نگاه میز رییس میدید، عکس را روی میاز لیال می
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ها گشتند، پشت سر آنرسید، در آن عکس ظاهرن به رستوران رفته بودند، شاید هم از سینما باز میبه نظر می

سر به  ای مشهورکه با لبخندی تصنعی از پشتپیدا بود و تصویر هنرپیشه« سپیده»های ورودی سینما پله

کند. توانست داشته باشد؟ درد روحی خیلی چیزها را حل میهیکل زیبای لیال چشم دوخته بود. چه اهمیتی می

چسبید، گاهی زیر تصویر اداره می  شد و به جایی از در و دیوارهایگاهی مبدل به یک تصویر از خودش می

رییس موقع ورود « پفیوز»ش نوشته بود نوشت، یک روز که زیر تصویر خودی خودش چیزی هم میبرای خنده

ها به اداره او را از شیشه کند، مچاله کرد و در سطل زباله انداخت و او تا غروب که اداره تعطیل شد ما بین زباله

دختر آقای رجبی « فلور»سالگی که با هفت تن از دوستان هم محلش عاشق کرد: اگر در سیزدهبه این فکر می

دوستش « رباب»شدند هشت عاشق. فلور کنار کشید، حاال چه وضعی داشت؟ با او میمیشده بودند، پا پس ن

ی ورودی اش روی پلهی ده متریِ او هشت دلباختهنشست و روبرویش در فاصلهی سنگی خانه میروی پله

می از نشست و موهای سیاه او مانند یک نقاب نینشستند. فلور با دامن گلدارش میی آقای احمدی میخانه

کوشید به نحوی برای کرد و هفت پسرک انگشت به دهان محو زیبایی او هر یک میاش را پنهان میچهره

آورد و زد، امیر صدای وزق درمیکاری کند. محمود با توپ پالستیکی رو پایی میدخترک خودنمایی و شیرین

اش را زیر ی جمع شدهشد، رضا پنجهها از تلویزیون پخش میخواند، همان که غروبمهدی آوازی کودکانه می

آورد. اما ابراهیم چه گذاشت و با حرکت دادن دست و بازوی مخالف صداهای رکیک از خودش درمیبغل می

کرد؟ فقط نگاه، نگاه به دخترکی که در یافته بود طبیعت به او خواصی داده که این مردان کوچک باید می

کشید، و هشت در او را داشتند؟ آیا او آگاهانه گاهی دامنش را باال می آرزویش را دارند، آنان آرزوی چه چیزی

کرد، چیزی بلد نبود، مگر نگاهی شد؟ نه هفت آه، ابراهیم هیچ کوششی برای جلب توجه فلور نمیآه کشیده می

و از  رقصندقدر منظم و با هدف دور گردن و صورتش میسراپا مسحور، که چرا موهای فلوردر مقابل نسیم این

رسیدند و خالی سیاه که کرد که تا چه حد ترد و شکننده و شفاف به نظر میدور به دستان ظریف او نگاه می

ای بود برای گم نشدنش بین هزاران دختر هم قد و قواره اش. غروب شده زیر گردن او بود؛ خالی که انگار نشانه

شد. کرد و از زیر در وارد اداره میباید خود را صاف می آمد، مچاله بود وبود و او باید از سطل آشغال بیرون می

نمود. بارها سعی کرده بود به جای عبور از زیر درها از الی درز درها عبور کند، اما این نوع عبور غیر ممکن می

توجهی به بود و  گیرد!؟ هر چند این خواست خود او هم بود، رییس هم چندانکس احوالی از او نمیچرا هیچ

های کرد، دوربینود او نداشت و این موضوع به دیگر کارمندان سرایت کرده بود، کسی کاری به او محول نمینب

طوری تنظیم شده بودند که حرکت یک گنجشک آژیرها را به صدا  ی اداره هم کاری به او نداشتند،مدار بسته

ها به بیشتر هم از درد روحی با خبر بودند. شبها شد. انگار آنی او نادیده گرفته میآورد، اما عبور شبانهدرمی

های کشید، در کشوها بسکویت، نقل، آدامس، سیگار، کاندوم، تکهها سرک میهای دیگر اطاقکشوها و صندوق

ها نوار بهداشتی، شورت و سوتین و گاهی دستمالی خشک نان و پنیر، عطر و اودکلن و در کشو بعضی از زن

کردند، در نوبت انواع و اقسام وام ها جالب بودند، با شوق و ذوق زندگی مییافت. آدمخیس و لوازمِ آرایشی می

کرد که از جمع عشاق دوخت و به روزی فکر میهایش را سر جایشان میو اقساط بودند و او به سرعت دگمه

رک نشسته و ی دختفلور جدا شده و پس از چند روز هنگام عبور هفت پسرک محزون را دید که مقابل خانه

اش دوخته بودند هفت پسران از او خواستند او هم به آن جمع بپیوندد . آیا حق او بود که چشم به در خانه

شد و فلور با شنیدن برای خودش هفت دشمن خونی درست کند؟ کاش آن روز لعنتی وارد آن جمع نمی
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هایی بود و کتک  ی روحی بزرگ اینضربهزد. شاید آمد و دامنش را کمی باالتر نمیصدایش خرامان بیرون نمی

شده بود،   خورد. او باعث متالشی شدن آن جمع پر از شادی و نشاطبعد از آن هفت عاشق کوچک میکه من

دیگر از دلقک بازی و روپایی زدن و تقلید صدا خبری نبود، فلور انتخابش را کرده بود، حتی زمانی که بعدها 

دانست ی ابراهیم را کوبیده بود، ابراهیم نمیاش را پیموده و در خانهفاصله دور خانهفلور با یک کاسه آش نذری 

ی دخترک عاشق نگاه کرد، که از آن فاصله تا چه ی رنگ پریدهحرکت بعدی چیست. آش را گرفت و به چهره

ا پیدا شد و مجبور هی چهار تن از آن پسر بچهشد کرد وقتی سر و کلهرسید، اما چه میحد زیباتر به نظر می

اش ببندد. چرا یک بی ایمانی کوچک تمامی ما را ی خالی را پرت کند در دستان فلور و در را به رویشد کاسه

پذیر است! به دور از شعارهای زیبای روانشناسان و کارشناسان کند؟ تا چه حد روح انسان صدمهبی ایمان می

ای کرده باشد. ته بود، بی آن که به آن واقعه در حمام اشارهروح بشر مادرش درد انزوای او را به دکتر گف

ی درمانش هایی که خود پر از دردهای مختلفند، دردهایی که از عهدهدکترهای روانشناس مگر کی هستند؟ آدم

خواهند پول در بیاورند و بروند با آن پول به دردهایشان برسند. آیند و با رفتار و الفاظی فاضالنه میبرنمی

توانند راهی برای درمان شرم بیابند و آن انگشت ال مذهب را به موقع از تنش ابراهیم اعتقاد داشت دکترها نمی

ها خارج کنند و نگاه شرمگینش را که تا به این سن ادامه داشت و نگاه خشمگین مادرش را که از همان سال

رسد، گاهی صدا مبدل رو اداره به گوش میدیگر ادامه نداشت. چهارشنبه است صدای گریستن آرام زنی در راه

کنند. پچ مینشانی و پلیس در حال رفت و آمد هستند، کارمندان پچشود. چند مأمور آتشبه شیون کوتاهی می

ی پیراهنش یکی از کارمندان هنگام عبور از درز در گلویش به چهار چوب گیر کرده و خفه شده. چند دگمه

رسد که عکسی پاره شده در اطراف ریخته است. صدای نجوای مردی به گوش می های ریزکناری افتاده و تکه

 کوشد آرام آرام زنی را تسکین دهد.می
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 کوپاکوپ صـدای. شـکندمـی را خوابم خشک شاخۀ طوفان مثل و سنگین و تند کوبد،می امسینه در چیزی

 و نشینممی. خیس امپیشـانی و اسـت تلـخ و خشـک دهـانم. شنوممی کنم باز چشم که آن از پیش را قلبم

 تنم باقی از را خود بست و چفت گویی قلبم آن، زیر. گذارممی امسینه روی دست و سرد دیوار به دهممی تکیه

 جلد تصویر گردنم و سر پوست داغی و صدا همـراه ... کوپـاکوپ کـوپ کـوپ کوپ: کوبدمی رها و است کنده

 .دکشمـی بیـرون منگـی از را ذهـنم ایدفترچه قرمز

 اشدریچه میکنم، نگاه سلول درِ  به کردن؟ پیداش یعنی: کوبدمی مغزم به پرسشی با همراه تپش تند صدای

 از را امسینه کنممی سعی و زنممی کنار پا با شده، ساخته اره خاک از انگار که را زمخت پتوی. است بازنیمه

 کند.می سنگینی سینه میانۀ نفس. کنم پر هوا

 .پرممی خواب از امزدههراس قلب صدای با روز پنج و سی این در که است چندم بار دانمنمی

 کمک قلبم بـه خواهممی. نبینم را اطرافم برّاق رنگ کرم دیوارهای تا بندممی چشم. است شدیدتر اما بار این

 این تابِبی حاال و است تپیـده هـراس میـان عمـر یک. سوزدمی برایش دلم. کندمی بیتابی دستم زیر کنم،

 .خـودم مثل است؛ مانده ناچار اما. کند فرار امسینه از خواهدمی فشار همه

 آیندمی باشـد افتـاده دستشـان بـه اگر! اندنکرده نه،! اندکرده پیدا البد باشند؟ کرده پیدا اگر هایم؟نوشته

 داستانی شخصیت یک است، داستانی شخصیت یک هاییادداشت است، این معلوم خوب بگویم؟ چه. سراغم

  دارد. غریبی و عجیب عقاید که

 

 کجاست؟ داستان بقیۀ. عجب! ؟ا... ــ

 .بوده هاهمین که همانجا ــ

 .بگو را چیز همه. بگو. اتزندگی بـا نکـن بـازی.  نبـوده کـار در داسـتانی اصـال  چـون. نبوده ــ

 .هستند داستان یک هایآدم هااین که گفتم ــ

 طناب روی خوردن تاب دانیمی ای؟داشته داسـتانت تـو مـرده یک حاال تا! عجب ،...داستان؟ِا هایآدم ــ

 دارد؟ حالی چه

. باش آرام. خیال ای،کـرده خیـال. ندارد شدن آرام خیال قلبم و است داغ هایمگوش. میکنم خفگی احساس

 .دودمی گرمم تن در دیوار سردی. همدمی فشار دیوار به و کنممی صاف را پشتم

 اند،نکرده پیـدا چیـزی بـود، کوچـک کـابوس یک فقط. سن این در و جااین همآن بایستی، خواهمنمی نه،

. بشود شود،می هرچه! بشـود؟ خواهدمی چه مگر اند،کرده که اندکرده پیدا! درک به چه؟ باشند کرده پیدا اگر

 دو، یک،. زنممی قدم. خیزمبرمی شـنومنمـی امسینه از را صدایش دیگر. آرامتر قلبم تپش و شده کرخت تنم

 .گـردمبرمی. پنج چهار، سه، دو، یک،. گردمبرمی. پنج چهار، سه،



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

150 

. مبـاالتیبـی. احمقـی ،بـود نرفتـه یـادت بود؟ رفته یادم از چرا! وای ای. بود دفتر تا دو... دو یک،

. امداده جواب عمـر یـک بـدهی، جواب باید آدمش هر برای اش،تکه هر برای. بده را تاوانش حاال. مسئولیتیبی

 .شـدم خسته بس از شدم خسته. راحت. بهتر. باشد آخریش شاید. یکیش هم این

 کردندمی بـازجویی مـن از داشـتند وقتـی بود؟ قرمز جلدشان. خواهدمی آرامش هوا یک فقط هوا، یک دلم

 دربارۀ چرا پس. بود امدفترچـه خود شاید...  دفترچه یک مقوایی جلد مثل عنابی؟ قرمز؟ برگۀ یک میز روی

 خواهندمی چه دارد آبی هایچشم کـه موردشخصـیتی در. بعـد بـرای انـدگذاشـته البـد نپرسـیدند؟ چیزی آن

 میان نگذاشتم؟ اسم برایشان چرا راستی... فلسفه دانشجوی و معلم از مسافربر؟ مرد آن دربارۀ یا بپرسند؟

 ...نه... عکس! آخ عکس؟... عکس دفتر هایبرگه

 کیه؟ این. دانیممی را چیز همه ما کیه؟ عکس این ــ

 .شناسمنمی. دانمنمی ــ

 ایسلیقه خوش ناکس عجب. زده برایت هـم لبخند. داره قشنگی هایچشم چه ببین. کن نگاه خوب ــ

 !هستی

 و گرفتم او از را آبـی چشم شخصیت هایقهقهه. بیشتر را پرصدایش خندۀ و داشتم دوست را لبخندش

 دیگر نه، بینمش؟می هـم بـاز یعنـی کنـد؟مـی چـه کجاسـت؟ حـاال. را معلـم هـایچشـم سوختۀ ایقهوه

 تو و خورده چرخ هزار دنیا بعد سـال ده یا پنج درببری، هم سالم جان اگر. است خط آخر اینجا! بدبخت. نه

 سنگین امسینه میان. شودمی پر اشک از هـایمچشـم. ایهشـد پیـر دیوارهـا میان. ایداده دست از جوانی

 مات که بینممی را سقف نزدیک مهتابی المپ اشک پـردۀ پـس از و دهـممی دیوار به تکیه. نشینممی. شودمی

 پهلو محکم و قرص یکپارچه، است، بزرگ سلول قوارۀ و قد برای که کنممی نگاه در به. من به است شده خیره

. ریزدمی بیرون دهانش از که است کلماتی این. اختیاریبی. ناتوانی. زندمی پوزخنـد مـن بـه زده دیوارهـا به

 بـه کوسه، هایدندان انگار قطور، هایمیله با که دارد قرار در باالی قسمت در کوچکی دریچـۀ. نـاتوان ناتوان،

 اگـر البتـه. راهرو زدن دید برای مرا چشم حکم هم گاهی دارد، را نگهبان چشم حکم. شده تقسیم تکـه چنـد

 نه، چه؟ من به بگویم چه؟ شما به بگویم بگویم؟ چه عکس دربارۀ. هست اغلب که باشد، باز پوشش در

 شده؟ پیدا من وسـایل میـان طور چه و آمده کجا از دانممی چه بوده؟ من وسایل میان. امندیده شناسم،نمی

 ...آلبوم... آلبوم! وای! وای ای... کن صبر... اما. شناسمنمی

 .بگو را چیز همه. بگو. نکن این از تـرخراب را خودت اوضاع! عجب شناسی،نمی را او گفتی که ــ

 .شناسمنمی شناسم،نمی ــ

 ای؟ایستاده کی بغل ببین. شناسیمی کـه را خـودت. کن نگاه عکس یکی این به حاال. عجب! ؟ا... ــ

 این. کنممی احسـاس پهلـویم و گـردن پـس را سـیلی و مشـت ضربه چند حال این با. ایستاد انگار مغزم

. امکرده اشبیچاره که اسـت همانی. شناسمشمی. گشاد و گل لبخند یک با او کنار امایستاده که هستم من

 دارد؛ دوستم او و دارم دوستش مـن کـه این جز ندارد جرمی. خوردمی مرا کارهای چوب که است سال پنج

 آقا به معلم، به امداده. آن و این به امداده را اشهسـتی اجـزای همـه. دارد دوسـت را نداشـتنی دوست منِ

 .مسافربر مرد آن به حتی پسر،
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 زمان کنممی احسـاس. پـدرم برای او، برای خودم، برای گریممی. شودمی بلند امگریه صدای زنم،می هق

 را تنهایی اندوه و بمانم حـس ایـن در جـور همـین مـن تا کندمی توقف. داشت خواهد نگاه حال این در مرا

 است؟ خبر چه! شو ساکت. کندمی جـا از مـرا نیرویـی ناگهـان. زنـممـی هق. میزنم هق. کنم ابدی خودم در

. نیفتاده اتفاقی که هنوز. ایآورده در غریبم من ننـه چـرا چیسـت؟. کن بس. شنودمی را اتناله صدای نگهبان

 خودت به. رفتن راه به کنممی شروع. کنممی پاک خجوالنه را هـایماشـک. ایندیده هیچ عکسی، نه دفتری نه

 چیزی اگر! نده هدر را هاآن پس داری احتیاج خودت نیروی به تو. کند ویرانت خیاالت این نگذار. باش مسلط

 پـاش باشـند داشته که هم چیزی تازه،. هستی اینجا که است روز پنج و سی. بودند آمـده حاال تا بود، دستشان

 .ایسـتیمـی

 دریچه سمت به استوار. رودمی بیرون امسینه از پیش لحظات اندوه آهم بازدمِ در و کشممی عمیق نفسی

 راهرو. تابدمی راهرو تـوی مالیم مهتابی نور. شودمی پیدا بیشتر راهرو. زنممی پس را درپوشش. دارممی بر گام

 در کسی. است قبلی راهروی هـایسـلول پشت اصل در و است دیوار راهرو، سوی آن رو،روبه. است باریکی

 شود رد آنجا از هازندانی از یکی خواهدمی دلـم. دیـد دریچه آن از شودنمی هم چندانی چیز. نیست پیدا راهرو

 شده پخش راهرو توی باال از که مهتابی نور و است دیوار فقط. کسی نه و هست صدایی نه اما. ببینمش تا

 واضح خیلی. شکندمی کوتاه جیغی ضرب به سکوت. شنوممی داد صـدای. بـزنم داد خواهـدمـی دلـم. اسـت

 تصویر. سازدمی ذهنم در تصویری و آیدمی مبهمی صداهای در؟ لوالی صـدای یـا بـود جیغ صدای. نیست

 اندامی که. وندرمی پس و آیندمی فرود روند،می پس و آیندمی فرود باریکی اندام بـر کـه پاهاست و دستها

 مثل و گریزدمی دیوارها و حایل هایدست میان از که است جیغ باز صدای. گندمی صورتی و دارد بلند موهایی

 دریچه از.  پاشـدمی هم از را آن و من قبل لحظه چند خوشایند احساس میان نشیندمی صاف چاقو، تیغۀ یـک

 پتوها، روی زنممی چمباتمـه روممـی سلول کنج به. شودمی بیدار باز خودم در رفتن فرو میل. کشممی عقب

 انفجار جلوی بخواهند انگار هـایمدسـت و افتـدمـی زانوهایم میان سرم. هستند ولو جور همان صبح از که

 .دکننمـی نابود را تو. آورندمی فشار آن روی محکم بگیرند، را امسینه

« .کنیممی اتآسـتین تـو چـوب»:  گفتنـد را همین آوردند، جااین به مرا که اولی روز. کنندمی نابودت. همین

 .دکننمی را زندگیشان دارند. عاقلند و خردمند که هاییآدم حال به خورممی حسرت

 سکته حاال تـا البـد پـدرت چی؟ تو ولی. کندنمی آستینشان تو چوب هم کسی کنند،نمی زنبور النۀ به چوب

 .دیگر کسی سراغ رودمی خودش، سوی رودمی و کندمی ول بار این هم دوستت. کرده

 دوست، و آشـنا هـم، بقیـه. گیردمی نفره دو عکس او با. خنددمی برایش و زندمی زل او هایچشم تو البد

. دردسری فقط بشود؟ چطـور کـه چـی؟ که. هستی گرفتار تنگ سلول یک در جااین تو و کنندمی زندگی دارند

 داغی جوشد،می چشمانم بـاز. اتعشـق اسـت، برای تـو پـدر پیرمردکـه آن برای خودت، برای دردسر

 غالب تو بر تو در نگذار نه،. آیممی خـود بـه بـاره یـک. کـنممـی احساس صورتم پوست روی را هایماشک

 پدرت. باش محکم. کنندمی پوک تراشند،می را درونـت دارنـد. کـن بیرونشـان. نده راهشان خودت به. شوند

 خودم در و امایستاده. همه همه،. هم او دارد، دوست ضـعیف زدۀ تـرس پسر از بیشتر را قوی پسر یک هم

 .محکـم. بلند دارم،برمی قدم. شوممی استوار
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 دیوارهای را ایـن نیسـتم، ارزشبـی مـن نـه،.  شـومی روان. رودمی وا گرما برابر در یخ مثل امسینه انقباض

 خرج، همه این. دهند جـا میـانش را تـو تـا انـدساخته محکمی دیوارهای چه ببین. گویندمی دارند جا همین

 خودم فکر از. دارند نگه توش را تو مثـل و تو که این برای فقط دستگاه و دم همه این نگهبان، و مأمور همه این

 دلم. شودمی باز گلویم میان گرۀ. گذردمی بـدنم سراسر از موج چون نیرومندی، احساس شوم،می گرم دل

 اما زنم،می نفس نفس شوم،می خسته. کردن نرمش به کـنممـی شروع. بیندازم حرکت به را جسمم خواهدمی

. کـنممـی نگـاه پیداست سلول، باالی خیلی باال، پنجرۀ از که آسمان از ایتکـه بـه حـال همـان در و خنـدممی

. روممی او کنار به کنار وآمدرفت پر و شلوغ خیابانی روپیاده در بعد و بینممی آن وسـط را خـود خیـال در

 همین وسط خواهدمی دلم چیه؟ دانیمی: گویممی او، روی به کنممی رو. ایستدمی ، ایسـتممـی ناگهـان

 ...جانانه بوسۀ یک! ببوسمت مردم، این همۀ چشم جلـو رو،پیـاده
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 خواهد هرگز آرزویش نکنمدلم می
 فرزانه راجی

 

انگار در بهشت بود.  آنچه که او را ازخواب بیدار کرده بود یک گالبی رسیده بود که از تنها درخت گالبی خانه 

های آسمان باالی دانست چه وقت است. تمام ستارهمادر روی پشه بند افتاده بود. ولی آسمان غوغا بود. نمی

درخشیدند و در خاکستری رنگ بود ولی هنوز تمامی ستاره ها میبند جمع شده بودند.  هوا سر او و باالی پشه

کرد بهشت باید این دانست چرا فکر میای بهشتی به وجود آورده بودند.  نمیآن هوای گرگ و میش منظره

طور بود. تا مدتی کرد بهشتی است. حتما هم همیندید فکر میالعاده را که میشکلی باشد. او  هر چیز  فوق

 دانست  پشه بند که جمع شود سهم او خواهد بود. می .هایش بود و آن  گالبی رسیدهآسمان و ستارهمبهوت 

با درد وحشتناکی در شکمش از خواب بیدار شد. دهانش خشک شده بود و آن لوله لعنتی که از دهانش  اما

حرف بزند. پرستاری که  نه درست توانست چیزی بخورد واش رفته بود حالش را به هم می زد. نه میبه روده

او را از خواب بیدار کرده بود. دخترش کنار تخت ایستاده بود و دست او را نوازش کرد میها را مرتب ملحفه

چشمانش را باز کرد به دخترش لبخند ا ایستاده بود. با رنگی پریده. کرد. کی آمدنش را نفهمیده بود. آنجمی

س به او  نگفته بود چه مرضی  ک. هیچست بفهمد که دیگر آخر کار استوانتدید میزد.  قیافه دختر را که می

که برادر کوچکش شناخت. همین دو سال پیش بود ئم آن را میعال او درد وکردند. ولی دارد. همه از او پنهان می

ش را بار مرضی دارد. این فقط خواهند به او بگویند چهدانست چرا نمیبا همین دردها جان کنده بود. نمی

ز بازی . با این حال و روها را به بازی گرفته بوداو هم آن کردند وها برای او نقش بازی میکرد. آنمی ترسنگین

تر آن طور راحتنشد راجع به آن صحبت کرد. راجع به مرگ. شاید ایکاش می کردن برایش چقدر سخت بود.

ها در دلش نگه داشته بود بیرون که تمام این سالتوانست حداقل آن چیزهایی را . شاید میشدرا پذیرا می

شود، به خانه زدند. از فردای زودی که او مرخص میاز فردا حرف می بریزد و آرامش پیدا کند. ولی همه

هایش به دیار نوهکند و به دیدار چیند و مربا درست میدهد، آلبالوها را میها غذا میگردد و به ماهیبرمی

گذشت دیروزها بود. دیروزهای خط زده بود. آن چه که در ذهنش می . ولی او انگار فردا رافرنگ خواهد رفت

اش های رسیده، خنک و آبدار.  آخ چقدر تشنهبند خانه مادر، درخت گالبی پایین ایوان و گالبیخیلی دور. پشه

 دادند کمی آب بخورد.بود، کاش اجازه می

و او به سختی گفت که لبانش « خوای؟چیزی می»او نزدیک شد:  لبانش را به سختی تکان داد. دخترش به

اش کمی فروکش کشید تا احساس خنکی کند و تشنگیهای یخ را روی لبان او میرا خیس کند. دختر تکه

اش و و بینیکند. ولی این تشنگی نبود انگار آتش به جانش انداخته بودند. توی شکمش انگار آتش گرفته بود. گل

خواهد خواهد بمیرد و تا دلش میبه همه بگوید می توانست بلند شودنگار به هم آمده بود. کاش میاز خشکی ا

فلج نشده بود. دردش  آب خنک و تگری بنوشد. ولی از کمر به پایین فلج  بود و قدرت حرکت نداشت. اما واقعا 

های ت بدهد. دخترش همچنان تکهسنتواکرد و آتشی را که در آنجا به پا شده بود ولی تکانش نمیرا حس می

شد. آمد ولی حتی یک ذره هم عطشش کم نمیدرد میه کشید و لبانش از سرمای یخ بیخ را روی لبانش می
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کنارش  نشست تصور این که تشنگی او برطرف شده سرش را روبه دیوار برگرداند و چشمانش را بست. دختر به 

 تا او کمی بخوابد.

اشکش سرازیر شد.  بند که نگاه کرد،ی مادر توی پشهبند بزند اما به جای خالپشهخواست غلتی در دلش می 

گریست. از روزی که از مادر جدا شده بود حتی یک بار هم اجازه نداد کسی اشکش را ببیند. ولی دلش آرام می

کرد را قاضی میکالهش  توانست باور کند. گرچه وقتینمی د و بدتر از همه سنگدلی مادرش راحسابی گرفته بو

 دید.دیگری برای مادر نمیراه چاره 

دیگر نتوانست برای پدر بچه بیاورد، پدر زنی از شهر گرفت. زنی  گیر شد وبعد از این که مادر مریض و زمین

در نداشت. ها را مافید و قدی بلند. هیچ کدام از اینتا تیله، پوستی س زیبا با موهای بور و چشمانی سبز عین دو

زور زده ایمانش از بس روی تنور و بعد از آخرین ز. با موهایی فرفری و سیاه عین شبق بودرو مادر کوتاه و سبزه

نشست باید می رفتگرفت. هرچند قدم که می. نفسش میرفترآورده بود و به زحمت راه میحسابی قوز دبود 

ولی هیچ وقت فکر لرزید که مادر بمیرد. دلش می شهسوخت و همیدلش به حال مادر میتا نفس تازه کند. 

 کرد به این شکل از مادر جدا شود.نمی

مامانی عین خودش به دنیا آورد. ولی  ... یک دوقلوی سفید وساعت و 9روز و  9ماه و  9پس از  زن جدید پدر

جدید پدر دیگر نتوانست بچه ها فقط یک هفته زنده ماندند و داغشان به دل پدر و زن پدر ماند که ماند. زن آن

ای که خانه و باالخره از پدر خواستاین بابت مطمئن شد سر ناسازگاری با  مادر گذاشت  بیاورد و وقتی که از

ها و مادر را هایش بگیرد. و پدر که عاشق زن جوان و زیبای خود بود تسلیم او شد. بچهجدا برای مادر و بچه

ش همراه با زن جدیدش در خانه بزرگ سابق که در اصل مهریه مادر بود ای کوچکتر کرد و خودروانه خانه

ای نیاورد. آن وقت بود که پایش را توی یک کفش کرد که ماندند. سال دوم و سوم هم گذشت و زن پدر بچه

. و هایش را نزد او بفرستدبایست یکی از بچههای مادر را نزد خود نگه دارد. یعنی این که مادر مییکی از بچه

وقتی پدر به این امر رضایت داد دیگر کسی جرئت مخالفت با حرف پدر را نداشت. تنها لطفی که پدر کرده بود 

شد پدر حاضر نمی انتخاب را به عهده خود مادر گذاشته بود. دو برادر داشت، یکی بزرگ و بالغ بود که مطمئنا 

کند. بنابراین مادر باید بین او و برادر کوچکش برای خودش رقیب عشقی درست  اش راه بدهد واو را به خانه

 کرد. یکی را انتخاب می

اش بود. باز آتش به جانش هایش را ببندد و کسی و چیزی را نبیند. ولی تشنهتوانست همانطور چشمکاش می

صندلی ی شوهرش رو رش ایستاده بود. مثل همیشه تنها.هایش را به سنگینی بازکرد. دختر کناافتاده بود. پلک

ای به پدرش کرد و شوهر دست اشارههایش را باز کرد دختر ین که پلکبه محض ادر کنار تخت نشسته بود. 

د و دیشد که مرد دیگر او را نمیهای زیادی میسالهای سال بود دیگر نکرده بود. الاو را گرفت، کاری که س

داد. زخمش را مرهم نبود که به او نوید مرگ می آورد. نه تنهابه درد میاالن این بازی غریب چقدر دل او را 

بایست می خواستند تمام آن کارهایی را که قبال  حاال دیگر همه باور کرده بودند و منتظر مرگش بودند. همه می

کردند در همین چند روز آخر بکنند ولی همه آن کارها در چشم او فقط نشان از آن داشت که به زودی می

 خواست چشمانش را ببندد و هیچ کدام از آن ها را نبیند.همین بود که دلش می خواهد مرد و برای

 . ر روبرگرداند و به شوهر چشم دوختداد. از دیواشوهرش دستش را فشار می
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چید. انگار که نداشت. ولی مثل کودکان لب ورمیها حرفی برای گفتن مثل تمامی آن سالشوهرش 

د و ام را باور کرد، باالخره باور کرد که من هم خواهم مررد باالخره مریضیخواست گریه کند. با خود فکر کمی

تر ها شوهر بر درد و رنج او خندیده بود و او ناخودآگاه همواره دردی سختدلش آرام گرفت! تمام این سال

 .او بسوزاند دل برورزد حداقل به او عشق نمیخواسته بود تا بلکه شوهر دردش را باور کند و اگر 

هایش را خیس کند. دلش را نداشت اشک مرد را ببیند. از شوهر روبرگرداند و از دخترش خواست که لب

های یخ به کار فرونشاندن تشنگی مادر پرداخت. لبانش هایش را پاک کرد و باز با تکهدختر با پشت دست اشک

 گذاشت. هم که از سرما به درد آمد باز سرش را به طرف دیوار برگرداند و چشم بر

دید. کاش آن حرف را نشنیده کاش آن روز آنجا پشت در مشغول عروسک بازی نبود. کاش مادرش او را می

کردند و او پشت لنگه بود. ولی همه چیز را شنید. مادر با برادر بزرگ بر سر این که چه کسی برود صحبت می

هایش کنند گوشن ها در باره او صحبت میکرد. وقتی شنید آش بازی میایدر نشسته بود و با عروسک پارچه

شد که مادر او را بفرستد.  امکان نداشت. ولی به هر حال جا نشست. باورش نمیصدا آن و را تیز کرد و بی سر

اد بمیرد و از دخواستند انتخاب کند، ترجیح میو اگر از او میشد مادرش و یا از برادرش جدا میاو یا باید از 

 گرفت.بایست تصمیم میاین مادر بود که می کرد او نبودولی کسی که باید انتخاب می نشود.هیچکدام جدا 

برادر بزرگ نظرش این بود که برادر کوچک را بفرستند چون پسر است و زیاد احتیاج به مراقبت ندارد. شاید 

ادشاهی خواهد کرد. ولی تنها پسر خانواده خواهد بود و پ کرد اگر برادر کوچک برود اوهم با خودش فکر می

 « خواهرت نصف برادرت ارث می بره ، بهتره خواهرت رو بفرستیم!»مادر گفت: 

ای بود که شنید. بعد از آن انگار کر شده بود. آرام بلند شد و بدون این که کسی متوجه این آخرین جمله

ه تازگی برایش از شهر خریده . آن پیراهن صورتی را که مادر بهایش رفتشود از اتاق خارج شد. سراغ لباس

ایش را هم به دستش گرفت و آرام از خانه خارج ای پیچید. عروسک پارچهبود با چند تکه لباس دیگر توی بقچه

 آنجا رفت و به پدر اعالم کرد که مادر او را انتخاب کرده است. شد. خانه زن پدر خیلی دور نبود. 

ستاده بود که برگردد ولی او به هیچ وجه حاضر نبود دیگر مادر را بعد از آن چندین بار مادر برایش پیغام فر

 ببیند.

ایش تعریف کرده بود. آن قدر که خودش هم باورش شده بارها برای عروسک پارچه ای بود که بارها وقصه

 :بود

د. ولی لج مادرش نپوشیده بوآن روزی که خانم کوچیک خانه مادر را ترک کرده بود پیراهن صورتی را از  از»

ای بود که سراغ آمد و بهانهپر کشید. سال نو میکمتر شد، و دلش برای خانم بزرگ  اش به مادرشکینه کم کم

مادرش برود. فکر کرد حمام برود، پیراهن صورتی را بپوشد و به دیدن مادرش برود. انگاردلش را از کینه شسته 

توانسته بکند. پیراهن صورتی را در بقچه حمام  کاری نمیبزرگ  ناچار بوده و دانست خانمبود. حتما ته دلش می

شناختند و کسی  ترخان را میکنند.  همه دخکه کسی را همراهش  د و به حمام رفت. دِه آنقدر بزرگ نبودپیچی

بنابراین با خیال راحت راهی حمام شد.   کند.اش مینزدیک شود وگرنه خان پوست از کلهجرئت نداشت به او 

زاری رسیده بود. جهید. انگار که به چمناش همچون ملخی میها با آن هیکل کوچک و چادر کودریتوی کوچه

خصوص هگنجید. بخواست بعد از این همه مدت دوباره مادرش را ببیند در پوست خود نمیمیاز این که  حتما 

وی آن پیراهن ببیند. آخر شد که او را تخوشحال می با آن پیراهن صورتی که عاشقش بود. خانم بزرگ حتما 
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کرد و به خیال خود به اصطالح چرک آمد. تمام مدتی که دالک چپ و راستش میرنگ صورتی به او خیلی می

دید. وقتی کند، او غرق رویا بود. انگار در خیال خود را در آغوش مادر مییک ساله را از تن خانم کوچیک می

 کردند.  ویی توی دلش قند آب میبرد گتوی خزینه رفت سرش را که زیر آب می

اش را پهن کرد و او با پاهای خیسش حمامی بقچه از حمام گرم به حمام سرد آمد. پاهایش را شست. سر

اش را دورش پیچید و نشست. مدتی دراز به روی آن رفت. جای پاهای کوچکش روی بقچه مانده بود. حوله

کرد های آبداری که از توک کله تا کف پاهایش از او میو بوسهبه مادر و نفس گرمش  رویا فرورفته بود. حتما 

اش را بردارد کرد. تنش که خشک شد، دست دراز کرد که پیراهن صورتیداد، فکر میهایی که به او میو عیدی

 ولی پیراهن آنجا نبود. مدتی به  جستجویش همه چیز را زیر و رو کرد ولی نبود که نبود!

ه است و خانم ده به او گفت که کسی از طرف مادرش آمده و آن پیراهن را با خود بردسرحمامی با سری افکن

 خواهد باید خودش برود بگیرد. کوچیک اگر آن را می

خواهد  فریاد بکشد. ولی صدایی از او در دیدی که میانگار دنیا را برسرش خراب کرده بودند. نشست. می

های بعد یک دفعه  به خود آمد، دوباره لباس ه بود. مات شده بود.وار سفید شدنیامد.  فقط رنگش مثل گچ دی

کرد او به خاطر چرکش را پوشید و پاکشان به طرف خانه پدر راه افتاد.  چرا خانم بزرگ صبر نکرد؟ چرا فکر می

باز هم اشتباه کرده بود.  هایش را جلودار باشد. خانم بزرگتوانست اشکآن پیراهن نزدش بازخواهد گشت؟ نمی

شود به دست آورد. از بس خان  به او زور گفته بود او هم میکرد همه چیز را با زور فکر می او هم مثل خان 

کشید، از طرف از یک طرف دلش برای مادر پرمیکوه غم روی دل خانم کوچیک بود.  زورگو شده بود. انگار

ایوان نشست  وازه که وارد شد دیگر جلودار اشکش نبود. همان جا رویتوانست کار او را ببخشد. از دردیگر نمی

ت پدرش را به بالینش آوردند. خان نوازش آن قدر اشک ریخت و حرف نزد تا عاقبو ریزریز اشک ریخت. 

انداخت. خانم کوچیک  کرد و حتی به چاه میکشید،  فلک  میزد  به  صالبه  میکرد، کتک  میمیکرد، امر نمی

پدرش به او فرمان به کشتن داده است. پس سکوت کرد. ای علیه مادرش بگوید، مادر را دانست اگر کلمهمی

ریزد و او سکوت کرده بود. خان فرمان داد از درخت یداد حرف بزند بگوید چه مرگش است که اشک ممی

درش به او بیش از مادرش دانست پتازه و بلند آماده کنند و باز خانم کوچیک حرف نزد. می ایسنجد ترکه

رحم خواهد کرد. پس باز هم سکوت کرد. پدر چوب سنجد را بر تن او خرد کرد و او باز هم هیچ نگفت. پدر از 

همان روز بود که  باخود عهد کرد  ترس جان دخترش، باالخره دست کشید و او را به حال خود رها کرد. حتما 

و خبر دادند مادرش مرده است توی صندوقخانه دوید. روی تل حتی برجنازه مادرش هم نرود. روزی که به ا

رختخواب ها روبه سقف دراز کشید و تا صبح همان جا به سقف نگاه کرد و صبح زود از آنجا پایین آمد.  دیگر 

گذرد. انگار که خاطرات مادر با دانست در دل کوچک او چه میحتی اسم مادرش را هم نیاورد. هیچکس نمی

 «ه خاک سپرده شده بود.خود مادر ب

چشمانش را باز کرد. دامادش هم آمده بود. آن مردک که با خودخواهی و یکدندگی آرزوی مادر شدن را به 

. دلش سوختته بود. دلش برای دخترش میها چیزی نگفدل دخترش گذاشته بود. در تمام این سال

ترسید دوباره بی شوهر و . میخواست دخترش بیش از آن چه که عذاب کشیده بود، عذاب بکشدنمی

 سرپرست شود. طاقت دیدن تنهایی و افسردگی دختر را نداشت.  بی
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پیشانی و دستش   شد و برکرد. گاهی دوال میچروکش را نوازش می دخترش کنارش ایستاده بود و دست پر

آمد. دلش به درد می خواست به این چیزها فکر کند.دلش نمی . کارهایی که هیچ وقت نکرده بود.زدبوسه می

بوسه را پاک بوسید او با عناد جای وقت دختر را می ها که دختر کوچکتری بود هرآمد آن وقتیادش می

کرد که خود فکر می ببوسد. بعد با تر شد هرگز پیش نیامد که او را در آغوش بگیرد وکرد. و وقتی بزرگمی

 هد؟ چقدر توانسته است دوست داشتن را به دخترش یاد د

های دخترش تحمل دیدن اشک دانستخواست بگرید. ولی میه  میآمد کدلش چنان از همه چیز به درد می

خواست این آخرین لحظات خاطره ناخوشایندی برای دختر به جا بگذارد. لبانش را روی او را ندارد و دلش نمی

 هم فشرد که نلرزند و چشمانش را بست که کسی خیسی آن ها را نبیند.

زودی از درد خواهد مرد. پدر انگار او را به قصد کشت ه دانست در چندمین ضربه بود که احساس کرد بنمی

زد و تن کوچک و ناتوان او تحملش را نداشت. هرگز نخواسته بود حتی برای خود هم تکرار کند ولی واقعیت می

نام مادر را گفته بود. گفته بود که مادر این بود که نتوانسته بود شکنجه پدر را تحمل کند و لب گشوده بود و 

کسی منتظر بقیه داستان نشده بود. این که او دلش بیشتر ن صورتی را از سرحمام ببرند و او... دستور داده پیراه

 از این سوخته بود که مادر را ندیده بود. 

ها. شنیده و نوکرها و کلفتانگار عاشورا شده بود. همه به سوی خانه مادر تنوره کشیده بودند. پدر، زن پدر 

تن مادر خرد کرده بود و تا توانسته بود مادر را زیر مشت و لگد گرفته بود و  بود که پدر آن چوب سنجد را بر

و گفته بود حتی « خانم بزرگ دیگه حق نداره خانم کوچیک رو ببینه»: بعد هم به همه دستور داده بود که

 جنازه مادرش شیون و زاری کند.اجازه نخواهد داد که خانم کوچیک  بر 

اولباس دوخته بود که خیلی از  از بازار طاقه طاقه پارچه خریده بود و زن پدر آن قدر برایهمان روز  پدر

ای که مادر ها را هیچوقت نتوانست بپوشد. ولی مادر را دیگر هرگز ندید. نه مادر را و نه آن پیراهن صورتیآن

کی فکر کرد پنهانی این کار را بکند. ت میأجرر پد شت مادر را ببند و نه از ترسه دابرایش خریده بود. نه اجاز

روزی که صدای شیون را از خانه مادر شنیده بود صبحی زود بود. او در کرد مادر به این زودی بمیرد. می

شیون را کرد. ایش خاطرات مادر را مرور میها به تنهایی با عروسک پارچهقخانه کنار تل رختخوابوصند

مرگ مادر است. تا این که برادر کوچک  ها برکرد که این شیونشنید ولی حتی به ذهنش هم خطور نمیمی

طور که دوان آمده بود و همان« مادر مرد» ای در صدایش فریاد زد:دوان آمد جلوی در ایستاد و با بغض و کینه

ایوان که رسید  جنازه مادر شیون کند.  به  بر دوان رفت.  مبهوت مدتی همان جا نشست.  بعد آمد که برود و

کشید. او را که دید سربرگرداند . سیگارش را میهم هایی درآنجا لبه ایوان نشسته بود با رنگی پریده و سگرمهپدر 

 نفهمید معنایش چیست ولی رخصت خروج از خانه و رفتن بر جنازه مادر به او نداد. نگاهی به او انداخت که  و

ن جا دراز کشید و چشم برسقف اش چسباند و به صندوقخانه بازگشت.  همارا تنگ به سینهعروسکش 

کرد آنجا در آن گوشه که کسی دستش به او نخواهد رسید، شاید مادر جرئت کند و قبل از .  فکر میدوخت

تا صبح در این که روحش را باخودش ببرد یک بار دیگر او را در آغوش بگیرد. ولی هیچ اتفاقی نیافتاد. 

کردند ولی او پاسخی نداد. صبح روز بعد از آنجا پایین آمد. کسی او را بازخواست جستجویش بودند. صدایش می

.  این رازی بود که تمام عمرش و هم دیگر راجع به مادر هیچ نگفتنکرد. انگار دل همه براو سوخته بود. ولی ا

 حتی برخود تکرار نکرده بود. 
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آمد. آسمان  د از خواب بیدار شد. چشمانش را که باز کرد همه چیز به نظرش غریب میبا تکان شدید پشه بن

ها آنقدر پایین بودند که اگر ستاره ای.ای نقرهای بود . نقرهنقره بند ستاره باران شده بود. همه جااز پشت  پشه

ای خورد که از درخت رسیدهها را بچیند. دست بلند کرد، دستش به گالبی توانست آنکرد میدست بلند می

اش بود و اگر همه گالبی پایین ایوان مادر روی  پشه بند  افتاده  بود. و چقدر دلش گالبی خواست. چقدر تشنه

 شد. خورد سیراب نمیهای درخت گالبی مادر را هم میگالبی

گین شده بود و هرآن بود بند سنافتادند. پشهبند میها یکی یکی روی پشهخودش آرزو کرده بود! گالبی ...

اش  سنگینی می کردند. االن بود که خفه شود. کاش مادر بیدار ها روی قفسه سینهکه خراب شود. گالبی

کرد. سربرگرداند که مادر را بیدار کند. مادر آنجا خوابیده بود و پدر او را تنگ در آغوش شد و کاری میمی

 گرفته بود. چه زیبا خوابیده بودند. 

. انگار فریادهایش صدا کردآمد مادر را بیدار کند ولی باید کاری میآمد. گرچه دلش نمیباال نمینفسش 

کرد تا مادر خود برخیزد. به ای نبود باید تحمل میتوانست تکان بخورد. چارهها نمیزیر فشار گالبینداشت. 

کرد. ولی نفسش در کمی تحمل می خاست. فقط  باید زد و مادر برای راهی کردن گله برمیزودی سپیده می

 ها بمیرد؟!مرد. اگر زیر آن گالبیآمد و از تشنگی داشت مینمی

مادر سربرگرداند. چشمهایش را باز کرد. چه زیبا شده بود. مثل روزهای جوانی. مثل روزهایی که تازه برادر 

اهش اخت و موهای فرفری  و سیاندهایش گل میآمد و لپکوچک را حامله شده بود. روزهایی که از حمام می

 ها شانه بزند و از آن ها هزار تا گیس ببافد.و او دوست داشت به آنکرد. را دورش افشان می

. دیگر تشنه کرد. انگار پرکاهی شده بودننمی ها را حسدیگر سنگینی گالبی مادر برخاست و به طرفش آمد.

هرگز به عمرش تشنه نبود. همه جا روشن شده بود و مادر در نور صبحگاهی خورشید چه  هم نبود انگار اصال  

خواند تا برخیزد و همراه او برود.  برخاست. به سوی مادر رفت. مادر دستانش آمد و او را میدرخشید. مادر میمی

را برایش هدیه آورده بود. زد، مثل آن روزی که پیراهن صورتی را پشت سر پنهان کرده بود و به او لبخند می

است. آخ آغوش و وقتی دوال شد که او در را درآغوش بگیرد دید که مادر برایش پیراهن صورتی را باز پس آورده 

 مادر چه شیرین بود.
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 کابوس
 فرهاد کشوری

 
خیاطی با صدای چرخ خیاطی از خواب پرید. سراسیمه نشست روی پتو. خواب دیده بود زن گدا پشت چرخ

ی دانست چرا از دیدن زن گدا و پارچهدوخت. نمیای را میی کهنهی چهل تکهدومی نشسته بود و پارچه

سالن تولیدی لباس زنانه آن قدر تاریک بود که چیزی « مانکن گچی حرف می زد؟»تکه به وحشت افتاد. چهل

کرد و نه مانکنی خیاطی کار میچرختوانست چراغ روشن کند. حاال دیگر نه ها کشیده بود و نمیدید. پردهنمی

 زد. مو سرخه چرا دنبالش کرده بود؟ حرف می

دانست، اش را خورد. با آن که چندان زبان فرانسه نمیاش را گشود و به سرم نگاه کرد. پزشک حرفچشمان

دش گفت: اش فشار آورد و سعی کرد به یاد بیاورد. بعد با خواما معنی یک کلمه برایش آشنا بود. به ذهن

 «وخیم.»
برید. باالی سرش چند سایه دید. اشباحی که صدایشان اش را میزد و نفساش میدرد از شکم به سینه

هایی که هایش فکر کرد. نوشتهانعکاس عجیبی داشت. شنیدن این صداها برایش غیرقابل تحمل بود. به نوشته

 خواست تمامشان کند. می که مهلت میهای چاپ نشده و ناتماپشت در، توی آپارتمانش بود. نوشته

اش بود و یخچال پنج شش قدمی با در سالن فاصله داشت. تویِ تاریکی کورمال جلو رفت. بلند شد. تشنه

های های گچی، میزها و چرخها ببیند. سعی کرد به مانکنخیاطیترسید که زن گدا را پشت یکی از چرخمی

اش در یخچال را تا نیمه باز کرد. روشنایی المپ یخچال به وحشت خیاطی نخورد و سر و صدا راه نیندازد.

خواست ی سالن نگاه کرد. نمیدیدند. نگران به پنجرهی عالم در آن روشنایی کم او را میانداخت. انگار همه

ا ها لب به سخن باز کند و یهای خیاطی نگاه کند. ممکن بود یکی از مانکنها و چرخروگردانَد و به مانکن

اش ای به کار بیفتد. پارچ پالستیکی سرخ رنگ را از توی یخچال برداشت و سر کشید. بعد گذاشتخیاطیچرخ

ترسید بخوابد. صد و نود و یکمین های گچیِ ته سالن، روی پتو نشست. میتوی یخچال. برگشت پشت مانکن

ا، دفتر و خودکار و اگر الزم داشت، آمد و برایش غذای دو بار کسی میشبی بود که در سالن تنها بود. هفته

کرد مرگ پشت در منتظر است آورد. در این مدت، هفتصد و هشتاد و دو صفحه نوشته بود. فکر میدارویی می

برد، شد هر وقت دست به قلم میو هر آن ممکن است در بزند، یا در را باز کند و بیاید تو. همین باعث می

هاش باز باشد. چشم خواست تا وقتی توی سالن بود چشمهم افتاد. دلش میهایش روی نوشت. پلکوقفه میبی

ی پنجره. پنجره تا کف خیابان چهار طبقه فاصله داشت. صد و چهل و سومین ی کشیدهگرداند به طرف پرده

شب بود یا صد و چهل و چهارمین؟ انگار صد و چهل و سومین شب بود. صدای ترمز ماشینی را شنید. رفت 

ی پرده را کنار زد. سه مرد از پیکان سفید رنگی پیاده شدند و آمدند به طرف در پاساژ. برگشت روی پتو گوشه

نشست. چشم به در آن قدر منتظر ماند تا صدای پای مردها را در راه پله شنید. روی پتو دو زانو نشست. دلش 

کردند و بعد از پله رفتند باال. سه داد. پشت در مکثی کوبید. آب دهانش را به سختی قورت میدر سینه می
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چهار دقیقه بعد دوباره صدای پاها را شنید. آمدند پشت در. به پنجره نگاه کرد. صدای تو دماغی مردی را شنید: 

 «ورشکست شدند.»

و روی هم  هایش گرم خواب شدبعد از پله پایین رفتند. دراز کشید روی پتو و سر روی بالش گذاشت. پلک

 «دانستم این جایی!می»لن باز شد. چراغ قوه به دست آمد تو. از دیدنش جا خورد. افتاد. در سا

 ها ایستاد. روی مانکنهای خیاطی گذشت و رفت روبهاز کنار میزها و چرخ

ترسید چشم باز کند و کابوس ترسید بخوابد. از بیداری هم وحشت داشت. میاز آن شب به بعد دیگر می

ترساندش. از روزی که خون استفراغ کرد و های گلِ روی میز کوچک کنار تخت میتهببیند. چشم باز کرد. دس

 دید.برد خودش را توی سالن تاریک تولیدی لباس زنانه میاش میآوردندش بیمارستان تا خواب

 با آن که در طول روز به صدای پاها در راه پله عادت کرده بود، اما هربار که کسی در پاگرد جلو در درنگی

شد. حاال هم خیره شده بود به در. کسی پشت در ایستاده بود. تا سه ضربه با فاصله هاش تیز میکرد گوشمی

به در نخورد، خیالش راحت نشد. کلید در قفل دو بار چرخید، در باز شد و آمدند تو. در را از تو قفل کردند. قد 

را باز کرد. ماشین اصالح دستی را از توی کیف  اش را گذاشت روی میز چوبی میان سالن. در کیفبلنده کیف

بیرون آورد و روی میز گذاشت. بعد قیچی، خودتراش، تیغ، خمیر ریش و فرچه را گذاشت کنار ماشین اصالح. 

طور که ی سفیدی را برداشت. همانهای روی میزِ کنار در، پارچهبه اطراف نگاه کرد و رفت از میان تکه پارچه

ی پشت میز را عقب کشید و ی سرِ قد بلنده صندلی زهوار در رفتهچند بار تکاند. با اشارهآمد پارچه را می

 اش گذاشت و دو سرش را پشت گردن او گره زد. ی سفید را روی سینهنشست. قدبلنده پارچه

ان اش. مرد میموهای سرش را با نمره یک زد. اول با قیچی و بعد با خودتراش رفت سراغ ریش بلند و سبیل

اش. آینه را جلو صورت گرفت. توی آینه به ی گرد کوچکی درآورد داد دستقامت سبیلو از توی کیف آینه

وقت خودش خیره شد و بعد زد زیر خنده. در طول این شش ماه و بیست و هفت روزی که توی سالن بود هیچ

ای ه گذشته و یادآوری خاطرهزد بهایش گریزی میالی کابوسطور نخندیده بود. هرچند گاهی از البهاین

خواست سرش را به خندید. وقتی مردها رفتند، مینشاند، اما حاال داشت از ته دل میلبخندی بر لبانش می

های تهران ها و خیابانکوچهپسخواست برود. با این همه خاطره و عالقه به کوچهدیوار بکوبد. اصال  دلش نمی

ی کرد؟ طول سالن را دم پایی به پا طی کرد. چند لحظه پشت در بستهمیو تبریز و دوستان و آشنایانش چه 

اش را زده بود. دستی سالن ایستاد. بعد برگشت روی همان صندلی نشست که قد بلنده موها و ریش و سبیل

ی دستشویی ایستاد. در آینه به خودش اش کشید. بلند شد رفت توی توالت، جلو کاسهبه سر از ته تراشیده

 اش بلند شد.هق گریهه کرد و هقنگا

خواند و گریه ها میی مردگان را روی سنگرفت و نام حک شدهدر قبرستان از این سنگ قبر به آن یکی می

هایی که کرد. دیروز ظهر از زندان آزاد شده بود و امروز صبح آمده بود قبرستان تا برای خودش و مردهمی

آلودی روی پاها نشست. خاک ی خاکو سنگ قبر کوچک گود افتادهشناخت گریه کند. جلشناخت و نمیمی

آرامگاهِ »و خاشاک روی سنگ را با دست کنار زد. خط کمرنگی به چشمش آمد. سر خم کرد روی قبر. خواند: 

 بلند شد و از قبرستان بیرون زد. « گوهر دختر مراد.



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

161 

رسید. انگار در هوهوی باد به گوشش می توانست کلمات فارسی را درست بفهمد و نه فرانسه را کهنه می

هوشی برده اش را از دست داده بود یا ضعف ناشی از خونریزی معده او را به حالتی بین هوشیاری و بیشنوایی

 بود؟ 

کرد. از روی تخت بلند شان خالص میهایی توی اتاق در رفت و آمد بودند. باید خودش را از دستانگار سایه

های متصل به ها و کابلاه ایستاد. روگرداند، خودش را دراز کشیده روی تخت، با شلنگشد، رفت میان درگ

های سرخ و سفید گالیل و میخک روی میز کوچک کنار تخت نگاه کرد. بعد پا به راهرو اش دید. به گلبدن

. برج ایفل کارت دیدگذاشت و از بیمارستان بیرون زد. هر وقت در پاریس بود، دور و برش فقط کارت پستال می

ی یمگان پستال بود. شانزه لیزه کارت پستال بود. کنار رود سن کارت پستال بود. سرنوشت خودش را با آواره

تاب بود برای بازگشت به کرد برای خراسان و نیشابور. او بینالید و مویه میدانست. ناصرخسرو مییکی می

کوچه های تهران و تبریز. پسها و کوچهشتن در خیابانها و گشتن و گها، قوم و خویشوطن، دیدار دوست

ها رود، اما گوش او به این حرفپارچگی میاند و جهان به سوی یکرنگ شدهشنید مرزها کمهرچند مدام می

گریخت. خودش را به ایستگاه رساند بدهکار نبود. از پاریسی که هنرمندان بزرگی را مجذوب خود کرده بود، می

رو خیابان های باال رفت و پا به پیادهدانست کجاست. از پلهرو شد. توی ایستگاهی پیاده شد که نمیو سوار مت

زنان دوید. جلو ساختمانی نفسزد و مینفس میگذاشت. با عجله هفت هشت قدمی رفت و بعد دوید. نفس

ی کرد و بعد تو رفت. پا روی پلهایستاد. انگار آدرس را عوضی آمده باشد، چند لحظه با تردید به ساختمان نگاه 

سوم گذاشت و از رفتن ماند. مردی که از کنارش گذشت و پایین رفت موسرخه نبود؟ به دنبال موسرخه برگشت 

-اش را برمیرفت باال و چمدانها میجلو در ساختمان. هرچه به اطراف نگاه کرد، موسرخه را ندید. باید از پله

اش را در دست بگیرد، بلندش کند و راه بیفتد برود فرودگاه. پا بود تا دستهداشت. چمدانی که همیشه آماده 

اش زنان دست توی جیب پیراهناش نفسها باال رفت. جلو در در آپارتمان کوچکبه ساختمان گذاشت و از پله

چوبی اش. وقتی دسته کلیدش را پیدا نکرد با حسرت به در های شلوارش و باز جیب پیراهنکرد. بعد جیب

ی همکف فشار داد. چند لحظه بعد ها پایین رفت. شستی زنگ آپارتمان سرایدار را در طبقهنگاه کرد. بعد از پله

 «مادام سووی؟»در باز شد و زن ناشناسی از الی در نگاهش کرد. از باالی سر زن به درون آپارتمان نگاه کرد. 

 «جا رفته.از این»زن گفت: 

کشید. اش دراز میگشت بیمارستان و روی تختاش را بردارد باید برمیچمدان توانست برودحاال که نمی

های بلند خودش را به واگن رساند. سوار که ی واگنی دید. با گامتوی ایستگاه مترو، موسرخه را پشت پنجره

 «کند؟موسرخه در پاریس چه می»شد با خودش گفت: 

واج ماند. مردی که با کت و شلوار چروک، صورت پف کرده و مترو در ایستگاهی ایستاد. پیاده شد و هاج و 

ی واگن باال ها پایین آمد و تلوخوران از کنارش گذشت، خودش نبود؟ نگاهش کرد تا از پلهرنگی پریده از پله

ی واگن نزدیک هاش را بست. به پنجرهرفت و نشست کنار پنجره. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشم

های بسته دور ست با پشت انگشت به شیشه بزند که مترو راه افتاد. به خودش نگاه کرد که با چشمخواشد. می

ی واگن همان رفت. با فکر این که به چه روزی افتاده بود از ایستگاه بیرون زد. مرد پشت پنجرهشد و میمی

باید »انداخت توی رود. ا میکسی بود که روزی راه افتاد رفت کنار رود سن. اگر بدری نبود حتما  خودش ر

هایش را پیش نوشتهوقتی در آپارتمانش را بست، رفت پشت میز نشست و دست« کرد؟خودش را خالص می
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عیال ناز نازی »ای برای بدری بنویسد. کشید. بی حوصله نگاهشان کرد. کاغذ سفیدی جلوش گذاشت تا نامه

ام، بزرگترین عشق چیز خستهم فقط به خاطر توست... از همهکنام. اگر خودکشی نمیخودم، نا امید ناامید شده

خواهم زنم. میهایم ریخته، لب به غذا نمیمن که نوشتن است برایم مضحک شده... شلوارم پاره پاره است. دگمه

د خانمانم، دربدرم... شایام، بیپای دیواری بمیرم... اگر تو نبودی تا االن هفت کفن پوسانده بودم. من خسته

جلو در بیمارستان، روگرداند. مو سرخه پشت تیر « پیش از این که مرگ مرا انتخاب کند من او را انتخاب کنم.

چراغی ایستاد. پشت به موسرخه رفت. نام سنت آنتوان را بر تابلو سردر ورودی خواند و تو رفت. از میان درگاه 

ار آمپول را توی سرم تزریق کرد و سرنگ خالی اتاق، خودش را دید که بیهوش روی تخت افتاده بود. زن پرست

ی دردار انداخت. از کنارش گذشت و رفت روی تخت دراز کشید. چرا پیکاپ دنبالش بود؟ را توی سطل زباله

شنید که به دوید و صدای پیکاپ را از پشت سر میزنان میکوچه های ده را هراسان و نفسپستمام کوچه

دانست تابوتِ پشت رفته بود توی تولیدی لباس زنانه همیشه دنبالش بود. میآمد. از روزی که دنبالش می

اش شد. جایی که پیکاپ ایستاده بود. تا چشمگردد. خواب با نگاه به قبرستان شروع میپیکاپ دنبال مرده می

 پرید. اش. بعد از تقالیی بی نتیجه، خیس عرق و هراسان از خواب میآمد به طرفافتاد، میبه پیکاپ می

های خیاطی نخورد. های گچی، میزها و چرخبلند شد، پابرهنه طول سالن تاریک را طوری رفت که به مانکن

ها روی پتو آمد پشت مانکن« کردند؟پچ میها پچچرا مانکن»رفت پشت در و گوش داد به سکوت آن طرف. 

تا او را دید، رفت و از در باز سالن « گفت؟موسرخه به مانکن گچی چه می»دراز کشید و سعی کرد بخوابد. 

های تهران و تبریز قدم بزند و به جاهای آشنا کوچهپسدانست باید در خیالش آن قدر در کوچهبیرون زد. می

هایش روی هم افتاد. روی دانشگاه تهران رسید که پلکهای روبهبرود تا آخرِ سر خوابش ببرد. جلو کتابفروشی

اش از کنارش کرد؟ پیکاپ با تابوتِ پشتکراچی بود. غریبه و تنها. پیکاپ اینجا چه میهای توی یکی از خیابان

-دوید. ازدحام عابرها و دستفروشرو شلوغ میگذشت و ایستاد. دنده عقب گرفت و آمد. پشت به پیکاپ در پیاده

کردند به پیکاپ که ره میزدند و اشازد. سرش داد میها تنه میشد. به آنرو مانع دویدنش میهای توی پیاده

هایش را گرفتند و کشاندندش به طرف پیکاب. آمد. بعد عابرها، عصبانی هجوم آوردند، دستهم پایش عقب می

 از خواب پرید و خیس عرق نشست روی پتو. 

ضد  جا دراز به دراز افتاده بود میان بوی الکل و داروهایشد. خسته شده بود از روزهایی که اینباید بلند می

خواست بلند بشود برود انداخت. دلش میهایی که او را به یاد تشییع جنازه میعفونی، سرم و آمپول و گل

اش او را بنشاند اش را بردارد و خودش را به فرودگاه برساند. هرچه باداباد! برود تهران و یکی از دوستانچمدان

ای شهر بگرداند تا خسته شود و بعد برود تبریز. آن هکوچهپسها و کوچهروی صندلی جلو ماشین و در خیابان

از تخت پایین رفت. باید خودش را به آپارتمان « هایم؟کابوس»وقت اگر بمیرد چیزی را از دست نداده است. 

اش ایستاده رویداشت. از بیمارستان بیرون زد و سوار مترو شد. مردی که روبهاش را برمیرساند و چمدانمی

جا هم بر اش نبود و حاال، اینکنکرد موسرخه نبود؟ او دیگر چکارش داشت؟ توی خواب ولمی بود و نگاهش

اش را ازش برگرداند در ایستگاه پیاده شد. بی نگاهی به پشت سر از کرد. تا موسرخه رویو بر نگاهش می

ه رَدَش را پیا نکند. با ها رفت تا موسرخکوچهپسای رساند و از کوچهایستگاه بیرون زد. خودش را به کوچه

روی اش برساند. وقتی متوجه شد اشتباه آمده است که روبهرفت تا زودتر خودش را به آپارتمانعجله می

آمد. پشت سر ده دوازده مرد و زن اش برنمیی قبرستان پرالشز بود. دیگر دیر شده بود و کاری از دستدروازه
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کش رفته ، راه افتاد. تا به خودش آمد عزاداران و ماشین نعشرفتندکشی میسوگوار که دنبال ماشین نعش

تر چند بار آمده بود و هر بار با او گفتگویی بودند و او جلو سنگ قبر سیاه صادق هدایت ایستاده بود. پیش

های گریه بار نشسته بود کنار قبر و هایرفت. حتی یکآمد و بعد میاش میطرفه داشت. اشک به چشمانیک

سوخت. برای آخرین بار به حکاکی سر بوف کور نگاه کرد بود برای آدمی که در حسرت دیدار دیارش می کرده

و رفت. هنوز سه چهار قدم نرفته بود که مو سرخه را دید. ایستاده بود پشت صلیب سفید رنگ قبری و نگاهش 

روگرداند و رفت پشت چند درخت  رسید به موسرخه. موسرخه از اورفت میکرد. اگر ده دوازده قدم دیگر میمی

های کاج رساند. هرچه به دور کند؟ خودش را به درختپرسید چرا دنبالش میکاج. صدایش زد. باید ازش می

 و بر نگاه کرد موسرخه را ندید. 

زده راه افتاد برود بیمارستان. جلو قبرستان مردی با صورتی پف کرده و رنگی پریده، از کنارش گذشت. حیرت

 « چه بالیی سر خودش آورده بود؟»تاد و به پشت سرش نگاه کرد که تلوخوران رفت توی قبرستان. ایس

کرد. با خودش خودش را به ایستگاه رساند و سوار مترو شد. مترو که راه افتاد مو سرخه را دید که نگاهش می

مترو « خواهد؟من چه می اش خالص کنم یا بروم باهاش حرف بزنم و بپرسم ازباید خودم را از دست»گفت: 

چشم کرد مو توی ایستگاهی ایستاد. موسرخه رفت که پیاده بشود. با عجله از در دیگر پیاده شد. هرچه چشم

کرد. چند قدم به دنبال ی واگنی نگاهش میی پنجرهسرخه را ندید. مترو که راه افتاد، او را دید. از پشت شیشه

ال رفت. مو سرخه آن قدر فکرش را مشغول کرده بود که وقتی به خودش ها بامترو رفت، بعد برگشت و از پله

ی در اتاق، خودش را دید که با صورت پف کرده، رنگی پریده و چشمانی آمد جلو بیمارستان بود. در آستانه

 ی سرم گذشت و روی تخت درازبسته روی تخت دراز کشیده بود. خواب بود یا  به اغما رفته بود؟ از کنار پایه

 کشید. 

پچ هراسان ها بپوشاند تا صدای در را نشنود. پچهایش را با دستخواست گوشکوبید. میکسی مشت به در می

زد. رفت پشت در، دستگیره را در پنجه ها خاموش شد. هرکس بود انگار خسته شده باشد، دیگر در نمیمانکن

میان دست ها گرفت. تا در را باز کرد، تابوت را  فشرد، در را بازکرد و از خواب پرید. نشست روی پتو و سر را

 «زد؟کی در می»پشت در دید. 

طور که شخصی نوشته بود، چیزی جز اش آندنیا برایش به آخر رسیده بود. حاصل چاپ دو کتاب 34سال 

د. ماند؟ نوشتن جانش بوگرفتند چه چیزی برایش میشکست و ناتوانی در نوشتن نبود. اگر نوشتن را ازش می

 خواست صبح روز بعد محلول سیانور را بخورد. سیانور خرید. می

اش را شست و اصالح کرد. لیوان به دست رفت توی ایوان. تا لیوان را باال برد صبح که بیدار شد، صورت

ی چوبی ایوان. لیوان را گذاشت روی سنگفرشِ اش چرخی زد و نشست روی نردهای آمد نزدیک صورتپروانه

قدر به پروانه نگاه کرد تا بال زد و رفت. های پروانه شد. آنهای بالها و نقشو محو تماشای رنگ کف ایوان

های باغچه و گوشه و لیوان به دست رفت محلول سیانور را توی چاهک مستراح ریخت. بعد هرچه گل و گیاه

 کنار حیاط را دنبال پروانه گشت، اثری ازش ندید. 

ها هم دیگر چندان آورد. مسکناش را بند میدرد شکم نفس« کرد؟اه نگاهش میچرا زن گدا از میان درگ»

جا اش. اینهای ناتمامرفت سراغ یادداشتشد میاثربخش نبودند. زن گدا چرا آمده بود به دیدنش؟ باید بلند می

تاق بیرون زد. جلو در آور. بلند شد از اهای عذابها و کابلکرد؟ توی این اتاق، در جوار مرگ. با شلنگچه می
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بیمارستان سوار تاکسی شد. تاکسی چند خیابان را پشت سر گذاشت و جلو ساختمانی ایستاد. پیاده شد. چند 

زنان ایستاد. به دنبال لحظه به ساختمان آشنا نگاه کرد و با عجله از پله ها باال رفت. جلو درآپارتمان اش نفس

نبود. صدایی از پشت در شنید. کسی توی اتاق بود؟ دست برد  کلیدهایش را گشت. دستهکلید جیبدسته

های های خیاطی و مانکنزده ایستاد. آپارتمانش پر از چرخدستگیره در را گرفت. در را باز کرد و تو رفت. وحشت

گچی بود. برگشت و هنوز سه چهار قدم نرفته بود که سر و صدایی از پشت سر شنید. ایستاد و روگرداند. مردی 

 «ی ترس و لرز.خودش است. نویسنده»کرد: میان در باز آپارتمان ایستاده بود و به او اشاره می

های مرده و تابوت هام، بچهمن، زن»هایش سرک کشیدند و با نفرت نگاهش کردند. چند مرد از روی شانه

 «پشت پیکاب را از خودش درآورده. ترس و لرز! ترس و لرز!
ترس و لرز! ترس و »اش هجوم آوردند و فریاد زدند: برود. هفت هشت مرد به طرفتا خواست روبرگرداند و 

 «لرز!

هراسان از پله ها پایین رفت. جلو ساختمان سوار تاکسی شد. وقتی تاکسی راه افتاد نفس راحتی کشید. از 

ه از من موسرخ»ی عقب به پشت سر نگاه کرد. موسرخه سوار تاکسی شد. روگرداند و با خودش گفت: شیشه

 «خواهد؟چه می

کرد. وقتی جلو بیمارستان از تاکسی پیاده شد، موسرخه را دید پرواز می های پاریستاکسی انگار در خیابان  

اش. خسته بود. رو گذاشت. فرصت نداشت برود سراغاش در تاکسی را بست و پا به پیادهچهل قدمیکه در سی

ز در بیمارستان تو رفت. توی راهرو، پیرمردی که هفت هشت قدمی کشید. ااش دراز میرفت روی تختباید می

ی هق گریهاش ایستاد. صدای هقرفت، چقدر شبیه پدرش بود؟ آمده بود مالقاتش؟ میان درگاه اتاقجلوتر می

ها را جمع ها و کابلکرد. خانم پرستار شلنگبدری را شنید. پدرش کنار تخت ایستاده بود و آرام گریه می

 رد. از کنار  بدری گذشت و رفت روی تخت دراز کشید.کمی
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 حزبخاطرات کهنه
 چیانناهید کهنه

 

سوزی بود. خوری که زدم بیرون. برف سنگینی روی زمین نشسته بود. تاریکی مطلق و سرمای استخواناز غذا

دانستم که را هم به خوبی می ی من جور نبود. من آزادیخواه بودم و بس. اینجنگیدن و کشتن، با روحیه

گرفتم. تو گذارند. ولی من تا دیر نشده باید تصمیم خودم را میای مینیروهای اعزامی، دارند قدم در راه بیهوده

راست رفتم سراغ سرآشپز و بهش سرمای بیرون، کلی با خودم کلنجار رفتم، بعد برگشتم توی غذاخوری. یک

 «زنیام نمیم که دست رد به سینهدونخوام، میازت کمک می»گفتم: 

 «خیره!...»فت: گ 

 «ها باشم.خوام جزء اعزامیراستشو بخوای، من نمی»گفتم:  

 « چرا؟» گفت:   

ام و بس، من برای اسلحه به دوش گرفتن و کشتن ساخته شناسی، من یه آزادیخواهتو منو خوب می»گفتم:  

 «خوام کشته بشم.نشدم و از طرفی هم نمی

 «خوام فرار کنم، بهم کمک کن!...می»گفتم: 

 «اش اعدامه.دونی که مجازاتپسرجان فرار از جنگ تاوان سنگینی داره، می»گفت:  

 «خوام فرار کنم. کمکم کن!...دونم اما میاینو می»گفتم: 

اعتی دیگر ای هر دو ساکت بودیم و پریشان. زمان برای من به شدت تنگ بود، از این ساعت تا سبرای لحظه

کردم یه جورایی میان جنگیدن و نجنگیدن، میان مرگ و زندگی ام برآب بشود. احساس میممکن بود نقشه

زنم. اما سرآشپز برای کمک به من زمان الزم داشت. من با تقاضایم او را در شرایط سختی دارم دست و پا می

اش درآورد، یک نخ سیگار از پاکت بیرون کشید، غلب حالی، پاکت سیگارش را از جیبقرار داده بودم. با پریشان

بجنب تا دیر نشده!... هوات » زد، گفت: روشن کرد، برخاست و قدم زد. در حالی که پکی محکم به سیگارش می

 «رو دارم.

ای از حیاط ام را برداشتم، از غذاخوری زدم بیرون، بردم توی گوشهکسی متوجه بشود، ساک و قمقمهاینبی 

ام را برداشتم. سرآشپز با چشم و ابرو بهم اشاره ز چشم همه، پنهان کردم، برگشتم به غذاخوری، اسلحهدور ا

ات رو با خودت نبر،  بگذار تو اسلحه»خواست بگوید. بهش نزدیک شدم. یواشکی گفت: کرد. انگاری چیزی می

 ای از حیاط، بعد برو.یه گوشه

 « چرا نبرم؟»گفتم: 

 «افتی.لحه بری، گیر میبخواهی با اس»گفت: 

 که خواستم که از غذاخوری بروم بیرون، نگهبان جلویم را گر فت.همین

 «کجا؟...»پرسید:  

 «مستراح.»گفتم:  
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حرفی نزد. رفتم توی مستراح، صبر کردم تا کمی وقت بگذرد، در را آرام باز کردم، سرم را دزدکی از الی   

سی آن دوروبر نبود، فوری از مستراح زدم بیرون، با سرعت برق دویدم، در بیرون آوردم، تپیدن قلبم تند شد. ک

 ام را برداشتم، اسلحه را انداختم روی برفها، فرار کردم. ساک و قمقمه

توانستم سوز، گزیری نبود جز گریز، تا زانو توی برف فرو رفتم. نمیتوی هوای تاریک و سرمای استخوان  

ترین جایی که به فکرم ترین و امنای بعد، نزدیکتم به کجا باید بروم!... لحظهدانسهای تند بردارم. نمیقدم

 ی پدری بروم.ی دوستم ایوان بود. صالح نبود به خانهرسید، خونه

 خاله را ایوان مادر –که در که باز شد، فوری رفتم داخل. خاله صفورا انگشتم را گذاشتم روی زنگ در. همین

 «!...هراسانی؟ چرا!... شده؟ چی!... ابراهیم»: پرسید – زدممی صدا صفورا

 «ست؟اول بگو ببینم ایوان خونه»گفتم: 

 «آره»گفت: 

 «آد.اش بیرون نمینصفه جونم کردی، بگو ببینم چی شده؟ این وقت شب توی این سرما، سگ از لونه»گفت: 

 «گمرو بهتون میخاله صفورا بذارین بیام بنشینم و حالم جا بیاد، بعد همه چی »گفتم: 

ام را پشت در اتاق گذاشتم، بیرون اتاق، پوتین و پابندم که خیس و برفی شده بودند درآوردم، ساک و قمقمه

 «ست؟همون قضیه»رفتم توی اتاق. ایوان آمد جلو، پرسید: 

بعد تعریف  اول دست و پاهاتو گرم کن و»سرم را تکان تکان دادم. خاله صفورا بخاری را آورد جلو و بهم گفت: 

 «کن ببینم چی به سرت اومده!...

 «خاله صفورا، راستش رو بخواین، فرار کردم»گفتم: 

چی؟!... فرارکردی؟... برای »خاله صفورا ترسید، رنگ به صورتش نموند، با لحنی نگران کمی هم تند، پرسید: 

 «آرن؟!ه روزگارت میت بیآرن، چی بجاشو کردی اگه گیرچی؟... مگه عقل از سرت پریده؟... فکر این

خاله صفورا، من فکر همه چی رو کردم، فقط یه امشب رو به من پناه بدین، فردا صبح زود به محض »گفتم: 

 رم.که هوا روشن بشه میاین

خواد بالیی سرت بیاد، بگو ببینم برای چی داری مونی، دلم نمیابراهیم تو برای من مثل ایوان می»گفت: 

 «کنی؟فرار می

جا هم مثل جا خبری از آزادی نیست. اینام، اما ایندونین من آزادیخواهخاله صفورا، شما خوب می» گفتم:

زنند شون زدند و دم از آزادیخواهی میهاشون نقاب به صورتکنه. خیلی، ظلم داره بیداد میخیلی جاهای دیگه

الص کنم. از طرفی هم، فردا صبح زود قراره خوام خودمو خکنه، برای  همین میاما... و این داره منو اذیت می

خوام جزء اونا باشم، تصمیمو گرفتم، هیچ شیم. من نمیهمگی اعزام بشیم برای حمله؛ اطمینان دارم پیروز نمی

 «افتم و...کنم یا گیر میشم و خودمو خالص میچی رو کردم، یا موفق میراهی جز فرار ندارم، و فکر همه

 «مادر لطفا  ما رو تنها بذارین!...»ت من و خاله صفورا، رو به مادرش، گفت: ایوان پرید وسط صحب 

که از به خواب رفتن مادرش مطمئن شد، نشست خاله صفورا دیگر حرفی نزد و از اتاق بیرون رفت. ایوان وقتی

واشکی، من پوالیی که مادرم ذخیره کرده بود، ی»که فقط من بشنوم گفت: طوریکنارم، با صدای آهسته به

 «برداشتم، تو چقدر داری؟
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دارم که  دادن، ذخیره کردم. چند تیکه هم خرت و پرتمن فقط شندرغاز پولی که تو حزب بهم می»گفتم: 

 « تونم بفروشم و پولش کنم.می

 «مون هم کمه.که لنگ نمونیم، پول بیشتری الزم داریم، وقتما برای این»ایوان گفت:  

کردیم. سکوت را شکستم، جوری فایده نداشت، باید کاری میر فرو رفتیم. اما اینهر دو ساکت شدیم و به فک

ای ازش پول صبح قبل از حرکتمون خاله صفورا رو بفرستیم بره سراغ  مادرم و با یه بهونه» به ایوان گفتم: 

 «گه.قرض بگیره برامون؛ اطمینان دارم مادرم به مادرت نه نمی

تکان داد، سیگارش را از جاسیگاری برداشت و خم شد به طرف بخاری، سیگارش  ایوان برای تایید، سرش را 

بد فکری نیست »کرد، گفت: طورکه فضای اتاق را آلود به دود می، و روشن کرد. همینرا گرفت جلوی شعله

 « گم.ها. صبح بهش می

دو تا پتو و دو تا بالش، ایوان ته سیگارش را توی جاسیگاری له کرد، از روی صندلی برخاست و رفت، با 

برگشت. خودمان را الی پتو پوشاندیم، روی فرش دراز کشیدیم. اندکی بعد ایوان به خواب رفت، اما خواب از 

ای بود، مدت زیادی طول کشید تا سرانجام سحر فرا رسید. مدام به طرف راست چشمان من پرید. شب طوالنی

تا هوا روشن شد. صبح وقتی خاله صفورا از قصد من و ایوان  غلتیدم. ساعتی طول کشیدو بعد به طرف چپ می

 مان بکند. که مبادا گرفتار بشویم، قول داد که کمکبا خبر شد، با وجود نگرانی و ترس از این

دیگه معطل نکن، »پولی را که خاله صفورا از مادرم قرض گرفته بود، جاسازی کردم ته ساکم. به ایوان گفتم: 

 «راه بیفتیم. باید هرچه زودتر

زنه، صالح نیست عزیزان من، دلم شور می»مان تو روز روشن، مخالف بود؛ بهمان گفت: خاله صفورا با رفتن 

 «ترسم گیرتون بندازن، حرفمو گوش کنین و تا تاریک شدن هوا صبر کنین.این وقت روز راه بیفتین، می

نصیحت خاله صفورا گوش کردیم تا فرا رسیدن من وایوان به هم نگاه کردیم، انگاری که ترسیده باشیم،  

بافت خودش بود، به من و تاریکی در خانه ماندیم. خاله صفورا پلیور و کاله و دو جفت جوراب پشمی که دست

شو بذارین توی ساک برای مبادا، هوا شو بپوشین و یه جفت دیگهها یه جفتاز این جوراب»ایوان داد و گفت: 

 «شه.ون میتسرده، توی راه الزم

شنوی ابراهیم اگه از من می»زد. بعد خاله صفورا  گفت: قدر نحیف بودم که به تنم زار میپلیور را پوشیدم، اون 

شه که بهت شک کنن. یه جفت از پوتینای اون پوتینایی رو که تو حزب بهت دادن، پات نکن. همون باعث می

ی پاهاتون یکیه. غذا هم برای توی خدا رو شکر شماره ایوان رو گذاشتم بیرونِ در، رفتنی همونارو بپوش.

 «جا.تون گذاشتم که گرسنه نمونین. به حسین پاسبون پیغام دادم بیاد اینراهت

 « خاله صفورا!... برای چی گفتین حسین پاسبون؟...»دلم هری ریخت، دلواپسانه، پرسیدم: 

ره، هم پاسبونه هم ون همه جوره خرش میتونو بکنم؛ اخوام بهش سفارشدلت نریزه جوون، می»گفت: 

 « ها آشناست.کنه هم با رانندهتجارت می

 « خاله صفورا، راستشو بخوای، فکرای ناجور به سرم زد.»گفتم: 

 « عقلتو از دست دادی پسر؟!»گفت: خاله صفورا خندید و 

که چه یکرد روشنی نسبت به اینشدیم. هیچ روی رفتن میداد، ما باید آمادهروز داشت جایش را به تاریکی می

مون یکی نبود، اما دوستان خوبی برای هم بودیم. که اندیشه و اهدافخواهد شد، نداشتیم. من و ایوان با این
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من وارد کارزاری شده بودم که خواست من را برآورده نکرده بود. راهم را اشتباه رفته بودم. تا خیلی دیر نشده، 

دیدم. وار میام کند، برایم روشن نبود. همه چیز را سایهکه چقدر شانس یاریم. و ایندادباید خودم را نجات می

اش بود. آنها برای اما هدف ایوان، نرفتن به سربازی، و کار پیدا کردن در شهری دور از شهر خودش و معشوقه

ی ایوان ارمنی بود. از وقهشدند. معشاش باید از شهرشان دور میی معشوقهدر امان بودن از تهدیدهای خانواده

اش. ایوان عاشق رفت، تا دو سال نه از کار خبری بود و نه از ازدواج با معشوقهطرفی هم اگر خدمت سربازی می

 رو داشت. اش راه سختی پیشی ارمنیبود و برای رسیدن به معشوقه

را ببینیم. من و ایوان ساک و هوا کامال  تاریک شد. حسین پاسبان نیامد، قرار شد پای اتوبوس همدیگر 

ای بعد برگشت، در امان را برداشتیم. خاله صفورا زودتر از ما رفت بیرون، تا سروگوشی آب بدهد، لحظهقمقمه

های دستش، بهمان اشاره کرد صبر کنیم و بیرون نرویم. انتظارمان را تا نیمه باز کرد، دستش آورد جلو، با تکان

 « عجله کنین تا کسی نیومده.»د با صدای آهسته گفت: ای طول کشید، بعچند دقیقه

از آسیاب  خاله صفورا!... وقتی آب»خاله صفورا برایمان سفری خوش و دور از خطر آرزو کرد. بهش گفتم:   

 « افتاد، همه چی رو به مادرم بگین.

زانو توی برف فرو رفتیم؛ به مان را روی سرمان کشیدیم، راه افتادیم، برف در حال باریدن بود، تا کالهِ کاپشن

ها رفتیم. هیچ جنبش و نشانی از زندگی در کوچه و خیابان نبود، سرما و بارش برف سنگین، آدمزحمت راه می

اراژ، حسین پاسبان گرسید. رسیدیم به شینی به گوش میگاهی صدای حرکت مانشین کرده بود. گاهرا خانه

 د. ما را که دید، با دست اشاره کرد تا سوار بشویم.توی اتوبوس با راننده مشغول حرف زدن بو

 « جا دور بشن.اینا رو تا یه جایی برسون که از این»حسین پاسبان به راننده گفت:  

شونو ندازم، اما اگر توی راه گیر افتادن، من مسئولیتمن حرف تو رو زمین نمی»راننده به حسین پاسبان گفت: 

جا شدن از شهر رو ندارن و همه ی خارجدونی که این روزها جوونا اجازهیگیرم؛ خودت خوب مبه گردن نمی

 « تحت کنترل هستن.

 « افته.شون کن. ایشاال هیچ اتفاقی نمیتو بهشون کمک کن، از شهر خارج»حسین پاسبان گفت: 

که به هم نون میل بود، اما به خاطر رودرواسی که از حسین پاسبان داشت، شاید هم به خاطر اینراننده بی

 «شون.رسونمبه خاطر گل روی تو می»دادند، به حسین پاسبان گفت: قرض می

های اتوبوس پر بود، و ما ناچار سرپا ماندیم. نیم ساعت بعد از به راه افتادن اتوبوس، راننده انگاری که صندلی 

شین، برید اون عقب، سته میجوری خمان به رحم آمده باشد، دو تا حلبی داد دستمان و گفت: ایندلش برای

جا کردیم و نشستیم. اتوبوس بهها را جاها رو گرفتیم و رفتیم عقب اتوبوس، یه جوری حلبیبشینین روش. حلبی

ها، همزمان کرد، باال و پایین شد، ما هم با حلبیهای جاده که عبور میبه راهش ادامه داد، چندبار از چاله چوله

، بدجوری دردمون گرفت. بعد رسید و آمدیم پایین، نشیمنگاهمان محکم خورد به حلبیبا اتوبوس، رفتیم باال 

چپ نگاهم کرد، یه چیزایی زیر های مسافر صندلی کنار حلبی، مسافر چپافتاد روی ران، سر من به سر پیچ

 ام کرد.اش، حوالهلب

کردیم شب گذشته است. خدا خدا میرسید شب از نیمه دانیم چه ساعتی از شب بود، اما به نظر مینمی 

سر توی راه گیر پلیس پاسگاه و مامورهای کنترل نیفتیم. اتوبوس همچنان به راهش ادامه داد و جاده را پشت
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من بیشتر از این »مان برخاست، آمد سراغ ما. گفت: گذاشت. قبل از رسیدن به زنجان، راننده از پشت فر

 ده شین.جا پیاتونم شما را برسونم، ایننمی

 « شیم.ما نابلدیم، گم می»گفتیم: 

کنن، آد برای کنترل مسافرها، اونوقت شما رو دستگیر میاگه پیاده نشین، زنجان که برسیم پلیس می»گفت: 

رسید به از اون کوهها که برید، می»مان داد و گفت: بعد یه راه کوهستانی نشان« تونه پیاده شین.به صالح

 «.کنم.تون سوارتون میدمقزوین. اونجا اگه دی

قوه، راه کوهستان را در پیش گرفتیم، هوا هنوز تاریک و سرما هنوز استخوان ناگزیر پیاده شدیم، با نور چراغ

سوز بود. به سختی، راههای پرپیچ و خم را باال رفتیم، سر راهمان هر جا که به کاغذی و علفی و چوبی 

ای، در پناهش، اطراق کردیم، آتش ا ادامه دادیم. رسیدیم به صخرهکردیم، به راهمان رخوردیم جمع میبرمی

شود، با چاقو پاره کردیم، کمی مان میروشن کردیم، همان یک جفت جوراب را که خاله صفورا گفته بود الزم

های پشمی های پاره شده را دور پایمان پیچیدیم و با نخ کاموا دورتا دور تکههای کاموا را شکافتیم، تکههم از نخ

را بستیم و محکم گره زدیم تا از پایمان نیفتد. کنار آتش، بدنمان گرم شد، غذایی که خاله صفورا برای راهمان 

 جا روی سنگها، کنار آتش، خوابمان برد. گذاشته بود، خوردیم. همان

د، به سختی ای گرفته بود. بدنمان خشک شده بوبیدار که شدیم هوا روشن شده بود، خورشید هم جان تازه

دانستیم از دامنه کوه تا شهر چقدر فاصله است. مرد میانسال هیکل درشتی خودمان را تکان دادیم. دقیق نمی

تا شهر چقدر راهه؟ »مان داشته باشد، ازش پرسیدیم: آمد خطری برایشد، بهش نمیداشت به ما نزدیک می

 « شید.دو ساعت دیگه وارد شهر میزیاد نیست، دنباله همین راه را بگیرید و برید تا »گفت: 

به راهمان ادامه دادیم. دلهره و ترس از دستگیر شدن، فرصت لذت بردن از طبیعت زیبا را ازمان گرفته بود. 

مان این بود که هر چه زودتر از این قسمت ناامن شهر عبور کنیم. با تغییر جغرافیا، دمای هوا وغمی همهمه

ی اتوبوس کم شده بود. سرانجام به شهر نزدیک رسیدیم. نابلد بودیم. از راننده کرد، سوزِ سرماهم تغییر می

 «رین؟آهای!...کجا دارین می»چرخیدم که یهو صدای زنی را شنیدیم: خبری نبود. توی خیابان می

یم به سرمان را چرخاند« کجا.... »تر شد: ترسیدیم، جواب ندادیم، به راهمان ادامه دادیم، صدا بهمان نزدیک

برنجی شیرزن بود، کارش خرید و فروش برنج از شهری برنجی است. زهرهعقب، در کمال ناباوری دیدیم زهره

دنبال من »آورد. فهمید قضیه از چه قراره، چیزی ازمان نپرسید. گفت: به شهری بود. برای شهر ما هم برنج می

ی برخورد از نحوه« تو پستو، بهشون جا بده.»فت: چی گخانه شدیم. به قهوهدنبالش رفتم، وارد قهوه« بیایید.

جا، بوی سیگار و قلیون بوی چی فهمیدیم ما اولین کسانی نیستیم که راهمان افتاده آنبرنجی و قهوهزهره

آوردیم و هامان را درچی ما را توی پستو جای داد. کاپشنکرد. قهوهجا کار میآشنایی بود. زهره برنجی آن

 «چقدر پول دارین؟»برنجی آمد تو پستو، گفت: خاری. زهرهنشستیم کنار ب

 «خیلی کم.»گفتیم: 

 «خوام براتون سفارش غذا بدممی»گفت: 

 «.گرون نباشه.»گفتیم: 

ها را مرغپول نون و تخ« دم.تون هم سفارش میپز کنن براتون، برای توی راهمرغ آبگم تخممی» گفت: 

مان ها رو خوردیم، چای داغ رو هم جرعه جرعه نوشیدیم. خستگیمرغخمبهش دادیم. خیلی گرسنه بودیم. ت
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صالح نیست االن برید، همه جا تحت کنترل پلیسه. تا فردا صبح »برنجی گفت: رفع شد، خواستیم بریم، زهره

 «جا بمانید.زود، این

 « پول جا برای شب موندن نداریم»گفتم:  

را توی پستو به صبح رسانیدیم، از خواب که بیدار شدیم هوا تقربیا شب « چی ازتون نگیره.گم قهوهمی»گفت: 

 «تونین برین.حاال می»برنجی گفت: روشن شده بود. زهره

که خواستیم های آبپز را گذاشت الی کیسه، داد بهمون، گرفتیم و گذاشتیم توی ساک. همینغمرنون و تخم 

برنجی سکوت کرد، ما سرمان را پایین گرفتیم که . زهرههای گشت از راه رسیدنداز در بیرون برویم، پلیس

ها گشتی زدند، یکی از آنها به ما مشکوک شد، ما را بردن کمیته، شروع کردن به شناسایی نشویم، پلیس

 « .رین؟...این؟... به کجا دارین میاز کجا اومدین؟... چکاره»بازجویی: 

مور. از کمیته زدیم أپولهایش را گذاشت تو جیب می همهسکوت کردیم. ایوان دست کرد توی جیبش،  

کردند. خسته که شدیم، ایستادیم. ها با سرعت عبور میرفتیم، ماشینبیرون.  به دنبال ماشین، کنار جاده می

کرد، دست تکان دادیم، جلوی پایمان ترمز کرد، آمد پایین. راننده روس بود. گفت: کامیونی داشت عبور می

 «  وب بلد بود، عین شمامن زبان شما  خ»

 «ما رو برسون تا قزوین.»بهش گفتیم: 

 «ی شهر، تا من تونست شما را سوار کرد.اینجا نتونست شما را سوار کرد، شما باید گذشت از دروازه»گفت:  

اگر شما از اون طرف، از الی کوهها رفتین، »مان داد. جغرافیای ما را هم خوب بلد بود، گفت: راه را نشان 

 « جا منتظر موند برای شما.ی شهر، من اونرسیدین دروازه

ی روس داده بود. از تلخی سرما کاسته شده بود. سعی با حالتی زارو نزار، رفتیم به طرف آدرسی که راننده

ی روس داده بود درست برویم مبادا راه رفته را دور بزنیم و دوباره برگردیم هایی که رانندهکردیم نشانهمی

رفتیم، چقدر از راه مان، و نتوانیم به موقع به جایی که قرار گذاشتیم، برسیم. از البه الی کوهها میی اولسرجا

پرسیدیم چقدر دیدیم، ازش میکاش رهگذری راه بلد می»دانستیم. به ایوان گفتم: را طی کرده بودیم، نمی

 «ی شهر بگذریم!باید بریم تا از دروازه

که لو این شنیدیم از ترسگاهی صدای آدما رو از دور میرسید. گاهها به گوش میگصدای باد، از میان سن 

ی روس داده بود، رفتیم. حدس زدیم که ها با نشانی که رانندهشدیم تا دیده نشویم. در امتداد تپهنریم، خم می

ولش مونده بود. از کامیون ی روس سرقمان درست بود. رسیدیم جاده، رانندهی شهر عبور کردیم. حدساز دروازه

شما پرید پشت کامیون، اونجا پتو هست، کشید » اومد پایین، نشست کنارمون، سیگاری آتیش کرد. بعد گفت: 

جا خوبه!... خطر نیست، روتون، سرتون را برد زیر پتو، کسی شما را نباید دید. من تا کرج رسوند شما را، اون

 «شما راحت بود.

های آبپز را که مرغاز هوای سرد خبری نبود، رفتیم توی فضای سبز اطراق کردیم، تخم کرج پیاده شدیم، دیگه

هامان را بالش زیر سر برنجی برای راهمان گذاشته بود با نون خوردیم، آب قمقمه را هم سرکشیدیم، کفشزهره

 مان،  نفهمیدیم کی خوابمان برد. هامان را کشیدیم رویدیم و کاپشنکر

ها خیس شده بود. لباس خیس شده را مان بر اثر رطوبت چمنشدیم هوا هنوز تاریک بود. بدنوقتی بیدارکه 

هاشو به مان بود. به فکر صبحانه افتادیم. ایوان همه پولاز تنمان درآوردیم و چالندیم، بعد پوشیدیم. گرسنه
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تو اینجا بمون و »یوان گفتم: کردیم تو خرج کردن. به امور داده بود، دیگه پولی نداشت. باید احتیاط میأم

جا پر کردم و دادم به ایوان، راه مراقب باش، من برم بگردم و یه بقالی پیدا کنم. قمقمه را از شیرآب همان

ی دو نفر شکر و چای خریدم، سرراهم مقداری علف و افتادم، گشتم تا یه بقالی پیدا کردم، رفتم تو، به اندازه

روشن کردم، قمقمه رو گذاشتم رو آتیش، آب جوش آمد، چای رو ریختم چوب جمع کردم، باهاشان آتیش 

شیرین را با نونی که از مان شیرین شد، چایتوی آب جوش قمقمه، بعدش شکر را هم بهش اضافه کردم، چای

 هامان هم خشک شد. با پای پیاده راه افتادیممان سیر. لباسمان گرم شد و شکمدیشب مونده بود، خوردیم. بدن

 به طرف تهران.

 اگه تو راه جلومونو بگیرن چی بگیم؟ »ایوان گفت:  

گیم کارگر خوابه، میسازن، اسمش هم هزارتختام که توی تهران دارن یه بیمارستان میشنیده»گفتم: 

 «جا هستیم.اون

بوسی داشت مان دیگر توان نداشت، رفتیم کنار جاده، ایستادیم، مینیبعدِ کلی راه رفتن خسته شدیم، پای 

 شد، دست تکان دادیم. ایستاد.رد می

 «رین؟کجا می»پرسید:  

 «تهران.»گفتم:  

 «رین تهران؟برای چی می»گفت:  

 « ریم سرکارخواب هستیم، داریم میما کارگر ساختمان بیمارستان هزارتخت»گفتم:  

 «بیاین باال.» گفت: 

 و مکان نداشتیم.تهران که رسیدیم، پول کمی برامون مونده بود، جا  

آد هم جا خواب، کارگری کنیم. هم پول گیرمون میبیا بریم ساختمان بیمارستان هزار تخت»ایوان گفت:  

 «برای خواب داریم.

 «من جون کار کردن رو ساختمون رو ندارم»گفتم:  

 «ای هم داریم؟ی دیگهچاره»ایوان گفت:  

کرد. بهترین فکر از طرفی هم نباید کسی بهمان شک می بودیم گفت؛ ما توی تهران غریبایوان درست می 

برای کار »همین بود. راه افتادیم و پرسون پرسون رسیدیم جلوی ساختمان بیمارستان، به سرکارگر گفتیم: 

 «اومدیم.

 «شما جون ندارین که بخواین کارگری کنین؛ خب، ما هم کارگر الزم داریم.»سرکارگر گفت: 

مان مان، کاپشنها بالشمان، کفشها تشکزها کار کردیم، شبها خوابیدیم. کارتونمشغول به کار شدیم، رو

کردیم. بعد یک ماه دیگر تاب کار کردن نداشتیم، انداز میگرفتیم، پسمان بود. اندک پولی که میپتوی

کرده بودیم،  تر شده بود. با پولی که ذخیرهمان نحیفدستهامان پوسته پوسته شده و ترک برداشته بود، تن

چال اتاق اجاره کنید. ی حمامتوانید توی کوچهبا پولی که دارید، می»گشتیم. بهمان گفتند: دنبال جا می

شد که یکی جا که رسیدیم، شوک شدم، باورم نمیچال را پیدا کردیم. اونی حمامپرسون پرسون رفتیم کوچه

ند چطوری از دست اونا فرار کردم و جان سالم به در بردم. بینم. مشتاق بود که بداام را میحزبیاز دوستان هم

 چی رو بهش گفتم.  همه
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ها. مشغول فروشسفارش کرد، حواسم به همه چی باشد. خواستم برام کار پیدا کند. من و ایوان را برد بازار فرش

مان باال روکولها تا صبح از سخوابیدیم، موشمان خیلی کوچک بود. شب که میکار رفوگری شدیم. اتاق

مان نروند. بعد از ها توی تنبستیم که موشمان را با پارچه میی شلوارمان با بند، و دهانرفتند. دور لبهمی

چندم، خریدیم. آن شب، بعد از مدتها، توی رختخواب چندی، پول جمع کردیم، رفتیم دوتا لحاف و تشکِ دست

جوری سر کردیم. بازار شده بود خوابیدیم. سه ماه هم این خوابیدیم. احساس کردیم توی رختخوابی از پرقو

مون کمی بهتر شد، وسایل مورد نیازمان ها. سه ماه بعد خونه رو عوض کردیم. اوضاعای از هم حزبیپناهگاه عده

 را خریدیم.

ارشناسی فرش اش افتاد، اما هنوز زود بود. در بازار به توانمندی من در کیوان به صرافت فراری دادن معشوقها

پی بردند، قرار شد که با خریدارها، برای کارشناسی بروم. رفوگری را کنار گذاشتم. پول خوبی گیرم آمد، اما 

ام آمد. بعد از مدتی، از دوستان هم حزبیگرایی من با بازار و بازاری جور درنمیی آزادیخواهی و چپروحیه

ای دستگیر شدند، یه عده فرار کردند به خارج، عده ها شکست خوردند، حزب منحل شده،ایشنیدم: توده

گردم من برمی»گشتم. به ایوان گفتم: ای هم تسلیم. با شنیدن این اخبار، قید همه چی رو زدم. باید برمیعده

 «تبریز

 «.آم.من هم می»ایوان گفت:  

رفت، سرش را چرخاند به میطورکه رسیدیم تبریز، بارندگی بود اما سرد نبود. ایوان خداحافظی کرد، همین 

داشتم، به جلو تنها راه افتادم، شهر عوض شده بود. هر چند قدمی که برمی« بینمت.به زودی می» عقب، گفت: 

گفتم: یعنی باور کنم که همه چیز در طول چند ماه کردم و بعد با خودم میام را نگاه میو عقب و راست و چپ

هایم آب چکید. گیرم کرد، از سر و سینه و دستهاخراش داد، باران تند غافلتغییر کرده!... صدای رعد گوشم را 

 ام ترکید، با هق هق گریه کردم.به راهم را ادامه دادم، بغض

ها زدیم. ساعتی بعد خوابم اش فشرد. حرفبه خانه رسیدم، مادرم کاپشن خیسم را از تنم درآورد، مرا به سینه

م، پنجره را باز کردم، از شدت باران کاسته شده بود. هوا کامال  روشن شده بود. برد. صبح زود از خواب بیدار شد

گشتم، چهارپنج نفر، بیشتر پیدا نکردم. همه چی نشان از شکست بود. دیگر از خانه زدم بیرون، پی دوستانم می

آوازم را به گوش که برویم کوه، دور هم جمع بشویم، سرود بخوانیم، بحث کنیم. صدای کاری نداشتیم جز این

ات کم بود حاال توی حزب رفتن»دانست، گفت: پدرم رساندند. پدرم که من را مایه سرشکستگی خانواده می

ریزم توش، وایسا درِ مغازه، خرم و فرش میمطرب هم شدی؟ دست از این کارهات بردار!... برات مغازه می

پدرت خیر »رفت، گفت: ام صدقهتر شد. مادر بارها قربانزیر بار نرفتم. رابطه منو پدر هر روز تیره« کاسبی کن.

 «خواد.می رو و صالح تو

 هایش ترک کردم.خاطرهشهرم را با همه 
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W.C 
 محمدرئوف مرادی

 

شدم و هرچه را که در تمام عمر نشستم. غرقِ رویاهایم میی توالت فرنگی میرفتم دستشویی، روی کاسهمی

بهشت آرزوهایم، نقطه عطف  ؛چیز بودآوردم. دستشویی برای من همهمی داشتم به دستشان را آرزوی داشتن

رسیدم، محکم به در دستشویی که به اوج لذت و تخیل میبردم. اما همینام. از بودن در آن حظ میزندگی

 !چه شاشش گرفتهکنی اون تو؟ بیا بیرون دیگه! بکار میجای همه برینی؟! داری چیخوای بهمگر می: کوبیدمی
 خوای هرچه را که ریدی بخوری؟گفت: مگه میطوری میاین اواخر دیگر این

کردم خیلی طور که خودم دوست دارم زنم را وادار میرسید و من با خیال راحت آنداشتم روزی میدوست   

. شدنه و نفرت میکی پر از زد وجودمدستشویی انجام بدهد. هروقت در میتو  گفتشود کارهایی را که نمی

خودم بیرون بیایم. با رغبت و میل  تاخواهش و تمنا کردم که به من این اجازه را بدهد از او خواستم، بارها 

 .دادخودم. ولی اهمیت نمی
باشی داشتم. دور از چشم همه هرکاری که دوست داشتهاین فضای بویناک اما مطلوب را همیشه دوست   

شود. دهی و کسی هم مزاحمت نمیای که هست انجام میا یک در یک یا به هراندازهدر این اتاقک دو در دو ی

  ی طبقاتی است.ی فاصلهنشانهها متراژ دستشویی
درنیافته! از این بابت همیشه را چسب من به این فضای دلوافر ی طور دقیق علت عالقههنوز کسی به   

م که فتیانشدن این مسئله بپردازم. حتی درو مبرهن به روشن طور قاطعوقت نتوانستم بهناراحت بودم و هیچ

ی من ظن به عالقهبا سوء شههمی ؟یا ارثی است اکتسابی آیا. استکجا منشأش از  شناسی دارداگر دلیل روان

ی از عالقهو چسبد ها به من نمیاند. ولی مهم نیست. این وصلههای ناجوری به من دوختهاند. وصلهکردهنگاه

ترین بزرگ درِ شدم و اسمم را روی سردر جنگ شهید می داشتم کاهد. آرزومن به این مکان مقدس نمی

  .گذاشتنددستشویی عمومی می

د و نزب تقّهاست  دستشویی که کس دیگری داخل آن اگر کسی به درِگذاشتم تا دست من بود قانونی می  

در  یزدن به در دستشویی حتتقّهمن همیشه از  .دبکننجا سرش را توی کاسه توالت زود باش! همان بگوید

 .بدتر از فحش ناموسی استبه مردم در آن شرایط، ام؛ معتقدم فشار آوردن پرهیز کردهها لحظهترین بحرانی
است! طرف هنوز شلوارش را به این مملکت متمدن رسیده و سنت شده از کجا غلطدانم این عادت نمی   

های مفت! بارها و بارها لذت خوردنرسد: کوتاهش کن! زیاد طولش نده... از این گهاز راه می پایین نکشیده یکی

 ند.امرا از مردم متنفر کردهاند و دستشویی را با این عمل زشت از من گرفته

آزاری یدادم انسان ب. به او اطمینانتا به امروز امکودکیاز دوران همه چیز را گفتم:  ا شناسم صراحتروان به 

های عمومی در شب کرد از دستشویی. با این وصف به من توصیهزنممیهستم و هرگز دست به کار ناجوری ن

 م.بپرهیز حتما 

آورم تا تمرکز کوبم و به کسی فشار نمیدستشویی کسی نمی به درِ  من بود گفتمشناسم که گیج شدهه روانب

از ها پرانم. خیلیدختری متلک نمیزن و به هیچ یا مثال  . کند کاره رهانیمهیافته که به آن دسترا و تخیلی 
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 یشهر را بایدندارد. چ معنیاین جامعه  درشهروند خوب  هستم. هرچندشهروند خوبی  من .ندارند هااین اخالق

خورند به که مردم به همان اندازه که میدر صورتی ؟فراوان محروم باشد هایبه این درندشتی از دستشویی

شهروندهای بد را تحمل نکنند. به شاید خوب  هایشهروند شناسم گفترینند. روانمیهم همان اندازه 

  .کردبرایم تجویزجورواجور دوازده قرص دادم. با این وصف دهقولشناسم روان
. دهدفضای بیرون از دستشویی آزارم میبوی  زیرا با خوردن هر قرصم. نکنمی ها را مرتب مصرفقرصمن   

م خارج از فضای دستشویی کسی رندا. تحملشوندمیزن همبهکثیف و حالبه نظرم مردمان بیرون دستشویی 

 .بخورممرتب ها را باید قرص بوده کرد کیدأشناسم ترا ببینم. روان
کنم بگویم کاری نکردم ت نمیأکند. جره میه اَ و اَگیرد اش را میهم که که فن را نزدی! بینی گوید: بازمی   

کند می فکر ؟! چه جوابی بهش بدهم؟کردیکار میههمه مدت اون تو چپس این :پرسدکنم! میتا فن را روشن

زنم دستشویی رفتن  اما .کنم بیشتر از دستشویی منزل استفادهباید شناسم روان یخب به توصیه رازی هست.

همان روز ! کاش دارمپنهان می از اود یا مشغول به کاری هستم یا چیزی را نکمی د. فکرکنمی را از من دریغ

 گذاشتم که بین ساعت پنج بعدمن هم این شرط را می بود، کردهم ردیفوشروط برایکه هزار شرط ییآشنااول 

  .آن بکوبد به درِ  هم نبایددر اختیار من باشد و کسی  ظهر تا نه شب دستشویی خانه از

ولی قید نکردم. حداقل در  .کردم که حس غریبی به دستشویی دارمباید در فرم استخدامی اداره هم قید می

  .کردممی بار به این قضیه اشارهشدم باید یکصدوسی باری که گزینش
 .گفت بنشینکرد یارو که گزینش می دادم.ببیند چه شکلی هستم! سالم  کردنبلند وقتی در زدم سرش را    

م. سرش بودانگار قاتل پدرش  .هم بوددر ش یاهرویم نشست. سگرمهبکند. روبهکه نگاهنشستم. بدون این

ترس و دلهره و یا شوق استخدام از پاها شروع  رد.کوانمود میاینطور  . یاچیزی بود و مشغول پایینهمچنان 

جای به پناهگاه آلتت. آلتت از همه .رسند به انتهای رانمیطور زدن. همانکنند به تیکمی شود. پاها شروعمی

ی ردکاولین کاری که می ،شدیشدی و استخدام رسمی میگزینش رد نمی دراگر  .است تربدنت خوشحال

کشد باال. وقتی به قلبت طور میتر است و کمتر اضطراب دارد. بعد همینآن قسمت از بدنت راضی .ازدواج است

ات به او ی که آیندهکسبزند.  است از دهانت بیرونزند. نزدیکقدر تند میهفهمی که چمیرسد تازه می

ای همه ترسیدهخندد که اینببه کوپ کوپ قلبت حتی  شایدکند و نمیاحساس را در اتاق توجود ،داردبستگی

 کنی. اصال  بگوید قبولش بیفتی و هرچه یای حاضری حتی به دست و پاهمه ابهت دارد. برای لحظهو او این

 درصد است. مهم این است  تحصیالت داری و وجدان کاریت مثبتِ ،ای هستیمهم نیست تو در کارت حرفه

شود. داند. سکوتش طوالنی میفقط خود یارو می ؟جوریحاال چه خواهد.او می باشی که گونهذهن یارو همان

ای. اول به کار کردههکنی ببینی چست. بعد فکر میاداخل آن  ی تودانی آیندهای دستش است و میپوشه

 .کردیکه نباید می افتیمی کارهایی یادشان. بعد ناخواسته به شماریمی ذهنت درکنی. کارهای مثبتت فکر می

اند که من هر روز وقت نهار و نماز کردهگزارش ا رسد دستشویی است. حتماولین چیزی که به ذهنت می

کنند. من اعتراض میکار د. همه به رسمدیر اداره می دفتر ظار تاتو پشت دستشویی صف انروم دستشویی می

بود و من سرم را پایین  گرفتند. دختر به من خندیدهردش را می ش،که همه با بوی عطرافتادم بعد یاد دختری 

 هگفتاما او بودم.  هیچ نگفته .مانیدستشویی می تو همهدانم چرا اینمی دارد،بود خجالت نگفته .بودمانداخته

دلت خواست بمانی! بوی عطری  هجا و هرچتوانی بروی آنی باال همیشه خلوت است. میدستشویی طبقه بود:
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گفت کنم. انگار چیزهایی که میمی من هم از اون دستشویی استفاده بود:هکرد. گفتمیحالم را بد بود که زده

بود من با آن خانم داشتم بودم بیرون. بعد شایعه شدهبود و من خیس عرق آمدهشنیدم. آسانسور باز شدهنمی

  .ییدکردمأکردم. مرد گزینشی پرونده را روی میز گذاشت و گفت: فالنی؟ تکاری می
یعنی  باشی ای باالتر از روز قیامت. وقتی گزینش نشدهی استخدام است. مرحلهترین مرحلهگزینش اصلی   

 مخیره شد و نگاهش در نگاه من. به کردزد سرش را بلند در هوا. طرف که زندگی من را ورق می پا ی.در برزخ

ثیر محبتت قرار أخواهند تحت تنمی البدمهم نیست. خب  سالمم را نداد. جواب ولی کردم.باز سالمش  .افتاد

؟ خب معلومه نماز بخوانی بلدی گویدمی م.دهو حق را به او می مآورثانیه میبگیرند... هزار دلیل در عرض یک

زندگی کنم به من یاد چگونه  یاد بدهند که به منگویی من بچه مسلمانم. قبل از اینکه بلدم. )توی دلت می

اول باید  .شویخورد؛ ولی مهم نیست. بلند میخب انجام بده ببینم! بهت برمی ،طور عبادت بکنم(هاند چداده

روی دستشویی و جاست. میعبادت همین طهارت بگیری! برای طهارت باید دستشویی بروی! بهترین قسمت

که هرچه را این مدت گوید: گفتم صوری برایم انجام بده نه اینآید دم در و با عصبانیت میشوی. میاسیر می

 ؟را بشور و بگذار فن روشن بماند. چه بگویمش را چرا نزدی؟ زود دستشویی نِفَ .خوردی برینی توی دستشویی

ی روز ادارهکردی! باید همانجا چه غلطی میهمه مدت آنگوید پس اینم کاری انجام ندادم! خب میویبگ

گوید الزم روم وضو بگیرم میکردم تا بار دیگر که مرا خواستند در جریان باشند. میگزینش، قضیه را مطرح می

 ؟گوید نماز میت چند رکعتهچهار. می ؟گوید ظهر چند رکعتهگوید نه! میبخوانم می خواهم نمازنیست. می

رد از خوشحالی بمیشاید اگر برادرم  .حتی سر میت پدر و مادرم .بودمای نماز نخواندهکنم. سر هیچ مردهقفل می

 ؛گفتم واجب کفایی استمیخب اگر زبان و یا شعور داشتم  .نه میت ،هم نماز شکرآن .اش نماز بخوانمسرجنازه

... ها یک فقه گویم مند! میآیش در میرتَها را بگو. زِگوید به ترتیب اسم اماممی .خواند به نیابت همهیکی می

آیم بیرون. گردد تا من از گزینش رد بشوم. میگذارد و دنبال چیزی میآورد و جلو دستش میبزرگ می

 .یگرم آویزان! رفت تا شش ماه داَچیهمه

کشم. کمربند شلوارم را سفت آید. دستی روی موهایم میدانم دارد میبوی عطرش که به مشامم رسید می   

کنم. می شلوارم را ببندم. کمتر از لباس زیر استفاده پرود زیکنم. همیشه یادم میمی را نگاهآن پکنم و زیمی

خوب بود؟ البته تا حدی بهش اعتماد پیدا پرسد گزینشت فهمم خودش است. شاد و خندان است. میمی

کنند. یعنی دهم. هنوز درِ اتاق را باز نکرده همه همکارهای اتاق نگاهم میبعضی چیزها را بروز می .امکرده

ی ی من با این خانم با رابطهتوانم چیزی بگویم. یعنی توضیح بدهم که رابطهات آمد! خب باز نمیمعشوقه

دانند که یک دختر و یک پسر و ها میی زنی مردها و همهمردها فرق دارد. چون همه یها با همهی زنهمه

برای  ا ند حتموهم نزدیک بشوند و یا به هردلیلی جور ش یا یک زن و یک مرد اگر با هم صمیمی بشوند و یا به

اتاق پیچید.  کل دررش کردند نبود. در باز شد و عطگونه که همه فکر میی ما آنست. ولی رابطههمین مسئله

گیری؟ اهمیت نداد. راست کنار من نشست. زد و گفت: تو با عطر دوش میباز یکی از همکاران بهش طعنه

 .گفت خب باشد. دستشویی باال منتظرت هستم .کردم. گفت چه شد؟ گفتم بعدا  گرمای تنش را حس
که حال داشتی تعریف  ش کن! بعدا لگفت: وِبا کسی دستشویی نروم! می بود کرده کیدأشناسم بارها تروان   

  .گفتهکنی چی می
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ام بپردازم. های عمومی به سیر و سیاحت ذهنیبودم بیرون تا داخل یکی از توالتشب از خانه زدهنیمه   

بستم. یادم  شرویویی را بهزد. باز کردم با عجله آمد تو. در دستش تقّهبودم یکی  دستشویی را نبسته هنوز درِ 

بودم. اول  ولی رفتهآن هم با یک غریبه.  ،شب به دستشویی عمومی نرومنیمهبود کرده توصیه مبود دکتر رفته

زد به ی توالت فروکردم. یکی میکاسه توبعد سرش را  .ش را درآوردمابعد مثانه .آلتش را با چاقو ریز ریز کردم

شنیدم. انگار که میان صفا و مروه صفا بردم. دیگر صدایی نمیدرِ دستشویی و من داشتم نهایت لذت را می

 ...کردممی

کوبد که زود بودم. زنم باز در دستشویی را می بودم و برای همیشه از گزینش رد شده سالی رسیدهبه میان   

 !ثانیه نیست که رفتم دستشوییکنید دهباشم. باور 
روم رفت مگر برای تمیز کردنش، ولی حاال هربار که من میبار هم دستشویی نمیاوایل حتی روزی یک   

 .گوید دستشویی داردکند و میای جور میچند لحظه بعد بهانه
های مساجد بهتر . دستشوییترین مکان برایم دستشویی بودترین و آرامشهرنشین شدم امناز زمانی که    

رساندم و تا اذان ظهر بیرون می هاهرجوری بود خودم را به یکی از آن هجا بودند. بین ساعات ده تا یازداز همه

البته من همیشه مسجدی  .اندند کمکنآمدم. در این ساعت تعداد افرادی که بخواهند از دستشویی استفاده نمی

باز چند  ه،کنندمراجعه با هر تعدادجد ااین مس چون در .های آن زیاد بودوالتکه تعداد ت کردمانتخاب می را

البته  .بکوبد آن که کسی به درِ بدون آن .دوشو غرق لذت می شیندنو آدم با خیال راحت می رندتوالت خالی دا

 .مگر در کوه ،روندتر به جاهای پرت برای ریدن میها کمکردم. آدممی همیشه دستشویی پرتی را هم انتخاب
م. چون هرکاری نکنمی ها را انتخابهای پارک یا محل کار و یا رستورانوقت دستشوییبردن هیچبرای لذت   

جا شروع شد. یعنی شود. دستشویی منزل هم جای خوبی نیست. مشکل من همینبخواهی بکنی کوفتت می

بودم. قضیه خیلی  این اواخر دچار مشکل شده بود، ولی ها پیش شروع شدهسال دستشوییخلوت عادت به 

شست، بعد فنش را . بهانه پشت بهانه. اول دستشویی را میحل نشدهبود، ولی برای زنم معمایی بود ساده

بست کنم. بعد که درش را میداد از آن استفادهنمیها اجازهگذاشت و تا ساعترا باز می کرد. بعد درِ آنمیروشن

ریخت که من از بوی آن دچار حساسیت ای میبشود. این اواخر هم مادهریخته و نباید استفادهگفت چیزی می

بودند ها فهیمدههای مساجد هم مانند گذشته لطف نداشتند. خادمان و متولیان آنشدم. دیگر دستشوییمی

ند. تازه بابت رفت و آمد گذاشترا باز می استفاده از دستشویی مساجد باال رفته، فقط سر چند وعده نماز آن

   .گرفتندمی همدادند پول نمی انجام تو دستشویی من که هیچ کاری مثلافرادی 

راهی نمانده  میبشوعمومی کنم و برای همیشه دست از دستشویی عادتآزار دهنده شرایط جز این که به این 

بیرون بروم و میان مردم بگردم تا در انزوا بود باید  گفته مشناسشدم. روان افسرده سادههمین دلیل . بهبود

گرفت. می شور دستشویی مرا ،دیدممسجدی را می مبار در مسیر هر . بروم کرد به خیاباننمانم. به زور وادارم می

مبارزان راه آزادی  ،فراخ یدیدم که در دشتمی به شکل گُهها را ی آندیدم همهها را در خیابان میوقتی آدم

بودم. سرکار نشین شدهبود. خانهای نبود. دوران طالیی دستشویی رفتنم به پایان رسیدهاند. چارهریده ها راآن

خاطر کردم بهمیبرای کار مراجعه که  جا هر شده بودم. ی بیش از حد از توالت اخراجخاطر استفادهبه .رفتمنمی

 رویدهی دستشویی هدر می توکه را  ر وقتیگفت: اگکردند. زنم هرروز به طعنه میسن و سالم قبولم نمی

ولی غرغر  .بودام نگذشتهاز بیکاری زمان زیادیبودی! گیرآورده مناسبی شغل اآلن گذاشتی،میپیداکردن کار 
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رفتم پیش همه. حتی رفتم پیش  .هم ته بکشدکه آنداشتم. وای از روزی یاندازپسهنوز بود.  زنم شروع شده

را بلکه آداب دستشویی رفتن  دانمرا می بود. به او گفتم که نه تنها نماز میت کرده مهمان مرد اولی که گزینش

افاقه  اما .های دیگرکاریخیلی ریزهدانم. البته با با کدام پا وارد شوی و با کدام پا خارج بشوی، هم میکه و این

دیگر زیاد به  .ی گزینش عوض شدهاند و شیوهای آمدهدست من نیست. افراد تازه سئولیتمنکرد. گفت دیگر 

 هم ماه پیششش .بار کی گزینش شدی؟ گفتم پارسالدهند. گفت آخرینها اهمیت نمینماز و روزه و این

گویند زمان کمی نیست! میودوسال بودند که از فردا حق ورود به اداره را ندارم. بیستای روی میزم گذاشتهنامه

دانم نمی کنی! گفتم من اصال کارایی میو  فیسبوکی ،دوربین مخفی اداره نشان داده که تو توی دستشویی

برای همین در منزل از دستشویی  .کردبودم و زانوهایم اذیتم میفیسبوک چی هست! این اواخر دچار پا درد شده

 .فرنگی ندارد. گفتم مگر دستشویی دوربین کار گذاشتید! گفتند آرهکردم. دستشویی اداره میفرنگی استفاده
های بهداشتی عمومی بشوم. دستشویی مسجدی، پارکی یا به فکرم افتاد متصدی یکی از این سرویس   

 خودم  نیز صاحبگرفت و میرا دستم پولی ماه آخرو  بود کارخودش رستورانی. برایم زیاد توفیری نداشت. 

. بعد داخلش "خراب است"نوشتم اش میشدم. یعنی روی بهترین دستشوییها میتشویییکی از آن دس

پر آمدم و سطل میشدم بیرونمی بردم. وقتی هم که خستههیچ مزاحمتی لذتم را میها بیشدم و ساعتمی

م خطور کرد. طور به ذهنهفکر خوبی بود. نفهمیدم این فکر چکردم در جیبم. از سکه و پول خرد را خالی می

بود در بهترین  روشنشناختم. مثل روز برایم کردم. دست از پا نمیمی فکر لجوانی به این شغ انِ کاش همان او

شوم و هم برم و هم ناظر ریدن مردم میهم لذتم را می ،شوم و با خیال راحتهای این شهر مسئول میتوالت

  .آورمو پولی درمی یابماز بیکاری نجات می
 ا .بین صد تا هزارتومان کاسب شوی! البته پولی نیست واقع  مردمبار شاشیدن و یا ریدنِ  اب کن با هرحس   

 قیمت آن ترینکند تا شکمش را پرکند، ولی با نازلمی رود رستوران بین بیست تا صدهزارتومان هزینهیارو می

خواهی داشت. در واقع ماهیانه از یک کارمند روز حداقل بیشتر از هزارنفر مشتری در شبانه .کندرا خالی می

کنی. آدم بعد از مدتی با دیدن شناسی کلی هم ترقی میگیرد. تازه از نظر روانمیرا  رتبه بیشتر دستتعالی

فهمد طرفی که راحتی میرسد که بهشناسی میشناسی و روانهمه مشتری جورواجور به سطحی از انسانآن

رش به چیزهای دیگری ربط تَریند. این فقط یک بخش از شناخت است. بخش مهممی شاشد یاآید میدارد می

وقت رود. آندهد؛ بلکه برای چیزِ دیگری اون تو میفهمی که طرف هیچ کدامش را انجام نمیدارد. حتی می

طور هعجب شغلی! چ وای خدا .توانی مچش را بگیری و کلی تیغش بزنیای و میاست که شکارت را صید کرده

ولی باز هم دیر  ؟بود همه عالقه که من به دستشویی داشتم این فکر و این شغل به ذهنم خطور نکردهاین اب

شده؟ کبکت خروس  یکردم که زنم گفت: چنشده. داشتم از خوشحالی این فکر بکر، آوازی را زمزمه می

گفت: نگفتی جریان چیه؟ گفتم  چیزی نگفتم. نباید فکرم را برای کسی تعریف بکنم. دوباره ؟خواندمی

مهم نیست. ولی یک وردست مطمئن و قابل  .بهم خندید روم.می دارنان و آب کاریک  سر که روزاستهمین

 زن دیگری گرفته که مباداد کنشک می مجا بمانم. زنتنه آنروز یکتوانم شبانهاعتماد هم باید پیدا کنم. نمی

  .مول کن اممورد عالقهکند کار ! بعد مجبورم میباشم
بودم . هرچند عمری مجبور به کاریزنه نیا ،کندرا انتخاب شغلشاش چه خوب است آدم همیشه بنا به عالقه   

کنم. باید هرچه زودتر بار با دل و جان کار میکند. ایندوست نداشتم؛ اما از این به بعد قضیه فرق می که هیچ
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کنم. مهم اول پیدا کردن و استخدام چی فکر میبعد به همه .دست بیاورمرا بههای خوب مسئولیت یکی از توالت

اما باید اول از توالت مساجد شروع کنم. راستش اول از تعداد مسجدی که در شهر هستند شروع  .شدن است

نبود.  نیشدم. باورکرد زدهی مساجد شهر را درآوردم. وقتی این آمار کامل شد ذوقکردم. یعنی اول آمار همه

بودم که توالت مساجد همیشه بهتر از سایر  که بدانم چند مسجد در شهر هست فهمیدهچون بدون این

نحوی زنند. خب این فکر با آماری که من درآوردم بهای که تو داخلش هستی میتر به در بستهکم ؛هاستتوالت

موجود است. تازه هرسال به تعداد این مساجد یک مسجد در شهر  نفر وپنجزیرا به ازای هر چهل ،ارتباط داشت

زایی خیلی مهمی است. حاال بگیر مساحت هر مسجد هم کمتر از دوهزارمتر این اشتغال ا شود. واقعافزوده می

متر جا هست. یعنی که به کس دیگری اجحاف کند صاحب شصتنباشد. در واقع هرنفر در این شهر بدون این

دستشویی ساخت و با خیال راحت هم اجاره داد و ج ای هر نفر حدود چهل و پنمتر جا برشد در آن شصتمی

گشتی و رفتی و میی بقیه میحتی بهترینش را. بعد با پول اجاره ؛داشتبرای خود نگهدائم را از آنها  هم یکی

کردی. حتی بهترین کاسه توالت از بهترین نوع فرنگی و حتی بهترین آینه را برای داخلش انتخاب می

 .در آن نصب کنی تا در تمام فصول از آن لذت ببری هکنندکننده و گرمتوانستی یک سیستم خنکمی
هزار نفر یک سی هم به ازای هرها آمارشان باال نبود، ولی خوب بود. آن. پارکدرآوردمها را بعد آمار پارک   

هزار نفر یک دستشویی! خب برای همین من دستشویی پارک را برای لذت بردن پارک بود و به ازای هر هشت

 !بیا بیرون :زند و بگویدهر ده ثانیه یکی به در توالت ب داشتاحتمال  ،کردم چون طبق برآورد منانتخاب نمی

ها و مراکز خرید و دیگر جاهای عمومی شد. بعد رستورانچی دیگرت قاطی میت در توالت با همهاَچیو تو همه

 ؛دادم توالت دارند آمار گرفتم. در نهایت به این نتیجه رسیدم توالت مساجد بهترین جاسترا که احتمال می

ها پیدا نتوانستم کاری در آن توالت شرق به غرب شروع کردم. تقریبا   هم برای کار و هم برای لذت بردن. از

خیال شدم. البته در طی این مدت تر. بیکنم. زیرا استخدام در توالت مسجد کار سختی بود و گزینشش سخت

 ها نیز نهایتیینگی از یکی از دستشوبگی ،دادمام را میزدم و شرح حال و رزومهبه هر مسجدی که سر می

ها. حکایت فرق داشت. تخصص بردم. ولی افسوس کاری نتوانستم بکنم. آمدم سراغ پارکمی رااستفاده 

 شدی. نشد. خواست و سابقه کار مفید. تازه باید اول از شهرداری گزینش میمی

ا پس چر ...باز چه شده! تو که گفتی یبوستت خوب شده :گفتآمد و  رفتم دستشویی بعد از چند لحظه زنم

 .بیا بیرون کار دارم .دهیلفتش می
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 خانه
 انوشه منادی

 

، داش زد. مادرجان چارزانو و خمیدهش، مادرجان صیرزن. محسن با لحن تخمیِ مودبانهولو بودم جلوی پ

ماالند. ر پرزهای قالی الکی رنگ کاشان میش را پهن گذاشته بود بر فرش و نوک انگشت یا کف دست بکپل

کردند. قِفِ در بلند شد. داریوش رفت بیرون. محسن جلو پچ میداریوش پشت به ما رو به حیاط پچ محسن و

رد بازکردن داد. دستگیره لق بود و فقط بدده ماند. چارچوب در باد کرده بود. قف صدا میپنجره میخ ایستا

 شد. خورد و در به ورم چوب چفت میمی

نفرند.  ابق تور زدم اول هیکل بیست خورد تو چشمم بعد دیدم دوآباد سدم غروب دورمیدان سپاه، عشرت

 انداخت:یدن باال. محسن همیشه بهم تکه میچراغ چشمی زدم و پر

 .شینهفندی هستی که جلوی پیکان وانت میتو تنها گوسـ 

فات ی خدا برای جا پارک مکاش تا بفهمه گوسفند کیه. همیشهزنم توی برجککنم. میحاال بهش ثابت می

ی خواهرم در کمر آباد افتادم توی سرباز، جا پارک نداشت تا تهش. خانهداشتم و دارم، ابدی. از خود عشرت

شد از ماشین. وانت لکنته را به زور بیخ دیوار چپاندم. تا برسم خانه بست کوتاهِ صفا بود. برِ اصلی و پر میبن

 طی کرده بودم خالص. گفتم:

 اوضاع جوره...ـ یه دقه صبر کنین ببینم 

اش و خرپشته هم محسنِ گشاد ولو ی اول خواهرم و دوم مهرداد و زن و بچهپریدم زنگ سوم را زدم. طبقه

بود روی رختخواب همیشه پهن. از سکوت خانه فهمیدم نیستند. محسن هم در را زود باز کرد. پس پایین بود. 

تر. دمِ اش. دایی از خواهرزاده کوچکو من دایی کیش کردم داخل. محسن خواهرزادم بودمادر و دختر را کیش

ی ما با این که نوه داشت، با کرد. آقا موسی دست به کار شد و ننهشون تا آخر کار میها گرم، کارخونهقدیمی

 ها.غولدخترش، مادر محسن و مهرداد، وی یار گرفت و مارو زایید. ما شدیم ته تغاری بین این نره

شد از حبس برگشته بود. با نیم کیلو، در سراوان گیر کرده ای مینیم، یک هفتهمحسن بعد یک سال و 

کشید و به روز توی خرپشته فقط فرت و فرت سیگار میها بچه زرنگ سرچشمه. هفت شبانهبود. رفت تو باقالی

گذاشت شقاب غذا میرفت و بها را باال میهلک پلهماند. بنده خدا خواهرم با پا درد، هلکسقف نم داده خیره می

 پسرش.جلو شاه

پشت سرِ پیرزن، تاریکی پنجره بود و نور المپ صد، درخت مو و دیوار سیمان سفید را زردِ تاریک کرده 

اش به تاریکی حیاط بود. دست پشت به ما بود. تاش نور مالیده بود بر پشت و رویبود. محسن لیوان چای به

ی پنجره گذاشت و چرخید، سرباال ش الی پاش را مالید.  لیوان را بر تاقچهنمود. با دست آزادتر میحیاط تاریک

چرخاند به در چوبیِ فیلی لبخندی پراند، سیگاری را رد کرد به من. رفت بیرون. با هر صدای قف، پیرزن سر می

 کرد. صدای داریوش آویزان را پشت در شنیدم. رنگ نگاه می

 ـ زدی خالص؟

 نه... بدو تهش رو بچسب.ـ نه بابا دست دایی جو
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ی محبت همیشه باز. همیشه خالی. هر جا ای بود با دو شاخهرفته بود مستراحِ ته حیاط. چترباز حرفه

خرت محسن بود به دمش چسبیده بود. االن هم منتظر بود مفت چرخی کند. نکبت. صدای دمپایی محسن خرت

کشید. با سر به مادرجان اشاره کرد و لبخند زد.  توی تاریکی حیاط بلند شد و قف در در آمد. داریوش سرک

ها را دو تا یکی رفت باال. راهرو خاموش بود و با آمد و شد محسن یا داریوش نورِ زردِ تپ پلهدر را بست و تپ

زد. کام رفتند. محسن نکبت توی بهمن کوچک بار میبردند و انگار به تاریکی راهرو فرو میاتاق را با خود می

 د. برای این که فیلترکش نشم، نیم پک زدم و حبس کردم. دانمی

 کنن... چه خبره مگه؟ـ چقد اینا رفت و آمد می

 کنن.ـ خبری نی ... دارن سور و سات جور می

 ـ زودتر رامون بندازین ... صواب کردین.

 ـ اسم دخترت؟

 خوره؟خوای چکار؟ بدردت میـ اسمش؟ می

 جوری پرسیدم.ـ نع... همین
 

ی چاق گی تنهش باال کشیده شد و با بازدم خمیدهنفس کشید انگار قصد برخاستن داشته باشد تنه طوری

های روپوش شکالتی داد. سر شانهکشید. بوی فرش میپفکی را برگرداند. سر پایین ماند. آرام. انگار نفس نمی

دراز تابی گشاد و رها خورده بود  رنگ بود از ایستادن زیر آفتاب. روپوش تنگ چسبیده بود و شال مشکیپریده

شد. نازک پر چروک و رنگ بر دور گردن و شانه. موها حنایی سفید و کم پشت. همه چیزش داشت تمام می

 المپ صد. 

 ام تنهاس...ـ نوه

 ـ چی... کی؟... آها نوه... کجاس؟

 

چروک بر هم بودند ی ش. حلقههای بلوطی رنگگی سرخ دویده بود توی سفیدی چشمسربلند کرد. خسته

و پوست صورت آویزان و شل مثل زمین خشک ترک داشتند. ته سیگار را فرو کردم توی زیرسیگاری. بسته 

سیگار بهمنِ بزرگ را هل دادم طرف مادر جان. جعبه را برنداشت با نوک انگشت چرخاندش و بعد بسته را 

های محسن را داشت. تاپ تپ قدمم برنمیبرداشت و عین تاس انداخت پایین پیش رو، برداشت انداخت و چش

شنیدم که باال رفت. مادرجان تاس انداخت. شیش و بش آمد. تلنگر زد. انداخت پاکت به سینه خوابید تاق باز. 

 برداشت نینداخت.

 ؟ـ ساعت چنده

 خواد چکار.خیز عقب کشیدم و تکیه به دیوار دادم. ساعت میکون

 ـ ندارم... گمونم هفت هشت بشه...

 ـ صب باس این بچه بره مدرسه... دیر نشه...

تاپ خواد بره مدرسه. به من چه. صدای تاپش میحال جواب دادن نداشتم. طی کرده بودم. چکار کنم نوه

 پابرهنه بر پله ها کوبیده شد و آمد پایین. قف. محسن الی در ایستاد. گفت: 
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 آقا؟یای انـ نمی

 پا دراز کردم. 

 ی... کادوی من به تو برا خالصیت.ترـ نه... تو واجب

 ـ زر نزن بابا... پاشو اینا انگار عجله دارن.

 اش به پیرزن و تاریکی راهرو اشاره کرد. پیرزن تنه چرخاند و به محسن نگاه کرد. گفت:با دست

 ـ نوه ام تنهاست . صب  باس بره مدرسه . دست بجنبونین .

 محسن خندید. با سر اشاره کرد. گفت: 

 ش نده...گم عجله دارن... پاشو لفتما... میـ بفر

 ـ گفتم که... حالش نیست... اول تو بعد اون عنتر داریوش... همین.

صدای پا و هرهر و کرکر از راهرو پایین ریخت و اول داریوش و بعد دختر آمدند داخل اتاق. دختر سی و 

کنار مادر نشست. صورت پیرزن را باال چند سالی شیرین داشت. لخت بود. از بغل محسن الیی کشید و آمد 

 کشید و با خنده بوسید. گفت:

 شه... نگران نباش.ـ مامان... االن تموم می

ی قرمز شورتی که با کرست همرنگ بود. تن و  بدن پاهای کشیده و پُر گوشت انگار چسبیده بود به لکه

پایین چشم به فرش دوخت. بسته گوشت اضافه نداشت. پیرزن صورت از کف دست دخترش بیرون کشید و سر

 سیگار را برداشت و تاس انداخت. زیرلب گفت، خطاب به دختر:

 یه.ـ باس برا صبحانه و ناهار چیز میز بخریم... یخچال خالی

دختر برخاست. کنار مادرش رو به من ایستاد. دست برد و موها را دسته کرد پشت سرش. لبخند چسبیده 

موهای رنگ شده و بورش را کشید پشت سر، پوست صورتش کشیده شد. زردی بود به صورتش. وقتی چنگ 

 المپ ریخته بود روی پوست سفید. گفت:

 گن اول دایی کوچیکه... پاشو بیا ناز نکن.ـ اینا می

زدمش زمین. چشم انداختم به فرشِ پیش روی جا کنار پیرزن میایستاد جلوم، همیندو دقیقه دیگر می

 را برداشتم.  پیرزن. بسته سیگار

 ـ گفتم من نیستم... محسن اینو وردار ببر... تالفی یک سال و نیم رو در بیار.

زد عین بز نگاه داریوش کنار در به دیوار تکیه زده بود. پق خندید و ساکت شد. فقط هر کی حرف می

 اش حلقه کرد. گفت: کرد. دختر چرخید رفت کنار محسن، دست دور شکممی

 یله... بریم هزار تا کار دارم.ـ آقا دایی تعط

ی کم مویش شان. کلهمحسن را چرخاند و فرو رفتند توی تاریکیِ راهرو. داریوش چشم انداخت به رفتن

 خرت خاراند. گفت:را خرت

 ـ عه... یه بفرما هم نزد این خره...

 خندید و در را قف بست. رفت جلوی پنجره همان جای محسن ایستاد. گفتم:

 داری؟ـ بار زده ن

 نگاه نکرد. رو به حیاطِ زردِ گهی گفت:
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 ـ داریم...  محسن گذاشته برا بعد...

 

 اش باال و پایین شد. گفت:پیرزن نفس عمیق کشید. نصف تنه

 ؟ـ ساعت چنده

      

 1397اسفند ـ  1396آبان 
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  خۆزەباڵتازار
 ناصر وحیدی

 
 

 

ەەیە، رووت وقووتە. تەنها کوتە چەرمێک نەبێ، شخۆزەباڵتازار پیاوێکی کوڵەبنەی تێکسمڕاوی قولەڕ

وەک فۆتە بەبەر عەیبەیەوە هەڵ دەدا، تیتۆڵێک پارچە چییە! پێیەوە نییە. تووکی سەری چەشنی بنجە 

گوێنییە. غەیری دەم وچەنەی نەبێ، چڵە موویە لە دەم وچاوی نەڕواوە. جگە لە سپێنەی چاو وددانەکانی 

کە ڤەت لەسەر لێوی ناتۆرێ لەیەکەمین نگا دا، وەک قیل بەنگای نەبێ ـ ئەویش بەهۆی ئەو بزەیەی 

رووبەڕوەیەکەوەی دەنووسێ ـ رۆشنایی لە سیمای دا بەدی ناکرێ. دارێکی نووک تیژی پێیە، لەبری 

گۆچانیش بەکاری دێنێ. لێزگەیەک مووروی درشتی لەمل دایە، لەناوەڕاستەکەی دا سێ ددانی درێژ، 

وشفرەی بەراز تێ دایە. خۆزە لەگەڵ ئەوەی زوو بەزوو خۆی دەشۆرێ لەچەنی کەڵپەی ورچ وگورگ 

بۆ دڕنی لێ دێ. بۆنێک وەک بۆنی پیوی کواڵو، بۆنی خامی گنخاو. خۆزە ژنێک وکوڕێک ودوو کچی 

 عازەبی هەیە. بەو سیمایەوە لەبەر چاوی جەماوەر زۆر ئاساییە، کەس لێی ناپرینگێتەوە.

ێکی نەریتخواز ، وێنەی خۆزەمان خستە بەرچاو. تکایە ئیتر مەپرسە، ئێستا پاش ئەوەی چەشنی وێنەکێش  

ئەم کابرایە چۆناوچۆن و لەکوێوە پەڕیوەی ئەم واڵتە بوو؟. چونکوو ئەوە نەمن دەیزانم ونەکەسی تر. بەاڵم 

ئەوەی روون وئاشکرایە، خۆزە لەئاسمانڕا نەهاتۆتە خوارێ. لەسووچێکی ئەم گۆی خۆڵینەوە هاتۆتە ئێرە. 

هەوڵ رۆژەکانی سەرهەڵدانی خۆزە وبنەماڵەکەی دا، رۆژێک خۆزە بەهەڵکەوت لەنێو بازار تووشی لە

دەبێ بەتووشی قالەکوێرەوە، کە کەیخودا وپیاو ماقووڵی شار بوو. قالەکوێر پیاوێکی هەیکەلی چوار 

اوی چییە هەڵتۆقی بوو بەتەنیا چاوێک هەموو کەسی دەدیت. قالەکوێر لێی دەپرسێ ن  شانەیە، چاوێکی

 ولەکوێوە هاتۆتە ئێرە؟.

 خۆزە پێی دەڵێ ناوی خۆزە باڵتازارە. قالەکوێر دوابەدوای خۆزەدا دووپاتی دەکاتەوە: هم! خولە باڵتەزەرد.

 خۆزە بەدەم نەرمەپێکەنینەوە دەڵێ: خولە نا! مامەقالە. خۆزە، خۆزە باڵتازار.

وەی تۆ دەی ڵێی تەوفیرێک نییە. خولە بەزاری قالەکوێر دەڵێ: بەخوا کاکە لێرەکانێ لەمابینی خولە وئە

خەڵکییەوە زۆر سووکتر وخۆشترە. خۆزە دەڵێ: خولە لەبەر خاتری چاوی ئێوە هیچ، ئیتر ئەم باڵتەزەردە 

چییە؟ ئەو لەماوەی ژیانی لەم کوتە چەرمە زیاتر نەبێ، قەت تیتاڵێکی پەڕۆ لەخۆی نەهااڵندووە. بیشی 

 کوژن باڵتەزەردی قەبووڵ نییە.

قالەکوێر بەتووڕەییەوە بەسەری دا دەگوڕێنێ: بێ دەنگ بە! رەنگبێ راست بکەی، تۆباڵتەی زەردت 

نەبووە. دڵم ختور دەکا، دوور نییە باوکت یان بابەگەورەت، یابنەچەکەی گۆڕبەگۆرت، دڵنیام سەگبابێکیان 

 ناوێ.باڵتەیەکی زەردی سەربازی دوگمە ئاسنی زەردی بووە. ئیتر تەواو، کاەڵەوەکێشی 

 لەو رۆژەوە خۆزە بەسەر زاری جەماوەرەوە بۆتە خولە وباڵتازار بۆتە باڵتەزەرد.

منداڵەکانی خۆزە بەپێچەوانەی خۆزە وخێزانی وەک خەڵکی ئەم واڵتە جل وبەرگ لەبەر دەکەن. ئەمانەش 

 و.گرینگیەکی ئەوتۆیان نییە. راستیەکەی ئەوەی بۆتە هۆی جێی سەرسووڕمان، نەخۆشینەکەی خۆزە بو

خۆزە ماوەیەکلەوە پێش نەخۆش کەوت. حەوت رۆژان بەجێ وبان، بێ سەروزمان کەوت. کەس تاقە 

کەلیمەیەکی قسە لێ نەبیست. خێزانی بەدەمە کەوچک حەوت رۆژ چۆڕە هەلێماوێکی بەدەمیەوە دەکرد. 

ی پاش حەوت رۆژ لەو خواردنش کەوت. حەوت رۆژی دواتر بەلۆکە زاریان تڕ دەکرد. تا نەخۆینەکە

خۆزە خراپتر دەبوو، بۆ دڕنی خۆزە زیاتر وزیاتر دەبوو. بۆگەنی پیوی کواڵو وخامی گنخاو، واڵتی 

هەڵگرتبوو. پاش ئەوەی لەزار تەڕ کردنیش کەوت ئەوجار کوڕەکەی چاوی نووقاند بێ هەست وخوست 

ن بوو. چوو حەوت رۆژان لەتەنیشت خۆزە راکشا. بۆگەنی پیوی کواڵو وخامی گنخاو روو لەزیاد کرد

پاش حەوتوویەک، بەپێچەوانەی ئەوەی چاوەڕوان دەکرا ودەبوو روو بدا. خۆزە وکوڕەکەی وەک 

جووجەڵە، سەر لەهیلکە بێننە دەر وەجووڵەجووڵ کەوتن. چەشنی کوڵلە وتانجیلۆکە، هەر جارناجارێک 
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اند. تەنانەت جاری بەچەپۆک یان بەپێالقە لەیەکیان دەسرەواند. ئەو شەڕ وچنگەپڵماسکێیە حەوتوویەکی خای

 وابوو سواری سەری یەکتریش دەبوون، یەکیان دەخرپاندەوە.

تێک بۆنی خۆزە بگرێ. لەکۆتایی شبۆدڕنی خۆزە زیاد وزیاد وزێاتری دەکرد. رەنگبێ لەوە دەچوو هەموو 

سەعاتەکانی ئەو حەوتوە دا، خۆزە هەڵگەڕاوە سواری سەری کوڕەکەی بوو. لەچرکەساتێک دا هەر 

ێکەوە چاویان هەڵێنا. چەقۆی نیگایان چەقاندە چاوی یەکتر، بەشێوەی فیلمی سینەمایی دەمیان دووکیان پ

 خستە نێو دەمی یەک.

ئێتر لەپاس ئەو ماچە سیحراویەوە، تاقە کەسێک چییە، کوڕەکەی خۆزەی نەبینیوە. وەک ئەوەی خۆزە    

ناو دەروونی. بۆدڕنەکەش هەر  کوڕەکەی خۆی چەشنی جگەرەیەک نابێ بەاللێویەوە نابێ وفڕی کردبێتە

لەگەڵ ئەو ماچە، لەنێو ماڵ وکۆاڵن وهەموو شوێنێک قڕ بوو. رەنگە ئەوی خۆی هەڵدابێتە ناو سیەکانی 

خۆزەوە.خۆزە گوڕ وتینی الویەتی هاتەوە بەر، زەق وزیندوو بۆوە. تەنیا فەرقێکی کە کردبووی ئەو بوو، 

وڵی بیلیارد وبەزازی ـ کە لەوە پێش کوڕەکەی دەچوو ـ لەبەردەم بڕێک شوێن وەک قاوەخانە، سینەما، ه

چەند قەوارە قوماشی سەوزی دامەیی، زرشکی سادە وبنەوشی پەڵەپەڵە   لەنگەرێک دەگرێ. دەست بەسەر

دادێنێ. پاشان بزەکەی سەرلێوی وەک پۆلووی دەم با دەگەشێتەوە، وەشنە شن دەکەوێ بەالقرتیەکەوە 

 و حەزانەش هەڵبلووسێتە نێو ناخی.لۆقەیەک دەهاوێ. وەک ئەوەی ئە

خێزانی خۆزە بەدەم خولیا کچە گەورەکەی خۆزەوە دەخنێتەوە، المە المەی لەبەر دەکا. خولیا لەسەرەخۆ 

پێی دەڵێ دڵنیا   بەدایکی دەڵێ ئەو قێزی دێ لە بۆدڕن. قێزی دێ لەشتی کۆن وشەقلە بەستوو.  و بێ پەروا

بەچەرمی زگ   وە بێ کەڵکە. ئەگەر کوو لەبری نۆ مانگ نۆ ساڵیبێ! هەزار ئەوەندەی تریش بی الوێنێتە

هەڵیگرتایە، لەبری دوو ساڵ بیست ساڵێش لە شیرخواردن نەیگرتایەتەوە، دیسانیش ئەگەر بێتو لەسەر جێ 

کەوێ. وەک کاکی ناچێ چاوی بنووقێنێ وبێ هەست وخوست لەتەنیشتی راکشێ، تا ئەو فڕی بکاتە نێو 

نییە بەر لەوەی کار بگاتە ئەو جێیە، وەک ئیسکیموو بەشتێکی قورس لەسەری بدا سییەکانی. هیچ دوور 

وخەالسی کات. یان کاتێک لەجووڵە کەوت چەشنی هیندوو ئاگر لەجەستەی بەربدا وخۆڵەمێشەکەشی 

پیرۆزگەیە. رەنگە هەر لەیەکەمین رۆژی نەخۆسیەکەی دا، بۆ نەدەکاتە هیچ زێیەک ونەدەیباتە ناو هیچ 

ەبەرچاوی گوم وگۆڕ بێ، وەک زەڕدەشتی بیباتە ناو دەستێکی کاکی بەکاکی فڕێی بدا. باببێتە ئەوەی ل

 .وسیسارکە کەچەڵە، خەالسی بێ لەبۆ دڕن، لەبۆگەنی پیوی کواڵو بۆگەنی خامی گنخاو  دااڵش  خۆراکی
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نگ لُ  مثل چرمیکهتنها تپتی است.  لخت و وپوست سیاه بنیهقوی نه،چهارشا قدەالتازار مردی کوتاب ەخوز

. است تهمویی نرس هیچ اش،نهچا . جز دور دهان واست زبر گونبوته به مانندبندد. موی سرش، جلو عورتش می

 بندد وهایش نقش میلبخندی که همیشه روی لب ین هم به واسطهآ ـهایش دندان چشم و یغیر از سفید

شود. نمی دیده اشەی روشنی در چهرهنقط ـ چسبددر نخستین نگاه، مانند قیر به نگاه مخاطبش می

ای مهره درشت به گیرد. رشتهجای عصا هم به کار میه را ب نآ گاهی دستی نوک تیزی در دست دارد،چوب

 است.  گراز قرار گرفته ن، سه دندان دراز مثل دندان نیش خرس، گرگ وآویخته که در وسط آگردن 

کرباس نمور  یا مانند پیه سوخته یدهد. بویگیرد، بدنش بوی بدی میزود دوش می به ن که زودآخوزه با 

 .گندیدهو 

عمومی چیز در انظار وضع و سر این با ەخوزحضور  دو دختر دم بخت دارد. پسر و کیو  زن، خوزه بالتازار

 گیرد.کسی از دیدنش انگشت به دهان نمی غریبی نیست.

و  چگونه مرد اینید یسوال نفرما لطفا  دیگرنقاشی کالسیک تصویر خوزه را نقاشی کردیم،  مانندحاال که 

 نچه که معلوم وآدیگر. اما  ینه کس دانم ورا نه من می چونکه این جریان ،این دیار شده است یوارهآ کجا از

همان  است. خاکی به اینجا رسیده یکره ی روی همینیاز جا ،سمان به زمین نیامدهآروشن است، خوزه از 

 که مردی متشخص و« قادر کوره» با بازار وسط در روزی ما، به شهراش خانواده مدن خوزه وآاولین روزهای 

 است و ەیدورقلمب چشم و یک بلند با قدی نه،چهارشا شود. قادر مردی تنومند وروبرو می استمعتمد شهر 

خوزه به  ،مده استآاز کجا به این دیار  از او می پرسد نامش چیست و . قادربیندمی چشم به یک را مردم مهه

 پالتوزرد! لهم! خووگوید اسمش خوزه بالتازار است. قادر بعد از او تکرار می کند: هاو می

 بالتازار. ەخوز ،ەعموقادر!، خوزنه  لهگوید: خومی بالبخند ەخوز

 اینجا مردم زبان به لهگویی نیست. خومیتو  که چیزی و این لهفرقی بین خو اینجا :گویدمی ەقادر کور

 تر است.هنگآ خوش و ەساد

ست؟ او در تمام طول ایغهچشم شما، اما این پالتو زرد دیگه چه صیفدای  خوله باشه،: گویدمی ەخوز

یگر دهر چه باشد پارچه هم به بدن خود نبسته است.  متریسانت کیحتی  پوست،کهعمرش غیر از این ت

 اید،ته! شما پالتوی زرد نداشتکشد: ساکسرش فریاد می عصبانیت بر قادر کوره با د.بپذیر پالتو زرد رااند تونمی

ها پالتوی سگرپد این از یکی مطمئنم ات،ەشد گوربهممکن است پدرت یا پدر بزرگت یا جد گور ەافتاد به دلم

در بین ن روز به بعد نام خوزه آخواد. از کل نمیتمام شد، کل ههای فلزی زرد داشته. دیگزرد سربازی با دکمه

 بالتازار شد پالتو زرد. مردم شد خوله و

د مهمی پوشند. این هم چیز زیامردم این دیار لباس می و همسرش، مثل ەخوز برعکس ەای خوزهچهب

 روزمریض شد. هفت شبانه لمریضی خوزه بود. خوزه مدتی قب نیست. راستی چیزی که باعث تعجب مردم شد

ای آش نشنید. زنش هر روز با قاشق جرعه ای از اوکلمه کسهیچ. افتاد بستر در که لب از لب باز کندنآبدون 

 تنها بعد روز هفت ەقاشق خوردن هم افتاد. زن خوز این حالت با از تههفک ریخت. بعد از یبلغور تو حلقش می

بیشتر  ش همشد، بوی گندتر میزه وخیمرچه بیماری خوه. کردمی تر را اشو چروکیده خشک هایلب پنبه با

 از بعد. بود کرده رپُ را و محله خانه فضای تمام ،ەکرباس نمور گندید بوی گند پیه سوخته و .شدبیشتر می و
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 حرکت مانند خوزهی ب رام وآ هایش را بست ون وقت پسرش چشمآ نکرد، افاقه دیگر هم کردن خیس لب  این

د بود. بعد ازدیا به رو ەبدون حرکت دراز کشید. بوی گند پیه سوخته وکرباس نمور گندید  هفت روز در کنار او

ای تازه سر هجهپسرش مانند جو بایست اتفاق بیفتد، خوزه ومی رفت ونچه انتظار میآ، برخالف روزاز این هفت

 بعضی. دکوفتنیروی هم م چنگ و لگد به سر و با گاهی مدند. همانند ملخ،آورده به تکاپو در آاز تخم بیرون 

ای هفته هم بزن بکوب ین جنگ و، ادادندمال می حسابی مشت و را ، همدیگردپریدنرو سر وکول هم می هاوقت

همه چیز بوی خوزه به خود گرفته باشد. در بعید نیست شد. بیشتر می بوی گند خوزه بیشتر وکشید.  به درازا

. کارد تیز د، هر دو با هم چشم گشودنایلحظهدفعه به روی پسرش پرید. کهفته، خوزه ی خرین ساعات اینآ

بعد از این  د،های سینمایی، لب بر لب همدیگر گذاشتن. به شیوه فیلمدنگاهشان را در چشمان هم فرو کردن

مانند نخی  شهر پسر خوزه را ندیده است. مثل اینکه خوزه پسرش رادیگر هیچ کس در ، آمیزسحر یبوسه

همه جا محو  محله و نه وابه درونش کشیده بود. بوی گند هم با این بوسه، توی خ سیگار الی لبانش گذاشته و

 یافت، باز را جوانیش نیروی ەدوبار ەخوزباشد.  ەهای خوزه خزاندن هم خودش را به درون ششآ انگار ،شد

لیارد یسینما، سالن ب نه،اخقهوه  جلوبرخی نقاط شهر مثال  درود ب ەکرد کهری تغیی تنها. شد ەزند سر و شاداب

 زرشکی چهارخانه، سبز پارچه طاقهکرد. بر روی چند می ەفروشی، که پاتوق پسرش بود مکثی کوتاپارچه و

روی لبش  مثل زغالی که رو باد گُر گرفته باشد، آن لبخندی بعد از، دکشیمی دست گلیگل و بنفش ەساد

 ببلعد. ش فروهم به درونخواست این حال و هوای خوش را یمداشت و میسبکبال قدم بر، شکفتمی

لی به کند و لیمیرا  اشچاپلوسی گیرد،شان را تحویل میدختر بزرگ ی، خولیا،رویا گشادههمسر خوزه ب

، از هر چیز کهنه زند.بوی گند حالش را به هم می گویدخونسردی به مادرش می بااما گذارد. خولیا الالیش می

ه اگر ب حتی پیش او حنایش رنگی ندارد.، چاپلوسی کند هم اینبرابر ید. هزار آبسته، بدش میشوره و منسوخ

 باز ،دادسال، بیست سال شیرش می جای دوبه   کرد،شکم حملش می زگار با پوست وآه سال ه ماه، نُجای نُ

اجازه دهد تا  کنارش بخوابدساکت  رام وآ که بنددرا نمی هایشبرادرش چشم مثل، بیفتددر بستر بیماری  راگ

 اینیزه اسکیمو با یک نجا بکشد، همانندآهیچ بعید نیست قبل از این که کار به  هایش بکشد.او را به درون شش

خاکسترش  حتیتشش بزند، آخالصش کند. یا وقتی از تکاپو افتاد، همچو هندوان  سنگین برفرق سرش بکوبد و

برد. ممکن است در اولین روز بیماریش، برای اینکه از جلو مینبه هیچ معبدی  یاریزد مینهیچ رودی  درهم را 

 و هاخوراک الشخور کهرا در دشتی وسیع رها کند ها، او ی قدیم زرتشتی، به شیوهچشمش گم وگور شود

خالصی  همیشه برای ەنمور گندید و کرباس سوخته یهاز بوی گند پ ی یابد،ها شود تا از بوی گند خالصکرکس

 .یابد
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 بخش چهارم

 کانون عضو ینمایشنامه ـ به قلم نویسنده
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 رژه بر باد
 احمد زاهدی لنگرودی

 

 
  :صحنه

ـــندلی  ـــک ص ـــرار  ی ـــحنه ق ـــت ص ـــمت راس در س

ســــمت چــــپ دارد و یــــک پنجــــره در انتهای

ــــــواری روی ســــــیاه نصــــــب شــــــده. دو  دی

ـــــرداریپروژکتـــــور فیلم صـــــحنه را روشـــــن  ب

ـــهکرده ـــر پای ـــه ب ـــد ک ـــرار  روی صـــحنه هاییان ق

کوچـــک  دارنـــد. یـــک دوربـــین تصـــویربرداری

 دارد. کنار پنچره قرار ایپایهسه روی

 

 اشخاص:
ـــوان.  ـــرد ج ـــرد) دو م ـــرد)1م ـــه 2( و م ـــی ( ک س

ــــل  - ــــاله میچه ــــا لباسس ــــد، ب ــــاینماین  ه

ــــــــولی ــــــــهو ارزان  معم ــــــــت. ب همراه قیم

ـــاجی ـــا فیروزیح ـــنتیلباس )ب ـــودش( س ـــه  خ ک

 در طـــــول نمـــــایش فقـــــط در ســـــالن ورودی

 جاست.حضور دارد و بازیش در آن

 

ـــروز ه]  ـــاجی فی ـــان در ح ـــا چی ـــام ورود تماش نگ
ـــوچکی ـــال ک ـــایش  ه ـــالن نم ـــیش از س ـــه پ ک

ــــــرار دارد، آواز می ــــــد و میق ــــــد و خوان رقص
بـــه دســـت تماشـــاگران را دســـت  زنگـــیدایره
 [اندازد.می

 

 فیروز:حاجی

 سرما فصلِ  تو و فیروزم حاجی

 واال مَن مُردَم ، ندارم بار و کار

 فیروزه: حاجی گهمی که شنیدین
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 روزه؟ یه سالی و فیروزه حاجی

 حاجی... کارهبی نیاد بهار اگه

 حاجی، زنهمی کاری هر به دست

 ابراب کنهمی رقصونی گربه

 برکام تا همواره باشه جهانش

 چارهبی اون دونهنمی اما

 بهاره فصلِ بره که زمستون

 دُمبَک دایرِه با خونهمی حاجی

 دستک... و دفتر همه شهمی رو

 داره گل دیب مردماس عید»

 داره گله دیب پادشاست سفیدی

 *«داره گله دیب روسیاست سیاهی

 مَست کَلَک، و دزد خودم، ابرابِ

 ستمُرده موشِ چو خودم، ابرابِ

 سرما فصل تو همه ابرابِ

 راه در ستباهاران نِمدونه

 دوستی و عشق با همگرایی، با

 دُرستی روز، اون آدمی کَمَککم

 شه بیمارکار، خوشحال میبی کنهکار می

 باهار گردهره، برمیمی زمستون

 فراوُن شهمی هاسفره تو نون

 خندون... شینهمی خونه تو کارگر

 قشنگه و خوب کارخونه تو کار

 قشنگه و خوب کارگرا کنارِ

 منتبی مزدِ همین باهارِ کار،

 سُفرَت سرِ و بریمی خونه که

 مشت همین شهمی کارِت سینِ هفت

 پُکت سَندونا رو کوبیمی اون با که

 بنده و بیاد باهار تا اما

 رو سیاه بشه هرکی نخنده

 جااین ما رو کشونده بیکاری

 زیبا شعرِ یه براتون بخونیم

 دنیا کارگر بشو متحد
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 دنیا کارگر بشو متحد

... 

 در همین حین ورود تماشاچیان کار اجرا که عوامل]

 را حاجی فیروز اند،کرده تمام را صحنه چیدن
گردی که مزاحم خواند، مانند دورهمی هنوز که
کنند. او در انتهای سالن و شمارند، با خود خارج میمی

 نمایش آخر تا و ایستدپشت سر تماشاچیان می

هایی از اندازد و قسمتراه می صدا سر و گاهگه
 خواند.اش را میترانه

پنجره  ( پشت به تماشاچیان و جلوی1در صحنه، مرد) 
نشسته و به مقابل  صندلی ( روی2ایستاده است و مرد)

بار خاموش و روشن ها سهخیره شده. پروژکتور
 [شوند.می

  (:1مرد)

ـــه   ـــردمن ک ـــان، م ـــا دارن می ـــع کماون ـــم جم ک

دن کــه یـــه نمـــایش شــن، میـــان، پــول مـــیمی

 رن.شه میتموم که می ببینن، ولی

  (:2مرد)

 نمایش باید ادامه پیدا کنه؟ یعنی 

  (:1مرد)

 شه؟شه، میدونم، نمینمی 

  (:2مرد)

ــــه   کنیدرســــت چیزیمزخــــرف نگــــو، بایــــد ی

 بخوریم.

  (:1مرد)

ــــر می]  ــــویب ــــردد و در جل ــــه  گ ــــحنه رو ب ص
ـــحبت می ـــاچیان ص ـــدتماش ـــدین کن ـــه اوم [ اگ

ـــدین، این ـــور خون ـــین، ک ـــایش ببین ـــه نم ـــا ک ج

ـــا اللـــه زار مـــثال ، ایـــن یـــه تئاترشـــهر نیســـت، ی

بـــــوده  بـــــرداریفیلم کوچولـــــوی اســـــتودیوی

ــــارش  ــــم اج ــــده و داری ــــت ش ــــاال ورشکس ح

 دیم.می

 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

191 

 (:2مرد)

ـــــــد میصـــــــندلی از روی]   شـــــــود و اش بلن
ــــحنه میجلوی ــــرد)ص ــــد و م ــــی1آی د و رو( م
ــــندلی روی ــــینداو میص ــــه نش ــــاید االن ی [ ش

ـــــه ـــــه یمنطق ـــــریه، ی ـــــه  جایس ـــــن، ی ام

کــــه ، جاییمخفــــی گاه غیرقــــانونیبازداشــــت

 ها؟ کنن،هارو اعدام میتوش آدم

 (:1مرد)

ـــان]   ـــارو هراس ـــدیر م ـــاید تق ـــه، ش ـــدام، ن [ اع

 جا آورده که بمیریم، اما اعدام، نه.این

  (:2مرد)

اعالم، بـــــــــی[ اعـــــــــدام، آره، باتهدیـــــــــد] 

 شهر. اطراف هایتوخرابه

  
ــــدای]  ــــاجی ص ــــی فیروز وح ــــره زنگ از  اشدای

ـــنیده ـــالن ش ـــرون س ـــود.می بی ـــرد) ش  روی (1م
ـــــب  نشـــــیند ســـــیگاریمی صـــــندلی ـــــر ل ب

ــــن نمیمی ــــا روش ــــذارد؛ ام ــــالتیگ ــــد. ح  کن
 [دارد. عصبی

 (: 2مرد)

ـــاه می]  ـــه بیـــرون نگ ـــره ب ـــداز پنج [ چـــرا کن

 کنی؟روشنش نمی

  (:1مرد)

 خوام ترکش کنم.می 

  (:2مرد)

ـــز  ـــه چی ـــط ی ـــرک میآدم فق ـــم رو ت ـــه، اون کن

 کنه.چیزا عادت میزندگیه، به باقی

  (:1مرد)

 عادت کنه؟ اگه آدم به زندگی 

  (:2مرد)

 تو شک کردی. 
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  (:1مرد)

 من تا آخرین لحظه مقاومت کردم. 

  (:2مرد)

 تو شک کردی. 

  (:1مرد)

 من خیانت نکردم. 

  (:2مرد)

 اما زنده موندی. 

  (:1مرد)

 تو چی؟ 

  (:2مرد)

 من خیانت کردم. من، 

  
ـــــرد)]  ـــــلحه2م ـــــقیقه را آرام روی ای( اس اش ش

ـــلیک میمی ـــذارد و ش ـــلحه خـــالیگ ـــد، اس  کن
 [دزن( حرف می1است، در این بین مرد)

 (: 1مرد)

ـــیش  ـــاق ش ـــو اون ات ـــود،  متریت ـــه ب ـــه دریچ ی

ـــواری ـــت اون دی ـــاالی پش ـــه از ب ـــه  ک ـــوار، ی دی

ـــوازی ـــک م ـــط باری ـــای خ ـــق، فض ـــده  اف آزاد دی

رو بوســــــا هرصــــــبح مــــــردمشــــــد. مینیمی

ـــیمی ـــب م ـــردن و هرش ـــتون ب ـــو زمس آوردن، ت

ــــرف می بوســــا مــــن شســــت رو ســــقف مینیب

ـــــرف ـــــا آدمرو میب ـــــدم، ام ـــــایدی ـــــو  ه ت

 بوسا، نه.مینی

  (:2مرد)

ــــه، باحالتی]  ــــیدن ماش ــــانبعدازکش ــــن گری [ م

 هزار بار اعدام شدم.

ـــــرد ]  ـــــر دو م ـــــو میه ـــــه جل ـــــد و رو ب آین
ــــه تماشــــاگران، ــــاهم و ب طور مقطــــع حــــرف ب

 [زنند.می
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 (: 1مرد)

 خـــــواب جـــــالبی دانشـــــجویی یتـــــو دوره 

 …دیدم

 (: 2مرد)

 …پیش تو یه اتوبان بزرگ  چند وقت 

 (: 1مرد)

کـــه فـــردا امتحانی یخـــواب دیـــدم سرجلســـه 

 …داشتم        نشستم

 

 (: 2مرد)

اتوبـــان کـــه  پـــل رفتـــه بـــود بـــاالی یـــه جـــونی 

 …رو بندازه پایینخودش

  (:1مرد)

 …اون شب رفتم سر جلسه فردای وقتی 

 (: 2مرد)

ــــردم  ــــده  م ــــع ش ــــول جم ــــق معم ــــم طب ه

 …بودن

 (: 1مرد)

همـــه چیـــز مـــثِ خـــواب دیشـــب بـــود، همـــون  

 …ها، همون استاد صندلی، همون بچه

 (: 2مرد)

ــــه اینمی  ــــردم همیش ــــی، م ــــا دون ــــور وقت ج

 … کننپشیمونشرو کنن طرفمیسعی

  (:1مرد)

 … فرق داشت اما یه چیزی 

  (:2مرد)

رو کــــردن خــــودشاونــــا پســــر رو تشــــویق می 

 … بکشه و راحت کنه

  (:1مرد)

 …د سؤاال فرق داشتن، همون نبو 
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ـــاموش میچراغ]  ـــا خ ـــیه ـــوند و وقت ـــن  ش روش
ـــرد)می ـــوند، م ـــوی1ش ـــتاده و  ( جل ـــره ایس پنج
 [است. نشسته صندلی ( روی2مرد)

 (: 1مرد)

 کردی؟خاطره تعریف می تو داشتی 

  (:2مرد)

 تموم شد. 

  (:1مرد)

 مُرد؟ 

  (:2مرد)

ـــورا می  ـــراش ه ـــردم ب ـــت رو م ـــیدن؛ امتحان کش

 چند شدی؟

  (:1مرد)

 رفتم بیرون، امتحان ندادم. 

اش بـــاز زنگـــیفیروز بـــا دایرهحـــاجی صـــدای] 
ـــرد) .شـــودشـــنیده می ـــوی1م ـــه جل صـــحنه  ( ب

 [زند.میآید و فریاد می

 (: 1مرد)

ذاره [ اَه، ایـــن دلقـــکِ دیـــوث نمـــیعصـــبانی] 

ـــارمون ـــیم ] ک ـــاگرانرو بکن ـــه تماش ـــه روب [ آخ

ـــه،  ـــرون دیگ ـــدازینش بی ـــن، بن ـــول دادی شـــما پ

 خواین نمایش ادامه پیدا کنه؟مگه نمی

  (:2مرد)

 این یه نمایش نیست. ولی 

  (:1مرد)

 …نه، آره، چی؟ خوب، پس 

 (: 2مرد)

 [ اسم؟با تحکم] 

  (:1مرد)

 [ اسم؟!با تعجب] 

  (:2مرد)

 شهرت؟ 
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  (:1مرد)

 شهرت؟! 

  (:2مرد)

 جرم؟ 

  (:1مرد)

 جرم؟! 

  (:2مرد)

ــــزی  ــــودت چی ــــاع از خ ــــرای در دف ــــتن  ب گف

 داری؟

  
ـــــرد)]  ـــــده1م ـــــا خن ـــــدی ی( ب ـــــل  بلن مث

ـــــاجی ـــــدن و ح ـــــه آواز خوان ـــــروع ب فیروز ش
ــــیدن می ــــرد)رقص ــــین م ــــن ب ــــد. در ای ( 2کن

 [نشیند.صحنه می یآید و بر لبهمی

 (: 2مرد)

 اینا، این نمایش باید ادامه داشته باشه. یبا همه

 
( را بلنــــد 2شــــود و مــــرد)( آرام می1مــــرد)] 

 [گرداند.کند و به میان صحنه باز میمی

 (: 1مرد)

 خوب، بذار اعتراف کنم.خیلی 

  (:2مرد)

ــــو می  ــــوایت ــــر اون حــــاجی خ رو بکشــــی، فک

 بدی؟ادامه  تونیبعدش می کنیمی

 (: 1مرد)

ــــــــار از اینــــــــا خواســــــــتم   ــــــــه ب آره، ی

ــــاچیانبهاشاره] ــــوب تماش ــــتن، خ ــــا نخواس [ ام
… 

 (: 2مرد)

 خالی؟ تنهایی؟دست 

 (: 1مرد)

 تیر تو.آره، نه، باهفت 
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  (:2مرد)

ـــداره، اصـــال  شـــلیک [ اونخنـــددمی]  کـــه تیـــر ن

 کنه، قالبیه.نمی

 
ــــــاموش میچراغ]  ــــــه رو هاخ ــــــوند و وقتیک ش

پنجــــره  ( جلــــوی1شــــوند مــــرد)میشــــن 
نشســــته  صــــندلی ( روی2ایســــتاده و مــــرد)

 [است.

 (: 2مرد)

 رو یادته؟ اون پسره 

  (:1مرد)

ــی  ــدوم، اون ــودش ک ــه خ ــرد، ک ــرت ک ــل پ رو از پ

 بفروش نیست. نبود، ولی بدی یسوژه

 

  (:2مرد)

 بده، بازیگری. که اومده بود تست نه، اونی 

  (:1مرد)

 رو بــــازی فیــــروز کــــه نقــــش حــــاجی اونــــی 

 کرد؟می

  (:2مرد)

 رو بلد بود.فقط همون نقش  

  (:1مرد)

 …من  و 

 (: 2مرد)

ـــادش دادی  ـــه ی ـــه چ ـــوره و  طوریک ـــه بخ گلول

 بیافته.

  (:1مرد)

ـــــردن در ده  ـــــوزش م ـــــانی، آم ـــــه،  مج دقیق

 خواد.که مردن آموزش نمی هرچند

  (:2مرد)

 آره، غریزیه. 
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  (:1مرد)

ــــا    ــــا اون واقع ــــتام ــــینمــــرد، اون هف  تیر قالب

 بود.

  (:2مرد)

ـــرا این  ـــو چ ـــس ت ـــدون پ ـــو زن ـــال ت ـــه س هم

 بودی؟

  (:1مرد)

ـــاورت شـــد؟ داشـــتم روی  نامـــه کـــار یـــک فیلم ب

 .کردممی

 (: 2مرد)

ــروز  ــاجی فی ــاطرات ح ــش متــری خ ــاق ش ــو ات  ت

 ؟زندون

 (:1مرد)

ــــر از اینه  ــــودشبهت ــــه آدم خ ــــل  رو از رویک پ

 نه؟ بندازه،

 

  (:2مرد)

 بهتر از مرگ سراغ داری؟ ایسوژه 

  (:1مرد)

 … آره خوب، مثال  عشق 

  (:2مرد)

ـــا این  کار کنـــی؟ چـــه خـــوایجـــا میزرشــــک؛ ب

ـــه ـــارهچ ـــهطوره اج ـــه ی ـــدیم ب ـــم،  جایش ب مه

 توش باشه. که پول خوبی

 (: 1مرد)

ــــــن مــــــ  ــــــس ای شــــــن؟ می چــــــی ردمپ

 [تماشاچیانبهاشاره]

 (: 2مرد)

 ؟ردمم کدوم 

 (: 1مرد)

 بینی؟نمی 
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 (: 2مرد)

 کجا؟ 
از پروژکتورهــــا را بــــه طــــرف  ( یکــــی1مــــرد)] 

 [گیرد.مردم می

 (:2مرد)

ــــی …اِ …اِ …اِ   ــــما ک ــــدین  ش ــــدین؟ اوم اوم

 ما؟ تماشای

 (: 1مرد)

ــــای  ــــو ج ــــه ت ــــدن ک ــــه، اوم ــــت و  ن دوس

پروژکتـــــور را ] رو نشـــــون بـــــدیدشمنشـــــون
 [گرداندبرمی

 
ـــا خـــاموش میچراغ]  دوبـــاره  شـــود و وقتـــیه

پنجـــره اســـت  (جلـــوی1شـــود، مـــرد)روشـــن می
ـــــــرد) ـــــــندلی (روی2و م ـــــــت. نشسته ص س

هـــــــا شـــــــدن چراغزمـــــــان بـــــــا روشنهم
 [آید.فیروز میحاجیصدای

 

 (: 2(و)1مرد)

 .ه، باز این اومد…اَ …[ اَباهم]

  (:2مرد)

 مگه نکشتیش؟

  (:1مرد)

 تیرت کجاست؟[ هفتعصبانی]

  (:2مرد)

 [دهدمیاو تیر را بههفتبیا، بگیرش ]

  (:1مرد)

 خالیه؟ قالبیه؟

 (: 2مرد)

 خالیه. جورم قالبیه، حسابیچه
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ـــرد)] ـــرد)1م ـــه م ـــس می2( اســـلحه را ب ـــد ( پ ده
 [نشیند.می ایو ناراحت در گوشه

 (: 2مرد)

 ناراحتی؟

  (:1مرد)

 میره.جور نمیآخه اون هیچ

  (:2مرد)

 که بمیره، اصال  چرا باید بمیره؟ خواینمی

  (:1مرد)

مثـــل  میـــره چـــون هفـــت تیرتـــو قالبیـــه.نمی

 مخت که کچیه.

  (:2مرد)

ــــد ــــت؛ هرچن ــــی حــــرف مف  حــــاال دیگــــه حت

 نیست. هم مفتیگوزیدن

  (:1مرد)

ــــبانی] ــــه عص ــــرد)ب ــــی2طرف م ــــیرود(م  [ یعن

 …من مثحرف

 (: 2مرد)

ـــی ســـویرا بهاســـلحه] ـــوروداو نشـــانه م ـــا  [ جل نی

 زنم.می

ــــرد)] ــــا ترس1م ــــی( ب ــــب م ــــرز عق رود و از ول
ــــاب داری ایگوشــــه ــــی طن دارد و خــــودش برم

کنـــــد و مــــرد دو اســـــلحه را آویز میرا حلــــق
 [گذارد.اش میشقیقه روی

 (: 2مرد)

 بار اعدام شدیم. ما هزار

  (:1مرد)

 خودمون، آویزونِ دار.

  (:2مرد)

 شد.از ما کم می هربار یکی

  (:1مرد)

 کردیم که هستیم.کم فراموش میکم
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  (:2مرد)

 کردن رو هم فراموش کردیم.حاال فراموش 

 
ـــدای] ـــاجی ص ـــنیده میح ـــود.فیروز ش ـــا مرد ش ه

ـــده  ـــارج ش ـــان خ ـــالء ناگه ـــت خ ـــار از حال انگ
 [افتند.باشند، هر دو بر زمین می

  (:2مرد)

گـــه، کــه نمی چیــز بــدی کــن بــذار بخونــه.ولش

 بهاره. یمژده

 (: 1مرد)

ــــاورده کــــه  گــــه، بهــــاریشــــه، دروغ مینمی نی

 ده.رو میشهمژد

  (:2مرد)

 آره، اما، زمونه مال اونه.

 
روشــــن  شــــوند و وقتـــیهـــا خـــاموش میچراغ]

ـــرد)می ـــوند، م ـــوی1ش ـــتاده و  ( جل ـــره ایس پنج
 [نشسته است. صندلی روی (2مرد)

 (: 2مرد)

 کردی؟ تا حاال شطرنج بازی

 

  (:1مرد)

 حالل شده. نه از وقتی

  (:2مرد)

ــــهمی ــــی، هم ــــیدون ــــی، م زنن، اش جنگــــه، نزن

ــــری،  ــــومینب ــــاختی، راه س ــــت.  ب ــــم نیس ه

 و وزیرش. ها زوجن جز شاهمهره یهمه

  (:1مرد)

ـــم خیلـــیگرفته بیـــرون حســـابی  هـــوای ســـت، دل

رو کــــرده، االنــــه کــــه بترکــــه، بــــارون بــــارون

ـــــه ـــــا رو می یهم ـــــوره.کثافت ـــــرد)] ش ( 2م
ـــــه ـــــردن گلول ـــــغول پرک ـــــلحهدر  مش اش اس

 [.است
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  (:2مرد)

ــــازیکنیجــــا هســــتن، هــــا اینمــــثال  مهره هم ب

ـــی ینیســـت، واســـه اگـــه  همیـــنم خوابیـــدن، ول

چیزشــــون بهــــم همه کنیتــــو بهشــــون حملــــه

ـــیریـــزه، بیـــدار میمی ـــزن. بهـــم می شـــن، ول ری

و بهــت حملــه  خــواب بــودی حــاال اگــه جــایی

 کردی؟کار میکردن تو چیمی

 (: 1مرد)

 کار کردی؟تو چی

 (: 2مرد)

ــــه دوباره ــــم، دیگ ــــرده باش ــــار م ــــدم، انگ خوابی

 وقت پانشدم.هیچ

  (:1مرد)

 کنی؟رو تعریف میمن یقصه تو داری

  (:2مرد)

بســـه دیگـــه، تـــو اعتـــراف کـــردی، دیگـــه الزمـــت 

ـــونم نمـــایشنـــدارم، خـــودم می ـــدم.ت  رو ادامـــه ب

ـــا حالـــت تهدیـــد بـــه2مـــرد)] طرف ( اســـلحه را ب
 [گیرد.( می1مرد)

  (:1مرد)

 ]باترس[ یعنی، اعدام؟

  (:2مرد)

ـــــه، خودکشـــــی، این ـــــه اســـــتودیویجـــــا ن  ی

ــــزیســــازیه، همــــهفیلم ــــدا  جور چی ــــوش پی ت

شـــه، خصوصـــا  یـــه کـــارگردان افســـرده، کـــه می

 دماغ شده. موی هاشمدتیه سوژه

  (:1مرد)

ــت ــا دس ــردار، این ــو  ب ــه ت ــت ک ــایش نیس ــزو نم ج

ـــه می داری ـــن ب ـــدی؟ م ـــا اوم ـــو از کج ـــی. ت گ

اعتـــراف کـــردم؟ ایـــن فقـــط یـــه نمایشـــه،  چـــی

ذاشـــتی، یامـــا مـــن دیـــدم کـــه تـــوش گلولـــه م

ـــوایمی ـــاهدا  خ ـــن ش ـــس ای ـــی؟ پ ـــلیک کن ش

 [اشاره به تماشاچیان]؟ چی
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ــرد)] ــلیک می2م ــین ( ش ــر زم ــک ب ــرد ی ــد و م کن
ــــین جانمی ــــد و در ح ــــدن اوافت ــــرد) ،کن ( 2م

ــــین را از گوشــــه ــــی یدورب آورد و رو صــــحنه م
ــــاچیان می ــــه تماش ــــا را ب ــــذارد و پروژکتوره گ

 [گرداند.ها میآن به سوی

 

  (:2مرد)

ــــت  ــــط نوب ــــتین فق ــــون خواس شماســــت، خودت

ــــاچی ــــین، تماش ــــن  باش ــــین، ای ــــراف کن اعت

 نمایش باید تموم بشه.


1383 

 

 

 

 ی احمد شاملوسروده« پریا»ای از شعر * قطعه
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 بخش پنجم

 کانون ترجمه ـ به قلم مترجمان عضو
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 «سناشنا دشمن»

 محفوظ نجیب
  محمد جواهرکالم

  

  

 آپارتمان. نداشت وجود آپارتمان در بخوردآگاه کار کار به بود ممکن یا کند جلب را نظر که غیرعادى چیزى

در اتاق چیزی نبود که  که بود این بود تعجب مایه واقعا  آنچهولی . ..هال کی و اتاق دو ازبود مرکب  ایساده

 بود کرده تغییر اندازه همان و داشت عادى حالتى رختخواب حتى. است جا اتفاق افتادهنشان دهد قتلی در این

 بود اىشتهکُ نبود؛ خواب بود، خوابیده آن بر که کسى که تفاوت این با کند، تغییر خواب از پس بود ممکن که

 لخته و درآمده حدقه از چشمهاى و گردن دور طناب اثرِ که طور آن ،مقتول. بود نشده خشک هنوز خونش که

 در یا ختخوابر در چه مقاومت، یا نزاع از اثرى این جز و ،بود شده خفه داد،مى نشان دهان و بینى دور خون

 چشمهاىو دقت با  تعجب با کارآگاه افسر. بود عادى و طبیعى چیز همه. شددیده نمی آپارتمان بقیه یا اتاق

 جز قتل و رخ داده بود قتلى تردیدبى. آورددر نمیکاوید. ولی سر اتاق و آپارتمان را می کنار و گوشه اشآزموده

 ستهب همه که ،هاپنجره این اینک و. یافت تواننمى اثرشرهگذر  از جز را قاتل و ندارد وجود قاتل یک وجود با

 ،است شده خفه گردن دور طنابى با مقتول دیگر سوى از. است رفته بیرون در از و آمده در از قاتل پس. اندشده

 انجام بوده خواب قربانیش که حالى در را کار این شاید بپیچاند؟ گردنش دور را طناب توانسته چگونه قاتل ولى

شاید  که است این دیگر تفسیرشد. دیده نمی مقاومت از اثرى هیچ چون است، معقولى تفسیر این. است داده

 به را چیز همه و خواباندهزیر شمد  رختخواب در را مقتول سپس است، کرده حمله سر پشت از نیرنگبا  قاتل

 چه! تواند باشداین قاتل چه کسی می. است رفته بیروناز در  بگذارد جا بر اثرى آنکه بى و برگردانده اول حالت

 بر. است کرده کار دهدمى رخ خیال دنیاى در که طور آن استحکام و آرامش با و ظریف! داشته است اعصابى

 بیرون بخورد تکان آب از آب که آنبى هم بعد ،است داشته کامل تسلط مکان و جنایت بر و مقتول بر و خودش

 !قاتلى عجب! است رفته

 مختلفى فرضهاى. کلفتپیرزن  از و سرایدار از تحقیق قتل، دلیلِ: کرد مرتب ذهنش در را تحقیق مراحل

 وارد که قاتلى: کرد فکر غریب قاتل به دوباره بعد ورزد، مقاومت خود شدید تاثرات برابر در توانست تا. کرد

شعاعی از  یا ی لطیف نسیم انگار ه است.شد خارج بگذارد، ردى آنکهبى و هگرفت را کسى جان ،هشد آپارتمان

 ساعت.  بود لیره ده آن توى که کرد پیدا پولى کیف. کرد وارسى را میزداخل  و لباس گنجه. شدبوده با آفتاب

 !ه بوده؟چ انگیزه پس ،صورت نگرفته است سرقتقتل به انگیزه  ظاهرا . کرد پیداهم  را مقتول انگشترى و

 در که کوچک عمارت این در سالها که مسن نی تبار وسودا بود مردى. خواست بازجویى براى را سرایدار

 استاد که گفت مقتول درباره ، چونداشتند خاصى اهمیت شحرفهای. کردمى کار داشت قرار عباسیه محله 

 دارد دخترى. کردمى زندگى تنها مُرد زنش وقتى از وداشت  هفتاد باالى و ،وهبى حسن نامش است، بازنشسته

 زنى و است میاطدَ اهل اصال . کندمى کار سعیدپُرت در و است دکتر که پسر یک و کرده شوهر سیوطأ در که

 بعدازظهر پنج حدود و دمآمى نزدش صبح ده ساعت معموال  امینهام است .کردهمى را کارهایش امینهام نام به

 .رودمى پیشش از
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 کردى؟نمى برایش کارى وقتها بعضى تو ــ

 :گفت کیدأت و سرعت با پیرمرد

 .رفتمى و آمدمى وقتى دیدمش،مى در جلوى فقط من. نه، اصال  -

 چطور؟ دیروز ــ

 .بیرون رفت خانه از هشت ساعت که دیدمش ــ

 کنى؟ تمیز را آپارتمانش که نگفته تو به ــ

 :گفت عصبانیت با مرد

دستی به سر و  پزد،مى را غذایش آید،مى ده ساعت امینهام اصال ، سالها این کار را از من نخواسته است. -

 ...شویدمى را لباسها و زند می آپارتمانگوش 

 ؟گذاشته باشد باز را هاپنجرهیعنی ممکن است  ــ

 ...دانمنمى ــ

 شود؟ وارد پنجره از کسى نیست ممکن ــ

 طرف سه اینکه دیگر. است غیرممکن مسئله پس گرفته، قرار سوم هطبق در آپارتمان بینىمى چنانکه -

 .است خیابان بر هم چهارم طرفِ  و اندگرفته قرار دیگرى ساختمانهاى آن

 ...بده ادامه ب،خُ خیلى ــ

 تا آن از بعد. بود همین کارش روز هر سال ده از بیش. برگشت نُه و بیرونآمد  خانه از هشت ساعت ــ

 ...دمانَمى آپارتمان در بعد روز صبح

 آید؟مى دیدنش به کسى ــ

 ام...دیدهن را کسى دخترش و پسر جز ــ

 آمدند؟ دیدنش به کى بار آخرین ــ

 .فطر عید روز ــ

 آیند؟نمى پیشش فروشروزنامه یا لبنیاتى ــ

 ...گیردمى تحویل عصرها امینهام را سرشیر ولى خرد،مى صبح گردش از بعد را هاروزنامهخودش  -

 گرفت؟ تحویل هم دیروز ــ

 .دیدمش هم برگشت وقتى و باال رفت که دیدم را پسرک بله، -

 کرد؟ ترک را آپارتمان ساعتى چه دیروز امینهام ــ

 .غروب حوالى ــ

 آمد؟ کى امروز ــ

 .کردن بازرا  درکسی  ولى زد، زنگ. ده حدود ــ

 .نیامد بیرون عادتش طبقپس مقتول امروز  ــ

 .بله ــ

 مطمئنى؟ -
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 که داد خبر من به و آمد بعد کمى... آمد امینهماُ  که بودم نشسته در کنار جا همین. بیاید بیرون ندیدم  -

 ...پلیس مرکز رفتیم نیامد جواب چون و زدم در بعد زدم، زنگ. آمدم باال باهاش من که دهد،نمى جواب

 توانندمى ولى طور، همین هم امینهام کند، خفههم  را مرغ یک تواندنمى سرایدار این گفت خودش به افسر

 صورت پنهانى سرقتى آیا ؟ه بود. ولی چراشد کشته  وهبى حسن استاد اما. کنند تسهیل را کسى خروج و ورود

 یک میز کشو در آپارتمان کلید وجود آیا اند؟گذاشتهباقی  نخورده دست کردنگم رد براى را کیف آیا گرفته؟

 است؟ دیگر بازى

 بعد سال ده و بود، زنده زنش وقتى سال پانزده ؛کندمى کار استاد خانه در که است قرن ربع گفت امینه ماُ

ای بود بیوه امینهام نگه دارد. ام امینه را پیش خودش  تصمیم گرفت مُرد زنش وقتى از مرحوم ولى. مرگش از

 .داد هم راشان همه آدرس. رفته بودند وکرده بودند  شوهر شانهمه که دختر ششمادر 

وقت رفتنم از  خواند، قرآن بلند صدایى به و مروری کرد  را ها روزنامه. بود خوب خیلى حالش دیروز -

 ...دادمى گوش رادیو ، داشت آپارتمان

 دانى؟مى چه فامیلش از ــ

 هم آن دخترش و پسر جز آیدنمى دیدنش به کسى .داردن رابطه آنها با ولى هستند، میاطدَ توى فامیلش -

 ... هاتعطیلى توى

 داشت؟ دشمنانى ــ

 ...نه ــ

 آمد؟ىم دیدنشاش به خانه درکسی  ــ

 .نشستمى خانهقهوه توى سابقش شاگردان یا همکاران از بعضى با ، نه همیشه، جمعه هاىصبح. ابدا  ــ

 را اقداماتش دنباله گیرد؟ب صورت رد بدون و دلیل بدون جنایتى است ممکن آیا پرسید خودش از افسر

 معدود دوستان بعد کرد، تفتیش  را دخترش شش و امینهام خانه و سرایدار خانه معاونش دو کمک با و گرفت

 .ای از ابهام ماندهالهدر  همچنان ردمَ مرگِ و نگفتند مهمى چیز هیچکدامشان ولى شدند احضار مقتول

خبرِ . باخبر شدند آن از عباسیه محلّهاهالی  و مطبوعات درز کرد به بعد شد، پخش بازار و کوچه توى خبر

 اشبانکى حساب در و نبود باارزشى چیز مالک پدرش که کرد تاکید پزشک فرزند. را متأثر کرد بسیارىمرگ 

. بود گذاشته دفنش و کفن خرجشاید به خاطر  ضرورى، کارى خاطر به هم را آن که نداشت لیره ازصد بیش

 نقاتال که باشد گرفته صورت ثروتى در طمع خاطر به است ممکن قتلش و نداشت دشمنانى گفت همچنین

ای نگفتند، تازه چیز ولى را دوباره سئوال پیچ کردند امینهام و سرایدار از. کنند پیدا اشخانه کردنددرمى فکر

مجرمان  با مبارزه در .کردای سابقهبی شکست احساس. شد متحیرکارآگاه . شدند آزاد ضمانت بدون سرانجام 

 این و شناختند،همه او را می که بود افسرانىآن  از. بود ده و شهر تاریخگواهش هم  و داشت زیادى توفیق

 میان را مأمورانش. شددیده نمی هم امید بارقه هیچ .کردمىناتوانی  احساس شدربرابر که بود جنایتى نخستین

 پزشکسرانجام . بود ثمربى ولى فرستاد «محمدىعرب» و «لیهئوا» اطراف و لبَ جَ منطقه در مشکوک افراد

 .کرد اعالم خفگى را وهبى حسن استاد مرگعلت  قانونى

 بر عادتا  مجرمان که اثرى یا سرنخى یا نشانه پیداکردن امید به بود مربوط مقتول به که را آنچه کارآگاه 

 .در بر گرفته بود راچیز  همه خاموش خالیى و بود، فایدهبى تالشهایش ولى گشتبار دیگر  گذارندمى جا
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 .شدخواب و خوراکش بر او حرام  و کردمى خجالت احساس، عبدالبارى محسنکارآگاه  شکست، شدت از

لطف و  با دیدگین اندوهزنش او را  که هنگامى. کردمى زندگى پلیس مرکز نزدیکى در شبک،یَ خیابان در

 :گفت او به مهربانى

 .خوریخودت را می خونکنی؟ داری چرا خودت را ناراحت می -

 میان، که داشت عالقه عرفانى اشعار خواندن به. کتابی دست گرفت فراموشى براى و شد خاموش مرد

 خاطر به حادثهخبرِ . کردمی پنهان نیز نزدیکش دوستان از حتى را آن رواین از. بود نادر گاهآکار افسران

محله  در همچنان بود،عباسیه  یرانو پ جوانان از بسیارىپزشکِ  مقتول اینکه خاطربه و آن آورحیرت پیچیدگى

 کارآگاه،  .همه چیز رو به فراموشی گذاشت حدود همین در یا هفته یک گذشت با ولى ،گشتدهان به دهان می

 خود روىبه را تلخش شکست کوشیدمى که حالى درخواند، و« ناشناخته دشمن» را آن عبدالبارى محسن

 «.است همین گویندمى که شناسنا دشمنِ ...؛.ناشناس»: زدا خود حرف میب نیاورد

جنایت عین ! شد احضار عباسیه خیابان در قدیمى کاخىدر  مشابهى جنایت سبب به افسر بعد ماه یک

     اشخانواده با که بود ارتش افراد از قدیمى ژنرالى مقتول. شدنمى باورش عبدالبارى محسن جنایت اول بود.

 زندگى یکجا ـ ساله 20 دانشجویى کوچک، فرزندیک  و سال در همین  بیوه خواهرى ساله، شصت زنى ـ

 .داشتند اقامت کاخ در نیز کلفت دو و زن آشپز یک و راننده و باغبان و دربان. ندکردمى

، گذشت شدنش بیدار وقت از مدتىوقتی  اینکه جز بود؛ خواب رختخوابش در روز، هر مثل ژنرال، صبح

 چشمش دو بود، انداخته خط گردنش دوراش کرده بود، که خفه یطناب. رفت و او را مرده یافت سراغش به زنش

 به رختخواب و اتاق نظم همه این با. شدمى دیده لزجى خون دماغش و دهان دور و بود آمده بیرون حدقه از

 ه بود و کسی بیدار نشده بود.شنیدن صدایىکسی  شب. بود نخورده هم

 با را او وهبى حسن استاد درخانه پیش ماه یک که دید اىکشنده معماى برابر در را خودبار دیگر  افسر

 .بود کرده ذله اشناممکنى و قساوت و غرابت و بغرنجى خاموشى،

 اند؟ندزدیده چیزى ــ

 ...نه ــ

 داشت؟ دشمنانى ــ

 ...نه ــ

 بود؟ خوب او با شانرابطه چى، خدمتکاران ــ

 .خیلى ــ

 دارید؟ شک کسى به ــ

 ...ابدا  ــ

سئواالتی  خدمتکاران و مقتول خویشان از و گشت دقت به را کاخ. کرد شروع را اقداماتى نومیدانه افسر

 نابود براى اىتوطئه تاریکى در که کردمى احساس. بود کرده تسخیر را وجودش ناشناخته چیزى از بیم. کرد

 سنگینى با معمایى. را از بین ببرد زندگیش هاىارزشخواهد تمام در تکوین است و می بیشمار قربانیان کردن

 مانَد.چیزی از او باقی نمی بخورد، شکست دیگربار  اگررد. کمى اشفهشت خداد خو بغرنج
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 از یکى. آمدند تحقیق بر نظارت براى شخصا   بزرگ کارآگاهان از نفر چند ،داشت مقتولکه  یمقام به نظر

 :گفت غرابت با آنها

 ... !گرفته است صورت قاتل بدون انگار ولى است، کار در جنایتى شکبى ــ

 ...باشد نزدیک ما به کنیم تصور آنچه از بیششاید  و باشد، داشته وجود یقاتل شاید -

 ؟زَندمی جنایتطور دست به چ ــ

 محل به چطور ولى قربانیش خفه شود؛ تا کشدمى قدر آنبعد   پیچاند،مىقربانی  گردن دور را طناب ــ

 !از عجایب روزگار است رودمى چطوربدون گذاشتن هیچ ردی،  و رسدمى جنایتش

 چیست؟ قتل دلیل ــ

 !زندگى براى دالیل که متعددند اندازه همان قتل براى دالیل -

 بکشد؟ دلیلبىکسی را  کسى است ممکن یعنی ــ

 ...کند قانع را ما که دلیلى بدون یا ،کشدمى دلیلدون ب باشد مجنون قاتل اگر ــ

 ...چیست؟ ژنرال و استاد بین رابطه ــ

 ... !ندامردن قابل دو هر اینکه ــ

 خوردند، تکان عباسیه ساکنانها، به خصوص . خیلیشد منتشر درشت تیتر باها روزنامه اوله صفح در خبر

 به بار یک و بود کرده نامزد انتخابات براى را خود بارها او. شناختندمى انتخاب زمان از را ژنرال آنها چون

 هایدستور کرد، بسیج تحقیق و جستجو براى را مأموران تمام عبدالبارى محسن. رسیده بود سنا مجلس عضویت

خواست نمی. بازگشت اشخانه به کوفته و خسته شب آخر. با پشتکار معهود خود دنباله کار را گرفت و ،داد اکید

 ترسیدمىآنچه مایه عذابش بود این بود که  دارش با خبر شود.از مشکالت ادامه بود بارداراینک  که همسرش

 ،را به کس دیگری بدهندپُستش  و کنند منتقل دیگرى بخش به را او مأموریت، انجام در شکست علت هب

و  شعرکرد برای فراموشی به سعی می. بود گرفته روستا در را دیگران جاى کامیابى دوره در او خود چنانکه

 او را بدبخت کرده بودند. که بود هاییجنایت پیش ذهنش همهعرفان رو بیاورد، ولی بیهوده بود، چون 

 آدم دیوانهبله، . است دیوانه نه و دگیرب انتقامخواهد می نه ؛است دزد نه... ؟یستک هولناک قاتل اینآخر 

 قرار داشت که قهار و قوى معمایى برابر در او. دهدنمى انجامآور شکل حیرت این به را جنایتش ولى شدکُمى

 بگیرد.ه عهده بتوانست مسئولیت جان مردم را همچنان چگونه می ناگزیر بود. با این اوصاف  اوبا  بازى ادامه از

و کم کم فکرشان را  شدند خستهبس که در قضایا باریک شده بودند،  از ،عباسیه ساکنانخصوص باهالی، 

مالیمی داد ولی باز گاه گاهی عذاب  اندوه به را جایش هم افسرصبری بی به جاهای دیگری معطوف کردند.

 .کشیدمی

 !داد رخ سوم جنایت که بود احوال این در

« جناین بین» در بودکوچکی  خانهقتل این بار  صحنه .گرفت صورت ژنرال مرگ از پس روز چهلجنایت 

 دست و عادى چیز همه معمول طبق. کودک سه مادر و پیمانکار خرده یک همسر ساله،سى زنی  قربانیش و

 محسن. بیرون زده حدقه ازچشمان  و بینى و دهان دور خون و گردن دور طناب ملتهب اثر جز. بود نخورده

 پذیردنمى پایان هیچگاه عذابش که بود شده مطمئن. داد انجام کوفته و مأیوس روحى با را خود عادى وظیفه

 :گفت کردمى زندگى او با که مقتوله مادر. شناسدنمى رحم که است شده نیرویى براى هدفى و
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 ...دیدم که اتاقش آمدم صبح ــ

 :گفت و کرد رهایش گریه موج اینک تا شد ساکت. نداد امانش گریه هق هق و

 .داشت تیفوئید که بود سال ده طفلک ــ

 : زد فریاد تعجب با محسن

 !بود؟ مریض ــ

 ...نمرد تیفوئید بر اثر  اما بود؛ بد خیلى حالش بله، ــ

 نکردید؟ احساس حرکتى شب ــ

 زد صدایم اگر تا کشیدم دراز اتاقش نزدیک کاناپه این روى من. بودند خواب اتاق این توى هابچه ابدا ، -

 اتاقش داخل وقتى. شد بیدار که بودم کسى اولین هم امروز. بودم من خوابید خانه توى که کسى آخرین. بشنوم

 ...دیدم بینىمى که طور همین را او شدم،

 توانست مدتىبعد از . برگشت اسکندریه ازدر حالی که اندوهی شدید بر وجناتش آشکار بود،  زن شوهر ظهر

 بود، رفته اسکندریه به کارها بعضى براى. بخورد تحقیق کار به که نداشت حرفى. دهد پاسخ افسر واالتئس به

« قبارى» منطقه در آنها از یکى نزد را شب. گفت را اسمشان که بود گذرانده کسانى با اىخانهقهوه در را دیروز

 :زد بانگ کشیدمى آه که حالى در مرد. رسید دستش به شوم تلگراف که بود آنجا و رساند صبح به

. شدند کشته ژنرال و استاد این از پیش. نیست جنایت اولین این. کرد تحمل تواننمى را وضع این قربان، ــ

 ...کردیدمىکاری  بایستمى. شوندنمى کشته قاتل بدون مردم کجاست؟ پلیس

 :زد داد انفجارى حالتى با کند، تحمل را هاکنایه این نتوانست عبدالبارى محسن

 !فهمى؟مى!... نیستیم جادوگر ما ــ

 این قربانىنخستین من که الحق»:  گفت خودش به شد، پشیمان بود سرزده او از آنچه از زود خیلى

 این. به گوش همه برساند را خود ناتوانى توانستمى کاش کرد آرزو. برگشت مرکز به و« هستم جنایتکار

 هواست، در که است گرمایى مثل یا. گذاردمى هاخانه در را اثرش هم هوا حتى ولى ،ستمانمى هوا به جنایتکار

 ترس کرد؟ ثبت ناشناس دشمنى نام به را جنایتها توانمى کى تا. گذاردمى برجا را اثرش هم هوا گرماى ولى

 زدند: این خبرها حرف می فقط درباره هاخانهقهوه. در زدندمی دامن آن به هممطبوعات  گرفت، بر در را عباسیه

 به اطمینان. نیست امان در آن از هیچکس که خزنده خطرى ؛آن ناشناخته ترسناک قاتل و کردن خفهبا  قتل

 جستجو جریان در. یافت رواج رایج، امر اعتبار به مجانین، و نامنحرف به شک و رفت بین از انتظامى مأموران

 رسید امضایى بدون هاىنامه پلیس بخش به. است نکرده فرار روانى بیماریهاى آسایشگاه از کسى شد معلوم

 بیشتر. برنخوردند مهمى چیز به آنها از یکهیچ در ولى شد بازرسىافراد زیادی  هاىخانه آن سبب به که

 و بازىهوس بهبود و « سرایات» کردند که ساکن محلهمی جوانىصحبت از  اىعده. بودند هسالخورد دیوانگان

 کشته شب در که شد ثابت ولى گرفت قرار بازجویى تحت و شد دستگیر جوان. جنسی شهرت داشت انحراف

 هدربه زحمتها همه شد، آزاد جوانک. بود زندان« زبکیهاُ» در دخترى براى مزاحمت ایجاد سبب به ژنرال، شدن

 :گفت درد باعبدالباری  محسن و رفت،

 !هستم منظاهرا   قضیه این متهم تنها ــ
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 هایىشایعه. داشت هاروزنامه خوانندگان برابر در و عباسیه، مردم خودش، برابر دراین احساسی بود که 

 ولى شناسندمى را متهم امنیتى مأموران که شد گفته. شوندمی پخشدانست چگونه نمی کسى که شد پخش

 وجود متهمى نه واقع در که شد گفته همچنین. گوینداسمش را نمی ،مهم شخصیتیک  باارتباطش  خاطر به

 براى روز و شب بهدارى وزارت آزمایشگاههاى که هست اىناشناخته خطرناک مرض ولى جنایتى، نه دارد

 ...افزود مردم آشفتگى و حیرت و این بر . کنندمى تالش کشفش

 کوچه در که داد خبر لىئوا مرکز در پاسبانى بیمار، زن مرگ از اندى و ماه یک گذشت از پس روزى،

 جسد محل به را خود بشتاب عبدالبارى محسن. بی سابقه.. خبرى است، برخورده جسدى به مرکز به چسبیده

 یقین به و عریان نیمه یمرد جسد. ببیند اتاقش پنجره از را آن توانستمى خواستمى اگر که جسدى - رساند

 خواستمى تقریبا  ناراحتى شدت از افتاد گردن دور طناب اثر به چشمانش وقتى. است افتادهآنجا  که دید را داگِ

 بزرگِ. بیاورد گیر چیزى وار بودامید انگار کرد، وارسى خوب را پیراهنش! گدا این حتى...  خدایا. بکشد فریاد

 و نداشت پناهگاهى«. غرىصُ لیهئوا» از بود گدایى مردک که گفت او و شد احضار جسد شناسایى براى محله

 .شناسندمى را او هاخیلی

 ساکنان از. شد آغاز زبونانه، شکست براى پوششى عنوان به بلکه امیدوارانه کوششى عنوان به نه تحقیق،

 افراد از چرا... شود؟ پیدا جدیدى چیز است قرار مگر ولى شد، هایىپرسش جنایت محلِ  به نزدیک هاىخانه

 شدند پخش مشکوک اماکن در کارآگاهان... است؟ جنایت محل به چسبیده که پرسندنمى چیزى پلیس مرکز

 لبریز را جانها که خشمى به پاسخ در. روح یک خیال، یک جستجوى در بودند، هیچ جستجوى در آنها ولى

 فایده؟ چه ولى شد، تهى آنها از عباسیه سراسر که جایى تا شدند بازداشت منحرف و مشکوک هاده بود ساخته

 از که کسى براى کشور وزارت. شد برابر دو شاندتعدا هاشب بخصوص و یافت افزایش گشت هایپلیس تعداد

 صفحات در کننده تحریک قدرتى با را وضوعها مروزنامه. کرد تعیین جایزه لیره هزار بیاورد خبرى مرموز قاتل

که هر  داد هولناک بحرانى به را جایشو شد انباشته عباسیه ساکنان روح در اینها همه و کردند مطرح خود اول

. شد تبدیل هذیان به گفتگویشان و افتاد آنها جان به اوهام گرفت، فرا را آنها ترس. آن ممکن بود منفجر شود

 خالى مردمش از عباسیه نبود، زندگى اوضاع و مسکن لهأمس اگرو  کردند ترک را محله توانستندمى که آنان

 عذاب کسهیچ شاید کشیدند عذاب بدبختش باردار همسر یا پلیس افسر مدت این درآن طور که . شدمى

 :گفت او به تشجیع و تسلى سبیل بر زنش. نکشید

 ...کرده است عاجز را بشر خیال حتى لهأمس این. دنک تسرزنشتواند کسی نمی -

 ...ندارد معنایى دیگر کارم در من ماندن ــ

 :گفت صبرىبى با زنش

 چیست؟ تو تقصیر آخر ــ

 .است تقصیر عینِ ثمربى تالش ها مصون نباشند و تضمینی برای ادامه زندگی نباشد،جان که وقتى تا

 ...توست با برد همیشه مثلآخرش  ولى ــ

 .است العادهخارق چیز یک این چون دارم، شک این در ــ

 و آرامش که آنجا بُرد،مى پناه عرفان عالم به خواستمى دلش. کردمى فکر و بود بیدار. نخوابید شب آن

 تسالیى زندگىهای بازیو  مشقت برابر در و شد،مى فنا متعالى وحدتى در پرتوها ؛راندمى فرمان ابدى حقیقت
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 ما شته باشند؟دا تعلق واحدى حیات به خطرناک جانى این و حق پرستنده که نیست عجیب آیا. داشت وجود

 مگر نیست متصور ما براى نجاتى و حیات و گذاریممى تباه آرزوهاى سر بر را مانزندگى اینکه براى میریممى

 ... !حق حضرت به آوردن رو با

 آخر .نداشت ابقس حادثه از کمىدست غرابت نظر از که افتاد اتفاق اىحادثه که بود نگذشته هفته دو هنوز

 و داشت گهن را تراموا مأمور. کرد سقوطدهم  خیابان برابر در 22 شماره ترامواى واگن آخرین از جسمى شب

 دیوانه ای است مست کردند فکر. دیدند مینرا نقش ز مردى. رفت دنبالش پارکابى. شتافت صدا منبع طرف به

 مرد گردنبه که حالى در و انداخت مرد صورت به را اشدستى چراغ نور پارکابى. است کرده لگدش کسى یا

 :کشید فریاد کردمى اشاره

 ... !کن نگاه ــ

 کنار و گوشه رد که کارآگاه و پلیس چند و گرفت باال صدایشان. دید را معروف طناب اثر و کرد نگاه مأمور

 گذشتندىم حادثه محل نزدیک از هنگام آن در که تعدادى بیدرنگ. رساندند آنها به را خود بودند پراکنده

 تالش بایستمى بارىعبدال محسن و داشت اىالعادهفوق اثر حادثه. شدند اعزام پلیس مرکز به و دستگیر

 لباسبا  افسرى شد معلوم ونچ شد، آزاد شدگان دستگیر از یکى. کردآغاز می را دیگرى فرساینده و یوسانهأم

 را یأس و تشکس تلخى محسن. کند عاید چیزى اینکهبى یافت، ادامه دیگر تن سه از بازجویى. مبدل است

. استه هدف گرفت را او جهنمى بازیهاى این با مجرم که به فکرش رسید که جایى تا چشید پنجم بار براى

 زمین به یگرد کرات از که سینمایى فیلمهاى موجودات یاد انداخت، هارمان مرموز مرد یاد را او جانى شخصیت

 :گفت زنش به جوشیدمى ناراحتى زور از که حالى در. آیندمى فرود

 .باشى دور عذاب و هراس از آکنده فضاى این از تا  *«هرم» در پدرت خانه بروى است هترب -

 :کنان گفتاعتراض همسرش ولى

 کنم؟ ترک حال اینتو را با  که نیستآخر عیب  ــ

 :گفت کشیدمى آه که حالى در محسن

 ...دیدممى معاونانم یا خودم سرزنش براى موجهى دلیل کاش-

. شد بررسى ندی علماى و روانشناسان قلم به مفصل مقاالت در و ،گسترده سطح درها روزنامه در مسئله

 رساندند؛ هاشان میخود پیچید. هنوز شب نشده بود که اهالی محله خودشان را به خانهدر را عباسیهسیاه  یهراس

 خویش نوبت منتظر کسى هر انگار. شداز رهروان خالی می راههاکردند و ورا ترک می هاخانهقهوهمشتریان 

 .ردندک پیدا آب راه در را دبستانى دختربچه یک شدهخفه جسدِ که رسید اوج به زمانى بحران. است

 به کسى دیگر. کردرا بیشتر می مردموحشت  و افتادمی اتفاق سرهم پشت ترسناک صورتى به حوادث

 اىخزنده خطر به طفق اذهان. دادنمى اهمیتها روزنامهدر کارآگاهان نظریات و تحقیق آورمالل جزئیات

 بیمار، و تندرست مرد، و زن نى،غ و فقیر جوان، و پیر بین و آمدمى جلو چیز همه به اعتنابى کهاندیشید می

 اندوه است؟ انهافس یک است؟ مرموز یسالح وباست؟ است؟ دیوانه یک. گذاشتنمى فرق تراموا در یا خانه در

 براى سخنى رگم جز و شد بسته هاخانه پنجره و در. برد تحلیل به را آن ترس و پوشاند را مهجور شبه محله

 .نماند کسى
                                                 

 قاهره نشینمُرفه هاىمحله از  *
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 و هاچهره در کرد،مى کنترل را مأموران و پلیس ،گشتها میمحله در هادیوانه چون عبدالبارى محسن

شکوه  تلخش شکست و نومیدىاز  دراز مدتى و رفتمى جایى به جایى از کامل سىأی در شد،مى دقیق جاها

. کند معاف خود جهنمى طناب از را مردم تا گذاشتمى جنایتکار اختیار در را گردنش داشت دوست. کردمی

 لبخند بر لبخندى که حالی در و نشست بالینش بر کمى. زد سر بود بسترى آنجا در همسرش که زایشگاه به

 پیشانىمحسن . لبخندی بزند دراز لبخند کودک او را واداشت بعد از این مدت  .کرد نگاه نوزاد به و او به داشت

 چیزى در را خود. نبینددر آن  را او کسهیچ   خواستمى دلش که بازگشت دنیایى به. رفت و بوسید رانوزاد 

 شکبى زندگى این ولى. آید، به کار نمیکندمى نابودش ناشناخته طنابى که اىزندگى. یافت سرگیجه شبیه

... بودن زنده ؛نیست کرانه را آنها که آرزوهایى؛ زادتازه کودکِ و شعر و عشق :ارزشمند است چیزى و است چیزى

 سرگیجه و شود؟مى اصالح وقت چه برخاست؟ اصالحشبه باید که هست خطایى آیا. بودن زنده فقط همین

 .دهدمى رخ عمیق خوابى از پریدن هنگام که سان آن درست یافت، شدت

 دیگرى و منتقل عبدالبارى محسن پلیس، افسر است مقرر اینکه بر دایر رسید اخبارى بخش مأمور به

. شناختمى خوب را او که رساند افسرى اتاق به را خود بشتاب. شد ناراحت بسیار بخش مأمور. گردد جانشینش

 :گفت او به مالطفت با و شد نزدیکش. گذاشته میز بر سر خواب به شبیه حالتى در که دید را او

 ... !محسن ــ

 سرش کند، بیدارش تا داد تکانش. نداد جواب افسر ولى زد صدایش دیگر بار. نشنید جواب ولى زد صدایش

 و کرد نگاه همکارش چهره به هراسان. دید را خونى لکه دهان باالى مأمور هنگام این در. شد کج غریبى بطور

 !درآمد لرزه به بود آن در هرکه و بخش آن پى در و. دید گردن دور را جهنمى طناب اثر

* 

 تمامپلیس استان  رئیس. گردید اتخاذ عاجلى و خطیر تصمیمات و شد تشکیل استان در مهمى جلسات

 :گفت آنها به قاطعیت و قدرت با و خواند فرا را معاونانش

 .کرد شروع را امانىبى جنگباید  قاتلدستگیری  براى -

 :گفت بعد ،کرد فکر اندکى

در آن دست و پا  مردم که؛ از بین بردن ترسی نیست قاتل خود از کمتر اهمیتش که هست چیزى -

 شیرفهم شد؟ .زنندمی

 !قربان بله ــ

گی زند به نسبترا  خوبشان احساس دیگر بار مردم و برگردد خودعادی  سیردوباره به  زندگى است الزم -

 ...پیدا کنند

 :نقش بست. رئیس ادامه داد پرسشى نگران چشمان در

 ...شودمینگفته  ی موضوعهم درباره کلمه کچیز، حتی یهیچ هادر روزنامه ـ

 :گفت دید، میلىبى چشمها در چون و

 به مطبوعات درز کند به همه جای جهان درز کرده است... خبر اگرواقعا   -

 :گفت بعد دوخت، هاچهره به را چشمانش

 ...هم عباسیه ساکنان خود حتى داند،نمى چیزى کسهیچ ــ
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 :گفت وکوبید  میز روى دستشبا  سپس

 بارباید  مردم وبرگردد  خود طبیعى سیربه  باید زندگىزند... حرف نمی مرگ ربارهد دیگرکسی  امروز از -

 کنیم...قضایا را دنبال می هم ما. پیدا کنند زندگى به نسبتشان را همیشگی احساس دیگر
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 «مترجم»

 *آنات کوتالر
 چوکا چکاد

 

تاق رو به حیاط مان جلوی پنجره ابودم، فهمیدم. در طبقه دوم خانه بار وقتی بچهاولیناین خصوصیتم را، 

بود که  یاط، درخت زردآلوییکردم. در حگذشت، تماشا میو اتفاق عجیبی را که در حیاط می نشسته بودم

اریکی مثل تار ب نخها را نخورند ها میوهکه گنجشکشد. برای اینایش داشت کم کم به میوه تبدیل میهشکوفه

 های زیادی روی درخت بودند.کشیده شده بود. با این حال گنجشکها عنکبوت بین شاخه

وراخی در وسط سشدند و به طرف خوردند، بلند میها میها و نخها گروهی در حالی که به شاخهاز بین آن

 گشتند.رمیوی درخت بزدند و باز رپر می پریدند، مدتی دور و بر سوارخدیوار بلند حیاط می

های روی درخت دیدم که یکی از گنجشککرد و میمان موقع تفنگی بیخ گوشم شلیک میدرست ه

ود. هر د بافتد. پای درخت پیشخدمت پیر دادگاه اصناف با بشقاب چینی در دست ایستاجان روی زمین میبی

های شقاب پر از گنجشکبگذاشت. یداشت و در بشقاب مبا دقت برمی افتادگنجشکی را که روی زمین می

ه بود و با دقت کردیم برادر کوچکم دست در جیب ایستادآخور، که دیگر از آن استفاده نمیمرده بود. جلوی در 

 کرد.میبه پیشخدمت نگاه 

رین ساعت های کوچک بهتط سایه بود. برای کشتار آن پرندهآسمان با نور آفتاب عصر گاهی روشن و حیا

 بود.

 نارم برمان، قاضی دادگاه اصناف که کها، پیشخدمت و دوست خانوادگیهای منظم به گنجشکفاصلهبا 

له تفنگ کردم. لورفت، نگاه مییعکس روی صندلی نشسته بود و با دقت از روی فاق تفنگ و مگسک نشانه م

 کشید.را می کرد ماشهمیهایش را تنگ رسید در حالی که چشمداد و وقتی به نقطه خاصی میرا آرام حرکت می

ای که روی زمین بیفتد، ت، گنجشک مرده را مثل میوه رسیدهیک گنجشک دیگر. پیشخدم« !بنگ»

 گذاشت.داشت و در بشقاب میبرمی

. اما در وقع شدکت بود. انگار داشت آماده سفر میکرد. مدام در حال حرهای قهوه را جمع میمادرم فنجان

م را به مزرعه برساند خواست به مسافرت برود. اسبی که قرار بود قبل از غروب آفتاب پدراین پدرم بود که می

 .نست خودش را کنترل کندکشید. پدرم منتظر رفتن مهمان بود. خواهرم نتواصبرانه شیهه میجلوی در بی

زنید؟ اگه رو می ه چی گنجشکهاواس» : جوید ناگهان فریاد زدهایش را میچهارده سالش بود، در حالیکه ناخن

                                                 
*

 استانبول فیلم المللی بین فستیوال گذارانپایه از  و آالنیا متولد )alanya (ترکیه تک سینما بنیانگذار و سینماگر مترجم، شاعر، نویسنده، 

 جالل همراه به. خواند فلسفه پاریس دانشگاه در و حقوق استانبول دانشگاه در. است ترکیه سینماگران و نویسندگان ترینمهم از یکی

 . کردند چاپ ترکی به "ابدی غروبی در" نام به و ترجمه 1989 سال در را فرخزاد فروغ شعرهای از ایگزیده خسروشاهی

 دریافت را ترکی زبان بنیاد داستان مجموعه بهترین یجایزه 1960 سال در و شد چاپ 1959 در کوتاه داستان 9 با اسحاق داستان مجموعه

 .ستا ما ذهن به نزدیکتر فضای با( آرژانتینی نویسندۀ)کورتازار خولیو کوتاه هایداستان یادآور اسحاق هایداستان. کرد
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دخترم، »رد، به خواهرم نگاه کرد و گفت: اش بُقاضی عینکش را روی پیشانی« زنید.خواهید بزنید مار رو بمی

 و به زدن گنجشگها ادامه داد.« ذارن...هم رو درخت باقی نمیها تا فردا یه چاقاله مروتاین بی

ن ون تسمه زی! اپسرم»پنجره برادرم را صدا کرد: پدرم از برای حل این معمای عجیب به پدرم نگاه کردم. 

شنیدی مگه ن»: م گفتمادر« تونم بیارم.نمی ترسم.من از مار می»برادرم غرغرکنان جواب داد: « رو از آخور بیار.

نه »اد: قاضی جواب د« خسته شدید..»و بعد به قاضی رو کرد و گفت: « خواد بره سفر.بابات چی گفت؟ می

 و یک گنجشک دیگر.« بنگ.»اره نشانه گرفت. و دوب« جانم...

کردند، اما شان به یک زبان صحبت میدمها همهکردم. این آیشان را با ناراحتی عجیبی گوش میصحبتها

فهمیدند. انگار که در خانه، یک ژاپنی، یک انگلیسی، یک مجار و یک اسپانیایی باشد و دیگر را نمیحرف هم

شدند. دستم را که از ردم، چون گنجشکها داشتند کشته میکد. باید کاری میان دیگری را نفهمهیچ کدام زب

ه تعجب تکیه دادن به پنجره کِرخت شده بود مالیدم و به وسط اتاق رفتم. با صدای بلندی که خودم را هم ب

ن شوگنجشکها از ترس ماری که توی لونهببینید! منظور خواهرم اینه که »انداخت؛ شروع کردم به صحبت: 

د. هم گنجشکها خالص بشن، هم درخت... ها مار رو بزنیشینن. به جای گنجشکپنهون شده روی درخت می

 گه تسمه زینفرت بره. واسه همین به داداشم میتونه به مساشه به مهمونش بگه برو، نمیبابام چون روش نمی

 ترسه. حق داره،گیره، برای همین میمی شم تسمه زین رو با مار اشتباه... دادارو بیاره، شاید مهمون متوجه بشه

کرد یه نفر تو تاریکی اشتباها  به جای تسمه زین یه مار رو از رو زمین چون چند وقت پیش بابام تعریف می

دونه که مهمونمون خسته ودش این قضیه رو گفته. مامانم میبرداشته بود. مطئمنا  بابام یادش نیست که خ

حکم اعدام گنجشکها  خواد بگه ازبفهمونه که دیگه باید بره... عمو قاضی می مونمونخواد به مهنشده. می

 «ترسه...شخدمت هم صداش درنمیاد چون که می... پیشهمنصرف نمی

نفس راحتی کشیدم و ساکت شدم. منظور همه را واضح و روشن گفته بودم. اما وقتی به صورت کسانی که 

کسته بودم. پدرم سعی کرد با ا پُر کرد. معلوم بود که تابویی را شدر اتاق بودند نگاه کردم ترسی درونم ر

 دست آورد، اما او خداحافظی کرد و رفت.ه آمیز دل قاضی را بهای محبتجمله

است و این که من قصد عصبانی کردن کسی را « ترجمه»ستم توضیح بدهم که اسم این کار آن موقع نتوان

دانستم اسم این کار چیست. برای اینکه این دم هم درست نمینداشتم. چون که راستش را بخواهید خو

 ها الزم بود.مم و بر آن نامی بگذارم گذشت سالخصوصیتم را کامال  بفه

کنیم این ا دارد. اما در نهایت کاری که میمترجمی شغل مشخصی است و دردسرهای خاص خودش ر

 چیز زبان دیگری برگردانیم. اما کار من کامال  شود بهکه به یک زبان نوشته یا گفته می یاست که چیزهای

به نظرم  کردم. چنینند دوباره به همان زبان ترجمه میگفتدیگری بود. چیزهایی که آدمها به یک زبان می

ها و ها و روستاییها و شاگردها، در کوچه، شهریرسید که در خانه، بزرگترها و کوچکترها؛ در مدرسه معلممی

هر و مردم عادی برای این که حرف همدیگر را بفهمند احتیاج به یک مترجم دارند و مثل  در کشور حاکمان

شدند. با این ها لِه میوقتها زیر بار این مسئولیت هایی داشت و حتی خیلیکار دیگری این کار هم مسئولیت

ناپذیر ای خستگی. با عالقهآوردمدیگر نیفتد باید آن را به جا می همه برای این که این مسئولیت به گردن کَسِ 

 به کارم ادامه دادم.
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ی یاط کتابخانهای در پی داشت. مثال  وقتی در حکنندهها نتایج خوشحالوقتخیلی« اممترجمی»ی وظیفه

داد، به های شیمی یاد میاش فرمولرای اظهار عشق به پسر مورد عالقههای دختر جوانی را که ببایزید حرف

 کرد.زد به من نگاه میچشمانی که خوشبختی در آن موج می کردم، دختر جوان باترکی ترجمه می

ه و باز هم به همان زبان ترکی فهمید، دوبارهای افالطون را برای دوستم که اصال  آن را نمییا وقتی گفته

طور ما همانکرد. اسفی که خیلی دوست داشت پیشرفت میفهمید و در موضوعات فلبار آن را میگفتم. اینمی

رو های روبهای باور نکردنیخردیها هم با دردسرها و اعصابوقتتوانید حدس بزنید، خیلیکه به راحتی می

 شدم.می

های آدمها هست، هایی که در صحبتفکر کنم که این کار من از دوروییآمد به این خیلی پیش می

ی ماسک کسی را که طور نیست. وقتهمیشه ایناین حرف درست است، اما گیرد. از یک نظر سرچشمه می

ما توانی اسمش را ترجمه بگذاری. اداری کامال  میاش برمیشود از رویی تو را ملتفت میدرست خالف گفته

ت که یکی واژه مجرد و دیگری معناس« میز»یا « آزادی»دو آدم متفاوت کلمه واحدی را مثل آمد که پیش می

اما  موضوعیتی نداشت.« دو رویی»ی معلوم بود که هایبردند. در چنین موقعیتکار میکامال  متفاوت از هم به 

 شد. باز هم نیاز به ترجمه حس می

و نفر را که به های دداشت این بود که روزی وقتی داشتم حرفمرا به حیرت وا چیزی که بیشتر از هر چیز

بردم زبان سومی را ه کار میم کلماتی که من بکردم ناگهان ملتفت شدکردند، ترجمه مییک زبان گفتگو می

کردم واقع شده بودم به زبانی صحبت می «طرف» به وجود آورده بود. چون در هر صورت من هم که بین دو 

که این زبان با آن دو تای دیگر فرق داشت. زبانی که از نو میان دو انسان، دو گروه و یا میان انسان و پیرامونش 

 د.به وجود آمده بو

 یم؟ گویچیزی نیست که به آن ادبیات می: آیا این همان کنمحاال مدتهاست فکر می

 برای همین فکر کردم درباره این موضوع چیزی بنویسم.
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 «*به وزیر فرهنگ اینامه»

 ژان لوک گدار

 قاسم روبین
 

جریان دارد. ایشان « عوامانه و نازل»تان حق داشت که گفت همه چیز در سطحی آقای آندره مالرو، رئیس

گمانم رؤیای شاهزادگان حاکم بر دیروزمان را در سر داشته. خوشبختانه در مورد ما البته با بیان این مطلب به

کند. گرچه نامندمان، مقولۀ گفتگو سطحی باالتر از این را اقتضا میــ شما و دیدرو و من ــ که روشنفکر می

جا که جنابعالی تنها گلیستی ی ببرید. ولی از آنپو، به مفهوم این نامه دانم که شما، جناب آندره مالربعید می

 تان، پس چه بهتر که طرف عتاب من شما باشید.شناسمهستید که خوب می

پوست، من هم اند و بعضی سیاهها یهودیطور که بعضیدرستش هم، جدا از هر چیز، همین است. همان

تان، و از شما تقاضا کنم که به دوستان حملم نبود که هر بار خدمت برسمعنوان یک فیلمساز در تفیلمسازم و به

کم مرگش را ی  و ژرژ پمپیدو، سفارش کنید تا بر فیلمی که سانسور، این گشتاپوی فکر و قریحه، ح رژه فره

ن هم کردم همچو رفتاری در مورد برادرتاصادر کرده رحم آورند. قدسی عالم گواه که من اصال تصورش را نمی

اید ــ نوشت و نویسنده بود ــ شما هم البته نویسندهکنم، همان که رساله میدیدرو را عرض میروا بوده باشد، 

استغاثه از پروردگار صیانت از استقالل خود عبارتی یک شهروند فرانسوی بهاش، خواهر مقدس من، یا بهو راهبه

 کرد.را طلب می

آوردم شدنش در باستیل شد به یاد میدیدرو را که باعث به بند کشیده  چه کور بودم من! بایست نامۀ دنی

بار که حاضر نشدید مرا بپذیرید و پشت تلفن هم خاموشی اختیار کردید چشمم باز شد. وقتی . خوشبختانه این

ت به فیلمم )زن شوهردار( را از ساطور سانسور آقای پی رفیت نجات دادید تعبیرم این بود که درایت و جسار

گذارید ولی بعد معنایش برایم روشن شد. و حاال که، البد با رقت قلب، بر ممنوعیت اثری صحه می اید.خرج داده

شود ناپذیرِ بلندنظری و پایداری را در آن دریافته بودید، معلوم میکه خودتان هم معنای دقیق دو مقولۀ جدایی

ز اسپانیا و بوداپست و آشویتس هم لطفا  دیگر بیش ازاین دلی بوده است. اتان در کل فقط از سر مرغکه عمل

من « همه چیز در سطحی است عوامانه و نازل»تر هم به شما گفته بودند طور که پیشنگویید، چون همان

بیمناک  1966که وزیری عضو اتحاد دموکراتیک ملی در سال گویم : در سطح ترس و جبن. اینتر میصریح

انگیزی انگیز اما به طرز اعجاب، شئامتی است نه شاید اعجاب1789نویسِ  ایرۀالمعارفباشد از ذهن و فکر د

تان ای که برایآور است. و من حاال، غرقه در انزجار، یقین دارم که شما، آقای آندره مالرو، از این نامهشگفتی

هم در نخواهید یافت که چرا یابید، نیز این را طور قطع چیزی درنمینویسم و آخرین سخنم با شماست بهمی

تان تان بیم دارم، حتی در سکوت. و این نه از آن روست که ــ صد البته! ــ دستاز این پس از فشردن دست

که شما  برکه و شارون هرگز از آن زدوده نخواهد شد؛ ابدا چنین نیست، چرامثال  شبیه دستی باشد که خون بن

                                                 
 نوشته است که شاید تلمیحی باشد به آلمان دورۀ فاشیسم و بشود آن  Kultur )فرهنگ( را گدار با امالی آلمانی cultureۀ کلم *

 .تعبیر کرد ــ وزیر هنگ« هنگ»را 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

218 

گرایی حاال دیگر فاقد دست است. ای دارید، گرچه )به قول پگی( کانتگرا دستان نیالودهعنوان یک کانتبه

دستی؛ مگر پاهایی برای فرار از واقعیتی که دیگر، صریح بگوییم، چشمی و بیآنچه هست کوری است و بی

رمق. وقتی بین باشیم و بگوییم ضعیف است و فرسوده و بیکند اگر خوشمقدار است. البته فرقی هم نمیکم

گویم که این توقیف در کنم و می، اثر دیدرو، با شما صحبت می«سوزان سیموننِ راهبه»صوص توقیف درخ

دار را هیچ آری، این دنائت ریشه«. تان برایم ناآشناستصدای»حکم جنایت است، هیچ عجبی نیست که بگویید 

توانید دهید معلوم است که نمیتان حاضر نیستید تن به خطر بسپردهذهنعجبی نیست. وقتی با آن خاطراتِ به

کند، از بیرون الیزه و از سرزمینی آدمی که از بیرون به شما تلفن میبه صدای من گوش دهید، به صدای من

 دور از شما؛ از فرانسۀ آزاد.
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 شیرکو بیکس 
 محمد رئوف مرادی

 

 از درون دوزخ

 اهريمني سر برآورد 

 دروغ به خود گرفتو دوزخ بوی 

 قابيل دوباره به خشم آمد

 و جنگ بوی مرگ به خود گرفت

 بامدادان، مهرباني از سپيده جوشيد

 و آفتاب بوی عشق به خود گرفت

 تا زن نبود

بهشت را بويي نبود... گل، بوی كودكي را به خود 

 گرفت

اعتماد، بوی صلح خيانت، بوی ظلمت خاک، بوی 

 قرباني ميهن، بوی مادران

آزادی، بوی آسمان جواني، بوی قدرت پيری، بوی 

 سستي

 دريا، بوی مرداب و ترديد

 بوی همه را 

 بر بالين من نيز

 شعر، بوی رويا را به خود گرفت و 

 گرسنگي، بوی درد و 

 درد، بوی ستم و

 كردستان بوی هر سه را!

 

*** 

 

 

 آه ای سرزمين من 

 ی سياه بخت چشم سبز خاورميانهای بيوه

 ری بستيعهد همس

 های فصلبا همه

 های رنگهمه

 تمام فريادها

 ی بوهاهمه

 دريغا

 ات دادندفريب

 و تو را راندند

 آه 

 ای سرزمين من! دريغا

 

*** 

 

 كوچماز آن دم كه كوچ بوده مي

 سوزماز آن دم كه آتش بوده مي

 شوماز آن دم كه آب بوده، غرق مي

 شوماز آن دم كه تيغ بوده، قرباني مي

 آغاز زمين، بي خاكماز 

 كنماز آن دم كه كوه بوده، سقوط مي

 خورماز رويش اولين درخت، تركه مي

 من پيش از موسي آواره بودم

 پيش از مسيح به صليبم كشيدند

 پيش از قريش، زنده به گورم كردند

 و پيش از حسين گردنم را زدند
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 اکتاویو پاز
 رضا معتمدی

 

 «غروب آفتاب»
 

 كيست آنكه اين چنين

 زاللي غروب

 و پرتو فتاده در ميان باغ را

 نيمه باز

 داشته است؟ نگاه

 

 هاتمام شاخه

 زير بار اين پرندگان

 اند.سوی تاريكي خميده

 

 هاروی پرچين

 هنوز هم

 های بكر شيفتهلحظه

 در درخشش است.

 

 رسدشب كه مي

 زارهابيشه

 شوند.خاموش مي های ساكت وبدل به فواره

 افتدای فرو ميپرنده

 شودعلف تيره مي

 شودمرزها محو و تار مي

 و آهك

 گيرد.رنگ سياهي مي

 دنيايي چنين سزاوار اعتماد نيست.

*** 

 

 «زاربیشه»
 

 ستبر و استوار

 ليك لرزان

 منكوب باد

 ليك بسته در زنجير،

 نجوای هزاران برگ

 ام.در برابر پنجره

 هاطغيان درخت

 گونخيزاب نواهای سبز تيره

 زاربيشه

 كه ناگهان

 آرام مانده است

 هاستپرده مشبكي ز شاخسارها و شاخه

 ای در آتش است.واحه

 و روز

 قراربي

 ها و تورهافرو فتاده در ميان مشبك پرده

 كشدو نفس مي

 به سان جسمي سخت و تابناک 

 آگينو چون جانوری بادپا و خشم

 ها.ر در ميان برگيا به سان اندام نوو 

 

 كنار پهلوی چپ پيكری چنين حجيم

 كه همه انديشه است تا كه رنگ

 ای ز ابر.ای از آسمان نشسته و كوههپاره

 آبگيری به رنگ الجورد

 های شكسته و ويراندر حصار سنگ

 ريزدشن فرو مي

 زار.در قيف بيشه



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 

 Instagram: Kanoone.Nevisandegan                                                 1400، اردیبهشت 9ی ـ شماره  بیان آزاد

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

Email: Kanoon.nevisandegan.iran@gmail.com 

221 

 در نواحي استوا

 كشداغذی كه در ميان باد غرب شعله ميروی ك

 های درشت جوهر استقطره

 كه فرو پاشيده است.

 و در فراسوی جنوب شرق

 ريزدآنجا كه افق فرو مي

 يكسر سياه و تاريك است.

 

 آالچيق

 زندگيرد و برق ميس ميرنگ م

 سه پرستوی سياه

 گذرند و دوباره بازگزند از ميان شعله ميبي

 شوندآشكار مي

 ابرها

 شوندرهسپار محو خويش مي

 ها روشن استخانه هایچراغ

 و آسمان ميان پنجره

 شود.جمع مي
 

 حياط

 در حصار چهار ديوارش

 شودهرچه بيشتر به انزوا كشيده مي

 رساند.خود را به كمال مي سان واقعيتو بدين

 

 و اينك

 سطل زباله

 و گلداني خالي 

 رنگبر سيمان تيره

 كه ديگر

 هاجز طرحي از سايه

 چيز نداردهيچ 

 فضا

 بنددخويش مي ه رویدر ب

 ها اندک اندکو نام

 شود.بدل به سنگ مي
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