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  ل اول 

  
نويسند؟ خوابي را كه مادرم توش  خواب را چه جوري مي

هاشان و  هاشان و نوه باشد و برادرم و خواهرهام و بچه
نه آن كه توي (هاشان و حضرت محمد مادرم  نبيره
ي  ريعين محمد حو) هاي مذهبي و غير مذهبي است تاريخ

  .ام كچل عين بوداي حورياستخواني و ديالق و 
هاي محمد حوري  خواب را چه جوري؟ وقتي كه جمله

عين خود محمد حوري تكه پاره تقسيم شده باشد بين 
بار  ي اندوه ام و ترجيع بندش همان الاليي اعضاي خانواده

ي  ي قديمي  انگار همان صحنه ي مادرم باشد و صحنه قديمي
ولوي و يكي بخواند و ديگري ادامه بخواند و ديگري تئاتر م
ي ادامه بخواند هر كدام انگار هي ساز كه روي ساز پله  ادامه

 روي جمله بيايد درست عين عين  پله پله هي باال، هي جمله
ي اكبر سردوزامي پسر حسين سيبيل  اجراي بولروي خانواده

ي دكتر  نيي برتولت برشت باشد و به كارگردا كه انگار نوشته
بار مادرم باشد و  بندي كه صداي اندوه محمد كوثر با ترجيع

  : به تنهايي خودش يك گروه كُر
  .اهللا تو اي ز حالم آگاه تو اي
نويسند وقتي بختك روي آدم  خواب را چه جوري مي

افتاده باشد و بخواهد از اين صداها بگريزد و نتواند از اين 
د و هي نتواند بگريزد و صداها بگريزد و هي بخواهد بگريز
ي خواب بكوبد و همين  همين جوري هي به در و ديوار بسته

جوري هي به در و ديوار بسته خواب بخورد و هي بكوبد و 
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  :كه هي بخورد و هي بكوب و بخور تا اين
  !  به انگليسي گفتم شت

  ! به دانماركي لورت
  .همان گوزِ هميشگي! به فارسي همان گُه
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2  
  

 .خواست خالي باشم؛ خالي از هر كس و هر چيز دلم مي
. يادداشت هم هيچ. نوشتم  خيلي وقت بود داستان نمي

آقاي مطلق را كه اين همه دوست . رمانم را ول كرده بودم
حتي كبوترها و . داشتم گذاشته بودم توي تن هوا بماند

ي خودم  وصلهح. هام را ول كرده بودم ها و سول سورت سهره
مني كه اگر در ماه چيزي . ي ديگران را حوصله. را نداشتم

كردم انگار دنيا زير و رو شده، حاال  نوشتم احساس مي نمي
 مصرف كننده كه هاي ي آشغال  بودم عين همه آشغالي شده

شان يك مشت فضله  رينند و حاصل زندگي خورند و مي مي
را هم كه روي اين چهارتا لينكي . است براي نسل آينده

مني كه عاشق دكتري . گذاشتم از زور پيسي بود سايتم مي
بودم كه توي دائي وانياست كه هم و غمش كار كردن است 

سوخت كه  براي نسل آينده دلم به حال كمون كپنهاگ مي
دلم براي . دهد مصرفي مثل من را مي دارد خرج آدم بي

هي مثل اش يك گُ ي ايراني سوخت كه نويسنده دانمارك مي
من باشد؛ براي انگشت شمار ايراني كه اگر امكانات مرا 

انگار حق كورش اسدي را . كردند داشتند هزار كار مي
ي آبي كه  انگار جرعه. ريدم خوردم و در عوض براش مي مي
ي خوار كسده بود كه  خوردم حق محمد رضا صفدري مي

 ي پنج سال وقت گذاشته بود و رماني نوشته بود كه با همه
خورد، و با اين همه  اش مي تالشي كه كرده بود، به درد عمه

خواندم در كار هنر شكسته كامي، به ز آن كه  وقتي من مي
خواستم زبانش را كه شهريار مندني  بود شكسته نامي، مي
 ثبت  »الكن و ترتر كننده«دانم كجا،  پور با بالهت تمام نمي

ي من اصالً  هكرده بود، ماچ كنم كه آن سال عيد توي خان
گفت  كرد و خيلي سفت و سخت و محكم مي هم ترتر نمي

دنيا يه مشت كير و كُسه چسيبده به اندام يه مشت جاكش 
رن توي هم و هي يه مشت جاكش ديگه توليد  كه هي مي

  . كنن مي
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  . خواست فقط خالي باشم دلم مي

  .خالي از هر كس و خالي از هر چيز
  . شود  خالي نمياما آدم تا روزي كه زنده است

گيرد، خواندن  نوشتن را حذف كني، خواندن جاش را مي
. ديدم تلويزيون مي. ديدم فقط فيلم مي. را حذف كني، ديدن

بي سي،  از كانال دانمارك به بي. هاي مسخره را تمام سريال
تا  بي سي به تركيه، از تركيه به عربي كه فقط دو سه از بي

واعتصمو : و اوليش اين بودجمله ازش توي مغزم مانده بود 
زدم به وقتي كه  همين جوري تر مي. اهللا و التفرقو به حبل

ها مثل دشمن نگاه  ها و نشريه به كتاب. عين عين طالست
همه چيز . ها هم به همچنين به اينترنت و سايت. كردم مي

  .چي برايم يك دست بود؛ سياست، ادبيات؛ سياسي، ادبيات
  . زد گذشته حالم را به هم مي

  .حال حالم را
  .ها بود  هم كه حاصل همين آينده

  . شود اما آدم تا روزي كه زنده است خالي نمي
شوي هيچ كاري هم كه نكني ذهنت  صبح كه بيدار مي

يك تصوير، يك خاطره، يك هر . گردد دنبال چيزي مي
اين جوري بود كه . چيزي كه بتواند باهاش مشغول شود

هايي كه   عين سياسيسراغ عشق؟. رفتم سراغ حوري
هايي كه دنده عقب  چي روند سراغ ادبيات؟ عين ادبيات مي

ها  ي بعضي از رمان هاي مسخره برند؟ تيپ سياست پيش مي
روند سراغ زن و  خورد مي كه وقتي كفكيرشان به ته ديگ مي

گذارند عشق؛ عاشقي؛ عاشقم؛ و هر چيزي را  اسمش را مي
رود  اند و يادشان مي شقبينند چون كه عا بينند نمي كه مي

شان  ي مسخره شان متمركز شده روي كير و خايه كه هستي
ي محمد رضا  شان همان جمله دانند كلِّ هستي و نمي

  :كند صفدري را تأييد مي
  ...دنيا يه مشت كير و كُسه چسبيده به اندام

معلوم نبود اگر حوري با پاي خودش پيداش نشده بود 
ريختم م ميچه خاكي بايد به سر و تَه.  
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چه خوب كه اين يكي خانه را حذف نكرده بودم؛ اين 
اي كه  هاي دوست داشتني دوستان دوران عهد بوقم را؛ انسان

گاهي مهماني دارند؛ د و نز شان زندگي موج مي توي خانه
  . جشن دارند؛ جشن تولد؛ جشن سالگرد

يك زن . شان يك حوري هم داشتند آن شب توي خانه
. ها كه خيلي خانم است و متين اينمحجوب، يكي از 

ي  اي خانه و يك هفته. ي ديگرم گفت من مال يك قاره مي
گيتا و بهروز بود كه چون توي مرخصي بودند و يك سري 

شان رسيده بود، به من هم گفتند بروم آن  فيلم از ايران براي
  . شان خوش باشم هاي جا چند روزي با خودشان و فيلم

از مهرباني . جا لنگر انداختم  آندو سه روزي كم و بيش
از قاه قاه گيتا كه شادي منتشر . گرفت ام مي بهروز گريه

از نگاه دخترشان سارا كه انگار انعكاس . كند توي تن هوا مي
دو سه تا فيلم كه ديديم، دو سه تا . نگاه اسب نجيب اوست

  ...چاي و قهوه كه خورديم با هم خودماني شديم
روغي چندش آورتر از اين توي من و خودماني شدن؟ د

هاست كه با هيچ كس خودماني  من سال. كني دنيا پيدا نمي
. شاديم توي لحظه است. بغضم توي لحظه است. شوم نمي

ي ديگرش  چند لحظه. خودماني شدنم توي لحظه است
كافي است . گردم يك چيزي پيدا كنم براي ايجاد فاصله مي

كافي است يادم . شان نگاهم بيفتد به تلويزيون گران قيمت
ام تا از نفرت تمام   ها نشسته ي وياليي آن بيايد كه توي خانه

شوم، پنج  االن متنفر مي. ريز شوم هاي جهان لب گدا گودول
شود  بينم اين قاه قاه زيباي گيتا مربوط مي ي بعد مي دقيقه

آن وقت از هر چه . زند به همين فضايي كه در آن چرخ مي
. بيچارگي. فقر. گدايي. گدا نه.  منمگداست متنفر همين

  .خاك بر سري
ي  هاي مسخره يك شب نشسته بوديم و از همين حرف

بازي بودم عين  زديم و من كه تو مود مسخره روزمره مي
 و مسخره  از چيزهاي الكي. خنديدم ها قاه قاه مي مسخره

نه . چيزهايي كه ربطي به هيچ چيزي نداشت. كردم كيف مي
فقط وقتي يكي از . و نه ادبيات نه سياستفقر و فالكت 
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هاي آن شب آمد جوك رشتي بگويد جوش آوردم و  مهمان
ي شادابش نگاه كنم، فوراً پاكت توتونم  بدون اين كه به چهره

ي خودم كه روي  ي تنهايي را برداشتم و فرار كردم توي قاره
  .ايوان بود

 يه بود و يه بود مقدمه است براي يك قزويني يك رشتي
بعدش هم البد يك تركه بود، كه مرا وارد ادبيات فارسي 

  . ي ادبياتي كه طنزش اين باشد كرد و وارد مضحكه مي
  !تو ابرام نبوي گفتم دهن

  .هي گشتم يكي ديگر هم پيدا كنم
  !تو دوباره گفتم ابرام نبوي دهن

  ...و باز گشتم و گفتم اي ابرام نبوي
  !تو ابرام نبوي و باز و باز دهن

  . ام گرفته است دم گريهو دي
تواند بفهمد كه دست كم شبي توي  اين را كسي مي

ساعت، سه ربع، توي  ي او نيم سرماي دانمارك دست بر شانه
  خياباني پايين رفته باشد، 

  باال رفته باشد، 
  هي پايين رفته باشد، 

  هي باال رفته باشد، 
  اي گشته باشد،  و دنبال كوچه

  و پيدا نكرده باشد، 
  ز باال رفته باشد، و با

  و باز پايين رفته باشد، 
جاكش كجا » هاي ابله«ي و هي گفته باشد پس اين كوچه

  رفته؟
و او گفته باشد آخه كونده، كوچه كه ديگه جاكش 

  شه،  نمي
جا بوده و  ها اين اي كه سال»هاي ابله«و اين گفته باشد 

ش گفت همين  شود به حاال غيبش زده تنها چيزي كه مي
  ش است،جاك

   باشد،  و باز باال رفته
  و باز پايين، 
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را پيدا كرده باشد كه هيچ » هاي بكه«ي  و باالخره كوچه
كه اين همه دنبالش گشته ندارد » هاي ابله«ربطي به 

  است،  بوده
    :و آن وقت صدايي بلند توي تمام كوچه پيچيده باشد

  !تو اكبر سردوزامي اي دهن
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انتها نگاه كردم  ي انگار بي يك سيگار پيچيدم و به تاريكي
هاي چي چي كه دور حياط را پر كرده بود و درخت  و به بوته

شان به  هاي  برگ آلو و زردآلو و سيب و ميب كه در تاريكي
  . اي عين عين هم بودند شكل مسخره

  و هوا كه مسخره بود؛
  و شب كه مسخره بود؛
داشتم  يي كه هميشه دوست ميها و صداي جيرجيرك

  . بود عجيب مسخره
وقتي برگشتم توي اتاق، مهماني كه ستينگ داون 

پوشيد تا خدا  كمديش تمام شده بود داشت كتش را مي
اول از همه آمد طرف من كه انگار يك گُه . حافظي كند

ريم، و آن  ت ما مي خاصم و گفت آقاي سردوزامي با اجازه
زدم  د كه اگر مشت داشتم يكي ميقدر مهربان مرا بغل كر

ي مهربان و جوان و زيبايش و بعدش زار زار گريه  توي چانه
  .كردم مي
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ي خالي براي خودم شاهانه روي مبل لم داده  من خالي

ها فقط سالي دو سه بار برام پيش  بودم، چون از اين ميهماني
خواهرش و يكي ي  ي بهروز است يا خانه آيد كه يا خانه مي

از بس كه مهربان . ي مادرش بود كه من نرفتم دوبار هم خانه
ي آزار دهنده از  است با شوهرش كه يك معصوميت كودكانه

ي هنوز در هفتاد  كند با آن لهجه قد و باالش سرريز مي
ي مبتذالن نسل قبل  ي نازش كه دكان كاسبي سالگي تركي

كه از خانواده بدم نرفتم براي اين . بود و نسل امروز است
حضورشان . آيد از پيوستن به يك مجموعه بدم مي. آيد مي

  . كافي است تا يادم بياورد كه من گوزم
كرد توي يك  بهروز داشت پاكت ذرت بو داده را خالي مي

اي دراز جلو مبل بود،  كوچك چيني كه روي ميز شيشه كاسه
اش   همه.گيتا چهارتا آبجو آورد گذاشت روي ميز، و باز رفت

. آيد رود و مي اش مي مثل بهروز كه همه. رود آيد و مي مي
اش از خانه  زند روي دوچرخه روزي سي كيلومتر  ركاب مي

درس . كند كار مي. تا محل كار و از محل كار تا خانه
به سارايش فارسي درس . كند بچه بزرگ مي. خواند مي
 هلك بردش تا سوار آن اسب نجيب ناز هر هفته مي. دهد مي

  . و هلك و هكلك
ي حياط درخت  ي گوشه ي كوچك و چتولي توي باغچه

كارد و سبزي خوردن و چي و چي؛  خيار مي. كارد مو مي
هاي جوان و توپرش را  ريواس؛ كه وقتي داشت يكي از ساقه

اي به توليد  زند تا تكه كند و نمك مي برام پوست مي
كرد  كار را ميهاي من اضافه شود، چنان با ظرافت اين  فضله

  .كه انگار من گُهي خاصم
اندازم و با اين همه اين  خورم و فضله پس مي من كه مي

ي خانه و  كنم كه بنده ها را ته دلم تحقير مي جور آدم
ام  اند، خُب، آخه من هنرمندم، خُب، آخه من نويسنده خانواده

  .ارواي كُس مادرم
ك ام اما پس از بيست سال كه توي دانمار نويسنده

شوم احساسم  رينم، هر وقت سوار تاكسي مي خورم و مي مي
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 دانمارك ي اين است كه يك رأي به حزب دست راستي
  .كنم اضافه مي

  ري؟ كجا مي -
 .نروبرو -
 چي؟ -
 .نورو برو -
 .فهمم ببخشيد نمي -
 . برو-نوآ -
 .كجاي كپنهاگه -

Nørrebro يكي از چهار خيابان اصلي كپنهاگ است كه 
ي  وجود داشته است و هيچ رانندهاز تاريخ گوِز گوزِ گوز 

  .شود كه آن را نشناسد اي توي كپنهاگ پيدا نمي تاكسي
 .نوابغو ديگه -
 توني هيجي كني؟ مي -
- Ja, det kan jeg godt. N, Ø, R, R, E, B, 

R, O 
 . توي كپنهاگ نداريمNyrrebruما خيابوني به اسم  -
- Nørrebro ، N, Øنغوبغو . 
- N, U  
 N, Ø. آره، آره -
- Men vi har ikke nogen der hedder 

Nurrebru, i København, muske mener du 
Nørrebro  

 .آره، آره، همين كه گفتي -
ي  ي توي همان دايره و آن وقت عين اسب عصاري

اش همان دايره است  هميشگي بيفتم، اسب بدبختي كه دايره
  تواند براي خودش بخواند  اما حتي نمي

  به ياد يار و ديار
  ...ر و ديار آن چنانآخ به ياد يا

تواند بفهمد كه بدون تعلق به هيچ مرزي  اين را كسي مي
  .پير زندگي كند خواهد روي اين خاك بي مي

  
ي خالي براي خودم شاهانه روي مبل لم داده  من خالي
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بودم كنار بهروز كه همان بهروز بود و همان طور تر تميز و 
جاه ساده لباس پوشيده اما شيك كه در شب تولد پن

ي عرق ايراني  اش بود و نشسته بود و داشت مزه سالگي
اش كه من هم به  كرد براي همكاران دانماركي درست مي

ها بلند شدم و با يك چيزي زدم به ليوان و   ي دانماركي شيوه
اي  ي نويسنده راني دنگ و دنگ كه حاال نوبت سخن

فظ ست كه بايد بگردد دنبال گيتا كه بيايد و با تل ريغماسي
هايش را عين زيره كه به   جمله,O, U, Ø, Yدرست 

ها برساند كه بهروز اين جور  برند به گوش ميمهان كرمان مي
آدمي است كه گفتم و گيتا اين جور كه هنوز نگفتم و يكي 

هاي بهروز و گيتا اين است كه هميشه  از زيباترين مشخصه
تلفظ  و هستند كه مثل من توي اند يار و ياور هر كسي بوده

O, U, Ø, Y مثل االغ توي گل گير كرده باشد و از اين 
اش  كند قاه قاه خنده و گيتا همان طور كه ترجمه مي. چيزها

را رها كند كه شاهكار خلقت است و همه بخندند به 
اي كه جلوشان ايستاده است و همه دست  ي مسخره نويسنده

  .بزنند براي بهروز كه شاخ شمشاد مجلس است
ي بعدش توي دلم او را و  جا و چند دقيقه مانو درست ه

آوري را كه توي آن  هايش را و بزن و بكوب شادي ميهمان
شان كم و بيش اهل خانه  ها همه فضاست تحقير كنم كه اين

  . اند و خانواده
آخه من هنرمندم و خيلي آدم مهمي هستم و اصالً ژنم 

  . ام كند، ارواي ننه ها فرق مي با اين
  .ام ارواي كُس مادرم سندهآخه من نوي

  
ي خالي براي خودم شاهانه روي مبل لم داده  من خالي

كرد توي  بودم، بهروز داشت پاكت ذرت بو داده را خالي مي
اي دراز جلو مبل  كوچك چيني كه روي ميز شيشه يك كاسه

بود، گيتا چهارتا آبجو آورد گذاشت روي ميز، حوري كه از 
مي مرا آقاي سردوزامي صدا ي ورودم خيلي رس همان لحظه

گذاشت جلو يكي  زده بود با چهارتا ليوان آمد و هر ليوان را 
روي ميز، و وقتي ليوان مرا گذاشت جلوم، بدون هيچ 
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  خواي زن بگيري؟  اي گفت آقاي سردوزامي نمي مقدمه
  .گفتم زن؟ و قاه قاه خنديدم

  .گفتم من؟ زن؟ و قاه قاه
ار درياي مديترانه زندگي گفت البته من رؤيام اينه كه كن

  .كنم
اما خودش معلوم نبود دارد . گيتا و بهروز زدند زير خنده

آخر من نه خوش تيپم، نه صدام . اندازد يا چي مرا دست مي
  .قشنگ است

همين جوري مانده بودم كه چي بگويم كه خيلي 
ها باهات زندگي  شناسم، سال خودماني گفت من كه تو رو مي

هاي  ها با دست چپ يكي يكي انگشت چهبعد عين ب. م كرده
شناسم، داداش  خودتو مي : دست راستش را تا كرد

تو كه  شناسم، اولين عشق شناسم، مادرتو مي تو مي اللهي حزب
ديگه عرضم به حضورت كبوتراتو، آواز قشنگ . نقاش بود

تو كه بعضي وقتا  شناسم، پلنگ خانوم سول سورتاتم مي
ام اگه بخواي منو بشناسي اين تو . زنه خيلي ناز حرف مي

مون يا  به قول شاعر يا بيا بريم به قاره. كشه قدرها طول نمي
  .منو بيار كپنهاگ

گيتا گفت لقد به بختت نزن عمو اكبر، هيچ وقت همچين 
  . شه زني تو زندگيت پيداش نمي

  
. استبودن با تمام زير و زبرهاش براي من مسخره 

مزخرفات براي من داستان نوشتن و يادداشت و اين 
پر . هندل زدن از العالجي است. هاي موقتي است خوشي دل

نه به . دانم باهاش چه كار كنم كردن وقت است كه نمي
تعهدي اعتقاد دارم كه نسل قبل از من به آن اعتقاد داشت، 
و نه بدون تعهد به يك چيزي كه همچين هم معلوم نيست 

ام فكر   زندگيلوقتي به كّ. توانم زندگي كنم چيست مي
.  آدمِ تن است،بينم آدم بيش از اين كه آدم باشد كنم مي مي

اند،  شكم، آدمِ ذهني كه ديگران پرش كردهمعده، آدمِ آدمِ 
 اگر حواست نباشدها  آدمِ زير شكم كه خيلي وقت

ي  چون كشتي. كشاندت به اين طرف يا به هر طرف مي
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 لنگرها عشق؛   لنگر، كه يكي از آنلنگر، هي لنگر و هي بي
اما براي من عشق تمركز ذهن است روي . عاشقم؛ عاشق

شود و  هاي آدم شروع مي اعضاي تناسلي كه از نوك انگشت
اگر چه . اعصاب و مغز و غيره و غيره رسد به كل سلسه  مي

ترين  ام اما درست تر روزهاي زندگيم را تنها زندگي كرده بيش
ويم اين است كه زن توانم بگ ترين چيزي كه مي و ابلهانه

برايم يادآور غذاست و وقتي كسي از زن گرفتن حرف بزند 
همان قدر برايم مسخره است كه بگويد بيا تمام عمرت 

سبزي كه تنها غذاي ايراني  كشك بادمجون بخور يا قرمه
خورد، از بس كه  است كه از شنيدن اسمش حالم به هم مي
  . ست ايرانيايراني است و از بس كه الكي باعث افتخار 

هاي زشت و زيباش براي من ميز باشكوه  دنيا با تمام زن
خواهد  نشينم دلم مي غذاي گيتاست كه هر وقت پشتش مي

به هر كدامش نوكي بزنم و هميشه هم مغبونم از بس كه 
  .غذاهاش گوناگون و رنگ وارنگ است

فهمد كه يك عمر هر چي به دستش  اين را كسي مي
  .اي سرخ كرده باشد ي مسخره تابه رسيده باشد توي ماهي

  
خصوص غذايي  تا امروز از هيچ غذايي بدم نيامده است به

خصوص وقتي كه  ام و به ها خورده ي گيتا اين كه توي خانه
گيتا، بهروز، مادر : غذا دست پخت مشترك كلّ خانواده است

گيتا، مادر بهروز، خواهر گيتا، خواهر بهروز، و اگر هم به دلم 
 من بوده   ي ي تخمي تر مربوط به ذائقه ست بيشننشسته ا

. اند است، چون ديگران همان غذا را با اشتهاي تمام خورده
  . تازه زن چه ربطي دارد به سفره و به غذا

  زنم؟ چرا هي دور مي
  چرا هي مدام دور، و دور؟

ام از اين دور زدن ابلهانه  ها هي تالش كرده من كه سال
  .دور شوم

  فهمد كه در دانمارك باشد،  اين را كسي مي
  و پاسپورت دانماركي داشته باشد، 

  و دانماركي نباشد، 
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  و ايراني باشد، 
  و پاسپورت ايراني نداشته باشد، 

  و اصالّ پاسپورت دانماركي نخواهد، 
  و اصالّ پاسپورت ايراني نخواهد، 

  و نخواهد دانماركي باشد، 
  و نخواهد ايراني باشد، 

  . هواي ايراني و دانماركي زندگي كنداما مدام در حال و
  

گذشت كه با هر  پانزده ساله كه بودم گاهي از ذهنم مي
  .شود همان كاري را كرد كه با هر زن ديگري زني مي

دانستم كه با هر زني  بيست و چهار ساله كه بودم مي
  . توانم بخوابم، اگر مرا به خود راه دهد مي

ئله فقط راه دادن حاال هم كه پنجاه و شش سالم بود مس
من به خودش بود وگرنه براي من گاهي يك لبخند، يك 
حركت دست، يك تكان شانه، پس زدن مو كافي است تا 

  . قرار يكي شدن با تنش شوم بي
مسئله فقط اين است كه مرا به خود راه دهد، اما حاال كه 
يكي به اين راحتي گفته بود برگير شراب هوس انگيز و بيا، 

اندازد يا  در صد مطمئن نبودم كه دارد دستم مياگر چه صد 
حركت دست و تكان شانه را يادم رفته (كردم  نه، نگاهش مي

ديدم آن قدرها جذاب نيست كه به سويش كشيده  و مي) بود
و او انگار اين را از حالت نگاهم فهميد كه گفت خيالت . شوم

زنه  هام مي راحت باشه آقاي سردوزامي، من به مرور نازي
هاش  اي كه گفت چيزي از نازي و انگار با همين جمله. بيرون

ي مرا به يادم آورد كه در هر  بيرون زد، و آن احساس دروني
  ...زني چيزي وجود دارد

ديگر . اندازد يا نه ديگر يادم رفت كه دارد دستم مي
ترسيدم آن حركت دست، آن  مي. ترسيدم نگاهش كنم مي

شود،   باعث لنگر انداختن ميتكان شانه، آن هر چيز ديگر كه
  .همين االن بيرون بزند و وبال گردنش شوم

تواند بفهمد كه مثل من  اين ترس را فقط مردي مي
هرجايي است و دلش براي نامِ زن و براي تمام زن تنگ 
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  .است
نه عشق، نه . مردي كه به هيچ چيزي اعتقاد نداشته باشد

  . رفاقت، نه خدا
د بپذيرد، بتوانم با او بخوابم وقتي كه هر زني مرا به خو

تواند داشته باشد بجز فريب دادن خود  عشق چه معنايي مي
اي كه به  ي اين عمر مسخره براي گذران اين روزهاي مسخره

  من تحميل شده؟
اش از دم موقتي  رفاقت، عشق، مسئوليت، بچه، همه

است، و بعدش حالت استفراغ از هر چه هست و نيست، و 
گردي، يكي   دنبال يك چيز ديگري ميبيني هي بعد مي

رود تا مگر در عالم  رود نقاش بشود يكي پقاش؛ يكي مي مي
اش عالفي و  همه. سياست چيزي را كه وجود ندارد پيدا كند

. هاي من هم به همچنين داستان. مسخرگي است
اش  همه. هاي من و پلنگ خانوم هم به همچنين يادداشت

كه واعتصمو به : ه است مسخر ي ي همان آيه متغير شده
  .اهللا و التفرقو حبل

شود  گير مي و هميشه هم يك سري متمم دارد كه همه
  .پيوستن، گسيختن، جمعيت، فرديت

ي ايراني انگار نوعي اپيدمي  اين اصطالحات كه در دايره
  . زند  است حالم را به هم مي

  .التفرقو: شود گير مي يك دفعه همه
  . تفرقوشود هي گير مي يك دفعه همه

به كمكم » ژرمينال«و من اگر چهارتا اميل زوال با چهارتا 
 شيرجه زده بودم توي ناف 58  نيامده بودند همان سال

هاش  ي دانمارك با تخم كردستان و امروز حزب دست راستي
تر  شكست چون دانمارك يك شهروند گوز كم گردو مي

  .داشت
 بود از نوع ي التفرقو  كه براي من دوره58  روزهاي بعد از

  .اش ي چپ بار كج و كوله اندوه
. و من همان طور كه دوتا اسم داشتم دوپاره هم بودم

يعني اكبري كه بودم بد جوري خودم بودم و اميري كه بودم 
گفت فرديت داشتن بد  امير مي. بد جوري عاشق جمع بود
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. ات خوانده است گفت كه يعني فاتحه طوري مي. چيزي است
گرفت، با اين همه  اكبري كه بودم، دلم، درد ميته دلم، براي 

اي جز اين  گفت تو چاره هاي وجودم مي اكبر از آن ته ته
و امير هي با همان عشقي كه به جمع داشت به من . نداري

حتي بهترين داستاني كه آن روزها خوانده . هر روز خيره بود
ترين داستان آن  ترين و سياسي ادبي. گفت بودم همين را مي

آورد كه فرد يعني گوز،  به يادم مي» ي مغان نامه فتح«روزها 
كند، و من با آن  فرديت يعني گوز، اين نظام است كه كار مي

زدم براي همراه جمعيت بودن، با اندوه به  همه پرپري كه مي
توانم قد علم  اكبرم سر فرود آوردم و پذيرفتم كه عليه او نمي

  .كنم
نسبت به جمع و فرار از جمع اين امير و اكبر، اين كشش 

هيچ وقت از . ي من بود ها مشكل اصلي و پس زدنش سال
امير وجودم جدايي نداشتم، هيچ وقت از اكبرم بعله، به 

  .همچنين
  . لنگر، اين لنگر و آن لنگر ي بي چون كشتي

اما سالمتي در لباس بيماري مثل يك رفيق مهربان آمد 
 مرا گرفت و از امير جدا ام و كارم را يك سره كرد و به ياري

اين تنهايي هم . ي اكبرم ي تنهايي كرد و گذاشت توي قفسه
چون تنهايي فقط جسم . البته از آن اصطالحات ابلهانه است

ات ادامه  ي مسخره كند و ذهن تا روزي كه هستي را تنها مي
دارد با همان جمع و جمعيت و مردم و خلق و غيره همراه 

قيق شوي تا بتواني بگويي زرشك و كافي است كمي د. است
با جمع بودن يك جور زرشك است و در . تنهايي است

 كه هاست تنهايي و ذهن با جمع بودن از آن زرشك
  . تر است اش كمي زرشك زرشك

  اين لنگر و آن لنگر، 
  شود يك دوره از زندگي،  و هر كدام مي

  از بودن، 
  . ام و از هستي آدمي كه من

هاي نوشتن،  هاي طوالني، دوره ههاي كوتاه، دور دوره
هاي  اي، دوره اي، هفته هاي وقفه وقفه هاي عالفي، دوره دوره
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  .اي شبانه
اما حاال نه با جمع كاري داشتم و نه بافرد و فرديت و 

  . خودم
فهمد كه پشت اين مفاهيم مدام بقال و  اين را كسي مي

  .كند عطار و زولبيا فروش كشف مي
  

  .ي بودن بودمي خال و من در دوره
هاش را به من نشان  آمد تا پرم كند و نازي و آن كه مي
جا يك  اي ديگر بود كه االن يادم نيست تا آن بدهد مال قاره

ساعت راه است يا يك ساعت و نيم و با ماشين او هم 
اي رفتيم، از بس كه هي نازي پشت  نفهميدم چند دقيقه

  .داد نازي نشان من مي
  

شوم  االن پر مي. اي است ري لحظهپر شدن من از ديگ
 اما گفتم بگذار بيايد تا .ام  ديگر خالي خالي خود من لحظه

آخر اين خوردن و ريدن يك . تواند پرم كند ببينم تا كجا مي
بخش سومي هم دارد كه هميشه با آدم است و تا پيش بيايد 

به عشق كه اعتقاد ندارم، رفاقت هم كه توي . زند بيرون مي
  . ي شصت ريده شده بود به تمام قد و قامتش هههمان د

ي  من كه آرزوم اين بود كه فقط خالي باشم، عين همه
ها و  هاي فيلم ي صحنه اي، عين همه هاي كليشه داستان
من : شدم ي او پر مي اي هي با اين جمله هاي كليشه سريال

گم بيا با هم بريم كنار درياي مديترانه زندگي كنيم، تا  مي
ه آخرش زنگ زدم و گفتم گيتا تصميم گرفتم برم اين ك

ساحل درياي مديترانه، و گيتا گفت چه خوب عمو اكبر، اين 
ترين قسمت دنيا  برو كه پاكيزه. كني يه كه مي بهترين كاري

  .و تلفن حوري را داد. جاست اون
  

چند روزي بيا اين . گفتم حوري بيا اسمي روش نذاريم
 و چي به چي يه يم چي به چيهات تا ببين جا با اون نازي

  . هش مي
خواي آقا  گفت خُب بگو يه دونه موشِ نازِ آزمايشگاه مي
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  سردوزامي؟ 
دونه  ها با من زندگي كرده باشه، مي گفتم كسي كه سال

زنم نه  من االن كه با تو حرف مي. بندي نيستم كه اهل خالي
ها  يه، نه رفاقت، اين كه يه وقتي از اين دونم چي عشق مي

ها با من  تو كه سال. ايه  باشم حرف ديگه توي داستاني نوشته
موش و گربه و . زندگي كردي، پس چند روز ديگر هم روش

  . كنه م براي من هيچ فرقي نميا دونم شير و شغال چه مي
  

وقتي كه از در وارد شد، همچين بغلم كرد كه انگار صد 
خواست  سال عاشق است و من اگر مشت داشتم دلم مي

اش كه  تر از من ي كج و كوله چين بزنم توي چانههم
  .اش شود جوابگوي عشق صد ساله

ريختش كج و كوله بود، لباسش كج و كوله بود، 
  .شنيد كج و كوله بود اي كه مي  موسيقي

هام  هاش حرف زد نگاه آن شب به محض اين كه از نازي
 خُب. اي كه او بود افتاد روي مجموعه ترسيده، تند و گذرا مي

شود  كند و هي باعث مي هاست كه ناكارم مي همين نازي
هاي تاريخ ادبيات گند ما پيداش شود و  مولوي از آن ته ته

دم گوشم عين يك حاجي فيروز شاد و شنگول داريه زِنگي 
  ...من غالم قمرم غير قمر هيچ مگو: بزند

هاي  پيراهن تابستاني زنگاري گلدار پوشيده بود و آستين
شد كه   مانع نمي،اش كه مثالً قرار بود قشنگ باشد هشرُّه شّر

يك چيزي . زنان ايراني بيفتمهاي چيت  من به ياد لباس
شبيه بادگير يا پالتو بلند سياه روي دستش بود كه عين 

ي توي تريكو مولن  هاي گدا گودول ارمني پالتوهاي پير زن
موهايش را همچين توي دوتا دم . روژ خيابان شاه آباد بود

ي دختر  اش كه همه اسبي بافته بود و انداخته بود روي سينه
آورد توي ذهن  ي در دار تهران را مي هاي كوچه اي مدرسه

  . من
ي گند و  ديدم اين كه همان قاره كردم، مي هي نگاه مي

  . ام گوزي است كه من از آن گريخته
اش شنيدن اشعار حافظ بود و مولوي بود در  موسيقي
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  . فهاي مختل ورسيون
حاال مولوي را اگر بشود با اين كُس و شعرهاي عرفاني 
قاطي كرد و گوش داد، آن يارو پاكستاني را ديگر هيچ 

  . خواند توانستم تحمل كنم كه اشعار مذهبي مي جوري نمي
اين جا، صبر . گفت به اين تحريرهاش دقيق شو هاني مي

  .جا كن، آهان اين
وان معروف يك چيزي هم داشت درست شبيه آن اذان خ

دانم اسمش چيست و هر وقت صداش را  كه من نمي
كنم اين ديوث با اين تحريرهاش چه  شنوم هي فكر مي مي

ي نفرتي كه از كالم اهللا دارم،  كند كه من با همه كار مي
نشيند از همين باالي گلوم تا انتهاي ماتحت  بغض مي
ي  براي همين من گاهي دشمن سرسخت شماره. نامباركم

رود همچين  چيزي را كه توي كون خر فرو نمي. هنرمِ  يك
گويد، كه  كنند توي كون آدم كه نه تنها آخ نمي قشنگ مي

  . كند  سير مياش گي هاي سال توي نشئه سال
اين زن اگر خود كاترينا زتا جونز هم بود، من به يكي از 

اولين بار كه . خريدمش هاي دوران كودكيم نمي شاهي آن ده
دهانش بوي آدامس خروس نشان خواهرم را آمدم ببوسمش 

جويد و گاهي از  داد، همان آدامسي كه خواهرم مي مي
گذاشت توي  كند مي اش را مي آورد و يك تكه دهانش در مي

  .دهان من
  .داد دهانش بوي آدامس خواهرم مي

  .داد موهايش بوي صابون نخل زيتون مادرم مي
نازِ نازِم هاي اولين عشقِ  هاش درست يادآور دست دست

  .بود
ي  ي دوتايي پيراهنش شبه چيت ري، موهاي دم اسبي

ي در دار، و درست با  ي كوچه ي دخترهاي همه شبه همه
  .ي فكل فكل همان روبانِ نازِ مسخره

زد به آن كثافتي  هر چيزي كه داشت هي مرا پيوند مي
هزار و نُهصد و هفتاد و هشت بار هي به . كه از آن گريختم

  . ام گرفت اني، و من هر بار كه نگاهش كردم گريهمن گفت ه
  . ام گرفت به صورتش نگاه كردم گريه



 

 

24 

  . ام گرفت هايش نگاه كردم گريه به پستان
ي تريكو  هاي ارمني به پالتو سياه بلندش كه عين پير زن

  .مولن روژ بود
بندهاش بود كه انگار عمداً به  تر ترجيع و از همه مسخره

پيوند بزند به هر چه مرد آشغال ايراني و برد تا مرا  كار مي
  :عرب

  .ام من چهارده ساله نيستم هاني، اما هميشه باكره
شم هاني، هر وقت خواستي تنها  من وبال گردنت نمي

  .باشي بگو برم
  .ي ما تون يا بيا به قاره يا منو ببر تو قاره

از در كه وارد شد همچين بغلم كرد كه انگار صد سال 
ن صورتي كه انگار خدادتا تريلي از رويش عاشق است با آ

نگاهي به هال انداخت، نگاهي از همين توي . گذشته بود
ام   به آشپزخانه و نگاهي به اين اتاق انداخت، گفت اين هال
و همان . ي آقاي سردوزامي كه دلت براش لك زده بود خونه

رفت به طرف پنجره، به نظرم آمد يكي دارد توي  طور كه مي
زند و بايد كمي گوش  همسايه بغلي فارسي حرف ميي  خانه

ي همين موجودي  كردم تا متوجه شوم صدا از حنجره تيز مي
ي خودم  ي گند و گوز هميشه اش همان قاره است كه قاره

  :ي نمايشي ظاهر شده است است كه در قالب گوينده
اش  اي كه انگار پنجره جا كپنهاگ است و اين خانه و اين...
ه بوده و بوي گند سيگارش نفس آدم زنده را بند ها بست سال
  ...ي يكي از نويسندگان ايراني است آورد خانه مي

ي ورود نشانم  اش بود كه در همان لحظه اين اولين نازي
ي  برد توي عالم بازي و بازيگري و دانشكده داد كه مرا مي

هنرها كه يك كامران بزرگ نياي خوار كسده داشت كه من 
  داشتم، خيلي دوستش 

اش  و يك شهال كه عاشق. اش بودم و يك رعنا كه عاشق
و يك دختر سال اول نقاشي كه موهاش چتري بود و . بودم

هاي فالمينگو قرض كرده بود و من  دامنش را انگار از رقاصه
و يك دختر سال سوم . اش بودم بد جور بيچاره عاشق
ش ش خيره شدم و حرفي نزدم تا خود معماري كه آن قدر به
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كني روي  شه بگي واسه چي اين قدر ميخ مي آمد و گفت مي
  هام؟ چشم

اش يكي از  و يك هوشنگ گلشيري كه ديوار خاكي
بلندترين ديوارهاي نويسندگان سرزمينم بود و باز زنده شده 

تان كردم؛ بزرگم كرديد؛ اما من  گفت بزرگ بود و داشت مي
  . وپرده بود و رو در ر به شما دروغ گفتم؛ بايد بي

  و يك شميم بهار،
و فقط يك شميم بهار كه آن قدر بزرگ بود كه از 

  رفتم،  كنارش با تمام وجودم عين سوسك مي
نظيرترين بازيگراني بود كه در  اش كه بي و بهرام بيضايي

توانست در يك جمله  ام كه مي زندگيم تا همين امروز ديده
شخصيت يك ژاپني را به من منتقل كند و من قاه قاه 

 خيلي ي ي ديگر بشود همان بهرام بيضايي بخندم و در جمله
اي از اولين فيلمش كه براي من رگبار  جدي كه در صحنه
  ام بيندازد،  اش به گريه بود، با آن زن خياط

و تازه دكتر محمد كوثر هم داشت، كه هيچ ربطي به آن 
و وقتي انقالب شد و ما شديم . يكي كوثر كه گوز بود نداشت

اره و شوراي دانشكده و چي و چي و يك اصل خيلي همه ك
  :انقالبي براي خودمان گذاشتيم كه

اين طور نباشد كه آن طور باشد كه دانشجو ِبرَد داخل 
بِشَد تو هر نمايشي كه استاد گفت بازي بِكند، اون هم بازي 

  .بِكُند
  .الكن دانشجو فقط با دانشجو بازي بكُند كه دانشجو باشد

جاكشا، اون روزا كه همه با كراوات و زمبل آمد گفت آخه 
شرت  رفتن پيش دكتر نهاوندي، من با همين تي و زيمبو، مي

گين استاد و  ام نبود، حاال شما به من مي رفتم، و تخمم مي
  كنين؟ خودتونو از من جدا مي

شو داشته   و پيزي و آمد و گفت جاكشا اگه شما كون
  .كنم كي كار ميگور» دشمنان«باشين من از همين فردا 

  . همان كون و پيزي بود كه ما اصالً نداشتيم اما مسئله
  1968دانستيم از ماجراي دانشجويان  يك چيزي مي
دانستيم از ماجراي تلفيق تئوري و عمل  يك چيزي مي
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  .در نظام آموزش و پرورش
اما هر روز توي تظاهرات بودن، توي شورا بودن، توي 

هايي كه از در و  ن آشغال كلهانتخاب استادهاي واقعي از بي
خواست واقعاً پيزي كه ما اصالً  شد، كوني مي ديوار منتشر مي

  .نداشتيم
  .زديم ما فقط زر مي

  .عين همين امروز كه از دم كونِ زر زدن داريم
  .كونِ زر زدن و كونِ آرزو كردن

تلفيق تئوري و عملِ ما در حد جدا كردن دانشجو بود از 
  .مان زيباترين استادهاي

  
  .داد هي نازي نشان من مي

  .انداخت هاش مرا به گريه مي نازي هي با 
خوره هاني، فقط وقتي  گفت از رانندگي حالم به هم مي

و من كه مواظب بودم . شم كه مجبور باشم سوار ماشينم مي
هاش بود، گفتم اين  ي حواسم به نازي توي كتم نرود و همه

  عسل كجا؟هم يكي ديگر؛ منِ خالي كجا و ظرف 
دونم  دوني چرا با ماشين اومدم؟ واسه اين كه مي گفت مي

ها تو كپنهاگ زندگي كرده اولين چيزي كه  به كسي كه سال
گفت  همچين اين را مي. ست ي ديگه بايد نشون داد يه قاره

و . خواست يادم بياورد چه قدر خاك بر سرم كه انگار مي
قت صاف كرد ي روي تخت را به د ي چروكيده همچين مالفه

كشد روي تمام  و كشيد روي تخت كه انگار دارد برقع مي
اي مانده بودم چي  و بعد برگشت و به من كه لحظه. فالكتم

ت چي  دونم تو كله مي. شناسمت هاني بگويم گفت مي
خودتو : هاش را يكي يكي خم كرد و باز انگشت. گذره مي
شناسم، مادرتو  تو مي اللهي شناسم، داداش حزب مي
برو هاني، . شناسم تو كه نقاش بود مي شناسم، اولين عشق مي

  . برو لباس بپوش تا بريم
كردم گفت داشتي  و به من كه ايستاده بودم و فكر مي

  كردي؟ چه فكري مي
  .م كه چهارده ساله نيستي گفتم فكر كردم شانس آورده
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ديگه عرضم به . ام نيستم هاني گفت هديه تهراني
  آد؟ شون خوشت مي  از كدوميا حضورت، توي خارجي

  .گفتم حد اقلش كاترينا زتا جونز و جوليا آرموند
  .شم نزن گفت اون دوتام كه اصالً هيچي هاني، حرف

  
وقتي سوار ماشين شديم، قبل از اين كه ماشين را روشن 

. ام كند گفت چهارده ساله نيستم هاني، اما هميشه باكره
 هستم كه بكارت  انيهايي اير انگار كه من يكي از آن جاكش

  . برايم مهم است
شد، چهار راه بود كه رد  و بعد ديگر خيابان بود كه رد مي

شد و من  ها در سكوت رد مي ي اين شد، ميدان بود و همه مي
  . هم همين سكوت را دوست داشتم

  . ام آورد كه خالي سكوت به يادم مي
خواهم همين جوري خالي بمانم  آورد كه مي به يادم مي

  . ا تمام عمرت
  . روم كه موقتاً پر بشوم آورد كه دارم مي يادم مي

اش روي فرمان  هاي تُپل كشيده فقط گاهي به انگشت
نيازي . كردم كه انگار هيچ ربطي به من نداشت نگاه مي

راند كه انگار همه چيز را  نداشتم چيزي بگويم و او طوري مي
 گفته بود عين همان زني بود كه.  است و گفته است شنيده
 است و حاال كه كنارم نشسته بود،  ها با من زندگي كرده سال

داد كه  دانست نبايد با من حرف بزند، نشان مي همين كه مي
. شناسد كه آدمي سرزمين خودش را همان قدر مرا مي

باكره . كرد بندهاش را براي همين هي تكرار مي ترجيع
ي خاك  رانيي اي زد توي پوزه بودنش را براي همين هي مي

و . ي من را همه چيزم را، تمام قاره. شناخت مرا مي. بر سرم
ي ديگري شوم كه  رفتم وارد قاره اين من بودم كه داشتم مي

دانستم و از تمام آن قاره فعالً فقط دو  چيزي از آن نمي
هايش،  ديدم كه روي فرمان بود و انگشت دست مي

 وحشت قديم هايي كه تا از ذهنم گذشت زيباست آن انگشت
  .پير دوباره آمد نشست توي تنم بي

هاي زيباي  تواند بفهمد كه كه دست اين را فقط كسي مي
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  .اش را از دست داده است اولين معشوق و معشوقه
  

هايم را بستم و سعي كردم به خالي بودن فكر كنم  چشم
م ا و هي توي ذهنم تكرار كنم كه خالي خالي خالي من

مله را تكرار كردم كه نفهميدم صدام و آن قدر اين ج. ما من
  . بلند شده است

زني هاني، اون قدر پري كه داري  خود زور مي گفت بي
  .كني هاني سر ريز مي

  
ماشين را خاموش كرد، . اي سر سبز ترمز كرد كنار منطقه
چرخيم، بعد  تون اول يه ساعتي اين جا مي گفت با اجازه

ي سردوزامي رو از شه آقا گفت همين جوري يه كاره كه نمي
ي ديگه، ممكنه هول  ي خودش ورداشت برد به يه قاره قاره

  .كنه هاني
از اين كه . اي از عشق و نفرت ملغمه. مثل هميشه بودم

از اين كه . آمد شناسد بدم مي ديدم اين همه مرا مي مي
آخر من . آمد شناسد خوشم مي ديدم اين همه مرا مي مي
 هيچ كسي همراهي هاست كه در سفر و حضر با سال
. حاال هم از روي فالكت با او همراه شده بودم. كنم نمي

گشتم  دنبال گربه مي. اش شوم گشتم تا گربه دنبال موش مي
روم  فقط دلم الكي خوش بود كه دارم مي. كه موش او شوم

هاست  وگرنه با ديگري همراه شدن سال. اي ديگر توي قاره
. دهد  مرگ ميكه براي من بوي مرگ و رفتن به سوي

ي  بند زندگيم شده است همان جمله هاست كه ترجيع سال
اما . رو معروف شمس تبريزي كه تنها برو و خوش مي

روم،  روم و اصالً خوش نمي بدبختي اين است كه تنها مي
چون به هيچ . روم روم خوش نمي همراه كسي هم كه مي

 و او رفتم بين من االن هم كه كنار او مي. كس اعتماد ندارم
ي حوري تمام و كمال فاصله  ي اكبر تا تا انتهاي قاره از قاره

كردم دستم انداخته است از  از طرفي هنوز احساس مي. بود
طرفي از خود اسمش كه ياد آور حوري و بهشتي بود حالم 

  .خورد به هم مي
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اين . داشت خيلي شوخ و شنگ در كنار من قدم برمي
ه در كنار خودم نديده ها بود ك همه شوخ و شنگي را سال

گفتم واقعاً . من هم اداي شوخ و شنگ بودن در آوردم. بودم
و هي با خودم تكرار . م كه چهارده ساله نيستي شانس آورده

  . ام كه چهارده ساله نيستي كردم شانس آورده
  .ام  من چهارده ساله نيستم هاني، اما هميشه باكره-

گفت . اشتو راه افتاديم طرف جنگلي كه او دوست د
طرف كه  جا كجاست؟ نگاهي انداختم به آن دوني اين مي

گفتم من االن در دوران . يادم نيامد كجا كجاست. ساحل بود
انگار وقتي كه پر بودم همچين گُه ديگري (خالي بودنِ منم 

گفت بگو خود . اي كلمپنبورگ باشهه اما گمانم نزديك) بودم
جا كلمپنبورگ اين جا ك. كلمپنبورگ و خودتو راحت كن

كجا؟ تو كه اين قدر دانماركي هستي، اقالً جغرافياي 
  . تو ياد بگير هاني مملكت

و من . كرد هاش را اوورت مصرف مي همين جوري نازي
هايي كه  دانستم اين هاني شدم چون نمي داشتم گاييده مي

برد واقعاً هاني است يا براي مضحكه كردن من  به كار مي
. فت كه انگار اهل همين خيابان استر همچين راه مي. است

دانستم اين جا  من بيست سال توي دانمارك بودم و نمي
اي ديگر آمده بود تمام پشت و  كجاست، او كه از قاره

شناخت و  هم جنگل را مي. شناخت هاي جنگل را مي پسله
هاي كپنهاگ و حومه را و هر جا هم  هم تمام خيابان

ام را به يادم بياورد  ريرفتيم براي اين كه خاك بر س مي
  گفت اين جا كجاست آقاي سردوزامي؟ مي

كنه، تو دوست داري بري تو  گفتم براي من فرقي نمي
. آم م دارم عين موش دنبال تو و با تو ميا اين جنگل من

  .ست ي ديگه اش براي من همون رفتن توي قاره ها همه اين
ش برمت كه تا عمر داري از تو اي مي گفت تو يه قاره

  .بيرون نياي آقاي سردوزامي
ي گند  ات همان قاره جا كه قاره كم مانده بود بگويم تا اين

  . و گوزِ خود من است
ي متن  ترين موسيقي و باز همان سكوت بود كه قشنگ
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  .ي ما از هم ي فاصله همراه بودن ما بود و نشانه
كردم  وارد جنگل كه شديم، من داشتم به پاهاش نگاه مي

ي  ي مسخره هاي زرشكي رنگ گل شي همكه توي كف
خاست و من  نشست و برمي پيراهنش بود و روي چمن مي

كردم كه ببينم چه جوري اين پاها هي روي چمن  نگاه مي
شود، و هي  شود و بلند مي اش كمي تا مي نشيند و پنجه مي
خواستم خودم را بسپارم به عطر جنگل و آواز پرندگان، و  مي

آيد و نزديك  اله و پشكل با نسيم ميديدم بوي تاپ هي مي
هاي حوري  بود بزنم زير گريه، كه يكي ديگر از نازي

عين بازيگري زبلي پريد . ام رو شد ي هميشه باكره بهشتي
  :هاش را از دو سو باز كرد ي درختي و دست روي كنده

  شود غبار تنم ي جان مي حجاب چهره
  خوشا دمي كه از آن چهره پرده بر فكنم

  ...ست فس نه سزاي چو من خوش الحانيچنين ق
ي درختي پر از  و بعدتر جلوم ايستاده بود در زمينه

ي مسخره  ي سفيد، با دو روبان زرشكي ي پاكيزه شكوفه
ي موهايش نشسته  هاي پيرهنش كه پايين بافه همرنگ گل

هايي كه نقش و نگارش را انگار درست از روي  بود و گوشواره
فته بود كه دو مربع كوچك بود و اش گر طرح پيراهنش چيت

رفت، بازي بازي  ي با همان نسيمي كه در فضا مي به آرامي
  .خورد تكان تكان مي

  ..و بوي عطر نبود
  .و بوي سبزه نبود

ها همراه  و فقط بوي پشكل و تاپاله از آن پشت و پسله
  .آمد نسيم مي

  
ها مثل تو براي  بعضي. ام بازيگري خوندم هاني گفت من

البته . رن دانشگاه، اما من توي زندگي خوندم  ميخوندنش
ميون اين همه بازيگر مبتذل . كنم من فقط خودمو بازي مي

ي آروم دارم  يه زندگي. اي باشم خوام روي صحنه يعني نمي
چند سالي . ي خودم كه پسرمه و پسرها و دخترهام با تنهايي

تو . جا تو نروژ بودم، بعد از دست شوهرم فرار كردم اومدم اين
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اما هر . كنم ي پرت دور و بر هلسينگو زندگي مي يه منطقه
هام چه كار  دونم با فالكت پسرم، با فالكت بچه وقت نمي

اي كه به من  قاره. ي ديگه رم توي يه قاره كنم، شيرجه مي
  .ي آقاي سردوزامي هستم ام كه تو قاره االن. ده آرامش مي

م بلند گفت يك دفعه انگار كه من آن دور دورها باش
و . هاني رؤياي من اينه كه كنار درياي مديترانه زندگي كنم

هاي خرگوشي و  يك جوري قشنگ و نقلي خنديد و دندان
سفيدش را نشانم داد تا باز آن وحشت قديمي را بنشاند 

  .درون من
تواند بفهمد كه هر چيز قشنگي را در  اين را كسي مي

  .اش از دست داده است زندگي
  

گرماست  تابيد كه هيچ و بي  روي خاك مي ميآفتابي تخ
اش بوديم و او هنوز داشت  و ما توي جنگل و توي بوي تپاله

اي را كه تمام زير و بمش برايم آشنا  هاي قاره پشت و پسله
ترين انسان روي  داد و من عين بدبخت بود به من نشان مي
ماالهاي  كردم تا شايد يك جايي آن ال زمين هي تالش مي

اش يك چيزي پيدا كنم كه بتوانم به خودم بگويم  قاره
  .واعتصمو به همين يك ذره، به همين يك چس و التخرجو

نامزدش را همان دوراني اعدام كرده بودند كه خلخالي هر 
گفت اگر  كرد و مي گرفت به جرم گوز اعدام مي كس را مي

گناه باشد كه طوري  گناهكار باشد كه حقش است اگر بي
  .رود بهشت نيست، مي

هاش كه خيلي براش عزيز بوده توي  يكي از دختر خاله
شده   وقتي داشته سوار تاكسي مي60تظاهرات بزرگ سال

شود كه اگر به  خورد به نخاعش و ده سالي فلج مي گلوله مي
. رسيد حاال البد هفت كفن پوسانده بود خارج از كشور نمي

هرش كه خودش هفده سال داشته كه ازدواج كرده و با شو
واجبي را همچين . (تاجر فرش و واجبي بوده آمده نروژ

  ). كردم چسباند به فرش كه كيف مي مي
شخصيت بوده كه   بي هاي آشغال شوهرش از اين تيپ

ي اين و آن واكس  توي ادبيات فارسي پر است و كارش خايه



 

 

32 

ده . زدن بوده كه حيف كلمه است كه آدم مصرفش كند
ده و بعد از پنج سال فيلش دوباره تر بو سالي از او بزرگ

كند و آن قدر  هواي هندوستان دخترهاي باكره مي
شود و ولش  آورد كه حوري ازش جدا مي بازي در مي ايراني
ي آكبند هشت بار  كند تا برود براي خودش يك باكره مي

رود  اش خوب بوده مي و حوري كه انگليسي. دوخته بياورد
كند، و هم زمان تحصيل  ي ميشود و با پسرش زندگ معلم مي

كند و مشاور كودكان  كند و بعدها شغلش را عوض مي مي
شود تا هم با پسرش زندگي كند و هم با پسرها و  مي

و براي اين كه پسرش آرامش داشته . دخترهاي ديگرش
  . آيد دانمارك دارد مي باشد برش مي

  . به انگليسي تقربياً مسلط بود
  .  بودبه دانماركي تقريباً مسلط

  . زد تقريباً مسلط بود اي كه توش قدم مي به قاره
رفت كه به هيچ چيزي مسلط  و داشت كنار من راه مي

و اگر چه با شوهرش زمين تا آسمان فرق . ام هرگز نبوده
داشتم اما همچين گُهي هم نبودم و خالي خالي بودم از هر 

ره رفتم ببينم به كجاي اين قا بود و نبودي و فقط داشتم مي
شود بياويزم كه توش يك پسر بيمار هم بود كه حاصل  مي

پسري كه به . ليس همان زندگي گُه بود با آن شوهر خايه
هيچ كس اعتماد نداشت و اگر چه بيست و سه سال از 
عمرش گذشته بود اما تاب قرار گرفتن در جامعه و كنار 
ديگران را نداشت ولي ذهني خالق داشت و صبح تا شب 

نوشت و  كرد و حاصل فكرهاش را مي  فكر مينشست و مي
نوشت و روز و شب برايش چندان تفاوتي  زد و مي خط مي

كرد و قصدش اين بود  نداشت و حتي توي خواب هم كار مي
هايي مثل خودش كه بتواند  اي بسازد دور تن آدم هاله

فرستند  شان مي اي را كه ديگران به طرف ي منفي انرژي
  . خنثي كند

  
ها سر  تابيد و از ال به الي درخت ي تخمي ميو آفتاب

  .كشيد روي تن ما مي
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  .و بوي عطر نبود
  .و بوي سبزه نبود

ها همراه نسيم  و بوي پشكل و تاپاله از آن پشت و پسله
  .آمد گاه گاه مي

اش بود داد دست  رنگ گوشواره و او كيفش را كه هم
گرماي پستانش كه . ديگرش و دست انداخت زير بازوي من

خواست تمام جنگل را پر از  از بازوم وارد تنم شد دلم مي
  .صداي گريه كنم

تواند بفهمد كه هرگز نتوانسته باشد با  اين را كسي مي
هاي شهرش ساعتي قدم  اش توي خيابان اولين عشق زندگي

  .بزند
  

ها و پشت  تابيد و از ال به الي درخت آفتابي تخمي مي
ه نشسته بوديم روي كشيد روي تن ما ك ها سر مي شاخه
  .اي سبزه و چمن نمدار گله

  .و بوي عطر نبود
  .و بوي سبزه نبود

هام را گرفت توي  كمي جا به جا شد، جلوم نشست، دست
هام نگاه كرد و گفت از من خوشت  هاش، توي چشم دست
ها  سال. شناسمت هاني آد هاني، واسه اين كه خوب مي مي

تو  اللهي ، داداش حزبشناسم خودتو مي. م باهات زندگي كرده
يامو نشونت  يه مدتي نازي كافي. شناسم شناسم، مادرتو مي مي

  .بدم تا عاشقم بشي
صورتش نزديك صورتم بود و عطر آدامس خروس نشانش 

ي خودم كه  برد توي قاره و بوي صابون نخل زيتونش مرا مي
  توانستم توش بنشينم و زار زار گريه كنم؛ فقط مي

  به حال خودم؛
  ال او؛ به ح

  تابيد؛ به حال آفتاب گرمي كه بيهوده بر تنم مي
به حال آن همه عطر جنگل و صداي پرندگان كه اصالً 

  .آورد لذتي نمي
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هام ديد كه بلند شد، شايد  شايد اشك را توي چشم
رم يه  احساسم را كامالً فهميد كه بلند شد و گفت من مي

هاي  وتهو رفت و الي ب. چرخي اين دور و برا بزنم هاني
و من ماندم با بوي آدامس خروس نشان كه . ها گم شد بيشه

هاي او كه يادآور برادرم بود كه  يادآور خواهرم بود و با جمله
كند همين االن و  دانستم چه خاكي دارد بر سرم مي نمي

هاست مرده است و اولين عشقم  دانستم سال مادرم كه مي
زديم، آن هم بدون كه فقط يك بار با هم توي خيابان قديم 

هيچ تماس دستي، فشار بازويي؛ و يكي مثل همان برادر 
ي خودم جلومان سبز شد و دامن پيرهنش را پس زد  بيچاره

و كُلتش را نشانم داد و گفت با هم چه نسبتي دارين؟ و يكي 
ي هر حكومتي در آن  ي مدام تكراري هاي از همان داستان

  .سرزمين گُه
  

رفتم تا   آرزوم خالي بودن بود و ميو من كه خالي بودم و
اي پرم  ديدم هي از همان كوزه اي ديگر پرم كنند، مي در قاره

كنند كه همان گند و گوز آن خاك است؛ و از اين زن  مي
برد توي آن فضا، و از آن  متنفر بودم كه همه چيزش مرا مي

فضا متنفر بودم كه حاصلش زني بود كه انگار تمام 
   بودند؛ ه چرخ دنيا از رويش گذشتههاي هجد تريلي

  داد؛  از روي صورتش كه ده سالي او را پيرتر نشان مي
ي چند بار بخيه  هايش كه انگار دوتا كيسه از روي پستان

  ي خاك شير بود؛ شده
  و شكمش كه از ريخت افتاده بود؛
  و پاهاش كه جان نداشت راه برود؛

ام از بستي تا هيچ كد هات را مي و وقتي هم كه چشم
ديدي  رفتي توي فالكت خودت، مي ها را نبيني، و فرو مي اين

اش نشسته است كنارت با بوي آدامس  با تمام مهرباني
  خروس نشان؛ 

  و بوي نخل زيتونش؛ 
  و پيرهن گلدار شبه چيت ري؛ 

ي  و صدايش كه انگار هميشه و مدام همان الاليي
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  :اندوهبار جاودانه ماست
  شويم؛ ه ميكنون به آب مي لعل خرق

  توان انداخت؛ ي ازل از خود نمي نصيبه
  

خواست هاي هاي گريه كنم، مني كه  و من فقط دلم مي
ترين رفيق  خورد از ادبياتم و از خالص حالم داشت به هم مي
ام كه در كنارم بود، و دستش پر از  دوران جواني و پيري

د بن گرماي آفتابِ ناب بود، و كم كم فهميده بودم كه ترجيع
  ي شيطنت و زالل بودن او بود؛ زيبايش نشانه

  .ام  هاني من چهارده ساله نيستم، اما هميشه باكره-
  .آمد و بوي سبزه مي
  .آمد و بوي عطر مي

  .ي جنگل كه در تن من بود و شورِ گريه
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
  

  ل دوم
  

اش توي هند يا كه افريقا،  آمد و رفت و رفتيم، نه به قاره
ما مرا برد؛ و رها كرد و گذاشت تا عمق امريكا و آسيا، ا

  . اش بروم قاره
ي رفاقت را از تمام  آمد و رفت و رفتيم، و اگر بشود كلمه

  . ي شصت پاكيزه كرد، خالصانه بود و رفيق بود گند و گُه دهه
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  . نگاهش با نگاهم رفيق بود
  . هاش بد جوري رفيق دستم بود دست

  .اقت داشتو تنش با تمام ذرات وجود، با تنم رف
و او كه عاشق . ام و من كه خالي بودم ديدم دوباره پر شده

كلمه بود و عاشق بازي، و پيوندش با من از طريق همين 
  . كلمات بود و بازي بود، هي پرم كرد از من و از خودش

  شدم از او،  و من هي پر مي
  گرفتم،  هي رنگ مي

  رنگ و بوي او، 
اي كه  توي تن رفيقانهشدم  قرار خالي شدن مي و هي بي

  داشت، 
  شدم از اين همه رنگ كه گويي انتها نداشت،  و ذلّه مي

  شد،  و تن كه هي در تنش و با تمام تنش يكي مي
  و دوباره ديدم كلمات و رفيق باز آمد، 

  شُسته شده، 
  جالي قديم خود به خود گرفته، 

ها و  ها و فيلم  كه فقط در كتاباي با آن پاكيزگي
بندهايش كه زيباترين  ست، و با ترجيع هاي جادويي نه افسا
هاش را با لحني دوپهلو، هم مضحكه كننده و هم  نازي

  : داد رفيقانه هي به من نشان مي
شم هاني، هر وقت خواستي تنها  من وبال گردنت نمي

  .باشي بگو برم
  .ي ما تون يا بيا به قاره هاني يا منو ببر به قاره

  .ام اني، اما هميشه باكرهمن چهارده ساله نيستم ه
  .من رؤيام اينه كه كنار درياي مديترانه زندگي كنم هاني
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وم   ل 
  

  ام اش تا عمق قاره آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

كشه، بعد  عصباني گفتم ببين، موش از كونت بلغور مي
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دازه و ان گنده و هويجا ليچ مي اين همه سيب توي يخچال مي
  .زنه نونا كپك مي

هله اي : ي خودش ي قاره يك دفعه انگار رفت توي آستانه
خشونت : سرده مستان، به غضب روي مگردان، و برگشت

خري  اي مي ري فلّه آخه هاني تو مي. نكنين آقاي سردوزامي
كني كه من اين همه چيز ميز  كه ارزون بشه، بعد فكر نمي

  . خورم نمي
ي  ي د، رفت توي اتاقش، توي قارهو آرام انگار سري

  . خودشي تنهايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2  
  

  اش تا عمق قاره آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

كار كنم، اين گربه بعضي از  گي چه عصباني گفتم مي
اين ده ساله مونس . خوره شو مي گلدونا رو دوست داره و تا ته
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خوره، منم از  منه، هر چي رو دوست داشته باشه مي
  .كنم وردنش كيف ميخ

هله اي : ي خودش ي قاره يك دفعه انگار رفت توي آستانه
خشونت : سرده مستان، به غضب روي مگردان، و برگشت

نكنين آقاي سردوزامي، من اينو براي تو خريدم هاني، 
  .هات باشه هاني خواستم اين سبزي و طراوت جلو چشم

ي  ي و آرام انگار سريد، رفت توي اتاقش، توي قاره
  . خودشي تنهايي
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

3  
  

  اش تا عمق آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

ي پام برام مهم نيست، پوليپ  عصباني گفتم من پاشنه
هام برام مهم نيست،  دماغم برام مهم نيست، خس خس ريه
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ت بكني و براي  تو بهتره يه فكري براي پاهاي ريغماسي
  .هات شب هاي نيمه سكته

هله اي : ي خودش ي قاره گار رفت توي آستانهيك دفعه ان
خشونت : سرده مستان، به غضب روي مگردان، و برگشت

تونن با هم حرف بزنن  نكنين آقاي سردوزامي، دوتا آدم مي
  .رو تيكه پاره كنن هاني، بدون اين كه بخوان همديگه

ي  ي و آرام انگار سريد، رفت توي اتاقش، توي قاره
  . خودشي تنهايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

4  
  

  اش تا آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

عصباني گفتم بدون رودرواسي بگم، ما رو گاييدي با بوي 
هات و عرعر شجريان  آدامست و بوي صابونت و اين دم اسبي
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  .ت و زر زر عليزاده
هله اي : ي خودش ي قاره يك دفعه انگار رفت توي آستانه

خشونت : رگشتسرده مستان، به غضب روي مگردان، و ب
نكنين آقاي سردوزامي، وقتي لحن رابرت دنيرويي به 

دونم چي چي، يه خانم  گيرين تو اون فيلم نمي خودتون مي
  .تون بده هاني دونه چه جوابي به محترمي مثل من نمي

ي  ي و آرام انگار سريد، رفت توي اتاقش، توي قاره
  . خودشي تنهايي
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

وم  ت دوم(ل    ) س
  

  اش آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

  آمد،   مي از اسمش بدم
  هاش، از دم اسبي

  از پالتو سياهش، 
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  از بوي آدامس خروس نشان،
  از بوي صابون نخل زيتون،  

  ،)كه سر تا سرش مصيبت بود(شنيد اي كه مي از موسيقي
ي گند و گوز  كه همان دايره(خواند  از اشعاري كه مي

  ، )ي من بود قاره
ي  اي كه هر روز چند بار به پنج قاره ز سفرهاي طوالنيا

  .كرد جهان مي
ري پيش گدا گودوالي افغاني،  داد زدم شك ندارم مي

ي گاو  هاي گشنه هاي آفريقايي، كُس مشنگ پاره پوره شده
بندم يه بار هم نشده بري باالي  پرست هندوستاني، شرط مي

اگارا دست و برج ايفل وايسي كيف كني، يا كنار آبشار ني
  .تو حسابي صفا بدي صورت

  .بعد ديدم صورتش سفيد شده
  . لرزد لبهاش مي

هاي قشنگش را كه يادآور اولين عشق من بود اين  دست
توانست هيچ موجودي را  جوري مثل دوتا سپر كه نمي

گفت باشه هاني، هاني،  محافظت كند گرفته بود جلوش و مي
  .خوام هاني معذرت مي
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2  
  

  آمد و رفت و رفتيم تا عمق قاره
  

دانستم چه شكلي  هايي كه من نمي رفت توي قاره مي
و بعد هم . كند بيند، و آن جا چه مي است، و آن جا چه مي

ها ديدي؟ فقط  ها چي گفتم تو اون قاره گشت و مي كه برمي
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گفت اون چيزايي كه ديدم تعريف  خنديد و مي نقلي مي
هاني، اونا ديدني هستن، هر كي بايد خودش   كردني نيستن،
  .هاي خودش ببينه بره و با چشم

كند، مرا  شد انگار مراسم مذهبي اجرا مي صبح كه مي
رفت توي اتاق خودش، و عين راوي شانكار  گذاشت و مي مي

ي امروز كه  رفت تا انتهاي قاره نشست و مي چهار زانو مي
 قرار داشت، عين ي زمين كه هيچ شك ندارم هر كجاي كره

و من هي از اين ور اتاق . ي گند و گوز خودم بود همان قاره
كردم، صبحانه درست  رفتم به آن ورش، چاي درست مي مي
خواستم خودم را با ظرف شستن مشغول كنم،  كردم، مي مي
خواستم جارو  ديدم همه را خودش پاك شسته است، مي مي

عين االغ بدبختي ي گل است،  ديدم خانه عين دسته بزنم مي
كه توي گل مانده باشد، توي آشپزخانه، توي اتاق درجا وول 

خوردم و توي دلم انگار حليم ترشيده هي به هم  وول مي
ها بزند بيرون و  ي بهشتي از توي قاره خورد، تا كي حوري مي

  . بيايد توي اين اتاق
  . ساعت، يك ساعت، دو ساعت نيم

ن بغل، توي همين براي اين كه نيم ساعت برويم همي
ي  رفت توي قاره ساعتي مي پارك نوآبرو قدم بزنيم، بايد يك 

  .ي خودش تنهايي
بستم چون كه خانم سردش  ها را مي تابستان بايد پنجره

  شد،  مي
چرخاندم تا آخرش  ي شوفاژ را مي زمستان بايد درجه
  شد،  چون كه خانم لرزش مي

 سردش كردم، چون كه خانم تابستان مثل خر عرق مي
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  بود،
زمستان تمام تنم خيس عرق بود، چون كه خانم لرزش 

  بود،
  . گرفتم  روزي سه دفعه دوش مي

ي  آمدم آمد طرفم كه دوباره بگويد، هاني از حمام كه 
ي خودم اين قده عين گُل طراوت نداره،  هيشكي مثل هاني

زنم توي صورتت كه  داد زدم دست به من بزني همچين مي
  .ت بچرخي  تا قاره هفت بار دور پنج

  .بعد ديدم صورتش سفيد شده
  . لرزد لبهاش مي

هاي قشنگش را كه يادآور اولين عشق من بود اين  دست
توانست هيچ موجودي را  جوري مثل دوتا سپر كه نمي

گفت باشه هاني، هاني،  محافظت كند گرفته بود جلوش و مي
  .خوام هاني معذرت مي

  
  
  

3  
  

  آمد و رفت و رفتيم تا عمق
  

اش انگار چيزي از آلت شكنجه با خود  ي قاره هر گوشه
  . داشت

  .كردم خودش سردش بود من بايد گرما را تحمل مي
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انداخت روي  خودش سردش بود هي پيراهن مرا مي
  .خوري هاني ام، سرما مي شانه

ام يك شير  خواستم بروم از اين كيوسك زير خانه مي
هاي پات   پاشنهترَك: داد دستم هام را مي بخرم، جوراب

  .شه هاني عميق مي
گيره،  گفت دلم از نفس كشيدنت درد مي هر روز صبح مي

  .ذاره نفس بكشي، هاني هاني، پوليپت اصالً نمي
رفت بايد  خودش نا نداشت بگوزد، يك ربع كه راه مي

هاي  كشاند تا دكتر براي ترك پاشنه نشست، بعد مرا مي مي
  .پام

ب عين كسي كه سكته خودش شبي صد دفعه توي خوا
پريد كه اگر هفتاد  باره مي كند همچين تمام اندامش يك مي

كشاند  شدم، بعد مرا مي پادشاه هم توي خوابم بود بيدار مي
كنه  هات توي خواب خيلي خس خس مي تا دكتر كه ريه

  .هاني
كشاند تا دكتر، و بعد هم  هر روز براي يك چيزي مرا مي

  . تاق عملخواست بكشاند تا توي ا مي
داد زدم اين سوراخ دماغ من سي و هفت ساله همين 

ي  جوره، اين پاهاي من چهار ساله همين جوره، اين ريه
  .هي ي من پونزده ساله همين جوري مادرجنده

  .بعد ديدم صورتش سفيد شده
  . لرزد لبهاش مي

هاي قشنگش را كه يادآور اولين عشق من بود اين  دست
توانست هيچ موجودي را  ميجوري مثل دوتا سپر كه ن

گفت باشه هاني، هاني،  محافظت كند گرفته بود جلوش و مي
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  .خوام هاني معذرت مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

4  
  

  آمد و رفت و رفتيم تا
  

ي  آمد و بغض عين يك سنده نواي عليزاده مي صداي ني
آمد نه  پير توي گلويم گير كرده بود، نه بيرون مي بي
  .دهمتوانستم آن را فرو  مي

. آورد هي ساز روي ساز مي. درست عين همان بولرو بود
ي در دار، پالتو سياه پير زن  هاي دخترهاي كوچه دم اسبي
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دوز ارمني، بوي آدامس خروس نشان، بوي صابون نخل  دست
اش بگير تا عرعرهاي  هاي عليزاده ناله زيتون، از چس

اي يارو ه هاي مولوي بگير تا مناجات شجريان، از دايره زنگي
  ...يه پاكستاني

 - ايراني-داد زدم منو گاييدي با اين پاكستاني 
  .هات افعاني

  .بعد ديدم صورتش سفيد شده
  . لرزد لبهاش مي

هاي قشنگش را كه يادآور اولين عشق من بود اين  دست
توانست هيچ موجودي را  جوري مثل دوتا سپر كه نمي

اني، هاني، گفت باشه ه محافظت كند گرفته بود جلوش و مي
  .خوام هاني معذرت مي

  
  
  
  
  

وم وم( ل  ت    )س
  

  آمد و رفت و رفتيم
  

  آري؟ گفتم راستي تو آدامس خروس نشان از كجا مي
يه هاني، من  باز گفتي؟ آدامس خروس نشان چي: گفت

  .كي آدمس خوردم
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2  
  

  آمد و رفت و
  

  .ده گفتم چرا موهات هميشه بوي صابون نخل زيتون مي
گفت صابون كجا بوده هاني، نخل زيتون كجا بوده هاني، 

ي پيش جلو چشم خودت  يه كه هفته اين همون شامپوئي
  .خريدم
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3  
  

  آمد و رفت
  

  شي؟ گفتم يه چيزي بگم ناراحت نمي
  .شم هاني گفت من هيچ وقت از حرفاي تو ناراحت نمي

ها پيش،  ، سالكردم گفتم توي تريكو مولن روژ كه كار مي
يه دست دوز ارمني داشتيم كه پالتوش درست مثل مال تو 

  .بود
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م،  گفت اين پالتو شانله هاني، از فروشگاه مگزين خريده
ت بگم خداد كرون  گي مجبورم به چون اين جوري مي

  .پولشه
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

4  
  

  آمد و
  

يه  ها، اما من از اين آهنگ پاكستاني ت برنخورده گفتم به
خورن و يه مشت  نگار يه مشت گدا گودول توش وول ميكه ا

  .آد آرن خيلي بدم مي شون در مي صدا از ماتحت
گفت واي نگو هاني، اين مشهورترين كار راوي شانكاره 
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  Oam. ام اُمه شناسنش هاني و اسمش كه دنيا مي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وم ھارم(ل  ت    )س
  

  آمد 
  

  .خورد حالم از خودم به هم مي
ترين نقصي  ها روي هر كسي كه كوچك من كه سال

ديدم  حاال مي. داشت با يك كلمه جاكش خط كشيده بودم
  .ها همين منم ي آن تر از تمامي جاكش
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دوباره تكرار كردي  گفتم دوباره تكرار كردي جاكش؟ مي
  جاكشِ كبير؟

كردم، آن هم مني كه از  توي آينه به خودم نگاه نمي
  .شدم يشه كيفور ميي خودم هم ديدن چهره
گفت خشونت نكنين آقاي سردوزامي، شنيدن  وقتي مي

كردم كه تك است و  ش افتخار مي اسم خودم كه هميشه به
  .كرد دومي ندارد، دچار تهوعم مي

ما، من و تو، : توانستم بخوانم كه ديگر هيچ وقت نمي
  ...ايم انسان را رعايت كرده

 كه توي گلوم ي كلفتي زدم بيرون با سنده از خانه مي
سپردم تا مگر با روشنايي،  خودم را به خورشيد مي. مانده بود

  . ام كند اش پاكيزه گرما، انرژي
سپردم تا آبشاروار بر تنم ببارد و از  خودم به باران مي

  . ام كند كثافت من پاكيزه
  ديگر هوا مال من نبود،
  زيبايي مال من نبود،

 پارك مال من هاشان توي لبخند كودكان و جيغ و بازي
  نبود،

  پارك،رنگ و قشنگ  نيمكت چمن
  ها مال من نبود، و آواز دلنشين پرنده

  .زدم حالت تهوع داشت و زمين از اين كه روش قدم مي
  

گفتم تو كه يه عمري با من زندگي كردي، چند روز 
هات ببينيم چي به  ام روش، چند روزي بيا با نازي ديگه

 كرد كه انگار صد سال و او آمد، و همچين بغلم. چيست
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عاشق است، و بعد از سه روز ديد چي به چيست، و بعد از 
ي خودش، از بس كه هي در  ي تنهايي سه روز رفت توي قاره

در را كه . به هم كوبيدم، از بس كه هي پنجره به هم كوبيدم
پنجره را كه به هم . خنديد زدم نقلي نقلي مي به هم مي

 وقتي پرينتر را زدم زمين، بلند .خنديد زدم نقلي نقلي مي مي
: ام و نقلي هر چي نقل توي وجودش داشت ريخت توي خانه

  .خشونت نكنين آقاي سردوزامي
بعد انگار كه ورد بخواند همان طور كه چمدان كوچولوي 

دارش را كه يكي دوتا زيرپوش و شورت توش بود روي  چرخ
ت شناسم كرد، مي بندش را تكرار مي كشيد ترجيع هال مي
شناسم،  تو مي اللهي شناسم، داداش حزب خودتو مي هاني، 

. شناسم تو كه نقاش بود مي شناسم، اولين عشق مادرتو مي
شناسم، آواز قشنگ  ديگه عرضم به حضورت كبوتراتو مي

تو كه بعضي وقتا خيلي ناز  شناسم، پلنگ خانوم سورتاتم مي
  .كشي هاني دونم چي مي مي. زنه حرف مي

  
يه عمر و سه روز با من زندگي كردي، چند گفتم تو كه 

و او . ام روش، بذار بفهميم مشكل چي به چيست روز ديگه
آمد، و از در كه وارد شد همچين بغلم كرد كه انگار صد سال 

به  عاشق است، و هنوز يك هفته نشده، ديد مشكل چي
ه، و هنوز يك هفته نشده رفت، از بس كه سيب ي چي

نان كپك زده از توي يخچال آوردم و گنديده، هويج گنديده، 
وقتي سر ميز صبحانه نان توي دستم را . هي نشانش دادم

اش  ام، فنجان قهوه محكم كوبيدم روي ميز و فنجان قهوه
پاشيد روي او، بلند و نقلي نقلي هر چي نقل توي وجودش 
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  .خشونت نكنين آقاي سردوزامي: ام داشت ريخت توي خانه
ند همان طور كه چمدان كوچولوي بعد انگار كه ورد بخوا

دارش را كه يكي دوتا زيرپوش و شورت توش بود روي  چرخ
شناسمت  كرد، مي بندش را تكرار مي كشيد ترجيع هال مي
شناسم،  تو مي اللهي شناسم، داداش حزب خودتو مي هاني، 

. شناسم تو كه نقاش بود مي شناسم، اولين عشق مادرتو مي
شناسم، آواز قشنگ  راتو ميديگه عرضم به حضورت كبوت

تو كه بعضي وقتا خيلي ناز  شناسم، پلنگ خانوم سورتاتم مي
  .كشي هاني دونم چي مي مي. زنه حرف مي

  .خورد و من حالم از خودم به هم مي
ترين نقصي  ها روي هر كسي كه كوچك من كه سال

ديدم  حاال مي. داشت با يك كلمه جاكش خط كشيده بودم
  .ها همين منم ي آن تر از تمامي جاكش

كردم، مني كه از ديدن  توي آينه به خودم نگاه نمي
  .شدم ي خودم هميشه كيفور مي چهره

ما، من و تو، : توانستم بخوانم كه ديگر هيچ وقت نمي
  ...ايم سان را رعايت كردهان

ي كلفتي كه توي گلوم  زدم بيرون با سنده از خانه مي
سپردم كه تا مغز استخوانم  خودم را به سرما مي. مانده بود

نفود كند تا شايد كثافتي كه در تنم جاري بود دست كم از 
  . سرما منجمد شود

سپردم تا شايد اليه اليه اين كثافتي را  خودم را به باد مي
ه در وجودم بود از تنم جدا كند، ببرد، بيندازد توي ك

  .ي خودم  اجداديي ي هاي همان قاره مرداب
ي زمستان كه هميشه روح مرا  ديگر هواي خنك و پاكيزه
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  داد، مال من نبود، صفا مي
  زيبايي مال من نبود،

هاشان توي پارك مال  بازي لبخند كودكان و جيغ و برف
  من نبود،

 و سول سورت سياهي كه در نيمكت سفيد پارك
ي شمعي  درخشيد و نوكش انگار شعله اش مي سفيدي

  قشنگ بود مال من نبود،
ي زيباي يك دستش را با هر  و زمين از اين كه سفيدي

  .كردم حالت تهوع داشت دار مي قدم لكه
  

خود درها رو به  گفت بي اول عين دخترهاي شيطان مي
زني، هاني،  و به هم ميها ر خود پنجره زني، هاني، بي هم مي

  . رم خودت گفتي بيا اومدم، تا نگي برو، نمي
ريخت توي   مي اما بعد از چند روز كه هي نقلي نقلي نقل

داشت با بوي آدامس و  ام، چمدان بزرگش را برمي خانه
بندش و لبخندش  صابون و دوتا دم اسبي و پالتوش، و ترجيع

: افتاد داد راه مي كه تمام ابتذال وجود مرا به من نشان مي
  .رم هاني من مي

  
  نه آفتاب،
  نه باران، 

  نه باد،
توانست از گند  ي اين خاك نمي نه سرماي منجمد كننده

  .ام كند و گُه جاري در تنم پاكيزه
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  ام ديگر مال من نبود، خانه
  ام مال من نبود، ها پشت پنجره سهرههاي  هه هه، چي چي

ال مرا به من نشان دويدن كبوترها پشت پاهام فقط ابتذ
  .داد مي

ها و  هايم را فقط با نگاه كردن به پرنده من كه دلتنگي
كردم، توي كوچه   مي هاي زيباي كپنهاگ چاره كودكان و زن

ها ديگر مال من  رفتم و هيچ كدام از اين و خيابان راه مي
  .نبود

  ديگر شعري زيباي هيچ شاعري،
  ي زيباي هيچ آهنگ سازي، موسيقي
  .اي مال من نبود اي دلنشين هيچ نوازندهه و زخمه

  
شد توي  ام جاري مي آمد تمام گند و گوز قاره وقتي مي
  .ي خونم قطره قطره

ام با رفتنش   رفت تمام پاكيزگي و زيبايي هستي وقتي مي
  .گرفت بوي گند گُه و گوز مي

  ي من،  ي مادرجنده از انتهاي قاره و مولوي
  ي او،   قاره از انتهاي

  :شد ي خودش داريه زنگي به دست وارد مي  قاره هاياز انت
  آن نفسي كه با خودي 

  يار چو خار آيدت
  خودي  وان نفسي كه بي
  يار چه كار آيدت؟
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ھارم   ل 
 

شوند به مشروب و حشيش و  هايي كه تا دلتنگ مي از آدم
  .خورد برند حالم به هم مي بنگ و منگ پناه مي

كنند  شوند يكي را پيدا مي  تا دلتنگ ميهايي كه از آدم
  .خورد اش حالم به هم مي شان را بريزند روي شانه تا دلتنگي
كنند كه  شوند هر كي را پيدا مي ها كه تا دلتنگ مي از آن

  .بچپانند توش و به آرامش برسند
  ...ها كه يكي را كه بچپاند توشان و به آرامش از آن

  .رفت يتوي كوچه زمين از زير پام در م
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  .رفت توي خيابان زمين از زير پام در مي
  .هيچ چيزي زيبايي توي كوچه و خيابان مال من نبود

 رفتم توي .اي كه آن هم مال من نبود برگشتم به خانه
داد، در را بستم و روي همان  اتاق او كه هنوز بوي او را مي

همان طور چهار زانو نشستم . نشست مبلي نشستم كه او مي
  .نشست كه او مي

نشستم و عين خودش، عين راوي شانكارش، كف دست 
هاست رفتم  هاي بسته كه بازترين چشم بر كف دست با چشم

اي شمال و جنوب و مشرق و  اش كه عين هر قاره توي قاره
  .مغرب داشت

سالني بود يك ... دانم شمال بود يا جنوب يك جا كه نمي
  . كردند مشت بچه توش بازي مي

توي اتاقي ... انم شمال بود يا جنوبد يك جا كه نمي
اش  دختركي شش ساله كنارش نشسته بود و از ناپدري

كند و وقتي  گفت كه گاهي در نبودن مادرش با او چه مي مي
 kusseگفت و از   ميPikجا كه دقيق بايد از  رسيد به آن مي

  .شد هق هقِ تمام كودكان معصوم توي اتاق منتشر مي
 هال كشيد و لبخند زد و گفت و او كه چمدانش را روي

  .گرفت رم، سر دخترك شش ساله را روي سينه مي من مي
  .جا اتاق فراوان است اين

  .اين جا از اين كودكان فراوان است
ي ديگري  اين جا هم همان فالكت است كه در هر قاره

  . همان، همان
  

اي شرق و غرب و شمال و جنوبش داراي ساز  اما هر قاره
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دانم شمال  اش كه نمي ي ديگر قاره  گوشهدر. مختلف است
ي بزرگي است رو به دريايي كه البد  خانه... است يا جنوب
ي رؤياي درياي مديترانه است و توي يكي از  برايش پر كننده

 ي كند كه دشمن انرژي هايش دانشمندي زندگي مي اتاق
منفي است و عين هر دانشمند ديگرِ ژني كارش را از 

  . رده است، از چهارده سالگينوجواني آغاز ك
تقصير من نيست اگر اسمش محمد است و نگاهش 

  . يادآور نگاه مهربان حضرت محمد مادرِ من است
تقصير من نيست اگر تنش بوي محمد روزها در غار حرا 

  .دهد مانده مي
  .موهاي سر و صورتش چند روزه است

  .لباس تنش چند روزه است
با ورود . شود اش تمام مي روزهو با ورود حوري دور چند 

دهد، و بوي صابون  حوري كه بوي آدامس خروس نشان مي
گويد  مي... اش اش روي سينه نخل زيتون و دوتا دم اسبي

و . كني، هاني ي منفي منتشر مي محمد جان داري انرژي
گويد ببخشين  خورد، لرزشي خفيف و مي محمد تكاني مي

دود طرف حمام، تا   و ميمامان، ببخشين آقاي سردوزامي،
زني كه معشوقه و خواهر و مادر من است دقايقي بشود 

اش را  معشوقه و خواهر و مادر او و تن بيست و سه ساله
شستشو دهد، و موهاي سر و صورتش را آرايش كند و تمام 
عطر وجودش را به او دهد، تا وقتي كه از حمام بيرون آمد 

داي كچل، قشنگ، و آدم تر شبيه يك بو بشود محمدي بيش
را به ياد اُم بيندازد كه مال راوي شانكار است و تمام دنيا 

  .شناسندش مي
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ي او، درون  اي از قاره اين جا كه ايستاده بودم در گوشه
اي منحصر به  ي او كه خودش قاره اي بودم درون قاره قاره

  .فرد و تنها بود
  .رسيد يي حوري م هاي بانكي هاي اين قاره از وام هزينه

هاي  خانه هايي كه در اتاق بود از كتاب اوراق روزنامه
  . مختلف كش رفته شده بود

هاي مختلف هم از   اوراق كنده شده از كتاب
  .هاي مختلف شهر، بعله، به همچنين خانه كتاب

كاغذهايي كه سراسر كف اتاق، روي مبل اتاق، روي 
ط خاص ي جلوي پنجره آشفته بازاري ساخته بود كه فق هره

هايي كنده يا  اتاق يك دانشمند اين جوري است، از دفترچه
  . خريد گاهي كج و كوج بريده شده بود كه مادرش براش مي

ي اين اتاق بزرگ رو به ساحل بود كه سيصد متري  پنجره
  . سريد جلوتر آب بود و دريا بود كه نگاهت مي

 تمام و كامل بود و به قول شاملو  اين اتاق از آشفتگي
ي كف اتاق تا باالي ديوار رو برو  آشفتگي. يچ كم نداشته

با (هاي روزنامه  هم خود را كشيده بود با همان تكه
زد تا  ي كودكان مي تر به نقاشي هايي كه بيش نوشت حاشيه

هاي كتاب  ، با همان بريده)هاي دانشمند بزرگ ما يادداشت
ي  هاي شخصي ، با همان يادداشت)نوشته شده حاشيه(

مند بزرگ ما كه عين هر دانشمند ديگري در دانش
تر  جا چيزهايي نوشته كه نه بيش جا آن هاش اين حاشيه

سراسر ديوار آن قدر باال كه دست جواني . نقاشي شده بود
 برسد، پر از ي ديالق صد و هشتاد سانتي بيست و سه ساله

و . كاغذ بود چسبيده به ديوار با سنجاق و پونز و چسب
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ها و اوراق  نوشته ي دست يستاده بود در زمينهطور كه ا اين
ها، فقط همان دانشمندي بود كه فقط او، فقط خود  كتاب

الغر و ديالق، با صورتي كه انگار ي  محمد حوريخود او، 
استخوان خالص بود و فقط پوستي بر سطح آن كشيده شده 

هاي الغر و كشيده، از  كرد و انگشت از آن محافظت مي
 آن سوتر، دراز، خيلي دراز، كه وقتي حرف كشيدگي هم

داد انگار كه تك تك حروف، تك  زد هي مدام حركت مي مي
زد بيرون نه از  هاي او مي تك كلمات، از حركت انگشت

  .دهان
.  چي يعني همه. شه آقاي سردوزامي  دنيا تقسيم مي-

اينا رو . همه چي. شه سه قسمت مي. كنه چي فرقي نمي
. ت، درسته مامان؟ اما حاال ديگه قبول كردهمامان قبول نداش

. تر شايدم بيش. چند ساله مامان؟ پنج سال؟ طول كشيدها
اين . دونم من فقط راجع به اين چيزا مي. دونه مامان بهتر مي

من فقط با . سه قسمته ديگه. ها اين كاغذ پاره. سه تا
مثبت و . ي من فقط منفي و منفي مسئله. ش كار دارم منفي
مامان چند سالمه حاال؟ .  از چهارده سالگي تا حاال.منفي

وقت زياده آقاي . كنه فرقي نمي. بيست دوتا؟ بيست و سه
تموم دنيا رو .  سمج، سمج من. رسم مي. زياده. سردوزامي

فهمن  نمي. خود عموها. ، پسر عمو قاره قاره پسر خاله. حريفم
مكاري وگرنه ه. فهمن هيچي نمي. هاي بيچاره گوساله. اصالً
. كردن رم باور نمي  زيردريايي. كنن يعني باور نمي. كردن مي

اگه بيل گيت بيفته تو دست و . كامپيوتر. هواپيما. موشك
هر . خواد چه كار بكنه گفت مي اگه مي! واي واي واي. پاشون
. منفي و منفي. به همين سادگي. غش غش غش. هر هر
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هيچ . نفيي م آرامش نداره انرژي. ي منفي ش انرژي همه
ولي وقتي ساخته شد، چي؟ همه انگشت به دهن . شون كدوم
خودتون كه . توي هر اتاقي يه دونه كامپيوتر. مونن مي
حاال چي؟ . دونين آقاي سردوزامي، اول دو مگابايت بود مي

شون  حاال همه. بزن بريم. گيگا گيگا گيگا بايت. اوووو، وه
. سازا ترين فيلم بزرگ. ها پسر خاله. پسرعموها. كنن عشق مي

برّه  مي. ت فرسته توي معده دستگاه مي. ترين بيمارستانا بزرگ
هي . كنن مسخره مي. بزن بريم. تموم شد. بفرما. دوزه مي

سوزه كه  دلم مي. سوزه اما من دلم مي. ي منفي انرژي
همه به هم . شون تبديل بشه ي درون دونن اين منفي نمي

بدون اين كه . دوزاميفهمن آقاي سر نمي. كنن منتقل مي
. عين اون حيوون دريايي. كنن هي تكثير مي. بفهمن يعني

. گه بلند شو برو دنبال كار و زندگيت چي بود مامان؟ مي
تر؟ مامان راش نداد  كار از اين بزرگ. ديگه راش نداد مامان

. فرار فرار كيوت. كيوت بود. ترين كاري كه مامان بزرگ. ديگه
. دونه مامان مي. آقاي سردوزاميمن نگران هيچي نيستم 

هفتاد ساله مامان؟ من تازه رفتم تو بيست . عمر متوسط آدم
هر . اوووووو، وه، يه عالمه عمر دارم. آره ديگه مامان. و سه

. كار يعني هر چي. در راه همين هدف اصالً. چي دلت بخواد
. خورم به خاطر مامان غذا مي. هيچي ديگه مهم نيست

. كامپيوتر. كتاب.  من خروار خروار كاغذغذاي. ي من معده
.  منفيي دست انرژي هم. اذيت كردن. شه نخورم اذيت مي

. اين ديگه. ربطه ولي بي. گه اين بلبشو هم همونه مامان مي
شما . شما اينو به مامان بگين. كاغذ و كتاب و يادداشت

يه پرده . مثبت. مثبت. كه كارتون با نوشتنه. تونين مي



 

 

64 

پسر عمو . هر كي بود. اومدن تو يه راست مي. ركشيدم جلو د
گن  ي آدمو چي مي آزادي. كنن بعدم شروع مي. خاله همسايه

هاش عين  چشم. مامان؟ عموم دهنش عين گوساله واز واز
فرار كيوت . ترين كاري كه مامان كرد كيوت كيوت بزرگ. گاو

پنج سال . ي مثبت ش انرژي همه. مامان؟ ديگه منم و مامان
فقط منفي بود . شوخي نيست. كشيد تا تونست مامانطول 
گذاشتم منو عين بوداي . حاال ديگه خيلي كيوت شده. اولش

يه . ي مثبت حاكميت انرژي. مهم هدفه. خودش كچل بكنه
جون سختي . ش خواد همه لجاجت مي. دنياي كيوت كيوت

تو نروژ با .  ساده نبود كار ساده. همين مامان. خواد مي
شه آقاي  آدم خفه مي. ي منفي هي انرژي. روژيهاي ن بچه

. خيال عمر آدم گفتم بي. تونست بفهمه مامان نمي. سردوزامي
شستم و  مي. رم گفتم من راه خودمو مي. متوسط عمر

هر آدمي . مامان باالخره مثبت شد. ي خودم رفتم تو قاره مي
. خواست جون سختي مي. كرد مامان قبول نمي. س يه قاره

ي  ها انرژي بچه. ي خودم من توي قاره. زد  ميمعلم حرف
. جواب سئواالت امتحان. ي خودم بدو توي قاره. منفي

خنثي . همين و همين. بفرما تموم شد. دنياست و دوتا انرژي
اول فكر كردم با موسيقي . مثبته كه مثبته. مهم نيست

سه سال . نشد نشد. شكست شد آقاي سردوزامي. شه مي
هزار . شي خوورد مي.  عصبيت زياد دارهگمونم آره مامان؟

. گيره ي منفي سراپامو مي انرژي. روز و روز و روز. دفعه يعني
يه . لشكر لشكر. ي منفي سپاه سپاه انرژي. در افتادن همينه

عين . مرز نداره آقاي سردوزامي. همين جوري. عالمه نفرات
 خيلي. چي بود مامان؟ يه كاسه ماست. سازه اونه كه دوغ مي
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ي عمو پسر  خنده. اما مقابلش درياي آدم منفي. كيوت كيوت
همسايه پشت . غش غش غش. هر هر هر . عمو خاله همسايه

ساز روي . هاي نفهم گفتي بولرو چي بود مامان؟ آدم. همسايه
اما يه روز چشم باز . غش غش غش. هي روي روي ساز. ساز
ي  بيل گيت با كاسه. درياي دوِغ دوغ سفيد. كنن مي
ي دنيا توي  خونه ترين كتاب بزرگ. ي زنده نمونه. استشم

گفتم مامان درس . همين يه چس. همين يه چس هارديسك
اوورت . ي مثبت ش انرژي همه. جون سختي. خوام نمي

نُه سال . خواد ها گفتن اين درس نمي معلم. يه خيلي. اوورت
  ... چند ساله مامان؟. در مقابل متوسط عمر. خيلي زياده

  
  
  
  
  

3  
  

  .اش و هي نگاه كردم رفتم توي قاره
اش گذاشته بود و  به دختر كوچكي كه سر روي سينه

  .كشيد معصوميت تمام كودكان را ضجه مي
  .اش و هي نگاه كردم نشستم توي قاره

  به پسر دانشمند يكه و تنهاش،
  اش كه پر از كاغذ معما بود، به اتاق آشفته
  :توانم گفت چ كالمي نميي نگاهش كه با هي و به مهرباني
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 ي كنيم، نه مامان؟ حذف انرژي  من و مامان يه كار مي-
بعض هيچي . آد به كار نمي. مامان از يه نفر دو نفر. منفي
خيلي كيوته، نيست . كلّي. خوام نابودش كنم من مي. خُب

  »آقاي سردوزامي؟
  .شه تر نمي گفتم از اين كيوت

تر  تم از اين كيوتهاي مهربانش نگاه كردم و گف به چشم
  .شه نمي

تر  ي اتاقش نگاه كردم و گفتم از اين كيوت به آشفتگي
  .شه نمي

اش،  ي استخواني خواست سرم را بگذارم روي شانه دلم مي
ي خود من بود و براي تمام  ي حوري، كه شانه روي شانه

ي سر زمينم همچين كيوت كيوت  دانشمندان از كف رفته
  .يك دلِ سير گريه كنم
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يعني هر وقت . م من برخالف تو خوب زندگي كرده
ي  زندگي. م بينم خوب زندگي كرده گردم به زندگيم مي برمي

من دو قسمت داره، پيش از انقالب و بعدش يعني از سال 
اگه .  كه پسر عمومو اتفاقي گرفتن و الكي اعدام كردن58

 به خاطر اينه كه تا هفده سالگي تونم نفس بكشم هنوز مي
تونم بگم هيچ مشكلي  تقريباً مي. قشنگ زندگي كردم

حتي مشكل . يعني خُب مشكلي كه مشكلي باشه. نداشتم
تا قبل از اين كه پسر عمومو اعدام كنن . ام نداشتم جنسي

. دونستن ام مي پدر مادرم. خيلي راحت با هم رابطه داشتيم
. ي رياضي و زبان انگليسي بير رشتهپدرم د. مادرم پرستار بود

كرد و همون جا ازدواج  خواهر بزرگم تو امريكا تحصيل مي
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يادم . اومد پيش ما كرده بود و سالي، دوسالي چند روزي مي
هست اولين كتاب راجع به مسائل جنسي رو توي يازده 

اين جوري هم نبود . كتابو خواهرم برام آورد. سالگي خوندم
مادرم فقط كتابو گرفت نگاه كرد و .  منكه يواشكي بده به

قدرا خوب نبود، اما تونستم به  م اون هنوز انگيسي. داد به من
بعد براي پسر عموم كه بهترين . كمك ديكشنري بفهممش

ما با . كردم ي من و بهترين دوستم بود تعريف مي بازي هم
ش  اين جوري نبود كه پدر مادرم همه. هم راحت بوديم

عمو و زن عموم اُمل نبودن، اما مثل پدر . نمواظب ما باش
اومد  تر اون مي مادرم باز و راحت نبودن، به همين دليل بيش

كرد  مادرم فقط گاهي چيزهايي رو كه فكر مي. ي ما خونه
هاي عمومي كه راجع به  همون حرف. گفت م بگه مي بايد به

پدر مادرم از همون . يه رابطه بايد به يه دختر جوون گفت
يادم . دادن گي توي همه چيز به من اعتماد به نفس ميبچ

هست بعد از خوندن اون كتاب از خواهرم باز هم كتاباي 
وقتي . ام برام فرستاد اون. تري توي اون زمينه خواستم بيش

ي جنسي   ساله بودم تقربياً همه چي راجع به رابطه سيزده
ن به همين خاطر توي چهارده سالگي مثل يه ز. دونستم مي

پسر عموم با اين كه . با تجربه راحت با پسر عموم خوابيدم
كرد  ش فكر مي همه. هجده سالش بود خيلي نگران شده بود

ما همديگه رو دوست داشتيم و قرارمون . حاال چه كار كنيم
شو گرفت با هم زندگي كنيم،  اين بود كه وقتي اون ليسانس

الن و بهمان با اين همه اون خيلي نگران شده بود كه نكنه ف
اين قدر راحت كه . من سه روز بعدش به مادرم گفتم. بشه

. انگار مثالً بگم مامان من رفتم يه فالوده خوردم و اومدم
چند دقيقه رفت . مادرم يه كمي جا خورد، ولي تغير نكرد

هميشه اين جور وقتا همين (توي اتاق خودش، در رو بست، 
بريم توي پارك يه بعد اومد بيرون و گفت .) كرد كارو مي

. زديم تقريباً دو سه ساعت با هم حرف مي. كمي قدم بزنيم
يه كمي نگران شده بود، اما به . مامانم خيلي با شعور بود

ي بكارت و اين  جاي اين كه هول كنه و فوراً بره سراغ قضيه
ش با  از رابطه. ي خودش گفتن چيزها، شروع كرد از زندگي
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زد كه  ن قدر رفيقانه حرف مياون قدر صميمانه، او. پدرم
خب . گفتم مو با پسر عموم براش مي ام هي جزئيات رابطه من

كنيم  خودش ديده بود كه چه جوري عاشقانه به هم نگاه مي
. ريم توي اتاق من آد باالخره يه مدتي مي و هر وقت اون مي

. گي باشم تنها چيزي كه گفت اين بود كه بايد مواظب حامله
اون . هم يه سفر رفتيم آمريكا پيش خواهرمماه بعد هم با 

جام اولين كاري كه كرد منو برد دكتر و برام يه آيدي خريد 
و تنها چيزي هم كه گفت اين بود كه يادت باشه، براي آزاد 

  .شو بپردازه زندگي كردن آدم بايد قيمت
. شنيدم اي بود كه مدام از زبون پدر و مادرم مي اين جمله
تم ازدواج كنم پدرم همين جمله رو تكرار خواس وقتي هم مي

شوهرم اصالً به . خُب تقربياً با انتخاب ازدواج كردم. كرد
هايي بود كه يه  از اين بچه حاجي. خورد ي ما نمي خونواده

دليل اصلي ازدواجم . آرن كمي هم اداي مدرن بودن در مي
قدرها خوب نبود كه  مون اون وضع. اين بود كه بيام خارج

ترين چيزي كه به من  پدر مادرم مهم.  مستقل بيامبتونم
سِر ازدواج هم گفتن زندگي . داده بودن اعتماد به نفس بود

هر چي فكر . شه، خودت تصميم بگير تو به خودت مربوط مي
تونم  كردم ديدم من توي اون گنه و گُهي كه جاري شده نمي

پسر عمومو همون سال اول انقالب الكي الكي . زندگي كنم
يا . تقريباً دو سالي بود كه خونه نشين بودم. عدام كرده بودنا

خوندم يا با اشعار مولوي، حافظ و كي و كي،  انگليسي مي
ي پدرم كه يه اتاق دو  خونه كتاب. كردم خودمو مشغول مي

پدرم هيچ وقت . ترين جاي دنيا بود در سه بود برام دلچسب
 به چيزي تظاهر هيچ وقت. آورد از اين اداهاي عرفاني در نمي

حتي . كرد هيچ وقت چيزي رو به آدم حقنه نمي. كرد نمي
دونم ديگرون از  من نمي. هايي رو كه دوست داشت كتاب

ها  دونم عرفان و اين حرف اصالً نمي. فهمن مولوي چي مي
يادمه . اما من از مولوي رهايي و آزادگي آموختم. يعني چي

: شه ي شروع مياولين شعري كه از مولوي خوندم اين جور
ي بال را بر عشق  باز آمد آن مغنّي با چنگ ساز كرده، دروازه

رم، همين شعر  كنم و مي وقتي گفتم ازدواج مي. باز كرده
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  . زد توي ذهنم چرخ مي
گمونم من از اولين دخترايي بودم كه بعد از انقالب 

وقتي با مادرم راه افتاديم بريم، پدرم كه . جاشو دوخت اون
رم براش توضيح داده بود، اومد بغلم كرد، بوسيدم، حتماً ماد

كني احساس  گفت هيچ وقت به خاطر اين كاري كه مي
براي آزاد زندگي كردن، و من گفتم آدم بايد . شرمندگي نكن

شو بپردازه و براي اولين بار توي بغل پدرم با درد گريه  قيمت
  . كردم

 مرد شوخ و شنگ و. كارهاي مادرم بود دكتره از هم
ارمني بود و عاشق مادرم بود و پدرم هم . محشري بود

امكان نداشت . از اون آشغال ماشغاال نبود البته. دونست مي
اما جلوي پدرم هي از . مون كه پدرم نيست وقتي بياد خونه

البته خيلي لطيف و خيلي . كرد هاي مادرم تعريف مي زيبايي
ي  ي خونهفقط هم وقتي كه تو. كرد آقا منشانه اين كارو مي

توي محل كار يا جاهاي ديگه چنين كاري . خودمون بود
ي شادي و دردشو  انگار عاشقي بود كه هي زيبايي. كرد نمي

وقتي از مادرم . داد اي كه پدرم بود نشون مي به عاشق ديگه
گرفت كه  كرد پدرم حالت باشكوهي به خودش مي تعريف مي

ه نفر زيباتر تا ي اون س از رابطه. خُب معلومه چون همسر منه
ي باور نكردني  ي دوستانه، عاشقانه يه رابطه. م به امروز نديده

مادرم . تاشون عمري گذشته بود درسته كه از هر سه. بود
ام كم و بيش هم   سال و اون44سي و نه سالش بود و پدرم 

شون در عين اين كه خودشو  اما انگار هر كدوم. سن پدرم بود
  .كرد تاي ديگه رم به هم متّصل ميچسبوند، دو به ديگري مي

اين حال و هوا، اين وصل كردن، اين متصل بودن براي 
متصل است او معتدل : من فقط تو خوندن اشعار مولوي بود

   ...است او
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  .و رفاقت بازگشته بود
  .و كلمات بازگشته بودند

  .اي كه پيش آمده بود ديگر خالي نبودم در وقفه
شوم و او شاد بود كه دوران  شاد بودم كه از او پر مي

احساس رفاقت آن . اي تمام شده خالي شدنم فعالً در وقفه
كردم كه مادر من  قدر عميق شده بود كه گاهي قاطي مي

كرد و  از بس كه مهرباني مي.  است يا خواهرم يا معشوقه
  . آورد مهرباني را به ياد من مي

  . شدم پاكيزه ميشُست و هي  تنم را مي
  . اي كه بود تر از پاكيزه شستم و پاكيزه تنش را مي

پوستم را عين يكي از كودكانش با روغن زيتون جال 
  . داد مي

  . كردم ام نوازش مي پوستش را با تمام مهرباني
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  .خودش را به من سپرده بود با تمام بود و نبود خود
 .ام را به او سپرده بودم ي مسخره خودم و هستي

  . ام كردم باالخره پيروز شده احساس مي
عشق چيست؟ رفاقت يعني چي؟ همين كه يكي را زالل 

  . بودم برام كافي بود ديده
 بودم درد را پس  همين كه كنار يكي به اوج زاللي رسيده

  . زد مي
كردم اين يكي بيش از معشوقه است و بيش  احساس مي

من اصالً هاي من و رفقاي  معشوق و معشوقه. از رفيق هم
ها يكي شوم، اما با او  توي موقعيتي نبودند كه بتوانم با آن

  .بدون فاصله بودم و او با من بدون فاصله بود
  . كردم خواهر من است احساس مي

تر از اين كالمي نداشتم كه او  زيباتر از اين برايش، مهربان
  . خواهر من است

ك تكيه كالم او هاني بود، تكيه كالم من آبجي، كه ي
دادم   بود و توي هر موقعيتي با لحني كه به آن مي كلمه
  .شد اش عوض مي معني

  گفتم آبجي؟
هاي برادرش  و او درست عين خواهري كه به بازي

  .آشناست گفت جوونم
  ؟ي ي ي گفتم آبجي

  .گفت جووووووونم
  هايش گذاشتم؛  هام را روي لب و لب

  آبجي؛ 
  داد؛  و دهانش عطر دهان خواهرم مي

  ايش عطر موهاي مادرم، و موه
  و مكيدنِِ لذت انگار انتها نداشت؛ 
  و غرقاب زيباي رنگ بود و رنگ، 

  شد،  كه در هم مي
  شد،  و بر هم مي

  و انتها نداشت؛ 
  شد از اين همه اوج و  و آدم ذليل مي
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زني و هي با انگشت  اين حقارتي كه تو ازش حرف مي
ش از اين كه مخصوص ايراني جماعت دي بي نشونش مي

به . ايراني و دانماركي و آمريكايي نداره. باشه، مخصوص آدمه
ش،  نظر من اشكال اينه كه تو زوم كردي روي بخش ايراني

مثل عشق و . زاده چون حقارت و بزرگواري مخصوص آدمي
معلومه اگه . عدالتي نفرت، مثل تجاوز، مثل جنايت، مثل بي

اگه . شن رنگ مي ها بي ص نكنيم، بزرگواريها رو مشخ حقارت
اما در . بازه عدالتي رو مشخص نكنيم عدالت رنگ مي بي

ترين كار  شه كرد، يعني ابتدايي نهايت تنها كاري كه مي
اي وجود  كنم راه ديگه من فكر نمي. هاست شناخت اون
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ش در نهايت مجازاته كه باالترين  راه ديگه. داشته باشه
  . اعدامه  يا حكمش حبس ابد مرحله

شه كه در كنار كارم، گاهي كه فرصتي به  دو سالي مي
يعني . كنم ي تجاوزكارها كار مي آرم روي پرونده دست مي

دونه با اين  خُب آدم نمي. اش ديدم بايد رفت سراغ سرچشمه
هاي  اي كه به شكل ي پنج ساله، هشت ساله، ده ساله بچه

 داري درد اينو .شه چه كار كنه ش تجاوز مي مختلف به
. بيني يكي ديگه از نفس افتاده وارد شد دي مي تسكين مي

تازه . آد تو ته كه نفر بعدي از در مي هنوز سر اين روي سينه
  . كنه ها هم يه تجاوزكار قد علم مي گاهي بين همين
شصت و چهار سالش . كردم ها صحبت مي با يكي از اين

تر پنج ساله تجاوز به يه دخ. پنج سالي توي زندون بود. بود
. كني ش باور نمي تا نبيني. كرده بود و بعد هم كُشته بودش

شدي  عين يك دالون پر پيچ و خم بود كه وقتي واردش مي
هي بايد كورمال كورمال . شدي هاش گم مي توي پيچ و خم

رسيدي به  رفتي، و دست آخر، توي عمق اون دالون مي مي
  .هاي كوچولوي تجاوز شده همين بچه

تونم  جز اين باشه اصالً نمي. ام من خيلي به خودم مسلط
از زندون كه اومدم بيرون، . ها بكنم كاري براي اين جور بچه

  .ريختم اختيار اشك مي توي تاكسي همين جوري بي
گرده به  كنم و شك ندارم كه همه چيز برمي من فكر مي

كودكي پايه و اساس جسم و ذهن آدم، بنياد . كودكي
  . سازه دمي رو ميي آ وجودي

مولوي، حافظ، . من هر چي كه دارم از كودكيم دارم
ها، هر چي كه توي من مونده و مانع شكستنم  عشق به آدم
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. م زندگي كردم شده مال همون هفده ساله كه كنار خونواده
دي به كلّ فرهنگ  ي اين گند و گُه ايراني رو ربط مي تو همه

شه،  خودت جزو مخلفاتام به قول  مولوي. و تاريخ اسالمي
شايد براي اين كه به اين . بينم ولي من اين جوري نمي

من توي بدترين لحظات . تونم اين كارو بكنم سادگي نمي
ريخت به  زندگيم وقتي گند و گُه از قد و باالي شوهرم مي

همين حاال هم . بردم بردم، به حافظ پناه مي مولوي پناه مي
ي  پناه به درموندگي اي بيه وقتي كنار پسرم يا همين بچه

زار  مثل اين كه توي لجن. برم ها پناه مي رسم به اين كامل مي
به يك گل زيبا نگاه كنم، مثل اين كه تو تاريكي به يه 

زارش  اگه اين گُل رو از من بگيري فقط لجن. ي نور روزنه
مونه، اگه اين روزنه رو بگيري فقط تاريكي  برام باقي مي

  ...مونه مي
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  .ي خودش ي تنهايي دوباره برگشته بود توي قاره
  .ي حوري جاي او نبود توي قاره

اي از بوي آدامس خروس نشان بود  حوري را كه مجموعه
و صابون نخل زيتون و دوتا دم اسبي، و مولوي و آن همه 

  .اي كه با او بودند تاب نياورده بود كودكان در هم شكسته
حاصلش را  بار بي ه محمد حوري را، تالش اندوهنگا

  .نتوانسته بود تاب بياورد
ها  گويند سارت، انگليسي ها به اين خصلت مي دانماركي

  .شود همان حساس گويند سنسيتيو، كه به زبان ما مي مي
  .است شايد به اين دليل كه رشد نكرده 

  .شايد به اين دليل كه اجق وجق رشد كرده است
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ق اعتقاد دارد نه به رفاقت نه به خدا با صد و  نه به عش
ي پيغمرهاش، اما از خودش  بيست و چهار هزار تريلي

ي  ايستد از ديدن چهره جلو آينه كه مي. آيد خوشش مي
به اين . نه به اين خاطر كه زيباست. كند خودش كيف مي

همين كه هست با . كند خودش است خاطر كه احساس مي
از كودكي تا همين امروز . ي و ذهنيهاي جسم تمام ناتواني

رشدش چه جسمي چه .  هميشه خسته بوده استاش جسم
وقتي بچه بايد به راحتي غذا . ذهني اجق وجق بوده است

. اش تقريباً غذايي براي خوردن نداشتند بخورد خانواده
هاي ديگري بود كه چيزي نصيب  شان به دست هميشه چشم

ي يتيم اسم  ه عنوان بچهمادرش هميشه از او ب. ها كند آن
آن قدر شنيده بود بچه يتيم است كه يتمي از قد و . برد مي

هر چيزي را از هر كسي گدايي . شد باالش منتشر مي
هاي دوران مدرسه ابتدايي كه كار  سه ماه تعطيلي. كرد مي
زاري حقوقش بود  كرد گاهي روزي دوزار يا اواخرش پنج مي

صاب و بقّال و خياط عين گدا اما براي گرفتنش به اوستاي ق
رود وقتي نُه ساله بود چهار روز  يادش نمي. كرد التماس مي

پيش يك نجار كار كرده بود كه روزي پنج زار قرار بود 
اش  تا دو ماه براي گرفتن حقوق چهار روزه. حقوق او باشد

از بس شنيده بود بچه . كرد رفت و هي التماس مي هي مي
.  كه كامالً بود يك بچه يتيم كامل بوديتيم است تنها چيزي

جا  اين. ها بدجوري يتيم بود حتي توي دعوا كردن با بچه
آخر سرمشق او . ديگر يتيمي پيوندش با بزرگواري بود

نه آن حضرت محمدي كه در (حضرت محمد مادرش بود 
ابن  سرمشق او علي). هاي مذهبي و غير مذهبي است تاريخ
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شد  ه فقط در اين تصوير خالصه ميطالبِ مادرش بود ك ابي
خورد و چشم طمع به مال هيچ كس در  كه نان و خرما مي

االن دلش . (زندگي نداشت و شوهر تمام بيوه زنان هم بود
بيند شوهر تمام بيوه زنان بود اما هيچ  گيرد وقتي مي درد مي

  .)اش نبود وقت شوهر مادر بيچاره
  . كرد يها بايد بازي كنند، او كار م وقتي بچه

ها بايد از شادي يا جنگ و  ي بچه وقتي كه خستگي
  . ي او از كار و كار بود دعواي توي بازي باشد، خستگي

ي يك چرخ  اش در دوازده سالگي با دنده زيباترين بازي
دانست كجا به اسم كُهلر بود، كه  مادگي دوز ميدين نمي

خيلي قشنگ بود و هنوز كه هنوز است توي ذهن او مانده 
  .است

  . كرد براي رفع خستگي كار را شبيه بازي مي
  . زدي ها بايد هي دنده مي براي مادگي زدن عين راننده

  . چهار دنده از شروع تا پايان مادگي
ي دو  دنده. دوخت ي راست مادگي را مي ي يك لبه دنده
ي ديگر  ي سه لبه دنده. زد  آخر مادگي را ميي سرقايمي

ي اول  ي چهار سرقايمي دنده. تدوخ مادگي را دنده عقب مي
  . زد مادگي را مي
  .كرد با اين دنده دنده دنده و دنده كيف مي

اش صداي  ي دوران نوجواني، جواني، و پيري تنها موسيقي
كرد كامالً   ساله بود احساس مي32وقتي . (چرخ خياطي بود

  .)پير است
بعدها كه به . شاشيد تا دوازده سالگي توي جاش مي

صبح . شد غ رسيد گاهي شبي دو سه بار جنُب ميدوران بلو
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دانست با تن  شد آن قدر خسته بود كه نمي كه بيدار مي
ها را با  جبران اين ناتواني. اش چه كند خسته و ذهن خسته

  . كرد تالش مي
  . كرد زد و تالش مي از تفريح مي

رفتند سينما، كافه،  هاي او مي وقتي كه هم سن و سال
  . بازي، او تازه شروع كرده بود كتاب بخواند دختربازي، جنده

زد  كلمات ويكتور هوگو در رمان بينوايان او را پيوند مي
هاي مادرش، به حضرت محمد مادرش، به علي ابن  به حرف

  .طالبي كه داشت ابي
كرد چون خيلي بچه يتيم  توي مدرسه با كسي بازي نمي

نداشت بود و هر كسي حق داشت توي سرش بكوبد و او حق 
از خودش دفاع كند، فقط يك بار آن قدر خشمگين شد كه 
با سنگ همچين زد توي سر پسره كه خون از سرش بيرون 

  .زد و تا توي بغل مادرش دويد 
  .هاي سال صداي چرخ خياطي بود اش سال تنها موسيقي
ها به  هايي بود كه مادرش شب  مصيبتاش اشعار زندگي

  : خواند جاي الاليي براي او مي
  ».اهللا تو اي ز حالم آگاه تو اي«

دهد درد توي دلش  حاال هم كه به اين صدا گوش مي
  .زند ضجه مي

 يي يتيمها  دردي كه درد مادر او بود براي آب و نانِ بچه
  .ها بود كه او يكي از آن

از درد مادرش متنفر بود كه هر شب درد در دلش 
  .انداخت مي

ي او را هر لحظه  يتيمياز اين صدا متنفر بود؛ صدايي كه 
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  .كرد و هر ساعت و هر روز منتشر مي
  .از مادرش متنفر بود كه عمري حمال درد بود

  .و از خواهرش كه صداش هنوز تكرار ِ صداي مادر اوست
  .و از برادرش هم به همچنين

  .و از هر چيزي كه يادآورِ تكرارِ صداي مادر او بود
  

  .است شايد به اين دليل كه رشد نكرده 
  .شايد به اين دليل كه اجق وجق رشد كرده است

جلو آينه كه . آيد با اين همه از خودش خوشش مي
نه به اين . كند ي خودش كيف مي ايستد از ديدن چهره مي

كند خودش  به اين خاطر كه احساس مي. خاطر كه زيباست
  .هاي جسمي و ذهني همين كه هست با تمام ناتواني. است

  ».ام اين جسمي را كه اين من«: رداين جسم را دوست دا
  ».ام اين ذهني را كه اين من«: اين ذهن را دوست دارد

  .كند نگاه كن ببين چه قدر تكرار مي
 همين تكرار بوده اش توانايي و ناتواني در تمام زندگي

  .است
  .كند اصالً بجز تكرار كاري نمي
اش را تكرار  كند، تصاوير ذهني كلماتش را تكرار مي

ترين چيز  و مهم. كند بندهايش را تكرار مي ، ترجيعكند مي
ي آدميت محمد  اين است كه هنوز جستجوي جوهر وجودي

  .كند مادرش را در خودش تكرار مي
 ابن ي همان علي هنوز به جستجوي جوهر وجودي

  .گفت  است كه مادرش مي طالب ابي
كند با  ي قريش زندگي مي ي طايفه هنوز در همان دوره
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ي عدل و عدالت و انصافي كه  آرزوي گستردگيهمان 
  .گفت مادرش مي

  
  .است شايد به اين دليل كه رشد نكرده 

  .شايد به اين دليل كه اجق وجق رشد كرده است
ي اكنون به وجد  با اين همه از ديدن خودش توي آينه

  :آمد مي
شود  يكنم زمين از گرماي وجودم گرم م احساس مي« 

  روم؛ وقتي كه روي آن راه مي
ي  كنم خورشيد تمام نورش را براي ادامه احساس مي

  كند؛ دريغ ايثار مي رماي تن من بيگ
ه جاهاي شناخته و برد ب كنم باد بوي مرا مي احساس مي

  جاهاي ناشناخته؛
ي درون  ي پاكيزه كنم آتش از آرزوي انرژي احساس مي

  ».كشد من است كه شعله مي
  :كرد  يادآوري ميه خودشو با سربلندي ب

  ؛من افتخار زمينم«
  ي من است؛ ي ناتواني جسمم نشانه

هاست فقط گند و گُه درون  ام كه سال ذهنم و حافظه
   من است؛ي ي ناتواني كند نشانه خودش ضبط مي

اي از آن چيزي در من است كه آدمي از  با اين همه ذره«
  زند؛ ال آن زمين و زمان را چرخ ميازل تا ابد به دنب

  من آدمم؛
  ». انسانممن

 است و  انساني كه هنوز در ابتداي جهان ايستاده
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مشكالتش هنوز آن قدر ابتدايي است كه تغيير جهان را به 
بندش  و ترجيع. كند هيچ شكلي باور نكرده است و باور نمي

  : اين است
  جهان همان است كه بوده است؛«

  همان كه بوده بوده است؛
  ».ستهمان خواهد ماند كه بوده بوده بوده ا

اي با آسماني و زميني با  هميشه همين خواهد بود؛ قاره
هاكه روي  همين موجوداتي كه روي آن هستند؛ همين آدم

آن هستند؛ همين ميلياردها حيوان و پرنده و چرنده و 
اند؛ همين بود  حشرات كه از باال تا پايين در حال بلعيدن هم

افتد؛   ميو همين خواهد ماند؛ و تغييرات همه در سطح اتفاق
رنگي  افتد؛ در رنگ چهره در بي  اتفاق مي در قد و در اندازه
آيد از سطح  افتد؛ حتي گاهي كه به نظر مي چهره اتفاق مي

بيني كه آن هم در  برگذشته است، اگر به عمق نگاه كني مي
سطح است كه اتفاق افتاده؛ در عمق هر قاره همان اتفاق 

عدالتي،  ي بي يهميشگي جاري است؛ همان حضور هميشگ
ي گرسنگي؛ و هميشه در كوچه پس  همان حضور هميشگي

زند؛ محمدي جداي آن كه در  هايش محمدي پرسه مي كوچه
زنند؛ كه  هاي مذهبي و غير مذهبي از آن حرف مي تاريخ

فقط و فقط متعلق به مادر من زينب فراشياني بود، و 
مهرباني ترين تصويرش همين بود كه  ترين و عاشقانه پاكيزه

براي تمام مردم دنيا توي نگاه و دستش داشت كه حذف 
ي من  ي همين محمد حوري ي همان انرژي منفي كننده
   .است
طالب هم آن دور و برهاش  ابن ابي اي كه يك علي قاره«
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ي   دانه زند با آن مناعت طبع و بزرگواري و دانه پرسه مي
د در كر ها مي هاي بيوه ي نان كه سهم بچه  دانه خرما و دانه

  هاي مادرم؛ ي تمام شب تاريكي
  ام؛ ها نرفته من باالتر از اين

  م؛رو ها نمي تا روزگار اين است من باالتر از اين
 تا به امروز ي درد من است نه تاريخ كه نه فلسفه چاره

  سراسر گوز بوده است؛
بيزارم از كلمات گونده گونده كه عين گوز پر صدا و تو 

  ».خالي است
  .است د به اين دليل كه رشد نكرده شاي

  .شايد به اين دليل كه اجق وجق رشد كرده است
اگر چه گاهي در همين چندتا خيابان كپنهاگ و 

شود، جغرافياي او به همين چندتا خيابان  اش گم مي حومه
شود و منتهي نخواهد شد و باز هم  كپنهاگ منتهي نمي

  . نويسم كه منتهي نخواهد شد مي
زند و تا روزگار  ي جهان چرخ مي سر پنج قارهاو در سرا

  .رود اين باشد از اين باالتر نمي
ادبيات و فلسفه و تاريخ براي من همان قدر وسيله است «

  ».كشم سرِ كيرم كه كوندمي كه مي
با يك چس انگليسي و يك چس دانماركي و يك چس 

  .ي منفي رود سراغ حذف انرژي فارسي مي
 يك چس دانماركي و يك چس با يك چس انگليسي و

  .رود كه كاري كند كه كارستان فارسي مي
و وقتي كه تمام تالشش هيچ حاصلي ندهد، و هي انرژي 

ي منفي مانعش شود، با همان يك چس  منفي روي انرژي
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زند توي  انگليسي و دانماركي و فارسي همچين شيرجه مي
ي بيست  كه تمام تاريخ و ادبيات و فلسفه» ورد تريد سنتر«

  .شود قرنِ من و شما گوز مي
ي منفي  اش را هم هي انرژي و اگر اين آخرين شيرجه

  مانعش شود، هيچ كاري كه نتواند بكند از دختر شش ساله
  . كند ي شما شروع مي از پسر شش ساله
تان را دور هم بنشانيد، اگر از  ترين دانشمندان و اگر بزرگ

ي بشري  تاريخ و فلسفهشناسي و  شناسي و جامعه  تمام روان
  : رسيد ها مي كمك بگيريد تازه به همين جمله

  .است شايد به اين دليل كه رشد نكرده 
  .شايد به اين دليل كه اجق وجق رشد كرده است

خورد چون ناچار از خوردن غذاست، اما تا  معموالً غذا مي
ها حي و حاضر باشد،  ي اين قاره گرسنگي در گوشه گوشه

  . خواهد ماندهميشه گرسنه
خوابد چون ناچار از خوابيدن است، اما تا  معموالً مي

ها حي و حاضر باشد،  ي اين قاره عدالتي در گوشه گوشه بي
  . خواهد ماند خواب و خسته هميشه بي

ه عين گوز پر صدا و تو بيزارم از كلمات گونده گونده ك«
   خالي است؛

 شبه ي خاك بر سرانِ بيزارم از خودنمايي كه حيطه
  هاي اين خاك است؛ ، شبه فرزانه فرهيخته

  ام؟ من رشد نكرده 
  من اجق وجق رشد كرده ام؟

  ام؛من بيش از تمام شما رشد كرده 
بيش از تمام شما كه نه به عشق اعتقاد داريد نه به 
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گي نه عدالت؛ بيش از تمام شما كه مدام  رفاقت، نه به پاكيزه
شنويد و مدام كر   مدام ميايد؛ بينيد و مدام كور مانده مي

  »...خوانيد هستيد، مدام مي
  خوانيد،  و مدام مي

  طور كه اين كلمات را خوانديد، همان
  اما باز، 

  پس از رسيدن به انتهاي اين كلمات،
  ي گوز خودتان، رويد توي قاره دوباره مي

تان  ي گند و گُه حقيرِ هميشگي و دوباره توي همان دايره
  .خوريد غوطه مي

  ».من بيش از تمام شما رشد كرده ام«
  

  به تاريخ گوزِ گوزِ گوز
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ه ش روی  ی و  ار م   قد ودم  ه  و ی  تد ن یک آدم ا تان،  ن د ای اول ا ا
م ن ا و ت  ن ا دم  عد   ی، اما  سی و  ن م ی   و تان  ن د م باالی ا تا آ دو    ا

یا تساب  ی ا تد ی ا تان  ن د ایید، آ ا  .ا
 
 
   

ی تد تان ا اد ر ا  ی ا
 

 . نويسم ابتدايي است چه قدر چيزهايي كه مي
 . شوم ابتدايي است هايي كه واردش مي چه قدر جمله

  . ام و در ابتداي كار چه قدر من ابتدايي
سارتر در پنج سالگي : يك بار در يك داستاني نوشتم

ه است، آلبركامو در بيست و مادام بواري خواند
 .چهارسالگي كاليگوال را نوشته است

اما من، امروز، در پنجاه و چهار سالگي هي چيزهاي 
هايي خيلي ابتدايي حول و  بينم و هي با جمله ابتدايي مي

 .چرخم حوش آن مي
 را رنگي  اي نشينم يك تكه از روزنامه يك ساعت مي
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در حد كودكان كنم كه نشان بدهم كاربرد كلماتش  مي
 .ي ابتدايي است مدرسه

ها را از كتابي  نشينم ابتدايي ترين غلط سه ساعت مي
گذارم روي سايتم كه نشان دهم  كنم مي پيدا مي
 .اش تا چه حد ابتدايي است نويسنده

هاي  گيرم از صفحه نشينم عكس مي پنج ساعت مي
ها را بگذارم  نشينم تا عكس اي، سه ساعت هم مي نشريه
 صفحه و چند جمله زيرش اضافه كنم و لينك و روي

مينك كنم، تا نشان بدهم جستجوگري كه نتواند چيزي 
ي نشريه عالف كردن  را جستجو كند، بودنش روي صفحه

ي جدي است، يعني پز دادن بيهوده  چهارتا خواننده
هاي  ها يا مجموعه است، و پز دادن بيهوده مخصوص آدم

  .ابتدايي است
م را پاي كامپيوتر خودم و پاي دوتا يك نصفه روز

كنم و بعد  ي خيابان نُروبرو صرف مي خانه كامپيوتر كتاب
گيرم از  قدم به قدم از روي مونيتور كامپيوترم عكس مي

ي دهخدا، كه مساوي است با  نامه روند اينستل كردن لغت
ي دهخدا، تا بتوانم به مسئوالن  نامه اينستل نكردن لغت

و به ديگران نشان بدهم مشكالت دانشگاه تهران 
 .ي من اين همه ابتدايي است زندگي

ي خواننده  ي خودم و سرگرمي خوشي گاهي براي دل
كنم، كه  هام مي ي مزه همراه جمله يك كمي چاشني

البته اسمش طنز نيست و همان مزه است كه در مقايسه 
  . با طنز خيلي ابتدايي است
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  :اش همين است همه
  ي ابتدايي،   جملهرنگي كردن چند 
  ي ابتدايي، توضيح چند نكته
  ي ابتدايي، نوشتن چند جمله

  درگير شدن با چند آدم ابتدايي،
  .جنگ و جدل راجع به چند مشكل ابتدايي

  
گاهي هم براي خودم . اما زندگي من فقط اين نيست

  :تفنّني دارم
ها كم و  وبالگ( زنم  ها چرخ مي روي بعضي از وبالگ

، چون يك جور صميميتي توي )كنند يبيش مرا شاد م
بينم كه خيلي ناز و كودكانه و ابتدايي  شان مي هاي نوشته
  .است

خيلي وقت (چرخم  هاي شعر مي روي بعضي از صفحه
است كه از شعر فارسي، بجز تك و توك، چيزي 

اش  ي شعر هم كه هيچ، همه  شود، ترجمه دستگيرم نمي
ي ترجمه است ها بدجور كنم اين ترجمه هي احساس مي

  ).و بد جوري ابتدايي است
گاهي از (چرخم  هاي داستان مي روي بعضي از صفحه

گيرد، از بس كه زبان و  ها واقعاً بغضم مي خواندن داستان
  ).موضوع و ذهنيت ابتدايي است

. هاي مربوط به نقد معموالً قاطي پاتي است صفحه
. تواند منظور را درست برساند يعني قاطي پاتي نمي

اقعيتش اين است كه آدم حتي اگر در اين حد در و
ابتداييات غرق شده باشد كه من، اما بايد بتواند به 
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ترين كلمات  ترين شكل و با همين ابتدايي ابتدايي
منظورش را برساند وگرنه هيچ كس همين منظور 

پس شايد بهتر باشد . كند ي آدم را هم درك نمي ابتدايي
الً شلم شوربا قاطي كنيم تا ي قاطي پاتي را با مث كلمه

هف را  هف، بعد اين هشل حاصلش بشود يك چيز هشل
هم اگر بشود با يك سري چيزهاي ديگري قاطي كرد كه 

شود  هف بودنش حسابي بزند باال، آن وقت مي هشل
حاصل آن را هر چه هست براي اين منظور من به كار 

يا، آهان، يادم آمد؛ يك مثال ساده كه هر كسي . برد
دست كم يك بار هم شده باشد توي سينما ديده است، 
مهم هم نيست كه آن هر كسي كه گفتم زن باشد يا 
مرد، دختر باشد يا پسر، فقط اگر عمر طوالني كرده باشد 
و به مشكل فراموشي دچار شده باشد، ديگر كاري از 

بله، اين ديگر از آن موارد است كه . آيد دست من برنمي
دش نشوم، چون ممكن است همين حاال بهتر است وار

جور هي حرف توي حرف بيايد، و مرا برساند به جاهاي 
ديگري، و مسائل ديگري، از جمله مشكل پيچيدگي در 
مثال آوردن و بعد هم به مباحثي برسم كه توضيح 

  . ي خودم توش گم شود ابتدايي
پس همين مثال ابتدايي را از من بپذيريد كه نقد در 

ي  هاي جنگي ستم، شبيه اين فيلماي كه من ه حيطه
. شود بهش گفت انگار گالدياتوري هم مي. قديمي است

چرا يادم آمد، . االن يادم نيست. آره، يا شايد هم نه
حاال اگر هم . هاي گالدياتوري درست است، همان جنگ

هاي  ها را با جنگ من يك درصد مشخصات اين جنگ
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كنم،  باه ميام اشت هاي جنگي ديده ديگري كه توي فيلم
توانيد فرض كنيد، بله، اصال يك فيلم جنگي،  شما مي

جنگد  اما آن كسي كه مي. گالدياتوري يا غير گالدياتوري
اي  ي آن فيلم گالدياتوري يا جنگي بايد مثل جنگنده

يك مرد . باشد كه من در دوازده سالگي گمانم ديده باشم
نيد، يا دار را تصور ك نابيناي نه چندان درشت و استخوان

آره، اين . اصالً حاال بگيريد يك آدم با قد و قامت متوسط
چون من تا به امروز منتقد ايراني (جوري بهتر است، 

اما حتماً بايد نابينا ) دار باشد ام كه آن قدر استخوان نديده
يعني توي آن فيلم، كه انگار دومين فيلمي بود كه . باشد

وليش كه يادم ا. توي زندگيم ديدم، يا شايد هم سومي
يعني يك سرخ پوست بود كه . پوستي بود است سرخ

دانم  كرد به طرف آن يارو نامرده، نمي وقتي نيزه پرت مي
داد درست  كرد كه انگار نيزه را ول مي چه جوري پرت مي

. شدم سرم را بدزدم توي صورت من، و من هي ناچار مي
ن حتي يك بار واقعاً نيزه را پرت كرد درست توي چشم م

كه اگر سرم را ندزديده بودم حاال خودم درست عين 
هاش را كور كرده  همان گالدياتوره شده بودم كه چشم

از . البته توي آن فيلم كسي كورش نكرده بود. بودند
صحنه هم يك . همان اول كه وارد صحنه شد كور بود

ي دوتا رينگ بوكس كه مثال  ي خاكي بود اندازه تپه
هايي باشد كه اين روزها توي  سدوبرابر اين رينگ بوك

من اگر چه آدمي هستم در . دهند تلويزيون نشان مي
ام، اما از دوتا  ابتداييات و با ابتداييات خودم كنار آمده

بازي است و  يكي بوكس: خورد مسابقه حالم به هم مي
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خصوص گاو بازي كه خيلي خيلي  به. يكي هم گاو بازي
 يك گاو بيچاره را فكرش را بكنيد. ناجوانمردانه است

عصباني كنند بفرستند توي ميدان به آن بزرگي، بعد يك 
گاوباز سياهي لشكر هم  گاو باز بيايد وسط، چندتا نوچه

همان حول و حوش مواظبش باشند، بعد اين گاوبازه، هي 
اش توي كمر  گاو بدبخت را به بازي بگيرد، و هي با نيزه
 اين كه گاوه گاو به آن زيبايي فرو كند، بعد به محض

باالخره يك جوري، با هر فالكتي كه شده شاخش را به 
  هاش كه هميشه سياهي يك جاي گاوبازه بند كند، نوچه

كردن، گاو بيچاره  لشكرند، بريزند دورش و با هوله، هوله
را گيج كنند تا وقتي كه يارو هر طور كه شده باالخره 

ن ي درازش را توي گردن گاو به آ شمشير مادرجنده
زيبايي فرو كند، و بعد يك دفعه نگاه كني و ببيني 
هزاران نفر گاوكش ِ كثافت ِ مثل خودش براش هورا 

  ! كشند؛ هول ل ل ل له مي
گذارند مراسم ملي يا چي؟ من كه  اسمش را هم مي

شاشم به ملييتي كه با كشتن گاوي به آن زيبايي  مي
  .كشد هوله مي

اترين شعرش را حيف از فدريكو گارسيا لوركا كه زيب
  .براي يك گاوباز گفته است
كنم آدم ابتدايي در اين عصري  من هميشه فكر مي

تواند ميان حيوانات  كه من هستم بهترين رفقاش را مي
هاست با اين پلنگ خانوم  براي همين من سال. پيدا كند

شود كه با يك مشت  كنم و االن سه سالي مي زندگي مي
اصًال درست . ام  رفيق شدهسورت هم كبوتر و سهره و سول
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هيچ حيواني . حيواني هم نيست. انساني نيست. نيست
كند كه شمشير بكند توي  اين جوري برنامه ريزي نمي

ام توي  هايي ديده البته سگ. گردن يك حيوان ديگري
. دهد ي حيوانات كه تلويزيون نشان مي همين برنامه

كنند،  ريزي ابتدايي مي ها در واقع يك جور برنامه اين
شان خودش  غريزه. شود نوشت ريزي هم نمي يعني برنامه
ريزد كه چندتايي بروند حمله كنند و يك گاو  برنامه مي

كار را هم به خاطر  تازه اين. بزرگ كوهي را ترتيب بدهند
اما . كنند كه گرسنگي است شان مي ترين نياز تن ابتدايي

و اين كه آدم يك گاو بدبخت را به آن شيوه به زان
من كه هيچ وقت اين جور چيزها را نگاه ... دربياورد

خيلي . يكي دوباري هم كه ديدم اتفاقي بود. كنم نمي
ديدن آن فيلم . چيزها توي زندگي آدم اتفاقي است

يعني آقا مقصود كه رفيق . گالدياتوري هم اتفاقي بود
خواستند  ي ما بود، بعد وقتي مي داداشم بود با او خانه

من رفتم بهش گفتم آقا مقصود جون مادرت بروند بيرون 
بعد چون آقا . ام ببرين خواين برين سينما من اگه مي

خواست  مقصود مادرش را خيلي دوست داشت وقتي مي
داداشم گفت نه، ما . با داداشم برود، گفت اكبر تو هم بيا

خواهيم بريم سينما،  آقا مقصود گفت نه، ما مي. كار داريم
داداشم آمد بگويد فالن و بهمان، اما آقا . اكبرم بايد ببريم

. اين طوري است. مقصود گفت جون مادرمو قسم داده
) بنا بر يك اصل ابتدايي(واقعيت اين است كه همه چيز

آقا مقصود به مادرش، من . كند به همه چيز ربط پيدا مي
سينماي آن روز به آن . به آقا مقصود و سينماي آن روز
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.  گالدياتور به منتقدهاي ايرانيكور بودن آن. گالدياتور
. شود كرد هيچ كاريش نمي. كه هستاين است 

خوب . خوب ديدم. گالدياتوره كور بود، من كه كور نبودم
هم يادم مانده كه چطور وسط يك عده ايستاده بود و 

برد و بدون اين كه ببيند  هي از چپ و راست يورش مي
رسيد يا  زند هر كسي دم بال و پرش مي دارد كي را مي

گرفت و نعره  هاش را مي پريد يا دستش يا تخم سرش مي
ي جنگ تا جايي كه يادم  حاال اين صحنه. كشيد مي

يكي اين كه گالدياتوره همين جوري . هست سه تا بود
زد و لت و پار  زند مي بدون اين كه ببيند كي را مي

ي خيلي هيجان انگيزي بود كه  كرد، يكي يك صحنه مي
داند نقد چيست يا  ي دوازده ساله كه نمي براي يك بچه

ماجرا هم اين . منتقد كدام است خيلي لذت بخش بود
بود كه گالدياتوره با يكي از رفقاش داشت دور و بر همان 

رفت، بعد يكي داد  رينگ بوكس بزرگ كه گفتم راه مي
  ! زد دزد

  ! آقا مقصود داد زد دزد
  ! يكي گفت جاكش

دو انگشتي يعني، كه سوت ! (داداش من سوت كشيد
  ).صداش خيلي بلند است

  . بعد يك سوت هم از ته سالن آمد
  .و يكي از راست
  .و يكي از چپ

و ناگهان من ديدم داداشم از تمام گوشه و كنار سالن 
  .كشد سوت مي
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و بعد درست توي همين هير و وير ديدم گالدياتوره 
ايستاده وسط ميدان و رفيقش از آن ته ميدان داد 

  !د، راستزن مي
چرخد به سمت راست؛ يكي نصف  و گالدياتوره مي

  .شود مي
  ! زند چپ و رفيقش داد مي
چرخد به سمت چپ؛ يكي نعره  و گالدياتوره مي

  .زند مي
  :اي اين جوري بود و خالصه يك چند دقيقه

  !راست
  .پريد يك دست مي

  !چپ
  .پريد يك كله مي

  !يه قدم برو جلو
  . يك شكمرفت توي شمشير تا دسته فرو مي
  !پشت سرت روي اسب

  .دريد يك پاي سوار با شكم اسب مي
  .بله درست همين جوري بود

تر باشد  ي سومش كه شايد از همه جالب اما صحنه
كرد، صحنه خاموش و روشن  اين بود كه فيلم پِر پِر مي

شد، سرو صداي تماشاچي و سوت و داد و دزد، دزد و  مي
ده و كيرم تو حلق جاكش و كوني و مادرجنده و خواركس

پدرت، همه با تصاوير معلوم و نامعلوم روي پرده يكي 
اي بدون شك كار بهرام  شد و نوشتن چنين صحنه مي

ي يك سناريو  بيضايي است، اما اگر من بخواهم به شيوه
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نويس ابتدايي آن را بنويسم يك چنين چيزي از آب 
  :آيد درمي

  .)ر بودكه هنوز البته كو(ي گالدياتور  كلوزآپ كله
  !دزد: صداي يك تماشاچي

  .يك چيز نامشخص روي پرده
  !كوني
  !سوت
  . دست خون آلوديك

  !سوت
  !دزد
  !كش كُس

  .دهاني كه باز مانده است
  ! سوت
  ! سوت

  ! خوارجنده
  .تصوير مديوم گالدياتور

  !سوت
  !اي تو حلق پدرت

  .ي يكي كه معلوم نيست كيست خنده
  .ي سينما سياه پرده

  !سوت، سوت، سوت
  !جاكش

  .كشيده شدن شمشير روي كتف گالدياتور
  .آلود فرو رفتن شمشير توي يك شكم خون

  !ميدتو، ميد
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  .سياهي روي پرده
  !سيد! ميد! جاكش

  .زند گالدياتور با يكي گالويز است و نفس نفس مي
  .گالدياتور و چند نفر دور و برش

  !صداي خيلي خيلي بلند شيشكي
  .كلوزآپ يك يارو
  .سوزد يفيلم روي پرده م

  .ها و سوت سوت و شيشكي و همان فحش
  

بينم يك  خوانم مي گفتم تاريخ مكتوب مي بله، مي
هايي است كه مخصوص فريب دادن كودكان  مشت دروغ

  .هاي ابتدايي است كالس
كه البته اصالً شفاهي نيست، (خوانم  تاريخ شفاهي مي

رسد مثل هر تاريخ ثبت  يا دست كم وقتي به من مي
بينم هم  مي) ها ر روي كاغذ است و توي كتابي ديگ شده

ها از نظر خاك بر سري واقعاً  دروغ است، هم گاهي وقت
ها يعني كه خيلي ابتدايي  ي اين تك است؛ و معناي همه

  .است
مطالب سياسي هم كه كامالً روشن است، يعني تا 

اي كه  ترين جمله شود، ساده جايي كه به من مربوط مي
حاصل تمام : كار ببرم اين است كهتوانم برايش به  مي

  .چيزهاي ابتدايي است
  

اي كه منم  شنوم كه بيرون از مجموعه اما گاهي مي
  .جهان تغيير كرده است
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خوش  به تغييرات بيرون از خودم، راستش، زياد دل
  . شوم، اما گويا كنجكاوي اولين احساس ابتدايي است نمي

  . توانم بروم روم؛ هر جايي كه مي مي
  . توانم بگردم دم؛ هر جا را كه ميگر مي
  . توانم بخوانم خوانم؛ هر چه را كه مي مي

  . كنم؛ با هر كه بتوانم و هر جا كه دست دهد بحث مي
ي  آدمي با خصوصيات ابتداييبحث كردن هم براي 

اين جوري است كه اگر بتوانم حرفم را به كرسي من 
است شوم و چنان ستون فقراتم را ر حال مي بنشانم خوش

ها معتقدند  دارم كه انگار درست همانم كه بعضي مي نگه
كنم  خداوند به هيئت خود آفريده است، و احساس مي

ي بشريت همين منم، و بعد هي تند و  ي تمامي منجي
تازم و  روم؛ چهارنعل مي كنم، يورتمه مي تند آيه صادر مي

بشر، و هيچ غير بني بشري  خالصه اين كه هيچ بني
  .اما كافي است توي بحث كم بياورم. ستجلودارم ني

  كنم، اولش يك كمي بفهمي نفهمي بغض مي
كنم ال به الش كمي  بعد همين جوري كه بحث مي

كه البته گريه كردن يك جوري است كه (كنم  گريه مي
ها چندان  توي آن شلوغ پلوغي و رگ گردن شق شدن

شود و تازه خودم هم ياد شعر شاعري قديمي  ديده نمي
افتم كه گفته است اشك كباب موجب طغيان آتش  مي

  .)كشم است، و خالصه دور اين يكي را خيط مي
  شوم، قرار مي بعد يك كمي بي

كند به لرزيدن و آب دهنم  بعد دست و پام شروع مي
  شود، خشك مي
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  زند، بعد هي دلم شور مي
كه البته هميشه عين (بعد همين جوري كه هي طرف 

رود هي  هارنعل پيش مييورتمه و چ) خود من است
جا  خواهم هر طوري شده جلوش را بگيرم، اما از آن مي

شود، هي ميخ  كه آدم پياده، حريف آدم سواره هرگز نمي
كنم به سواره بودن او و پياده بودن خودم، و هي توي  مي

  . كنم ي خودم گريه مي دلم به حال بيچاره
كنم كه يك جوري،  كنم، جان مي بعد هي تالش مي

ام را به يك جاي   جوري يعني، خود ِ بدبخت ِ پيادههر
  . هميشه سواره آويزان كنم اين سواره

  به پاهاش،
  به دم اسبش،

  هاش،  به گردن اسبش؛ به تخم
  .گويم مفت چنگ من به هر كجا كه بشود، مي
  . آن وقت ديگر بيا و ببين

  . شوم اي متوسل مي به هر شيوه
  زنم؛  داد مي

  گويم؛  دروغ مي
گ پشت دبنگ هي به هم وصله پشت وصله دبن

  . زنم مي
  :كنم ش حقنه مي ها را به انواع تهمت

  ! قاچاقچي! ناموس بي! بردار كاله! دزد
  !زنم مجاهد است اللهي باشد، داد مي اگر حزب

زنم كه اين خود ِ خود ِ آيت  اگر مجاهد باشد داد مي
  !اي است ي حزب توده اهللا كيانوري
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زنم به شرفم قسم بچه كوني  داد مياي باشد،  اگر توده
شوم، و  ي ناموسي مي چون اين جوري وارد حيطه! (است

تا طرف بيايد ثابت كند كه كوني نيست، چند نفري، 
  .)اند ها، كونش را آش و الش كرده بخشيد مي

! زنم اين مادرقجبه كون كن است اگر كوني باشد، داد مي
 تا طرف گيرد و اين جوري خون جلو چشم همه را مي(

بيايد به خودش بجنبد، توسط ديگران لت و پار شده 
اي كه منم، تا جايي كه تجربه  چون توي اين حيطه. است
اي است كه باعث  ي كون كن تنها كلمه ام، كلمه كرده

شود، و به محض اين كه چنين  خشم پير و جوان مي
اي از دهان خودم بيرون بزند، حتي خودم هم چنان  كلمه

ي طرف  توانم خرخره گيرد كه مي مم را ميخون جلو چش
  .)را با دست و دندان و هر جاي ديگرم تكه پاره كنم

ها از آسياب  ي آب ها، وقتي كه همه اما به قول قديمي
بينم براي آدمي كه من  كنم، و مي افتاد، به خودم نگاه مي

هستم، در نهايت همين كافي است كه هر كجا هستم و 
 بپذيرند و به من احترام توي هر جمعي هستم مرا

ايستم،  بگذارند و وقتي در خلوت خودم جلو آينه مي
كند كه  بينم در نهايت براي من چندان فرقي نمي مي

جزيي از حزب اهللا باشم يا مجاهد يا يكي از هواداران 
ها باشم يا  حزب توده يا در نهايت يكي از كوني

و ي من هميشه بودن است  ي اصلي مسئله. ها كن كون
ي هستي، حق كامالً  بودن هم بنا بر اصل ابتدايي

  .ي من است ابتدايي
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حاال براي اين كه كل زندگيم را زير و رو نكنم، همين 
قدر بگويم كه خالصه در هر چيزي همين گونه هستم كه 
توضيح دادم و خواننده هم گوساله نيست كه آدم هي 

  :ويسددوباره همه چيز را اين جوري براش تكرار كند و بن
  .ام اللهي هستم ابتدايي وقتي حزب

  .ام وقتي مجاهدم ابتدايي
  .ام اي هستم ابتدايي وقتي توده

وقتي اكثريتي و اقليتي و پيكاري و چي و چي هستم 
  .ام ابتدايي

ي  نه، اين توهين به خواننده است، و هيچ نويسنده
عاقلي در سال هزار و سيصد و هشتاد و چهار چنين 

گر من كه اكبر سردوزامي هستم و كند، م خبطي نمي
  .ام ي اين داستان ابتدايي نويسنده

  
آيد كه من هم مثل هر  اما با اين همه، گاهي پيش مي

. كنم آدم ديگري كمي به خودم و به بودن خودم فكر مي
ام و  گاهي شده است كه تمام شب را تا خود صبح نشسته

را زير خودم . ام ي خودم فكر كرده هي به زير و بم زندگي
هم خودم و . ام ديگران را پشت و رو كرده. ام و رو كرده

  . ام هم ديگران را هم زير و رو هم پشت و رو كرده
اللهي  خُب، واقعيت اين است كه من زماني حزب

اللهي  با حفظ سمت حزب(ام  ام، بعد مجاهد شده بوده
با (ام  ، بعد يك كمي افكار سوسياليستي داشته)البته

، بعد يك كمي )اللهي و مجاهديني البته زبحفظ افكار ح
 - مجاهد-اللهي يعني حزب(، كمونيستي؟افكار كمونيستي
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، و حاال هم كه اين جا جلو اين )ام  بوده؟كمونيست
ام يك پست مدرنيست  مونيتور اين كامپيوتر نشسته

چيزهايي از دريدا . ام سفت و سخت تمام عيار ابتدايي
ار و كي و كي، كه حتي ام، چيزهايي از بودري خوانده

اگر بخواهم بحث كنم از . هاشان يادم نمانده است اسم
توانم  همين حاال كه ساعت ده شب است تا فردا صبح مي

راجع به پست مدرنيسم و پدر مادر و جد و آبادش حرف 
  .ي خودم ي ابتدايي بزنم، البته به همان شيوه
اب ها از آسي ي آب ها، وقتي همه اما به قول قديمي

بينم  كنم و مي افتاد، و تنها شدم، به خودم نگاه مي
خير، هيچ اتفاقي در عمق وجود من نيفتاده است و  نه

  .ام هنوز كه هنوز است همان قدر ابتدايي
ي آدم داستان و كل  وقتي تمام ماجراهاي زندگي

داستان به اين جا ختم شود، پس خوانندگان عزيزِ اين 
زه بدهيد اين داستان را هم ي من، اجا داستان ِ ابتدايي

به تاريخ ِ گوزِ : هاي قبلي اين جوري تمام كنم مثل داستان
  گوزِ گوز
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ی ما وما ی،  نا ی،  ما تان ما فیک د  ا
ت ما یک د  ق آ زن   ع 

 
 

  جا بود، ديشب زن شما اين
  .و من كشف كردم در عمق آلت زن شما يك دهانه هست

  
  مشب زن شما دوباره همين جاست،ا

  كنم، و من دوباره كشف مي
  !اي بيچارگان

  !شما
  .در عمق آلت زن شما يك دهانه هست

  
 جا كجاس هاني جون؟ گفتم اون

  گفت كجا كجاست هاني؟
  ش؟ اون ته، اون ته ته -
  .شه هاااااااني جا ته ته اون -

  يه هاني؟ گفتم اون دهنه اسمش چي
ره  هر جا كه بتوني فشار بدي ميگفت دهنه نداره عزيزم، تا 

  .تو
  .تر نرفت ره، هر چي فشار دادم بيش گفتم نرفت، نمي
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جاش كه رفت منو ديوونه كرد  گفت نره هاني، تا همون
گن حاال ببين اين كيه ديگه  هات مي خوب، دو دفه، همسايه

  .كنه كه اين قدر صداشو ول داده جيغ و داد مي
  هنه، خوام بره توي توي اون د گفتم مي

  .شه اون جا كه اون ته ته ته ته
  !بريزه! بيا عزيزم، بيا بكن -

  گفتم ريختنو ولش،
  خيال اون، بي

  .خوام برم توي توي اون دهنه فقط مي
! خواد بكن گفت بيا هاني، بكن، تا هر كجاش كه دلت مي

  !بذار بريزه
  و من دوباره فرو رفتم با تمام وجودم توي زن شما،

  مام، و من دوباره با دقت ت
هاش پوست را عين هواي   پوست با تك تك سلول-آن گونه 

   تجربه كردم،-كند پاكيزه روي خودش لمس مي
  .در انتهاي آلت زن شما يك دهانه هست

  
بينم زن شما كه بايد كنار شما باشد روي  گاهي كه مي

تخخواب من پهن است، چيزي به نام خشم توي تك تك 
  كند،  هام رخنه مي سلول
   بودن، از اين

  .از اين بيهوده بودن شما 
  آن وقت زن شما فقط زن شما نيست،

  بخشي از وجود شماست،
  كنيم،  و ما تباني مي
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  من با زن شما، 
  !شو بگاييم هاني بذار زن -
  !بيا بگا، هاني! بيا بگاه عزيزم -

  
  ! هاني! هاني -

  هاني هاني، 
  پدر،  عجب زني داره اين ديوث بي

  !هاني
  آره،  -

  هاني، 
  داره  حرف ن

  !بكن
  ! بكن

  ! هاني
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2 
  

 .در انتهاي آلت زن شما يك دهانه هست
  .ديشب زن شما دوباره اين جا بود

  .امشب زن شما دوباره همين جاست
 .كند امشب زن شما هي ناله مي

  . هي ناله كرد ديشب زن شما
ي ما توي تن  ي زن شما تا انتهاي كوچه ي خواهنده و ناله

  رفت، هوا مي
  ،)اگر در اين سرزمين چسي آزادي بود(ديشب و امشب 

  ي شب بود ساعت يك و نيم، و ساعت سه
ي بااليي من از زير سقف  و گومب گومب با مشت يا لگد؟ كوبيدن همسايه

  آمد، مي
اگر دراين سرزمين (خيال، ما مشغول كار خود بوديم  و بي

  ).چسي آزادي بود
  

  .اكند دوباره امشب زن شم هي ناله مي
  .هي ناله كرد دوباره ديشب زن شما

  و بعد در اوج اوج اوج،
  وقتي كه با تمام وجودش مرا به خود برد او،

  من كشف كردم دوباره باز امشب،
  .در انتهاي آلت زن شما يك دهانه است

  



 

 

106 

  بريز هاني،  -
  مردم، 

  بريز هاني، 
  !مردم

  اما دهانه باز رفته بود و گم شده بود، 
  . در خود تا آن دهانه و مرد از لذت زن شماوقتي كه برد مرا

  
ي  ش، يه دهنه ت نگفت اصال، كه اون ته ته ته گفتم كسي به

، هي خودشو اين جوري باز و بسته ناز عين دهن يه ماهي
  كنه؟ مي

  !گفت نه عزيزم كسي نگفت، اصال
  اون اولي؟ -
ي شبه منتقد ِشبه  ه اون يه شبه شاعرِ، يه شبه نويسند -

اون انگل من و . تر نبود اون دگوري بيشفكرِ  روشن
  ...ي من بود چند صباحي خونواده

  اون دومي؟ -
گرفت زرپ  دالل بازار بود، هاني، هر وقت تنگش مي -

كرد، فرت   كيف ميزد توش و مثالً زرپ چندتا تلمبه مي
شد و خُرخُر و پف پف و پف  فرت فرت، و زود بيهوش مي

  .پف
 ...بود كه ناز گفتي  شوهر اولت -

اگر در اين سرزمين چسي (اي بلند  قاه قاه و قه قه خنده
  ):آزادي بود

اون خودش مثل من بود، يه چيز اين قدري خودش  -
گفت مفعوله،  خودش مي. مفعول بود، هاني. خواست دلش مي
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ها حرف من اصالً نبود،  مفعول و فاعل و اين. گفتم من نمي
د، خيلي شريف گفت مفعولم، اما شريف بو خودش مي. هاني

ترين آدمي كه توي زندگيم ديدم همون بودش،  بود، شريف
ي زالل بود  عين يه چشمه. م از قبل گفته بود به. هااااني

در واقع پناه . يه جوون ناز و غمگين و شريف بود. باهام هاني
من پناهگاهش بودم توي اين فضاي گند و . آورده بود به من

. ودش حق زندگي ندارهام براي خ اين جا سگ. گه، هاني
با هم رفيق . كنن آخه تر شك مي دار كم خُب، به مرد زن

يه كمي . شم خوب بود وضع مالي. بوديم، خيلي رفيق هاني
من به . ارث و ميراث، يه بوتيك كوچولوي شيك داشت يعني

اين هن و هن زدن اين تو براي من هيچ . همون راضي بودم
با يه نوازش صميمانه، يه من . وقت اون قدرها مهم نبود هاني

آد از  يعني خوشم مي. رم تا اوج اوج اوج نوازش از ته دل مي
ي  آد از اين تيكه از اين سر شكيل و بنفشش، خوشم مي. اين

ره اون جا، وقتي  وقتي مي. تر از هر چي جواهره قشنگ
دم كه كشف  رسه تا اون دهنه كه فقط تو رو راهت مي مي

آد  خوشم مي. ره، دروغ چرا، هاني كني، تمام بودنم ضعف مي 
دلم، دلم چيه هاني، . آد، هاني از اين، از اين خيلي خوشم مي
رسم،  ره، به آسمون هفتم مي گفتم كه تمام بودنم ضعف مي

ي نازش  گيرمش توي دهنم، اون قطره قطره وقتي مي. هاني
اما زاللي و پاكيزگي، ... ي تَكش انگار  با اون يه ذره شوري

گفتم . تره تر بوده هميشه؛ خيلي مهم  برام خيلي مهمهاني،
كنم هاني؛ گفتم خودم هر كاري بگي برات  خودم نوازشت مي

كنم هاني، گفتم دوتا مفعول رفيق بهترين فاعلن هاني؛  مي
گفتم اگه . خواي تا خودم نوازش كنم برات بگو كجا رو مي
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ي ها با همين انگشت! گم تونم، به خدا راست مي بخواي مي
شد؛  تونست؛ اذيت مي شد؛ نمي ولي نمي... تونم كوچيكم مي

ي معصوم و  عين يه بچه. گرفت هاني عذاب وجدان مي
ام  من. ش زد هر بار هي همه گناه، هي زار مي مفلوك و بي
 ...تونم ديدم ديگه نمي. ديگه نتونستم

 اين خوشگله چي؟ اين آخري، حاال؟ -
ش، پول و  ش، قشنگي اين نقص نداره؛ تنش، جووني -

بعدم خيال . تره و سال جووناز خودم حتي د. امكاناتش
اما . يه، خيلي عاشقه ارواي مادرش  خيلي آتيشيكنه مي

هاي وجودش  ته شرف نداره، بگو يك جو شرف، حتي اون ته
به خاطر پول، به خاطر رسيدن به . كني، هاني پيدا نمي

 موقعيت بهتر، دست به سينه جلوي هر ناچيزي خودشو خم
. ي زالل و پاكي نبود، هاني مفعول، اون چشمه. كنه هاني مي

مفعول اينه، اون شبه شاعره؛ اون شبه هر چيز ذليل و حقير 
  ...و
  

  !آهاي بيچارگان
  !شما

  .ديشب زن شما اين جا بود
  .امشب زن شما اين جاست

 تان هرگز نداده است،  زني كه شما را به عمق وجودش راه
 ه ته،به عمق يعني به آن ته ت

 آن جا كه هرگز،
  هرگز و هرگز،

 تان هرگز نداده است، راه
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  .دهد تان هرگز نمي و راه
 آن جا،

  در آن ته ته ته ته،
  كه من،

  فردا،
  :دوباره كشف خواهم كرد

  .در عمق آلت زن شما يك دهانه هست
  

 به تاريخ گوزِ گوزِ گوز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


