نادره افشاری

زبيده بادوم
داستانھا و طنزھا

بابا اسمم را گذاشته بود »زبيده بادوم« چون البد مثل
خانمبزرگھا رفتار میکردم و ...خب ...شيطنتھايی که
منتظرش نبود؛ با زبانی که به گفتهی بابا »زھر« میريخت و
»نيش« میزد که گاه از آن میخنديد؛ گاه ھم دادش به ھوا
میرفت ،وقتی حرصش درمیآمد.
اين کارھا را به ياد »بابا« که ديگر نيست ،جمعآوری
کردهام؛ برای آنانی که اينگونه کارھا را میپسندند؛ طنز و
داستان کوتاه؛ گاه شيرين ،و گاه البته گزنده و دردآور!
راستی میگويند ما ايرانیھا »طنز نويس زن« نداريم؛
اگر اين »ادعا« درست باشد ،طنزھای اين کتاب ،خط بطالن
اولين »طنزنويس زن ايرانی« است بر ھرچه کريم شيرهای
نکرهی مذکر؛ او.کی.؟
نادره افشاری
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راز سر به مھر بوف کور
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صادق ھدايت ٢تبلور سرگشتگیھای »روشنفکری« ما و
»اعتراض« به عقب ماندگیھا و واپسگرايیھای باصطالح
»روشنفکران« اختهی ماست که از ناچاری خاک بر سر کرد و خودکشی!
 - 1جھانگير ھدايت در مورد اين مقالهام ،برای ناصر فرخ ،صاحب امتياز مجلهی »توشه« نوشت:
جناب آقای ناصر فرخ با درود
مقالهی »راز سربه مھر بوف كور« را خواندم .من تقريبا ً آخرين كتب و مقاالت و مطالبی كه در بارهی بوف
كور نوشته شدهاند ،خواندهام .اخيراً كتاب بوف كور را دراروپا چاپ كردهام كه دراين كتاب در بخش »نقدھا و
نظرھا دربارهی بوف كور«  ۴۶مورد از صاحبنظران ايران و خارج ذكرشدهاند .اين كتاب را از طريق
آمازون ميتوان تھيه كرد .مقالهی خانم نادره افشاری يكی از بھترين مقاالتی است كه دربارهی صادق ھدايت و
بوف كور و ديگر آثارھدايت خواندهام .اين خانم عزيز دقيقا ً انگشت خود را روی غدهی چركين ايام گذاشته و
عقده و بدبختی را درك كرده و نوشته است .از جانب من اين ديدگاه وسيع و درك جامع را به ايشان تبريك
بگوئيد .اين مقاله را برای ھمهی آنھايی كه میفھمند ،خواھم فرستاد .به ھر تقدير ما خوشوقتيم که محققانی
درميان زنھای ايرانی ،اين چنين میجويند و میكاوند و حقايق را مینويسند  .میتوانيد ايميل مرا خدمتشان
بدھيد كه اگر تمايل داشتند تماسی داشته باشيم.
ضمنا َ منتظر دريافت مجله و كارھای جديد شما از آثارھدايت ھستم.
با سپاس/جھانگيرھدايت
 - 2صادق ھدايت در سه شنبه  ٢٨بھمن ماه  ١٢٨١در خانهی پدری در تھران تولد يافت .پدرش ھدايت قليخان
ھدايت ]اعتضادالملک[ فرزند جعفرقليخان ھدايت ]نيرالملک[ و مادرش خانم عذری/زيورالملک ھدايت دختر
حسين قليخان مخبرالدولهی دوم بود .پدر و مادر صادق از تبار رضا قليخان ھدايت يکی از معروفترين
نويسندگان ،شعرا و مورخان قرن سيزدھم ايران بودند که خود از بازماندگان کمال خجندی است .او در سال
 ١٢٨٧وارد دورهی ابتدايی در مدرسهی علميهی تھران شد و پس از اتمام اين دورهی تحصيلی در سال ١٢٩٣
دورهی متوسطه را در دبيرستان دارالفنون آغاز کرد .در سال  ١٢٩۵ناراحتی چشم برای او پيش آمد که در
نتيجه در تحصيل او وقفهای حاصل شد؛ ولی در سال  ١٢٩٦تحصيالت خود را در مدرسهی سن لويی تھران
ادامه داد که از ھمين جا با زبان و ادبيات فرانسه آشنا شد .در سال  ١٣٠٤صادق ھدايت دورهی تحصيالت
متوسطه را به پايان برد و در سال  ١٣٠٥ھمراه عدهای از ديگر دانشجويان ايرانی برای تحصيل به بلژيک
اعزام شد .او ابتدا در دانشگاه بندر]گان[ در بلژيک به تحصيل پرداخت ،ولی از آب و ھوای آن شھر و وضع
تحصيل خود ناراضی بود؛ تا باالخره او را به پاريس در فرانسه برای ادامهی تحصيل منتقل کردند .صادق
ھدايت در سال  ١٣٠٧برای اولين بار دست به خودکشی زد و در ساموا حوالی پاريس عزم کرد خود را در
رودخانهی مارن غرق کند ،ولی قايقی سررسيد و او را نجات دادند .ھدايت سرانجام در سال  ١٣٠٩به تھران
بازگشت و در ھمين سال در بانک ملی ايران استخدام شد .در اين ايام گروه ربعه شکل گرفت که عبارت بودند
از بزرگ علوی ،مسعود فرزاد ،مجتبی مينوی و صادق ھدايت .ھدايت در سال  ١٣١١به اصفھان مسافرت
کرد .در ھمين سال از بانک ملی استعفا داد و در ادارهی کل تجارت مشغول کار شد .در سال  ١٣١٢سفری به
شيراز کرد و مدتی در خانهی عمويش دکتر کريم ھدايت ماند .در سال  ١٣١٣از ادارهی کل تجارت استعفا داد
و در وزارت امور خارجه کار گرفت .در سال  ١٣١٤از وزارت امور خارجه ھم استعفا داد .در ھمين سال به
تامينات در نظميهی تھران احضار و به علت مطالبی که در کتاب »وغ وغ ساھاب« نوشته بود ،بازجويی شد.
در سال  ١٣١٥در شرکت سھامی کل ساختمان کار گرفت .در ھمين سال عازم ھند شد و تحت نظر محقق و
استاد ھندی بھرام گور انکل ساريا زبان پھلوی را فرا گرفت .در سال  ١٣١٦به تھران مراجعت کرد و مجددا
در بانک ملی ايران مشغول به کار شد .در سال  ١٣١٧از بانک ملی ايران مجددا استعفا داد و در ادارهی
موسيقی کشور به کار پرداخت .ضمنا ھمکاری با مجلهی موسيقی را آغاز کرد و در سال  ١٣١٩در دانشکدهی
ھنرھای زيبا با سمت مترجم به کار مشغول شد .در سال  ١٣٢٢ھمکاری با مجلهی سخن را آغاز کرد .در سال
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ھدايت »نماد« تالشھای بیسرانجام ما در برابر افسون
شيعهزدگی »پيشتازان« جامعهی ماست .اگر ھدايت در نھانیترين
پسزمينهھای ذھنش تصور میکرد که ھنرش را  ٢٠٠سال ديگر خواھند
فھميد؛ تجربهی داغ  ١٣۵٧و تداوم »روشنفکر«ی ابتر و اختهی ما نشان
داد که بايد يک »صفر گنده«ی ديگر ھم در برابر اين  ٢٠٠سال گذاشت؛
يعنی که  ٢٠٠٠سال ديگر ھم نمیتوان و نبايد آزادی ،انساندوستی و
ايراندوستی را در »روشنفکران« ٣ايرانی در چشمانداز داشت؛ چرا که
افسون شيعهزدگی ،عقبافتادگی ،زنستيزی و ايرانستيزی اين
»پيشتازان« را پايانی نيست؛ ھر دم از اين باغ بری میرسد!
نمونهی تازه اش ھمين بلوای »سبز سيدی« و بازگشت به دوران
»طاليی« امام آدمکشان کالن تاريخ ،از سوی باصطالح »رھبران«
جنبش  ١٣٨٨است.
صادق ھدايت تبلور آرزوھای انساندوستانه ،ايراندوستانه،
مدرن و حتی حيوان دوستانهی ايرانيانی است که در برابر »خشونت«
ويرانگر »نادانی روشنفکری« ما به زانو میافتد و ذبح میشود.
آنانی که میکوشند »بوف کور« را »روانکاوانه« بررسی کنند،
فراموش میکنند که ھدايت چند صد داستان و پژوھش و مقاله و قضيهی
ديگر ھم دارد که پرداختن به تنھا يکی از آنھا کمکی به »علم« روانکاوی
نمیکند؛ اينگونه برخورد با ھنرمندی »چند بعدی« چون ھدايت ،تنھا يک
بررسی تجريدی است و از آن چيزی »دستگير« نمیشود؛ جز تداوم
ھمان نافھمیھا و کجبينیھا!
»بوف کور« ھمان »علويه خانم« است؛ ھمان »کاروان اسالم«
است؛ ھمان »حاج آقا«ست و »طلب آمرزش« و »پروين ،دختر ساسان«
و »توپ مرواری« ...که در »بوف کور« در ھيئت خوابی بر
 ١٣٢٤بر اساس دعوت دانشگاه دولتی آسيای ميانه در ازبکستان عازم تاشکند شد .ضمنا ھمکاری با مجلهی
پيام نور را آغاز کرد و در ھمين سال مراسم بزرگداشت صادق ھدايت در انجمن فرھنگی ايران و شوروی
برگزار شد .در سال  ١٣٢٨برای شرکت در کنگرهی جھانی ھواداران صلح از او دعوت به عمل آمد ،ولی به
دليل مشکالت اداری نتوانست در کنگره حاضر شود .در سال  ١٣٢٩عازم پاريس شد و در  ١٩فروردين
 ١٣٣٠در ھمين شھر بوسيلهی گاز دست به خودکشی زد .ھدايت ھنگام مرگ  ٤٨ساله بود .مزارش در
گورستان پرالشز در پاريس است .او تمام مدت عمر کوتاه خود را در خانهی پدری زندگی کرد .ھدايت در
عمر ادبی کوتاھش داستانھای کوتاه و بلند متعدد ،دو نمايشنامهی تاريخی ،يک نمايشنامهی فکاھی ،يک
سفرنامه و مجموعهای طنز منتشر کرد؛ ھمچنين نقدھای ادبی متعدد ،مطالعات بسيار بر فولکلور ايرانی و
ترجمهھای بسياری از متون فارسی ميانه و از زبان فرانسه در کارنامهاش ديده ميشود .اعتبار او به خاطر
آوردن ادبيات و زبان مدرن ايرانی به جھان ادبيات است .اما تجدد و مدرنيته برای ھدايت فراتر از مسالهی
نسبيت علمی و تقليد صرف از ارزشھای غربی بود/به نقل از وبسايت صادق ھدايت
 - 3لشکر آدمھای دفرمه و از ريخت افتاده و »مسخ« شده توسط مذھب و ايدئولوژیھای کھنهی ضد زن ،ضد
انسان ،ضد مدرنيته و ضد حقوق شھروندی...
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درونیترين اليهھای روحی نويسنده ،شبيخون میزند و »ھدايت« را
تعريف میکند.
متوليان و تئوريسينھای حکومت اسالمی ،خود بھتر میدانند که
ھدايت ،جمالزاده و خيلیھای ديگر محصول و فرآوردهی دوران راه
يافتن »مدرنيته« به درون ناخودآگاه ايرانيان ،و شرم تازهشان از
عقبماندگی ،بیسوادی ،خرافاتزدگی ،وطنفروشی ،معرببازی و
عنوانفروشيھای بیارزش اين جماعت است.
در دريافت حاکمان و تئوريسينھای چرکين اسالمی ،ھدايت
مروج »نياکان پرستی افراطی ،دينستيزی و فرنگیمآبی« ٤است که
ھمهی اينھا در درک نادرست اين متوليان ،کفر مطلق و ھمسنگ با
»زندقه« و »غربزدگی« ارزيابی میشود؛ چرا که در جنگ بين سنت و
مدرنيته ،اين طيف »ھنرمندان« ھمسوی مدرنيته ،مبشر »آزادیھای
اجتماعی« ھستند که در فھم يکی از ھمين قماش ]سيد محمد خاتمی[
»ولنگاری« تعريف میشود!
ھدايت سمبل آگاھی و به خود آمدن بخشی از »روشنفکری«
جامعهی دفرمهی ماست که به درون حرمسراھا و اندرونیھای جھلزدهی
»عوام کاالنعام مقلد آخوندھا« نقب زده است؛ نقبی ويرانگر!
ھدايت »بيمار« نيست که او را روی تخت روانکاوی دراز کنيم؛
ھدايت را کسانی روی تختخواب کج و کولهی روانکاویشان دراز میکنند
که »خود« مفھوم سرگشتگیھا و شرم و خجالتھای ھدايت را از
عقبافتادگی »پيشتازان« و تحصيلکردگان ايرانی نمیفھمند .اينان ،خود
بيمارانی ھستند که در زنجيرھای سنت ،عقلستيزی و عقبماندگی
شيعهگری/کمونيستیشان قفل شدهاند ،و چون تعريفی برای سرگشتگیھای
ھدايت نمیيابند ،او را ھمچون انديشهی خود» ،بيمار« ارزيابی میکنند؛
غافل از اين که سرگشتگیھای صادق ھدايت ،سرگشتگیھای آنانی است
که از رسوخ شيعهگری و خرافات ،در بستر جامعهی افيونی ما به فغان
آمدهاند.
آنچه ھمسنخان ھدايت مینويسند ،در واقع »نشان دادن« دمل
چرکينی است که تا ھمين امروز ھم جامعهی افيونزده و شيعهزدهی ما را
گرفتار شعبدهبازیاش کرده است؛ دمل چرکين اسالميسم و ضديت با
انسان ،با انديشه ،و دمل چرکين بیھويت شدن سرزمينھای مفتوحهی
اعراب ،به دست آنانی که از فرھنگ ،ھنر و سازندگی بويی نبردهاند؛ و
 .- 4وبسايت درون کشوری آفتاب
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ھنوز ھم پس از  ١۴٠٠سال در پی نابودی فرھنگ و ارزشھای تاريخی
ما ،پستان به تنور اصالح طلبی حکومتی و سبزھای سيدی و
تئوريسينھای معيوب مارکسيست/لنينيست آن میچسبانند .ھيچ کشوری در
جھان و در تاريخ ،زير يوغ اين دفرمگی ،گامی به پيش نرفته است؛
میدانستيد؟!
ھدايت ،فغان و فرياد نسل شکفتهای است که میرود تا ھمهی اين
عقلستيزان را به جايگاه اصلیشان؛ ھمان حوزهھای جھليه عقب براند!
»زن اثيری« ھدايت ،ايران ماست که در مشت پيرمرد
»خنزری پنزری« ]شيعهزدگی و عقبماندگی[ به فاحشهای بدل شده که از
بخت بد عاشق ھمانی است که او را به مزبلهی خودفروشی و بیھويتی
کشانده است.
دستمال چرکينی که آن گورکن بر روی کوزهی قلمدان زيبای
»ايران« ٥کشيده است ،ھمان افسون شيعهزدگی ماست که تاريخ و فرھنگ
ما و ھويت ايرانی ما را چرکين و آلوده کرده است.
»دخترک« که در آغاز »اثيری« است ،در آلوده دامنی رفاقت
با پيرمرد خنزری پنزری ،به لکاتهای بدل میشود!
»در دنيای جديدی که بيدار شده بودم ،محيط و وضع آنجا کامال
به من آشنا و نزديک بود ٦«iدر اين »دنيای جديد« اتاقش »يک پستوی
تاريک و دو دريچه با خارج ،با دنيای رجالهھا ٧دارد «iو او را
»مربوط به شھر ری میکند« ٨شھر ری ٩با » iکوشکھا ،مسجدھا و
باغ ھايش» ١٠«iاز تمام منظرهی شھر ،دکان قصابی ١١حقيری جلو
دريچهی اتاق ]راوی[ است که روزی دو گوسفند ١٢به مصرف
 - 5علی اکبر سعيدی سيرجانی نيز »ايران« را »آزاده بانو« میبيند که در چنگال خليفهی نااھل »تھران« به
»قدرت خاتون« تغيير ماھيت میدھد و اين منجيان جھل و بندگی بر سر اين »قدرت بانو« ھمديگر را
تکه/پاره میکنند.
 - 6بوف کور ص ۵٣
 - 7سعيدی سيرجانی را نيز چون ديگر روشنفکران »مدرن« ما به کشتارگاه خشونت حاکمان اسالمی بردند و
»ذبح شرعی«اش کردند...
 - 8بوف کور ،ص ۶٠
 - 9چرا شھر ری؟ من انتخاب اين شھر را از سوی ھدايت ،ناشی از عشق او به زکريای رازی از اھالی ھمين
شھر »ری« میدانم که فلسفه را باالتر از نبوت قرار داد و معجزه را ھذيان ارزيابی کرد؛ دانشمندی که
شريعتمداران ،آنقدر کتابھايش را بر سرش کوفتند که نابينا شد و نابينا از دنيا رفت؛ مردی که کاشف الکل و
اسيد سولفوريک بود و نخستين جراج چشم پزشک؛ ھزار سال پيش از اين در ھمين سرزمين افيون زده...
 - 10بوف کور ،ص ۶١
 - 11کشتارگاه اوين
 - 12ضحاک روزی دو جوان را خوراک ماران سر شانه ھايش میکند؛ و ھدايت اينھا را دو گوسفند مسخ شده
در دکان قصابی محلهاش میبيند .قصاب شبھا زمانی که با زنش ور میرود] ،ھم[ ماتحت زنش را چون
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میرساند ١٣«iقصابش » iآستين را باال میزد ،بسم  ١٤kمیگفت و
گوشتھا را میبريد» ١٥«iکمی دورتر ،زير يک طاقی ،پيرمرد عجيبی
نشسته که جلوش بساطی پھن است .توی سفرهی او ]عالوه بر چيزھای
ديگر[ iيک کوزهی لعابی گذاشته که رويش را دستمالی چرک
انداخته iفقط شبھای جمعه با دندانھای زرد و افتادهاش قرآن
میخواند iگويا سفرهی روبروی پيرمرد و بساط خنزر و پنزر او با
١٦
زندگیاش رابطهی مخصوصی دارد«i
پيرمرد خنزری پنزری ھمان اسالم مھاجم است که ھرچند پير
شده ،با اين ھمه با ارتزاق از خون ھمان زن اثيری ،نمیميرد؛ اما زن را
»ايران را« به کشتن میدھد؛ ايرانی که در برابر پيرمرد خنزری پنزری
میرقصد و »دلبری« میکند ...تا درد اين تھاجم  ١۴٠٠ساله را آرام کند؛
يا شايد اين خوی وحشی مھاجم را تلطيف بخشد.
به نوشتهی خود صادق ھدايت:
»ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم؛ ما برای
خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتيم؛ و فقر را فخر نمیدانستيم؛
ھمهی اينھا را از ما گرفتند و بجاش فقر و پشيمانی و مردهپرستی و گريه
و گدائی و تاسف و اطاعت از خدای غدار و قھار و آداب کونش وئی و
خال رفتن برايمان آوردند؛ ھمه چيزشان آميخته با کثافت و پستی و
١٧
سودپرستی و بیذوقی و مرگ و بدبختی است«...
و کار ھمهی آنانی که در پی نگھداشتن اين کجفھمی در بنيان
انديشه و خرد ايرانی ھستند ،نيز ھمچنين!
ھشتم امرداد ماه ١٣٨٩
 ٣٠ژوئيه  ٢٠١٠ميالدی

دنبهی گوسفندی وزن میکند .شما بين حاکمان اسالمی و روشنفکران ضد زن ايرانی ،با اين قصاب در »بوف
کور« ھمسويی نمیبينيد؟ !
 - 13بوف کور ،ص ۶١
 - 14بسم  kگفتن اين اسالميون زمان »ذبح شرعی« مرا تنھا به ياد آن امريکايی بدبخت میاندازد که زرقاوی
القاعده سر او را برای مجازات غربزدگی در برابر تمام اسباب تمدن و تجدد ]تلويزيون و اينترنت[ بريد.
 - 15بوف کور ص ١٣١
 - 16بوف کور ص  ۶٢و  ،۶٣برگرفته از کتاب »ھدايت ،بوف کور و ناسيوناليسم« ماشا kآجودانی
 - 17از رمان توپ مرواری ،آثار ممنوعهی صادق ھدايت در ايران ،چھار رمان ،صفحهی  ،١٠٤نشر نيما،
آلمان
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چگونه پس از »خشونت ،زنان و اسالم« و »رنسانس
وارونه« داستان نويس شدم؟!
اين دوم ين سری پرسشھايی است که در زمينهی
کارھای انجام شدهام از ايران میرسد و جالب اين که
ھر دو از سوی نسل تازهی پس از افتضاح تاريخی
سال پنجاه و ھفت ،و اين بار در زمينهی داستان
نويسی .میکوشم پاسخھايی بیافاده به اين دوستان
بدھم؛ ھرچند که گاه مجبورم از »خودم« بنويسم؛
چون تواضعھای خودخواھانهی »فرھنگ ايرانی« را
»کمدی« میدانم.

پرسش  -اول از ھمه اينکه ما شما را بيشتر با کارھای پژوھشی و
سياسیتان ھمچون »خشونت ،زنان و اسالم« و »رنسانس وارونه«
شناختيم .چطور شد که تغيير جھت داديد و به داستان نويسی روی آورديد؟
نادره افشاری – نمیدانم چرا من خودم چنين تغييری را در کارم نمیبينم.
حرفھايی ھستند که گاه قالبھايی ميگيرند .شايد اين برميگردد به اين که
من نويسندگی را ،يا آن گونه نوشتن را در شرايطی اضطراری شروع
کردهام .اگر به خودم بود و شرايط کشور و زنان و شھروندان ايرانی
اينگونه نبود که حاال ھست ،شايد فقط يک قصهنويس میشدم؛ کاری که
ھميشه دوست داشتهام .میتوانم بگويم حرفھايی ھستند که در درون
زھدان من ھی بزرگ و بزرگتر میشوند؛ مادری ھستم که کودکی در
بطن دارد؛ گاه اين کودک اين شکلی است و گاه آن شکلی؛ ولی در نھايت
خود حرفھا ھستند که قالبھا را تعيين میکنند.
پرسش  -چگونه از اقبال کارھاتان نزد خوانندگانتان آگاه میشويد؟
نادره افشاری  -از مراجعه به سايتم .از طرفدارھا و »عاشق«ھايی که
پيدا میکنم .نخنديد؛ جدی میگويم .از لطفھايی که نثارم میشوند .از
»ای ميل«ھا ،مسيجھا ،از چاپ چند بارهی کارھام در وبالگھای
گوناگون داخل و خارج کشور .از چاپ سريع کارھام ھرجا که فرستاده
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میشوند .و از بازچاپشان ،آنجاھا که فرستاده نمیشوند .از دشمنیھايی که
اينجا و آنجا برمیانگيزم .باز ھم میخنديد .ولی باور کنيد ،ھمانگونه که
خوشامد نوعی اقبال است ،بدآمد ھم اقبال است؛ منتھی منفی .اتفاقا من
اينجور بدآمدھا را بيشتر دوست دارم؛ چون میفھمم تا کجاھا کار کرده و
تاثير گذاشتهام .تازه واکنشھای تيز و تند و تقريبا ھميشگی حکومت
اسالمی را در ھم در نظر بگيريد که با چه ترفندھايی میکوشد يا به ايران
بکشاندت ،يا بخردت ،يا حکم ملحد و مرتد برايت صادر کند و البد سربه
نيستت!
پرسش  -چقدر با ادبيات داستانی به ويژه ادبيات داستانی داخل کشور
ارتباط داريد؟ آيا از کارھايی که در درون کشور انجام ميگيرد؛ به ويژه
ادبيات روزمرهی جامعهی ايران ،در کارھاتان سود میجوئيد؟ اگر بلی،
لطفا نمونهای بياوريد!
نادره افشاری  -آنچنان ارتباطی ندارم .چند رمان خواندهام از زنان داخل
کشور که خوب بودهاند ،ولی انتظار بيشتری داشته و دارم .چند داستان ھم
اين سو و آن سو خواندهام .اما ھنوز کارھای جمالزاده و ھدايت و چوبک
را دوست دارم .برخی از کارھای مھشيد اميرشاھی را ھم میپسندم ،مثل
در سفر و در حضرش را .شايد باورتان نشود ،ولی من بيشتر کارھای
تاريخی و پژوھشی میخوانم و داستان مینويسم .کارھای شاھرخ مسکوب
را ھم دوست دارم .اصال خودش را دوست دارم .بيشتر داستان آلمانی
میخوانم يا انگليسی با ترجمهی آلمانی؛ ھمين رمانھای ارزان قيمتی که
آلمانھا تو قطار و مترو میخوانند؛ يا مجلهھای زنان اينجا ،مثل
زنروزھای سابق خودمان.
واقعيت اين است که جامعهی سانسور زده جايی برای آموزش
نمیگذارد؛ بجز اين که چشمی ھم به »ادبيات« اين روزھای ايران ندارم.
ھمهاش تکرار است و تکرار و از ھيچ نوشتن و گذشتگان را تقليد کردن.
بيشتر دھاتینويسی است .در واقع نويسندهھای ايرانی درون کشور ھنوز
شھرنشين نشدهاند .دست باال در خانهھای حاجی بازاريھا يا
مردهشورخانهھا درنوسانند؛ فضاھايی که بايد ديگر پشت سرگذاشته شوند،
تا بتوان به امروز رسيد و به بعد .آخر آنجا که تنفس آن ھمه سھمگين
است ،جايی برای کسی چون من نيست .به روی من اينجا افقھای
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گستردهی آزادی گسترده است .حيف نيست خودم را در چارچوب آنجا
زندانی کنم؛ مثل خيلیھايی که میخواھند به آنجا رفت و آمد داشته باشند؟!
سانسور مرا میکشد .سانسور مرا سقط جنين ميکند .به نظر شما
از »ادبيات« سقط جنين شدهی داخل کشور چه میتوان آموخت؟!
پرسش – داستانھاتان بيشتر پيرامون چه محورھايی ھستند؟
نادره افشاری – من تاکنون بيش از صد و پنجاه داستان کوتاه نوشتهام؛
ھمهشان که نمیتوانند يک محور داشته باشند .برخی تاريخیاند ،چند تايی
سياسی ھستند ،برخی فرم طنز دارند ،برخی در مورد زنان ھستند .برخی
عاشقانهاند و ...شکل داستانھا ھم بيشتر رئاليستی ھستند .نمیدانم چه
بگويم؟ اين چيزھا را بايد از منتقدين پرسيد .خودم که نمیتوانم توضيح
بدھم .آنچه میخواھم بگويم ،در داستانھا شکل میگيرند .ولی کوتاه
میتوانم نگاھم را اينگونه تعريف کنم» :تغيير زاويهی نگاه يک زن
خاورميانهای از عنصری مفعول ،به عاملی فاعل و کننده و تصميم
گيرنده؛ به عنصری انتخاب کننده ،به عنصری که ھمه چيز را از نقطهی
خودش میچيند و نه از زاويهی نگاه مردان؛ عنصری خواھنده و نه
عرضه کنندهی جنس جنسی!«
پرسش  -با اينکه سالھاست در کشور آلمان زندگی ميکنيد ،چرا ھنوز به
زبان پارسی مینويسد؟ به نظرتان قدرت زبان پارسی در داستاننويسی تا
چه حد است؟
نادره افشاری  -چون زبان پارسی را دوست دارم .چون داوطلبانه به اينجا
نيامدهام و با اين که از اين جامعه بسيار آموختهام ،ولی ھنوز در ھمان
زبان نفس میکشم ،با ھمان زبان دوست میدارم و با ھمان زبان خواب
میبينم؛ در آن زبان حس و حالم را مینويسم و راحتتر ھستم؛ بجز اين
که زبان آلمانیای که میدانم ،آنچنان نيست که نويسندهاش باشم .برای اين
که نويسندهای به اين زبان بود ،بايد به گونهی ديگری اين زبان را زير
زبان و دندان حس کرد که ھنوز حس نکردهام .بعد ھم مخاطبانم را در
ميان آلمانيھا نمیبينم.
در مورد زبان پارسی میتوانم بگويم که پتاسيل اين زبان بسيار
باالست؛ برای نوشتن و نوشتن ،اگر آن را درست به کار بگيريم؛ اگر مثل
زمان رضا شاه فقيد میتوانستيم فرھنگستانی داشته باشيم که بتواند
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واژهھای تازهای در رابطه با دانش نوين غربی بسازد ،زبان پارسی خيلی
بھتر ميشد؛ يا اين که ميشد کمی اين زبان را »عربی زدايی« کنيم و بيشتر
واژهھای پارسی را به کار ببريم.
پرسش  -چرا آنقدر در پارسی نوشتنتان وسواس بخرج میدھيد؟
نادره افشاری  -به نظر من تنھا »چيز«ی که برای ما ايرانيھا مانده است
و نشانهی ايرانی بودن ماست ،ھمين زبان پارسی است .آنانی که به زيبايی
و طراوت و تازگی زبان پارسی ،و ھمچنين درست نوشتن اين زبان ارج
نمیگذارند ،به نظر من کارشان آبکی است .اگر کسی ايران را دوست
دارد و دلش برای ايران میتپد ،بايد به پاکيزگی و زيبايی اين زبان توجه
داشته باشد؛ طراوت ،زيبايی ،سادگی و روان بودن نوشتهھا و گفتهھا،
ھمچنين توجه به بافت طنزآميز زبان پارسی بسيار مھم است .زبان پارسی
سرشار است از متلکھا و شيطنتھا و ضربالمثلھا و گفتهھای نغز و
شيرينی که در واقع گنجينهی زبان پارسی ھستند .من اين شيوايی را در
زبان آلمانی نديدهام .به ھمين دليل ھرکس خواسته است کارم را ترجمه
کند ،فورا از او امتحان زبان پارسی گرفتهام که تا چه اندازه اين زبان را
میفھمد و زيبايیھا و طراواتش را حس میکند!
پرسش  -دليل خاصی دارد که در داستانھاتان اين ھمه ضربالمثل بکار
میبريد و يا سبک و شيوهی کاریتان اينگونه است؟
نادره افشاری  -ضرب المثلھا بخشی از تاريخ ما و بخشی از تاريخ
شفاھی ما ھستند .گاه ضربالمثلی کار يک پاراراگراف را میکند؛ بجز
اين که به نوعی گنجينهی زبان پارسی ھم ھستند .در ھنگام نوشتن ھم
اصال تصميم نمیگيرم که از ضربالمثلی استفاده کنم .بين کار پيش
میآيد .بعد میبينم بد ھم نيست .خودم ھم وقتی کار کسی را میخوانم که
با خبرگی از برخی اشعار يا ضربالمثلھا استفاده کرده است ،حظ
میکنم.
موضوعی پيش میآيد ،بعد در کافهای ،جايی که بيشتر داستانھام
آنجا شکل میگيرند ،مینشينم و ...يکباره خودش سرريز میکند .بعد
ھولھولکی میآيم خانه و مینشينم به تايپ کردن .بعد بارھا و بارھا
ويرايش میشوند؛ گاه ماھھا در کامپيوترم میمانند ،تا واقعا آنی باشند که
دوست دارم.
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پرسش  -با خواندن بعضی از داستانھاتان دچار سردرگمی میشويم؛
کارھايی با شالودهی فمينيستی و ضد مرد ،در کنار کارھايی با يک حس
رمانتيک نسبت به شخصيت مرد داستان؛ و گاھی ھر دو اين حاالت در
يک داستان .اين پارادوکس از کجا میآيد و خودتان آن را چگونه تبيين
میکنيد؟
نادره افشاری  -ببينيد »فمينيسم« به مفھوم مرد ستيزی نيست ،بلکه به
مفھوم تن ندادن به ھر نوع مردساالری است .اين تعريفی است که من از
فمينيسم دارم .بيشترين دوستان من از طيف مردانند و جالب اين که خودم
کمتر زنی ايرانی را شناختهام که خودش را جنس و کاال حساب نکند و
برای خودش قيمت نگذارد .من با قيمتگذاری برای انسانھا که يادگار
دوران بردهداری است ،مخالفم .شما در ھمان داستانھای رمانس من ھم
اين تن در ندادن به مردساالری را میبينيد .در عين اين که به نظر من
يک نويسنده پر است از احساس و پر است از عشق و برای من که زنی
دگرجنسگ را ھستم ،خب ،اين برمیگردد به مردی که دوستش دارم.
بنابراين من پارادوکسی در اين داستانھا نمیبينم که زنی ،مردی را
دوست بدارد ،ولی نخواھد و نگذارد به مالکيت »مرد« درآيد.
پرسش  -برخی داستانھاتان حال وھوای تجربيات شخصی شما را دارند،
و برخی ديگر رويايی را به خواننده القا ميکنند .از اين دو زمينه چقدر در
کارھاتان استفاده میکنيد؟
نادره افشاری – شما طوری سوال میکنيد انگار که من تصميم میگيرم
»تجربهای شخصی« يا »رويا«يی را ]به گفتهی شما[ بنويسم .ولی
اينگونه نيست .اين حس و حال آن لحظه است که مرا مینويسد .میتوانم
بگويم که »من« برای اين داستانھا و حتی کارھای پژوھشیام يک
»اپراتور« ھستم و در حد تايپيست؛ چون نمیتوانم در درونم نگاھشان
دارم .بايد نوشته شوند و انگشتان من روی دگمهھای کيبورد میدوند و
مینويسند .بعد انگار ماموريت تمام شده ،يا بخشی از آن انجام شده است.
بعد بازنگری و بازسازی و بازبينی میشوند ،تا زمان انتشارشان فرا
برسد.
در مورد تجربهھای شخصی ھم بايد بگويم تا چيزی را حس
نکنم ،نمیتوانم بنويسمش ،حتی اگر آنجا نبوده باشم .ولی چندين داستان ھم
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دارم که خواب بودهاند و بعد از بيدار شدنم ،ھولھولکی نوشته شدهاند ،تا
فراموش نشوند .البته بعد پرداخته شدهاند ،تا قالب داستان بگيرند؛ مثل
داستان »لندن ،مسجد قمر بنی ھاشم« مثل داستان »بيژن« مثل »ماشاk
قصاب مرا خورد« که ھر کدام بر اساس حس و حال آن روزھا نوشته
شدهاند.
سعی کردهام حتی از خوابھام ھم سوءاستفاده کنم و به کارشان
بکشم .بھتر بگويم؛ من تمام لحظاتم را صرف نوشتن میکنم؛ حتی زمانی
که پای کامپيوتر نيستم .پاسخ سادهتر اين که انتخاب نمیکنم؛ پيش میآيد.
گاه چند داستان عاشقانه پشت سرھم نوشته میشوند ،گاه چند طنز نيشدار،
و گاه وحشتھا ،ترسھا ،نگرانیھا و فرارھا...
پرسش  -کارھاتان را به صورت موزيکال و صوتی ھم با صدای خودتان
منتشر کردهايد ،دليل اين انتشار چيست؟
نادره افشاری – اين موضوع اتفاقی پيش آمد .دوست نازنينی جايی مرا
ديد و خواست روی کارھام صدا بگذارد .اولش فکر نمیکردم کار خيلی
جدی باشد ،ولی بعد ديدم که انگار کارھای پيشينم که از رده خارج شده
بودند ،با اين صداگذاریھا دوباره زنده میشوند؛ به ويژه که اين دوست
نازنين خود استاد دانشگاه است و زبان فرانسه را به خوبی میداند و در
اين زمينه خيلی کار کرده است.
در واقع روی اين قصهھا سناريوھايی نوشته میشوند و آن
سناريوھا براساس نوع دريافت اين دوست صداگذاری میشوند که برای
خودم ھم جالب ھستند .انگار آنھا را دوباره میشنوم ،به ويژه اين که روی
صدای خودم ھم کار میشود و به صدا حالت داده ميشود .ھرچه ھست با
اين دوست در مورد ھر يک از اين صداھا کلی گفتگو میکنيم و ايشان
ھمه را يادداشت میکند و بعد در واقع ھنر خودش را به کار میگيرد و
آنھا را میسازد .البته اين شيوهی کار برای نسل ما و نسل پيش از ما
سنگين است ،ولی نسل تازه آن را بھتر درک میکند ،چون با فيلم و
تصوير گذاشتن روی آھنگھا آشناست.
پرسش  -در داستانھا و مقاالتتان ،نقدھای تند و تيزی از برخی
ھمکارانتان ]شاعران و نويسندگان[ میبينيم؛ آيا میخواھيد نقش منتقد را
نيز بازی کنيد؟
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نادره افشاری  -نقدھای تند و تيز ]به گفتهی شما[ حاصل فوران حسی بر
اثر واقعهای ويژه است .اما آنچه را که من نقد کردهام ،بيشتر مافيا بازی
بوده است .اين که اينجا ]خب ،شايد شما خبر نداريد ،ولی حتما در ايران
ھم ھست[ کسانی ھستند که انگار نقش »پدرخوانده« را بازی ميکنند و به
دلي ل برخی »دريافت«ھا چھرهسازی ميکنند .من کوشيدهام وارد اين
دستهبنديھای سياسی ،حزبی ،فرھنگی و يا »شخصی« نشوم؛ ھمين برای
خيلی از اين »پدرخواندهھا« خوشايند نيست.
به نظرم کار اگر خوب باشد ،میماند؛ اگر ھم بد باشد که
میميرد و از بين میرود؛ حتی اگر ھزار تا پدر و مادر خوانده و نخوانده
پشت سرش داشته باشد .کار بايد استخوان داشته باشد؛ کار بايد ايده داشته
باشد؛ کار بايد طراوت و تازگی داشته باشد و اينھا را پدرخواندهھا
نمیتوانند به نويسنده و شاعر تزريق کنند .يا آدم کارش خوب است و يا
خوب نيست .من از کارھای متوسط ھم خوشم نمیآيد؛ به عنوان خواننده
میگويم .آشغالخوانی نمیکنم .اگر چند سطر ِ کاری را خواندم و آن کار
غلط اماليی يا انشايی داشت ،کنارش میگذارم .فکر میکنم با آشغالخوانی
»افت« میکنم .ھمان طور که برای خواندنم ارزش قائلم ،برای نوشتنم ھم
ارزش قائلم.
بسياری از کارھام بودهاند که از کامپيوترم پاک شدهاند ،چون به
نظر خودم به اندازهی کافی »خوب« نبودهاند .ھيچکس را ھم ندارم و
نميخواھم داشته باشم که کارم را پيش از چاپ نشانش دھم و نظرش را
بپرسم .البته دوستی ھست که گاه در حيطهی خاصی اظھار نظری میکند،
ولی نه آنقدر تخصصی که تاثيری در کار داشته باشد.
پرسش  -شما سبک مخصوص به خودتان را داريد .کارھاتان اصال شبيه
به کارھای ھدايت ،چوبک ،محمود و يا بھرنگی و ديگران نيست .آيا اين
شيوه را از خودتان فرا گرفتهايد؟ اين ايدهھای بکر از کجا میآيند؟
نادره افشاری – ھمهی اينھا که نام برديد ،متعلق به دورهی ديگری
ھستند ،بجز اين که زن ھم نيستند .اين که اين ايدهھا »بکر« ھستند ،يا
نيستند ،نميدانم؟! ولی میدانم که من ِ »نادره افشاری« فرآورده و محصول
شرايطی ديگر و نگاھی ديگر و تجربهھايی ديگر ھستم .بنابراين نمیتوانم
مثل ھدايت يا جمالزاده و يا حتی زنان نويسندهی پيش از خودم باشم و
بنويسم.
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قصهنويسان زن اين روزھا ھم ،آنھا که در داخل کشور ھستند،
به دليل شرايط ويژهای که آنجا دارند ،تجربهھای ديگری دارند و اجبارا
خودشان را سانسور میکنند .در خارج از کشور ھم قصهنويسی را
نمیشناسم که مطالعاتی در تاريخ اسالم و قرآن و در تاريخ و به ويژه
تاريخ معاصر ايران داشته باشد .بنابراين نوع ِ کارھا از اساس متفاوت
میشوند؛ بجز اين که من خودم کس ديگری ھستم و دوست ندارم
»فتوکپی« ديگران باشم .داستان میخوانم ،ولی از کسی »تقليد« نمیکنم.
اين ايدهھا از يک برخورد ،يک گفتگو ،يک گردش ،يک واقعه
در زندگی شخصی يا حتی خواب و آرزويی وام گرفته میشوند ،که گاه
خوب از آب درمیآيند و گاه احتماال »آبکی« ولی مھم نيست .مھم تجربه
است؛ در تجربه و تجربه و نوشتن و نوشتن است که ايرادھا کم میشوند و
کارھا بھتر تراش میخورند.
پرسش  -مخاطبين و طرفداران کارھاتان بيشتر نادره افشاری
داستاننويس را میپسندند ،يا نادره افشاری نويسندهی »رنسانس وارونه«
را!؟
نادره افشاری – سليقهھا متفاوت است .من ھمه گونه »مشتری« دارم؛ ھم
داستانخوان و ھم مقالهخوان و تعقيب کنندهی کار پژوھشی؛ اما خودم
نادره افشاری »داستان نويس« را بيشتر دوست دارم؛ صميمیتر است و
نزديکتر و با حس زنانهام منطبقتر.
پيش از اين کتابھا که گفتيد ،چندين داستان ھم نوشتهام .حتی دو
تا رمان نوشتهام که يکیشان را پاک کردهام و ديگری را به نام »نيچه و
پری خانم« خالصه کرده و در ھيئت داستان کوتاه در کتاب »عين k
خره« منتشر کردهام.
داستانھای »من و مرد و درخت« و »میشود« و چند تای
ديگر را ھم ھمزمان با کتاب »خشونت ،زنان و اسالم« نوشتهام .بنابراين
»مرض« داستاننويسی را سالھاست دارم ،حتی اگر آن داستانھا چاپ
نشدهاند ،يا اصال نوشته نشدهاند .فکر میکنم کارھايی از سنخ »خشونت،
زنان و اسالم« و »رنسانس وارونه« در واقع دستگرمی نوشتن
داستانھای من ھستند؛ موافق نيستيد؛ آن گونه کارھا ديد را وسعت
میبخشند و به کارھا عمق میدھند.
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پرسش  -کدام يک از کتابھايی که تاکنون منتشر کردهايد ،بيشتر مورد
اقبال قرار گرفته است و فکر ميکنيد چرا؟
نادره افشاری  -در خارج از کشور مشکل میتوان از ارقام و آمار حرف
زد .ناشرانی ھستند که کتاب را چند بار چاپ میکنند و خبری ھم به
نويسنده نمیدھند .بعد ھم اين اينترنت المصب که از سويی کار را آسان
کرده است و از سويی امکان پرداختن به کميت را از تو میگيرد .تا
آنجايی که میدانم ،کتاب »خشونت ،زنان و اسالم« به دليل شرايط خاص
اين سالھا بيشتر خواننده داشته است.
پرسش  -مشکالت داستاننويسی يک زن ،آن ھم از نوع غربتنشين آن
چيست؟
نادره افشاری – داستاننويسی مشکلی ندارد .زن بودن ھم مشکلی نيست،
به ويژه در اينجا .راستی من با واژهی »غربت« ھم موافق نيستم .اينجا
من راحت نفس میکشم و به زبان شما مینويسم .ھم از توبره ميخورم ،ھم
از آخور .پس اينجا برای من غربت نيست .از اين که اين کشور به من اين
امکان را داده است که آزادانه نفس بکشم و بنويسم ،ممنونش ھستم .اصال
ھم احساس غربت نمیکنم؛ گاه دلم تنگ میشود ،ولی لحظهای است و تمام
میشود.
به نظر من بايد کار را دوست داشت و به آن عشق ورزيد .در
خارج از کشور بودن اين خوبی را دارد که اوال سانسور نيست .اگر
ھمسری ھم باشد که بخواھد سانسورت کند ،فورا عذرش را میخواھی و
رھای رھا به کارت میچسبی .اين ھم يک پوئن ِ ديگر ِ در خارج بودن.
تازه مجبور ھم نيستی اسالمی بنويسی ،به سياست کاری نداشته باشی و
»نرينگی« مردساالرانه را زخمی نکنی .باور کنيد خيلی خوب است آدم
در خارج از کشور باشد و بنويسد ھرچه دلش میخواھد ،ھرچه جور که
دلش میخواھد و ھر چقدر که دلش میخواھد .نمیدانم میدانيد که من
عاشق محمدعلی جمالزاده ھستم؛ به اين دليل که نود سال از عمر صد و
ھفت سالهاش را در اروپا گذراند ،ولی ھمچنان ايرانی ماند و به پارسی
نوشت و زشتيھا و کجیھای آن جامعه را به طنز و نقد کشيد .تازه من
اسلحهی ديگری ھم دارم و آن زن بودن است و از زنان نوشتن؛ موافق
نيستيد؟!
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نامهی پاک شده
غر میزد که چرا نامهاش را نخوانده ،پاک کردهام .میگفت اگر
آن را خوانده بودم ،حتما جوابش را میدادم .وقتی خواستم آن را دوباره
بفرستد ،گفت که ديگر در آن حال و ھوا نيست .نمیکرد خودش را جای
من بگذارد که روزی ھزارتا نامه دريافت میکنم؛ روزی صدتا نامهی
فدايت شوم؛ روزی ده تا نامهی عاشقانهی مسخره؛ و البته کلی ھم بدوبيراه
و چرت و پرت .فکر نمیکرد که میشود »آدم« در ترافيک اين ھمه
ايميل و نامه و مسيج و زھرمار» ،خوب«ھا را ھم اشتباھی پاک کند.
من بليزر بنفش تيرهام را پوشيده بودم ،با شلواری جين؛ موھام
اما زير باران ريز اسفند ماه ،سيخ سيخ شده بودند .او اما ھمه چيزش
درست بود؛ کت و شلوار و سايز لباس و رنگ لباس و اندامش؛ و من ھی
از خودم میپرسيدم که چرا بايد مرد به اين خوشگلی برای من نامه
بنويسد؟
تازه کلی زور زده بود که نامهاش به آلمانی باشد؛ گويا کالس
زبان ھم میرفت .يادم ھست که روی جلد نامهاش يک عکس سياه بود که
با حروف التين چيزی روی آن نوشته شده بود و ھمين به اشتباھم انداخت
که شايد ايميلی تبليغی باشد؛ اما قبول نمیکرد .میگفت ديگر آن حال و
ھوا را ندارد و بھش برخورده که آن ھمه زحمت کشيده و من »زرت«
نامهاش را پاک کردهام.
گفتم نامهاش میتوانست ويروس يا تبليغ باشد؛ پايش را کرده بود
توی يک لنگه کفش؛ وا ھم نمیداد .گفتم خودت میدانی؛ فعال که موھای
من زير اين باران ريز ،سيخ سيخ شده و »ميک آپم« از ھم وا رفته و خط
چشمم ھم راه افتاده است؛ اما برای او اصال مھم نبود.
باالخره قرار شد با ھم به پيک/نيک برويم؛ فکر کردم اينطوری
از دلش درمیآورم و اصال میفھمم در آن نامهی کذايی پاک شده ،چه
نوشته بود.
باز ھم شيک بود و خوش تيپ و خوش اندام و من با اين لباس
ورزشی سفيد ،خيلی بدترکيب!
نمیدانم از ادب بود ،يا واقعا مرا »بینظير« میديد؛ باورم
نمیشد که مرا با اين ابروھای پاچهبزی و اين لباس ورزشی کت و گنده
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]که آدم را مثل غول بيابانی میکند[ »بینظير« باشم .سبد خوراکیھا را
پشت دوچرخهاش بار زده بود .من ھم پتوی کوچکی را پشت دوچرخهام
گذاشته بودم .چند تا شيشهی کوچک آبجو ھم به »خورجين« دوچرخهام
سرازير شدند؛ کيف کوچکم را دور کمرم بستم که وقتی نبود ،يا نگاھم
نمیکرد ،به آئينهام نگاھی بياندازم.
دو کيلومتر بايد راه میرفتيم .دوچرخهھا را »خرکش« میکرديم
که فرصتی برای گپ زدن داشته باشيم .اگر تنھا بودم ،سوار میشدم و
میرفتم؛ ولی فعال بايد به ساز اين مرد خوش تيپ میرقصيدم ،تا درآورم
در نامهاش چه نوشته بود.
دست آخر لو داد که میخواست بپرسد آيا حاضرم با او به »پيک
نيک« بروم؛ لوس!
 ٢۴اسفندماه ١٣٩٠
 ١۴ماه مارس ٢٠١٢ميالدی
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مردان مشنگ خدا
پارتی بازی کار خودش را کرد؛ لطف kآزاد شد و به خانه
برگشت .ننه برايش آش بلغور پخته بود که میدانست دوست دارد.
دندانھايش را شکسته بودند .دوا و درمان ھم نشده بود که بتواند چيزی به
دندان بگيرد .روز آزادیاش میخواستند چراغانی کنند که »حراست«
نگذاشت .ننه فقط توی حياط چند تا المپ رنگی روشن کرد و گوسفندی...
چند نفری را ھم دعوت کرد که خيلیھاشان از »ترس« نيامدند.
حراستیھا سر کوچه کشيک میدادند که يک وقت مردم لطفی به
لطف kنکنند و »قھرمان« توليد نشود؛ يکی از وظايفشان ھمين بود که
سنگ بياندازند تو خط توليد »قھرمانسازی« ملت؛ چون قھرمانشان
سيدعلی »قھرمان« ديگری را »تحمل« نمیکرد!
سيدعلی میخواست سر به تن لطف kنباشد ،ولی بازاریھا
جفت پاشان را کرده بودند توی يک لنگه کفش که اگر يک مو از سر شاه
پسر »حاجی نفتی« کم شود ،تخت و بختش را برمیگردانند .سيدعلی
لطف kرا بيست و دو سال توی زندان نگه داشت ،بعد ھم به بھانهی
»عفو رھبری« ولش کرد.
لطفی را تو قضيهی يک »ترور انقالبی« گرفته بودند .قاتل
اصلی ھمانجا نفله شد و لطف kکه تو صف نماز جمعه ،آن جلو ايستاده
بود ،دست و بالش زخمی...
میگفتند عقلش شيرين است و روی تخت »تعزير« قاه قاه
میخندد .خونين و مالينش که میکردند ،باز ھم میخنديد .بعد چرکھای
کف پايش را نشان ھم بندھايش میداد و میگفت» :به والی علی جام ته ته
بھشته؛ میرم اونجا با حوريا کيف میکنم!«
و باز میخنديد؛ آن ھم چه خندهای!
توی يکی از آن »مالقاتھای شرعی« با شناسنامه و عقدنامه،
شکم زنش باال آمد و حاال پسرش بيست سالی داشت .مجيد شکل لطفk
بود؛ فقط دندان داشت ،عقلش شيرين نبود و سرش ھم تاس نشده بود.

١٩

زن لطف kزندگی را ول کرده و رفته بود .مجيد زير دست
»ننه« بزرگ شد و تو حجرهی »حاج عمو« شاگردی کرد؛ شبھا ھم
»اکابر« درس میخواند .مجيد البته دلش برای لطف kمیسوخت؛ اما
بيشتر شور خودش را میزد که بچهی يک »آدمکش« بود؛ چون بعضیھا
توی بازار دستش میانداختند.
لطف kھنوز نرسيده ،مجيد پرسيد:
»ننه جون ،اين ھمه بساط برای يک آدمکش!؟«
ننه دو بامبی زد توی سرش که» :زبونتو گاز بگير بچه ،تو چه
میفھمی مردان خدا چی میکنن؟!«
به تخمش که مردان خدا چه میکنند!
ھر کس داستان را طوری تعريف میکرد .حراستیھا میگفتند
حيف که عقلش شيرين است؛ وگرنه تا حاال صد تا کفن پوسانده بود.
چند تا از در و ھمسايهھا از اين ھمسايگی خوششان نمیآمد.
برای ھمين ھم »ننه« خانه را سپرد به بنگاھی که برايش مشتری پيدا
کنند .میخواست از شمال شھر بروند »پائينتر« شايد ھمسايهھا نمک
نشناس نباشند .بنگاھی گفته بود خانه را نمیخرند؛ خانهی »آدمکشھا«
مشتری ندارد .مردم میترسند سنگ به خانهشان بياندازند.
لطف  kاسمش را عوض کرده بود .به خودش میگفت »مرد
خدا« ننه ھم »مرد خدا« صداش میکرد؛ ولی بقيه میگفتند »لطفی« که
حرصش را درمیآورد.
فردای ھمان شب توی حياط و زير نور مھتابی ،ھمان طور که
چپقش را چاق میکرد و به قل قل سماور گوش میداد ،مجيد دستش را
گذاشت روی زانوش که» :خب ،آقا جون تعريف کنين ببينم چيکار
میکردين؟«
لطف kدست چروکيدهاش را گذاشت روی دست مجيد که:
»چی دوس داری بشنفی پسر جون!؟«
چه دوست داشت بشنود؟
آنقدر اطالعاتش درھم بود که نمیدانست چه بگويد .آيا اين
پيرمرد تکيده که حاال پنجاه سالی داشت ،ارزش اين ھمه تحقير را داشت؟
لطف kچپقش را چاق کرد و زير لبی گفت:
»نمیدوئی پسرجون ،بھشت چه جای قشنگيه!«
بعد چشمانش را بست و به بھشت فکر کرد .اگر سيدعلی بو
میبرد که لطف kبه عشق بھشت ،چند نفر را »معدوم« کرده ،امانش
نمیداد .بدبخت خيال میکرد سيدعلی »غاصب« است!

٢٠

خيلی از ھمدورهایھاش واداده و چپيده بودند زير عبای واليت
سيدعلی؛ ولی لطف kوانمیداد؛ اصال نمیخواست وا بدھد؛ مگر جيفهی
دنيا چقدر میارزيد؟!
بھشت پر از حوری بود؛ خيلی خوشگلتر از اين زنھای
صيغهای که رفقای سابقش »زير ران« میکشيدند .بعد ياد سيدعبد kافتاد
که ايدز گرفت و مرد .مردک داد چند تا از اين زنھای مشکوک به
»ايدز« را که با آنھا حال میکرد ،اعدام کردند؛ ولی مرد؛ ھم از غصه،
ھم از ايدز!
لطف kاز اين نگرانیھا نداشت .تو »بھشت خدا« کسی ايدز
نداشت .اين مرضھا مال اين دنيای دون و دنی بودند .تو »اعالعليين« از
اين خبرھا نبود.
مجيد گفت» :آقاجون ،جوابمو ندادين!«
لطف kيادش آمد که پسرش منتظر است .خنديد که:
»از مادرت خبر نداری ،پسر جون؟«
»نه آقاجون ،حاج عمو نمیگذاشت برم سراغش!«
حاج عمو ،يکی از پايهھای سفت و قرص بازار بود و از ھمان
اول ننه و مجيد را زير پر و بال گرفته بود؛ با اين ھمه از دست برادر
مشنگش عصبانی بود؛ ھم عصبانی بود و ھم زورش میآمد سيدعلی »قند
شکن« دست روی داداشش بلند کند .برای ھمين ھم پيغام و پسغام داده بود
که سيدعلی به والی علی تخت و بختت را روی سرت خراب میکنم ،اگر
يک مو از سر آقا داداشم کم بشه!
»تعزير« لطف kھم مال آن سالھای اول بود؛ زمانی که ھنوز
سيداسد kزنده بود .بعد که اسد kريق رحمت را سر کشيد و شد »زحمت
 kعليه« سيدعلی گفت که دست از سرش بردارند .چند بار آمده بود
مرخصی و برگشته بود و خالصه زندانی بود ،اما نه درست و حسابی.
ريش سيدعلی بدجوری توی بازار گير بود.
ننه يک چای داغ قند پھلو گذاشت جلو لطف kو چمباتمه زد
ھمانجا پای سماور .پيش از آن سينی استکان/نعلبکیھا را سر حوض آب
کشيد و آورد کنار سفره .بعد سفره را جمع کرد و گذاشت توی ديگ نان و
سينی غذاھای مانده را ھم گذاشت آن کنار.
مجيد گفت» :ننه بسه ديگه بشين ،ببين آقاجون چی ميگه!«
ننه گفت» :من ھزار بار اين حرفھا را شنيدهام .حاج عموت ھم
از اين حرفھا میزد؛ منتھی وقتی جوان بود .حاال ديگر ھشت سر عائله
داره و شده مرد کار و زحمت!«

٢١

البته ننه از زنھای دوم و سوم حاج عمو خبر نداشت؛ اگر داشت
يک طور ديگری حساب میکرد .مرد خدا برای ننه ھمين لطف kبود.
لطف kگفت» :ننه ،خدا از دھنت بشنفه؛ يعنی ميشه منم برم
زيارت خونهی خدا؟«
مجيد گفت» :آقاجون خودم پولھامو جمع میکنم ،میبرمتون؛ اگه
برام تعريف کنين که مردای خدا چيکار ميکنن؛ اين ننه خيلی سرکوفت
شما رو به من میزنه!«
لطف kگفت» :ننه چرا سرکوفتش میزنی ،جوونه و نااھل.
بزرگتر که شد قدر باباشو میفھمه؛ قدر بابای فداکارشو«...
مجيد گفت» :برام تعريف کنين؛ شما رو بخدا تعريف کنين؛ حتما
مثل فيلمھای ھاليووديه«...
ننه زد پشت دستش که» :ھاليبود چيه پسرجون؛ آقات مرد
خداست؛ میفھمی ،مرد خدااااااااااا!«
نيش لطف kباز شد؛ تا بناگوشش باز شد.
مجيد گفت» :آقاجون نمیترسيدين؟«
لطف kگفت» :از چی میترسی پسرجون؛ وقتی دست علی به
ھمراته ،از چی میترسی؟«
»تعريف کنين آقاجون ،شما رو به خدا تعريف کنين!«
مجيد نقش بازی میکرد .میخواست زير زبان لطف kرا بکشد
و میدانست اگر دنده خالف برود ،محال است لطفی چيزی را لو بدھد.
توی ذھن لطف ،kخون ،نماز جمعه ،اسلحه ،امام جمعه ،بھشت
و حوريھا ھمه با ھم قاطی بودند .چشمھايش را میبست و ھمانطور که
تسبيخ شاه مقصود صد دانهاش را میچرخاند ،به »اوستا« فکر میکرد و
زير لبی دعاش میکرد» :خوشا به سعادتت اوستا؛ کاش زودتر به زيارتت
بيام و دستت را ببوسم!«
و چشمانش پر از اشک میشد.
مجيد میخواست يقهی لطفی را بگيرد و سرش داد بزند که:
»تو آدمکشی پيرمرد لھيده ،تو تروريستی ،قاتلی؛ من از اين که
بچهی توام ،خجالت میکشم؛ از اين که تو نه تنھا از جناياتی که کردهای،
پشيمان نيستی که منتظر جايزه ھم ھستی؛ دلم ازت آشوب میشود!«
اما چه میتوانست به اين پيرمرد لھيدهی »شيرين عقل« عقبمانده
بگويد؟ بگويد» :تو تو دھهی پنجاه قفل شدهای مردک؛ تو عقب ماندهای
بدبخت؛ تو نمیفھمی که نمیتوانی بکشی ،تا بگويی کشتن بد است؟!«
ولی مگر میفھميد؟

٢٢

مجيد کوله پشتیاش را که پيش از اين پشت در حياط جاسازی
کرده بود ،برداشت؛ درست ھمان زمانی که لطفی چرت میزد و ننه رفته
بود رختخوابھا را بياندازد ،آن را به دوش کشيد و در خانه را بست و
رفت .کليد خانه را ھم پای سماور گذاشته بود!
مجيد میرفت تا از اين آدمکشیھای »مقدس« فاصله بگيرد؛
حالش از اين »مردان خدای حشری« که برای »سکس توی الھوت« آدم
میکشتند ،بھم میخورد!
١٩بھمن ١٣٩٠
 ٨فوريه ٢٠١٢ميالدی

٢٣

قطار...کافه...جان
میترسم يادم برود؛ میترسم اين حس تازهی شکفته را فراموش
کنم؛ يا کمتر حس کنم؛ يا کمرنگ شود در قيل و قال گفتنھا و نگفتنھا؛
بیرنگ شود در کشمکش رفتنھا و آمدنھای بیمورد ِ آنانی که رفت و
آمدشان تاثيری در زندگی ندارد؛ خودشان ھم تاثيری ندارند؛ اگر ھم نباشند
ھيچ کجای زندگی کم نمیآورد؛ ھيچ جای زندگی خالی نمیشود؛
میدانستيد؟
سوار که میشد ،چشمم به چشمش افتاد .لبخندی زد و سوار شد.
راست آمد کنارم بنشيند ،اما پيرزنی »ھن ھن کنان« ساک دستیاش را
کنارم گذاشت و خودش را روی صندلی روبرويی تمرگاند .کمی مکث
کرد و رفت .بعد کمی آنطرفتر ،طوری نشست که بتوانم ببينمش.
قدش بلند بود .کالھی کپی داشت و پالتويی باالی زانو به رنگ
خاکستری تيره؛ يقهی پالتو را باال زده بود و من مارک »بوس« را پشت
يقهی پالتوش ديدم .دستانش متين بودند؛ انگشتانش ھم متين بودند .در
انگشت ميانی دست چپش انگشتری طالی درشتی برق میزد و بوی عطر
کارتيهاش از ھمان فاصله ھم مشام را مینواخت.
خواستم خندهام را نشانش دھم و لبخندم را و گونهھايم را و اين
که آنقدرھا ھم »بدعنق« نيستم؛ اگر اوقاتم تلخ است ،برای اين است که
نتوانسته کنارم يا روبرويم بنشيند .اوقاتم از اين ميھمان ناخوانده تلخ است
که نگذاشت متانت دستانش را از نزديک ببينم و حس کنم.
به »پيرزن لھيده« نگاھی کردم و پرسيدم:
»موھايتان طبيعی اينقدر زيبا ھستند؛ يا رنگشان کردهايد؟«
لبخندم اما رو به سوی مرد داشت؛ آخ يادم رفت؛ اسمش »جان«
بود؛ بعدھا يعنی ھمين حاال که باھم در کافهی زير فرودگاه نشستهايم،
فھميدم که اسمش »جان« است؛ پنجاه سال دارد؛ دستانش متين ھستند و
انگشتانش زيباتر؛ با ھمان انگشتری طالی درشتش و عطری که ديگر
زياد از من دور نيست.
رفته است پالتوی ھر دومان را بياورد که با ھم به سينما برويم.
فيلم تازهای روی اکران است .قرار است تمام امشب را با ھم باشيم.

٢٤

دستانش ھنوز متين ھستند .چه حس خوبی به من میدھد وقتی
برمیگردد و »جنتلمنانه« پالتوم را میگيرد ،تا بپوشم؛ شالم را مرتب
میکند و میگذارد کراواتش را راست و ريس کنم؛ آرامشی متين در اين
سرمای تنھايیھا!
در ھمين چند ساعت انگار که سالھاست با ھميم و انگار که
سالھاست زندگی شادمانهای داريم.
چه به ھم نزديکيم؛ چقدر حرف داريم با ھم و به ھم بزنيم؛ چقدر
با ھم میخنديم؛ چقدر با ھم خواھيم خنديد؛ واااااااااااااای!
 ٢۴بھمنماه ١٣٩٠
 ١٣فوريه  ٢٠١٢ميالدی

٢٥

رسپسيون بھشت!
ورودی بھشت ،درست مثل ورودی ھتلی »شيک و پيک« تو
ناف پاريس بود ،يا مثال جنوب فرانسه ،که من و »ماری« با ھم واردش
شده بوديم.
زنی که پشت پيشخوان ايستاده بود ،جليقه و دامنی سورمهای
پوشيده بود .زير جليقهاش ،بلوزی آبی راھراه ،که يقهاش را تا میشد ،باز
گذاشته بود .چاک سينهی جوانش ،دل مرا ھم آب میکرد؛ چه رسد به
اھالی مذکر ِ در انتظار ورود به بھشت که ھيچ اثری از وجودشان آنجا
نبود .يا اينجا را ھم تفکيک جنسيتی کرده بودند ،يا ھيچ نکرهی مذکری
راھی بھشت نبود .آدم گاه در »مشيت  kخيرالماکرين« درمیماند!
چند زن ديگر ھم با ھمين اونيفورم آنجا بودند و داشتند به ديگر
مشتریھای بھشت مدرن خدای »عز و جل« سرويس میدادند و برای
شام و ناھار »ژتون« میفروختند!
ھر دوی ما ]من و ماری[ يک فرم داشتيم که میبايد آن را پر
میکرديم .فرم ،ليستی بود که ھرکداممان جايی را برای نوشتن وضعيتمان
اشغال میکرديم .ماری از بس ھول بود ،ھمان اول ِ ليست را پر کرد و
کنار رفت .زن پشت ميز ،برگه را از زير دستش برداشت و گذاشتش جلو
من.
پرسيدم :کجا را پر کنم؟
گفت :انتخاب با شماست.
ماری ھی زير گوشم میگفت اگر بنويسم ،مسلمانم؛ برايم بھتر
میشود؛ شايد جای بھتری نصيبمان شود؛ شايد تو بھشت ھم با ھم باشيم و
مثل ھمين دنيا به ريش »مردھا« بخنديم ]حاال خود انترش مسيحی بود ھا[
من خنديديم و محلش نگذاشتم .آدم که به خدای »قاصم الجبارين« دروغ
نمیگويد؛ میگويد؟
زن کليددار بھشت ،ليست را از زير دست ماری کشيد و آن را
گذاشت جلو من؛ ليست »نه« تا جای خالی داشت که من بايد يکی از آنھا
را پر میکردم.
پرسيدم» :کجا را پرکنم؟«

٢٦

گفت» :ھر جا را که دوست داريد!«
من در رديف ششم که نوشته بود» :دين؟« نوشتم» :بیدين!«
زن گفت» :ولی اينجا را نبايد پر میکرديد!«
عصبانی شدم و گفتم» :خانم جان ،مرا گذاشتهای پشت ده تا در
بستهی سياه که نمیدانم پشتشان چه خبر است؛ بعد میگويی ھرجا را که
میخواھی انتخاب کن؛ حاال که يکی را شانسی »انتخاب« کردهام ،غر
میزنی؛ مگر من کف دستم را بو کردهام زن حسابی؟«
يکی ديگر از ھمان زنان سينه چاک ،تا صدای ما را شنيد ،آمد
که به دادمان برسد .من صدايم را گذاشته بودم روی سرم و از فضولی زن
در »حق انتخابم« شکايت میکردم .بقيهی مشتریھای ھتل بھشتی ھم
سرشان را برگردانده بودند و نگاھمان میکردند.
ماری ھی مرا نيشگون میگرفت که ول کن؛ اينجا ھتل خداست؛
اينقدر خودت را لوس نکن؛ حاال که چيزی نشده؛ جای ديگری را امضاء
کن!
من اما میخواستم عدل ھمانجا را که عالمت زده بودم ،داشته
باشم .اصال به او چه مربوط بود که تو کار من دخالت میکرد؟
صدای زنگ در را از آن سر دنيا از پشت پيشخوان بھشت خدا
شنيدم و دوباره افتادم تو ھمين دنيای »دنی« عوضی!
نکند زنک خيال کند که حق با او بوده ،و من وادادهام؟!
واااااااااااااااااا؟
 ٢١ديماه ١٣٩٠
١١ژانويه  ٢٠١٢ميالدی
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وقتی من نباشم
چيزی در گلويم گير کرده بود که بايد بيرونش میآوردم؛ داشت
خفهام میکرد؛ جانم را میگرفت؛ مرا میکشت .دست کردم بيخ گلوم و آن
را ]که بخيالم زيادی بود[ بيرون کشيدم؛ بيرون کشيدم و ھمهی درون م
]ھمچون طناب داری[ از حلقم بيرون آمد؛ پشت سرھم بيرون آمد.
به سينهام نگاه کردم؛ ريهھايم روی سينهام آويزان بودند؛ آنھا را
بيرون کشيده بودم؛ از آنھا بخار بلند میشد؛ داغ بودند؛ داغ و داغ و
تبدار؛ بعد قلب و جگرم را بيرون کشيدم.
يکی با موبايلش آمبوالنسی خبر کرد .گرگی آنجا ايستاده بود تا
مرا پاره کند .آمبوالنس ھم که آمد؛ گورش را گم نکرد؛ گورش را گم
نمیکرد؛ ايستاده بود تا مرا به نيش بکشد؛ تا مرا ببلعد و نابود کند؛ بعد
دستش را بمالد روی شکم ورآمدهاش و خرناسهکشان زير درختی به
خواب قيلولهی پاره کردن تن من فرو رود؛ چرت بزند و خواب بھشت
ببيند و با حوريھا و غلمانھای بدکارهی آنجا ھمبستر شود.
تختم راه افتاده بود و رفته بود .کيلومترھا دورتر از بسترم رفته
بود .بلند شدم و بسترم را ديدم که سر جايش نبود؛ چطور اين ھمه راه را
رفته بودم؛ آن ھم توی خواب؛ نمیدانستم!
تختم را »خرکش« کنان برگرداندم .سالھا راه رفتم ،تا بازگردم.
قاتالنم در خانهمان عزاداری میکردند .آن گرگ ،دم در ايستاده بود و
پاس میداد .پاسدار قتل من ،از ورود دوستانم به مراسم کشتارم جلوگيری
میکرد .مادرم آرام اشک میريخت و پدر گاه عينکش را برمیداشت و نم
اشکش را پاک میکرد .ھيچکدام شيون نمیکردند .ھيچکدام سياه نپوشيده
بودند .مادر موھايش را رنگ کرده بود و پدر با صورتی اصالح شده،
روی مبل چرم سفيدمان لم داده بودند .صدای فرانک سيناترا از دور دستھا
میآمد که ترانهی »مای وی« را میخواند.
ھر دو آرام بودند؛ ھر دو میدانستند مرگ ،پايان ھمهی ماست؛
پايان مھم نيست؛ آنچه میماند ،مھم است.
پدر کتابھايم را روی ميز کارم چيده و با روبانی به رنگ بنفش
]که میدانست دوست دارم[ تزئينشان کرده بود .عکسم در قابی سپيد و
طاليی ،به ريش گرگھا میخنديد .بابا گاه نگاھم میکرد و لبخند میزد.
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گرگھا به خانهام راھم نمیدادند؛ راھم را بسته بودند؛ بوی
گندششان تمام خيابان را برداشته بود .ھرچه میکردم از ديوار باال بروم،
نمیشد؛ گرگھا با »گلنگدن«ھای کشيده ،آمادهی شليک بودند.
گرگھا گله وار تمام دور و بر خانهمان را پر کرده بودند؛
ھمهشان ريش داشتند؛ ھمهشان مھر بر پيشانی داشتند؛ ھمهشان باھم شيون
میکردند.
گرگ قاتل سرش را باال گرفت و به ھمخوابگی دم صبحش با
دختر رھبر فکر کرد .جايزهی قتلم ،ھمين وصلت بود .لباسم پاره بود و
بسترم در دستانم سنگينی میکرد.
زير ميزم جعبهای شامپانی گذاشته بودم که اگر روزی نبودم؛
دوستانم بنوشند؛ اما نه آنھا بودند و نه دوستانم؛ آنھا ھزارھا کيلومتر
دورتر داستانھايم را میخواندند .ھيچکس گريه نمیکرد .ھيچکس نوحه
نمیخواند .شامپانی باز کرده و به »سالمتی« من ]که ديگر نبودم[
مینوشيدند .سالن ،پر از گل بود و تابلو و کتاب؛ کتابخانهام آنجا بود.
»ايران« کتابھای امضاء شدهام را به ھرکس دوست داشت ،ھديه میداد؛
ھمراه با شاخه گلی بنفش!
کتابھايم را ]پيش از آن که پارهام کنند[ امضاء کرده بودم؛
امضاء کرده بودم ،برای آنانی که دوستشان داشتم؛ برای آنانی که دوستم
دارند!
ھنوز میخواستم راھی به خانهمان پيدا کنم؛ نمیشد؛ گرگھا
نمیگذاشتند؛ گرگھا ريش داشتند؛ گرگھا روی پيشانیشان جای مھر
سوخته داشتند؛ گرگھا بوی سير و عرق ترشيده میدادند و حالم را به ھم
میزدند؛ گرگھا شکل کفتار شده بودند!
کفتارھا زياد بودند؛ کفتارھا سير بودند؛ کفتارھا از به نيش
کشيدن تنم خوشحال بودند؛ خيلی خوشحال بودند...
 ١٢اسفندماه ١٣٩٠
دوم ماه مارس ٢٠١٢
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پانسيون مرگ
در پانسيون را زدم .مردی در را باز کرد که او را نمیشناختم.
بار پيش که اينجا بودم ،مرد ديگری در را باز کرده بود .مرد فقط گفت:
»خودتون از عکستون بھترين!«
کدام عکسم را میگفت؛ کجا عکسم را ديده بود؛ نمیدانستم!
وسايلم را در پانسيون گذاشتم و راه افتادم به سمت شھر .شھر پر
از توريست بود و من در البالی توريستھا که ھی »ژست« میگرفتند و
در برابر ھر ساختمانی عکس میانداختند ،وول میخوردم .آفتاب کم جان
پائيزی ،صورتم را نوازش میکرد و من ،با اين که خستهی راه بودم ،ولی
دلم میخواست شھر را ببينم.
دخترک کوچک و بلوندی ]که میتوانست چھار/پنج ساله باشد[
دامنم را گرفت که» :خانوم؛ شما مامانمو نديدين؟«
گفتم »نه« و راھم را کشيدم که بروم .دخترک باز دامنم را
گرفت که »من مامانمو میخوام!«
زانو زدم و گفتم» :اوکی؛ بيا بريم مامانتو پيدا کنيم!« و فکر
کردم مرکز خريد را میگردم؛ تو فروشگاھھا نام مادرش رااز بلندگوھا
صدا میکنم و اگر پيدا نشد ،دخترک را به پليس تحويل میدھم.
دخترک نازی بود که خيلی میترسيد.
روی نيمکت کنار خيابان نشستم و سعی کردم اشکھايش را پاک
کنم .خواستم چيزی برايش بخرم که گفت گرسنه نيست و فقط مامانش را
میخواھد.
دستهای کله سياه با پالتوھايی بلند آنجا ولو بودند .يکیشان پرسيد
که دوربينم را نياوردهام؟ گفتم» :نه!«
از کجا میدانست که »من« دوربين دارم؟
يکیشان گفت» :مھم نيست!«
بعد دوربينی از جيب پالتوی درازش درآورد و از من و از
دخترک عکس گرفت .دخترک ترسيد و گريه کرد .بغلش کردم و راه
افتادم به سمت ادارهی پليس.
دخترک گردنم را سفت گرفته بود.
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کمی که راه رفتيم ،يکی از ھمين مردھا تنهای به من زد و گفت:
»دخلت اومده!«
من فقط نگذاشتم دخترک بيافتد .سکندری خوردم و افتادم روی
زمين .مرد ،خندهی کريھی کرد و رفت .شستم خبردار شد .يادم به آن يکی
در پانسيون افتاد.
حاال ديگر میدانستم که اين دخترک تنھا بھانهی زنده ماندنم
است .دخترک را محکم در آغوش گرفتم و راه افتادم .سعی میکردم از
کوچه/پسکوچهھای باريک بروم که راه ماشينرو نداشته باشد؛ تا اينھا
نتوانند ]اگر باليی سرم آوردند[ در بروند.
مرد ديگری که حاال پالتويش را درآورده بود ،با کارد به من
حمله کرد .توان عجيبی پيدا کرده بودم .حاال بايد ھردومان را نجات
میدادم .دخترک جيغ میزد و اشک میريخت و من مثل باد میدويدم.
چند بار زمين خوردم .چند بار تھديد شدم .باز در رفتم؛ تا اين که پايم در
چالهای گير کرد .يکیشان از روبرو آمد .مرد قبلی از پشت سر و من فقط
فرصت کردم در خانهای را محکم بکوبم .داد میزدم و کمک میخواستم.
زنی در را باز کرد و من با تمام سنگينی تنم توی راھرو خانهاش افتادم.
دخترک دستش را گذاشت روی صورتم که» :نترس...نترس!«
اشک پھنای صورتم را پر کرده بود.
زن صاحبخانه راه پاگرد خانهاش را نشانم داد که به حياط خانهی
خالی بغلی راه داشت .چيزکی توی مشت دخترک چپاند و راھیمان کرد.
خانهی کناری خالی بود و بجز چند تکه »مقوا« چيزی آنجا نبود .از الی
کرکرهھای افتادهی اتاق بااليی کوچه را نگاه میکردم .مردھا با مشت به
در خانهی زن میکوبيدند و فحش میدادند؛ صدای عربدهشان تا چند
فرسنگی میرفت .ھمسايهھا ريخته بودند توی کوچه و فحششان میدادند.
نمیدانم چقدر طول کشيد ،تا صدای آژير اتومبيل پليس آمد .زن
پليس را خبر کرده بود .يکباره پليس تمام محل را پر کرد .از ھمان پشت
پنجرهی اتاق بااليی ،از الی کرکرهھا ديدم که دوتاشان را دستبند زدند.
نفس عميقی کشيدم و روی زمين لخت دراز شدم .دخترک را
درآغوش گرفتم و بوسيدم .زار زار گريه میکردم .دخترک اشکھايم را
پاک میکرد و میگفت» :نترس...نترس ...من اينجام!«
اشکھا و خندهھام در ھم شده بودند!
پليس ما را به ادارهی پليس برد .مادر دخترک آنجا منتظرمان
بود .گريهکنان دخترش را در آغوش کشيد و از من تشکر کرد .بيچاره
نمیدانست که دخترش ،جانم را نجات داده است.
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دوتا از تروريستھا را دستگير کرده بودند و من ]تا آنجا که يادم
بود[ ريخت و قيافهی بقيهشان را برای پليس شرح دادم
فردا با اولين پرواز از آن کشور کوفتی گريختم.
خيلی وحشتناک بود...
حتی يادم رفت شماره تلفن مادر دخترک را بگيرم...
 ١١اسفند ١٣٩٠
اول ماه مارس  ٢٠١٢ميالدی
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میخواھد برود؟
چمدان را گذاشته است روی تخت .تکه/پارهھای مرا از گوشه و
کنار جمع میکند و در چمدانش میگذارد؛ تکهھايی از تنم را که تا ھمين
روزھا در دستانش بودند .تکهای از بويش را که در بناگوشش ،ھوش از
سرم میبردند .تکهھايی از بوسهام را که روی پيراھن خوشريخت
مردانهاش نقش بستهاند؛ رژ لبم را میگويم که ماسک لبم بودند و حاال
دارد ماسکم را ھم میبرد .مرا ھم میبرد .تنم ،خودش را به موشمردگی
زده است ،تا درون چمدانش پنھان شود؛ در آن گوشه/موشهھا؛ در
جيبھای ديواری و در کيف لپ تابش که آن را ھم کناری گذاشته است ،تا
با ھم بروند.
عکس مرا که روی لب تابش قاب کرده بود ،برداشته است .تا
ھمين امرور آنجا بودم و داشتم به او لبخند میزدم؛ اما مرا برداشته است
و عکس مسخرهی يک دلقک را آنجا کاشته است .البد میخواھد بگويد که
زندگی مسخرهای با من داشته است .میخواھد به تمام بوس و کنارھامان
دلقکوار بخندد .يا میخواھد بگويد که کار مسخرهای است رفتنش ،اما
بايد برود؛ يعنی نمیتواند نرود .البته اين معنیاش اين نيست که نمیتواند
بماند .نمیتواند نرود و من مات ماندهام که اينھا چه فرقی با ھم دارند؟!
حرف نمیزند .ساعت نه صبح روز يکشنبه است .يکشنبهی
پيش تا ظھر در من پيچيده بود .حاال از کلهی سحر کالفه است .دوش
نگرفته است .حرف ھم نمیزند .قھوه را که بار گذاشتهام ،تا وسوسهاش
کنم ،کناری میزند و راه میافتد به سمت در .موبايلش جا مانده است.
ھنوز عکس دوتائیمان روی صفحهی اولش جا مانده است.
میگويد الزمش ندارد .حتما نمیخواھد شمارهاش را داشته باشم.
موبايل ديگرش زنگ میزند .راھش را میکشد و میرود .موبايل تازهاش
را میبينم .آنجا ھ م عکس ھمين دلقک را در پوزيسيونی ديگر کاشته
است؛ با دھانی خونالود و چشمانی دريده که حالم را بد میکند.
از پلهھا که پائين میرود ،خانه خالی میشود .من خالی میشوم
و ھمه چيز انگار از ھمه چيز تھی میشود .آشپزخانه ،اتاق خواب ،حمام
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و ھمهی آن چيزھايی که يادم میآورند که تا ھمين ديشب خوشبخت بودم و
يکباره ،ھمين چند ساعت پيش بدبخت شدم؛ از ديشب تا صبح بدبخت شدم.
حاال يادم میآيد که روزھای آخر ديگر با من خوب نبود .يادم
میآيد که کالفه بود؛ که سر ھر چيزی دعوامان میشد .يادم میآيد که
اصال نگاھم نمیکرد؛ و گاه ساعتھا پشت پنجرهی اتاق نشيمن مینشست
و سيگار میکشيد .لباسھای قشنگم را نمیديد .لختم را ھم نمیديد و به
بھانهی فوتبال ،ھم ديشب و ھم پريشب را تا صبح روی کاناپهی اتاق
نشيمن سرکرد.
مينشينم روی تخت و جای خالی چمدانش را نوازش میکنم.
آن کس که میرود؛ ھميشه چيزی را جا میگذارد .آن کس که
میماند ،حتما چيزھايی را پيدا میکند که میتوانند در آغاز خاطرهانگيز
باشند؛ اما بعدھا نفرت انگيز میشوند.
چندی نمیگذرد که چشمانم باز میشوند؛ که عينک دودی
خودفريبی کنار میرود؛ که چسبھای مضحک »وصل« وا میروند و
میتوان فھميد که زندگی چندان »چسب« دلچسبی ھم نداشت .چيزی با ھم
نداشتيم .چيزی را با ھم دوست نداشتيم .رنگی را با ھم نمیپسنديديم.
خوراکی نبود که ھر دو دوست داشته باشيم.
او آفتاب را دوست داشت و من باران را .او رانندگی تند در پيچ
جاده ھا را ،و من قدم زدن در باران را .او خوراکھای تند و تيز را ،و
من ساده و طبيعی را .او فوتبال و ھيجان را و من تماشای او را...
او شب را دوست داشت و من صبح را .او تن را دوست داشت و
من تمام او را .او اما تمام مرا دوست نداشت.
تکه ای از من به چه دردی میخورد؟
اين تکه حتما جانشينی خواھد داشت؛ نه؟
وقتی نمیخواست بماند ،چگونه میشد اسيرش کرد؟
میخواست برود و رفت!
من ،بايد بمانم؛ با يا بدون اين خاطرهھا!
آيا کس ديگری ھست که خاطرهھای تازهای در چمدان داشته
باشد؛ نيست؟
 ٢۴شھريور ماه ١٣٩٠
 ١۵سپتامبر  ٢٠١١ميالدی

٣٤

کفش و بوسه
درست سر چھار راه خواب ،پشت به ديوار بيداری ،نرسيده به
سحر ،يک جفت کفش ،پشت ويترينی دلم را برده بود .پنجهاش باز يود و
قدش بلند .چشمانش خنده داشت و من از اين سوی بيداری میديدمش.
اندازهی پای مرا نداشت؛ يا تمام کرده بود ،يا قرار بود بعدھا
بياورد .من اما از پرو کردنشان سير نمیشدم.
ساده بود؛ سادهی ساده ،بژی خوش رنگ ،بیپاشنه و تابستانی؛
پنجهاش باز بود و دستش را دراز میکرد که گونهام را نوازش کند ،يا با
يکی از انگشتانش ،روی لبم خطی بکشد .پنجهاش را دوست داشتم .گرم و
تبدار بود و روی گونهھای من میلرزيد .کفش را که پايم میکرد،
نوازش میشدم.
اين بار اما اندازهشان درست بود .کمی معطلم کرد ،تا از پستوی
مغازهاش ،جعبه را بياورد .روبان کم رنگی ،در شکل ِ گلی بنفش ،روی
جعبه چسبيده بود.
اينھا ديگر تنگ نبودند؛ گشاد ھم نبودند .درست ھمان بودند که
میخواستم .نه پايم را درد میآوردند و نه لخ لخ میکردند .حاال ھم سفيدش
را داشت و ھم قھوهایاش را .من اما ھمان بژ خوشرنگ را میخواستم؛
با پنجهھايی باز ،با چھرهای که ھمه سو را میپائيد؛ بعد مرا میبوسيد.
پشت به بيداری بودم .بيداری دور بود و مرد ،کفشھايم را
درمیآورد و با نوازشی تازه ،تازهھا را پايم میکرد .پنجهھايش قشنگ
بودند؛ دستانش گرم ،وقتی میبوسيدمشان.
ھنوز تا صبح کلی راه بود .من راه افتاده بودم به سمت بيداری،
سر کوچهی تنھايی؛ چراغھا قرمز بودند؛ ھمه آژير میکشيدند؛ و من در
انتظار صبح ،رو به بيداری ،کفشھای تازهام را نوازش میکردم.
گرمای دست مرد ،روی تخت ،تنم را میلرزاند.
پنجم امرداد ماه ١٣٩٠
 ٢٧ژوئيه  ٢٠١١ميالدی

٣٥

دزدی چريکی!
با چه شوقی تعريف میکرد .اولش خجالت میکشيد؛ بعد که پيک
سوم و چھارم را باال رفت ،ديگر »حيا« را گذاشت لب تاقچه ،درست بغل
»کاپيتال مارکس« و دور برداشت .خيلیھا آن دوره را يادشان بود؛
يکیاش ھمين مجيد بود که پايش را کرده بود توی يک لنگه کفش که
خيلیھا اين کاره بودند.
باالخره قرار شد دوتايی برويم خانهاش؛ خانهای شيک که دل آدم
را آب میکرد.
طفلک ھنوز نتوانسته بود کاری پيدا کند .دست آخر مجبور شده
بود »شوفر« تاکسی بشود؛ البته بجز شغل شريف نزولخواری با بھرهی
باالی چھل درصد!
درسش را خوانده بود ،ولی کسی در ادارهی کار به او اعتماد
نمیکرد .ھمان »تجربهھا« برای »کشور امپرياليستی آلمان« کافی بود که
ديگر به »حسن گروباچف« اعتماد نکنند .ھر کارمندی تا پروندهاش را
باز میکرد ،میگفت» :ما فعال کاری برای شما نداريم؛ اگر پيدا شد،
خبرتان ميکنيم«.
برخی ھم زير لبی فحشش میدادند ]رگ وطنپرستیشان گل
میکرد[ ولی کاری برايش دست و پا نمیکردند .چون يکبار تو ميدان
مونستر شھر بن ،پرچم آلمان را آتش زده بود .ته ماندهی حزب کمونيست
»مرحوم« جمھوری دموکراتيک آلمان »مرحوم« ميز گذاشته بود آنجا که
در انتخابات پارلمان »جمھوری امپرياليستی آلمان« به »لينک پارتی«
رای بدھيد!
حسن ھمان جلو ،پرچم را گذاشت روی زمين و کبريت را کشيد.
بعد ھم که پليسھا ]با سگھای قلچماقشان[ از در و ديوار ريختند ،مثل
ترقه در رفت.
پنجاه سال را شيرين داشت؛ شايد ھم بيشتر؛ ولی ھنوز
کلهشقیھای سی سال پيشش را داشت؛ دست کم وقتی مست میشد .روی
پيشانی بلند براقش ،چند تا لک قرمز پررنگ بود که بچهھا برای ھمين
اسمش را گذاشته بودند »حسن گرباچف« که حرصش را درمیآورد؛ آخر

٣٦

با اصالحات گرباچفی »شوروی مرحوم« مخالف بود .ھنوز منتظر
»ابرمردی« بود که بيايد و دنيا را پر از عدل و داد کند .غلط نکنم استالين
را با »امام زمان« عوضی گرفته بود!
دلش لک میزد برای دوران طاليی ژوزف استالين کبير »پدر
ھمهی خلقھای جھان« و »اجرای بیتنازل قانون اساسی اردوگاه سيبری«
و حزب توده و پسماندهھاشان که خودش يکیشان بود؛ ھمان زمانھا که
مسئوليت تشکيالتیاش شکر ميل کردن بود.
تازه به گلدان »حسن يوسف« گردن کلفت کنار اتاق نشيمنش
میگفت »حسن استالين« و لج مرا درمیآورد؛ نه اين که اسم استالين
»ژوزف« بود؟!
وقتی رسيد به اينجا که رئيس احضارش کرد و با داد و بيداد
عذرش را خواست ،يک قطره عرق جست بيخ گلوش و ...حاال سرفه
نکن ،کی سرفه بکن!
مجيد چند بار به پشتش زد و ليوانی آب برايش آورد .ولی ول کن
معامله نبود .دور برداشته بود و میخواست بقيهی ھنرمندیھای ضد
امپرياليستیاش را ھم تعريف کند .نمیکرد صبر کند حالش جا بيايد.
من اصال نمیخنديدم؛ ولی حسن میخواست با مزهپرانی،
ھنرنمايیھای سی سال پيشش را بامزهتر نمايش بدھد که نمیشد.
مجيد به من نگاه میکرد که چرا عنقی؛ ولی خنده نداشت .مگر
دزدی از فروشگاھی که به يک دانشجوی يک القبا که ارز دانشجويیاش
قطع شده ،کار داده ،خنده دارد؟
با »خريداران اجناس« پشت در فروشگاه قرار میگذاشت که
جنس انتخابیشان را نيمساعته با پنجاه درصد تخفيف ]سياه[ تحويلشان
بدھد .من فقط گفتم» :ھمه جور »دزد« ديده بوديم«...
که ...مجيد نگاھم کرد که يعن ی برويم؛ اگر بيشتر میمانديم،
حالی ازش میگرفتم که از سرفه خفه شود .البته میدانستم دھهی ھشتاد
ميالدی ،دھهی دزديھای ضدامپرياليستی جريانھای سياسی بود که آمده
بودند »حقشان« را از حلقوم امپرياليستھا درآورند؛ میگفتند پول نفتشان
است؛ ولی »زنده« با يک دزد سابقهدار حرف نزده بودم.
راه افتاديم به سمت در .حسن پشت در ھم »کر و کر« به
لوسبازیھای سی سال پيشش میخنديد.
بيمزه!
اول شھريورماه ١٣٩٠
 ٢٣اوت  ٢٠١١ميالدی

٣٧

آن مرد مرا دوست دارد
وقتی گفتم که از او خوشم میآيد ،آرام شد؛ آرام آرام .پيش از آن
يک روند حرف میزد و مزه میپراند .سبزهی تند بود و موھايی پرپشت
داشت که کمی تاب داشتند .ابروھايی مشکی مشکی و چشمانی که انگار
چندين بار آرايش شده بودند .از من بلندتر بود و بدنی ورزيده داشت.
ھرچه بود ،پسنديده بودمش؛ اما فرصت نمیداد که من ھم حرفی بزنم.
خودش را »عرضه« میکرد و از تحصيالت و از آنچه داشت و دارد و
از آنچه میخواھد داشته باشد ،میگفت.
سر ميز نگاھش را که میدويد ،دزديدم .نگاھش کردم .بعد انگار
که خطايی کرده باشد ،ساکت شد و در جستجوی راھی برای گريز که
لبخند زدم .دست و پايش را گم کرده بود .نگاھش کردم و گفتم:
»ازت خوشم مياد!«
دستم را گذاشته بودم زير چانهام و چشم دوخته بودم به چشمانش
که میخواستند مثل بچهی تخسی از نگاھم بگريزند.
ديگر حرف نمیزد .انگار ديگر الزم نبود که خودش را
»عرضه« کند .تيرش به سنگ نخورده بود .من میخنديدم و او
نمیتوانست نگاھم کند.
در گردشھای سه تائیمان ،با سگ کوچکش ،ھمچنان »آرام«
است .فتح تازهام »خوشبختی« را دلپذير کرده است.
اگر میدانستم ،زودتر پرش را قيچی میکردم!
 ٣مرداد ١٣٩٠
 ٢۵ژوئيه  ٢٠١١ميالدی

٣٨

خواستگار مامان
در را من باز کردم .مامان دويد که زودتر باز کند ،ولی دير شده
بود .آن که پشت در بود ،قيافهاش به پستچیھا نمیخورد .سبيلش چندشاخه
بود و از بناگوش در رفته .عمامه ھم داشت .دراز و ديالق بود و تا مرا
ديد ،يک پاکت گنده را چپاند توی دست من.
مامان که رسيد ،ديگر در را بسته بودم .مامان خواست بسته را
از دستم بگيرد ،اما نتوانست؛ زورش نرسيد .چون آدرس به فارسی بود،
گفتم حتما مال من است.
مرد سه تا شالگردن کلفت بدترکيب را بستهبندی کرده و داده
بودشان دست من؛ بدون نوشتهای و حتی اشارهای...
شستم خبردار شد .باز مامان میخواست يکی از ما را شوھر
بدھد ،تا البد از سرش بازمان کند .دفعهی اولش نبود .ولی مامان قسم
میخورد که خيال شوھر دادنمان را ندارد؛ اگر خودمان نخواھيم.
دنبالش راه افتادم و عينھو »کنيز مالباقر« به جانش نق زدم که
مامان جان ،به حرف خالهزنکھا گوش نده؛ ولمان کن؛ ھر وقت موقعش
شد ...بعد ادای رقاصھای ھندی را درآوردم و »گودی گ ودی گوديا«
کردم .تازه انگشتم را ھم چند بار روی لپم ف شار دادم؛ ولی مامان که
ھميشه غشغش میخنديد ،اين بار اصال نخنديد.
بعد انگار چيزی به دلم برات شد .مردک به سن و سال ما
نمیخورد .کلی طول کشيد ،تا درآوردم که مامان عاشق شده است؛ عاشق
ھمان مردک ھندی بدقواره که حال آدم را به ھم میزد؛ ھمان يکبار
ديدنش ھم کفاره داشت.
طفلک مامان ،از پلهھا که باال میرفت ،سرش گيج رفت و افتاد
پائين .خيلی ترسيدم .مگر ما بجر ھمين يک مامان توی دنيا کس ديگری
را ھم داشتيم؛ به جھنم که عاشق شده بود .خب ،مامان ھم آدم بود و دل
داشت؛ نداشت!؟
شايد مامان آن غول بيابانی را خوش تيپتر از »جورج کلونی«
میديد؛ به من چه مربوط بود.
بغلش کردم و روی تختش گذاشتم.

٣٩

آخ ...مامان خوشگلم؛ تو چه نازی؛ يعنی تو ھم »عشق« را
میفھمی؟!
مامان ھيچی نمیگفت؛ ولی انگار راحت شده بود.
دفعهی بعد که زنگ زدند ،من از جام تکان نخوردم.
 ٢١ارديبھشتماه ١٣٩٠
 ١١ماه مه  ٢٠١١ميالدی

٤٠

اين »امت« مشنگ فرانسه
اشاره
چندی است در دنيای بیدروپيکر مجازی
اينترنتی ،طنزگونهی تلخی به نام »اين ملت
١٨
مشنگ فرانسه« میچرخد که بسيار با
وضع و حال ما ايرانیھا ھمخوانی دارد.
نمیدانم اين نوشته کار کدام
شيرپاکخوردهای است؛ ولی کار ھر که
ھست ،ايدهی نابی است که آن را
دستمايهی اين »داستان« کردهام؛ اميد که
نويسندهاش را ناراحت نکرده باشم!

ھميشهی خدا اين مامان و خانجان دعوا دارند .مامان يک »يا
اميرالمومنين ھيتلر«ی میگويد که بيا و تماشا کن؛ صد تا از دھانش
میريزد؛ ولی مامان بزرگ کلی »بد و بيراه« بار »بوش«ھا میکند.
خانجان حملهی آلمانھا به فرانسه را يادش ھست؛ برای ھمين ھم
گول مديای مامان را نمیخورد .اما مامان يک تنه يک مديای حسابی
است؛ کلی ھم تبليغات بلد است .تا کم میآورد ،به »والی اميرالمومنين
ھيتلر« قسم میخورد ،تا طرف را آچمز کند!

 - 18اين ھم متن نوشتهی »اين ملت مشنگ فرانسه«
»بعد از جنگ جھانی دوم و اشغال فرانسه توسط نيروھای آلمان برخی از مردم آنجا رفتارعجيبی پيدا کردهاند.
اين عده نام فرزندان خود را ھيتلر میگذارند .برخی کار را از اين ھم فراتر برده و نام آن زبانبسته را
نوکرھيتلر و يا کنيز ھيتلر میگذارند  .نصف اين جماعت ھنوز برج ايفل را نديدهاند ،ولی سالی سه مرتبه
میروند و ديوار برلين را بازديد ]زيارت[ میکنند .با اينکه اکثرشان اصال آلمانی بلد نيستند ،روزی چند مرتبه
رو به ديوار برلين به زبان آلمانی دعا میخوانند .آنھائی که که بر اثر تجاوز ارتشيان آلمان به اجدادشان
دورگهی آلمانی/فرانسوی شدهاند ،يک شال »اس اس« به کمرشان میبندند ،تا ھمه بدانند که اينھا از پدر
آلمانی و بر اثر تجاوز به دنيا آمدهاند و البته به اين امر افتخار ھم میکنند .يک عکس از يک جوان خوشتيپ و
خوشھيکل را توی خانهشان قاب کردهاند و میگويند اين عکس ھيتلر است و به آن احترام میگذارند .ھرچقدر
ھم ديگران عکس واقعی ھيتلر را نشانشان میدھند ،زير بار نمیروند و میگويند اصال ھيتلر سبيل نداشته؛ اگر
ھم روزی يکی از آنھا از اين وضع خسته شود و بگويد» :گور پدر ھرچی آلمانی« آنقدر به لينکش منفی
»توھين آميز« میدھند و گزارش نژادپرستی برايش رد میکنند که لينک حذف شود«.
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بعد از اين که آقاجون از مرض ايدز به درک واصل شد ]آنطور
که خانجان میگويد[ مامان »شھيد«ی از آقاجون درست کرده ،آن سرش
ناپيدا! بايد بياييد و ببينيد .صبحھای يکشنبه که میرود کلي سا ،کلی در
وصف خوابی که از آقاجون ديده ،سخن سرايی میکند!
من آقاجون را يادم نيست ،ولی خانجان میگويد» :پدرسگ عينھو
بابای گوربگوریاش ھرزه و خشن بود؛ ھر روز ھم من و مادرت را
کتک میزد«.
ولی مامان معتقد است که» :خب ،سيد اوالد ھيتلر طاقتش کم
است؛ زود جوش میآورد .تقصير من ِ نمک به حرام بود .آقام حضرت
عيسی مرا ببخشد که جوان و جاھل بودم و قدر چنين شوھر ماھی را
نمیدانستم!«
ھيچوقت ھم يادش نمیرود که آقاجون »سيد« بود و از نسل
آلمانھايی که به فرانسه آمدهاند؛ تا فرانسه را ھم به دين مبين حضرت
ھيتلر ]ص[ مشرف سازند و رستگارشان کنند؛ برای ھمين ھم تا خانجان
حرف از پدرسوختگی آقاجون میزند ،مامان سگرمهھاش میروند توی
ھم!
»آقام عي سی مسيح به زمين گرم بزندت زنيکهی کافر؛ ببين
چطور با اعتقادات مردم بازی میکنی!«
بعد ھم غرغرکنان میگويد» :مسيح جان ،از سر تقصيراتش
بگذر ،پير و خرفت شده و عقلش پارسنگ میبره؛ خودت به بزرگواری
جدم حضرت سيد گوبلز ببخشش؛ من شفيعش میشم يا قمر بنیھندل!«
شبھای يکشنبه ھم حلوا میپزد و خيرات میکند .يک سينی
حلوای زعفرانزده را ھم برمیدارد و میرود سر قبر »شھدای آلمانی«
که به آنھا امامزاده میگويند .آقاجون امامزاده »سيد پاول يوزف« است و
جد اندر جدش از شيعيان ھيتلر.
اسم امام ھيتلر ]ص[ که میآيد ،اشک مامان سرازير میشود و
ناله و نفرينش به ھوا میرود» :المصبھا ھمچين کشور مقدس آلمان را
چارقاچ کرده بودند که تا سالھا ھيچکس جرات نمیکرد حرفی از امام
زمان ھيتلر کرمانی ]ص[ بزند .خوب شد ما شيعيان ھيتلر مانديم ،تا آقام
ھيتلر تنھا نماند!«
بعد ھم زير لب میگويد:
»ما اھل برلين نيستيم ،ھيتلر تنھا بماند!«
مامان خيلی اھل معجزه است .تمام شب و روزش را
»حليهالمتقين پاول يوزف گوبلز مجلسی« میخواند و از آن ھمه درايت،
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مثل »خر« کيف میکند .بعد ھم انگار يادش میرود که خانجان بدش
میآيد ،کتاب دعايش را که الی جانمازش گذاشته ،باز میکند و بلند بلند به
آلمانی میخواند؛ ريتميک ھم میخواند .خانجان با دندانقروچه میگويد:
»آخه ،زن حسابی اقال برو کالس زبان ،يک خرده آلمانی ياد
بگير ،ببين اين حرومزادهھا چی نوشتن!« که مامان چادرش را به کمرش
میزند و سجادهاش را که رو به سوی برلين پھن کرده ،برمیدارد و در
حالی که اشکھايش را پاک میکند ،میرود توی اتاق خوابش و میافتد
روی تخت و گلوله گلوله اشک میريزد و جای آقاجون را خالی میکند.
ھر شب ھم بعد از نماز مغرب و عشاء نيت میکند که آقاجون را خواب
ببيند» :الھی نور به قبرت بباره که تنت به تن ھرکی خورده ،آتيش ِ جھنم
بھش حروم شده!«
خانجان میخندد که» :راست ميگی ،مرتيکهی ديوث ھرزه،
خيلیھا را بھشتی کرده!« بعد ھم دستش را میگذارد روی شقيقهاش که
يعنی» :عقل که نباشد ،جان در عذاب است!«
خانجان خيلی کم سراغ ما میآيد .سالی يکبار و آن ھم فقط
دو/سه روز؛ ھمين دو/سه روز ھم مامان نمیگذارد آب خوش از گلوی من
و داداش »آدولف« و خانجان پائين برود؛ چشم ندارد خانجان را ببيند!
خانم اشنايدر که دوست مامان است ،ھر وقت به خانهمان میآيد،
از شش طفالن مسلم گوبلز حرف میزند که مادرشان از ترس »متجاوزين
جنايتکار« به ھمهشان زھر داد و کشتشان .بعد ھم خودش را کشت .مامان
با گوشهی چارقدش اشکش را پاک میکند و به خانم اشنايدر که »سيده«
است ]آن ھم طباطبايی[ میگويد» :حاج خانم ،شما را به عيسی مسيح ،دعا
کنيد که من ھم بتوانم به زيارت برلين مشرف شوم؛ دعای ما عوام که
مستجاب نمیشود ،شايد آقام عيسی مسيح خواست و دعای شما سيد
طباطبايی گوبلزی مستجاب شد!«
خانم »اشنايدر« در حالی که باد به غبغب کلفتش میاندازد،
میگويد که مامان بايد دعا کند و شبھا نماز نافله بخواند که ھر رکعتش
به صد بار زيارت امامزاده برلين میارزد؛ چون فرشتهھای آلمانی ھر
روز ھزار بار دعای خيرش میکنند؛ بعد ھم تعريف میکند که سفر حج
تمتع که رفته بود برلين ،جای سوزن انداختن نبود .از ھمهی دنيا آمده
بودند ،مخصوصا از لھستان که جانشان برای امامزاده ھيتلر ]ص[
درمیرود.
»نمیدانی خانم جان ،چه عشقی میکردند؛ چه ضجهھايی
میزدند؛ چه گيسی میکندند اين حاجیھای لھستانی که حضرت ھيتلر
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]ص[ اول از ھمه به کشور آنھا قدمرنجه فرمود و سوسيال/ناسيوناليستشان
کرد!«
مامان که انگار تو دنيای خودش است ،میگوي د» :بنازم به
شرفت يا حضرت سکينهی زھرا ماگدا گوبلز؛ چه شھامتی داشتی که
نخواستی به يزيد زمان تسليم شوی؛ برای ھمين به بچهھای شھيدت زھر
دادی که گرفتار بارگاه يزيدھای امريکايی نشوند!«
بعد ھم زر زر ميزند زير گريه!
اما از وقتی خانجان ،جای شکنجهی سربازھای آلمانی را که
بھش تجاوز کردهاند ،نشانم داده ،دلم برايش میسوزد .میگويد ھنوز که
ھنوز است بعد از شصت سال تنش درد میکند .ھروقت میخواھم بغلش
کنم ،بايد مواظب باشم ،تا روی زخمھاش فشار نياورم .يکبار از دھنش در
رفت که» :المصبھا يکی/دوتا که نبودند « ...اما زبانش را گاز گرفت.
يکبار ھم يواشکی چندتا عکس از ھمکالسیھايش را نشانم داد که
افسرھای »اس اس« تو بازارھای مدينهی مونيخ فروخته بودندشان.
طفلک خانجان ھر وقت از دوستھاش حرف میزند ،مثل ابر بھار اشک
میريزد .ولی مامان که میآيد ،خودش را جمعوجور میکند .بعد ھم
زيرلب میگويد» :زنيکهی بیعقل ،من ِ شاھد زنده را قبول ندارد ،میرود
دریوریھای اين گوبلز ھوچی را بلغور میکند .حاال کاش میفھميد
مردک چه میگويد!«
اين بار که خانجان میخواھد برود راه آھن ،يک صد يورويی
میگذارد تو جيبم که برای خودم ھرچی دوست دارم ،بخرم .بعد تلفن
میزند به تاکسی که بيايد تا »گار دو نورد« ببردش .با ھم قرار گذاشتيم
من يک کارت تلفن بخرم و يواشکی بھش تلفن کنم؛ آخر خيلی احساس
تنھايی میکند.
مامان حتی برای خداحافظی ھم خانه نمیماند .با زن ھمسايهی
دست چپیمان خانم »واگنر« میروند شمع بخرند که يکشنبه با حلوا ببرند
قبرستان »مون پارناس« سر خاک آقاجون!
 ١٨اسفئد ١٣٨٩
 ٩مارس  ٢٠١١ميالدی
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با دلکش در رويا
بايد زمان را دور میزدم ،تا به کابارهای که آنجا میخواند ،بروم
که نمیشد .عصر آن روز در شکوفهنو میخواند .میخواست مرا ھم
ببرد .من اما چگونه میتوانستم ]وقتی ھنوز به دنيا نيامدهام[ آنجا باشم؛ آن
ھم با لباس دکلته؟
پرسيدم فيلمی ،صدايی ،چيزی از امشب نداری که بتوانم در
زمان خودم ]ھمين روزھا[ گوش کنم؟ بلند شد و يکی از آن صفحهھای
قديمی گنده را از کشوی کمدش درآورد و روی ميز گذاشت .صدايش
»خش« داشت و بايد کلی کار میکردم ،تا صاف و تميز شود.
داشت در حياط خانهی قديمیاش شال سفيد حرير گلدوزی شدهای
را روی بند رختش پھن میکرد .شايد قطرهای شراب سرخ ،رنگينش کرده
بود .ناخنھايش بلند بودند و دلم را آب میکردند .عکاسھا از دار و
درخت باال رفته بودند ،تا عکسی از »دلکش« بگيرند .بلوز حرير
بدننمايی پوشيده بود ،با دامنی سياه و تنگ؛ تا زير زانو؛ کمربند چرمی
پھنی اندامش را خوش ترکيبتر میکرد .موھايش بلند بودند و حلقه حلقه
تا کمرش را میپوشاندند .رژ لب سرخی به لبھايش زده بود که آن
زمانھا خيلی مد بود.
خودش در را برويم باز کرد و از دست عکاسھا نجاتم داد .اگر
ديرتر میرسيد ،البد زير دست و پايشان »له« میشدم .عکاسی که
»پررو«تر بود ،از او خواست که دستانش را زير موھايش بگيرد ،آنھا
را باال ببرد ،کنار ديوار بايستد ،با حالتی لوند لبانش را غنچه کند ،تا
عکسش را بگيرد؛ بدبختھا داشتند خودشان را خفه میکردند.
عکسش را من قاب کرده ،روی ديوار اتاقم داشتم .خيلی زيبا
بود؛ حياط نقلی خانهی کلنگیاش و ديوارھای قديمیاش را نشان میداد که
تنھا »زيبای بیمرگ« خودش بود که در اين »خانه« زندگی را »تفسير«
میکرد .شال حرير سفيد روی بند رختش ھم زيبا بود؛ انگار پرچم صلحی
که در باد موج برمیداشت و میرقصيد.
در اتاق پذيرايی زيبايش که با چند عکس »قمر« تزئين شده بود،
روبرويش نشستم .زنی که آنجا کار میکرد و اونيفورم پوشيده بود ،برايم
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چای و شيرينی آورد؛ از آن شيرينیھای خوشمزهی شمالی که دھان را آب
میانداخت.
از گرامافون قديمیاش صدايش را میشنيدم که ترانهی »ترسون
ترسون« را میخواند .شايد اگر من آنجا نبودم ،قری ھم به کمر قشنگش
میداد .نگاھش میکردم و از اين که تنھا ميھمانش بودم ،به خودم
میباليدم.
ھمهی فکرم اين بود که زمان را دور بزنم ،تا ھمراھش بروم.
میخواستم صدايش را »بیواسطه« بشنوم؛ صدايش را که به گستردگی
تمام آبھا دلپذير بود .به بلندگو نياز نداشت .از اين صداھای ديجيتالی نبود
که به ضرب و زور تکنيک شنيدنی میشوند.
وقتی میخواند ،شش دانگ حواسم را اشغال میکرد.
»بيا بريم دنبال اون مرد جوون«...
دستم را روی دستش گذاشتم تا گرمای تنش را بنوشم .انگار
صدايش در تک تک سلولھای تنش روان بود .دستم را فشرد و چای
تازهای تعارفم کرد.
گفتم» :شراب میخواھم .با صدای تو میچسبد!«
کارگر خانهاش دو جام را پر از شراب کرد و روی ميز گذاشت.
شراب را برداشت و اشاره کرد که جامم را بردارم .چند جرعه که نوشيد،
صدايش بازتر شد .گفتم» :برايم بخوان!«
خنديد که» :پس امشب نمیآيی؟« دلم میخواست ،ولی
نمیتوانستم.
چشمانش را بست و بدون ارکستر خواند .صدايش ھمهی
ارکسترھا را جواب میکرد .ھنوز میخواستم زمان را دور بزنم و
ھمراھش بروم؛ با دکلته ،بیدکلته ،فقط ھمراھش باشم .کنارش باشم که
نشد؛ که نمیشود .ھنوز نمیتوان زمان را دور زد .حيف!
 ٢٣آذرماه ١٣٩٠
 ١۴دسامبر  ٢٠١١ميالدی
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نجوا
کنارت راه میرود و کمی ،فقط کمی دستش را به دستت نزديک
میکند .بعد بار ديگر .آرام دستت را میگيرد .با اين که از تو بلندتر است،
اما حرفش زير اللهی گوشت میدود و داغش میکند .نجوا کردنش شيرين
است؛ مثل جوشش چشمه؛ آرام ِ آرام .مھم نيست چه میگويد؛ مھم اين
است که وقتی نجوا میکند ،خودت را رھا میکنی؛ رھا از زنجيرھای
سنت و...
چه جوششی دارد اين چشمهی تازه؛ چه آب زاللی دارد؛ چه
شفاف است .ھمهی برھنگیات را در چشمهی تنش میشويی .مگر
میشود يک صدا ،اين صدا ،اين ھمه خواستنی باشد و خودش ،صدايش،
در کنارت ،از راه دور ،از نزديک ،بجوشد و غلغل سر برود؛ بعد مثل
آبشاری از بلندای عشق زير پای تو ،الی پاھای تو بپيچد و نشئهات کند؟
ای وای...نکند باز عاشق شده باشم؟
 ١٧ارديبھشتماه ١٣٩٠
 ٧ماه مه  ٢٠١١ميالدی
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چرا اينجا نه!؟
دندانم شکسته بود .يکی از دندانھای جلوی و مثل ھميشه
میترسيدم دکتر بروم .از دو تا دکتر میترسيدم؛ دندانپزشک و دکتر زنان.
تا میشد نوبت ويزيتم را عقب میانداختم .تو مطب رنگم میپريد؛ خيس
عرق میشدم و آنقدر نفسنفس میزدم ،انگار که زندانیام و زير شکنجه!
دو روز بود نوک دندانم شکسته بود .خورده بود به تعطيالت
کريسمس و میخواستم باز عقبش بياندازم .میدانستم اگر به تعطيلی
بخورد و دندانم عفونت کند ،پدرم درمیآيد .باالخره بيست و سوم دسامبر
زنگ زدم که برای ماه ژانويه وقت بگيرم ،ولی منشی گفت:
»االن بيا؛ ھمين االن ،تا يکساعت ديگر!«
با دل نگرانی شال و کاله میکنم و راه میافتم به سمت مطب؛
ھمان مکان نامقدس و وحشتناکی که دھانت را باز میکنند؛ آنقدر که ھيچ
غلطی نتوانی بکنی .اگر ھم زيادی خودت را لوس کنی و آخ و اوخ...
يک آمپول گندهی بيھوشی به گونهات ]آن ھم از درون و پای دندانھا[
تزريق میکنند که تا دو روز قيافهات به ھيچ آدمیزادی شبيه نباشد.
پرستار آمد و روی آن صندلی بدھيبت درازم کرد و دستمالی به
گردنم بست و آن سينی گردان پر از سيخ و سه پايه را جلو کشيد و
صندلی را تا میشد ،دراز کرد و ...خالصه ھمه جور اسيرم کرد؛ بعد
دکتر آمد و دستی به لطف دراز کرد و ]در حالی که ماسک داشت[ شروع
کرد اصول دين پرسيدن .آخر فردای آن روز ،روز تولد پيغمبرشان بود و
ھمهشان کلی کار و زندگی داشتند و برنامه داشتند و خريد کرده بودند و
درخت کاج توی اتاق نشيمنشان کاشته بودند و النگ و دولنگ به آن
آويزان کرده بودند و غاز کباب کرده بودند و دور ھم جمع شده بودند...
يعنی قرار بود جمع بشوند و بخورند و بنوشند و وراجی کنند و به ھمديگر
آشغال کادو بدھند که بعدش ھر کادو گيرندهای چند ماه بدود تا آشغالھا را
به ريش يکی ديگر ببندد ،يا اگر »رسيد خريد«ش را ھم گرفته بود ،پسش
بدھد و پولش را بگيرد و کيفش را ببرد ،يا در وبسايتھای آشغالفروش
»ای بی« آبشان کند.

٤٨

حاال بايد به دکتر توضيح میدادم که دين و آئينی ندارم و اين
بازیھا برايم جالب نيستند و دينھا را محصول دوران کودکی فکری آدمھا
میدانم؛ که يکباره از زير ھمان ماسکش پرسيد که يعنی نمیدانی و
نمیخواھی بدانی بھشت چيست و ...پس از کلی تدريس بھشت شناسی،
برای اين که نرمم کند ،وعده داد که شايد ھمديگر را در بھشت ديديم و
گپی زديم و خالصه از اين وعدهھای سر خرمن...
من ھم ،نه گذاشتم و نه برداشتم ،گفتم» :دکتر جان ،خيلی دلت
ميخواھد مرا ببينی؟«
گفت» :خب ...بله ...در بھشت جالب خواھد بود!«
گفتم» :اگر من اينقدر برايت جالب ھستم ،چرا نمیخواھی
ھمينجا در ھمين دنيا مرا ببينی؟ ھم من زندهام و ھم شما ...ھنوز ھم کسی
از بھشت شما بازنگشته ،تا خبری برايتان بياورد .ھمهی اينھا فانتزیھا و
تخيالت آخوندھای شماست .اگر برای جوی شير و عسل راھی بھشت
ھستيد ،خب ،اينجا که ھمه چيز ھست؛ ھم عسل ھست و ھم شير؛ ھم
مدتدار و ھم تازه؛ ھم پرچربی و ھم کمچربی؛ زن و دختر ھم که
بيشتر«...
دست آخر مجبورم کرد بگويم که بھشتشان فاحشهخانه است؛
کارمندانش ھم زنان مومنهای که چھاردهساله میشوند و در خدمت مومنين
تا ابدالدھر سرويس میدھند .پسربچهھا ھم...
وقتی ھم میرفتم تا دھان خونينم را بشويم ،اضافه کردم که:
»بله؛ فاحشهھا برای زن بارهھا و پسربچهھا برای بچهبازھا و
پدوفيلھا«...
حيف که از دستم عصبانی شد؛ تازه انگ ھم به من زد که اگر
جوابش را میدادم ،شب تولد پيغمبرش زھرمارش میشد .او ھم کوتاه
نيامد که نيامد!
مگر فرقی میکند که صليب کدام پيغمبر را به دوش میکشی؟
»خريت« جھانی است؛ حيف...
 ١۵اسفند ١٣٨٩
ششم ماه مارس  ٢٠١١ميالدی

٤٩

ھمه چيز قشنگ میشود...
درست است .ھمه چيز قشنگ میشود .اگر امروز زمخت و
بیريخت است ،میگذاريمش روی تاقچه تا يک روزی ،بله يک روزی
قشنگ شود .آخ...البته منظورم ھمه چيز نيست .منظورم ھمين خاطرهی
جفنگ ِ بودن ِ با مردی است که نمیدانم چطور يکباره سر راھم سبز شد.
باور کنيد اصال نمیدانم .شب قبلش خوابش را ديدم و فردا که به مطبش
رفتم ،ھمان حرفھا را شنيدم .بعدھا يادم آمد که پيش از ديدنش میدانستم
که او ھمانی است که شب قبل خوابش را ديدهام.
بعدھا روی کارت پستالی برايش نوشتم:
»حوصلهام را سر میبری«...
ديگر ھم به مطبش نرفتم .حوصلهام را سر میبرد .دو تا عصر
چھارشنبه که تعطيل بود ،قرار گذاشتيم؛ قھوه خورديم و وراجی کرديم.
بيشتر ھم او وراجی ميکرد .قبلش تلفن زده و پرسيده بود:
»ميشه بيايی اينجا؟«
خب ،بعضی وقتھا میشد ،بعضی وقتھا ھم نمیشد .ھمان
دوباری ھم که شد ،بد شد .کاش آن دوبار ھم نمیشد ،ولی شد و خيلی بد
شد.
يکبار با ماشين جلوم ترمز کرد .گردنش را بسته بود و جای چند
زخم روی صورتش بود .شيشهی ماشين را کشيد پائين .من داشتم از ھمان
خيابانی رد ميشدم که مطبش در طبقهی سومش بود .او ھم داشت از حياط
ھمان ساختمانی بيرون میآمد که مطبش طبقهی سومش بود.
چند ماه بود ديگر سراغش را نمیگرفتم .شمارهی تلفنش که روی
صفحهی تلفن میافتاد ،گوشی را برنمیداشتم .تکنيک برای اينجور وقتھا
خوب است .تلفن کسانی را که دوست نداری ،يا حوصلهات را سر
میبرند ،برنمیداری.
ھيچ اتفاقی ھم نيفتاد .خودش را به موشمردگی زد که:
»آخ ...ببين تصادف کردهام!«
بر و بر نگاھش کردم که يعنی» :به من چه؟«
»اگر مرده بودم ،چی؟«

٥٠

ھيچی؛ انگار فرقی ھ م میکرد .چه فرقی میکرد؟ میمرد،
میماند؛ تازه اگر باز ھم خواب میديدم ،جدیاش نمیگرفتم .مگر بايد
ھمهی خوابھای آدم تعبير شوند؟
راھش باز ب ود و بايد میرفت .تمام عرض پيادهرو را اشغال
کرده بود ،تا برای من »ننه من غريبم« درآورد.
من فقط ايستادم ،تا راھم باز شود و بتوانم عرض پياده رو را
طی کنم؛ آخر راه را بسته بود .شانهھا را باال انداختم و رفتم.
حاال چيزی توی تاقچه داشت قشنگ میشد .الزم نبود ادای کسی
را دربياورم .ديگر کاری را که دوست نداشتم ،نمیکردم .تجربهی خوبی
بود .ھمينش قشنگ بود.
آخ اگر از اول ھمين يکی را بلد بودم...
 ٢٧ديماه ١٣٨٩
 ١٧ژانويه  ٢٠١١ميالدی

٥١

من امروز بيست دقيقه دروغ گفتم
راستش امروز صبح که از خواب بيدار شدم ،اصال خيال نداشتم
بيست دقيقه ،نه ،نوزده دقيقه وپنجاه و چھار ثانيه دروغ بگويم .فکرش را
ھم نکرده بودم .اگر تلفن نکرده بود و اگر دنبال زنش نمیگشت ،اصال
دروغ نمیگفتم .به من چه مربوط که زنش گذاشته و رفته است .خب ،گاه
آدم مجبور میشود دروغ بگويد .در شرايط عادی که کسی دروغ
نمیگويد .اما دروغ اول را که گفتم ،مجبور شدم ]باور کنيد مجبور شدم[
چيزی نزديک به بيست دقيقه پشت سر ھم دروغ بگويم .تازه بايد حواسم
را جمع میکردم که يک وقت بند را آب ندھم و دروغ دومی را براساس
ھمان دروغ اولی بسازم و سومی را روی ھمان اولی سوار کنم و
ھمينطور تا باالخره اين تماس کوفتی تمام شود و گوشی را بگذارم و نفس
راحتی بکشم .بعدش شروع کردم به شمردن دروغھا و چک کردنشان و
خالصه کلی حساب/ھندسه الزم داشتم تا سرش را کاله بگذارم و حالیاش
کنم که سرت کاله رفته و ھمانطور که تو سر زنت را کاله گذاشتی ،او ھم
سر تو را کاله گذاشته و ولت کرده و رفته است؛ تا تو باشی و ديگر سر
مردم را کاله نگذاری و به مردم دروغ نگويی و حقه نزنی و....از اين
حرفھا .البته که نمیتوانستم رک و راست بگويم که میدانم زنت ولت
کرده و رفته است و دوست مرد گرفته و خيلی وقت است از اين که تو
زنی جوانتر را برای رختخوابت پيدا کردهای ،عصبانی است .حاال ھم
رفته است و مردی جوانتر از تو را پيدا کرده ،تا دست کم به خودش ثابت
کند که ھنوز تو بورس است و خوشگل است و ھواخواه دارد و اگر تا
حاال نجابت کرده ،برای اين بوده که تو »عنترکيب« ]يا انترکيب[ را
دوست داشته ،ولی تو لياقت نداشتی و نداری و خوب کرد و نوش جانش.
برای ھمين ھم ھمهی آن بيست دقيقهی کوفتی خودم را به موشمردگی
زدم و دروغ پشت دروغ به ريشش بستم ،تا بعد با زنش دوتايی به ريشش
بخنديم .شما چيزی از »چيز« و »عوض« و »گله« و »داشتن و
نداشتن« شنيدهايد؟
 ١۴ارديبھشت ١٣٩٠
 ۴ماه مه  ٢٠١١ميالدی

٥٢

بند پستانبند!
يک دکان بقالی را در نظر بگيريد ،چھارگوش و مثال شش در
شش؛ کوچک است؟ او.کی؛ کمی بزرگتر؛ ده در ده .چطور است؟ بھتر
شد؟ خب ،البته اولش خيلی کوچک بود؛ چھار در چھار ،بعد ھی ور آمد و
ور آمد و حاال شده است صد و سی متر مربع!
خيلی بزرگ است ،نه؟ درست اندازهی ھمان خانهی نقلیای است
که توش به دنيا آمد ،پشت باغشاه که ھم حياط داشت و ھم حوض و ھم
زيرزمين و ...ھم پشتبامی که میشد آنجا تابستانھا زير مالفهھای خنک
الجورد زدهاش چپيد و آسمان را تماشا کرد و سالھا و سالھا به
شاھزادهای فکر کرد که قرار است بيايد و فاتح آن گنج افسانهای زير ِ
دامنش باشد!
و حاال درست تو شھر مونيخ اين شاھزاده پيدايش شده است.
يک بقالی دارد گندهی گنده؛ راستش را بخواھيد بيشتر مرد
افسانهای مامان است تا من .قيافهی خوبی که ندارد .تهريش ھم دارد؛
عرقچين سفيد گلدوزی شدهای ھم وسط سرش میگذارد که به نظرم
کچلیاش پيدا نباشد .تازه شکمش ھم گنده است.
البد اگر من ھم جای او بودم ،و آن ھمه نان عربی و
نخودچی/کشمش را آنجا میچيدم ،خب ،ناخنکشان میزدم؛ مخصوصا به
تخمهژاپنیھاش و البد آنقدر آت و آشغال کوفت میکردم که آخر و عاقبتم
ھمين بشود که شده ،با قدی يک متر و ھفتاد سانتيمتر ،با وزنی بيش از
صد کيلوگرم؛ و لعنتی...
چند دفعه با مامان رفتيم آنجا .مامان کلی راھش را دور میکرد
که برود دکان آسيد مھدی خريد کند .تا ھمين چند وقت پيش مشتری
مغازهی ترکی سر خيابانمان بود و حاال اين ھمه راه را میرود ،گاه حتی
با مترو که سری به بقالی آسيد مھدی بزند.
مامان از کلمهی »بقالی« خوشش نمیآيد ،از »دکان« ھم
ھمينطور و من مجبورم بگويم »خواربار فروشی« يا »فروشگاه آسيد
مھدی« تازه مامان با اين ھم مخالف است.

٥٣

»خواربار فروشی آقای حقيقت طلب« نه ،از اين ھم بھتر
»سوپرمارکت آقای حقيقت طلب« ھرچند که باالی سر در دکانش
نوشتهاند» :فروشگاه مواد خوراکی امام زمان«!
حاال مدتی است که اين مرد افسانهای روياھای مامان ،گاه
زيرچشمی نگاھی به قد و قوارهی من میاندازد و زير لبی چيزی میگويد
که بعدھا میفھمم يعنی خوشگلم و دلش را به تپش انداختهام؛ ھمان آيهی
معروف »فتبارک  kاحسن الخالقين« را میگويم.
ِ
مامان میگويد» :به اين میگن مرد؛ ھم نجيبه و ھم و دست و
دلباز« چون ھر وقت به دکانش ،ببخشيد خواربار فروشی امام زمانش
میرويم ،ھرچی آت و آشغال دارد ،بار ما میکند که کشيدنشان واقعا اسب
گاری میخواھد.
گاه ھم میگويد» :ھمشيره ،اگر اجازه بدين عصر بيارم منزلتون،
البته اگر اجازه داشته باشم؟!« بعد ،باز زير چشمی نگاھم ميکند و ھمان
»احسن الخالقينش« را تکرار میکند.
بابای بيچاره ھم مريض است و بستری و کاری به اين کارھا
ندارد .ھی بايد برود بيمارستان و شيمی درمانی کند و بعد ِ ھر شيمی
درمانی يک ديس پلو بخورد ،بعد باال بياورد و بخوابد و خرخرش برود
ھوا .خب ،حاال من میمانم و مامان و اين مردک خواربار فروش امام
زمانی ،تنھای تنھا؛ سه نفری تک و تنھا!
اين بار آخری »حقيقت طلب« اوقاتش تلخ بود .ديگر نگاھم
نمیکرد .نمیدانم چه شده بود؛ ولی ديدم چيزی به مامان گفت که بعد که
از دکانش آمديم بيرون ،مامان خودش را لوس کرد و کلی تو راه با من
دعوا کرد؛ ولی ھيچکدامشان نگفتند چه شده است؟!
چند روز بعد يک بستهی کادويی آمد دم در خانهمان که پر بود
از پستانبند؛ در رنگھا و مدلھای خوشگل ،با بندھايی بيرنگ ،شفاف و
شيشهای .تازه سايزش ھم درست بود .درست قد سينهھای من .مامان که
بسته را ديد ،لبخندی زد که» :به اين میگن مرد؛ فقط حرف نمیزنه ،عمل
ھم میکنه!«
من البته نفھميدم کدام مرد را میگويد؛ ولی با کلی دعوا/مرافعهی
مامان ،از ھمين امروز پستان بندھای قبلی را ريختم دور ،يعنی مامان
ريختشان دور ،و حاال مجبورم اين تازهھا را به تنم بکشم.
بدبختی اين که سر شانهھام به خارش میافتند ،ولی دست کم
ديگر مجبور نيستم قيافهھای بغ کردهی مامان و اين آسيد مھدی محبوب ِ
مامان را تحمل کنم.

٥٤

بابای بيچاره از شيمی تراپی درد میکشد و مامان جفت پايش را
کرده است توی يک کفش که» :بايد زن آسيد مھدی بشی!«
اگر پسرخالهی مامان بيايد و کمکم کند ،شايد از پس ِ اين آسيد
مھدی و مامان برآيم .اما انگار اين بابا ھم دعوت مامان را برای بساط
شيرينی خوران رد کرده است .ھيچکس نيست به دادم برسد ،حتی امام
زمان که روی تابلوی سر در دکان آسيد مھدی محبوب مامان چمباتمه زده
است.
وای...
 ٩سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی

٥٥

رھبر زير پای ما
صبحانه را خورده/نخورده راه افتاد؛ انگار عجله داشت؛ انگار
کاری ناکرده داشت که تازگیھا آغازش کرده بود ...نه ،ديگران آغازش
کرده بودند و حاال نوبت »کاوه« بود؛ نوبت کاوه و ديگرانی که گوشهی
کار را بگيرند و بارش را به دوش بکشند و راه بيافتند به سمت کريمخان
زند؛ ھمان شاھی که نمیخواست سلطان باشد که سلطه بر »رعيت« را
خوش نداشت و از اين که »وکيلالرعايا« باشد ،دلخوش بود .تا ھمين
جايش را بلد بوديم؛ آخر داشتند تمام تکهھای تاريخ را از کتابھای
مدرسهمان خط میزدند؛ يک خط کھنهی سرخ کرباليی/کمونيستی؛ کھنه و
خونين؛ داشتند تاريخ را داغ میکردند و به دار میکشيدند ،انگار بارھا،
سی سال ،نه ١۴٠٠ ،سال تمام به تاريخمان تجاوز کرده بودند...
و حاال »کاوه« میخواست »تاريخ« را تازهتر بنويسد ،با ھمان
انگشتان ١٩جوھریاش...
خيابانھامان پر بودند از واژهھای ناراست ،از نام و ياد آنانی که
با ايشان خويشاوندی نداشتيم؛ خيابانھايی پر از تروريست ،پر از آنانی که
به »ايران« شبيخون زده ،يا »وطن« را فروخته بودند به مفت؛ پر از نام
»سلمان پارسی«ھا .اصال اصرار داشتند تاريخمان را با اسيد سولفوريک
بدبويی پاک کنند ،از بزرگان پاکش کنند ،تا البد جايی برای »کوچکھا«
پيدا شود!
حاال »کاوه« پس از آن صبحانهی ھولھولکی و غرغر مامان
که» :نرو ،ميری سر به نيستت ميکنن ھا «...خنديده بود که:
»مامان خوشگلم ،خب تو ھم بيا ...بيا باھم بريم!«
و مامان از تصور »کھريزک« پشتش لرزيده بود و دو دل که
باز شاه پسرش را میفرستد به جنگ ابوالھول...

 - 19اشاره است به شعر فروغ فرخزاد،
دستھايم را در باغچه میکارم
سبز خواھند شد ،میدانم ،میدانم
و پرستوھا در گودی انگشتان جوھریام
تخم خواھند گذاشت
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طفلک مامان بايد تمام روز را برنامه بچيند که چشم براه ،نگران
باشد و بماند تا »کاوه«اش اين بار ھم لتوپار ،کتکخورده و
خونينومالين ،شايد دستکم تجاوز نشده به خانه بازگردد...
آه ...اين مامان کوچولو چه روز دراز و تلخی را در پيش دارد؛
سيزدھم آبانماه  ١٣٨٨را؛ روزی به درازنای تمام تاريخ تکرار شده و
درس نگرفتهی اين ملتی که حافظهی جمعیاش به چند ساعت ھم
نمیرسد ،اما برای حرفھای خاله زنکیاش حافظهای به »قدمت« تاريخ
دارد؛ میدانستيد؟!
کريمخان زند ،بين »ھفت تير« و »وليعصر«شان گير کرده
بود؛ ھنوز ھم آنجاست .و حاال درست سر پل »کريمخان« پل ھمان
وکيلالرعايای دوست داشتنی ،عکسھا و پوسترھای ابوالھول را به
گندهگی تمام تاريخ چسباندهاند آن باالباالھا که دست ھيچکس به حذفش
نرسد؛ که با آن عکسھا ھمهی تاريخ را خط بزنند .میخواستند با عکس
اين مردک ھمهی تاريخ را خط بزنند.
میدانستيد؟!
جوانکی از ديوار باال میرود .ھمه چشم دوختهاند به او ،من ھم
ھمينطور ...از ديوار بلند ابوالھول میرود باال...
»کاوه« دستپاچه که» :چيکار میکنی؟«
و من که» :میخواد عکسو بکشه پائين!«
»کاوه« موبايلش را راه میاندازد ،تا فيلم اين سناريوی از پيش
نانوشته را بگيرد .روز ديگری از ھمين روزھا »کاوه«ی ديگری فيلمی
از اين تاريخنويسان گرفت که تاريخی شد .من ھم آن را ديدهام ،با ھمين
چشمھام .شايد شما ھم ديده باشيد؛ فيلمی از ھمين چندی پيش ،روز ١٨
تيرماه  ،١٣٨٨يادمان ِ نامردی رئيس جمھوری اصالحات ِ آن زمانھا؛
يادتان ھست؛ اصال يادتان مانده است آن  ١٨تيرماه  ١٣٧٨کذايی را؛ شايد
شما ھم حافظهی تاريخیتان را پيشفروش کردهايد!؟
و حاال عکس ابوالھول زير پای ماست .کاوه فيلمش را گرفته ،و
ترسان میدود که زودتر »آپلود«ش کند .سرعت اينترنت کم است و
ساعتی وقت میخواھد تا کار تمام شود.
»نه« صبح که راه افتاديم ،چقدر فضا فرق میکرد؛ چھارتايی
سوار آن اتوبوس »بی.آر.تی «.شديم که بايد تا »آزادی« میرفت ،ولی
نرفت ،راستش خودمان نرفتيم ،زودتر پياده شديم که میدانستيم
»آزادی«اش پوشالی است و برای رنگ کردن خرھا؛ به مفت ھم
نمیارزد .حاال اينھا ،ما ،من و ھمينھا ،ھمينھا که »رھبری« را به
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خاک ماليدهاند ،پياده شدهايم .بايد پياده میشديم .بايد بر پاھای خويش
میرفتيم .ھمين که چندی سوار بر موج بوديم ،کافی بود.
گاه ھست که موج ،تو را میبرد و گاه ھست که تو خود ،موج
میشوی و موجی در میاندازی و راه را باز میکنی که تا آن روز،
درست تا  ١٣آبانماه  ١٣٨٨بنبست بود و حاال »کاوه«ھا بنبست را
شکستهاند .نديديد؟ من خودم ديدم؛ با ھمين چشمھام ديدم و ديدم آن پيرمرد
را زير پاھامان؛ درست زير پاھامان و ما چه گامی بر اين ابوالھول
میزديم؛ و چه کامی میگرفتيم...
پس از اينش ديگر گريز است و بسيجی و لباس شخصی و باتوم
و گاز اشکآور و عربده و فحش و ناسزاھايی که برازندهی خودشان است
و ...زنی که ھمراھانش را گم کرده است و تا ھميشه با ماست ،با
»کاوه«ھای ماست و مامان که ھمچنان روی پلهھای پشت در خانهی
جنوبیمان نشسته است ،منتظر که »کاوه«اش برسد ،کاش فقط تجاوز
نشده ...چه اميدواریھا و چه دعاھا؛ بعد »پيرمرد زير پای ما« آپلود
میشود؛ بعد خبرش دنيا را برمیدارد...
جايی مینويسند ،نه ،نوشتهاند که »سی سال پس از خمينی در
ماه ،حاال اين مردک است زير پای ما؟« جالب است ،نه؟!
عصر ديگر اينترنت از کار افتاده است ،ولی »پيرمرد« را زير
پای ما ھمه ديدهاند .شما نديدهايد ،يعنی ھنوز نديدهايد؛ حيف؛ اگر
چشمھاتان را باز میکرديد ،حتما میديديد» .رھبری« زير پای ما ھمه جا
ھست .شايد شما اگر آن را میديديد ،فکری به حال خودتان میکرديد،
پيش از آن که خيلی دير شود .او.کی.؟!
 ٢۶نوامبر  ٢٠٠٩ميالدی
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چيز ھمبستگی!
تو نشستشان فقط يکی نشسته بود کنار دي وار ،رو به ديوار و
داشت کتاب میخواند .ھيچکس نبود .مرا بگو که خيال میکردم اين »چيز
ھمبستگی«شان مشتری دارد .من آنجا چيزی بودم مثل فضول محل يا مثال
خبرنگار يا گويا رفته بودم جلسهشان را به ھم بزنم .مرد سخنران را
نمیشناختم .پير بود و از کنار دھانش آب میچکيد .اما خوب بلد بود
حرف بزند .من بلند شدم چيزی بگويم يا البد دکانش را تخته کنم ،ولی
مگر گذاشت .اصال صبر نمیکرد .خوب بلد بود وا ندھد .ھر چی داد
میزدم که:
»بابا دندون به جيگر بيگير ،ببين چی ميگم!«
ولی مگر میشد؟ زور میزدم بگويم که» :ھمين رئيستون بود
که اون ھمه بیقانونی کرد «...که نگذاشت حرفم را بزنم.
تنھا مرد ِ حاضر در نشست ھم بساطش را جمع کرده و رفته
بود .حاال در اين نشست ِ »چيز ھمبستگی« فقط من بودم و اين بابای
»چيز ھمبستگی« که نزديک بود دست به يقه شويم .بابا که حوصلهاش
سر رفته بود ،سرش را کرد تو سالن که:
»بابا جون ،مثل اين که اينا رو نشناختی؟ اينا اگر گوش شنوا
داشتن که کارشون به اينجاھا نمیکشيد!«
گفتم» :مگه شما اينا رو ميشناسين؟« دستم را کشيد و از اتاق
بيرونم برد .ھمانطور که آن بابای »چيز ھمبستگی« برای خودش
سخنفرسايی میکرد ،بابا گفت» :آره دخترجون ...اينا کارشون ھمينه...
پنجاه/شصت ساله کارشون ھمينه«.
ای بابا ...پس من ول معطلم؟ پس جواب روزنامه را چه بدھم؟
چه گزارشی از نشست ِ»چيز ھمبستگی« بنويسم که ھم خدا را خوش بيايد
و ھمه رئيس »بخش حوادث« را؟
خب ،حادثهی مھمی اتفاق افتاده بود .جلسهی »چيز ھمبستگی«
برای ھمبستگی ھمه با اين جماعت »چيز ھمبستگی« تشکيل شده بود و
»چيز ھمبستگی« ھمان پيرمردی بود که ديگر حتی دندانی برای گاز
گرفتن نداشت .چاقويی ھم نداشت .شايد ھم داشت ،ولی ديگر زورش
نمیرسيد به کارش بگيرد .دست کم زورش به من نمیرسيد .يک وقتی
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بابا را ھمين پيرمرد چاقو زده بود و آن زمانی بود که بابا و اين پيرمرد ِ
سخنران ،جوان بودند.
پيرمرد آن زمانھا قدش بلند بود و ھر که را مخالفش بود ،چاقو
میزد .بابا میگفت و میخنديد که» :کار سياسی ما رو باش!«
حاال ھر دوشان مردهاند .نه ،ھمه شان مردهاند .ھم بابا ،ھم آن
مردک چاقوکش و ھم اين بابای بیدندان و ھم رئيس »چيز
ھمبستگی«شان .ولی خب ،حاال داشت تاريخ تکرار میشد .تاريخ داشت
تو کلهی من تکرار میشد که بابا دستم را کشيد و برد که:
»بيخودی وقتتو تلف نکن دختر؛ اينا تو اعصابفرسايی
خبرهان .يادشون دادن که اينطوری نذارن ديگران حرف بزنن .اين طوری
بقيه رو خفه ميکنن ،تا تنھا خودشون بمونن .ديدی تنھا شرکت کنندهی
جلسهشون اون جوانک بيچاره بود که البد مثل تو گول خورده بود؟!«
گفتم » :بابا جون اونم که داشت کتاب ميخوند .پشتشم کرده بود
به سخنران و تازه تو جيبش نخودچی/کشمش ھم بود ،چون دھنش
ميجنبيد«.
بابا گفت» :پس بابا جون ،برای چی وقتتو تلف میکنی؟ اومدی
ارشادشون کنی؟«
حاال ھمان لبخند ھميشگی را روی لبانش میديدم .ھمان لبخندی
که بيشتر زھرخند بود تا لبخند!
بعد بابا جای چاقوی ھمين پيرمرد ِ لکنته را که سالھا پيش برای
پيشبرد منويات »رھبر«ش چاقو میکشيد ،روی ران چپش نشانم داد .چه
عميق زده بود المصب .زده بود که به مغز سفيد رانش بزند و ناکارش
کند ،ولی نشده بود .بابا ھنوز بود .آنجا بود و يادم میآمد که وقتی شلوار
کوتاه میپوشيد ،يا لب دريا و تو استخر ،میپرسيدم» :بابا اين چيه؟«
میگفت» :جای پای يک نامرد!«
من حاال من بايد برای »صفحهی حوادث« روزنامهای ،يا
مجلهای يا وبسايتی گزارشی از نشست ِ باشکوه ِ »چيز ھمبستگی« اين
پيرمرد ِ سابقا چاقوکش تھيه میکردم که نشد .حيف؛ آخر خبری نبود.
ھيچکس با اينھا حس ھمبستگی نداشت ،حتی ھمان جوانک ِ رو به ديوار با
کتابش و با آن ھمه نخودچی/کشمشش.
باور کنيد ...سالن خالی بود ،خالی خالی؛ من آنجا بودم و ديدم .با
ھمين چشمھای خودم ديدم...
 ٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی
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حزب خزينه
درست تو ھمان خيابانی که بعدھا اسمش را گذاشتند »بلوار چھار
باندهی امام رضای غريب« تو ش ھر م شھد ،پايتخت ضامن آھو ،سر
سهراھی نزديک بازار ،حمامی بود که خانجان ديگر اسمش را ھم يادش
نبود.
نزديک بودن حمام به بازار اين خاصيت را داشت که اھالی
مذکر بازار و تاجران محترم ،صبح کلهی سحر ،بقچهی حمام به بغل
میآمدند آنجا و تنی به آب »خزينه« میزدند و غسل ارتماسی میکردند.
اه ،چقدر از اين کلمه بدم میآيد .کجا يادش گرفتهام؛ يادم نيست؛ ارتماسی،
ترتيبی ،ارتماسی ،ترتيبی...
بعدھا که رضا شاه خزينهھا را با دگنگ بست ،ھمان دورانی که
کک به تنبان خيلیھا افتاده بود ،به ويژه به تنبان وزير خارجهی دولت
فخيمهی بريتانيای کبير ،آخوندکی فتوا داد که خيلی ھم الزم نيست
»غسل« ارتماسی باشد ،اگر »ترتيبی« ھم باشد ،بد نيست و میشود از آن
حال خوش پس از کيف »چيز« با عياالت و ضعيفهھا و کنيزھا آمد
بيرون؛ يعنی زير دوش حمامھای رضاشاھی ،ھمان طور که ورد
میخوانيد ،اول سمت راست بدنتان را خيس کنيد ،بعد سمت چپتان را ،بعد
ھم کل مرکز ثقلتان را به قول معلم فيزيک ما تو شيراز خدا بيامرز...
به ھر حال کل ماوقع را يک جورھايی گربهشور کنيد .بدبختی
اين بود که »مومنين و مومنات« از اين »بدعت« رضا شاھی خيلی شکار
بودند .معلوم ھم نشد که آخوندک مفتی» ،مفتی« اين شکر را ميل فرمود،
يا کلی دستخوش گرفت تا فتوا بدھد که الزم نيست »مومنين و مومنات«
تو خزينه ،تنی به آب بزنند و غسل ارتماسی بکنند؛ غسل ترتيبی ھم ثواب
دارد ،ھرچند که ثوابش نصف ثواب غسل خزينهای است .مثال به جای اين
که جفت پا بپرند تو خزينه و يک متر مکعب آب کثيف خزينه را به درک
واصل کنند؛ گاه به دليل اضافه وزن؛ بروند زير دوشھای رضاشاھی و
حين لعنتی که به روح اعليحضرت »قلدر« میفرستند ،خودشان را بشويند
و اگر وزير خارجهی دولت فخيمهی بريتانيای کبير اجازه داد ،کمتر
ميکرب تراخم و جذام و آبله و ديفتيری و اين مرضھا را پروار کنند .بعد
خانجان میخنديد و ھمانطور که میخنديد ،قضيهی حزب خزينه را تعريف
میکرد.
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من دلم غنج میزد برای حرفھای خانجان .ھمچين قشنگ
قضيهی حزب خزينه را تعريف میکرد ،که خيال میکردی راستی راستی
يک حزب خيلی »مدرن« مثل حزب تودهی »سوپر مدرن« تو مشھد راه
افتاده و دارد عضوگيری میکند؛ آن ھم از »مومنينی« که با تراخمستيزی
و جذامزدايی رضا خان »قلدر« مخالفند و دوست دارند ھميشهی خدا
کثافت به تن و بدن نحسشان بمالند؛ تا پيش خدا و بندهھای زمخت و
نکرهی خدا ،خسرالدنيا و واآلخرت نباشند و صاف بپرند تو بھشت عدن و
تو بغل حوريان بھشتی و غلمانھای تر و تميز بچه مزلف.
نازی خانجان ،چه قشنگ تعريف میکرد که رئيس حزبشان يکی
از اين آخوندھای »چشم آبی ميد اين انگلند« بود که مثل آب خوردن
پارسی و عربی بلغور میکرد؛ ولی خود نامردش ،برای اين که
»وسوسهی خناسش« در مومنين دربگيرد ،حوالتشان میداد به اجر چند
صد برابر بھشتی و عشرتکدهھای دو قبضهی آنجا ،اگر چوب الی چرخ
اين »رضا قلدر« بگذارند و بساط بستن خزينهاش را دو قبضه تخته کنند.
حزب خزينه راه افتاد و تمام کار تشکيالتی/نظامی »حزب« اين
بود که نيمهشبھای جمعه ،يعنی ھمان زمان مخصوص اسالمی شب
جمعه» ،مومنين و مومنات« بروند در حمامی »حقيقت« و در خزينهای
که سالھا بود بسته شده بود ،قاچاقی با آب کر »سه وجب در سه وجب در
سه وجب« غسل واجب »ارتماسی« دو قبضه کنند و ...البته با کلی
کثافات ،طيب و طاھر بازگردند به گردونهی کثافات دستورات نجس/پاکی
شرع مقدس و دل اھالی نازنين شيعهی مرتضی علی را شاد کنند!
خانجان میگفت که اھالی »حزب خزينه« با کلی عمليات تعقيب
و مراقبت از دست پاسبانھای شيرهای دم در حرم امام رضای غريب،
بساط غسل ارتماسی واقعی را برای اھالی شيعهی راستين مرتضی علی و
اھالی اسالم راستين و اسالم ناب محمدی راه انداختند و از ھمهی اعضای
اصلی و علی البدل و کميتهی مرکزی و دفتر سياسی حزب خزينه ،بعد از
شرکت در پلنوم صد و دوازدھم »حزب« آن دوره ،دو قران حق
عضويت ،عالوه بر پول آب و دالک و کيسهکش و زالوانداز و لنگانداز
و اين جانوران دريافت کردند .طفلک رئيس حمامی »حقيقت« که نسبتی
ھم با اھالی شريعت داشت ،سال به ته نرسيده ،راھی »حجاز« شد که
حکم »حج« بدجوری بر او واجب شده بود؛ نوش جانش!
اما نه اين که اين بابای رئيس حزب خزينه و صاحب حمامی
»حقيقت« تو حمام ،ھمهاش کارش با لنگ و قطيفه و آب داغ و دالکی و
کيسهکشی بود ،طاقت گرمای خانمانسوز صحرای بیآب و علف حجاز را
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نياورد و درست ھمان زمانی که داشت رمی جمرات میکرد و سنگ به
سوی شيطان رجيم میپراند و در دلش »رضا خان قلدر« را تف و لعنت
میکرد ،حالش بد شد .به خيالش رضا خان ،نان پاک و پاکيزهی خزينه و
سربينه و نمرهاش را آجر کرده بود ،و حقش بود دو پستان پالسيدهاش را
به تنور بچسباند و شاه را لعن و نفرين کند .آخر طفلک مجبور شده بود با
کلی تنلرزه ،نان حالل خزينهاش را با تشکيل ِ»تشکل« مخفيانهی حزب
خزينه درآورد.
بينی و بين kرئيس حزب ھمان جا از خوشحالی اين که با
دريافت حق عضويت اھالی حزب خزينه ديگر حاجی خواھد شد و سری
توی سرھا و سر و ھمسر درخواھد آورد ،حالش بد شد و دراز به دراز
رو به قبله ،روی زمين ولو شد .بعد ھم البته چيزھايی از جنس محتويات
خزينهاش از معدهاش به بيرون سرازير...
دولت فخيمهی سعودی ھم نامردی نکرد و گردن بابا را به جرم
نابخشودنی آلوده کردن آن مکان مقدس ،با شمشير تيز محمدیاش که
ھمانجا آويزان و در گردش بود ،قطع کرد.
البته پس از اين ناپرھيزی ،تا مدتھا روابط دولت ايران با دولت
شمشيرکش عربستان سعودی تيره بود و بايد سالھا میگذشت تا دولت
فخيمهی بريتانيای کبير دخالت کند و دولتين ايران وعربستان را با ھم
آشتی دھد ،تا دوباره بساط حاجی بازی اين حاجی بازاریھا راه بيافتد.
شايد شما جايی اين قصه را خوانده باشيد ،اما شنيدن اين قصه از
دھان نازنين خانجان خيلی خوشمزه است.
ھر چه خاک اوست ،عمر من و شما باشد .او.کی.؟!
 ٩فوريه  ٢٠٠٩ميالدی
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بدون شوھرم ھرگز!
من که از ھمان اول مات مانده بودم که چطور اين بانو عکس
»جيک تو جيک«اش را با »عيال مربوطه« آفتابی کرد و زيرش نوشت:
»بدون شوھرم ھرگز!«
نشسته بودند در اتاق نشمين يا پذيرايیشان؛ دوتايی آن باال .زن
لچکی گنده را با سنجاققفلی زير چانهاش سنجاق کرده بود؛ رويش يک
چادر مشکی دوال/پھنا؛ مانتويی قھوهای و شلواری سورمهای ھم بقيهی
نجابتش را تکميل میکرد!
کفشش پيدا نبود .خودش صد کيلو میشد؛ ولی عيالش شصت
کيلو ھم نبود؛ ريقو بود و مردنی و روی مبل دوتايیشان تنھا يک/چھارم
جا را اشغال کرده بود .بقيهی مبل در تصرف بانوی »بدون شوھرم
ھرگز« بود که چارچنگولی دست »شوھر« را گرفته بود توی مشتش و
انگشتانش را گره کرده بود البالی انگشتان »عيال« و دوتايی رو به
دوربين خبرنگارھای ويژهی تبليغاتی »ژست« گرفته بودند که البد بعدھا
عکس را خرج تبليغات مجازی برای منويات خاصی بکنند که کردند!
عکس را در فيسبوک ھم »چاپيده« و زيرش نوشته بود:
»میتوانم اينجا بنويسم» :بدون شوھرم ھرگز«؟
من زدم زير خنده که» :زن حسابی ،چه ربطی دارد؟ به ما چه
که تو بدون شوھرت »ھرگز« زنده نمیمانی و میميری و دنيا برايت
حکم قبر را پيدا میکند و فشار قبر میگيری و تنھا زير سايهی »شوھر«
است که احساس زنده بودن و آدم بودن داری« و از اين حرفھا!
سکينه که عکس را ديد ،فورا زير کامنتم نوشت:
»عزيز جان میدانی اين بانو کيست؟«
مگر فرقی ھم میکرد که مروج تئوری »بدون شوھرم ھرگز«
چه کسی باشد؟
سکينه باز توضيحات صادر کرد که:
»ايشان سمبل زنان ما ھستند که بارھا زندان رفتهاند و«...
راستی چرا اين بانوی »بدون شوھرم ھرگز« به زندان رفته
است؟
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اين که درست براساس الگوی آقايان ماليان تراشيده شده است و
مسلمان است و مومن است و شوھر دوست و بدون شوھرش ھرگز
نمیتواند زنده باشد و میميرد و اصال و ابدا زير چتر شوھرش نفس
میکشد و...
سکينه که» :چطور نمیشناسیاش؟«
چطور ندارد؟ مگر من بايد ھر ننهقمری را که »بدون شوھرش
ھرگز زنده نيست« بشناسم و برايش دست بزنم و »به به و چه چه« کنم
که در دعواھای مسخرهی درون جناحی حکومتی ،گاه کمی در ھتل اوين
نوازش میشود و از ھمان تو عکس و فيلم و شعار و نامه به بيرون صادر
میکند و منتظر است تا رئيس جمھوری فعلی نفله شود و اينھا ]با ھمان
عيالش[ بپرند و از ديوار جھل مردم ]با ھمين شعارھای بدون شوھرم
ھرگزی[ باال بروند و بازھم مردم را خر کنند و به قدرت برسند و مجلس
را پر کنند از ھمين آبجی مچالهھای...
دست از سرم بردار سکينه خانوم جون؛ برو کشکت را بساب!
شجاعت خودت و اين زنان »بدون شوھرم ھرگزی« را ھم ببر
جای ديگری خرج کن!
بيچاره ما!
 ٢۵آبانماه ١٣٩٠
 ١۶نوامبر  ٢٠١١ميالدی
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چند گام تا پيروزی
مانده بودند چه کنند .درست در صحن قم ،ھمان دور ضريح،
چھار تا آخوند ورپريده بودند .سه تا توی مشھد ،يکی بيرون صحن
شاھچراغ شيراز ،يکی ھم توی خيابان .روی بدن آخوندھا عالمتی نبود؛
فقط جايی مثل جای نيش زنبور قرمز شده بود .کاری از دستشان
برنمیآمد ،مگر اين که امامھا را قرق کنند؛ ولی مگر میشد؟
آنقدر امامزاده و گنبد و بارگاه تو چھار گوشهی کشور به مردم
زورچپان کرده بودند که صد ھزارتا لباس شخصی و پاسدار و بسيجی ھم
کمشان بود.
ھفتهی دوم دوتا آخوند درست دم در ورودی »شابدوالعظيم«
تلف شدند .سه روز بعد يکی سر قبر خمينی .ھمه ھم با ھمان عالمت
مسخرهی نيش زنبور .در کالبد شکافی چيزی دستگيرشان نشد .چند تايی
کمرشان لک بود؛ چند تا زير گردنشان ،يکی پشت گردنش ،آخری ھم زير
زانوی چپش جای »نيش زنبور« مانده بود .پزشک قانونی حدس زد که
اثر سوزن پالستيکی باشد .يک لباس شخصی ريشو ھم ھمينطوری ريق
رحمت را سرکشيد ،درست دور و بر »بيت رھبری«!
کک به تنبانشان افتاده بود .میخواستند داروخانهھا را ببندند ،يا
مثال ورود سرنگ کوچک پالستيکی را ممنوع کنند که نمیشد .دست
خودشان توی کار بود .بازار سياه غوغا میکرد .مردم سرنگھا را بغلی
به ھم رد میکردند .مصرف اصلیاش برای مواد مخدر بود و حاال بالی
جانشان شده بود.
حسن گفت» :بچهھا ،من چند تا سرنگ خالی میخوام!«
اولين ھسته تشکيل شد .گروه »پيشتازان پيروزی« را تاسيس
کردند .میخواستند نسق بگيرند .خيال نمیکردن د با اين سرنگھای
پالستيکی فسقلی کسی نفله شود .چند تا فلج روی دست دولت میماند ،چند
تا ھم »شھيد« اما دولت صدايش را درنمیآورد .ھنوز خيلی جدی نشده
بود.
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سرنگھای کوچک تو بازار سياه کم پيدا میشدند .يکی از اھالی
»تايباد« که تازه به گروه وصل شده بود ،قول داد يک کرور سرنگ سر
پالستيکی وارد کند و به ھستهی تھران برساند.
فردايش تھران غوغا بود .ديگر آخوندھا جرات نمیکردند زيارت
بروند .گاھی شبھا امامزادهھا را قرق میکردند ،ولی باز ھم نفله روی
دست دولت میماند .نفلهھا ھمه ھم توی امامزادهھا سقط نمیشدند .تو
خيابان يا توی بازار ھم ھمينطور بود .چندتايی فلج شدند ،چون سرنگ
خورده بود وسط نخاعشان .بچهھا نمیخواستند کسی را بکشند؛ ھمهاش
اخطار بود برای اين که آخوندھا جانشان را بردارند و بروند .ھرکس چند
تا سرنگ گير میآورد ،کار يکی را میساخت .بعضیھا که خبرهتر
بودند ،سرنگھا را به »چيزی« آلوده میکردند .اينجا ديگر ردخور
نداشت که »علماء« شھيد میشدند.
يکی از بچهھا خواھرش را ھم وارد گود کرد؛ خواھرش،
ھمکالسیاش را صدا کرد .يک دفعه دوازده تا دختر ،سرنگ تو کيف،
چادر سياه ننهبزرگشان را سرشان کشيدند و راه افتادند بروند زي ارت.
اينھا ترتيب آبچی زينبھا را میدادند .وسط شلوغیھا کی به کی بود؟
اين يکی از مراحل »پيش از پيروزی« بود .ھنوز کلی کار
داشتند .پيروزی چھرهی لطفش پيدا بود؛ ولی از آن دور دورھا...
 ١٩آبان ١٣٨٩
 ١٠نوامبر  ٢٠١٠ميالدی
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پس از پيروزی
ديگر کاری نداشتند .ھمان چند نفری ھم که تا روزھای پيش از
سرنگونی ،احوالشان را میپرسيدند ،ديگر سراغشان را نمیگرفتند.
سه/چھار روز اول را دوتايی مخفی شدند؛ ولی از ھفتهی دوم ديگر خبری
نبود .مردم گرفتار کار خودشان بودند .دولت موقت داشت کارش را
میکرد ،تا اوضاع درھم ريخته را سر و سامانی بخشد.
جريانی راه افتاده بود که مردم را تشويق میکرد بر اساس
تسويهحساب شخصی مزاحم کسی نشوند» .جنبش« بايد ھمه چيزش با
»انقالب اسالمی« فرق میکرد .با اعدام مخالف بودند و به شھروندان
برای »نه« گفتن به انقالب اسالمی و حکومت کھريزکی اسالمی ،دست
مريزاد میگفتند .پايان بخشيدن به س sکشتارھا ،تجاوزھا و شکنجهھا،
به آرامش نياز داشت.
ميرحسين و زھرا رفتند اراک و در خانهی حاج محمد نجار
باجناق سابق ميرحسين مخفی شدند .اما کسی کارشان نداشت .ھيچکس
حتی احوالشان را نمیپرسيد .شادی سرنگونی ،اينھا را از ياد مردم برده
بود .حتی موسوی زنگ زد به رئيس دفتر انتخاباتیاش ،ولی جوابی نشنيد.
ھيچکس آنجا نبود .مردم آرام آرام راه میرفتند و به موسيقی دلانگيزی که
از بلندگوھای سر چھارراھھا پخش میشد ،گوش میدادند .انگار ترافيک
خودجوش تنظيم میشد .ديگر کسی برای يک خالف ،خواھر و مادر
ديگری را يکی نمیکرد .چند نفری مچبند سبز داشتند ،ولی مھم نبود .سيد
علی خامنهای رفته بود روسيه و احمدینژاد در يک تيراندازی درون سپاه
کشته شده بود» .سرداران« در رفته بودند و ھواپيمای حامل فيروزآبادی
سقوط کرده بود .برخی میخنديدند که طفلک بايد رژيم میگرفت؛ خيلی
چاق شده بود؛ اين سقف شوخیھاشان بود.
زندانھا تخليه شده بودند و از امريکا و فرانسه چندين تيم
پزشکی برای رسيدگی به زندانيان به ايران آمده بودند؛ خيلی از اين
»پزشکان بدون مرز« ايرانی بودند؛ از آن ايرانيانی که در غرب ،درس
خوانده و کار ياد گرفته بودند.
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قرار بود خبری که مردم را تھييج به انتقام کند ،پخش نشود ،تا
ھفتهھای اول پس از سرنگونی بگذرد و دولت موقت سوار بر کار شود.
ھفتهی دوم ميرحسين موسوی ريشش را تراشيد و موبايل به
دست ،آمد سر خيابان .رھنورد خانه مانده بود و میترسيد زنان آزاد شده
که حاال با طنازی ،شيکترين و مدرنترين لباسھا را میپوشيدند ،به
سراغش بيايند و برای اين که سیسال واندی توجيه کنندهی حجاب اجباری
بود ،يقهاش را بگيرند .ولی کسی کارشان نداشت .خودشان ھم باورشان
نمیشد.
آرامش مردم کالفهشان میکرد .انگار نوروز بود .ھمه با ھم
روبوسی میکردند و حاال ديگر پس از اين که سالھا »صد سال به از اين
سالھا« گفته بودند» ،صد سال به اين سالھا« میگفتند.
خيلیھا سرگرم خريد بودند .بازار را چراغانی کرده بودند و سر
ھر گذری شيرينی پخش میکردند .دولت بودجه گذاشته ،و چند صد نفر را
استخدام کرده بود که لباس عمو نوروز و حاجی فيروز بپوشند و مردم را
به شادمانی دعوت کنند .نوازندهھايی که برای زدن آھنگی ،در زيرزمينی،
بارھا و بارھا زندانی شده بودند؛ حاال سر گذرگاهھا نوای دلانگيز موسيقی
را راه انداخته بودند .مردھا شيک و پيک ،ريشھای اجباری را تراشيده،
کرواتھا را از ته صندوقخانهھا بيرون کشيده بودند.
عطر و ادوکلن و کراواتھای خوشرنگشان سر ھمه را
برمیگرداند .روزھای اول زنھا سر چھار راهھا جمع میشدند و چادرھا
و روسریھاشان را آتش میزدند.
اما نخستوزير دولتموقت خواھش کرد که ھر سال در
سالروز سرنگونی حکومت اسالمی اين عمل ،سمبوليک انجام خواھد شد.
بھتر است شھروندان اين کار را به بعد موکول کنند.
خيلی از مغازهھا طبقھای شيرينی را روی پيشخوان دکانشان
گذاشته ،و از مردم با لبخند و شيرينی استقبال میکردند.
اعتصاب بازار تمام شده بود و مردم برای ارزاق عمومی کمتر
گرفتاری داشتند.
در سيلوھا و انبارھای احتکاری حاکمان در رفته را باز کرده و
با قيمتی خيلی ارزان در اختيار مردم میگذاشتند.
ميرحسين و زھرا شاخ درآورده بودند .ھنوز چيزی از آن »تقلب
انتخاباتی« نمیگذشت .اگر تقلب نشده بود ،نه حکومت اسالمی سرنگون
میشد و نه مملکت »از دست میرفت!« اينطور خيال میکردند.
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شايد موسوی رئيس جمھور بود و آماده میشد که در دور دوم
ھم رئيس جمھور بشود .رھنورد ھم مشاورش در »امور زنان« و داشت
مردم را به »بازگشت به اسالم ناب محمدی« و »دوران طاليی« امامش
دعوت میکرد.
ھمهی اين ت وھمھا تمام شده بود .الزم بود فقط تقی به توقی
بخورد و عصای پوسيدهی »واليت مطلقهی فقيه« موريانه خورده ،از کمر
خم شود و پوک و پوچ روی زمين ولو...
روزنامهھای روسی نوشتند که خامنهای يکبار سکته کرده است؛
البد داشتند براساس سنت »کا.گ.ب «.زمينه را برای سربهنيست کردنش
آماده میکردند .آخر تاريخ مصرفش تمام شده بود .نانخور زيادی که
نمیخواستند.
مھدی کروبی که میخواست ھمان روزھای آخر حکومت
اسالمی» ،مرجعيت دائمی امام آدمکشان کالن تاريخ« را به مردم
زورچپان کند ،نگران از اين »ماستمالی« فقھی ،زودتر از بقيه در رفت
و يواشکی زد به چاک؛ زد به چاک رئيس جمھوری ونزوئال ،يا کومور...
يا يک کشور بدبخت ديگری  ...چه میدانم!
صدای امريکا ،بیبیسی و راديو فردا ھم دست از خاتمیبازی و
موسویبازی برداشته بودند؛ اين بازیھا ديگر صرف نمیکرد .آنھا ھم
نان را به نرخ روز میخورند!
از ھمه جالبتر زندانیھا بودند که مردم را به آرامش و شادی
دعوت میکردند.
پزشکان بدون مرز بھترين امکانات پزشکی را برای زندانيان و
بعد ھم معتادينی که ديگر نمیخواستند معتاد باشند ،وارد میکردند .دارو و
مواد خوراکی بود که از خارج وارد میشد؛ بدون دخالت دست ايادی
حکومت اسالمی.
بھترين جا برای ايجاد بيمارستانھای موقت ،مسجدھا بودند.
تيمھای پزشکی و خبرنگاری خيلی از کشورھا ميھمانمان بودند؛
بدون نگرانی از دستگيری و سر به نيست شدن!
خبرھا حاکی از آرامش عجيب ايرانيان بود و شادیھا و عيد
ديدنیھاشان؛ و موسيقی شادیبخشی که از بلندگوھای سر چھارراهھا پخش
میشد .دولت موقت تمام دوربينھای خيابانی را جمع کرده بود.
»حراستھا«ی دانشگاهھا ،مدارس ،ادارات و گذرگاهھا پلمب شده بودند.
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عکسھای استالينی رھبران اسالمی ھم از سر تمام گذرگاهھا
جمع شدند .بيشترش پيش از پيروزی جمع شده بودند.
مرزھای کشور باز بودند و ھرکس میخواست ،بدون سوال و
جواب ،پاسپورت میگرفت و میرفت .روزھای اول راهھای ترکيه،
پاکستان و کردستان شلوغ شدند؛ ولی خيلی زود ترافيک کم شد؛ آخر کسی
کاری به کارشان نداشت؛ آنھا که ايران آزاد را نمیپسنديدند ،بايد ھم
درمیرفتند!
سازمان مجاھدين »اشرف« را تعطيل کرده و وارد کشور شده
بود .روزھای اول ھم تق و توقی کردند ،ولی کسی تحويلشان نگرفت.
علی ماند و حوضش .ميرحسين و زھرا سوار اتومبيلشان شدند و به سمت
ترکيه راه افتادند.
مرزدار تازه کالھش را برايشان برداشت و »سفر خوشی«
برايشان آرزو کرد .رھنورد چادر و روسری گلگلیاش را توی
صندوقعقب اتومبيلشان جا گذاشته بود.
من با صد و ھفتاد و چھارمين پرواز به ايران آمدهام و دارم از
اوضاع و احوال يادداشت برمیدارم .سر مزار ندا ھم شاخه گلی گذاشتهام.
دوستان دورهام کردهاند و دارم شادی را مزمزه میکنم .ربع قرن برای
دوری کافی است.
اعضای ھيئت دولت ،نه عبا دارند و نه عمامه .سن و سال
ھمهشان زير  ٣۵سال است .جوان ھستند و شيک و پرطراوت.
بيشتر اعضای ھيئت دولت زنان ھستند و ھمه ھم شيک و پيک.
دايره زنگی حاجی فيروزھا ،ترنم موسيقی سرگذرگاهھا،
عمونوروز خوشمزه و داستانھای خوب شادمانی ،راديو و تلويزيون را
پر کردهاند .ميخانهھا بازند ،و در خانهھای تزوير و ريا پلمب شدهاند.
مسجدھا ،تکيهھا و امامزادهھا بيمارستانند.
قبر دو ميليارد دالری سيد روح kخمينی موزه میشود .چندين
دانشمند ايرانی و خارجی برای تھيهی طرح اين موزه به ايران آمدهاند.
مزارھای کورش و فردوسی گلبارانند و قلعهی بابک پر است از ديدار
کنندگان .کسی مزاحم کسی نيست.
دکان علی شريعتی »آموزگار مرگ و شھادت« ديگر مشتری
ندارد .يوتوبھای سفارشی محسن سازگارا ھم ]که يکی/دوسالی سر مردم
را میخورد[ پايان يافته است.
اکبر گنجی و شيرين عبادی از کشورھای محل اقامتشان
درخواست »پناھندگی سياسی« کردهاند؛ چون در »کنگرهی رسانهھا« که

٧١

روز جمعه  ٨اکتبر  ٢٠١٠ميالدی در شھر اليپزيگ آلمان برگزار شد،
نشان دادند که با »آزادی« و »آزادی بيان« مخالفند.
شبھا در ميدان شھياد کنسرت برگزار میشود.
من برای گذاشتن شاخه گلی روی مزار بابا به شيراز میروم...
 ٢٢مھرماه ١٣٨٩
 ١٤اکتبر  ٢٠١٠ميالدی

٧٢

حاج خانم و وياگرا
قرار گذاشتيم يک بسته وياگرای بيست و چھارتايی برای شوھر
پير و چالقش به آدرس من سفارش بدھد .پری گريه میکرد و من
میخواستم با بلند حرف زدن ،حواسش را پرت کنم که نمیشد .مشتريان
رستوران نگاه میکردند که يعنی يواشتر؛ اشکھايش را که میديدند،
رويشان را برمیگرداندند.
رستوران شيک بود و منوی خوبی داشت .حاج خانم تند و تند
میخورد و تند و تند بينیاش را پاک میکرد .من تا ياد قيافهی بدترکيب
ھلموت ،با آن دندانھای مصنوعی میافتادم که عشق پيریاش جنبيده و با
يک زن لھستانی مينیژوپ پوش سی و ھفت ساله رویھم ريخته ،حرصم
درمیآمد؛ آن ھم درست موقعی که زنش رفته بود مکه؛ حج تمتع!
پری پيش از اين که حاج خانم شود ،از »ضعف« ھلموت
حکايتھا و شکايتھا داشت .برای ھمين ھم سفرش را اينھمه کش داد؛
خيال میکرد چون مردک ،ھفتاد را رد کرده است ،کاری ازش برنمیآيد.
ھلموت از ھمان فرودگاه گفته بود که بيخود آمده ،و بھتر است
برگردد ھمانجا که بود؛ میخواھد بقيهی عمرش را با نشمهاش سر کند و
کيف عالم را ببرد .بيست سال زندگی با يک زن مذھبی جھان سومی بسش
بود و ديگر حوصلهی جانماز آبکشيدن و »آداب کونشويی«اش ٢٠را
ندارد .ھنوز نماز خواندنش ،توی دستشويی کازينو را يادش بود.
من قضيه را میدانستم و ھر وقت يادم میافتاد ،میخنديدم .ماه
عسلشان را رفتند ترکيه و مردک که رفت پای ميز قمار ،پری سجاده و
جانمازش را برداشت و دوره افتاد که جای تر و تميزی برای انجام
»فريضهی نمازش« پيدا کند که اتفاقا دستشويی آنجا به دلش چسبيد و
ھمانجا يک وضوی دلچسب ،چسباند و سجاده را ولو کرد؛ چادر ململ
گلگلیاش را به سرش کشيد ،و تسبيح تربت به دست ،نمیدانم رو به کدام
قبلهای نماز ظھر و عصرش را به کمرش زد.
آن روزھا اول عشق و عاشقیشان بود ،ولی ھلموت ھيچوقت اين
مسخرهبازی را فراموش نکرد.
 - 20اصطالح صادق ھدايت

٧٣

حاال ديگر حرفی برای گفتن ندارند .وقتی پری اينجاست ،بايد
فقط خريد کند ،بپزد و مرتب کند ،شيک بپوشد و شب ھم ...ھمين...
عصرھا ھم که تلويزيون تماشا میکنند ،يا در تراس خانهی
وياليیشان دراز میکشند ،حرفی برای گفتن ندارند .حرفھا بيشتر در
باب »آداب کونشويی« ھلموت است و سيگار کشيدنش .حاج خانم دوست
ندارد ھلموت سيگار دود کند و شراب و ژامبون کوفت کند .حرصش
درمیآيد.
اين بار گفته بود» :تو که نبودی ،خيلی خوشبخت بودم ،کسی به
ماتحتم کاری نداشت .شراب و ژامبون و سيگارم ھم به راه بود«.
زنی ھم بود که نمیترسيد زير و رويش را کسی ببيند .اينجا
بھشت بود و پری بيخود برگشته بود.
ھمين دوشنبهی پريروز که ھلموت میخواست برود چند روزی
با نشمهاش صفا کند ،زخمزبانھای زنش کالفهاش کرد .تا غافل کرد ،از
جيب مخفی کيفش ،قوطی وياگرايش را کش رفت؛ تا میشد ھم گريه کرد
و به خودش و دوست دخترش »فاحشه« گفت که بيشتر حرصش را
درآورد.
قضيهی »خيانت« وقتی لو رفت که پری شنيد تلفنی میگويد:
»با وفا بمان تا بيايم!«
آدم که به رفيق تجاری يا ھمکارش از اين حرفھا نمیگويد؛
خالصه خر بيار و باقال بار کن...
حاال من در نقش مشاور پری بايد يادش بدھم چه کند ،طالق
بگيرد ،نگيرد ،برگردد ،بماند ،بجنگد ،مينی بپوشد و به ماتحت مردک
کاری نداشته باشد ،سيگار و مشروبش را روبراه کند ،خودش را مدل آن
»نشمه« درست کند ،يا ...
میخواست وياگرای سفارشی را در آب حل کند و به خوردش
بدھد .ھمين خودش مساله بود .اگر حال مردک بد میشد و سکته میکرد،
اگر خيال میکرد »جوان« شده؛ اگر به ھمين خيال دوباره راه میافتاد و
میرفت لھستان...چی؟!
حاال من بايد به اين »عيال مربوطه« توضيح بدھم چرا
»وياگرا« سفارش دادهام...
اگر عيال سفارش داده بود ،تکه بزرگش گوشش بود...
 ١١شھريور ١٣٨٩
 ٢سپتامبر  ٢٠١٠ميالدی
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اندر فضيلت اختراعات اسالمی
در خبر بود که دکتر مستر پرزيدنت محمود احمدی نژاد ،رئيس
جمھوری »جمھوری کھريزکی/اختالسی اسالمی« در کاخ رياست
جمھوری »جن« احضار میکند .بنابراين بھتر است ،نام دولت »مھر
ورز« دھم را »دولت جنگير دکتر محمود احمدی نژاد« بگذاريم؛ شايد با
اين نام »فرجی« در بخت دولت دھم ايجاد شود؛ که گفتهاند از اين ستون،
به آن ستون »فرج« است!
گمان کنم »دولت جنگير دھم« میخواھد با کمک »اجنه« به
علم مديريت جھانی دست يابد و زير آب »نھاد رھبری« را بزند .خبرھای
تائيد نشده حاکی است که سياست »ممه و لولو«ی پرزيدنت ھم برای »رد
گم کردن« بوده و در راستای ھمين »اختراعات و ابداعات« شايان
»اجاره نشين« فعلی کاخ رياست جمھوری!
اما موضوع مديريت جھانی و جن و بسم kو اين حرفھا در کاخ
رياست جمھوری ،و در نھايت زدن زير آب »نھاد رھبری« از آن
کلکھای ناب احمدی نژادی است که به جن بو داده و جن گير و
روضهخوان سرقبرآقا و رمال و طالعبين و فالگير و فالبين گفته است
»زکی« و دخيل بسته است به ھمهی ابزار و ادوات جنگيری که بتواند
شر نامبارک »نھاد رھبری« را از سر دولت امام زمانی جنگير دھم باز
کند ،و خود بر اريکهی قدرت تام و تمام الھی تکيه زند!
ھيئت دولت »جنگير« دھم ھم ،برای جلوگيری از چشمزخم ِ
اھالی بيت رھبری ،چارهای جز اين نديده که از يکسو به »اجنه« دخيل
بندد و از سوی ديگر »فرت و فرت« عريضه پشت عريضه ،خدمت امام
غايب ِ حاضر در چاه جمکران سرازير کند؛ ھمان چاه جمکرانی که
تازگیھا به آسانسور ]که از »اختراعات« ناب اسالمی است[ مجھز شده
است.
باز در خبرھا آمده ب ود که مستر اسامه بن الدن »شھيد کفر
جھانی« در مقر فرماندھیاش در منطقهی ممنوعهی نظامی کشور دوست
و برادر پاکستان ،از بيکاری فيلم »پورنو« تماشا میکرد .تازه ويالی چند
خوابهاش را در ناف امريکای جھانخوار برای توليد و تکثير فيلمھای
پورنوگرافيک ،به »از ما بھتران« اجاره میداد.
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به گمانم »شھيد« بن الدن تا زنده بود ]که ديگر نيست[ داشت
سفت و سخت برای راه يافتن به »بھشت برين« تمرين میکرد .آخر
ترتيب آن ھمه حوری ناز و نازنين را دادن ،کلی تمرين الزم دارد ،وگرنه
حوصلهی حوريان بھشتی از تکرار مکررات سرمیرود و قھر میکنند و
اسامه جان و ديگر شھدای اسالمی را با اھالی »غلمان« تنھا میگذارند،
که میتواند نتايج ناميمونی برای اھالی »مذکر« بھشت داشته باشد!
راستش اگر اين امريکای جھانخوار امپرياليست عمری برای
اسامه بن الدن نازنين باقی میگذاشت ،طفلک میتوانست ادعا کند که
»صنعت پورنوگرافيک« ھم اساسا از توليدات اسالمی است و اولين
مجلهی »پلی بوی« را ھم در حل المسائلھا و کتابھای سنت و حديث
آقايونا میتوان و بايد يافت؛ و اين ادعای غرب که اين صنعت »پردرآمد«
از توليدات غرب جھانخوار است ،کذب محض و يک دروغ ننگين
تاريخی امپرياليستی است و در راستای زدن زير آب »فرھنگ اسالمی«!
ظاھرا اين صنعت پر درآمد ،ازھمان دوران جنگھای صليبی به
غرب جھانخوار راه يافته است؛ واال غربیھای بیبخار را چه به اين
غلطھا که از حوری و غلمان و شير و عسل و باغھای پر زرق و برق
خوشگذرانی چيزی بفھمند و »چيز« توليد کنند و پول درآورند.
اما در خبر ديگری آمده است که امام جمعهی اردبيل ،در مراسم
سياسی/عبادی نماز جمعه ،نطقيده است که اينترنت »ھم« از توليدات و
اختراعات اسالمی است و مسلمانان وقتی نيت میکنند ،يعنی دارند با خدا
»چت« میکنند و کاننت ميشوند؛ بعد ھم اگر »اتفاق غيرمترقبهای« سر
نماز افتاد ،که نبايد بيافتد ]صدای مشکوک و بعضی چيزھای مشکوک
ديگر[ نمازگزار محترم »ديسکانت« ميشود و از ليست خارج ،و بايد بدود
و برود و دوباره از اول خودش را »ری استارت« کند ،تا نمازش
»او.کی «.بخورد.
حاال دوستان ،با ابتکارات »جنگيری« آقای مستر دکتر پرزيدنت
محمود احمدی نژاد موافقيد ،يا با »توليدات« تروريستی/پورنوگرافيک
اسامه بن الدن شھيد؛ يا با سياست »ری استارت« امام جمعهی اردبيل؛ با
اين پرانتز که ھمهی اين »ادوات« از اختراعات ناب اسالمی است؟!
من که با ھر سه تاش موافقم!
 ٢٨ارديبھشتماه ١٣٩٠
 ١٨ماه مه  ٢٠١١ميالدی
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سکس و زلزله و عمه خانم!
اشاره
دوست نازنينی گفت که برادرزادهاش برای دريافت
مدرک ليسانس میبايد مزخرفات خمينی ،امام آدمکشان
کھريزکی را امتحان بدھد .اين »طنز« را پس از
شنيدن آن »گرفتاری« و در آن حال و ھوا نوشتهام

راستش آقای چاه جمکران ،ما اصال نمیخواستيم مزاحم آرامش
شما در بخش مردانهی ته چاه جمکران بشويم؛ ولی ننهمان نذر کردند که
اگر ما از پس امتحانات ِ پس از ليسانس وصيتنامهی حضرت امام »مد
ذلت« ٢١برآمديم ،میآيند خدمتتان و يک آخر ھفته را در کنار چاه زنانهتان
پيک نيک میکنند .برای ھمين ھم ما يک وضوی دلچسب ،چسبانديم و
يک استخارهی جانانه کرديم که اگر خوب آمد ،نامهای برايتان بنويسيم و
کمی به شما در مورد وضعيت خودمان »انفورماسيون« بدھيم ،که يک
وقتی ما را با آدمھای عوضی ،عوضی نگيريد؛ خدا وکيلی!
حتما جنابعالی ھم خبر داريد که خيلی از اين پروفسورھای
نتراشيده و نخراشيده ،ليسانس زبان خارجيشان را اينجا میگيرند و
دکترای زبان مادریشان را در واليت کفار!؟
خدمت مبارک حضرت آقای چاه جمکران عرض شود که ما با
سھميهی بسيج محلهمان؛ خيابان چراغعلی ،کوچهی شھيد کلبعلی ،درب
سوم ،طبقهی آخر ،منزل حاج آقا غالمعلی غالمحسنی ،فرزند غالمحسين
غالمعباسی ،اتاق روبرويی حاج غالمرضا ٢٢وارد دانشگاه غير اسالمی

 - 21ذلت و خفتش پردوام باد !
 - 22کلکسيون انواع غالمان بینام و نشانی که تنھا با نام اربابھاشان شناخته میشوند؛ غالم علی ،غالم حسين،
غالم حسن ،غالم تقی ،غالم نقی ،غالم محمد ،غالم رضا ،غالم عباس ...و برو تا ھرجا که »غالم بودن« ارج
و قرب دارد؛ و بیھويتی ،ارج و قربی بيشتر...جالب اين که عربھا اسم کودکانشان را غالم نمیگذارند .اين
نامھا در واقع به کودکانی داده میشد که برای عربھای پدوفيل لذت میآفريدند و متاسفانه در بين شعيان ادامه
دارد .سگ علی ]کلب علی[ ھم از ھمين سری نامھای مسخره است.
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آزاد شديم و از برکت سر شما ،ھر بار که محلهمان يا محلهھای ديگر
شلوغ میشوند ،میرويم برای زدن داغ واليت »آقا سيد علی« توی سر و
کلهی احدالناس و خالصه ،چه دردسرتان بدھيم ،با نمرهی قبولی ناپلئونی
در سن شانزده سالگی ليسانسمان را از دانشگاه غيرانتفاعی آزاد اوقافی
گرفتيم؛ اما اين نامردھا مدرکمان را تحويلمان نمیدھند که نمیدھند.
چون که گالب به رويتان ،دو سال تمام است که در امتحان تست
وصيتنامهی حضرت امام خمينی »مد ذلت« رفوزه میشويم.
آخر اين مسائل گردن زدن مرتد با شمشير دو لبهی مرتضی
علی ،و سنگسار زانی و زانيه ،و سکس موقع زلزله با عمه خانم ،و
انگشت توی محتويات طھارت زدن را ياد نمیگيريم که نمیگيريم.
ھميشهی خدا ھم زير ناخنھامان چيزھايی وول میخورند که طبق ارشاد
پيشنماز مسجد محلهمان ،با يک تيمم دلچسب ،پاک و طاھرش میکنيم و
میدويم دنبال ماموريتھامان برای کوبيدن داغ واليت آقا توی سر و کلهی
احدالناس؛ به والی سيد علی!
برای ھمين ھم ننهمان نذر کردند که اگر اين دفعه حاجیتان با
نمرهی ده ھم که شده ،در امتحان تست کتبی و شفاھی وصيتامهی امام »مد
ذلت« قبول شد ،بيايند سر چاه شما ]البته قسمت زنانهاش[ يک پيکنيک
دلچسب ،با ديگ و سيخ و سهپايه و گالب و چای زعفران بکنند و ما را
از زير بار دينمان به شما دربياورند.
از خدا که پنھان نيست ،از شما ]که حاال ديگر از ھمان ته چاه
جمکران از خداوند تبارک و تعالی ھم يک و سر و گردن باالتريد[ چه
پنھان ،ما میخواستيم ليسانسمان را بگيريم و برويم در ديار کفار و يک
»تصديق شش ابتدايی« درست و حسابی بگيريم و يک کاری برای
خودمان دست و پا کنيم؛ ھرچند که گارسنی توی کشتیھا باشد.
آخر اين ھم شد کار که ما توی سر و کلهی زن و بچهی مردم
بزنيم و اينطوری نمرهی نوزده و بيست بگيريم؛ بعد ھم با مدرک ليسانس،
در امتحان کتبی و شفاھی وصيتنامهی حضرت امام »مد ذلت« سه بار
پشت سر ھم رفوزه شويم و مايهی مضحکهی بچهھای حزباللھی محلمان
که از ھمان اول مدرک دکترا را توی جيبشان داشتند و احتياجی به امتحان
رساله و طھارت و آداب استعمال آفتابه مسی نداشتند؟!
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البته آقای چاه جمکران ،ما خودمان يکبار اتفاقی برای چوب زدن
زاغ سياه چند تا از اين دانشجويان »فتنه« سر کالس درس تاريخ حاضر
شديم و با ھمين چشمھای باباقوريمان ديديم که حاج آقای استادی فرمودند:
»فتحعليشاه قاجار پس از آموزش طھارت ،تا مرز دادن صدای
شيشه از ماتحت ملوکانهشان ،به مرجع تقليدشان فرمودند که» :ما آنقدر
ماتحتمان را طھارت میکنيم ،که از آنجامان صدای چينی دربيايد«.
بعد از اين بحث بسيار مفصل و شيرين آموزشی حضرت
استادی ،کار ما به جايی رسيد که چند تا شيشه و چينی جھيزيهی ننهمان
را زديم زمين و شکستيم ،تا فرق صدايشان را با صدای طھارت ماتحتمان
کشف کنيم .البته اگر ما ھم يک روزی بخت و اقبالمان به اندازهی بخت و
اقبال حضرت امام خمينی ]مد ذلت[ بلند شد که رسالهای در وصف
طھارت شيشه و چينی بنويسيم ،حتما به تفاوت اين صداھا ھم عمال اشاره
خواھيم کرد .فعال زياده مزاحمتان نمیشويم .اگر جوابم را داديد که ھيچ،
وگرنه باز ھم مزاحمتان میشويم ،تا باالخره حاجتمان را از ته چاھتان
بکشيم بيرون.
فعال آقای رئيس چاه جمکران ،خدا وکيلی ھمان اول کار ،نگاھی
ھم به اسکناسھايی که ننهمان در چاھتان پرتاب میکنند ،بياندازيد و
خالصه برای حاجیتان پارتی بازی کنيد؛ وگرنه ما میدانيم و شما آقای
چاه جمکران ...خالصه خيلی خيلی مواظب خودتان باشيد ،که بيشتر از
اينھا غرق نشويد...
فعال بای بای تا نامهی بعدی
قربان شما
مش کلبعلی رفوزه
 ٣٠مھرماه ھمين امسال
 ٢٢اکتبر  ٢٠١٠ميالدی
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دول بھتر است يا نيمسوز؟
»راستش ما میخواستيم اين دفعه انشامان را بدھيم بابامان
برايمان بنويسد .آخر ما خودمان ھنوز نمیتوانيم اين چيزھا را بفھميم که
پول بھتر است يا ثروت ،يا پول بھتر است يا شھرت .ما البته ھنوز
نمیدانيم که شھرت به چه دردمان میخورد؟ ما فقط میخواھيم اين بابامان
ھی نزند توی سرمان که چرا نمرهی انشامان از ده کمتر شده است .به خدا
تقصير خودمان نيست .اين آقا معلم موضوعھايی میدھد که عقل جن ھم
به آنھا نمیرسد .ھمين شبی که بابامان آمدند خانهمان ،و ننهمان رفته بودند
سر خاک ،از بابامان پرسيديم که شھرت ھمين است که آدم را تو خيابان
بکشند و معروف شود تا شھرت داشته باشد؟ بابامان زد توی سرمان که
خفه؛ ديوار موش دارد ،موش ھم گوش دارد!
»ما البته شبھا که بیخوابی میزند به سرمان ،يا آقا معلم ھمچين
برقی خوابانده است بيخ گوشمان که گوشمان ذق ذق میکند ،صدای
دندانھای موشھا را از پشت ديوارھای خانهی کلنگیمان میشنويم و
راستش میترسيم .حتی يکبار ھم شلوارمان را از ترس خيس کرديم که
نتيجهاش چقلی ننهمان به بابامان بود و باز ھم يک پس گردنی ديگر .برای
ھمين ھم ھروقت بیخوابی به سرمان میزند ،آنقدر چشمھامان را محکم
به ھم فشار میدھيم تا زودتر خوابمان ببرد و ديگر نترسيم؛ آخر ما خيلی
میترسيم؛ ھم از بابامان ،ھم از آقا معلممان.
»البته آقا معلممان میگويد که بايد ھم از او بترسيم ،چون آقا
معلممان آدم خيلی مھمی است .تازه میگويد که آقای علی ابن ابيطالب
گفتهاند که ھرکس چيزی به ما ياد داد ،ما را نوکر خودش کرده است؛ ولی
ما از اين آقا معلممان ھيچ چيزی جز کتک زدن ياد نگرفتهايم و خيال
میکنيم او ھم کتک خوردن را از بابايش يا آقا معلمش ياد گرفته و حاال
برای اين که ھم پولدار شود و ھم بين ما بچهھا مشھور ،ھی با پس گردنی
میکوبد پس گردن ما و بچهھای ديگر که دوستھا و ھمکالسیھای ما
باشند .راستش از بس اين آقا معلممان زده است پس گردن ما ،ديگر به
قول ننهمان پس گردنمان کرخ شده است ،چون ديگر از چقلیھا و
تھديدھای ننهمان ھم نمیترسيم .البته میترسيم ،ولی نه آنقدر که به روی
خودمان بياوريم .آخر ما ھر کاری بکنيم ،يا نکنيم ،از بابامان و از آقا
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معلممان و از مدير مدرسه و ناظممان و بچهھای محل که از ما
گردنکلفتترند ،پس گردنی میخوريم .راستش ما فکر میکنيم اگر نمرهی
رياضی ما کمی خوب شده ،برای اين است که ياد گرفتهايم بشماريم در
روز چند دفعه پس گردنی میخوريم و اگر يک روز از دست بابامان و آقا
معلممان در رفت و کتک نخورديم ،آن روز شانزده رکعت نماز کتک
نخوردن میخوانيم و ھی دوال/راست میشويم که خدا کند دست ھر دوی
اينھا و بقيه که دستشان لق است و بيخود و بيجھت میزنند پس کلهی ما و
دوستان ما ،چالق شود و ديگر نتوانند ما را کتک بزنند ،يا ما زودتر
بزرگ شويم و زورمان به ھمهی اينھا که ديگر پير و پاتال میشوند،
برسد!
»ما فکر میکنيم آن دختری ھم که در خيابان کشته شد ،کلی نماز
کتک نخوردن خوانده بود ،تا بزرگ شود و يک دفعه صبح از خواب پاشد
و ديد که خيلی بزرگ شده است ،بعد به سرش زد که برود و مشھور شود
و حاال اينطوری مشھور شده است .بابامان به ما میخندد و میگويد پسر
جان اگر مشھور بشوی ،نانت توی روغن است .ولی ما نمیخواھيم
اينطوری مشھور بشويم .ھمين کتکھای بچگيمان برای ھفت جد و
آباءمان بس است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتی بزرگ شديم ،دست روی
کسی بلند نکنيم ،خودش کلی معروفيت میآورد؛ چون توی مملکتی که
ھمه دارند ھمديگر را کتک میزنند و شنيدهايم که بعضی کتکھا را به
جاھای بد ديگری ھم میزنند ،اگر کسی بتواند کتک نخورد ،يا کسی را
کتک نزند ،کلی ھنر کرده است.
»در کشور بافرھنگ ما که فرھنگ ھزار و چھارصد سالھاش
کون ھمه را پاره است ،ھمه از دم ھمديگر را کتک ميزنند .من فکر
میکنم تمام ممالک بافرھنگ ديگر دنيا ھم ھمينطور ھستند و اصال کتک
خوردن و کتک زدن جزو برنامهی درسيشان شده است .و ھمگی از ھمان
بچگی ياد میگيرند که تا زورشان کم است ،بايد کتک بخورند؛ ھمچين که
زورشان چربيد ،ديگران بايد حساب کارشان را بکنند .البته در ھمان
کتابھای درسی به ما از ھمان بچگی حالی میکنند که بايد احترام
بزرگترھايی را که تمام بچگیمان ما را کتک زدهاند ،نگه داريم؛ واال ما
را میبرند جھنم و آنجا چنان کتکھايی به ما میزنند و چنان نيمسوزھايی
به ماتحتمان میکنند که دلمان برای نيمسوزھای اوين و شھرک غرب و
کھريزک تنگ شود.
»ما فکر میکنيم که خود خداوند تبارک و تعالی ھم از کتک
زدن بندهھای بدبختش خيلی خوشش میآيد ،واال چرا از ھمان اول فرھنگ
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ھزار و چھار صدسالهی ما ،ھی به بندهھای بدبختش نميسوزھای آتشين
حواله میدھد؛ به ھمانجاھا که آدمھای ديگر متمدن جھان به آن
نيمسوزاماله کردنھا اسم بیمسمای »تجاوز« را دادهاند .تازه ما فکر
میکنيم که خداوند تبارک و تعالی از شکنجهگرانش برای آن دنيا در ھمين
کھريزک و اوين امتحان قرآن/شرعيات میگيرد و بعد که اتفاقا اين
شکنجهگران استخدامی خداوند تبارک و تعالی از مننژيت ]اينطور که
میگويند[ شھيد شدند ،چون قبل از شھادتشان در کارگزينی خداوند تبارک
و تعالی استخدام شدهاند ،عدل میپرند توی بخش شکنجهگران جھنم و
ھمانجا آلتشان ،يعنی دودولشان را به جای نميسوز در خدمت تمامی
آنانی قرار میدھند که به حرف خدا و نايبانش و ولی فقيه و رئيس
جمھوریاش گوش جان فرانداده و در خيابانھا سروصدای با »سکوتی«
کردهاند .البته ما به خودمان قول دادهايم که از »دودول«مان برای کارھای
ديگری استفاده کنيم .استعمال »دودول« برای رسيدن به قدرت و پول و
شھرت ،کار درستی نيست .حتی استفاده از دودولمان به عنوان نيمسوز
ھم کار درستی نيست؛ چه در اين دنيای فانی و چه در آن جھان باقی؛ اين
بود انشای ما.
»]راستش ما میخواستيم انشامان را بدھيم بابامان بنويسد ،ولی
حاال بايد انشامان را بگذاريم در کوزه آبش را بخوريم ،چون آقا معلممان
فعال در ماموريت ويژهی اداری در ھمان زندان غيراستاندارد کھريزک
کار میکند و نمیتواند سر کالس ظاھر يا حاضر شود و جای او را
دادهاند به يکی از اين »عمو«ھای بسيجی که زبان آدميزاد ھم سرش
نمیشود و ھی برايمان عربی بلغور میکند .اگر اين آقا معلم تازهی ما
زبان آدميزاد حالیاش میشد ،حتما نمرهی انشای ما را صفر میداد .خوب
است که از بيخ عرب است[...
 ٢٩سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی

٨٢

حضرت آيت Uبادمجان سالمUعليه و زکی
اجمعين!
میگويند ]پای ھمانھا که میگويند[ در شھرھای شريفهی قم و
نجف و مشھد مقدس ،دخترھا و بيوهھای زشت ،نروک و ترشيدهای
»حاضر به يراق« برای صيغهرفتن صف کشيدهاند که »قدرت خدا« از
بس بدترکيب ھستند ]خيلیھاشان ريش و سبيل ھم دارند[ که علمای اعالم
اسالمی ،روحانيون معظم و مردان شيعهی اثنی حشری رغبت نمیکنند
]مفت و مجانی ھم[ سری به تنکهھاشان بزنند و حالی بکنند.
به ھمين دليل و ھزاران دليل مبرھن اسالمی/کمونيستی ،اين
»ضعيفهھا« بيشتر اوقات ،مزاحم اوقات فراغت حضرت سيدالمقبلين و
عزيز المطبخين ،حضرت سيد بادمجان ٢٣سالم kعليه میشوند و دامن
عبای سياه حضرتش را باال زده» ،شلپشلپ« به کلهی سبز سيدی
حضرت »روحی فداء« ماچ میچسبانند.
بخش اعظم اين »ضعيفهھا« البته برای ھمهی مراسم اسالم ناب
محمدی و علوی و حسنی و حسينی و تقوی و نقوی ،با حجاب »صد در
صد« کامل اسالمی بسيج میشوند ]يعنی بسيجشان میکنند[ در خيابانھا و
آنھا چادر به دندان فرياد میزنند که »کالھک ھستهای حق مسلم ماست!«
ھمزمان ھم ]وقتی به موشکھای دوشاخهی حضرتی با آن
کالھکھای سکسی فکر میکنند[ قند توی دلشان آب میشود و از بس
»حالی به حالی« میشوند ،که بايد با دگنگ دوباره برشان گرداند به
خانهھای امن آقايونا ،تو ھمان مکانھای مقدس مطبخی ،در جوار
حضرات خيارالسلطنه و بادمجانالدوله به صفا کردن و کيف عالم را
بردن؛ البته ھمراه با پسگردنیھای ابوی و اخویھای نامحترم!
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٨٣

از قرار يکی از ھمين دوشيزگان نتراشيده و نخراشيده نذر
میکند که به مرقد مزخرف امام منحوس حضرت سيد روح kخمينی
زحمت kعليه شرفياب شود ،و ھمانجا خودش را به ضريح حضرتی
زنجير کند ،تا حاجتالحاجات و زبدهالنجاسات ،آرزو از دلش درآورد و
ابوی نامحترم باالخره يکی از شيعيان اثنیحشری را »استحمار« کرده،
اسباب بخت و تخت اين دوشيزهی مکرمهی معظمه را فراھم آورد.
زنک که در صحن مقدس امام منحوسالمنحوسين ،خودش را به
ضريح طاليی مرقد مزخرف زنجير کرده است ،خواب میبيند که سيدی
عبا سياه با عمامهای سبز] حضرت بادمجانالعلماء صلیعليه وآله و سلم[
شبی به تنبانش مشرف شده ،و ھورمونھای حشری بانو را به تحرک
واداشته و کلی عشق و حال نصيب دوشيزهی محروم مانده از بزرگترين
نعمت و لذت جھانی شيعيان اثنیحشری فرموده است.
بانو ھم پس از نه ماه و نه ھفته و نه روز و نه ساعت و نه دقيقه
و نه ثانيهی طاليی ،يک پسر کاکل زری میترکد و اسمش را میگذارد
»روح«k؛ و البته که ضعيفه از تصور اين ھمه خوشبختی ،توی صحن
مقدس امامالجاسرين والجابرين ،ھمانجا تلپی پس میافتد و غش میکند
زائرين که حاجات زير شکمی اين بانوی مکرمه را برآورده
میبينند ،به »آغاز فصل سرد ايمان« میآورند و کلی قنداغ و شربت
گالب ]گالب به روتون[ راھی حلق حناقگرفتهاش میکنند.
ضعيفه فرياد میزند و مشت بر سينهھای پالسيدهاش ]که در
حسرت »مشت و مال« غش و ضعف میرود[ میکوبد که يا حضرت سيد
السبزيجات ،حضرت بادمجانابنخيارچنبر عليهالسالم ،باالخره حاجتم را
برآورده کردی؛ باشد که ھرچه زودتر نذر و نذوراتم را ادا کنم و با يک
راس پسر کاکلزری به خدمت ِ بارگاھت بشتابم و تا ابدالدھر مجاورت
شوم و کنيزیات را بکنم.
چه دردسرتان بدھم؛ باالخره » «kو نايبش حضرت
نحسالمنحوسين و امام بزرگوار جابرين و جاکشين ]عليه الزحمه[ محکم
میزند پس گردن حماری از تبار شيعيان اثنیحشری ]به صيغهی مبارکهی
استحمار بر وزن استفراغ[ و يارو دستافشان و پاکشان ] از طريق دالل
محبتی[ به در اندرونی خانهی چند اشکوبهی ابوی نامحترم ضعيفهی
صبيهی کثيفهی لئيمهی »ان دماغوی« حشری در حسرت بادمجان ماندهی
بیھمهچيز راھی میگردد و بخت نامبارک و منحوس اين ضعيفهی ملعونه
باز میشود و پس از نه ماه و نه ھفته و نه روز و نه دقيقه و نه ثانيه،
باالخره شب زفافی برقرار میشود که بيا و ببين!

٨٤

شيطان لئيم ھم ،از ترس عذاب اليم » kکريم« چشم بر آن ھمه
فسق و فجور شرعی خاندان عصمت و طھارت میبندد و میرود در يک
بار مجلل در کشورھای فخيمهی استکباری میتمرگد ،تا با نوشيدن چندين
بطر ويسکی فرداعال فراموش کند که » «kبه او رودست زده ،و حماری
را به استحمار انداخته است ،و يادش برود که خود حضرتش مقرر فرموده
بود که اگر اين گيسبريده موھايش ھم مثل دندانھايش سفيد شوند ،حق
ندارد از لذتھای اساسی شيعيان اثنیحشری بھرمند گردد.
اما امام الجاسرين و الجاکشين ،حضرت سيد روح kخمينی
»دامت کثافاته« کلک میزند و سر » «kرا کاله میگذارد و ضعيفهی
ملعونه را به آرزوی چھل/پنجاه سالهاش میرساند .و ضعيفه ،درست چند
ھفته مانده به دوران پرطراوت »يائسگی« با »خر کردن« حماری ،به
فيض اصغر و اکبر و حسن و حسين و تقی و نقی میرسد؛ نوش جانش!
قصهی ما اما به سر نرسيد؛ چرا که از اين سنخ فاطمهارهھا و
بتولارنعوتھا در دم و دستگاه نظام واليت مطلقهی ولی وقيح فقيه ،کلی
تو آبنمک خيسانده شدهاند که بروند تو خيابانھای امالقرای اسالمی ھی
ھوار بکشند که »کالھک ھستهای ]مخصوصا از نوع سکسیاش[ حق
مسلم ماست!«
ھمينھا منتظرند تا باز ھم حضرت امامالجاسرين والکاذبين سيد
روح  kخمينی »دامت نجاساته« سر » «kرا کاله بگذارد و اين
عجزوگان را به فيض اعظم شيعيان اثنیحشری ]ھمان کالھکھای سکسی
ھستهای[ برساند و برساند و برساند!
تحرير شد ،تمت!
باقی بقاتان
عزت زياد
نادره افشاری
 ٢٩مھرماه ١٣٩٠
 ٢١اکتبر  ٢٠١١ميالدی

٨٥

در جستجوی دنبالن
جلو آئينه ايستاد و ھر چه بد و بيراه بود به حجاب اجباری و
چماق اجباری داد .موھای خوشترکيبش مشت مشت میريختند و کالفهاش
میکردند .حاال که ديگر مجبور نبود با چماق ،روسری به سرش بکشد،
از کچل شدن میترسيد .مامان تلفنی برايش نسخه پيچيد که اگر »دنبالن«
به مغز سرش بمالد و شب تا صبح با دنبالن در کله بخوابد؛ حتما ريزش
موھايش متوقف خواھد شد.
حاال بايد دنبالن پيدا میکرد .لغت »دنبالن« را ھم بلد نبود...
باالخره شجاعت به خرج داد و در يک قصابی ،از دخترک پشت
پيشخوان پرسيد» :ببخشيد ،شما »چيز« داريد؟«
فروشنده خنديد که» :من نه ،ولی رئيس دارد!«
و رئيس را صدا کرد.
وقتی فھميد که لغت را عوضی گفته ،با کلی خجالت از قصابی
بيرون رفت .صدای خندهی رئيس و دخترک قصاب تا پشت در قصابی به
گوش میرسيد.
موھايش تا مدتھا مشت مشت میريختند...
 ١۶شھريور ١٣٨٩
 ٩سپتامبر  ٢٠١٠ميالدی

٨٦

تصور ناشناس کامی!
امروز باالخره اين دوربين المصب را وصل کردم و نشستم
خودم را تماشا کردن .از اين زاويه ،از آن گوشه و اصال خوشم نيامد.
معلوم نيست چرا وقتی خودم را تو آئينه میبينم ،به نظرم بھترم .خب،
اينجا که مین شينی جلو مونيتور ،زاويهی ديد يک جورھايی است که
خودت را آنطور نمیشناسی ،يا نمیخواھی اينطوری باشی .بعد عصبانی
شدم و رفتم کپهی مرگم را گذاشتم.
اول چند دست لباس عوض کردم با رنگھای مختلف ،ولی باز
از خودم خوشم نيامد .برای ھمين ھم خاموشش کردم و رفتم پی يک کار
ديگر ،به مرتب کردن کمدھا و شستن ظرفھا و از اينجور کارھا.
يکی ھم بود تو مسنجر که مثل گدای سامره ھرروز میايستاد به
گدايی چند تا مسيج که از بس حوصلهام را سر برد ،ولش کردم به امان
خدا .اصال اين گدای سامره از آن گداھای سمج ننری است که کمک ھم
میخواھد ،بايد با »افتخار« به او »پرداخت« .اولش از اين کار بدم
نمیآمد ،ولی بعد حوصلهام سر رفت.
اصال من زود حوصلهام سر میرود .کسی بايد خيلی حرفھای
تازه و خوب و ناب داشته باشد که حوصلهام را سر نبرد .آدمھای کھنه با
حرفھای کھنهشان زود دلم را میزنند .برای ھمين ھم مسنجر را خاموش
کردم و رفتم کپهی مرگم را گذاشتم .صدايم ھم خوب نبود و آنطور نبود
که بشود با آن چيزی ضبط کرد ،ھرچند که قرار بود ھمين يکشنبهای سر
ظھر چيزکی بخوانم و ضبط کنم ،مخصوصا که اين روزھا ،سالگرد
بخصوصی است ،اما برای خودم امتحانی چند خطی خواندم و ديدم
بدجوری خرخر میکنم .صورتم ھم شده است عينھو بادکنک باد کردهی تو
ھوا ول شده ،از دست اين داروھای لعنتی .بيخود نيست که از خودم خوشم
نمیآيد .خب ،بعد رفتم کپهی مرگم را گذاشتم.
ھوا تاريک بود ،ھر چند که نزديک ظھر روز يکشنبه بود ،ولی
تاريک ِ تاريک بود .اين آپارتمان قزميت يک وجبی زير شيروانی ھم که
تاريکتر است و در اين ھوای تاريک ،تنھا چيزی که میچسبيد اين بود
که بروم روی ھمين کاناپهی قزميت اتاق نشيمن و کپهی مرگم را بگذارم.

٨٧

مالفهی لحاف را ھم عوض کردم که بوی خوش اين
پاککنندهھای خوشبوی تبليغاتی را بدھد؛ بعد کشيدمش تا زير چانهام و
شوفاز ھم گرم گرم .خالصه نه اين که کپهی مرگ نبود که کلی ھم صفا
داشت .ھمين موقع کامی زنگ زد .صدايش را شناختم ،ولی اصال به روم
نياوردم.
»نمیشناسمتان؛ شما؟ نه ،آقای کامی ايکس نمیشناسمتان«.
بعد در باز شد و آمد تو .انگار از تو ھمان راه پلهھا زنگ
میزد .نفھميدم چه کسی در را برايش باز کرد .اما سرش را انداخت پائين
و يک راست آمد تو .حاال تو يک حياط گندهی شيک و پيک بودم .مامان
ھم آنجا بود .خيلیھای ديگر ھم بودند .يکی ديگر ھم آنجا بود که تو
روزنامهھا چيز مینوشت .اسمش ابراھيم بود و بھش میگفتند »ابی
فضول«.
ھيچوقت نديده بودمش ،ولی آمده بود آنجا .يک خانهی شلوغ و
پر از گرفتاری و رفت و آمد .تو روزنامهفروشی سر کوچهمان ھم ھمان
ابی چيزھايی نوشته بود که تو روزنامهای چاپ شده بود.
ولی من بيشتر از بستنی روزنامهفروش خوشم میآمد ،تا از
نوشتهھای اين ابی فضول بیمزه .نمیدانم چرا خيلی به نظرم فضول
میآمد .کامی ھم از ھمين فضولیاش خوشش نمیآمد .روزنامهفروش ھم
تعطيل کرده بود و داشت میرفت سمت خانهاش.
من فقط گفتم» :چه بستنیھای خوشمزهای دارين!«
مرد گفت» :به خاطر شما دو نفر حاضرم مغازه را دوباره باز
کنم «.گفتم» :الزم نيست .فقط دو تا بستنی خوشمزه بدين تا با اين کامی
لوس ِ بیمزه بخوريم!«
بعد با کامی آمديم تو ھمان خانهای که خيلی شلوغ/پلوغ بود.
کامی میترسيد .میگفت» :مردم نگامون ميکنن«.
میگفتم» :خب؛ به جھنم که نگاه میکنن«.
میگفت» :ھمين ابی رو ببين ،فردا ميره تو روزنامهاش
مینويسه که من تو را بوسيدم«.
گفتم» :اوال که من تو را بوسيدم و نه تو؛ بعد ھم بذار بنويسه ،از
چی میترسی؟«
بعد نشستيم يک جايی و من بوسيدمش .آن گدای سامره ھم که
گردنش را کج کرده بود و داشت عشقبازی الکی ما را تماشا میکرد ،از
رو نمیرفت .نمیکرد مسنجر را خاموش کند و برود پی کارش .به او ھم
نگاه نمیکردم .قبال چرا ،ولی حاال ديگر حوصلهاش را نداشتم .حوصلهام

٨٨

را سر برده بود .کامی پرسيد من که اول نميشناختمش ،چرا حاال اين ھمه
دوستش دارم؟ سوال جالبی بود .جالبیاش بيشتر اين بود که اصال
نمیدانست سرش را کاله گذاشتهام ،ولی ھمان اول که تلفن کرد،
شناختمش.
صدايش گرم بود .اين فقط نظر من نبود .تمام آن چند سالی که با
ھم کار میکرديم ،صدايش را دوست داشتم .ھمو بود که دلش میخواست
از روی من صد تا فتوکپی بگيرد که البد يکیاش ھم به خودش برسد؛
ولی من از فتوکپی خوشم نمیآمد .برای ھمين ھم از اين اظھار عشقھای
الکی گدايان سامره ھم خوشم نمیآمد.
المصبھا ھيچ چيزشان جدی نيست .آدم بايد حرفش حساب
داشته باشد .بايد دوست داشتنش جدی باشد ،دوست نداشتنش ھم جدی باشد.
مواظب حرف دھانش باشد .اگر بيعرضه است ،بيخ ود گردنش را کج
نکند .آدم يا چيزی را میخواھد ،يا نمیخواھد .اگر خواست ،يا علی؛ راه
میافتد .اگر ھم نخواست ،يا نمیخواھد ،دمش را میگذارد روی کولش و
میرود پی کارش.
شايد من آدم تند و تيزی ھستم .خب ،ھستم؛ که چی؟ وقتی آدم
سفت و محکم میگويد که ديگر سربهسرت نمیگذارد ،دوباره نمیآيد ببيند
چه میکنی؟! خب ،ھمينش حرصم را درمیآورد؛ وگرنه صد تا از اين
آدمھای بيکار ريخته است اينجا.
وقتی میروم قدم بزنم ،يکی ھست که ھر روز دارد سگ
میچراند ،میآيد به بھانهھايی بيخودی خودش را لوس میکند که حرفی
زده باشد .تازه اين که خوب است .يکی ھم بود که زن بود و ھی خودش
را لوس میکرد .بعد که با ھم دو/سه بار قھوه کوفت کرديم ،رسيد به عشق
و عاشقی .گفتم:
»زن حسابی ،من که ھمجنسگرا نيستم«.
ول نمیکرد .آخرش تو خيابان بھش گفتم:
»دست از سرم بردار و راحتم بگذار!«
خيال میکنند اگر آدم چھرهی خندانی دارد و سالمی را پاسخ
میگويد ،البد آماده است برای ھرگونه گه کاری .ولی من ھيچکدام ِ اينھا
را نمیخواستم .خب ،دست خودم نبود .خوش اخالق بودم و به سالمھا
پاسخ میدادم .کامی میگفت» :تو زيادی مھربونی .برای ھمين مردمو به
اشتباه میاندازی«.
شايد راست میگفت .نمیدانم .بعد فکر کردم نکند خودش ھم به
اشتباه افتاده باشد؟! بعد گفت» :بيا با من زندگی کن!«
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گفتم» :او.کی .ولی بگذار اول تکليف اين مرد را روشن کنم!«
گفت» :مگر زنش ھستی؟«
گفتم» :نه ،ولی باالخره چند وقت با ھم زير يک سقف سر
کردهايم .ھمينطوری که نمیتونم بگذارمش بيايم پيش تو«.
ولی کامی ھمچنان از ابی میترسيد.
گفتم» :ببين آقاجان ،من از آدمھای ترسو خوشم نمیآيد .بايد
سرت را باال بگيری و از اين که من ھواتو دارم ،خوشحال باشی .اصال
بايد افتخار کنی .من که علف ھرز نيستم ،آدمم .يک آدم درسته و کامل و
با احساس .تا وقتی دوستت دارم ،باھاتم ،وقتی ھم که نداشتم ،محترمانه
عذرتو میخوام«.
میگفت» :حاال میآيی برويم سوئد باھم زندگی کنيم؟«
گفتم» :بايد صبر کنی .بايد تکليف اين بابا را معلوم کنم ،بيخودی
که نمیشه مردمو عالف کرد«.
ولی حاال از کامی ھم خوشم نمیآيد .آدمھای ترسو که مالحظهی
اين و آن را میکنند ،حوصلهام را سر میبرند .اصال تنھايی بھتر است از
زندگی با ترسوھا و گدايان سامره و آدمھای فضولی که جز فضولی و
دخالت تو کار و زندگی مردم ،کار ديگری بلد نيستند.
حاال دوباره دوربين را روشن میکنم .از بس پاچهی اين و آن را
گرفتهام ،ھمهشان گورشان را گم کردهاند و رفتهاند.
ھم کامی رفته است ،ھم آن گدای سامره و ھم اين مرد بيچارهای
که ھمينطوری وبال گردن من است ،يعنی بود.
شايد تنھايی و بی نيازی بھتر از اين ھمه ھياھوی پوچ برای ھيچ
است .دست کم ابی ديگر نمیتواند فضولی کند.
 ٢۴اکتبر  ٢٠٠٩ميالدی

٩٠

مسواک آقای فاطمه!
گاه خيال میکنم پيغمبری ،امامی ،امامزادهای چيزی شدهام.
فرقش اين است که بعدش به خودم میخندم و میروم شرابی میزنم که
مستی و رخوت آن خياالت چرتوپرت از سرم بپرد و حالم جا بيايد .ھمين
چند روز پيش بود که خياالت فرمودم که بعله در صحرايی بیآب و علف
جنگيده و جنگيدهام و حاال خسته و مرده ،با دستھايی از خون شتکزده،
در چادری که رفقا و حواريون ،ھمان وسط ِ کار برايم برپا کردهاند ،لم
دادهام به يک پشتی دلچسب از خار بيابان ِ بستهبندی شده و دارم شير بز
مینوشم و کيف عالم را میبرم .خب میشود خواب ديد ،يا خياالت
فرمود؛ نمیشود؟
خسته بودم ،خستهی خسته و ديدن آن ھمه جنازه و
نيمهجنازه ،خستهترم کرده بود که يکھو بیھوا زنی خودش را انداخت
وسط چادر و صاف چادرش را زد باال و جای کبودیھا را روی تنش
نشانم داد .تازه گريه ھم میکرد .اصال از من با آنھمه يدبيضا نمیترسيد.
اول کمی پا به پا شدم .بعد پرسيدم:
»کدام نامردی اين شکر را خورده است؟«
»خودت گفتی .خودت يادشان دادی و حاال ھمچين زده که دستم
از کار افتاده است .ببين ...ببين!«
و جای کبودیھا را روی تن قشنگش نشانم داد .چشمغرهای به
يکی که آنجا بود ]و داشت زنک را ديد میزد[ رفتم که چشمش را درويش
کند .بعد به فکر افتادم .درست است که من ]حاال بگير توی خواب[ پيغمبر
خدا بودم؛ که پيامبر خدا شدهام و ھر چه بگويم ،وحی منزل است و ھمه
بايد گوش به فرمانم باشند ،ولی اين مرتيکه ھمچين زده و زنک را ناکار
کرده که بفھمی/نفھمی دارم از خودم خجالت میکشم.
آخر اين زنھای بدبخت ،اين ضعيفهھا ھم بندهھای خدا ھستند و
مريدان من .بعد نگاھی از سر استيصال به زنک میکنم و میگويم:
»]البته زير لبی[ من که نگفته بودم ،يعنی خدا نگفته بود که
زنھاتان را اينطوری بزنيد .منظورم اين بود که اگر نافرمانی کردند ،اگر
گوش به حرفتان ندادند ،اگر با يکی ديگر روی ھم ريختند و شما ديديد و
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مچشان را در ھمان »حال« گرفتيد ،اگر ...اگر ...اگر ...آن وقت با
مسواک تنبيهشان کنيد که گوش به فرمانتان باشند«.
اه ...چرا اين مردان ،زبان ِ آدمیزاد سرشان نمیشود؟! بعد ھم
زن را راه میاندازم که برود ،با اين خروس قندی که:
»اگر به حرف شوھرت که در واقع خدای تست ،گوش کنی،
صاف میروی تو بھشت و میچپی بغل دست ھمهی معصومين و
انسانھای برگزيدهی خدا به عسل خوردن و شير شتر نوشيدن«.
تازه ھمانجا ،توی خواب يادم آمد که اينجا ،يعنی تو اروپا ،اين
ھمه شير و عسل تو فروشگاهھاشان ريخته ،پس اين بيچارهھا چرا بايد
حاال کتک بخورند که بعدھا شير و عسل کوفت کنند .خب بروند ھمينجا
ھرجور شير و ھر جور عسل که دوست دارند ،برای خودشان بخرند و
نوش جان کنند .کارد بخورد به شکم زنی که حاضر است اينجا اينطوری
کتک بخورد ،تا در ھپروت شير و عسل به نافش ببندند!
خب داشتم خواب میديدم .و تو خواب ھم ھيچی معلوم نيست.
اصال ھيچی به ھيچی نيست .ھمه چيز خر تو خر است .گاه آدم ِ کلغوزی
مثل من میشود پيغمبر خدا و سر مردم را کاله میگذارد.
شب بعدش دعوت بودم خانهی دامادم؛ ھمان مرد خشنی که در
راه خدا خيلی خشونت میکرد ،ولی جايش ته ته بھشت بود که در راه خدا
جھاد میکرد ،در راه من خشونت میکرد و از اين حرفھا...
البته که ھنوز دارم ادامهی خوابم را میبينم ،يا داشتم بخش دوم
س sخوابم را میديدم .سکانس دوم؛ از خواب پيغمبری و خب ...خواب
که دست آدم نيست؛ کات؛ میشود آدم توی خواب تصور کند که رفته است
خانهی دامادش و بعد ببيند که دامادش المصب يک چوب گندهی چوپانی
را گرفته و دارد ھی میکشد به دندانش .دخترم میپرسد:
»علی جان اين چه کاری است؟ چرا ادا درمیآوری؟ برو از اين
مسواکھای دکتر »بست« بخر و بيخودی دندانت را خراب نکن!«
دامادم در حالی که زير لبی میخندد ،میگويد:
»تو کاری به اين کارھا نداشته باش زن؛ من خودم میدانم چه
کار کنم!«
و بعد که آن چوب چوپانی ،نقش خودش را به عنوان »مسواک«
يافت ،من ِ بدبخت ِ پيغمبرنما از ترس ،از خواب بيدار میشوم .بعد،
ھمانجا يادم میآيد که اين علی ذليلمرده ،برنامه ريخته که مرا با
مسواکش ،با ھمان مسواک گردنکلفتش يک فصل حسابی کتک بزند ،البد
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ناخودآگاھم اينطوری داشت مرا برای کتک خوردن احتمالی از سوی
پيغمبر خدا و دامادش آماده میکرد.
بدبختی اين که ناسالمتی نه پيغمبریای در کار بود و نه دامادی،
و من حاال تو بيداری بايد از اين »علی ديوونه« کتک میخوردم؛ چون
تازگيھا قران/شرعياتش خيلی خوب شده؛ المصب...
کابوس پيامبریام دود میشود و میرود ھوا ...وای...
 ١٠مارس  ٢٠٠٩ميالدی
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ديگر دوستم ندارد!
گونهاش را میبوسم .گرم است و عطرآگين؛ اما آن را
میچرخاند که نتوانم لبم را به لبش برسانم .قدش بلند است و با کفش
پاشنهبلند ھم به لبش نمیرسم .آن وقتھا ھم که دوستم داشت ،نمیرسيدم.
بايد کمی خم میشد؛ بعد از کمر بلندم میکرد ،تا بوسهاش بر گونهھا و
لبھام بنشيند .گاه اذيتم میکرد ،خم نمیشد و حرصم را درمیآورد.
امروز اما نگاھم نمیکند .انگار میترسد پايش سست شود.
میپرسم» :ديگر دوستم نداری؟« میگويد» :نه!«
و راھش را میکشد و میرود .کتابش را ھم جا میگذارد .ھرچه
میکنم ،پيدايش نمیکنم .تلفنش جواب نمیدھد .موبايلش خاموش است.
حتی در خانهاش را ھم باز نمیکند.
رطوبت گونهاش ھنوز اينجا جامانده است...
میگويم »او.کی «.و رد میشوم.
نکند از اين که ديگری را...؟!
اما آن که بوسهای دوستانه بود...
دوباره راه میافتم .شايد راھی پيدا شود...
 ١٨امردادماه ١٣٩٠
 ٩اوت  ٢٠١١ميالدی
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»نی نی«ھای سبيل کلفت!
اولی ماشينش را کوبيد تو سر دومی و گفت :بی تلبيت؛ ندو ما ،بدو من!
دومی انگشتش را کرد تو دماغ اولی و گفت:عر...عررررررررر!
سومی که تازه از »دست به آب« برگشته بود ،پمپرزش را کشيد باال و با
ماتحتش افتاد زمين .بعد ماشين آشغالیاش را برداشت و شروع کرد به
گانگان کردن.
چھارمی با ماشين پليس جلوش بوق زد؛ بيب ...بيب...بيبببببببببببببب.
سومی به خيالش پيچيد تو کوچهی پشتی و در رفت؛ ھنوز خانهی تيمی
مھرآباد جنوبی را يادش بود.
پنجمی که تو ترافيک گير کرده بود ،ھليکوپترش را برداشت و رفت تو
ھوا.
سومی گفت :ممی جون ياد اپگانستان اوپتادی؟
دومی گفت :آخ ،فلی جون ،نميشه آدمو ياد جاھای بدبد نندازی؟
سومی گوشی تلفن را برداشت و گفت» :آگا بياين اينجا .ما با ھم دعوامون
شده«.
اولی گفت :ندو ما ،بدو من!
سومی گفت :خب ،من و تو دعوامون شده...
اولی گفت :ولی من با ھيچکی دعوا ندالم.
چھارمی گفت :حشن جون چرا سبيالت اينجولی شده؟
ششمی گفت :دارن سفيد ميشن و شروع کرد به زر زدن.
ھفتمی گفت :خب حاال ما چيکال کنيم؟
اولی گفت :ندو ما ،بدو من!
سومی پاشد که برود »دست به آب«
دومی گفت :حميت جون تو آفتابه ودکا ليختم؛ يادت نله ،باش!
سومی گفت :پس ما چه جوری طھالت بيگيليم؟
اولی گفت :ندو ما ،بدو من!
سومی شيشهی شيرش را که توش عرق سگی ريخته بود ،خالی کرد و
توش آب ريخت و با خودش برد دست به آب!
ھشتمی گفت :بچهھا با شيشهی شيل که نميشه طھالت کرد.
نھمی دستش را کرد تو گوش اولی و گفت :آگا گفته ميشه!
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سومی با ماشينش محکم کوبيد تو فرق اولی و گفت :چقدل حلف ميژنی!
چھارمی گفت :اگه حلف نژنه ،خيال ميکنن الله.
اولی گفت :حشين جون توپتو ميدی به من؟
سومی گفت :نه ،مال خودمه!
اولی گفت :خبه خودتو لوس نکن!
دومی گفت :ھمش تقصيل حشنه!
يکدفعه جيغ چھارمی از »دست به آب« درآمد و چرت ھمه را
پاره کرد .منقل سر و ته شد و صدای جلز و ولز موکت زپرتی تا توی
»دست به آب« ھم رسيد.
طفلکی تقی با »ودکا« طھارت گرفته بود!
 ١٩بھمن ١٣٨٩
ھشتم فوريه  ٢٠١١ميالدی
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منت بکش ،تا آشتی کنم!
ببين ،وقتی ھستی بايد ھمهی حواست به من باشد ،فھميدی؟
ھمهی شش دانگ حواست ...او.کی.؟ بايد تلفنھا قطع باشند ،موبايلت
خاموش باشد ،کامپيوتر و »نوتبوک«ات خاموش باشند و خيلی چيزھای
ديگر ...حتی نمیدانم ...بايد کاری کنی که زنگ در خانه ھم به صدا
درنيايد .بجز اين کالفهام میکنی.
ھمين ديشب کالفهام کردی که بلند شدی رفتی جواب تلفن مادام
٢٤
ايکس يا مسيو ايگرگ را بدھی .بعد ،وقتی که آمدی ،بعد که گپ کالنت
را زدی ،ديگر حوصلهات را نداشتم .برای ھمين ھم خودم را لوس کردم.
خودم را به خواب زدم که يکبار ھم شده به تو بفھمانم که اين چيزھا مھم
ھستند .کار ،ھمه چيز نيست ،ھمهی زندگی نيست.
ھمه چيز ،اين و آن نيستند .آدم اگر کسی را دوست دارد ،خيال
میکند دوست دارد ،تظاھر میکند دوست دارد ،چه میدانم ،باالخره
يکجوری نمايش دوست داشتن میدھد ،بايد نشان بدھد که وقتی او ھست،
با اوست؛ بايد ششدانگ حواسش به او باشد .حواست به من باشد.
شش دانگ حواست ،فھميدی؟ اين که وقتی کنارم دراز کشيدهای،
بعد يک باره ،لوس و بيمزه ،درررررررررر ،تلفن زنگ بزند ،مسيج
برسد ،صدای موبايل در بيايد ،يا ھمسايهی آن طرفی بيايد که اتومبيلت را
درست پارک نکردهای ...چه میدانم؛ يکی ايميل يا مسيج بزند و تو از
ھمانجايی که کنار من دراز کشيدهای ،بلند شوی که ببينی چه کسی کارت
دارد ،حوصلهام را سر میبرد .حوصلهام را سر ميبری.
نمیخواھم .حاال ھم از دستت عصبانیام .عصبانی که نه ،اوقاتم
تلخ است .بايد کلی نازم را بکشی تا آشتی کنم .قھر کردهام ،قھر ِ قھر...
حاال بايد منت بکشی تا آشتی کنم؛ آھان؛ ھمهی آن چيزھايی که ديشب نيمه
کاره ماند را بايد از اول بگويی ،تازه من ديگر در آن حال و ھوا نيستم.
ديگر حوصله ندارم .کالفهام .کار دارم.
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بايد بروم .بايد بروم خريد .بايد بروم کسی را ببينم .با اين که
شنبه است ،حوصله ندارم .نه ،حاال برو؛ برو؛ عصر که برگشتی ،باز ھم
نازم را بکش؛ باز ...باز ...نازم را بکش؛ شايد؛ شايد آشتی کردم؛ شايد...
فھميدی؟ شايد آشتی کردم .آھان؛ شايد؛ ھمين که گفتم ...او.کی.؟
 ٢نوامبر  ٢٠٠٩ميالدی

٩٨

صيغهی مامانی!
از پيچ خيابان رودخانه که میپيچم ،میبينمش که تا کمر خم شده
و دارد مشت مشت تمشک میچيند .زن قشنگی است .لباس خوش رنگ ِ
سادهای پوشيده ،با کفشی ورزشی و انگار که از يک راھپيمايی طوالنی
لب رودخانه بازگشته است؛ درست مثل من که ھميشه مست شراب اين
رودخانهی دلپذيرم ،خودش را سپرده است به ترشی ملس تمشکھای
وحشی اين فصل ،و خودش ،وحشی وحشی ،ھمچون حوای برھنهای در
حسرت زدن گازی به سيب گناه آلودهی دوست داشتنی ،گريخته است به
ديار من .گريخته و آمده است اينجا در اين دھکدهی کوچک و شده است
ھمسايهی من .خيلی وقت نيست اينجاست .اينطور که میگويد از تابستان
اينجاست .معلم مدرسهای است در ھمين حوالی و صبحھا ،صبح خيلی
زود میبينمش که با عجله میدود به سمت آن مدرسهی باصفا و گاه دست
چند دختر و پسر کوچک را گرفته و میبردشان گردش...
موھای زيبای شرقیاش لبخندم را به دنبال میکشد و آن روز که
در کافهی سرگذرمان ديدمش که تازه آمده بود اينجا ،به خنده گفتم» :بايد
زودتر میفھميدم که زن زيبايی مثل شما نمیتواند ايرانی نباشد!«
خنديد و گفت» :بھتان نمیآيد خيلی فاشيست باشيد!« گفتم:
»در زيبايی چرا ،ھستم!« و خنديدم.
اما ته نگاھش غمی بود که نمیگذاشت شراب چشمانش در دلی
بنشيند .غمی چنبر زده ته چشمانش که از شوخی بيمزهات پشيمانت
میکرد .ولی امروز حالش خوب بود .انگار ھوای مست اينجا کمی بين او
و غمھاش فاصله انداخته بود .تا نزديکش رسيدم ،با لبخند نمکينی مشتی
تمشک تعارفم کرد .چند قطره تمشک ِ رسيده ريخت توی دستم و اگر
نجنبيده بودم ،لباس سفيد يقهبازم لک میشد و میشدم زنی با دامن لکهدار!
باز ھم خنديد که» :شما به ھمه چيز میخنديد «.گفتم:
»شما چيز گريهداری در اين دنيای مسخره میبينيد؟«
گفت» :اگر من ھم میتوانستم مثل شما به ھمه چيز بخندم ،حال
و روزم بھتر از اينھا بود«.

٩٩

زياد کشش ندادم .فضول محل که نبودم .مفتش ھم نبودم .اگر
خودش دلش میخواست ،میتوانست درددلی بکند و بار غمی را پائين
بگذارد؛ ولی حاال کلی راه بود تا به آنجا برسيم .گفتم:
»امروز يکشنبه است .میروم در کافهی سر گذر تا قھوهای
بنوشم و اگر شد شرابی و چند کلمهای بنويسم«.
گفت» :کدام کافه را میگوئيد؟«
خواھش کرد منتظرش بمانم ،تا لباسش را عوض کند و بيايد.
نخواستم بگويم ھمينطوری ھم خوشگلی؛ يا اين که کسی به ريخت و
قيافهات کاری ندارد .ولش کن؛ بيا برويم؛ از اين فرصت برای گپزدن
استفاده کنيم .کسی چه میداند فردا چه خواھد شد؛ ولی نگفتم .حتما دليلی
داشت که به خودش مربوط بود؛ و رفت.
در تراس خوشقوارهی کافهی دوست داشتنیام؛ ھمان پاتوقم
نشستم ،شراب شيرينی سفارش دادم و منتظر شدم که دخترک بيايد .ھنوز
نمیدانستم کيست و ھنوز نمیدانستم نامش چيست؟
خندهدار نيست؟
بيش از ده بار ديده بودمش ،ولی فضولی نکرده بودم که زير و
رويش را درآورم؛ مثل خيلیھا نبودم که ھمان برخورد اول وزارت
اطالعات و امنيتشان راه میافتد؛ اگر دختر باشی ،شوھرت میدھند و اگر
پسر باشی برايت زن پيدا میکنند .اگر خوشبخت باشی ،زندگیات را به
ھم میريزند و اگر بدبخت باشی ،با ناشيگریشان ،بدبختتر و
عصبیترت...
نه ،من و اين دخترک ايرانی بوديم ،ولی از تبار فضوالن و
فضوالت ايرانی نبوديم؛ نه؛ نمیخواستيم باشيم .ھر دومان پاسپورت آلمانی
تو کيفمان بود .شايد اين کمی يادمان میداد که بقيه را ھم آدم حساب کنيم و
فقط پاسپورت آلمانی را برای ييالق/قشالق به ميھن اسالمی تو جيبمان
نچپانيم!
لباس يقهبازی پوشيده بود .انگار فرصتی پيدا کرده بود که دوشی
ھم بگيرد .موھای خوشفرمش ھنوز خيس ِ خيس بودند و زيبايیاش را دو
چندان میکردند .نشسته بودم در تراس کافه و او ھم صندلی روبرويی را
عقب کشيد و روبروم نشست.
کمی از ھوا حرف زديم و از ايران و از زن ايرانی؛ ناگھان
اشک چشمان قشنگش را پر کرد .ھيچ نگفتم .نبايد میگفتم .الزم نبود.
گذاشتم تا اشکش سرازير شود .بينیاش را پاک کند و دنبال نگاھم بگردد.
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نگاھش نمیکردم .نمیخواستم احساس بدی داشته باشد .ھيچ نمیگفتم.
گفت» :ببخشيد ،نمیخواستم روزتان را خراب کنم«.
گفتم» :عادت دارم .ايرانی بودن يعنی ھمين!«
گفت» :ولی شما با بقيه فرق داريد«.
گفتم» :سعی کردهام فرق داشته باشم .اميدوارم موفق شده باشم«.
و خنديدم .با چشمان اشکآلودهاش خنديد و گفت:
»از دست مادرم ناراحتم«.
نبايد توی حرفش میدويدم .رشتهی افکارش را نبايد میگسستم.
بايد میگفت ھر چه که میخواست .اينجور چيزھا سوال ندارد .درست مثل
اسب پيشکشی است که دندانش را نمیشمارند.
اين را ايرانیھا بلد نيستند .تا به خانهات راه پيدا میکنند ،تا به
حريمت پای میگذارند ،مالکالرقاب ھمه چيزت میشوند و برای ھمه
چيزت فتوا صادر میکنند .به حرفشان ھم گوش نکنی ،قھر ورمیچسانند.
»از دستش در رفتهام .خودم را منتقل کردهام اينجا .نمیگذارد
زندگیام را بکنم .من کارم را دوست دارم و او ھميشه مترصد است که
شوھرم بدھد ،آنھم شوھر پولدار دکتر/مھندس .نمیخواھم شوھر کنم.
اصال حسی به مردھا ندارم .و مادرم ،حاال که به بھانهی کارم آمدهام
اينجا ،خودم خواستهام بيايم اينجا ،ھر شب تلفن میکند که میدانم از پيش
ما رفتهای که آزاد باشی؛ که ھر شب پسری را به خانهات ببری .من تلفن
میکنم که صيغهات کنم تا گناه نکنی؛ ھمين و تلفن را میگذارد«...
باز دنبال چشمان من میگردد .کمی صبر میکنم .بعد که
صورتحساب کافه را پرداختيم ،دستش را میکشم که» :بيا برويم سينما؛
فيلم خوبی دارد .بعد ھم شمارهات را عوض کن؛ اينھا پيرند و میميرند.
تو که نمیتوانی عوضشان کنی؛ اين سينمای کوچک اينجا ھميشه پاتوق
عشاق قديمی بوده است؛ گاه آخر ھفتهھا فيلم خوبی دارد ...او.کی.؟« و
میخندم .میگويد» :شما ھميشه به ھمه چيز میخنديد .خوش به
حالتان «...و اشکش را پاک میکند .اشک من ھم سرازير است ،اما باز
میخندم .حاال دستش را میکشم و میبرم.
توی راه زير لبی آھنگی را زمزمه میکنم.
چه ننهی بدبختی!
 ٢٧نوامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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نامهی مادر اصغر گنجی به اکبر گنجی!
اصغری عزيزم ،الھی قربون قد و باالت بشم ،ننه ...ننه جون من
دارم میرم مکه...ھرچی ھم میگردم اين اکبری رو پيداش نمیکونم...
پسر گلم تو رو خدا ،تو رو به خاک آقاجونت ،اين چند تا کلمه رو واسه آقا
داداشت ھر جور میتونی »برفست«...
پسرم ،قربون قد و باالت بشم ،واسه آقادادشت بنويس که ننه به
قربونت بره که رفتی ينگهی دنيا و ديگه حالی ھم از ننهی پيرت
نمیپرسی ...آخه پسر گلم ...اين کارھا چيه میکونی؟ مگه خودت ،با
ھمون دھن مثل گلت چند دفعه ،بگيريم صد دفعه نگفتی که »ھدف وسيله
را ...يا وسيله« ...
چه میدونم ننه جون ...من که »سوات« ندارم ...میخوام بگم...
آخه ننه به قربونت بشه ،ننه جون ،برای حفظ اسالم عزيز که آدم عاقل
دست به دامن کفار نميشه ...که ...فدات بشم گل پسرم ...ننه جون ،تو رو
خدا نيگا کن ،رفتی اونجا تو مملکت غربت و دور و برت پر شده از اين
زنای بیحيای غربی لخت و پتی ...آخه مادرجون آدمو تو يه وجب قبر
میخوابونن ...آخه واقعا صرف میکنه که تو واسه رسيدن به قدرت،
واسه شاه و وزير شدن اين ھمه فالن ختنه نشدهی اين کفار رو دستمالی
کنی و براشون نومه بنويسی و ازشون بخوای بيان زير علمت سينه
بزنن؟!
آخه اين چه کاريه ننه جون ...آخه من جواب خدا را چی بدم...
پسر گلم؟
داشت يادم میرفت ھا ،ننه جون ،جونم برات بگه ...از ھمون
پوال که برام فرستادی ...دسته دسته ...که ننه مجبور شد بره خوردشون
کنه و تازه تومنی دوزار بده به اين مجتھد مسجد شاه سابق که براش
حاللشون کنه ...و kتنم داره مثل بيد میلرزه ...و kپسر جون خوبيت
نداره ...آدمو تو يه وجب جا میخوابوننا...
حاال ننهات بايد عينھو گلين خانوم ،ھمسايهی بابا بزرگت ...تا به
جده نزديک میشه ،ھی بزنه تو سرش و خدابيامرزی واسه تو و بابات از
خدا بخواد ...باھاس مثل ابر بھار اشک بريزه که خدايا ،خداوندا ،اونو
ببخش ،اين اکبری رو ببخش ...بچم ،بچهاس ...خره ...نيمیفھمه که پول
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کفار برکت نداره ...اين مرتيکه کيه ليدين ٢٥و چی میدونم چاموسچی...٢٦
و kپول اينا برکت نداره ننه ھا ...از ننه گفتن...
ببين پسرجون ...اگه اين کفار کمکت کنن و بيارنت سر ِ کار،
چند روز بيشتر طول نمیکشه که مرده باد/زنده بادا شروع میشه ھا!
ننه جون ...من خوبيتو میخوام پسرجون ...ننه ،به خداوندی خدا
ننهات اين گيساشو تو آسياب سفيد نکرده ھا ...الھی ننه فدات شه پسرم...
و kمن از نکير و منکر و شب اول قبر و سوال و جواب اونجا
خيلی میترسم ننه جون...،
راستی ننه جون »سی .دی «.شب اول قبرو که واسم فرستادی،
گوش کردم؛ مرسی ننه جون ،دستت درد نکنه ،کلی صفا کردم ،ولی ننه
جون ،کلی ھم ترسيدم؛ به خداوندی خدا خيلی از آخر و عاقبتت میترسم
ننه جون...
حاالم که دارم میرم زيارت ...داره تمام تنم عينھو بيد مجنون
میلرزه ...راستی ننه جون ...اين راسته که میگن تو مملکت غربت تو
شاه پسر ننه »يکاره« قمارباز شدی؟ راسته که میگن ھی به مردم سور
میزنی و سرشونو کاله میذاری ننه؟
آخه مگه يادت رفته پسر گلم اونوقتا رو که ھمچين زدی تو گوش
ھمين اصغری که بچم تا چند وقت گوشش درست نيمیشنيد؛ فقط واسه اين
که بچم يه دفه با اين کارتای لعنتی استخاره کرده بود ننه؟
ننه جون ...حاال چی شده که اونجا قبح و قباحت ھمه چی واست
ريخته ننه؟
فکر اين که پسر نجيب و باحيای من که نيمیذاشت چشاش تو
چش زنا بيفته ،حاال زنای لخت و پتی رقاص/مطربو دعوت میکونه،
مياره تشون تو خيابونای ينگهی دنيا ،گشنگیشون میده که بعد بره
باھاشون پز بده...
آخه شاه پسر ننه ...مگر اسالم و ديانت ،با پول کفار آبياری
میشه ،مگه اسالم و انقالب با قر کمر اين زنای بیحجاب از خدا بیخبر
به جايی میرسه؟ آخه ننه جون اين چه کاريه که میکونی ننه؟
ننه جون ،مگه نمیشه آدم ھمينجوری شاه و وزير بشه و نره
زير بال و پر ھمونا که میگوفتی شيطونو درس میدن و شيطون بزرگ و
کوچيکن؛ و kننه جون اينا از تو بجز کھنهی ...چی بگم ننه ...نذار دھنم
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واز بشه ...ننه ،يادت رفته اونوقتا اگه »تيليويزون« روشن بود و تو خونه
بودی ،فوری عربده میکشيدی که خاموشش کونيم ننه جون؟
يادت رفته میگوقتی ھر کی »تيليويزون« نيگا کونه ،جاش تهی
تهی جھنمه ،ننه جون؟! يادت رفته ننه جون؟ حيام و kخوب چيزيه ننه
جون!
ننه ،جون ننه ،تا دير نشده بساطتو جمع کن برگرد خونه ،اگه
نيای ،به خداوندی خدا شير صاحاب مردهامو حاللت نيمیکونم ننه ،آقت
میکونم ننه ،الھی جز جيگر بزنه اين قدرت ذليل مرده که بچهی نجيب
منو اينطوری از راه بدر کرده...
آخه پسر گلم ...نونت نبود ،آبت نبود ،گوگوش دعوت کردنت
چی چی بود...حاال دعوت کردی ،سرتو بخوره ،چرا حاال براش خط
میکشی که پرچميو که دوست داره ،بياره ،يا نياره ننه ،اصال به تو چه
ننه ،شايد اونا دلشون میخواد تو پرچم اونجوری جنازه شونو بپيچن ،ھمه
که مث تو نيستن ننه جون که بخوان جنازه شونو تو پرچم سبز سعوديا با
اون شمشير مرتضی عليش کفن پيچ کنن ،نکنه ننه »ارميکا« که رفتی
وھابی ھم شدی ننه جون...
وای خاک عالم به سر من ،ننهات جواب خدا رو چی بده اکبری؟
الھی جز جيگر بزنه اين جيفهی دنيا که بچهی نجيب منو ،که
دويست روز اعتصاب کرد و نمرد ،حاال داره دستی دستی به کشتن میده
 ...ببين ،ننه جون ،جون ننه برگرد خونه ،به خداوندی خدا حوضمون
ترک ورداشته!
ته کوچه ...نوهی علويه خانوم رفته مکه و کلی ھم به من پز
میده ...ديگه کی کار داره که چيکاره بوده زنيکه؟ يا اون يکی گلين
خانوم ...کی ديگه يادش مياد که چه باليی سر بچهھای ھووش آورده...
ننه جون ...تو ھم ھرچی زودتر برگرد بيا خونه ،و kخودم ميام
پيشوازت ،خودم برات اسفند دود میکونم ،غلط میکونن اين لباسشخصيا
که اذيتت بکونن!
اين اصغری داداشت باھاشون رفيقه ،نمیذاره يه مو از سرت کم
بشه ننه چون ،تو بيا اينجا ،و kاز ھمينجام میشه شاه و وزير بشی ،مگه
اين محمودی ذليل مرده نشد ننه جون؟
الھی فدات بشه ننهات ...مگه تو چی چیات از اين ذليل مردهی
بیننه/بابا کمتره ننه جون؟!
آخه نونت نبود ،آبت نبود» ،ارميکا« رفتنت چی بود؟

١٠٤

و kاين پوال برکت نداره ننه جون ...و kاين مطربا و دلقکا و
آوازه خونا برات نون و آب نيمیشن ننه جون...
اينجا ھمين ذليل مرده نوهی علويه خانوم صد دفعه سرکوفت تو
رو به ننهات زده که ...چی بگم ننه جون ...تو رو خدا ،تو رو به اون
والی علی برگرد بيا خونه ...ننه من خودم ميرم گيسمو پيش حاج آقا گرو
میذارم که کاری بھت نداشته باشن...
نديدی اونايی ھم که تو عراق بودن ،از آقا امون نومه خواستن؟
و kکار تو که از اونا بدتر نيست ...اونا آدمکش بودن ،چی میدونم ننه،
میگن تروريست بودن ،تو که نبودی ننه جون ،بودی؟!
ننه جون ...وای ننه به قربونت اون قد و باالت بشه  ...تو که
آزارت به علويه خانومم نرسيده  ...آخه خدا رو خوش نيمياد ...و kاين
پوال از گلوی ننهات ھم پايين نيميره ننه ...تو رو خدا برگرد خونه ...جون
ننه ...واال آقت میکونم ننه...
خب اصغری ...پسر گلم ...ھر جور میتونی اين چھارتا کلومو
واسه آقا داداشت »برفست« ...باشه پسرم ...زنده باشی ...ننه ميره که
ساکشو ببنده ...فردا کاروان راه میافته ،از دم ھمون مسجد شاه سابق
قراره راه بيافته ...نمیخواد منو برسونی ...ننه جون ...تو فقط بگرد اين
اکبری رو پيداش کن ...شير ننه حاللت باشه ...ننه ...الھی خودم برای
دفعهی چھارم دومادت کنم ،ننه جون...
 ١٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی

١٠٥

ديدی ،اکبر بازم »سور« زد؟
روی پلهھای بااليی آمفیتئاتر سوربن ھشت ايستادهام .اين ھمان
دانشگاه ونسن است که خيلی از گندهھای سياسی وطن ]بیوطن[ چندی
آنجا دانشجو بودند ،بدون آنکه يک ساعت کالس رفته باشند .خب حتما
سرنگون کردن محمد رضا شاه بيچاره وقتی برای مدرسه رفتن برايشان
نمیگذاشت.
»عالء« ھم فارغالتحصيل ھمانجاست ،ھمان »االغ« دانشجوی
رشتهی جامعه شناسی را میگويم که بعد از چھار سال ،بدون يک ساعت
کالس رفتن ليسانس گرفت .تازه کاله فارغالتحصيلی ھم سرش کردند.
طفلک سرش را کاله گذاشتند.
اينجا ھمانجاست ،دانشگاه ونسن ،سوربن ھشت ،تو ناف پاريس؛
بيخود که نمینويسم .پروندهی ھمهشان تو آرشيو دفتر دانشگاه ھست.
استفانی ھم با من است .آمده تا از جلسهی سخنرانی اکبر فيلم بگيرد .خودم
از او خواستهام بيايد .خواستهام بيايد تا ببيند روباه ،بي رون از قفس چه
شکل و شمايلی دارد؛ اصال چه میگويد ،چه میخواھد و کجای مختصات
اين جھان بیدر و پيکر ايستاده است؟!
ابوالحسن ھم ھست ،علی و ناصر ھم ھستند .خيلیھا ھم ھستند
که نمیشناسمشان .استفانی خسته است .حوصلهاش سر رفته ،به ويژه از
بیبرنامگی و وقتنشناسی ما ايرانیھا.
میگويم» :کمی صبر کن ،باالخره مياد!«
میآيند .اکبر تنھا نيست .آدمھای مھم ھيچوقت تنھا نيستند .تنھايی
و بیکسی مال آدمھای مھمی مثل فيلسوفھا و تئوريسينھای نوين
»جمھوریھای ويژه« نيست .ھميشهی خدا يک عالم آدم در ھمهی دنيا
دنبال کونشان ريسه ھستند .اکبر است با کسی که نمیشناسمش ،اما مثل
باديگاردی »سوژه« را بغل کرده که يک وقت البد چشم زخمی به او
نرسد .به خيالش ملکهی صبا را بغل کرده است!
استفانی حواسش جمع است که چيزی را از دست ندھد .تا از
پلهھا بروند پائين ،بوی تند عرق ترشيدهی مردانهی کريھی مشامم را
میآزارد .به روی خودم نمیآورم .استفانی آھسته میگويد:
»چه بوی عرقی ميده!«

١٠٦

با خنده سری تکان میدھم .محافظ و مترجم روباه با صدای
نکرهای ،با لھجهای کمدی به زبان فرانسه میگويد» :خفه!«
معين ھمزمان گفتهی استفانی را برای اکبر ترجمه میکند.
میگويم» :ھرچی فحش بدی ،اين زن فرانسويه ،نميفھمه.
میخواستی حموم کنی بيچاره؛ اينجا اروپاست ھا؛ نه زندان اوين«.
اکبر با نگاه خون گرفتهای استفانی را تھديد میکند .بعد از
پلهھای آمفی تئاتر میرود پائين .حاال بلند بلند میگويد:
»من عرق انقالبو کردم؛عرق انقالب تو تن منه«...
و صدايش در ازدحام جمعيت منتظر گم میشود .چشمھاش مرا
ياد الجوردی میاندازند .بلند بلند میگويم:
»عرق انقالب پس از سی سال ھنوز خشک نشده!؟«
و میخندم .خندهدار ھم ھست .پس اين ھمه سال کشک
میساييدند؟
وقتی میرسند پائين ،اول ابوالحسن بغلش میکند و د ...به ماچ.
بعد علی ،بعد ھم اميرعباس.
استفانی از ھمهی اين صحنهھا فيلم میگيرد .من ھم دوربين
عکاسیام به راه است .شستشان که خبردار میشود ،به باديگارد خبر
میدھند .محمد میدود و دوربين را از دستم میقاپد .فيلمش را میکشد
بيرون .عذرخواھی میکنم که از جلسه بيرونم نياندازند .جای شکرش باقی
است که دوربينم را پس میدھند.
حوصلهی استفانی سر رفته است .رفته کناری و آرام پشت
دوربين فيلمبرداری فالن کانال تلويزيونی ايستاده است .چيزی نمیگويد،
فقط گاه لبخندی از سر ھمدستی با من رد و بدل میکند.
کسی میداند عرق انقالب کی خشک خواھد شد؟ اصال آنجا
کجاست که بعضی خطوط متقاطع يا موازی و گاه حتی متنافر به ھم
میرسند و با ھم روبوسی؛ آن ھم گرم ِ گرم...؟!
 ٢٨اکتبر  ٢٠٠٨ميالدی

١٠٧

اھالی کافورستان
زن سرکار استوار جانبخش ،خانم جانبخش ،زن ميانسالی بود
که ھميشهی خدا چيزی برای گفتن و خنديدن داشت .من ازش خوشم
میآمد ،اما مامان که خيلی دماغ سرباال بود ،تحويلش نمیگرفت .آخر خانم
جانبخش گاه حرفھايی سکسی میزد و مامان که میترسيد چشم و گوش
من ]اين دخترهی ورپريده به گفتهی خودش[ باز شود ،فورا میفرستادم پی
نخود سياه و بعد ھم البد با تلخی میگفت:
»وای خانم جانبخش ،اقال جلو بچهھا مالحظه کنين!«
و در خانه را میبست و میرفت تو و ديگر با من حرف نمیزد.
ولی من گاه عصرھا يواشکی میرفتم سر کوچهمان ،دم خانهی
آنھا و وقتی خانم جانبخش داشت با ديگر زنھای محل اختالط میکرد،
خودم را میکشاندم زير چادر يکیشان ،تا حرفھاشان را بشنوم.
خيال میکنم ھمان روزھا بود که شنيدم زن جانبخش از عيالش
پرسيده بود که چرا اينقدر بيحال است؟ چی به خوردش داده است؟ و بعد
ھم خنديده و از قول جانبخش گفته بود:
»ای داد .البد مال اون نونھای سربازيه که از قلعه مرغی آوردم
خونه و تو ھمه رو چپوندی «...بعد ھم غشغش میخنديد...
ھمين موقعھاست که مامان سرش را از تو حياط میآورد بيرون
و تا مرا میبيند که دارم ششدانگ به حرف زنھای سر گذر گوش
میکنم ،خودش را میکشد تا سر کوچه ،بعد نگاھی به زنھا میکند .سالم
و عليک سردی؛ بعد ھم کشانکشان مرا میبرد تا خانه؛ با اين تھديد که
شکايتم را به بابا خواھد کرد؛ دختر بدی شدهام و از اين حرفھا...
اين قضيهی کافور تو نانھای سربازی که خانم جانبخش را
بیحال میکرد ،تو کلهی من بود ت ا اين که يکی از اين بروبچهھای
آتيشپارهی اينطرفھا »تيکه آمد« که امام راحل در جريان اقامتش در
نوفل لوشاتو ]آن زمان که قرار بود ايران را تبديل به »چيز« کند ،که
کرد[ ھميشهی خدا بو میداد.

١٠٨

اتفاقا من خودم اين بوی »بھشتی« را از ھر سه تا ضلع »مثلث
بيق« ٢٧استشمام کردهام ،آن وقتھا که ھمهشان اسھال سخنرانی داشتند ،و
حاال ھم از نوابشان در ھمين خارج کشور...
از يکی ديگر از اين بچهھای آتيشپاره ھم شنيدم که جانشين
رھبر راحل ،عالوه بر بوی کافور ،بوی عطر »اوپيوم« میدھد .غلط
نکنم اين بابا نمیدانسته که طرف نه بوی عطر دلچسب »اوپيوم« که بوی
ترياک میدھد .اينھا را داشته باشيد تا بروم سر اين يارو که بارھا به
ھمهی ما سور زد ،چه آن موقعھا که آمده بود کنفرانس برلين و چه بعدھا
تو زندان اوين و چه حاال در فرنگ؛ و...ای داد ،در کنار زنان »مکش
مرگ ما«ی ھاليوود؛ وای خاک عالم بر سرش...
خواستم يک جورھايی »تيکه« بيايم که اين اھالی کافورستان،
فقط بوی »اوپيوم« نمیدھند؛ بوی عرق انقالبشان ھم توی سرشان
بخورد؛ بوی نان سربازی را میدھند که بيچاره خانم جانبخش را بیحال
میکرد.
اصال من تازگیھا »متوديک« کشف کردهام که اينھا برای اين
که يک وقتی بھشتشان خطخطی نشود ،بعضی جاھاشان را با کلی کافور
نوازش میکنند که احتمال ِ حمله را بياورند پائين ،تا بتوانند صاف و
بیدردسر وارد شوند به جايی که ...البته اگر شھيد شدند؛ که ديگر آنجا
اصال نه به کافور جھت پائين آوردن فرکانس شھوت نياز ھست و نه به
ترياک بیحال کننده...
صبر کنيد؛ اگر زن سرکار استوار جانبخش ھنوز زنده باشد،
ھمين االن زن گ میزنم خانهشان و تغيير حاالتش را پس از استعمال
کافور ،يا تناول کافور يا امالهی کافور] ...چه میدانم؟[ میپرسم .صبر
کنيد .ھنوز گوشی را برنداشته است...
درررررررررر ...د بجنب ديگه...دررررررررررر....
سوم دسامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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رجب تربچه!
ببين خانوم جون ،من درست روز بيست و پنجم خرداد ٢٨ھمين
امسال ايران بودم...آره ھمون روز که ميگن ريختن تو کوی دانشگاه...
دروغ ميگن ...از اين خبرا نبود ...ھمه جا آروم بود ...اين خواھر زن ِ
برادر زن عموی ننه جونم گفت ...اونم دروغ ميگه ...باور کن ...ميگه
رئيس جمھور گفته خس و خاشاک ...کجا گفته ...من خودم حرفاشو گوش
کردم ...اونوقت خاکبرسرا تو خارج براش آھنگ درست کردن ...اون
خاکبر سر ھم کلهاش بو قورمه سبزی ميده ...برادر زن شوھر خواھر
مادر بزرگم گفت ...ھيچ خبری نبود ...البته برادر ناتنی عموزادهی حاج
آقا رحيم ھمون شبای اول ،بيوقت ،ساعت دوی صبح رفته بود تو خيابون
و زده بودن دست و بالشو شکسته بودن ...آره باتوم خورده بود ...ولی
خب ...بیوقت رفته بود ...میخواست نره ...من ھمش تو خونه بودم يا تو
مھمونيا که داشتم مردمو ارشاد میکردم که بابا ھيچ خبری نيست ...اصال
از کجا معلومه که قبرھا رو کروبی درست نکرده باشه ...يا اصال خودش
به زنا تجاوز نکرده و گردن رئيس جمھور ننداخته باشه ...اين نامرد
اونقدر نوکر داره که ميتونن شبونه کلی قبر درست کنن و ببندن به ريش
رئيس جمھور...
آخه المصبا اگه اينا برن که از اينا بدترا ميان ...کی گفته اگه اينا
٢٩
برن ،وضع بھتر ميشه ...آره خب وضع من ...ھمين پارسال يه تومن
دادم صرافی حقانی برام وازير کرد به حسابم تو ايران که بدم نزولشو
بگيرم بدم بچهی بیعرضهام که نه درس خونده و نه کاری بلده ،بچپونه و
خونوادهی عروس نگن چه پسرهی بیلياقتی ...پولھارو که ببينن ،دھنشون
آب بيافته ...خب ...آره دوسال تو مغازهی ھمين حقانی شاگردی میکرد...
خب ...پس چی؟ خيال کردی چی؟
خب...نه جان مادرت اگه حکومت بد بود ،من بيسوات چطوری
میتونستم اين ھمه پول نزول بدم؟ آخه ...خدا رو خوش نمياد ...اگه اين
بابا بره ...معلوم نيست سر پولھای بیصاحاب من مادر مرده چی مياد...
١٣٨٨ - 28
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ھمهشون دروغ ميگن ...اصال خبری نيس و ...kيک مشت خس و
خاشاکن که ميريزن تو خيابونا ...زر ميزنن ...ميخوان آزاد باشن...
ميخوان راحت خانوم بازی کنن ...رفيق بازی کنن ...دختراشون ھمشون
زير ِ سرشون بلنده ...خب ،خوب ميکنن جلوشونو ميگيرن...
حاال اين فق ط يه دفعهاش بود ...چھارسال پيشم حقانی »دو«
تومن به حسابم ريخت ...خب ...آره المصبا ميخوان لخت و عور
بگردن ...حاال بد ميکنن مردمو نجيب ميکنن؟ ...چون ميخوان لخت
بشن ...اين تلويزيونای خارجه رو ديدی ...اون فيلمه رو ديدی که دختره
محکم ميزنه به فالن اون پاسداره ...خب ...تا ھمين جاشو نشون ميدن...
نشون نميدن که اون پاسداره ھمچين گذاشت تو کمر زنيکه که دمر خورد
زمين ...اين مردم خيلی دروغگو ان ...من کلی کتاب خوندم در بارهی
خلقيات ايرونيا ...کلی امريکاييھا و اروپاييھا که اومدن ايران ...نوشتن که
ايرونيا خيلی دروغگو ان ...خيلی نمک به حرومن...به والی علی دروغ
ميگن ...کی گفته به مردم تجاوز ميشه ...تو ھمين سوئدم ميشه ...تو آلمانم
ميشه...اصال زنای اينجا ھمشون خرابن ...از خدا ميخوان بھشون تجاوز
کنن ...اين سليطهھا ھم ...دروغ ميگن...
حاال قرار بود  ٣تومن ديگه بريزن به حسابم که حاال خورده به
پيسی ...ولی حاال نميشه ...دروغ ميگن ...اين خواھر زن برادر زن
عموی مادرم میگفت تو زندان بھش تجاور کردن ...خاک بر سر رژيم
گرفته ...ميگه منو زدن ...الغر شدم...کلی ھم رفته زير چاقو که خوشگل
بشه ...داده دماغشو عمل کردن ...لباشو کلفت کردن ...اصال اين شلوغيا،
انقالب قرتياست ...خودم ديدم ...ھموشون موبايل دارن ...ھی عکس
ميگيرن ...مث من نيستن که ...ھمهاش از جاھای بد بدش عکس و فيلم
ميگيرن ...از جاھای خوبش که نميگيرن ...نميگن که رئيس جمھور چقدر
تو اين چار سال به مستضعفا کمک کرده ...ھمين »سيا« چرا نميخواد ما
اتم داشته باشيم ...وبسايتمو ديدی ...خب برو ببين ...ھمش کار
»سيا«ست ...کار اين بوش و اوبامای جھانخواره...خاک بر سرا...
زندونای سيا ٣٠يادشون ميره ...چتد تا باتوم رئيس جمھور و رھبر ما رو
ميبينن...
خب ...آره ...اگه اين سه تومنم بياد ...نه بابا ...ميشه اون ويالی
دوبلکس »مالمو« رم بخرم ،بدم اين پسره بره توش صفا کنه ...خب ...آره
اين سايتم يه جور نوندونی منه ديگه ...آخه خاکبرسرا اگه اين رژيم بره،
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ھر کی بياد از اينا بدتر ميکنه ھا ...من فيلم ھمهی اينارو گرفتم ...ھمهی
برنامهھا رو ضبط کردم ...ھمهی گفتهھای آقا رو ضبط کردم ...ھمش
دروغ ميگن ...ھمشون دروغ ميگن ...ول کن خانوم جون ...يادت رفته
اسناد وزارت خارجهی امريکا رو ...يادت رفته ...حاال اينا اومدن ،بد
شد؟ ...به والی علی ...ھيچ خبری نيست ...ھی خودشونو رنگ ميکنن...
آخه المصبا دين و ايمون دارين برين تو مسجد  kاکبر بگين ...خب ...دلم
ميسوزه ...سه تومنم گير کرده...کی من اون وقتا اين ھمه پول داشتم...
اون موقع که نمیشد اينطوری پول نزول داد...
 ٢سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی
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ھمسايهی خانجان
شب پيشش میرود خانهی خانجان .از خانهی خانجان تا چھار
راه حشمتالدوله راھی نيست .خانجان را خيلی دوست دارد ،به ويژه اين
که میتواند تا آنجا را با درشکه برود و ساختمانھای نوساز بين راه را
تماشا کند .چند پسر تخس که دارند با الستيکھای کھنهی دوچرخهای
بازی میکنند ،دنبال درشکه میدوند ،تا از پشت ،سوارش شوند و کيفی
ببرند .درشکه چی بد و بيراھی نثارشان میکند که پياده شوند و بروند
دنبال کارشان .سورچی به اين تخس بازیھا عادت دارد .بچهھا که مجبور
میشوند از پشت درشکه بروند پائين ،انگشت شستی حوالهی سورچی
میکنند و براش شعرھايی بند تنبانی میخوانند:
رئيس جاکشا عباس افندی
تو کونت میکنم گوجه فرنگی
بعدھا که سری تو سرھا درمیآورد ،شستش خبردار میشود که
آن بچهھا خيال میکردهاند سورچی بھايی است .البد آن روزھا اگر کسی
چيز تازهای را باب میکرد ]اين روزھا ھم؟![ در ذھن شيعهھا نمیتوانست
از خودشان باشد .میبايد يک جورھايی يا يھودی باشد يا بھايی ،يا گاه
ارمنی و زرتشتی!
خانجان برايش خورش مسما بادنجان پخته است .اصال دلش غنج
میزد برای دستپخت خانجان .خانجان با آن قد کوتاه و موھای بلندش ھنوز
خوشگل است .شوھرش که سالھا پيش طالقش داده و رفته ،کارمند
عاليرتبهی وزارت خارجه است .ولی خانجان به عادت ھمان روزھا
موھای طاليیاش را روی شانهاش ميريزد ،کت و دامن میپوشد ،کالھی
پر دار سرش میگذارد و تا خود سلسبيل و گاه تا خيابان شاه و اللهزار
برای خريد و گردش میرود.
شب را خانهی خانجان میماند .چقدر او را دوست دارد،
مخصوصا که شيکپوش ھم ھست .چند تا از ھمسايهھايی که دورهی رضا
شاه مجبور شده بودند بیحجاب شوند ،دوباره چپيدهاند تو ھمان چادرھای
سياه دراز ...برای ھمين ھم بد بد به ھمسايهشان نگاه میکنند ،ولی برای
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خانجان مھم نيست .ھمانطور ]درست مثل دوران رضا شاه[ شيک و تر و
تميز لباس میپوشد .حتی داده است تو زيرزمين خانهاش حمام ھم
ساختهاند .آب را با ھيزم گرم میکند و ھمانجا با کاسه آب میريزد روی
تن و بدنش ،تا مجبور نباشد به حمام سر گذر برود که دوباره بساط خزينه
را راه انداخته است.
ھمان خزينهھايی که چند سال پيش به دليل کثافت و ميکرب،
بسته شدهاند ،حاال از تصدق سر دولتھای بعد از تبعيد رضا شاه ،کار و
بارشان سکه است؛ سکه شده است.
خانجان میخندد و جريان حزب خزينهی مشھد را تعريف
میکند .حرف که میزند ،شانهھای خوشتراشش میلرزند .دولتھای بعدی
سفت و سخت سياست »رضاخان زدايی« را پيش میبرند؛ بدجوری پيش
میبرند.
قبل از ساعت نه صبح از خانهی خانجان میآيد بيرون که برود
سر کار ...صد قدم مانده به ايستگاه اتوبوس ،صدايی از پشت سرش
میشنود .دو جوانک که قيافهی طلبهھا را دارند ،تيری به سمت مرد
ميانسالی شليک میکنند .تازه انگار که کارشان تمام نشده باشد ،سنگی را
ھم دوتايی محکم به سر و گردن مرد میکوبند .چيزھايی از اين مرد ،اين
طرف و آن طرف خوانده است ،اما نمیداند اين مرد که نزديک خانهی
خانجان مینشيند ،ھمان نويسندهی عجيبی که آن ھمه سر و صدا راه
انداخته است.
مرد با سر و گردن خونين به کوچهای میپيچد .پاسبانی سر
میرسد و به جای گرفتن جوانھا ،مرد زخمی را دستگير میکند و برش
میگرداند .تروريستھا ايستادهاند ،تکان نمیخورند .پاسبان ھم ھست.
بعدھا از اين ھمراھیھا شاخ درمیآورد .حاال فقط شوکه شده
است .واژهھای »پليس ،امنيت ،حفظ جان شھروندان« انگار خيلی کمدی
ھستند؟!
دولتھا قرار گذاشتهاند »به دين ھم حمايت کنند« .کاشف جمله،
دولتمردی است که میخواھد »به دين ھم حمايت کند!«
دولتھای بعدی اينطوری »به دين حمايت میکنند «.بدجوری
حمايت میکنند .البد به نظرشان »حمايت به دين چند وقتی تعطيل شده
بود!«
پاسبان حامی نظم شھر برای چاقوکشھا ھورا میکشد .جوانکھا
»ال اله اال  «kگويان ھی ضربه میزنند و باز ضربه میزنند .مرد،
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کشانکشان خود را به درشکهای میرساند .درشکه ھمان درشکهی ديشبی
است.
مردم جمع میشوند و شلوغ میکنند .جوانکھا در کالسکه ھم
دست از سر مرد برنمیدارن د .سورچی میگريزد .کس ديگری پشت
درشکه مینشيند .اسب درشکه رم میکند.
يک افسر شھربانی و يک افسر ژاندارمری ]البد تصادفی[ سر
میرسند و مرد را که خون از سر و گردنش روان است ،به زور سوار
اتومبيلی میکنند و به جای بيمارستان به کالنتری میبرند.
آدم تا خودش شاھد اين گونه »حمايتھای به دين« نباشد،
نمیتواند جريان را درک کند .بايد آدم بيست سالش باشد ،بايد شب پيشش
خانهی خانجان ميھمان بوده باشد ،بايد خانجان داستان »حزب خزينه« را
برايش تعريف کرده باشد ،تا بتواند امروز ،روز ھشتم ارديبھشت ماه
 ١٣٢۴تو دفتر خاطراتش بنويسد:
»امروز احمد کسروی را ترور کردند .دو تا طلبه ترورش
کردند .نواب صفوی رئيسشان بود .من آنجا بودم و با چشمان خودم ديدم.
خون از سر و گردنش روان بود«.
اول نوامبر ٢٠٠٨ميالدی
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نخود آش
»نخود آش« فنومن جالبی است ،ھمه جا خودش را قاطی میکند
و فضول ھمه چيز و ھمه جا و ھمه کار ِ ھمه است ،تازه يک کله دارد اين
ھوا .يک عالم پشم ِ چين/پليسه روی سرش است که البد مصنوعی ھم
نيست ،و به کار ھمهی مردم ،مخصوصا اھالی جنس لطيف خيلی کار
دارد .من از خودم میگويم .يارو ھميشهی خدا ششدانگ حواسش جمع
است که به خيالش ماستخور مرا بگيرد و ببيند تو اين ھير و وير مجازی
]يعنی اينترنتی[ چه خاکی به سرش میريزم.
اگر خندهتان نمیگيرد ،برايتان مینويسم که طفلک خيال میکند
من ِ
»نويسنده« ھم ھست .اصال میدانيد اولين اعتراضش به موجوديت ِ
مادر مرده چه بود؟ باورتان نمیشود ،ولی به جان مامانی قسم ،تو يک
جلسهی عمومی که کلی آدم ِ با کله و بیکله و نيمهکله آنجا نشسته بودند،
اين بابا ،يعنی ھمين »نخود ِ آش« کلهی چين/پليسهاش را تکان داد و تيکه
آمد که» :اين خانم ]يعنی من[ کی ھست که من نمیشناسمش؟!«
خب ،خيلیھا خيلیھا را نمیشناسند .مثال ھمين من خيلیھا را
نمیشناسم؛ حوصلهشان را ندارم؛ کاری به کارشان ندارم و دوست ھم
ندارم که آنھا کاری به کارم داشته باشند .ولی اين بابا اولين سوالش اين
بود که من کی ھستم که او ]يعنی ھمين جنس زمخت چين/پليسه[ نه پدرم
را میشناسد و نه حتی شوھرم را؟!
نه ،خب ،البته سوال اولش که نبود ،ولی سوال آخرش ھم نبود.
اصال سوال نبود .ھی عربده میکشيد که چرا اصال من وجود دارم؟!
آدمی که نه شوھرش معلوم است و نه پدرش ،کجای مختصات
اين دنيای مجازی بايد ايستاده باشد که چنين آدم چين/پليسهای نشناسدش.
تازه منتظر جواب ھم بود .خندهدار اين که خيال میکرد ھمين
من که نه بابام معلوم است و نه حتی شوھرم ،رئيس جايی ھستم ،مثال
مدير يک سايت اينترنتی و میتوانم چرنديات چين/پليسهی ھمين آدم
چين/پليسه را چاپ کنم.
اينجا ديگر پرسشی در کار نبود ،چون اين جور کارھا برای
سرويس دادن به اين جماعت چين/پليسه ديگر شناسنامه و برگهی شناسايی
نمیخواھد .ديگر مھم نيست که کسی مثل من پدر دارد ،يا دو/سه سالی
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است بیپدر شده؛ شوھر دارد ،يا  ...اصال به کسی چه مربوط است که
دارم يا ندارم؟!
با کاغذ با کسی میخوابم يا بی کاغذ ،يا مثال کاغذ بازی
اينجوری را مضحکه میدانم و يا چيزی ديگر؛ که البد ھمين »بیادبی«ام
شده است جرم مضاعفم که ھمين آدم »چين/پليسه« تيکه بيايد که:
»معلوم نيست شوھرش کيه و باباش...؟!«
غلط نکنم اين طفلک چين/پليسه کلی دنبال فنومنی به نام
»شوھر ِ من« گشته و چون پيداش نکرده ،حاال دارد دنبال بابای
خدابيامرزم میگردد که يقهاش را بگيرد که چگونه اجازه داده است
دخترش بدون داشتن سرپرستی از جنس زمخت ،اين ھمه سر و صدا راه
بياندازد؟!
نميدانيد چه سخت است که آدم چھل/پنجاه سال زور بزند که
روی پای خودش بايستد ،بعد فنومنی از جنس زمخت ِ»چين/پليسه« پيدا
شود و عدل يقهاش را بگيرد که تا برگهی ھويتش را نشانش نداده ،حق
حيات ندارد؛ چه برسد به اين که حق حيات اينترنتی و کتابی و مقالهای و
روزنامهای و مجلهای و از اين سنخ حرفھا داشته باشد!
بعد ھم ھر روز و ھر روز برايت ايميل بزند ،بدون حتی يک
تعارف خشک و خالی که» :خانم جان حاال که رئيس فالن سايت ھستی و
کلی زحمت میکشی ،زحمت بکش چرنديات مرا ھم چاپ کن؟!«
يک روز که ديگر خيلی لجم درآمده بود ،ايميل حاوی مقالهی
چين/پليسهاش را برايش برگشت دادم که:
»آقاجون ،نمیترسی بری تو جھنم که برای کسی که نه باباش
معلوم است و نه شوھرش ،ايميل میزنی؟!«
مقالهی بعدی که آمد ،باز برايش نوشتم:
»آقای جنس زمخت نالوطی ،تو اگر دستت میرسيد ]که تا حاال
نرسيده[ حتما میدادی سنگسارم میکردند؛ حاال برای چی اين ھمه
نوشتهھای بیبو و خاصيتت را که در مدح اجناس زمخت و در ذم اجناس
لطيف است ،برای من مادر مرده میفرستی؛ منی که نه پدرم معلوم است
و نه حتی شوھرم؟!«
اما اگر شما به اين ايميلھای تند و تيز ِ من ِ بدبخت ِ از کوره در
رفته جوابی داديد ،اين بابای »چين/پليسه« ھم جواب داد .تازه مدتی طول
کشيد تا »دوزاری«اش افتاد که دارد آشغالھای زمختش را برای جنس
لطيفی پست ميکند که نه پدرش معلوم است و نه شوھرش!
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باور کنيد اگر دم ِ دستم بود و اگر میشد تا ھمين استکھلم بروم،
میرفتم ھمانجاھايی که پالس است و دوبامبی میکوبيدم توی سرش که:
»اصال به تو چه مرتيکه؟ مگه من از تو میپرسم ننهات کيه يا
زنت کيه که تو دنبال ِ ھويت ِ اجناس ِ زمخت ِ دور و بر من میگردی،
آشغال؟«
اما حيف از اين دستھای نازنين و اين ناخنھای الکزدهی
تیتيشمامانی من که تو کلهی اين مردک رذل و عقبماندهی »چين/پليسه«
بخورد؛ مگر نه؟!
 ۴فوريه  ٢٠٠٩ميالدی
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ھمينجوری آدمکش شديم ديگه!
من – خب حاال بريم سر حرفمون!
سعيد – باشه آبجی ...ھرچی شوما بيگين.
من – اول از اسمتون شروع کنيم!
سعيد – چاکر شوما ،سعيد شقی...
من – شقی؟
سعيد – آره آبجی ...شقی ...اشکالی داره؟
من – ميدونين اسمتون يعنی چی؟
سعيد – معلومه که میدونيم آبجی  ...يعنی اين که ھر کی رو خواستيم،
شقهاش میکونيم .يعنی خيلی شقی ھستيم .يعنی اونھايی رو که قراره
بکشيم ،يا قرار بود بکشيم ،بدجوری میکشتيم...
من – منظورتون توضيح کلمهی »شقاوت« است؟
سعيد – ھمچين...
من – ولی اين کار فقط بخشی از زندگی شماست...
سعيد – نه آبجی ،ما ھميشه ھمينجوری بوديم ...از ھمون بچگيا نوچهی
»پھلوون«ھای محل بوديم...
من – جدی؟
سعيد – پس چی خيال کردی آبجی؟
من – ببخشين...
سعيد – به ما میگفتن سعيد بیکله...
من – او.کی.
سعيد – میدونی آبجی؟ ما تو زندگيمون خيلی بدبختی کشيديم .خب،
خيليارم کشتيم ،ولی راستش خداوکيلی ازخودمون راضی نيستيم آبجی.
من – چرا؟
سعيد – ببخش آبجی ...ببخش که لھجه...
من – من که چيزی نگقتم.
سعيد – تو کارای عملی وضعمون بھتر از کارای تئوريه!
من – آھان...
سعيد – میدونی آبجی ،ما بابامونم اينکاره بوده.
سعيد – اون روز که اين امام گوربگوری شلوغ کرد...
من – سال  ۴٢رو میگين؟

١١٩

سعيد – آره ديگه يک ذره دندون به جيگر بيگير آبجی ،تا واست تعريف
کونيم! او.کی.؟
سعيد – ھمين بابای من بيست و شيش تا پاسبونو چاقو زد...
من – وا! جدی میگين؟
سعيد – پس چی آبجی؟ فکر کردی حاجيت بیخودی »سعيد شقی« شده؟
سعيد – خب ...بعله ،آره ...بابای راستکيم که نبود ،شوور ننهام...
من – چه فرقی میکرد؟ باالخره شما را بزرگ کرده بود.
سعيد – درسته ،قربون دھنت؛ بازم ميگن اين زنا ناقصالعقلن...
من – خب؟
سعيد – ھم مینيويسی آبجی ،ھم ضبط میکونی؟
من – اشکالی داره؟
سعيد – نه و ،kھرکاری دوس داری بکون!
من – خب ،از پدرتون میگفتين...
سعيد – من که چيزی يادم نيست ،ولی مثل اين که يک جورھايی سربه
نيستش کردن.
سعيد – ولی شنيديم خيلی ھم طرفدار داشته...
من – جدی؟
سعيد – اين مرتيکه رو که میشناسيش آبجی؟!
من – منظورتون کيه؟
سعيد – میدونی آبجی ما واسه ھمين بابا کلی آدم کشتيم.
من – سعيد خان مواظب باشين؛ از اين حرفھا ميشه عليھتون استفاده کرد!
سعيد – برو آبجی ...اين مرتيکه ھمچين مغز خر به خورد ما داده بود
که...
من  -ولی شما که پدرتان...
سعيد – میخوای بيگی آبجی ما مادرزاد آدمکش بوديم؛ بابا ايو!k
من ... -
سعيد – من که گفتم شوور ننهام بود ،بابام نبود.
من – ببخشين...
سعيد – باشه آبجی ...فقط اينقدر تو حرفھام ندو و کومنتار نده!
من – او.کی...
سعيد – اون دفعه که ما رو فرستاد تھرون که اون پاسداره رو بزنيم...
من – شما میرفتين آدمکشی؟
سعيد – پس چی آبجی ...حاالمونو نيگا نکن ...ديگه پشم و پيلييامون
ريخته» ...اونوختا« خيلی شارژ بوديم آبجی...

١٢٠

سعيد – چرا دھنتو اينجوری میکونی آبجی؟
سعيد – نترس آبجی ...با شوما کاری نداريم ...حاال ديگه با ھيچکی کاری
نداريم...
سعيد – داشتيم میگفتيم...
سعيد – يارو با بچهاش تو ماشينش نيشسته بود ،زديم جلو بچهاش ناکارش
کرديم...
سعيد – نترس آبجی ...و kبه شوما کاری نداريم ...ديگه کسی نيست که
مغز خر بخوردمون بده ...اون موقعھا خب جوون بوديم...تر و فرزم
بوديم به والی علی آبجی...
من – من شنيدم شما خيلی ھم مصاحبه میکنين...
سعيد – میدونی آبجی ...از خدا که پنھون نيست ،از شما چه پنھون ما از
اون دنيامون خيلی میترسيم ...میترسيم ھيچکی نتونه شفيعمون بشه...
سعيد – واسه ھمينم دکون/موکونمونو بستيم و رفتيم زيارت و حاال حاجيت
يه پا حاجی شده...
من – جدی؟
سعيد – حاال باھاس به حاجيت بگی حاج آقا سعيد...
من – او.کی .حاج آقا برگرديم عقب؟
سعيد – کدوم عقب آبجی؛ ما ديگه دلمون از عقب/جلوکردن اين نوار
آشوب میشه ...
من – ولی ھنوز کافی نيست...
سعيد – چی میخوای بشنفی آبجی؛ که ما به حرف اين نامرد نالوطی آدم
میکشتيم؛ که آدمکشی اونوختا خيلی مزه داشت؛ که کلی ھم رفيق داشتيم
ک ه اونام نالوطيا اين کاره بودن؛ که خيال میکرديم جون آبجی يه پا
»قھرمانيم« که ھممونو اين ايکبيری مغز خر به خوردمون داده بود...
بسه ديگه ،ولمون کن آبجی ،جون آقات ولمون کن...
من – باشه ،فقط ھمين يک سوال...
سعيد – ديگه میخوايم بريم آبجی ،جون آقات بذار بريم ،بازم دلپيچه
گرفتيم ،داريم از درد جون به سر میشيم ،نيمیدونيم جواب خدا و امام
زمون و بقيه رو چی بديم ،آبجی ،تو رو ارواح خاک آقات ولمون کن...
من  -باشه مرسی از گفتگو ...پس تا بعد...
سعيد  -عزت زياد....
 ١٨فوريه ٢٠١٠ميالدی

١٢١

آخرين مشتری شيطان
تا ھمين چند روز پيش خيال میکردم که آخرين مشتری شيطان
منم که برايش ھورا میکشم و خودم را برايش لوس میکنم؛ برای ھمين
شيطانی که قدش بلند است و خودش ننر است و گاه بيمزه و ...وقتی چند
روز نيست ،دلش برايم تنگ میشود؛ آنقدر تنگ ،که وقتی برگشت ،سفت
و سخت بغلش میکنم .چه خوشمزه است در ميان بازوان مردانهاش گم
شدن و چه صفايی دارد ھماغوشی با شيطانی که اين ھمه »شيطان« است؛
اما المصب تازگیھا مشتری پيدا کرده و حساب/کتابھای مرا به ھم
ريخته است.
مشتری تازه »پررو پررو« ايميل میزند که بزنم به جدول؛
چون او جوانتر است و چون میخواھد خودش با »شيطان« باشد؛ چون
فقط اوست که »لياقت خوشبختی« را دارد؛ البته که »شيطان« جوابش
میکند؛ اما باز ھم زور میزند بين من و »شيطان« را به ھم بزند ،و در
اين ميان ،از غصهی شيطان سوءاستفاده کند و يک جورھايی از آب
گلآلود »کوسه ماھی« بگيرد.
شيطان اما »شيطان« را ھم درس میدھد .ھم دندانش خرگوشی
است و ھم چاک سينهاش حرف ندارد؛ ولی شيطان است و برای اين که
خودش را لوس کند؛ از مشتری تازهاش حرف میزند .بعد ھم میخندد که
حسودی ...قھری» ...میخوامت«...نه؛ چرا؛ اگر به اين راحتی است که
آدم يک رابطهی چھار ساله را آتش بزند و خودش را ارزان بفروشد ،به
مشتریای که نه نويسنده است و نه شاعر ،نه نقاش است و نه حتی
رقاص؛ و فقط از حسودی خودش را لوس کرده؛ ھمان بھتر که برود با
مشتری تازهاش ...و دست از سر من بردارد!
شيطان اما »شيطان« را ھم درس میدھد.
حاال چند روزی است که من برايش گذاشتهام تاقچه باال ،تا دلش
برايم تنگ شود و قدرم را بداند و بفھمد که يک فرقھايی بين دوغ و
دوشاب ھست؛ اما راستش دل تو دلم نيست...
 ٢٩مھرماه ١٣٨٩
 ٢١اکتبر  ٢٠١٠ميالدی

١٢٢

قيامت
قاضی آنجا نشسته است و دارد پروندهی ما را زير و رو میکند.
ما دوتايی مردهايم؛ در يک تصادف مردهايم .من زدهام به مھين و زيرش
گرفتهام و حاال ھر دومان دم در جھنميم .ھر کدام ھم يک پرونده داريم اين
ھوا؛ پروندهی مھين گندهتر است؛ خيلی گندهتر .مال من نقلی است؛ نقلی و
جمع و جور...
قاضی ھر دو مان را صدا میزند .اول پروندهی مھين را میدھد
دست منشی دادگاه که بخواند.
سيصد ھزار بار قورمه سبزی؛ صد ھزار بار سبزی پلوماھی
]مھين ماھی دوست ندارد[  ٣۴ھزار بار مسمی بادمجان...ھفتاد ھزار
عروسی ...نود ھزار و دويست جشن تولد ...ھشتاد ھزار و ھفتصد کيک
تولد ...يک ميليون بار ختم مردم ...دويست ھزار بار عزاداری ...سيصد
و پنجاه ھزار بار غيبت ...ھفتصد و ھشتاد و دوھزار نوع دروغ...
پروندهی من پر است از خالی؛ نه کوفته برنجی توش ھست و نه
خورش فسنجان ...اتھامم نود و سه ھزار بار خوابيدن با کتاب ِ باز است؛
کتاب نبايد بیخواننده بماند ...بقيهاش شامل پارتیبازی میشود...
من جھنمیام؛ مھين نه!
 ٢۴امرداد ماه ١٣٨٩
 ١۵اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٢٣

آن مرد عکس مرا دارد
زنی که با من بود ،تند و تند حرف میزد و من بايد تند و تند
حرفھايش را میشنيدم .چه میگفت؛ يادم نيست .البد چيز مھمی نمیگفت
که يادم نيست .اگر مھم بود ،حتما يادم میماند.
حرفھايش مثل جويدن کاه بودند؛ يا نشخوار سقزی.
ھمين بين مردی صدايم میکند .اين ،بار دوم است که صدايم
میکند .آن بار ھم تنھا نبودم .میخواھد با من حرف بزند .زن را میگذارم
و میروم ببينم چه میگويد!
صدای قشنگی دارد و عطری و ...در دستش عکسی از من
است؛ عکسی که خودم ندارمش.
چشمم را میبندم و صورتم را نزديکش میبرم.
آن زن ھنوز منتظر است .نمیخواھم بروم بگويم برود .وقت
ندارم .آدم اينجور وقتھا که وقت ندارد؛ وقت کم میآورد.
سرم را باال میگيرم تا به چھرهاش نزديکتر شوم .کاپشنی
چرمی پوشيده ،شالگردنی ،و کالهکپی قشنگی که خيلی قشنگش کردهاند.
سرم را میگيرم باال؛ باالتر تا درست زير چانهاش .خودش را خم میکند.
وقت ندارم به »زن« بگويم برو ،برو کار دارم؛ حاال وقت اين
حرفھا نيست .کسی که آنقدر مرا خواسته که عکسم را دارد؛ حتما مرد
جالبی است.
ھنوز خيلی خم نشده ،تا لبم را به لبش برسانم...
آخ ...پس چرا میخواستی با من حرف بزنی؟
زن ھمراه نگاھمان میکند.
 ٢۴امرداد ماه ١٣٨٩
 ١۵اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٢٤

خانم سروان حميدی
بابا از حميدی خوشش نمیآمد .چند بار شنيدم که مسخرهاش
میکرد .من ھنوز مدرسه میرف تم .حميدی بيست و پنج سالی داشت.
خوشقيافه بود و بلندباال ،مخصوصا با آن فرنج/شلوار آبی نفتی نيروی
ھوايی کلی تو دل برو بود .تازه مھری و فريده قرار گذاشته بودند تورش
بزنند ،ولی تير ھر دوشان به سنگ خورده بود .حميدی نه مھری تپل
خوشخنده را تحويل گرفته بود و نه فريدهی دراز الغر مردنی را که
بيشتر به درد دزدی میخورد ،تا صفا کردن؛ از بس که دراز بود .من
اسمش را گذاشته بودم »نردبون دزدا« که حرصش را درمیآورد.
يک بار که دو تا از ھم دورهایھای بابا آمدند عيد ديدنی خانهی
ما ،موقع رفتنشان شنيدم که پشت سر حميدی حرف میزدند .پشت سر
خودش که نه ،پشت سر زنش صفحه میگذاشتند.
خانم حميدی زن قشنگی بود ،شيک میپوشيد .البته به بلندی
ھمسرش نبود ،ولی کفشھای پاشنه بلندش کمکش میکردند .خودش معلم
ما بود و من از نزديک چند تا چين کوچولو را گوشهی چشمھای عسلی
خوشحالتش ديده بودم .به نظرم از حميدی بزرگتر بود؛ دست باال چھل يا
چھل و پنج سالی داشت؛ ولی خيلی به ھم میآمدند.
بابا نمیدانست حميدی چه چيز زنش را دوست دارد؟!
بعد میخنديد که حميدی گفته ،زنش ،ھمه چيزش است ،ھم
مادرش ،ھم ھمسرش ،ھم دوستش و ...آنقدر دوستش دارد که حاضر
نيست يک تار موی نازنينش را با خوشگلترين زن دنيا عوض کند.
بعدھا فھميدم دوست داشتن شناسنامه الزم ندارد!
 ١۶امرداد ماه ١٣٨٩
 ٧اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٢٥

عکس محمد
عکس محمد ھم مصيبتی شده بود .بازجو ھمه جا دنبالم بود که
عکس را کجا گذاشتهام؛ میدانستم ،ولی مھم نبود.
تقی که حاال يکپا بازجو شده بود ،عکس کوچکی از محمد داشت
که قد بليط اتوبوس بود .عکس من اما گنده بود که آن را توی پاگرد خانه،
پشت در پشتبام ،توی انباری جا گذاشته بودم و يادم رفته بود .بازجو
میپرسيد» :خب ،باالخره کی عکس را میآوری؟«
ھمهی اتفاقات وقتی افتاد که میخواستم از راه پلهھا بروم باال.
جايی آتش گرفته بود و چند تا پسربچه کمک میخواستند تا آتش را
خاموش کنند .آتش وسط خيابان بود و من بايد آتش را دور میزدم ،تا
زودتر عکس را برای بازجو ببرم؛ ولی اگر بچهھا میسوختند ،چی؟
برگشتم تا آبی بر آتش بپاشم .بازجوھا نشسته بودند منتظر که
چادرنماز به سر وارد صف نماز شوم .من چادر نداشتم .برھنه بودم و از
اين که آنھا برھنهام ببينند ،نمیترسيدم.
ھمه بازجو شده بودند .من تنھا کسی بودم که »ھنوز« بازجو
نبودم .بازجويی شش مرحله داشت و من بايد قدم به قدم راه را طی
میکردم.
برای زنھا سختتر بود .آنھا راحت بودند .ھمين که آستينشان
بلند بود و ريششان کثيف و نتراشيده ،کفايت میکرد .آن آتش را ھم عرق
تن بازجوھا روشن کرده بود که داشت پسربچهھا را میسوزاند.
من ،ھم بايد عکس را تحويل میدادم ،ھم چادرنماز سرم
میکردم ،ھم میزدم زير ھر چه پيش از آن کرده بودم .اما مھم نبود .خب
ھمه میدانند که تو زندان حلوا خير نمیکنند؛ شلهزرد ھم نمیدھند.
تمام کارشان اين بود که زورکی نمازخوانم کنند .نماز خواندنشان
کلی آداب و رسوم داشت که بلد نبودم.
برھنه بودم و داشتم از پلهھا میرفتم باال .آنھا توی راهپله ايستاده
بودند و من انگار که داشتم از آنھا سان میديدم .ھر چه باالتر میرفتم،
بازجوھا زشتتر میشدند؛ آتش ھم سوزانتر.
خيلی مانده بود به پلهی آخر برسم .داشتم »شير يا خط« میکردم
که باالتر بروم يا نه؟!

١٢٦

چادر مرا زشت میکرد؛ زشت و بدترکيب .بیچادر قشنگتر
بودم .وقتی فھميدم میخواھند زشتم کنند ،ديگر پام جلو نمیرفت.
نمیخواستم »به قيمت رضايت محمد« ھم چادر سرم کنم.
چادر که سرم میکردم ،بدبختی شروع میشد .ھمانجا که
نمیماندند؛ ھی پيش میآمدند؛ ھی زنجير میبستند.
بد نبود تو ھمان پلهی اول معطل بمانند.
خورد.
عکس محمد آن باال توی پاگرد ،پشت در پشتبام خاک می َ
من اين پائين ايستادهام ،با مشتی آب تا آتش جان بچهھا را خاموش کنم.
عکس تقی قد بليط اتوبوس است و مسئوليتش کمتر از من که يک
عکس گندهی پالستيکی از محمد داشتم که داشت توی پاگرد ،روی
آشغالھا خاک میخورد.
 ٢۴امرداد ماه ١٣٨٩
 ١۵اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٢٧

گردن بند کارتيه
شب از نيمه گذشته است .فروشگاهھا بستهاند و باران دلپذيری
نمنمک به شيشهی اتومبيلش میزند که ھوايیاش میکند .اتومبيل را به
محوطهی پمب بنزينی میکشاند و چند ليتری بنزين میزند که فردا را
راحت باشد .حتما مرجان خوابيده است .اين وقت شب که بيدار نمیماند.
آن وقتھا که تازه بودند و ھنوز ھمديگر را دوست داشتند؛ تا ساعت يک
و نيم و گاه تا دو و نيم صبح منتظرش میماند .حاال ساعت ده شب میرود
و میخوابد و عين خيالش ھم نيست که مردی ،نيمه شب ،خسته و مرده از
راه میرسد و منتظر است که با بوسهای به پيشوازش بروند .فنجانی چای
يا جرعهای شراب برايش سرو کنند .حاال کجاست آن سالھای خوب که
انگار قرنھاست گذشتهاند.
با اين ھمه دوستش دارد .از ھمان پمب بنزين يک بسته شکالت
»مرسی« میخرد و باالی سرش میگذارد .رويش مینويسد:
»برای تو که ھميشه برای من بودهای ...کاش باز ھم باشی!«
و اشک چشمان سبزش را پر میکند .پس از پانزده سال با ھم
بودن ،انتظار زيادی است که دوستت داشته باشند؟
دوستت دارد؛ و اگر مريضیھا و گرفتاریھا بگذارند ،دلش لک
میزند که منتظرت باشد و از ھمان پشت در بغلت کند و بکشاندت روی
تخت .بعد تکه تکه لباست را درآورد.
آه ...تنھايی چه بد است؛ در کنار تو و تنھا و بدون تو و با تو و
بیتو و دل نکندن از تو و دوست داشتن تو و تو که عادت کردهای و من
که عادت نمیکنم به دوست داشتن ...نه دوست داشتن عادت نمیشود.
میخواھد ھميشه تازه باشد.
بستهی شکالت را باالی سرش میگذارد و میرود .اما بيدار
است .دارد حرف میزند .حرف ھديهی کوچولوی تو را میزند و بعد
عصبانی تلفن را قطع میکند .تا دوش میگيری پشت در حمام قدمرو
میرود و بعد ھم داد و بيداد ...نيمه شب است .به سکوت دعوتش ميکنی.
میبوسدت چه گرم مثل ھمان سالھا که با تمام وجودش عطر وجودت را
به درون میکشيد.

١٢٨

میخندد که زنک میگويد:
»من اگر جای تو بودم و برايم فقط شکالت آورده بود ،میزدم
توی سرش ...مرد بايد با گردن بند کارتيه به خانه بيايد!«
حاال درست ھمان روزھاست .ش کالت را تکهتکه در دھانش
میگذارد و از دھانش میقاپد .گردن بند کارتيه که عشق نمیشود .عشق
ھمان است که منتظرش میمانی تا بيايد ،تا يک و نيم صبح ،تا دو و نيم
صبح ،تا خود صبح اگر دير کرد و اگر کار داشت ...ھميشه منتظرش
میمانی.
اشک چشمان قشنگش را پر میکند.
 ٢۴امرداد ماه ١٣٨٩
 ١۵اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٢٩

قتل من!
زن ،سومیشان بود .دوتای اولی ھم میخواستند مرا بکشند .اين
يکی رولور داشت .از سمت راست کشيدش بيرون که» :برگرد!«
نمیشنيدم .خواستم برگردم ببينم چه میگويد ،ولی نشد .کارم با
لبخوانی گذشته بود ،و حاال داشتم میمردم؛ نه؛ داشت مرا میکشت و
نمیفھميدم؛ نه؛ نمیشنيدم چه میگويد.
میخواستم برگردم ،ولی محکم با قنداق تفنگش زد پس کلهام و
مجبورم کرد دستھايم را پشت سرم بگذارم و تکان نخورم .وحشتناک
بود .مردن ،آن ھم با گوشھای کر...
پيش از اين ،دو مرد ديگر ھم میخواستند مرا بکشند .يکیشان با
اتومبيل آمده بود در خانهام .ايستاد .بعد حس کردم خطرناک میشود.
دويدم توی خانه و سعی کردم در گاراژ را ببندم .در از اين درھای قديمی
تابدار بود که میخواستم ببندمش؛ خانه و در ھر دو کھنه بودند.
در را بستم و برگشتم ،مرد اما خودش را انداخت الی در که
بيايد تو ...آن يکی را يادم نيست .ھمه در يک شب ...ھنوز داشتم
میلرزيدم .به خودم فحش دادم که المصب کر ...بعد با خودم گفتم» :اگر
اين سمعک کوفتی تو گوشت بود ،شايد میشنيدی چه میگويد!«
اما اگر سمعک ھم داشتم ،ھنگام خواب درش میآوردم و کر
میخوابيدم ...نه؟!
 ١٩امرداد ماه ١٣٨٩
 ١٠اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٣٠

حال مرقدتان چطور است؟
بدجنسی از اين بيشتر نمیشد .مھران با يک اشتباه لپی ]با
تعويض عوضی »ع« و »ر«[ دلش را سوزانده بود .حاال ديگر مھندس
عيسويان نيست تا بشود حال و احوالش را با آن احوالپرسیھا پرسيد!
مھران میخواست مودب باشد .ھفتهای يکی/دو بار زنگ میزد
و احوال »مرقد« عيسويان را میپرسيد .يک طرف درد »بواسير« بود و
يک طرف احوالپرسیھای بیمزهی مھران که باالخره کار دستش داد.
ھزار بار گفته بود که» :آقا جان ،شما نمیفھميد؛ شما فارسی بلد
نيستيد؛ شما کلمه را درست ادا نمیکنيد!«
اما مھران متوجه نمیشد .نمیکرد از يک بندهی خدايی بپرسد که
چرا ھروقت به عيسويان زنگ میزند؛ طفلک از ديکتهاش ايراد میگيرد!
دست آخر عيسويان شھيد درد »ماتحت« شد و رفت زير ھمان
»مرقد« و گنبد و بارگاھش خوابيد!
َ
از ھمهی داستان فقط خندهای ماند به آن اشتباه لپی کمدی...
 ٢۴شھريور ماه ١٣٨٩
 ١۴سپتامبر ٢٠١٠ميالدی

١٣١

نامهای به جناب الرھبر ابوالھول!

الحضرت الجناب المستطاب اآلقای الرھبر الدامت الذلت!
خدمت مبارکتان عرض شود که چندی پيش نامهی سر و ته
گشادی برايتان مرقوم داشتم و آنجا از جنابعالی درخواست نمودم که خيلی
خيلی مواظب اسالم عزيزمان باشيد و ھمينطور مواظب حقوق بازنشستگی
ما از وطن در رفتهھا و مراقبت فرمائيد که اگر زيادی خودتان را لوس
کنيد ،دين و ايمان و حقوق بازنشستگی ھمهی ما را به باد خواھيد داد...
يادتان ھست؟
کپی نامه را به پيوست دوباره خدمتتان با پست الکترونيکی
میفرستم ]شايد فراموش فرموده باشيد[ و متن نامه را ھم »سرگشاده« در
سايت غير خبری »چيز .اينفو« به زيور انتشار میآرايم ]يعنی منتشر
میکنم[ تا ھمهی آنھايی که آنجا زير »عريضه«ی بنده »کومنتار« داده و
خودشان را لوس کردهاند ،از رو بروند؛ رو که نيست ،سنگ پای قزوين
است.
عرض شود که حضرت عاليجناب رھبر ھمه جای جھان اسالم و
کفار و مشرکين و بقيه kھا ،بنده رو راست برای جنابعالی نوشتم که
اسالم ما و کتاب ما ختم علم و معرفت جھانی است و ھيچ دانشی تاکنون
نتوانسته است خدشهای بر اين کتاب آسمانی وارد کند و با اين که حقير
چند سالی ]جھت استفاده از بريز و بپاشھای حاميان ِ مثال »روشنگری«[
چند صد کيلو چرت و پرت و مزخرف نوشتهام ،به اين وسيله رسما ،عمال
و علنا از پيشگاه مبارک جنابعالی و دولت مورد تائيدتان پوزش میطلبم،
چون اھالی »روشنگری« ديگر کسی را ندارند که برای اينگونه چرنديات
امثال فدوی بسلفد و چاکران را از نعمات اين جھان دون فانی بھرهمند
سازد؛ بنا بر اين تجربهی شخصيه ،اينجانب مجددا روی به درگاه مبارک
عاليجناب آوردهام ،چون از خدا که پنھان نيست ،از شما چه پنھان ،پس از
آن ھمه تکرار مکررات ،کفگيرم به ته ديگ خورده است و ديگر نمیتوانم
چرت و پرت بر عليه اسالم عزيز و روحانيون مبارز و دولت امام زمان
جناب آقای دکتر »چيز« از نوک قلم خودنويس »پارکر«م به کراوات

١٣٢

»ايو سن لورن«ام سرازير کنم و خسرالدنيا واآلخرت گردم ]راستش آخر
عمری بدجوری از احتمال استعمال نيمسوزھای آنچنانی در جھان باقی
متوحش ھستم[ که يکدفعه ببينم پس از تعويض سفرای »سبز« و جانشين
شدن سفرای »قرمز« به جای ايشان ،در سفارتخانهھای دولت فخيمهی
جمھوری اسالمی ،اسمم از دفتر بيت مبارک جنابعالی خط بخورد و بروم
زورگی در ليست »ولتر«ھا و »دانته«ھا و آنجا بربخورم.
عرض شود که حتما حضرتعالی مستظھر ھستيد که علم و
دانش جھانی ھر چقدر ھم که پيشرفت کند ،اعوذ با wو نعوذ با wھرگز
نمیتوانند به مسائل مھمهی توضيح المسائل جنابعالی و علوم مبارکهی
حضرتعالی خدشهای وارد بياورند ]گور پدر آقای منتظری که شما را
مرجع نمیدانست[ مخصوصا در ابواب شيشهھای خالی و پر»نوشابه« و
انواع »باتوم«ھای فلزی و چوبی و ميخدار و سيخدار؛ بنده ھمينجا
محترما خدمتتان عرض میکنم که تمام زور و توان خود را به کار خواھم
برد که اسالم عزيز جنابعالی را در يک فرصت طاليی در دو کيلو کتاب
بعدیام درست و حسابی به منصهی ظھور برسانم و در باب دنائت مثال
»روشنگران« چند کيلوی ديگر افاضه صادر فرمايم ]ھرچند که در اين
سن و سال ديگر موش از کونم بلغور میکشد[ اميدوارم نرخ بيت
حضرتتان برای افاضات کيلويی اين حقير از نرخ اين مثال »روشنگران«
معلون ]ببخشيد ملعون[ کمتر نباشد خداوکيلی؟!
حتما مستظھر ھستيد که آن آتشی که در ايران درگرفته است،
میخواھد بنيان شما و ھواداران شما و اسالم عزيزتان را بر باد دھد؛ پس
ھيھات ھيھات که از استعمال بعضی اسباب در زندانھای استاندارد و
غيراستانداردتان کوتاه بيائيد و از استعمال بعضی ابزارھای ويژه
چشمپوشی بفرمائيد ،که ريشهی اسالم و مسلمين و به ويژه ريش و ريشهی
تشيع به ھمين ابزار ويژه گره خورده است و استعمال بيش از اندازه از
اين »چيز«ھا ،کل سرمايهی ديانت عزيزتان را بر باد خواھد داد و حقوق
بازنشستگی و اعطايیھای حضرتتان به اينجانبان را نيز ھمينطور؛ خاصه
اين که يکی از ھمان اھالی »عمامه« تا آخرش ايستاده است که خشتک
جنابعالی و اعوان و انصارتان را به سرتان بکشد ،به ھمين دليل و
ھزاران دليل بیمنطق ديگر و البته معاالسف ،معترضه به عرض
مبارکتان میرسانم که الحذر از کوتاه آمدن از »چيز«ھای استاندارد و
غيراستاندارد و اين حرفھا ]راستش دلم خيلی برای حاج آقا سعيد امامی
میسوزد[ چرا که اسالم در ھمهی اين  ١۴٠٠سال تنھا با ھمين اسباب
بوده است که به ممالک ديگر داخل شده و به ھيچ وجه ھم خارج شدنی

١٣٣

نيست ،و اصال و ابدا خيال ندارد از منطقهی ممنوعهی »چيز« ديگران
خارج شده ،به حيطهھای قديمیاش عقب نشينی نمايد] .ببخشيد که در يک
پاراگراف ،دوگونه پند و اندرز متقاطع خدمتتان عرض شد[ بنابراين به
عنوان يکی از سربازان وفادار اسالم راستين و ناب محمدی و صفوی و
علوی و »ھمه با ھم« حضرت امام راحل ،زحمت kعليه ،از محضر
مبارک حضرتتان استدعا و استفتاء دارم که خداوکيلی بنيان اين نامردان و
به ويژه اين زنانی را که مدعی کلمهی ملعونهی »آزادی و حقوق برابر و
حقوق بشر« ھستند ،از دم حسابرسی فرمائيد؛ يا بفرمائيد حسابشان را
برسند؛ واال که تئوری حقير نادرست از کار میآيد و ديگر ھيچ تنابندهای
برای افاضات فدوی تره و شنبليله ھم خرد نخواھد کرد.
باز ھم تاکيدا به عرض مبارک جنابتان میرسانم که حفظ
»بيضهی اسالم« و حکومت اسالمی و مومنين لباس شخصی و نظامی از
اھم واجبات است؛ کون لق نواميس و آبرو و حيثيت و زندگی ملت لعنتk
عليه...
درود بر شما
زنده باد استاندارد و غيراستاندارد
زنده و پاينده باد موتورسواران علنی و غيرعلنی در ھمه جا و »ھمه
باھم«!
زياده عرضی نيست ،باقی بقايتان!
االحقر پروفسور ابن ولتر زادهی نيچه نيای پور دانته
 ١١آوريل  ٢٠١٠ميالدی
پيوست :جسارتا چند فقره کتاب االحقر ھم ضميمهی نامهی سر و ته گشاد حقير خدمت
مبارکتان ارسال میشود.

١٣٤

کالس اکابر برای »ما«
ما ،ضمير اول شخص مفرد است .من ،ضمير اول شخص جمع
است .نگو »ما« وگرنه توی سرت میزنم که چرا به جای »من« حرف
میزنی .نگو »ما« چون از بس گفتهای »ما« من ديگر ھويتم را گم
کردهام .نگو »ما« چون من ھم برای خودم آدمم ،عقل و شعور دارم و
میتوانم حرف خودم را بزنم» .ما« ضمير اول شخص جمع است .من و
تو با ھم زورکی جمع شدهايم .من ھيچ تشابھی با تو ندارم که بتوانم با تو
»ما« بشوم .ترجيح میدھم نشسته و ايستاده »خودم« باشم .ھمان »من«
مرا بس است ،چون تا حاال در جمع و »ما« حقم را »مالخور« کردهای.
اينجا کالس اکابر است؛ کالس اکابر برای خرسھای گنده است.
اينجا کالس اول اکابر برای خرسھای گندهی دکتر/مھندس است .اينجا
کالس اول اکابر برای گندهھای بچه مانده است .اينجا مدرسهی موشھای
کور است که بعد از اين ھمه سال ھنوز فرق بين »من« و »ما« را
نمیفھمند.
آقا معلم ھم فرق من و ما را نمیداند .شاگردھا ياد گرفتهاند که
بگويند» :آقا ما انشامان را نوشتهايم .آقا ما مريض بوديم .آقا ما ننهمان
رفته بودند حمام ،بچه را داده بودند ما نگه داريم«.
آقا معلم بلد نيست برای بچهھا فرق بين »من« و »ما« را
توضيح بدھد .ھمين بچهھا که بزرگ میشوند ]اگر بزرگ شوند[ ھميشه به
جای بقيه حرف میزنند؛ به جای بقيه رای میدھند؛ به جای بقيه نفس
میکشند و ھمه چيز »من« را مالخور میکنند.
من از آقا معلمی که بلد نيست ضمير اول شخص مفرد را به
دانش آموزان سبيل کلفتش ياد بدھد ،بدم میآيد.
من از ھمهی آنھايی که فرق بين »من« و »ما« را نمیدانند،
بدم میآيد .تو کالس اکابر گندهھا ھمه ياد میگيرند که به جای بقيه حرف
بزنند .ياد میگيرند که با استفاده از کلمهی »ما« راحتتر میشود حق
بقيه را خورد؛ مخصوصا اگر اکابریھا »آقا« باشند و بخواھند زنانشان
ھم به ھمانھايی »رای« بدھند که اينھا دوست دارند.

١٣٥

من از مردھايی که به جای زنشان فکر میکنند ،بدم میآيد .من
از روسايی که به جای کارمندانشان تصميم میگيرند ،بدم میآيد .من از
»رھبر«انی که ھمه جا خودشان را »ما« جا میزنند ،بدم میآيد.
من دوست دارم خودم باشم .دوست دارم خودم حرف خودم را
بزنم .دوست دارم با ھيچکس ما نشوم ،چون اين »ما« يعنی »آنھا« و
»آنھا« با اين »ما گفتنشان« ھمه چيز »من« را مالخور میکنند؛ حتی
اگر »آن« را به آنھا »ھبه« نکرده باشم!
چه سخت است تفھيم تفاوت »من« و »ما« به بعضیھا!
اول بھمنماه ١٣٨٩
 ٢١ژانويه  ٢٠١١ميالدی

١٣٦

مثل ھمان روزھا
درست مثل ھمان روزھاست؛ پررو و معصوم .آنچنان خطا
میکند که دلت برايش میسوزد .و حاال پس از چند سال دوباره آمده است
اينجا .انگار نه انگار که آن ھمه سال گذشته است و حاال ھر کدام طوق
لعنت يکی را به گردن داريم .در را باز کرده و آمده است اينجا و دارد
لخت مادرزاد راه میرود؛ کيک و گل ھم آورده است.
از ھمان پشت در فھميدم که آمده است؛ مثل ھمان روزھا؛ مثل
ھمان روزھايی که وقتی میديدمش ،قلبم از جا کنده میشد .انگار خفقان
میگرفتم و ...حاال دوباره ھمان طور لخت و عور توی آپارتمان من
قدمرو میرود .گويا جای مرا روی تختم ھم خالی کرده؛ چون تخت را به
ھم ريخته است.
من که رسيدم ،آبجوی تگریای را با شيشه سرمیکشيد؛ درست
مثل ھمان روزھا؛ مثل ھمان سالھا.
تا ديدمش ،گفتم» :االن مرد میآيد«.
گفت» :ببخش!« و رفت که لباسش را بپوشد.
نمیدانم نمیدانست که مرد ديگری با من ھست ،يا میدانست و
خودش را به کوچهی علی چپ میزد؟!
فقط توانستم وادارش کنم لباسش را بپوشد و از خانه برود .گفتم
در کافهی سر گذر بنشيند ،تا بيايم .حوصلهی توضيح دادن نداشتم .کاری
نکرده بودم .ديگر حتی دوستش ھم نداشتم؛ ديگر قلبم تند نمیزد؛ ديگر
داغ نمیکردم .ديگر بدنش وسوسهام نمیکرد؛ ھر چند که ھنوز ھم
وسوسهانگيز بود؛ نه؛ خيلی فرق نکرده بود.
ھنوز خوشتيپ بود؛ ولی آدمھا عوض میشوند؛ احساس آدمھا
عوض میشود .اگر قرار بود مثل ھمان روزھا عاشقش باشم ،تا حاال صد
بار سکته کرده بودم.
با اين ھمه بدم نمیآمد قھوهای با او بنوشم .پارسال تولدم را
تبريک گفته بود .امسال والنتاين را؛ تازه عذر ھم خواسته بود که نبود و
کار داشت و بايد میبخشيدمش که دير کرده بود.

١٣٧

پررو و معصوم؛ مثل ھمان روزھا .پررو و معصوم ،و مطمئن
از اين که ھيچکس نيست که نتواند دوستش بدارد و فقط کافی است که خم
شود و دلھای عاشق را از زير پايش جمع کند و کناری بگذارد ،تا راھش
باز شود .اه ...پررو...
کمی معطلش میکنم ،ولی انگار نه انگار .ھر کاری بکنم فرقی
نمیکند .رفتارش فرقی نکرده است .اما ديگر دوستش نداشتم .ديگر مثل
آن روزھا دوستش ندارم ،ولی از اين که بيادم ھست ،خوشحالم.
عشقھای قديمی خيلی ھم بد نيستند .فقط قلب من ديگر از جايش
نمیجھد .نه ...من ديگر آن دخترک آن سالھا نيستم ...حيف...
 ١٢اسفند ١٣٨٩
سوم ماه مارس  ٢٠١١ميالدی

١٣٨

ھيچکدام شما نبوديد!
»ھيچکدام شما نبوديد .ھيچکدام را که پيدا کردم ،شما نبوديد .شما
سالھاست گم شدهايد و من نمیدانم کجا ھستيد؛ حاال ھم که اتفاقی شما را
پيدا کردهام ،باور نمیکنم که خودتان باشيد.
»سالھا پيش شما را پيدا کردم؛ سالھا پيش شما بوديد ،بعد يکباره
ھمه چيز به ھم ريخت و شما رفتيد و ديگر پيداتان نشد.
نمیدانم چه شد؟ من رفته بودم سربازی و وقتی برگشتم ،شما
ديگر نبوديد .شما را برده بودند .شما را داده بودند به مردی شکم گنده که
»مردک« صدايش میکرديم و میخنديديم؛ يادتان ھست؟ ولی ھمان مرد
شما را برد .انگار اجبارا شوھرتان دادند .من تمام پانزده روز تا عقد
کنانتان را در دانشکده منتظرتان ماندم ،ولی نيامديد .انگار خيلی سرتان
شلوغ بود .بعدھا که ديگر مادر شده بوديد ،به ديدنتان آمدم .يادتان ھست؟
شما چادر به سر داشتيد و کودکی چند ماھه در آغوشتان بود و آن مرد ،آن
مرد با داس و تفنگش ايستاده بود دم در خانهتان که کيک و گلدان ما را
حرام کند؛ حرام کرد ،يادتان ھست؛ اصال يادتان مانده است؟!
»چرا خاطرات من و شما اين ھمه درھم و برھم ھستند؟ چرا
ھرچه را من يادم ھست ،شما فراموش کردهايد؛ و حاال شما از چيزھايی
ياد میکنيد که من ديگر يادم نيست؟!
»من ھنوز چھرهی آن مرد را به ياد دارم .با اين که ھميشه دلم
میخواست در زندگیتان موفق باشيد ،اما نمیدانم چرا در تصورم
نمیگنجيد که بتوانيد با او خوشبخت باشيد .ولی شما انتخابتان را کرده
بوديد؛ يا برايتان انتخاب کرده بودند؛ نمیدانم.
»آدرستان را به سختی پيدا کردم .آدرستان را خيلی سخت پيدا
کردم .کلی به »تکاپو« افتادم که آدرستان را پيدا کنم ،ولی کسی به تلفنھا
و فاکسم جواب نداد .باور کنيد؛ بيخود نيست که اين ھمه تاخير دارم.
تاخيرم دست خودم نيست .ديروز ھم که تلفن کردم ،آقايی گوشی را
برداشت که به زبان ديگری حرف میزد.
»راستی شما کجا ھستيد؟ چرا ساعت سه بعد از ظھر برای شما
آنقدر دير است که رفتهايد و خوابيدهايد؟ مگر شما کجا ھستيد؟ چرا شما
مثل ھيچکس نيستيد؟ چرا ھيچکس مثل شما نيست و چرا شما اين ھمه وقت
و عمر مرا اشغال کردهايد؟ خودتان ھم نمیدانيد؟!

١٣٩

»شما با ديگران فرق داريد ،وقتی کسی شما را شناخت ،ديگر
نمیتواند فراموشتان کند .اگر شما ھم جای من بوديد ،ھيچگاه خودتان را
فراموش نمیکرديد .بیآاليشی شما نمونه است .من در زندگیام کسی را
اينگونه بیآاليش نديده ام .برای ھمين ھم برايتان مینويسم که ھمهی آنھا
را که پيدا کردم ،ھيچکدام شما نبوديد.
»حاال شما را پيدا کردهام؛ اما چرا دوست نداريد با من حرف
بزنيد؛ نمیدانم چه انتظاری از من داريد؛ نمیدانيد که سالھا از آن سالھا
گذشته است و من ھم برای خودم زندگیای ساختهام که دوست ندارم به ھم
بخورد .نه اين که شما به ھمش بزنيد ،نه؛ ولی راستش اگر من شما را
دوباره ببينم ،يعنی اگر شما به امريکا بياييد و يا من مثال آنجا بيايم ،فکر
میکنم ھم زندگی من از ھم میپاشد و ھم زندگی شما .میدانيد؛ آخر ھر
کدام ِ ما باالخره کلبهای برای خودمان ساختهايم .حتما خواھيد گفت که شما
سالھا ...سالھای سال فکر کردهايد که شايد با من خوشبخت میشديد...
میدانيد؛ گشتم شايد در بين کسانی که شما دوستشان داشتهايد ،خودم را پيدا
کنم؛ ولی اصال اينطور نبود .انگار شما ھمه را سر کار گذاشته ايد .کدام
مردان؟ شما ھمه را به مضحکه گرفتهايد .نکند مرا نيز...
»چه بنويسم؟ من اصال دوست ندارم روزی بشنوم که شما...
خب ...میدانيد اين کار مثل اعتياد است .بله آن خانم اسمش؛ ولی باور
کنيد ھيچکس شما نمیشويد .شما آن زمانھا خيلی جوان بوديد .چه کسی
فکر میکرد که چنين سرنوشتی پيدا کنيد.
»ناراحت نشويد .خب زندگی است ديگر .بله؛ ھمسری ھست؛
ولی او خبر ندارد .بله گاه ،ببخشيد ،شايد بھتر است که ديگر مزاحمتان
نشوم .انگار دوست نداريد مزاحمتان بشوم .شايد اگر با من بوديد ،يعنی
من و شما با ھم بوديم ،يا مثال با ھم زندگی میکرديم ،شايد از دستم
ناراحت میشديد .شايد آنطور که آن »مردک« را برای ھرزگیاش ،به
قول خودتان ،گذاشتيد و رفتيد ،مرا ھم؛ باشد ،ديگر به شما زنگ نمیزنم؛
ديگر مزاحمتان نمیشوم؛ ولی باور کنيد شما تصوير بدی از من داريد،
دست من نيست .زندگی اين گونه ...او.کی ....او.کی ...فقط خواستم بگويم
که گاه خاطرهھا با ھم ،درھم میشوند .خاطرهی آدمھای ديگر و حتما شما
از اين موضوع ناراحتيد ...او.کی ،ببخشيد ،ديگر مزاحمتان نمیشوم«...
 ۵نوامبر  ٢٠٠٩ميالدی

١٤٠

نوکر با شوفر!
وای فاطی جون ...نمیدونی چه نازه ...يک پورشه داره ،اين
ھوا ...آدم حظ میکنه ...گفتم که خيلی ماھه ...ماشينوشو با شوفرش
میفرسته دنبالم ...وای ...تو رو خدا اگه مرد اينه که مردھای ديگه بايد
برن بميرن ...وای نگو ...خب ...آره ...سنش يه خورده از من بيشتره...
آره ...بيست سال ...ولی عوضش نمیدونی چه خونهای داره ....وای...
خيلی ماھه ...قرار شده اگه ايران مونديم ،ھرسال بيارتم خارج ،اگرم
خارج رفتيم ،ھرسال بيارتم ايران...خب ...ھمه که از اين شانسھا
نميارن...منم از بس نذر و نياز کردم ،خدا اين شوھر نازو گذاشت تو
دامنم ...وای چه حرفھا ...نه بابا ...خب ...کار مرد ھمينه ديگه ...بايد
پول داشته باشه ...بايد پول خرج کنه ...اصال وظيفهی مردا ھمينه ...چی؟
نه ...نه بابا ...بگذار بياد کارشو بکنه ،بره ...خب بعدش ھزارتا بھم ميده
ميرم حسابی صفا میکنم ...وا ...چرا؟ مگه خرم برم کار کنم؟ مرد بايد
کار کنه ...زن بايد خرج کنه ...البته داشتن ھمين نوکر ...ببخش شوھر
لياقت میخواد ...ھمه که لياقت ندارن ...خيلیھا ھستن که خودشونو
ارزون ميفروشن ...من خودمو گرون میفروشم ...خيلی گرون ...يک
مرد با پورشه ...با نوکر ...با شوفر ...با شرکت ...مردی که پولش از
پارو باال ميره ...خب مثال ھمين زری ...زری رو که میشناسی ...رفته
با اون مرده عروسی کرده ...ميگه مرد بايد جوون باشه ...خوشگل
باشه ...ميگه خودش پول درمياره ...انگار جاشون عوض شده...زری شده
مرد ،شوھره شده زن ...آره مرده فقط جوونه ...مثل اين که بدک نيست...
ميگه نمیدونی چه ھيکلی داره ...منم گفتم زن حسابی ...چرا اينقدر
خودتو ارزون ميفروشی ...کلی بدش اومد ...از مردای سن باال ھم
خوشش نمياد ...باورت ميشه؟ ...اين ھمه مرد ناز ايرانی ھست ...با
پورشه ...با چند تا شرکت ...با نوکر ...با شوفر ...اونوقت اين بدبخت...
گفتم ...و kگفتم ...گفتم تو لياقتت خيلی بيشتر از اينھاست ...آره
عزيزم ...فکر کنم ھمين روزھا بياد خواستگاريم ...بعدشم صفا ...خب
فدات شم ...میبوسمت ...عروسيم حتما بيايی ھا ...قربونتم ...ھرکی روھم
تونستی بيار ...کی به کيه ...آره تو ھتل ...خب ...قربونتم ...تا بعد...
 ٩دسامبر  ٢٠٠٩ميالدی

١٤١

آفتابهدارھا!
معلم  -حسنی بيا انشاتو بخوون!
حسنی  -آقا ما يادمون رفته انشامونو بياريم .ننهمون رفته بودن حموم ،بچه
رو داده بودن ما نيگر داريم .يعنی اصال نشد بنويسمش...
معلم  -يعنی چی يادت رفته؟ پاشو بيا انشاتو بخوون ،وگرنه!...
حسنی  -باشه آقا .اجازهاس آقا؟ ما حاضريم از بھر ]بر[ ھرچی از
»آفتابه« میدونيم ،اينجا بگيم .اجازهاس آقا؟ آقا اجازهاس؟ چه فرق
میکنه؟ بعد اونو مینويسيم .شمام اگه خواستين با ھمون موبايلتون
حرفھامونو در بارهی »آفتابه« ضبط کنين .پس موبايلتون به چه درد
میخوره ،آقا اجازهاس؟
تقی  -آقا اجازهاس؟ حسنی موضوع انشا رو عوض کرده آقا ...اجازهاس
آقا؟
معلم  -تو حرف نزن ،تقی...
حسنی – او.کی .آقا اجازهاس؟ شروع کنيم آقا؟
معلم  -شروع کن! کالس ساکت! تقی خفه! خب بخوون!
حسنی  -باشه آقا ..چشم آقا ...اجازهاس آقا؟
حسنی  -البته واضح و مبرھن است که ما ايرانیھا و مسلمانھا و شيعيان
حضرت مرتضی علی به »آفتابه« عالقهی فراوانی داريم...
تقی – آقا اين که داره از بھر میگه ،چرا به دفترش نيگا میکنه؟
معلم – فضولی موقوف!
معلم – بخون حسنی ...زود باش!
حسنی – از اول آقا؟
معلم – آره از اول ...جون بکن ديگه!
حسنی – باشه آقا ...البته واضح و مبرھن است که ما ايرانیھا و
مسلمانھا و شيعيان حضرت مرتضی علی به »چيز« عالقهی فراوانی
داريم؛ ھرچند که امپرياليستھای نمک به حرام که ھميشه نفت ما را
بردهاند و تو ھمهی کارھای ما دخالت کردهاند ،معتقدند که ما ايرانیھا
عرضه نداريم حتی لولهی حلبی يک »چيز« قزميت را لحيم کنيم...
معلم  -مزخرف نگو حسنی...

١٤٢

تقی – آقا اين کلهاش بو قورمه سبزی میده...
معلم – خفه!
تقی – باشه آقا ...خواستيم بگيم که...
معلم – اين چيزھا رو کی برات نوشته؟
حسنی  -آقا اين انشامونه ديگه ...نمیخواين بريم بشينيم...
معلم  -اين حرفھا رو از کجا ياد گرفتی؟
تقی – حسنی باباش تودهای بوده.
معلم – خفه!
حسنی – آقا بريم بشينيم؟
معلم – نه ...بخوون ببينم چی نوشتی؟
تقی – آقا اجازهاس؟ اين که گفت اصال انشا ننوشته...
معلم – ساکت ...بخوون ...زودباش!
حسنی – باشه آقا ...البته نمیدانيم ريشهی آفتابه به آفتاب و خورشيد خانوم
میرسد ،و يا اصال کامال تصادفی آفتاب و آفتابه تقريبا ھمهی حرفھاشان
عين ھم است ،فقط ھمين »آفتابه«ی قزميت يک چيزی ھم از »آفتاب
عالمتاب« بيشتر دارد .البته به نظر ما ،با اجازهی آقا معلم ،معموال آفتابه
را در جاھای تاريک و تو پستوھا استفاده میکنند و نه در جاھای عمومی
و تو روز روشن و زير نور آفتاب .غلط نکنم اين »ه« که به آخر کلمهی
آفتاب چسباندهاند ،در واقع »ه« ٣١تصغير است برای کوچک کردن ارج و
قرب »آفتاب تابان ِ« مھم و عزيز و تاريخی که نسل به نسل به
فرزندانمان منتقل میشود .اما »آفتابهداری« فکر نکنم زياد ربطی به آفتابه
داشته باشد.
»ھمهی ما حتی آنھا که به غرب کافر ھم پناھنده شدهاند ،واضح
و مبرھن است که به آفتابه احتياج دارند ،ولی ھمهمان »آفتابهدار« نيستيم.
»آفتابهداری« يک شغل نان و آبدار است که از عھده و توان برخی
برمیآيد که به نظر ما واضح و مبرھن است که بايد جد اندر جد
»آفتابهدار« بوده باشند ،واال ھيچ دليلی ندارد که اين چند تا کلمه ھم
خانواده باشند .آفتاب و آفتابه و آفتابهدار ...تازه ما ايرانیھا اگر در آنجا،
يعنی خارج از مام ميھن اسالمیمان آفتابهی سوغاتی نداشته باشيم ،با
»آبپاش« يا »شلنگ« مسالهمان را حل میکنيم که حلالمسائل آقايان
مراجع عظام خط خطی نشود.
 - 31آفتابه وسيلهای است برای ريختن آب .نام آفتابه دگرگون شدهی واژهی آب تابه ]آو تاوه[ است .تابه به معنی
گونهای ظرف است .مقايسه کنيد با ماھیتابه.

١٤٣

»اما »آفتابهداری« را نمیشود مثال با »آبپاشداری« يا
»شلنگداری« يکی کرد .اصال اين دو تا واژه خيلی با ھم فرق دارند .اگر
میشود »آبپاش« را جای »آفتابه« استعمال کرد ،اما »آبپاشداری« اصال
به پای شغل پردرآمد »آفتابهداری« نمیرسد .چون واضح و مبرھن است
که »آفتابهداری« شغل خيلی پر درآمدی است و واضح و مبرھن است که
از عھدهی ھمه کس ھم برنمیآيد .ولی خيلیھا ھستند که انگار مادرزاد
»آفتابهدار« متولد شدهاند.
معلم – خب ...برو بشين١٢ ...
حسنی – ولی آقا انشامون تموم نشده بود که...
معلم – مھم نيست ...برو بشين...
تقی – آقا ...اجازهاس آقا ...به اين چرت و پرتھا نمرهی قبولی ميدين؟
معلم – خفه؛ خودت چی؟ بيا انشاتو بخوون!
تقی – باشه آقا ...اجازهاس آقا!
معلم – بخوون ...زود باش جون بکن!
حسنی – حاال میبينين که مال ما بھتر بود.
معلم – تقی تو در مورد چی نوشتی؟
تقی – آقا اجازهاس؟
معلم – جون بکن ،بگو!
تقی – آقا ما در بارهی آفتابهدارھای مسجد امام نوشتيم...
معلم – چه ربطی داره؟
تقی – خيلی ھم ربط داره ...آقا اجازهاس؟
حسنی – آقا اين میخواد رو دست ما بلند شه!
معلم – حسنی خفه!
معلم – بخوون تقی!
تقی – اجازهاس آقا ...باشه ...آقا ...اجازهاس آقا؟
معلم – زود باش ...جون بکن!
تقی – چشم آقا ...صبر کنين آقا ...باشه ...آقا ...البته واضح و مبرھن
است که ھمان طور که آقای حسنی دوست گرامیام فرمودند ،آفتابه...
معلم – چی؟ تو که االن داشتی به حسنی دری وری میگفتی که...
تقی – آقا اجازهاس ...موضعگيری کتبی با موضعگيری شفاھی فرق داره
آقا ...آجازهاس آقا...؟
معلم – خب ...جون بکن!
حسنی – آقا اجازهاس؟ تقی میخواد ادای مارو دربياره ھا!
معلم – پس دفتر انشات کو تقی؟

١٤٤

تقی – آقا اجازهاس؟ مام از بھر میخوونيم...آقا اجازهاس؟
معلم – زود باش ،جون بکن!
تقی » -آفتابهدار« يعنی کسی که نشسته است دم در مسجد و اگر کسی
خواست برود دست به آب ،به او میگويد که از کدام »آفتابه« اجازه دارد
استفاده کند؛ چون »آفتابهدار« اگر کاری ھم نکند و نتواند بکند و اصال
عرضه نداشته باشد کاری بکند ،با زور و ضرب ،زور میزند مردم را
مجبور کند آفتابهی بخصوصی را بردارند ،چون میخواھد اينجوری به
مردم حالی کند که اين ،فقط اوست که آدم است و فقط اوست ،يعنی »آقای
آفتابهدار دم در مسجد امام خمينی« است که حق دارد برای مردم تکليف
تعيين کند و اگر کسی باشد مثل ننهی ما که نخواھد به حرف اين
»آفتابهدار«ھای بیتربيت گوش کند ،فورا به ننهمان میگويند که به او
اصال مربوط نيست و بايد به حرف »آفتابهدار«ھا گوش کند ،واال مامور
جمھوری اسالمی...
معلم – تقی ...اينا چيه نوشتی؟
تقی  -آقا ما بابامون مرده ،برای ھمينم انشامونو ننه مون برامون نوشته،
ولی ما يادمون رفته انشامونو بياريم ،چون ننه مون رفته بود دم مسجد امام
راحل ،ولی اونجا يک مردک گردن کلفت نشسته بود و ھی به ننه مون
میگفت اجازه نداره آفتابهھا را برداره ،چون ھيچی بھش مربوط نيست.
چون اصال آدم نيست و بايد زير سايهی آفتابهدارھا نفس بکشه!
معلم – چقدر مزحرف میگی تقی!
تقی – آقا به خدا راست میگيم آقا ...اجازهاس؟!
معلم – خب ...جون بکن!
تقی – ولی آقا اجازهاس؟ ما معتقديم و واضح و مبرھن است که ما
خودمان نمیخواھيم بعدھا »آفتابهدار« بشويم .چون »آفتابهدار« در اين
مرز پرگھر به اندازهی کافی است و جايی برای من و ننهمان ديگه
نيست...
معلم – برو بشين تقی ...ھشت...
تقی – آقا ...آجازهاس؟ شما به مزخرفات حسنی  ١٢دادين ،به من ھشت؟
معلم – خفه...
معلم – اکبری تو بيا...
 ١٠نوامبر  ٢٠٠٩ميالدی

١٤٥

آن ديگری
حوصلهی جلسهات را نداشتم .خودت گفتی اگر دوست ندارم ،در
کافهای بنشينم ،تا برگردی؛ يادت نيست؟
چرا ،من يادم ھست .کت بژت را پوشيده بودی و مرا دم در
کافهای که دوست داشتم ،پياده کردی .میخواستم تنھا باشم؛ تنھا که نه ،با
خودم باشم.
ھنوز ننشستهام که دو نفر میآيند .بیتعارف میآيند و شروع
میکنند به وراجی .دعوت نيستند؛ خودشان میآيند .انگار اگر نمیآمدند؛
چيزی از دنيا کم میشد!
تو خودت را پشت آن ستون مخفی کرده بودی .بعدھا ديدم که
پشت آن ستون مخفی بودی .شايد ھمان لحظه سررسيدی؛ چه فرقی
میکرد؛ داشتی زاغ سياھم را چوب میزدی و من چقدر از اين »زاغ سياه
چوب زدن« بدم میآيد .و حاال از تو بدم میآيد که زاغ سياھم را چوب
میزنی و میشوی عينھو فضول محله؛ میخواستی مچم را بگيری؛ نه؟!
سبيلت سفيد شده بود؛ پيش از آن سفيد نبود؛ ھمان روز سفيد شد.
انگار عصبانی بودی .آخر کس ديگری ھم آنجا بود که تو نمیشناختیاش.
آن دوتای ديگر که فقط وراجی میکردند ،در مه گم شدند .حاال ما سه نفر
ھستيم؛ تو که آن پشت مخفی شدهای؛ من که سر ميزم نشستهام و میخواھم
حرفھای صد من يک غاز اين دوتا آدم عالف را به ريش نگيرم که
نمیشود .و يکی ديگر ...يکی ديگر که تا آمد و نشست ،پرسيدم:
»مرا نبوسيده ،مینشينی؟«
بعد تو ظاھر شدی؛ از پشت آن ستون آمدی بيرون...
سبيلت سفيد شده بود و کتت ھمان کت بژی بود که آن روز صبح
پوشيده بودی .کتت را درآوردی و رفتی .من مانده بودم چکار کنم؛ دنبال
تو بدوم که آن وقت اين مرد را از دست میدادم؛ اگر میماندم که تو رفته
بودی...
نمیخواستم بروی ،ولی دويدی و رفتی و کت بژت را که
درآوردی ،جليقهی خوشفرمت پيدا شد .داشتم به لباس پوشيدنت فکر
میکردم و به رفتنت که چه حسود رفتی و من که چه تنھا ماندم بين دوتايی

١٤٦

که نمیدانم چرا نمیتوانستم بينتان انتخاب کنم .ھيچکدامتان را نداشتم و
ھردوتان را میخواستم .ھرکدامتان طوری دوست داشتنی بوديد .ھردو
دوست داشتنی بوديد .دوست داشتنی ھستيد...
حاال تنھا ايستادهام و نمیتوانم تصميم بگيرم .ھر دو رفتهايد.
اصال تصميم بگيرم که چه بشود ،ھان ...چه بشود؟
 ٢۴امرداد ماه ١٣٨٩
 ١۵اوت  ٢٠١٠ميالدی

١٤٧

حال جميلهخانوم خوب نيست!
زنی با چادری سياه و چارقدی کثيف و چرکتاب که آن را زير
چانهاش با سنجاق قفلی نکره و کج و کولهای ھم آورده ،درست وسط
شھری در اروپای مرکزی ايستاده است و عربده میکشد .اسمش رقيه
است ،تو شناسنامهاش سکينه ،و از وقتی »عيال چھارم« حاج عباس شده،
به نام »جميله بوپاشا« انقالبی الجزايری شده است »جميله خانوم«.
شوھرش که حاال برای خودش اھن و تلپی دارد ،چندی است شغل نان و
آبداری را در ناف اروپا گير آورده و البته برای دريافت اين شغل ،بجز
رشوهای که به باند رياست جمھوری پرداخته؛ چندين فقره دستمال يزدی
ساخت کارخانجات معظم فاستونی شھر يزد را در شرفيابی به حضور
»امام راحل« زنده ،به کار بسته و آقا را »چيز« کرده است.
»امام« ھم که زحمت kعليه حسابی کيفور بوده ،در جا حکم
سفارتش را انگشت زده و ...اينگونه حاج عباس پرت شده است به پايتخت
فرھنگی و خوشگذرانی جھان و »جميله خانوم جون« را ھم يدککش ِ
شبھای تنھايیاش ]وقتی صيغهای در کار نيست[ به ساختمان خانهی پر
و پيمان مقام سفارت گسيل داشته است.
اما وقتی که »جميله خانوم جون« پس از نوش جان کردن يک
سيلی جانانه از عيال گردن کلفتش ،گريهکنان چادر/چاقچور میکرد که
راھی وطن شود و به حالت قھر به خانهی پدر خدابيامرزش برگردد ،حاج
عباس که درجا داشت تسبيح شاه مقصودش را توی مشت له میکرد ،نه
گذاشت و نه ورداشت که:
»زن حسابی ،حاال چه وقت قھر ورچسوندنه؟«
جميله که خيال میکرد حاجی خيال دارد نازش را بکشد ،چادر
را از سرش سراند و دويد به سمت آشپزخانه ،تا چای تازه دم ی بار
بگذارد ،شايد مثل ھمين ھشتماه پيش ،لطف حاجی شامل حالش شود و با
يک فق ره سينهريز طاليی »وانيکاد« داغ کتکھای بيجا را از دلش
درآورد؛ اما حاجی حواسش جای ديگری بود؛ داشت تنبانش را باال
میکشيد و کت پيزوری بدترکيبش را به کول ،که برود سفارت ببيند چه
خاکی بايد به سرش بريزد!

١٤٨

مدتی بود که اين جماعت عمله/اکرهی باند آنطرفیھا گذاشته
بودند تو کار آقا و نمیگذاشتند آب خوش ِ اين پست نان و آبدار از گلوی
حناق گرفتهاش پائين برود .کار به جايی کشيده بود که »چند جوانک
بیسروپا« ماه محرمی آمده بودند سفارت که البد خير سرشان عزاداری
کنند؛ اما ھمين جميله خانوم با آن زبان »گرم و نرمش« آنچنان حسابی از
ايشان رسيده بود که »خر بيار و باقالی بار کن« بعد ھم آنھا را داده بود
دست چند تا قلدر پشمالو که يک فصل سير کتکشان بزنند و خونين و
مالينشان کنند.
حاال جميله منتظر بود که دستخوشی از حاج عباس برسد ،ولی
حاجی به جای اين که مثل ھميشه دستی به نوازش به سر و گوشش بکشد،
محکم خوابانده بود زير گوشش و تازه کلی ھم از چای تازه دم کردهاش
ايراد بنی اسرائيلی گرفته بود.
وقتی حاج عباس گورش را گم کرد که برود خير سرش سر
کارش تا ببيند چه خاکی بايد به سرش بريزد ،جميله رانندهی سفارت را
خبر کرد و با ھمان ريخت و قيافهی شلختهاش چپيد تو صندلی عقب
ماشين ضد گلولهی سفارت؛ نگاھی به ساعت بند طالش انداخت و يک
»اوا خاکبرسرم« گفت و داد کشيد سر راننده و محافظ که آژير زنان
ويراژ بدھند که بانو ديرش شده و بايد ھرچه زودتر سر سفرهی امالبنين
خديجه خانم حاضر باشد!
راننده و ھمکارش که ديگر دستور نداشتند خردهفرمايشات عيال
سفير حکومت ِ در شرف ِ سرنگونی اسالمی را به ريش بگيرند ،نه تنھا
ويراژی ندادند ،که جميله را با يک دنده عقب بانمک جلو درب سفارت
پياده کردند.
گوش درد »نوازش« حاج عباس صبح آن روز و نرسيدنش به
سفرهی ابوالفضل خديجه خانم از يک طرف ،جمع شدن صد نفر جلو در
سفارت ،که شعار میدادند و باال/پائين »آقا« را يکی میکردند ،ديگر
کارد به استخوان جميله رساند .طفلک آنقدر ھوار زد و بد و بيراه گفت که
آمبوالنس آمد و آمپولی ضد ھاری به ماتحتش تزريق کرد.
حاال پس از آن تزريق ويژه ،ديگر جميله ،عيالش و خيلیھای
ديگر میدانند که بايد بساطشان را جمع کنند و بروند؛ اما به کجا؟!
 ٢١ژانويه  ٢٠١٠ميالدی

١٤٩

پيشفروش سکس
از امريکا سفارش میکند که برايش يک فقره »پردهی بکارت«
بخرند .ھزار دالرش را ھم با »مانی اردر« پيش پيش میپردازد .ھمهی
آن چند ماه را به عشق ازالهی بکارت آن دخترک سيزده ساله ،دل تو دلش
نيست .مھم نيست که بعدھا چه باليی سرش میآيد .پولش را داده است و
شب اولش مال تقی است که پنجاه سال را شيرين دارد و بعد از دوبار
ازدواج ناموفق ،آن ھم به دليل ھرزگی ،حاال ھوس تازه و باکرهاش را
کرده است.
شبکهی فروش اين گونه مخلفات ،تو آمريکای جھانخوار ھم
شعبه دارد .سر و تھش را که بزنی ،میرسی به البی »انرژی ھستی ،حق
مسلم ماست« که در کنار خريد و فروش خيلی چيزھا دستی ھم تو
معاملهی »بکارت« دارد و چه خوب!
ھمه جورش را دارد .ابواب شرعیاش را ھم تو »تحرير
الوسيله«ی امام راحلشان پيدا کردهاند که گفته است با نوزاد ھم میشود
عيش کرد و دستور ھمه جور دستمالی را شرعا داده است؛ انگار خود
اکبيریاش در اين »باب« کلی تجربه داشت.
تازه کلی تخفيف میدھد که به سيزده ساله راضی شود .ده/يازده
سالهاش گرانتر است و زورش نمیرسد .اما اين سيزده ساله ھم بد نيست.
خوشگل است و تو دل برو و به خيالش تازهی تازه .عکسش را ھم
باحجاب و بیحجاب فرستادهآند؛ لخت و عورش را ھم فرستادهاند.
رفيقش که خبر »پردهھای بکارت« وارداتی از چين جھانخوار
را میشنود ،وارد البی افريقايی معاملهی بکارت میشود و دخترکی شش
ساله را با پوستی شکالتی و چشمانی سبز پيشخريد میکند ،تا به سن
»بلوغ« اسالمی برسد و بکشاندش به امريکا .ھنوز »پردهی بکارت
چينی« پا به افريقای فلکزده نگذاشته است .رفيق سومشان که از آن
جوجه کمونيستھای سابق است ،نوع روسیاش را بيشتر میپسندد.
ننهی »کرشمه« خودش اينکاره است .بيست سالی است که
»شرعا« خيلیھا را از الی لنگ و پاچهاش رد کرده است .البیاش ھم
سلمانی »آتش« است ،ت و شھرک اکباتان که حاال ديگر ننهی کرشمه
میرود آنجا و در نقش واسطه برای آقايونای دور از وطن »بکارت«
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جفت و جور میکند .با دخترھا ھم قرار چھل درصد پورسانتاژ را
میگذارد .اگر ھم دخترکی زيرآبی برود ،فورا شبکه ،سر دخترک را زير
آب میکن د ،يا با جاسازی مواد مخ در تو بساطش ،طرف را به دست
شبکهی پاسداران اسالمی میسپرد.
بعد از آن ديگر دخترک میرود آنجا که عرب نی میاندازد .با
چھل درصد زھرا خانم شوخی نمیشود کرد.
حاال نوبت دختر خودش است .راستش خودش نمیداند اين
دخترک را از کدام صيغهاش بار گرفته است .برای ھمهی »چيز«ھاش
سند دارد ،ولی اسم بابای اين يکی را يادش رفته است .دخترک مدتی است
تو کار است و با حفظ »بکارت« به کاسبی زھرا خانم رونق میدھد.
اصغر که از آلمان میرود ايران برای خوشگذرانی ،جايی
گذرش میافتد به »صيغه خانه«ی زھرا خانم و کرشمه را میپسندد.
تو اتاق خواب مبلهی باالی شھری زھراخانم ،کرشمه از خوابيدن
»طبيعی« با اصغر سر باز میزند و پيشنھاد جور ديگرش را میدھد.
آخر چند ماھی است که »بکارت«اش را پيشفروش کردهاند و منتظرند تا
تقی بيايد و راه را برای پيمودن راه ننهاش باز کند.
ھفتهی بعد تقی راھی ايران است و اصغر ھمان ھفته از سفر
»تايلندیاش« بازمیگردد!
 ٩آوريل  ٢٠١٠ميالدی
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ھميشه اينطور نمیماند!
تو تاکسی گرم است .بخاری تاکسی را روشن کرده است و
خودش را پيچيده است در پالتويی که انگار از آن پالتوھای دھاتی/خشنی
است که در سرمای صدھزار درجه زير صفر سربازخانه ،به تنش
میکشيد که چه مطبوع بود؛ گرم و طبيعی ،درست مثل ورا ،با آن چشمان
آسمانی و آن لبھای زيبا که بعد از کوچ اجباریاش به سرزمين
»خروسخوانان« تنھا دليل ماندنش است آنجا و چه سخت .انگار تکهای
از »ايران« را بريده و چپانده است توی جيبش و آورده است اينجا که
ھر که با او حرف میزند ،آن تکه/پاره را میآورد و میگيردش جلو
چشمش که» :ببين ،من از جايی میآيم که عشق آنجا«...
بعد ...يخ میکند .آنجا خبری نبود .ھيچ خبری؛ فقط جنگ بود و
سرباز و سربازی در دوران حکومت »ملی« چيز ،در اردبيل ،نه ،ميانه،
قرچه داغ ،خوی ...چه فرقی میکند؟ از ھمانجاھا که يکسال آزگار اشغال
بود و او که سرباز بود ،سرباز اجباری اشغالگران شده بود و از اين
حرفھا...
بعد برده بودندش ازبکستان ،يا قرقيزستان؛ چه میدانست؟ چه
فرقی میکرد؟ ھرجا که اينجا نيست ،گو ھرجا که میخواھی باش ،و بود.
چند سال بود .نيم قرن بود ،يک قرن بود ....بيشتر ...بيشتر...
تا ھمين روزھا ...تا ھمين شبھا...
ورا میآيد .زيبا و جذاب.
خودش را در پالتوی گرمی پيچيده است .شال گردن کلفت
صورتی رنگی را درست تا زير بينی قلمیاش باال کشيده ،و از آن
ساختمان روبرويی میآيد بيرون.
تا ھمين چند روز پيش نگاھش نمیکرد ،ولی انگار حاال ...انگار
دنبالش میگردد که ببيند ھست يا نه؟ بله ،ھست؛ عاشق و شيدا .ھست و
عاشق است؛ عاشق ھمين دخترکی که نه میشناسدش و نه میداند کيست؟!
مگر فرقی ھم میکند؟ عشق که مرز نمیشناسد .مرزھا را
قدرتھا میکشند .قدرتھای پليد برای تقسيم کارشان بين مردم خطکشی
میکنند.
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عشق مرز ندارد ،خط کشی نمیشناسد .میتوان عاشق شد و
حتی زبان ھم را ندانست .برای عاشق شدن ،برای بوسيدن زبان الزم
نيست .معامله است که ھمزبانی میخواھد ،که مترجم میخواھد .عشق،
ورای اين »شوخی«ھاست.
نگاھش میکند .گرم ،نه ،کنجکاو ،منتظر ...آه ...چقدر اين زن
زيباست؛ رد میشود .رد میشود .بعد که از تيررس نگاه زن دور
میشود؛ که تا میشده گردن کشيده که ذرهای ديگر از عشق را...
ورا به شيشهی تاکسیاش میکوبد .قلبش ...آی قلبش ...حاال
ھمين جاست .ھمين جلو ...دم دستش .شيشه را میکشد پائين ...چند نفس
بلند میکشد که ھيجانش را...
ورا  -از من چه میخواھيد؟
علی  -ھيچ ...نگاھتان میکنم.
ورا  -چرا؟
علی  -چون زيبا ھستيد...
فردا میشود .باز علی است و کارش و ھرچه به آن ساعت
لعنتی ،نه آن ساعت دلپذير نزديکتر میشود ،قلبش بيشتر میتپد .اگر
امروز بيايد و اگر امروز ھم بپرسد ،حتما ...حتما خواھد گفت ...حتما
خواھد گفت که دوستش دارد ...که اگر موافق باشد ...که اگر بخواھد ...با
ھم ...با ھم...
دوباره ھمانجاست .درست ھمانجا ...ھمانجا که ورا ديروز به
شيشهی اتومبيلش زده بود .اما امروز نيست .امروز آن نسيم صورتی
نيست .آن زن ...چرا ھست .دارد با کسی حرف میزند...
اين بار ورا در تاکسی را باز میکند و کنارش مینشيند .وای چه
مطبوع است نشستن در کنار زنی که اين ھمه دوستش دارد .چه صريح
است .اصال افاده ندارد .مثل زنھای ايرانی نيست که عشق را ذرهذره
میفروشند و آن ھم چه گران؛ به بھای تمام زندگی؛ تمام سرمايه؛ از
ھستی ساقطت میکنند...
ورا  -از من چه میخواھيد؟
علی – میخواھم با شما ازدواج کنم...
ورا  -ولی ما که ھمديگر را نمیشناسيم...
علی  -بعد از ازدواج وقت زياد داريم.
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ورا  -ولی من میخواھم اول شما را بشناسم ،بعد اگر...
علی  -ھر چه شما بگوييد
ورا  -گوش کنيد؛ به جای اين که وقتتان را تلف کنيد ،پيشنھاد
میکنم يک ھفته با ھم دوست بشويم و...اگر...
]وای خدا ...اين دختر دارد خودش پيشنھاد میکند[...
علی  -ھر چه شما بگوييد!
ورا  -از فردا شروع میکنيم .فردا ساعت پنج بعد از ظھر
ھمينجا.
علی  -بسيار خوب ...خب ...خب ...تا فردا...
فردا روشن است .علی بھترين لباسش را میپوشد .موھ ا را
حسابی ورز میدھد .پولش را میشمارد و از ساعت چھار بعد از ظھر
میايستد سر قرار .در تمام اين يکساعت ،مثل ديشب صحنهی اولين
راندهوو را در ذھنش بارھا و بارھا بازی میکند...
* * *
امروز آخرين روز ھمان ھفتهی دلپذير است .تمام ھفته به سير و
سياحت و مصاحبت گذشته است .علی به تمام دوستانش خبر داده که امشب
با ورا نامزد خواھد شد و خواسته است به سالمتیاش بنوشند و شادی
کنند .ھنوز عصر است .ورا شيکترين لباسش را پوشيده است.
در اين ديدار که در چشم علی آخرين راندهووی پيش از نامزدی
است ،قند تو دلش آب میشود .امشب را سنگ تمام میگذارد .میگويد و
میخندد و میکوشد لحظهھا را ماندنیتر کند.
پس از پايان شام ،علی با چشمان منتظرش ،انتظار پاسخ مثبت را
میکشد .ورا کمی ايندست و آندست میکند و در پايان که علی او را تا
دم خانهاش ھمراھی کرده است ،میگويد:
»برای اين يک ھفته ممنونم .ھفتهی خوبی بود«.
علی ھمچنان منتظر است .گاه میانديشد که ھمين االن است که
ورا لبھای قشنگش را جلو بياورد و اجازه بدھد علی او را ببوسد.
ورا علی را به داخل آپارتمانش میبرد .نوشابهای باز میکند و
میگويد حاال پاسخش را خواھد داد .دل علی تند تند میتپد .باالخره ورا
دھان باز میکند» :ھفتهی خوبی بود .از اين ھمه ميھماننوازیتان ممنونم؛
ولی ما نمیتوانيم باھم ازدواج کنيم«.
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علی وا میرود .ورا آبشار پرسشھا را در چشمان عاشق علی
میبيند .علی ،وا رفته ،به پشتی مبل تکيه میدھد .ديگر نا ندارد تا دم در
ھم برود.
»در تمام اين يک ھفته شما برای من از ايران گفتيد .ايران و
خوبیھای ايران .بارھا سرکوفت کشور استالين را به من زديد ،ولی باور
کنيد استالين ماندنی نيست .ما ھم روزی آزادی را لمس خواھيم کرد .بله،
ھيچ ديکتاتوری برای ھميشه نمیماند .باالخره ما ھم آزادی را مزمزه
خواھيم کرد«...
سيالب پرسشھا و ھقھق علی ،ورا را تکان میدھد .علی راه
میافتد به سمت تنھايیاش و به سوی دوستانی که برای مراسم نامزدیاش،
منتظر سور و ساتی ھستند.
سالھا بعد ھر دو ايرانند .پنجاه سال بعد .حاال با ھمند.
بچهھا بزرگ شدهاند .فقط ورا در اين سالھا ،در اين سی سال نحس
نکبتی ،بارھا سرکوفت آزادی در کشور متالشی شدهی شوراھا را به علی
زده است .پيرمرد میخندد و او را میبوسد» :عزيزم ،باور کن اينھا ھم
نمیمانند؛ ھمانگونه که استالين نماند«.
و باز گونهھای گرم و دوست داشتنی او را میبوسد.
»زندگی اين است .ھيچ چيز نمیماند؛ چيزی که بخواھد انسانھا
و انسان را تحقير کند؛ سانسور و خفقان ،تحقير است«.
علی اين واژهھا را در دفترچهی يادداشتش مینويسد .حاال خيلی
وقت است بابا بزرگ شده است؛ بابا بزرگ نوهھای ورا...
 ٢۵ماه مه  ٢٠٠٨ميالدی
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لحظهھای بودن
از پيچ خيابان »باغ« که میپيچی ،حياط آن سنگتراش
گورھاست؛ ھمانجا که بعدھا ]خيلی بعدھا[ میتوانی تصور کنی که آن
سنگ مرمر سياه براق را که به شکل کتاب گشودهای
تراشيدهاند ،سمت راستش اسمت را بنويسند و سمت چپش تاريخ تولد و
مرگت را.
با چشم ،اندازه ھم زده بودم که اندازهی حرفھا چقدر باشد ،که
بتواند مرا در سنگ گوری اين چنينی نمايش دھد؟!
کنار حياط پر است از گونهھای گوناگون سنگھايی که مدلی
ھستند برای گورھای مايی که ھنوز ھستيم و میشود روزی که ديگر
نباشيم و ديگر نبينيم و ديگر نشنويم و ديگر عاشق نشويم و ديگر نبوسيم و
ديگر ياری را در آغوش نکشيم ،يا نتوانيم و...
يا مثال کينه و درد نداشته باشيم؛ دورانی که سنگينی اين
سنگھای گور سنگين و سياه مرمرين ،ما را انگار که برای آرامشی
مطبوع و ماندنی وسوسه میکنند و ...ھمين.
کنار ھمين ساختمان ،مطب دکتر روانشناس من است؛ با پالک
شماره ١٣؛ سيزدهی تکراری؛ سيزده آ؛ البد به نيت اين که سيزدهی اصلی
ھمان دکان سنگ گورتراشی است و اين جا فقط محل گذری است که زياد
نبايد به آن دل بست؛ آ...آ...آ ...آه...
در میزنم ،نه زنگ میزنم .باران باريده است و من چترم را
ھمانجا میبندم و زير سردر مطبش میتکانمش که نم باران را وارد
راھرو نکرده باشم .خودش در را باز میکند .ھميشه خودش در را باز
میکند و سگ کوچولوی نازی از الی پاھاش خودی نشان میدھد و تا
میبيند غريبه نيستم ،دمی میجنباند و سرکی به کيف دستیام که آيا برايش
چيزی در چنته دارم؟
دکتر قدغن کرده است که زياد که میچپاند ،باال میآورد و کار
دستش میدھد و از اين حرفھا .ھر دو اتاق ويزيتش پرند و من به اتاقک
انتظارش روانه میشوم .با ھمان لبخند ھميشگیاش در آغوشم میکشد و
شادیاش را از ديدن دوبارهام نشان میدھد.
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خيس بارانم .دکتر نگاھی به بيرون میاندازد که زودتر بيا تو؛
تا بيشتر خيس نشدهای بيا تو!
از باران بدم نمیآيد .که ھم چتر دارم و ھم بارانی ،باز دلم غنج
میزند که مثل بچهھا توی باران بدوم و خيس شوم و سرم را زير شرشر
باران باال نگه دارم که ھمهی لحظهھای بودن را ]تا پيش از خفتن زير
سنگينی آن سنگ مرمرين قيمتی[ آری ھمهی لحظهھای بودن را زير
ريزش اين بارانھای موسمی و دايمی به درون بکشم.
فورا قھوهای برايم میآورد؛ با شير و بيسکويت که از
انگشتشمار دکترھايی است که مطبش پر است از مھربانی و ميزبانی و
ھمدلی .دو اتاق ويزيتش را پر از سنگ و شمع کرده است و از من
میخواھد خودم انتخاب کنم کجا دوست دارم ويزيت شوم و روی کدام
صندلی بنشينم ،يا دراز بکشم؛ دوست دارم در اتاقش با پنجرهی باز
ميھمان باشم ،يا در ھوای خفه ھم دوام میآورم؟!
میخندم که اينجا چقدر جا برای نفس کشيدن باز است .میداند.
من ھم میدانم.
پنجرهھا را باز میکنم .بارانی را درمیآورم .سری به دستشويی
میزنم تا دوباره ته آرايشم را فيکس و ميزان کنم ،تا از کالفگی زشتی
بيرون بيايم .البد خيال کردهام که موھام تو باران خيس شدهاند ،يا وز
کردهاند و يا رنگ رژ نارنجیام کمرنگ شده است ،يا کمی از سياھی مداد
چشمم پايين ريخته است .عطری را که ھمراه دارم ،دوباره به گل و گردنم
میپاشم که تر و تازهتر باشم .او ھم تر و تازه است .زنی است باالی
شصت سال ،توپر که ھميشه بلندبلند حرف میزند و ھميشه میبينی که
چقدر از کارش و از زندگیاش راضی است .آخ ...اگر میشد من ھم مثل
او...درست مثل او اعتماد به نفس میداشتم و اين ھمه احساس حقارت
نمیکردم...
چه آرزوھايی؟!
قھوهاش را و سه گوشی تلفنش را ھمراه میآورد و چند دقيقهای
از نگرانیاش برای دخترش میگويد که رفته است دکتر و نمیداند حالش
چگونه است .بعد سيگاری روشن میکند .سيگاری ھم به من تعارف
میکند و میپرسد» :خب ،اين ھفته چطوريد؟«
»بد نيستم .امروز میخواھم از موضوع تازهای حرف بزنم«.
نگاھم میکند .ھر دو به سيگارمان پکی میزنيم و جرعهای قھوه
روش و من ...چشمھا را میبندم که:
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»زن آشنايی است که سيزده/چھارسال است میشناسمش .نه نه
دوستم نيست ،فقط آشناست .چند بار با او قھوه خوردهام .چند بار ھم تلفنی
حرف زدهايم .گاه از بس احساس تنھايیاش را منتقل کرده ،کتاب و
مجلهای ھم به او قرض دادهام .از زندگیاش خبر دارم .پنجاه سال است با
مردی زندگی میکند .دو تا بچه و دو تا نوه دارد ...و تازه ...با مردش
مثل يک اسير بدبخت جنگی رفتار میکند .انگار اسير آورده است .آنقدر
تحقيرش میکند که من حالم بد میشود .مرد ھم ھمينطور .يک رابطهی
دو طرفهی تحقير مضاعف .اه«...
تلفن زنگ میزند .در مطب ھم زنگ میزند و حاال فرصتی
است که من خودم را جمع و جور کنم ...و باز ياد آخرين تلفنش بيافتم که
نوشتنم را تبليغ خيانت به شوھر میدانست!
میپرسد» :اين ھمان زنی نيست که نگران رختخواب دختر چھل
سالهاش است؟ آن وقت تو با او رابطه ھم داری ،و البد انتظار داری
برايت دست ھم بزند و ھورا بکشد؟ نمیدانی که اين زنھا ميليتانتتر از
مردھا زنجيرھاشان را تروخشک میکنند؟ آدم از سادگیات خندهاش
میگيرد .نکند میخواستی به راه راست ھدايتش کنی؟!!
با چشمان خيس میخندم .او ھم میخندد .اين بار يکساعت،
يکساعت و نيم شده است .بيمار بعدی دارد در اتاق انتظار قھوهاش را
مینوشد .بلند میشوم .قرار بعديمان شانزده اوت ،يازده صبح ھمين
جاست.
حاال ديگر دکان بغلی خيلی وحشتناک نيست.
 ١٣اوت  ٢٠٠٧ميالدی
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آن روز که ھوا خوب بود!
روز خوبی بود .ھوا خوب بود .قدم زنان رفت تا کنار رودخانه
و درازای ساحل را زيارت کرد .روی نيمکتی نشست .دستھا را باال
گرفت .نفس عميقی کشيد ،تا نم باران شب مانده را که حاال شبنموار از
روی اين ھمه برگ و گلبرگ سرريز میکرد ،به درون بکشد.
خوشبخت بود .برای خوشبختی تعريف سادهای داشت .وقتی درد
نداشته باشی ،وقتی مجبور نباشی برای کسی که ھيچکس نيست ،رل منشی
را بازی کنی ،ھمين عين خوشبختی است .خوشبختی يعنی اين که ھستی و
میدانی که ھستی و خوشبختی .چه ساده .سايه نيستی .از سايهھا بدش
میآمد.
ساعت نه رسيد به سلمانی .قرار نگرفته بود .فکر کرد شايد اول
صبح کسی آنجا نباشد و کلوديا برايش وقت داشته باشد؛ وقت داشت؛ ولی
ديرتر .از ساعت ھشت تا نه را لب رودخانه با پرندهھا و آب و رودخانه و
آن درختھايی که تا نيمه ،تنهشان توی آب بود ،عشق کرد و حاال
میخواست خوشگلتر باشد؛ خوشگلتر بشود؛ موھا را رنگ کند و
گلگيرھا را که کمی فلفل/نمکی شدهاند ،الپوشانی کند؛ به ھمين سادگی!
ھوا ھمچنان خوب بود .از نه تا ده و بيست دقيقه که کلوديا
برايش وقت باز کرد ،بايد سرش گرم میشد.
چپيد تو کافهی بغلی که معجونی از کافه/رستوران/نانوايی و
قنادی بود .قھوهی جانداری خريد و سينی را برداشت و آمد بيرون .بر
خيابان چند دست ميز و صندلی شيک را زير چترھای آفتابی عنابی رنگی
چيده بودند .روی چند تا از صندلیھای چوبی تراس کافه ،پتوھای لطيف
عنابی را »تاکرده« گذاشته بودند که البد اگر ھوا برايش ملس بود ،پتو را
بکشد روی پاھاش و از ميدان در نرود؛ يا ميدان را برای بادھای شرزه
باز نگذارد.
پتو را کشيد روی پاھاش و نشست .قھوه در اين ھوای ملس
صبحگاھی چه میچسبيد .چند جرعه را با لذت نوشيد ،بعد مرد خوش
قيافهای را ديد که به ميزھا نگاه میکند .ميزھا پر بودند و جايی برايش
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نبود .صداش کرد .اگر دوست داريد ،میتوانيد سر ميز من بنشينيد .لبخند
مھرآميزی و ...
سپاسگزارم .صبحانه خوردهام و ...بايد بروم .بگذاريم برای
دفعهی بعد و لبخند ديگری ميھمانش کرد .مرد درست مثل يک سکهی
کوچولوی يک سنتی بود که آلمانھا ميگويند اگر کسی اول صبح پيدا کند،
تمام روز برايش شانس میآورد.
رفت و آمد اتومبيلھا را نگاه میکرد و مغازهھای روبرو را و
اين که آن بوتيک روبرويی که باز شد ،میرود آنجا و آن کت شيک
تابستانی راھراه را پرو میکند؛ اگر رنگش به صورتش بيايد و اگر
سايزش را داشته باشد؛ خيلی خوب میشود .زنھايی که يکی/دو پرده
گوشت بيشتر دارند ،سختتر لباس پيدا میکنند .ولی مھم نيست .ھمينطور
که بود ،خودش را دوست داشت و مردی که دوستش داشت ،ھمينطوری
دوستش داشت.
»تو شرابی ،ھرچه میمانی خوشمزهتر میشوی«.
با لبش مزهی شراب ديشبی را دوباره مزمزه کرد و...
زن سياهپوشی کالسکهای را میکشيد و بچهای را به دنبال و با
بدزبانی به پدر بچهاش بد و بيراه میگفت .بچه زر میزد و دامن مادرش
را میکشيد .قيافهای شرقی داشت .موھا را شانه نکرده ،ول کرده بود
روی شانهھاش .کالفه و عصبی بود .بچه ھم سر و وضع مرتبی نداشت.
با اين ھمه اگر ھمان لباسھا را ھم درست میپوشيد ،خيلی بدنما نبود.
دمپايی پوشيده بود .انگار حوصله نکرده بود کفش و جورابی به
پايش بکشد .شاسی کالسکه را کشيد ،آن را کنار دو ميز آن طرفتر که
حاال ديگر خالی بود ،پارک کرد .با خستگی ماتحتش را روی صندلی
چوبی نشاند و بچه را که ھمچنان زر میزد ،با خشونت روی صندلی
کناریاش تمرگاند .کسی را نداشت که برايش قھوهای بياورد .اين کافهی
سلف سرويس »گارسن« نداشت.
نيمساعتی نشست و زن از ھمان دو ميز آنطرفتر میديد ،نه
میشنيد که چه تلخ است ،چه بد زبان است و چه بیحوصله .انگار ھمهی
جنگھا و ھمهی ترورھای عالم را قلمبه چپانده بودند تو دل سياه
پوشيدهاش که کمی از شلوارش باالتر بود و نشان میداد که زمانی با
حوصله بوده ،برای خودش خريد رفته ،بلوز کوتاه مد روز خريده ،و آن
را با شلوار جين شيک و مد روزی ست کرده است.
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حاال ارزن میريختی از ھيکلش پايين نمیآمد .آن بچهی تمرگيده
که انگار منتظر چيزی بود تا به شکم صاحبمردهاش بزند و نبود ،روال
کار را نمیدانست .بلند شد .سينی قھوه را برداشت تا آن را به کافه
برگرداند .به سر ميز زن که رسيد ،با لبخند روز بخيری گفت که اينجا
سلف سرويس است ،گارسن ندارد .اگر برايتان مشکل است ،برايتان
قھوهای بياورم .زن سرش را باال گرفت .از اين که يکی پيدا شده است و
در اين شھر پرت و دور افتاده به زبان خودش احوالش را میپرسد،
تعجب کرد .اخمش باز نشد .تشکر سردی کرد و گفت:
»میبينيد که نمیتوانم .اين پول .ممنون«.
سر گفتگو باز شده بود .ساعت ھنوز نه و نيم بود .رفت داخل
کافه و چيزکی ھم برای دخترک کوچولو سفارش داد .چيز خوشمزهای که
شايد لبخندی به چشمھای از اشک خشک شدهی دخترک بياورد .سينی را
گذاشت روی ميز زن سياھپوش و راه افتاد که برود .زن ھمانطور که
سرش با بچهاش گرم بود ،زيرلب گفت:
»نمیخواھيد بنشينيد؟«
صبح به آن قشنگی اگر با حرفھای اين زنک بدعنق بيرنگ
میشد ،بد میشد .با اين ھمه گفت» :مرسی ،ساعت ده بايد بروم .در
سلمانی ھمين بغل قرار دارم«.
نگاھی به ساعتش کرد و زير لب گفت:
»نيمساعت ھم نيمساعت است«.
نشست .صندلی را کشيد جلو .ساندويجی را که برای دخترک
خريده بود ،گذاشت جلوش .قھوهی زن را نيز .رل گارسن را بازی کرد.
زن گذاشت تا پذيرايی شود .روش نمیشد به چشمش نگاه کند .نمیخواست
چشمش به چشمش دوخته شود .میدانست اگر نگاھشان به ھم گره بخورد،
خودش را لو داده است .کمی صبر کرد .لب زيرينش را گاز گرفت .بعد
سرش را بلند کرد .نگاھش را به زن دوخت و اشک از چشمش سرازير
شد.
اه ...روز به اين خوبی داشت خراب میشد .ساعتش را نگاه
کرد .عقربهھا ھمچنان روی ساعت نه و نيم ميخکوب شده بودند .انگار
تمام ساعتھای دنيا در ساعت نه و نيم صبح روز ھفتم ماه مه از کار
افتاده بودند.
»قھوهتان سرد ميشود«.
بروی خودش نياورد که گريهاش را ديده است .زن باز نگاھش
کرد .قھوه را برداشت و تلخ و سياه ،آن را ھرت کشيد .بچه ھنوز ونگ

١٦١

میزد .ساندويچ را تکه تکه کرد و تکهای از آن را با چنگال به دستش
داد .بچه آن را چنگ زد و بينیاش را خاراند .اه ...چطور میتوانست از
شر اين زنک رھا شود؟
»حوصلهتان را سر میبرم؟«
چيزی نگفت .نمیخواست دروغ گفته باشد .میدانست
داستانھاشان يکی است؛ فقط ھنرپيشهھا عوض میشوند .آنقدر شنيده و
خوانده بود ]و اه ...تجربه کرده بود[ که ديگر حوصله نداشت ھمان فيلم را
از اول تماشا کند.
چيزی نگفت .ساعت ھنوز ھمانجا بود .اگر اين ساعت لعنتی
تکان میخورد ،شايد بھانهای برای گريز پيدا میکرد .فنجان قھوهی زن پر
بود .شکم بچهاش خالی و ...ونگ ونگش ھمچنان در طنين...
»زود ...ده بجنب ...حوصلهام را سر بردی!«
انگار زن که زير چشمی میپاييدش ،تلخی بیحوصلگی را در
چھرهاش خواند .اما برايش مھم نبود .گوش مجانی میخواست و حاال آن
را شکار کرده بود .به جھنم که روزش خراب میشد .به جھنم که
حوصلهاش سر میرفت .وقتی من نباشم ،٣٢ديگر چه فرقی میکند که...
باغچه داشت میپالسيد.
نيمساعت بعد بلند شد و رفت ،اما نه به سلمانی.
 ١۴ژوئيه  ٢٠٠٧ميالدی

 - 32اشاره است به شعر فروغ فرخزاد
وقتی من نباشم ،ديگر چه فرقی دارد که باغچه باشد يا نباشد...
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يک ھفته با تو
اولش تو نبودی .من تنھا بودم .تنھای تنھا و مردی بود انگار در
زيرزمينی که سگی داشت؛ مرد کوچکی که میخواست سگش را به جان
من بياندازد ،اما سگش دندانی نداشت که بتواند گازم بگيرد .پير شده بود و
کوچک .مرد ھم پير شده و مرده بود.
چند مرد ديگر ھم آنجا بودند که سر سفرهی فقيرانهای نشسته
بودند .مرد ،لباس درازی به تن داشت ،مثل مردھای قرون وسطايی که در
اين بازار قرون وسطايی پيش از عيد نوئل در شھر بغلی ديدم و خوشم
نيامد .ربکا میگفت بيا برويم آنجا شراب گرمی بنوشيم .يکبار رفتيم و
اصال از اين شراب داغ خوشم نيامد؛ ولی اين مرد پير با لباسی به بلندی
لباس ھمان مردان قرون وسطايی ،ھی داد میکشيد سر سگش و او را به
جان من میانداخت .ولی سگ نمیتوانست گازم بگيرد .البد ديگر دندانی
نداشت .میگفتم:
»تو حرف ديگری بجز نفرت نداری؟ نمیتوانی از چيز ديگری
حرف بزنی؟«
مرد ،خيلی پير بود ،پير شده و مرده بود ،و با آن لباس عربیاش
ھی کوچکتر میشد و سگش ھی پيرتر و کوچکتر .سگش يکبار سعی
کرد گازم بگيرد .يادم ھست .پيچيده بود به پر و پای من ،ولی دندانھاش
کنده شده بودند ،يا کند ...نميدانم ...بعد تو را ديدم که يک ذره چربی به
تنت نب ود .قدت بلند بود .ريش خوشترکيبی داشتی و روی مبل خوش
قوارهای نشسته بودی و شش تا بچه داشتی .بچهھات شکل من بودند.
ھمهشان قشنگ بودند .حاال را نگاه نکن .مثل وقتی که تو در خيالت مرا
زن زيبايی میبينی ،يا از نوشتهھام زيبا تصورم میکنی.
خانهمان خيلی شلوغ بود .من بچهھای تو را که شکل من بودند،
بغل میکردم و میبوسيدم .تو زنت بلژيکی بود و انگار مادر بچهھات...
تو مرا دوست داشتی ،ولی بايد به شش تا بچه و زن بلژيکیات که ھمان
جا در ھمان خانهی بزرگ بودند ،میرسيدی.
من تنھا بودم .نه اين که تنھا باشم ،آنجا تنھا بودم .بچه ھم نداشتم.
ھمهی بچهھای تو ،ھمهی شش بچهی تو که چشمانی ميشی و بوسيدنی
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داشتند ،شکل من بودند .مال من بودند .چشمان من رنگ ديگری داشتند،
اما مثل چشمان بچهھای تو قشنگ بودند .خيلی قشنگ بودند .ھمه میگفتند:
»عجيب است .تو موقع زائيده شدن اينھا حتی اينجا ھم نبودی که زن
بلژيکی به تو نگاه کند و بچهھاش شکل تو بشوند ،ولی شکل تو ھستند«.
من دوستت داشتم .آن زمان دوستت داشتم و داشتم فکر میکردم
که اگر بشود يک ھفته با ھم بودن را تجربه کنيم ،چه خوب میشود .ببينيم
میشود با ھم زندگی کنيم؟
تو جلسه داشتی ،نشست داشتی ،ولی در اين فاصله میآمدی ،مرا
میبوسيدی و باز میرفتی .ھربار که میرفتی ،انگار از عمر يک ھفتهای
زندگی مشترکمان میدزديدی .من منتظرت میماندم و تو ،ھر بار که وقت
میکردی بيايی پيش من ،ھر بار که مرا میبوسيدی ،ھر بار که گونهھای
خوشفرمت را در بناگوشم فرو میبردی ،زمان متوقف میشد .آن لحظهھا
که مرا میبوسيدی ،دستم را و گونهام را و سينهام را میبوسيدی ،زمان
میايستاد .انگار ديگر غر نمیزدی ،ديگر کالفهام نمیکردی .ديگر کار
نداشتی ،اما باز کسی صدايت میکرد ،باز میرفتی و من دوباره ساعت را
میديدم که راه افتاده است و میچرخد؛ آن ھم با چه سرعتی!
من ھيچ نمیگفتم .حاال وقت میکردم و بچهھای تو را که شکل
خودم بودند ،میبوسيدم .سهتاشان در يک جشن عروسی کنارت روی مبلی
نشسته بودند .ھر سهشان قشنگ بودند؛ شکل من بودند .اما تو از ھمهشان
قشتگ تر بودی ،از ھمهمان خوش تيپتر بودی .قدت بلند بود و ريش
خوش ترکيبت که نوازشم میکرد ،خيلی خواستنی بود .راستی از کی تا
حاال ريش گذاشتهای؛ چرا ھروقت میبينمت ريش داری؛ تو عکست که
ريش نداشتی .انگار موھايت را باشامپوی خوشبويی شسته بودی که خيلی
خوش حالت شده بودند .ھيچگاه موھايت را اين ھمه خوش حالت تصور
نکرده بودم .بايد شامپوی گرانقيمتی باشد که موھايت را اين ھمه خوشفرم
کرده است.
تو از ھمهی ما قشنگتر بودی؛ ھم از من ،ھم از شش تا بچهات
که شکل من بودند و انگار بچهھای من بودند .حاال ما قرار بود يک
ھفتهای آزمايشی با ھم باشيم که ببينيم میتوانيم با ھم زندگی کنيم؟!
زن بلژيکیات ناراحت بود .میگفت ھيچگاه تو را اين ھمه
خوشبخت نديده است .بچهھای تو ھم که شکل من بودند ،خيلی خوشحال
بودند .چون راحت میآمدند تو بغل من؛ البته فقط آن زمان که تو کار
داشتی؛ که جلسه داشتی؛ که میرفتی و مرا تنھا میگذاشتی؛ ھمان زمان

١٦٤

که ساعت میچرخيد؛ که کرهی زمين میچرخيد؛ که خورشيد میچرخيد و
تو نبودی.
آنھا که میآمدند گردش عقربهھا بود ،ولی آھستهتر ميشد .تو که
میآمدی ،عقربهھا قفل میشدند .من میخنديدم .تو میخنديدی و لبخندھای
تو در گوشم نوای دلپذيری داشتند .ساعتھا ھم میخنديدند .انگار منتظر
میماندند که کاری برای تو پيش بيايد.
نمیدانم چرا اين يک ھفته را مرخصی نمیگيری که زمان کال
بايستد و ديگر حرکت نکند و ما بتوانيم برای ھميشه با ھم باشيم؛ برای
ھميشه با من باشی؟
اينھا را بعدھا يادم میآمد؛ وقتی که ديگر يک ھفته تمام شده بود
و از بس تو رفته بودی و برگشته بودی ،عقربهھا ھم لق شده بودند .من تو
را میبوسيدم ،ولی میديدم که عقربهھا لق لق میخورند؛ با اين ھمه
بوسهھات شيرين بودند؛ خيلی شيرين بودند.
نمیشود زن بلژيکیات را بگذاری و بيايی تا يک ھفتهی ديگر،
اين بار بدون ھيچ کاری باھم باشيم؛ تا ديگر عقربهھای ساعت نتوانند
تکان بخورند؛ نمیشود؟
نگاه کن تمام بچهھای تو مثل منند ،شکل منند.
نگاھشان کن!
 ٢٨دسامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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عيال حاج آقا خاطی
وای سکينه خانم جون ...الھی قربونتون برم ...چه خوب که تلفن
کردين ...ممنون ...از احوالپرسیھای شما ...نخير ...مشتاق ديدار ...آی
کوکب ...مواظب اجاق باش ...زيرشو بکش پائين ...ببخشين سکينه خانم
جون ...اين دختره واقعا شلخته است ...آی کوکب ...ده بجنب زن ...آفتابه
رو بده دست آقا...
خب ...میفرمودين ...بله ...عرض میکردم ...قربون دھنتون...
بله ...از وقتی حاج آقا »وبلوگ« من لچک به سرو راه انداختن ،فکر
کردم برای نظر قربونی ھم شده ،يه سفرهی حضرت ابوالفضل راه بندازم
که ھمه بيان ...بله ..ممنون ...قربون دھنتون حاج خانم ...خدا از دھنتون
بشنفه ...بله میخواستم شما زحمت روضهاشو بکشين ...نخير ...يعنی شما
نمیدونين »وبلوگ« چيه؟!...
خجالتم ندين شما رو به خدا ...شما که ماشا kماشا kختم علم و
معلوماتين ...و kدور از جونتون اين حاج آقای ما از بس به اين ضعيفهی
لچک به سر لطف دارن ...بله» ...وبلوگ« مرا راه انداختن ...البته ھمهی
کارھاشو خودشون میکنن ...بله ...وقتی بنده دارم شام يا ناھار میکشم،
ميان تو آشپزخانه و شعرھايی را که خودشون نوشتن ...بعله ...ماشاk
ماشا kخيلی »باسوات« تشريف دارن» ...نقد« ھم مینويسن...کتاب
چاپ میکنن ...عرض کردم که خيلی »باسوات«ھستن ...بله...عرض
میکردم سکينه خانم جون شعر برای من میخوونن ...بعله ...ھمهی
زحمتھاشو خودشون با دست مبارک خودشون میکشن ...کوکب ،ببين
حاج آقا چی میخوان!...
واه؟ چطور شما نمیدونين »وبلوگ« چيه؟ وای سکينه خانم
جون ...نه و ...kو ...kدس رو دلم نذارين ...شش تا پسرمو کفن کردم
اگه دروغ بگم ...شما را به خدا بيشتر از اين خجالتم ندين ...کوکب...
ببين حاج آقا چی ميگن...
بله ...عرض کنم که برای شب جمعهی اول ماه ...بله ...ھم
شگون داره و ھم انشا kبخت »وبلوگ« بنده بلند باشه ...بله ...خدا شما
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رو از بزرگی کمتون نکنه ..يک »نوتبوک« ھم برام خريدن که شبھا
ميذارن تو بغلشون و کلی چيز/ميز از اون تو نشونم ميدن.
ماشا ...kخدا حاج آقای شما رو ھم باالی سرتون حفظ کنه...
بله ...نخير ...بله ...ممنونم ...سکينه خانم جون ...به اين »نوتبوک«
يک نظر قربانی آويزون کردم و منتظرم شما که انشا kانشا kواسهی
زيارت و سياحت تشريف ميبرين به مرقد مطھر امام ]سه تا صلوات[
ببرين اينا رو برام طيب و طاھر کنين و از متولی اونجا اجازهی استفاده
از »وبلوگ« و »نوت بوک« رو ھم برام بگيرين ...کوکب؛ کجايی خبر
مرگت؛ ببين حاج آقا چيکار دارن؟...
بله ...چشم ...روی چشمم ...ھرچی بفرمائين ،تقديم ميشه ...ای
داد بيداد ...شما را به خدا دست رو دلم نذارين ...بعله ...بله سکينه خانم
جون ...کوکب ھم صيغهی آقاس ...نه خير گريه نمیکنم ...خب ...دلم
میسوزه ...البته تا حاال صيغهھا را تو خونه نمیآوردن ...ولی  ...اين
دفعه ديگه حرف آخرو زدن .تو مملکت امام زمان ...کوکب ...چقدر فس
فس میکنی؟
االن ھشت ماھشه ...بايد کار کنه ...حاج آقا گفتن من خانمم و
اين کوکب ذليلمرده خونهشاگرده....آخ ...دست رو دلم نذارين سکينه
خانم جون ...آدم بايد به داده رضا باشه ...خب من ھم شش تا شيکم زائيدم
که به اين روز افتادم ...عوضش حاج آقا ھمهی کارھای فرھنگيشونو با
من ميکنن ...خب من چند کالس »سوات« دارم و  ....نه نه ...نه ...شعر
که ميگن به اسم من چاپ ميکنن ...ميخوان منم معروف بشم ...البته...
اسمم  ...ميگن خوب نيست اسم ضعيفهھا تو »نوتبوک« بياد...
مسعتاره ...بله ...ولی خودم که میدونم خودمم...
شما را به خدا ...جون حاج آقاتون ...چيزی به حاج آقا نگينا؛
بله؛ عرض میکردم؛ بله؛ خدا مرگم بده ...ذليل مردهھا ...زنھای
بیحيا ...ھمچين که پاشون به سرزمين کفار میرسه ،دين و ايمونو قی
میکنن و ميرن دنبال ...چه میدونم ...من که عقلم قد نميده ...اينا رو حاج
آقا ميگن ...بله ...بعله ...خب ...حاج آقا از اين زنای ضد انقالب خيلی
چيزا برام تعريف ميکنن ...بيحياھا چه چيزھا که ...کوکب ...ببين کليد آقا
کجا افتاده ...سالم حاج آقا...
بعله ...سکينه خانم ...سکينه خانم جون ...قربونت يک لحظه
گوشی ...کوکب ...کوکب ...چشم حاج آقا ...چشم ...خدا پشت و
پناھتنون ...چشم ...حتما ...چشم...
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ببخشين سکينه خانم جون ...بله ...خب ...بعله ...دارن تشريف
میبرن وزارت ...بعله ...ارشاد ...کار دارن ...فکر کنم ميخوان کتاب
شعر چاپ کنن ...پای خودشون ...ميگن چوب دو سر طال شدن ...بله...
منم گفتم خدا به دور ...دلشون میخواد تو خارج ھم گل کنن ...بله ...سد
راھشون؟
و kميگن ھمين زنھای بیحيای خارجهان ...نمیدونم ...شايد
حسودیشون ميشه ...بله ...نخير ...شما مرحم ضد حسادت تو بساطتون
ندارين؟...دلم نمیخواد ناراحت باشن ...خب ...چه ميشه کرد؟ ...قانون
خدا ...بله حالل خدا را که نميخوام حروم کنم ...نمیتونم ...بله ...باالخره
مام خدايی داريم ...دست رو دلم نذارين شما رو به خدا سکينه خانم...
منم عرض کردم که چرا به اين ضعيفهھا ...و kگفتم ...باw
گفتم ...ولی تا گردنشون قرمز ميشه ...راه ميرن ...تسبيح ميندازن و زير
و روی اين سليطهھا را يکی يکی زير و رو ميکنن ...نخير ...نمیدونم
چی مينويسن ...فقط يک دفعه از دھنشون پريد که از قطر ماتحتشون
مينويسن ...خدا مرگم ...حيا را قورت دادن ...باور کنين ...البته دور از
جون شما من ھم به زنھای اونجا حسودیام ...نه ...ولی شنيدهام اونجا از
صيغه ...بله ...نخير ...شما خبر دارين؟
اونجا ھم ميشه صيغه رو آورد تو خونه؟ ...فکر نمیکنم...
نمیدونم ...خدا خودش میدونه k ...اعلم ...خدا ببخشدشون...
بله  ...فشار خون دارن ...قند ھم دارن ...قلبشونم دوبار عمل
کردن ...از بس که حساسن ...بله ...دور از جون شما ...ھی حرص
میخورن ...بله ...منم گفتم که بابا گور پدرشون ...ولی رگ گردنشون
ھمچين باال ميآد که میترسم دور از جونشون پس بيافتن ...خب ...بعله...
راضی ھستيم به رضای خدا ...ولی اگه يه وقت ...زبونم الل ...چه خاکی
به سرم بريزم؟
با اين ذليل مرده ]کوکب[ چيکار کنم؟ ....شما رو به خدا ...شما
دعايی چيزی بلد نيستين برای رفع اين بال؟...
چی چی پين؟» ...کمپين«...؟ اين ديگه چيه؟ ...آش ميپزن...
دعا میکنن؟ بله ...فکر کنم چند ماه پيش حاج آقا گفتن برم پيش شيرين
خانم ...جدی؟ اين شيرين خانم ھی خودشونو پيش حاج آقاھا شيرين
ميکنن؟ واسه ھمين شيرينن؟
وای خاک بر سرم .چه بیحيا! ...و ... kچه عرض کنم؟ ...من
حوصلهی اين کارا رو ندارم ...ھمين که اين کوکب اينجا نباشه ...بله...
شما رو به خدا يک دعايی ...بله نذر میکنم ...اصال نمیخوام معروف
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بشم» ...وبلوگ« ھم نميخوام ...فقط ميخوام آخر عمری به دعا و زيارتم
برسم ...نه بابا ...باشه ...يک دفعه بياين با ھم بريم پيش شيرين خانم...
اين شيرين خانم ھم ماشا kخيلی زرنگ ...با شما نسبتی دارن؟...
نوهی خالهی ...شما ...ماشا kماشا ...kچی؟ تو روی ھمهی
خارجهنشينا ايستادن؟ جدی؟ ماشا ...kماشا ...kخدا ھم شما و ھم نوشين
خانم ...چی؟ ببخشين شيرين خانمو از خانمی کم نکنه ...چشم ...ھمين
فردا ...اجازه میگيرم ...چشم ...حتما اجازه ميدن ...کی ديگه به من
پيرزن نگاه ميکنه؟ ...البته غيرتشون خيلی زياده...
يادش بخير ...اون وقتا ...کمی که چادرم کنار میرفت ...بله...
خودشونو ميزدن ...ميزدن تو پيشونی خودشون ...بله ،دفعهی آخری که
قلبشون گرفت ...برای يکی از ھمين زنھای بیحيای خارجه بود ...داشتن
پس ميافتادن ...ھی میگفتن اين زنک فرسنگھا تا شاعر شدن فاصله داره
گفتم ...بله گفتم حاج آقا  ...به جھنم ...فدای سرتون ...اين
طوری يک وقت باليی سرتون مياد ھا ...ھی داد میزدن که »در«ش را
برده باال ...منم نفھميدم...
ميگفتن کلمهی »در« رو باال تايپ کرده ...چه میدونم؟ بعله...
باور کنين منم ھمينو گفتم ...گفتم ...بله ...من ھم ھمينو گفتم ...اشتباه
چاپی ...اشتباه تايپی ...ولی ھی میگفتن »در«ت را ببر پائين تا شاعر
بشی ...بله ...منم گفتم ...شايد تقصير »وبلوگ« يا ھمين »نوکبوک«
باشه ...نه ...تمام بدنشون میلرزيد ...میگفتن خيلی بیحياس ...سکينه
خانم اگه کسی »در«ش يک خط باال باشه ،بیحياس؟...
و kمنم ھمينو گفتم ...اصال داشتن سکته میکردن ...باور کنين
داشتم از ترس میمردم ...من که شاعر نيستم ...اصال شاعر شدن خيلی
دردسر داره ...نه و kنمیخوام ....اعصابشو ندارم ...به نوشين خانم...
ببخشين به شيرين خانم سالم برسونين ...مرسی قربون دھنتون ...سالم
برسونين ...مرحمتتون زياد ...ھفتهی اول ماه يادتون نره ...بله ساعت
يازده ...ھمينجا ...خدا از بزرگی کمتون نکنه...

 ٢۵ماه مه  ٢٠٠٨ميالدی
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تھران ،محشر است!
وقتی »آدم« ريشش را اصالح نمیکند ،سلمانی نمیرود ،موھا
را کوتاه نمیکند ،يا مدل ترکی کوتاه میکند ،تازه دوزاریاش میافتد که
]ای بابا[ دارد شناسنامهاش سه رقمی میشود که اصال عين خيالش نيست.
از چندتا از اين بروبچهھای »شجاع« دھان به دھان شنيد که
قدرت خدا »مملکت امام زمان« حساب و کتاب دارد .ھمانطور که زنھا
»قانونا« بايد قوانين کشور را رعايت کنند و چيزکی]برای خالی نبودن
عريضه[ روی سرشان بياندازند که دھان »مجريان قانون« را ببندند،
جواد ھم بايد با ريش پانزده روزه برود سفارت.
حاال ديگر میداند که از ھمان پشت در سفارت ،بايد دست
راستش را بگذارد روی سينهی چپش و از دربان دم در تا خود سفير به
ھمه بگويد» :حاج آقا ،مخلصيم .حاج آقا ،کوچيکيم .حاج آقا ،چاکريم!«
اين يک کد است .تمام آنھايی که میروند ايران ،يا میخواھند
بروند ،اين را میدانند.
زنھا کدشان فرق دارد .آرايش نمیکنند .اگر دستشان رس يد
زردچوبه ھم به صورتشان میمالند که رنگ و رويشان زردانبو باشد.
موھا را رنگ نمیکنند و با گلگيرھای فلفل/نمکی راھی سفارت میشوند.
آرايشگاه نمیروند و با ابروھايی مثل پاچهی بز ،چيزکی روی سرشان
میاندازند و میروند آن تو که چیچی و چیچیشان را به ثبت قانونی
»مملکت امام زمان« برسانند.
اما ھمين زنھا وقت بيرون آمدن از سفارت ،از ھمان آسانسور
يا راهپلهھا ،حاال ديگر بدون واھمه از جناب حاجی آقای دربان ،ماتيکھا
و سايهچشمھا را از تو کيف ساک مانندشان میکشند بيرون و ...از
ھمانجا...د ...بمال ...از باال تا پائين .بعد آن چيزک زھرماری را مچاله،
میچپانند تو ساک خريدشان ،يا اگر ديگر نخواھند راھی اين ادارهی
زھرماری شوند ،ھمان دم در سفارت میاندازندش تو سطل ذبالهی آن
حوالی و مدرن و متمدن راه میافتند تو کوچه/پس کوچهھای تمدن و
مدرنيته...
آقايون وضعشان فرق میکند .کراوات/مراوات که ھيچی ،با
پيراھن چرک و يقهی چروک ،با کتی که موقع باغبانی به تنشان میکشند
يا اسبابکشی و کارگری ،که مثال چاک آستينش وا شده ،يا دگمهھاش
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افتاده ،و البته و البته بدون استعمال عطر و ادوکلن ...راھی میشوند به
سمت کعبهی آمالشان ،وطن اسالميزه شده ،نه ،اول به سمت سفارتخانهی
دولت امام زمان.
طفلکھا ھمهشان که گالب قمصر و عطر شاھچراغی به گل و
گردنشان نمیمالند .بعضیشان حتی عطر مردانهی اگوئيست شانل را
دوست دارند.
با تمام اين دگرديسیھا دل تو دل جواد نيست .خب ،میخواھد
برود ايران .مردک چند ماه پيش از سفر اولش به ايران ،نامهای دريافت
میکند که روی پاکتش مھر سفارت خورده است .طفلک با ديدن نامه،
چھار ستون بدنش به لرزه میافتد .يعنی چه؟ چه میتواند باشد؟ بالفاصله
زنگ میزند به بشير که نامهای اينطوری دريافت کرده است.
بشير میخندد که» :خب بازش کن ،مرد حسابی؛ بعد خبرش را
به من بده!« و با خودش میگويد» :اين ھم پريد .چه اطواری ھم
درمیآورد .انگار ھمين خودش نبوده که تقاضای پاسپورت ايرانی کرده.
من که میدانستم .مدتھاست میدانم .حاال برای من ادا ھم درمیآورد که
مثال از ھيچی خبر ندارد!«
باالخره جواد با خواندن چند بار »وان يکاد« و فوت کردنش به
خودش »جن نامه« ٣٣را باز میکند .بازش میکند و میبيند که نامهای
است چاپی ،با سرنسخهی وزارتخارجهی جمھوری اسالمی؛ خيلی
خوشگل؛ عکس پرچم شاخدار ھم آن باالست و مھر سفارت ...که پس از
سالم و تحيات فراوان ،دعوتش کردهاند برود ايران ،آن ھم با چه عزت و
احترامی ...تازه نوشتهاند که مدارک کار در »صدا و سيما«ی دوران قبل
از انقالبش را پيدا کند که برايش حقوق بازنشستگی ھم تعيين کنند.
باورش نمیشود .اين ھمه مھربانی و لطف را در ھيچ حکومتی
سراغ ندارد؛ حتی دررفتهھای حکومت فاشيستی/راسيستی ھيتلر ھم
اينجوری نوازش نشدهاند.
آدم سياسی باشد ،تو دوران شاه و دوران ھمينھا ]آن اوايل[
زندان رفته باشد ،خودش و زنش کارمند دون پايهی راديو/تلويزيون باشند؛
تازه مثل خودش کلی ھم پروندهی سکسی داشته باشد ،ولی حکومتیھا با
اين ھمه مھربانی برايش بنويسند که:

 - 33اشاره است به داستانی از ھوشنگ گلشيری

١٧١

»برادر گرامی ،جناب آقای جواد ...مد ذله ...٣٤با تحيات
فراوان ...ما ھمه در زندگيمان اشتباه میکنيم که فقط بايد از خداوند منان
طلب رحمت داشته باشيم .رحمت باريتعالی بسيار زياد است .شما که در
راه به ثمر رساندن حکومت  kدر کشورتان اين ھمه زحمت کشيدهايد،
چرا نمیآئيد از مواھب زندگی در ميھن اسالمیتان استفاده کنيد؟
»به شما اطالع داده میشود که پروندهھای قبلی ھمهی ھموطنان
مقيم خارج که قبل از ھفت سال پيش جالی وطن کرده و در کشورھای
بيگانه اقامت گزيدهاند ،مشمول مرور زمان شده است .بياييد و از ھمهی
مواھب وطن استفاده کنيد ...تنھا آنھايی که مرتکب قتل شدهاند ...يا شاکی
خصوصی دارند«...
جواد که آدم نکشته است .شاکی خصوصی ھم احتماال ندارد ،يا
خودش خبر ندارد؛ البته موقع شلوغ/پلوغیھای انقالبی چند تا سنگ به
سمت ارتشیھا پرتاب کرده ،اما اين که آدمکشی نيست .حاال باز اين
آدمھای بيکار بنشينند اينطرف و آنطرف و پشت سر حکومت اسالمی
صفحه بگذارند و لغز بخوانند!
جواد با سابقهی ذھنی خرابی که داشت ،نمیتوانست باور کند.
باور کردنی نبود!
دفعهی دوم ديگر ترسش ريخته بود .البته او مثل محمد نيست که
بگيرند و فالن و بھمانش کنند .اصال معلوم نيست آن را ھم راست گفته
باشند و شايعه نباشد؛ شايعهای ساخت کارخانهی اضداد و مخالفين؛
ھمانھايی که آنطرف گود نشستهاند و ھی دریوری پشت سر رژيم
میبافند .اينھا را شده بايد با دگنگ فرستاد که خودشان بروند و با
چشمھای چھارتا شدهشان وطن را ببينند؛ با چشم بصيرتی که ندارند ،ببيند.
ببينند تھران چه محشری است؛ ببينند چه تغييراتی در ميھن ايجاد شده...
خيلی دلش میخواست برود و حقوق بازنشستگیاش را بگيرد ،يا
مثال خانهاش را که مصادره شده بود ،دوباره پس بگيرد .فکر میکرد:
»حاال ايران نه ،بندهی خدا چرا نمیروی سفارت که ارث و
ميراث پدر خدا بيامرزت مالخور نشود؟«
البته آن اوايل خيال میکرد» :خود کرده را تدبير نيست؛اينھا
بالھايی ھستند که خودش ،با دست خودش ،سر خودش آورده ،واال اگر
يک خورده پاشنهی دھانش را میکشيد و اينقدر به »خادمان مملکت«
افترا نمیبست ،حاال از آن آپارتمان فسقلی تنگ دو اتاقهاش رفته بود ايران
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و جايش آن باال/باالھا بود .مجبور ھم نبود برای سی شاھی/صنار اينقدر
حساب و کتاب کند«.
بعد در ادامهی خياالت فرمودنش ،به کلهاش میزد که:
»ای بابا ...حقوق بازنشستگی که حق خودم است .بيست سال
برايش کار کردهام .خانهام ھم که مال خودم است و آن اوايل انقالب که
ھنوز تنور داغ بود ،چند تا از اين بچه جقلهھای دھاتی جنوب شھری نفھم
مصادرهاش کردهاند ،که اينھا اصال ربطی به دولت آقای رئيس جمھوری
ندارد«.
و بعد...
»آخر پدر آمرزيده ،بد میکنند اين ھمه پناھندهی بدبخت را که تو
ھمهی دنيا پخش و پال شدهاند ،و خيلیھاشان آه ندارند با ناله سودا کنند،
جمع میکنند و با عزت و آبرو برشان میگردانند ايران و میگذارندشان
سر ِکار ...که بيشتر از اين مايهی آبروريزی نشوند؟
»حاال اين اضداد بنشينند اينجا و ھی سوزن به تخم چشمشان
بزنند .بنشينند و ھی مقاله بنويسند و سمينار و سخنرانی مرتکب شوند.
بروند ھی امضا روی امضا جمع کنند!«
بعد ھم با لبخند که» :خيال میکنند کسی به تخمش ھست؟ آنھا که
میخواھند بروند ،میروند .ھيچ طوری ھم نمیشود«.
طفلک جواد اگر نمیدانست ،حاال ديگر خوب میداند .خودش
رفته است و با ھمين چشمھای باباغوریاش ديده است .از نزديک ديده
است و ديده است که آنجا چه محشری است!
برای سپاسگزاری و در ضمن ايجاد رابطهای بھتر و
»محشرتر« جواد در سفر دومش به ايران ]و البته بعد از ريختن ترسش[
به ارشادیھا پيشنھاد میکند که فيلمی در مورد آمدن امام به ايران بسازد.
موضوعش را خودش »انتخاب« کرده و کلی برای اين انتخاب
به خودش دسته گل داده است .ارشادیھا از اين پيشنھاد استقبال میکنند؛
کلی ھم خوشحال میشوند .جواد را ھم خوشحال میکنند .حاال اين بابا
اسباب و اثاثيهاش را جمع کرده است .قرار است آپارتمان دو اتاقهی زير
شيروانی پناھندگیاش را تحويل دھد و برای ھميشه از اروپا برود.
سالھاست اينجاست و اين اواخر بدجوری دلتنگ است .وقت
زيادی ندارد .بايد از ھمه چيز ِ اين سالھا ]اين سالھای دربدری و
بیھويتی[ دل بکند .میخواھد برود .بايد برود .دلش برای بقال
سرکوچهشان تنگ است؛ برای بچهھای کوچه ،برای چنار وسط حياط
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خانهی پدری ،پدری که ديگر نيست که موقع مردنش رو قوز افتاد و نرفت
برای آخرين بار ببيندش؛ چه خريتی؟!
دلش ھوای دختری را کرده است که اولين بار عاشقش شد .اصال
ھمانجا بود که اولين بار عاشق شد ،زير ھمان چنار گردن کلفتی که روی
تنهاش ،ھر دوشان دو قلب تودرتو ک شيدند و تيری که از وسط نصفش
کرده بود .برای کوه البرز ،برای ترافيک تھران ،برای عربدهھا و »گل
کوچيک« تو کوچه/پس کوچهھای خاکی جنوب شھر ،برای کفتربازیھا،
الک/دولک ،تيلهبازی ،دختربازیھا ...بازیھا و بازیھا ...چه سالھايی!
تھران ھمان است .ھمان است که اين جماعت بازگشته میگويند.
محشر است .معرکه است .پر از خوشی است ،پر از آبگوشت سرا ،پر از
کافهھايی که میشود آنجا لم داد و قليان با طعم سيب کشيد .پر از گذرھايی
که میشود آنجاھا ايستاد و چشمچرانی کرد؛ سير چشمچرانی کرد .ای گند
بزند اين زنھای خسيس فرنگی را ...سالھاست حسرت يک بوسهی
واقعی به دلش مانده است .يک بوسهی دلچسب و از ته دل و داغ؛ يک زن
حسابی ...از وقتی زنش ولش کرد و رفت ...اه...
ھمانطور که با خودش فکر میکند ،نامهای را که برای بشير
]بعد از بازگشت از ايران[ نوشته بود ،چند ماه پيش نوشته بود ،پاره
میکند .آن زمان ھنوز تصميمش جدی نبود .ھنوز نمیخواست برگردد و
برای ھميشه برود آنجا .ھنوز »لب پرتگاه« بود .ھنوز خودش را
اينطرفی میدانست .ھنوز کمی ترديد در جانش ريشه داشت .چه چيزھا
که تو اين نامه برای بشير ننوشته بود؛ چه قولھا که نداده و چه دروغھا
که نبافته بود .ھمين پارسال بود که مقالهی بشير نظرش را عوض کرد.
اه ...چرا اينقدر مردد است؟ چرا سست میشود؟ اصال چه اجباری دارد
به بشير جواب بدھد؟ مگر بشير چه کارهی مملکت است؟!
نامه را که در ميان کاغذھا به ريشخندش گرفته است،
برمیدارد ،از وسط پارهاش میکند .بعد تکهتکهاش ،تکهپارهاش میکند.
خردهھای کاغذ تا سطل ذباله رقصکنان ھمهی آنچه را با دوستانش ،با
بشير سالھا زندگی کرده است ،به سطل آشغال سرازير میکند.
آينده از آن اوست .آيندهی اسالمی از آن اوست .ھمين چند روز
ديگر فستيوال دھهی فجر است .بايد عجله کند .البد بشير باز دارد مقاله
مینويسد .البد دارد پتهاش را میريزد روی آب؛ به جھنم! ولش کن!
فردا پرواز دارد .اين بار برای آخرين بار...
 ١۶ژانويه  ٢٠٠٨ميالدی
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مرد ،به اين لوسی؟!
لوس بود .آنقدر که حوصلهام را سر میبرد .با اين ھمه ازش
خوشم میآمد .شعرش را که برايم فرستاد ،فکر کردم کلمات تو دستھاش
چه نرمند .انگار با واژهھا گاوبندی داشت .واژهھا خودشان را پيشش لو
میدادند و او ھرکدام را که میخواست ،تصاحب میکرد .بعد گلی به
سرشان میزد و میکشاندشان تو کوچه/باغھای شعرش.
شعرش جوان بود .جوان و دوست داشتنی و اين بود که دلم را
میبرد .برايش يادداشتی نوشتم که:
»ازت خوشم مياد .بيا با ھم دوست بشيم!«
ھمان اول نشان داد که لوس است .برايم گذاشت تاقچه باال که:
»حواست را جمع کن .پس فردا برام دبه در نياری ھا .فروغ ھم
ھمينطور شروع کرد ،بعد بريد«.
نوشت که» :از سن و سالم رم نکن!«
نوشتم» :پدوفيل که نيستم دنبال پسربچه بگردم .بچهھا
سرگرمیھای خودشان را دارند .تازه کدام بچهای میتواند به قشنگی تو
حس کند و به آن ظريفی بنويسد؟!«
باز حواسش جمع بود .اين بود که کنار کشيدم .ديگر برايش
ننوشتم .بعد از سه/چھار روز نوشت:
»چرا در سرای بستی؟ ديدی گفتم؟«
فھميدم به خال زدهام .نبايد سر به سرش میگذاشتم .بايد نوازشش
میکردم ،اما نه خيلی که رم کند .اين طوری بود که با ھم دوست شديم.
بازی موش و گربهای بود که بد نبود .اگر يک روز صبح زود
تو صندوق پستم نمیديدمش ،دمغ میشدم .عادت کرده بودم که ھر روز
صبح زود بگويد:
»سالم دخترک گل و بلبل .حالت خوبه؟ من از دست اين و آن
شيکارم .چه خوب که توھستی و چه خوب« ...
بعد بايد ترمز دستی را میکشيدم که از خوشحالی نپرم تو بغلش.
خيلی ناز بود .به نظرم بايد خوشگل ھم میبود .چون از
تصويری که تو يکی از قصهھام داده بودم ،کلی خنديده بود .يارو برايش
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ھيوال بود که بعد از بيست سال ھيوالتر ھ م شده بود .و من که ھنوز
عکسی از او نديده بودم ،تصويرم را نمکينتر میکردم.
گاه برای اين جور کارھا ،عکس ،کار را خراب میکند .ھمان
تصويری که از محبوب داری ،کافی است.
حتما قدش بلند بود .حتما موھا را که میتوانستند کمی جو/گندمی
شده باشند ،يکوری شانه میکرد و حتما چشمانش تيز و تند تمام مدت در
جستجو بودند .مردھايی که چشمھايی مات و بيرنگ دارند ،حالم را به ھم
میزنند .میدانستم ]نديده میدانستم[ که اگر ببينمش زياد تصويرش با
صدايش فرقی ندارد .صدايش قشنگ بود .کمی عصبی بود .زود جوش
میآورد ،بعد که نوازشش میکردی ،آرام میشد و من از اين که قلقش را
پيدا کرده بودم ،میخنديدم.
مرد بود ديگر .خودخواه ،لوس ،از خودراضی و سير و سيراب
از بوسه و دوست داشتن و اينش ھالکم میکرد.
ھمين امسال میخواست بيايد اروپا و میخواست مرا ببيند و
میخواست من نبينمش .مگر میشود؟ انگار میترسيد مرا که ببيند،
تصويرش از من بشکند .من اما چنين نگرانی نداشتم .اندامی که  ...اه...
حتما میآيد و حتما مرا میبيند و حتما من میبينمش و حتما
ھمانطوری است که من میخواھم و زياد با تصوير من فرق ندارد و زياد
پير نيست و زياد چاق نيست و زياد يخ نيست و چشمانش لوچ نيست و
شکمش گنده نيست و سرش کچل نيست و سبيلش استالينی نيست و دھانش
بيدندان نيست .آخ ...چقدر از دستش شکار بودم که نمیگذاشت کشفش کنم.
سالن شمارهی  ٣پرواز  ٧۶۵ساعت سه و چھارده دقيقهی کلهی
سحر سوم اکتبر .اين پرواز را گرفته بود که البد من خوابالود باشم ،که
البد خسته باشم ،که البد حوصله نداشته باشم بروم فرودگاه پيشوازش تا
نبينمش و بعد بگويد که آمده است و رفته است و کار داشته است و وقت
نبوده است و اگر ھمان نصفه شبی رفته بودم ،حتما میديدمش و حيف که
از دست دادهام و حاال ديگر بايد برگردد و دبه و دبه ...و مرا قال بگذارد.
نه ...نمیگذارم و نگذاشتم.
معما حل شده بود .تلخیاش رفته بود .خسته بود ،اما گرم .مرا
ديده بود .عکسم را ديده بود و من بايد در ميان آن ھمه آدم رنگ و وارنگ
پيدايش میکردم.
ھی سرک میکشيدم و سرک میکشيدم ،ولی نمیديدمش...

١٧٦

بعد دستی روی شانهام ،بعد چند شاخه گل روی سينهام ،بعد...
نگاه و نگاه و قھوه و نگاه و تطبيق صدايش با خودش ،تطبيق خودش با
صدايش با شعرش و با خودش و با خود خودش .ھمان بود که میخواستم.
ھمان قدر ناز و ھمانقدر لوس .آخ که چقدر ناز بود .من مرد به اين لوسی
نديده بودم .درست عين آخرين يادداشتی که برايش نوشتم ،پيش از اين که
بيايد و پيش از اين که بخواھد بيايد و ھمانطور سير و سيراب ،ولی
تشنهی من.
شب خوبی بود .کاش بيايد.
 ٩ژوئيه  ٢٠٠٧ميالدی

١٧٧

سيمون دوبووار بخوره تو سرت!
بايد يکی را پيدا کند که باھاش مصاحبه ،نه ،گفتگو کند .فارسی
ھم يادش رفته است .اين ھمه شعار داده که »پارسی سره« بنويسيد ،و
حاال که حرصش درآمده ،شعارھاش ھمه شدهاند کشک!
اين طوری نمیشود .بايد گفتگويی »مندرآوردی« ھم شده ،راه
بياندازد و نقطه نظراتش را بگويد .بھتر است گفتگو نوشتاری باشد.
اينطوری میشود منتشرش کرد .میشود توش دست برد .بعد در کتاب
چھل و نھمی چاپش کرد .حاال با اين دوازدهتا کتاب چاپ نشدهاش چه کار
کند؟ چه خاکی به سرش بريزد؟ ھيچ ناشری کتابش را منتشر نمیکند.
مجبور است بعضی شبھا شوفری کند و پولھای حالل کرده و طيب و
طاھری را که از اين غربیھای »امپرياليست« میگيرد ،جمع کند و بعد
کتابھا را با بدبختی و يکیيکی منتشر کند و ...بعد يکیيکی ]به ضرب و
زور[ به مردم بفروشاند.
چرا اينقدر حسودیاش میشود؟ چرا دارد دق میکند؟ دارد خفه
میشود .از ھمه بدتر اين زن است .ھمين زنک که ھنوز نيامده ،ھم
سايتش را راه انداخته ،ھم کتابش چاپ شده ،و تازه تو راديو »ساواک«
زر زر ھم کرده است .البته خودش ھمين چند سال پيش با اين راديو و
راديوھای ديگر مصاحبه ،نه ،گفت و گو کرده است! ولی چرا حاال ديگر
با او مصاحبه نمیکنند؟ چرا جدیاش نمیگيرند؟ چرا االن ھمه افتادهاند
دنبال زنھا؟ البد يادشان رفته که زنھا ناقصالعقلند و بايد بتمرگند توی
خانه و پشت سر يک مرد بزرگ...
کی بود میگفت که »پشت سر ھر مرد بزرگی ،يک زن بزرگ
ھست!« پشت سر اين عفريتهھا که مرد بزرگی نيست؛ مرد کوچکی ھم
نيست؛ اصال مردی نيست .المصبھا ھمچين که سر شوھرھاشان را
میخورند ،تازه گل میکنند؛ بيشرفھا؛ کاش آن مردک الت ھنوز مثل
ھمين ده/دوازده سال پيش آشغالھای اين زنک را جر میداد و میريخت
دور ،تا يکدفعه اينطوری رو نمیآمد.

١٧٨

دارد خفه میشود .کاش رويش میشد و میرفت با اين
مرتيکهی الت حرف میزد و وادارش میکرد که دور جندهبازی را چند
صباحی خط بکشد و بيايد بتمرگد تو خانه و جلو زنش را بگيرد!
مردک اصال غيرت ندارد .کور است و نمیبيند زنش ھمهاش از
پائينتنهاش مینويسد و به جندگیاش افتخار میکند؛ آی...
وای که چه سخت است .کسی نيست يقهاش را بگيرد و بگويد:
»بيا جان مادرت با من مصاحبه کن؛ بيا آنقدر از من تعريف کن
که اين زنک و زنھايی مثل او زير دست و پام له شوند!«
آه ...چقدر دلش میخواست ترتيب اين زنک را بدھد و بھش
بفھماند که ھيچ گھی نيست و فقط برای الی پای مردھا خوب است؛ برای
زير ران مردھا و ...ھمين مردھا ھستند که روی اينھا میافتند و خونين
و مالينشان میکنند؛ حاملهشان میکنند و مھرشان را به پيشانيشان
میکوبند.
آه ...چه احساس خوبی است ترتيب يک زن پرمدعا را دادن و
زنک را به زير ران کشيدن .البته يک کم ی خرج دارد .بايد دستهگل
خريد؛ گاه مثال گوشوارهای يا چيزی شبيه به اين آت/آشغالھا؛ يا مثال جور
رستورانشان را کشيد .پول وکانسشان را داد ،يا ھی ھندوانه زير بغلشان
گذاشت و ...بعد قيشان کرد؛ تفشان کرد و بھشان فھماند که ھيچی نيستند.
فقط خوبند که بھشت زير پای مردھا باشند .بايد چای و چلوی مردھا را
آماده کنند .تازه آن وقت است که میشوند زنی بزرگ ،چون پشت سر يک
مرد بزرگ قرار دارند.
آخ ...چقدر دلش میسوخت که پشت سر اين جندهھا ھيچ مردی
نيست؛ ھيچ مردی .خودشان ھستند .خودشان پشت سر خودشان ھستند.
کاش مردھا اعتصاب میکردند و به اين ضعيفهھا حال نمیدادند ،تا
خودشان ببينند چقدر به مردھا نياز دارند؟ اصال بدون مردھا ،زنھا بايد
بروند گل لگد کنند ،آب از چاه بکشند و ...اصال مگر ھمهی اختراعات
جھان را زنھا کردهاند؟
چه خوب ،قدرت ھميشه دست مردھا بوده است .پيغمبرھا
ھمهشان مرد بودهاند .تازه آن زنکی که خواست ادعای پيغمبری کند،
ھمين حضرت محمد نازنين داد ترورش کردند که بقيهی زنھا جرات نکنند
پا جای پای مرد جماعت بگذارند .پتياره ،يک کاره میخواست پيغمبر
شود .چه غلطھا!
***

١٧٩

زن تقی که کشيک شب بوده و تازه از سر ِ کار برگشته ،با
احتياط میچپد توی تختخ واب که مردک را بيدار نکند .تقی خر خر
میکند؛ انگار خواب بدی میبيند .نفسش به تنگی افتاده است .زن که از
خستگی دارد میميرد ،به عنوان »قرص خواب« کتاب »جنس دوم«
سيمون دووبوار را برمیدارد که چند کلمهای بخواند ،تا البد در حسرت
»آزادی فرنگی« چرتکی بزند...
روح سرگردان تقی غلتی میزند .از جايش بلند میشود و تا زن
را کنارش میبيند ،دو دستش را دور گردن ظريفش حلقه میکند و با
عربده میگويد» :المصب ،تو از کجا پيدات شد؛ من شاشيدم به گور اون
شوھر قرمساقت!«
زن ،برای اين که خودش را خالص کند ،کتاب سيمون دوبوار را
محکم تو سر شوھرش میکوبد و میگويد:
»مرد حسابی ،مگه خل شدی؟«
و با خودش فکر میکند» :االغ حمال ،من که نويسنده نيستم،
شاعر ھم نيستم .حسود بدبخت .خاک بر سرت عمله؛ االغ جان ،من ھمان
زن بزرگی ھستم که پشت سر تو ايستادهام و خرجت را میکشم که تو
کلغوز بتوانی راحت زر زر کنی و شعارھای صدمن يک غاز بدھی.
چشمھاتو وا کن ،ببين؛ فھميدی؛ خاکبرسرت ،مرتيکهی الت الدنگ .کاش
تو يک ذره غيرت سيمون دوبووار را داشتی؛ خاک بر سرت؛ داشتم خفه
میشدم ھا!«
و دوباره محکم کتاب را میزند تو سر تقی .شاعر بيحال از آن
سمت تخت میافتد پائين؛ بدون اين که کسی را برای مصاحبهی کذايیاش
تو اتاق خوابش پيدا کرده باشد ،يا دوربين خبرنگاری پشت پنجرهی اتاق
خوابش ،حکايت سرگشتگیھای روح دربدرش را رونويسی کند ...حيف!
 ١۵آوريل  ٢٠٠٨ميالدی

١٨٠

ناگھان چه زود دير میشود!
ديدمش ،ديده بودمش ،اما اين بار بھتر ،درست ديدمش .نگاھش
کردم ،از باال تا پائين .در اتاقش نشسته بود .چھرهاش به سمت مونيتور
بود .در نزدم .الزم نبود .اين جور وقتھا ھمهی درھا بازند ،ھمهی درھا
باز میشوند.
در ِ اتاقش بسته بود .رفتم تو .موھاش تا زير گوشش بودند .آنھا
را زده بود پشت گوشھاش و ھر چند لحظه به چند لحظه با دست راست،
نه با دست چپش ،با انگشتان دست چپش شانهشان میکرد به سمت عقب؛
تا چشمانش را ببينم.
چشمانش خسته بودند ،خسته و گرفته .پشت سرش بودم .مرا
نمیديد .تمام حواسش به مونيتور بود .دستش را گذاشت روی لبش و
بوسهای به سمتم پرت کرد .دستم را گذاشتم روی شانهاش .نوازشش کردم.
بازوھا و سينهاش را نوازش کردم .پيراھن بیآستينی پوشيده بود و من
بازوھای عضالنی خوش تراشش را بوسيدم .بازھم بوسهای برايم فرستاد.
اين بار دستم را بردم روی سينهاش و سينهھای ورزيدهاش را نوازش
کردم .باز مرا بوسيد .چند بار بوسيد...
میخواست برود .انگار کار ديگری ھم بجز من داشت .چه
میدانم؛ مردھا در آن واحد ھمه کاری میکنند .نمیخواستم برود .خنديد
که بعد نگويی اين ھم ...خنديدم .چيزی کم نداشت .بدن به اين قشنگی که
»قناس« نمیشود .مردھای کھنه قناسند .زنھای کھنه قناسترند .مردھای
کھنه را دوست ندارم .نه ،مردھای کھنه را دوست ندارم؛ زنھای کھنه را
دوست ندارم؛ بوی نا میدھند؛ بوی ترشيدگی ،بوی شکمبارگی ،بوی
آشپزخانه ،بوی حسادت ،بوی غيبت ،بوی خودخواھی ،بوی پشتھماندازی
و دروغگويی.
چقدر بيات بودن بد است؛ چقدر تازه بودن خوب است و چقدر
چشمھای خوش ترکيب قشنگند .عاشقش نيستم؛ عاشق ھيچکس نيستم؛
عاشق خودمم؛ عاشق خودم در نگاھش...
لباس نارنجی يقهبازی پوشيدهام؛ نه ،پيراھن سياه دکلتهای که تا
روی سينهام باز است ...و گاه دو انگشت دست راستم را ميکشم ميان

١٨١

دوسينهام که ھر دو عرق کردهاند و بوی يکی از عطرھای کريستيان ديور
را میدھند .بعد انگشتم را میکشم زير بينیام ...روی لبم...
روی تختم دراز میکشم و در آئينهی باالی سر تختم ،خودم را
میبينم .روی شکم دراز کشيدهام .کامپيوترم ھمانجاست و من اين بار
دروپيکر ابريشمی زرشکی رنگی به تن کشيدهام که برجستگی
پيراھن بی
ِ
پشتم را چه خوب نمايان کرده است...
باز دستش را میکشد روی موھاش و آنھا را به عقب میراند.
ھنوز دارد مونيتور را نگاه میکند .من که در اتاقش میچرخم ،آزاد آزادم.
به ديوار گوشهی اتاقش عکس زنی است که میتوانم من باشم؛ عکس من
باشد .نقاشی است؛ اما تمام برجستگیھای بودن ِ تن را برجسته کرده
است .زن ،ھمان لباس ابريشمين جگری را پوشيده ،و سمت چپ دامنش
چاکی است که تا باالی رانش را نشان میدھد.
سينهھای تازهاش بدون پستان بند از زير پيراھنش لبپر میزنند.
انگار میخواھند پيراھنش را جر بدھند و بيايند بيرون .ھمچنان دارد
مونيتور را میپايد .دارد مینويسد .باز ھم عکسی؛ عکس ديگری؛ »مثل
قالی کرمونی دختر« .براقتر ...شفافتر ...خوشرنگوبوتر ...تازهی
تازه...
از مردھای کھنه خوشم نمیآيد .مردھای کھنه را ...زنھای
حسود ،کنجکاو و فضول را که به ته ته زندگیام سرک میکشند ،دوست
ندارم .مردھای کھنه را دوست ندارم؛ آنھايی که اسم مالکيت را میگذارند
عشق؛ اسم حسودی را میگذارند دوست داشتن ...من ،مال کسی نيستم؛
مال خودمم؛ مال خود خودمم؛ مال ھيچکس نيستم؛ اصال »مال« نيستم....
باز دارد موھای خوشفرمش را عقب میراند؛ با چھار انگشت
دست راستش؛ ساعتش قشنگ است ،مردانه است .باز موھا را ،نه،
چشمانش عسلیاند؛ عسلی ،ميشی ،رنگی ...درست دوتا زيتون ِ درشت را
میبينم؛ براق و شفاف؛ چشمانی ماندنی.
حاال دوباره دستم را میکشم روی بازوھاش ،روی
سينهاش ،روی شانهھاش ،باز موھای خوشفرمش را به عقب میراند.
آخ ...میخواھد برود ...ديرش شده است ...ديدی ...ديدی ناگھان
چه زود دير شد ...اه...
 ٢١اوت  ٢٠٠٨ميالدی

١٨٢

تو آمده بودی اينجا!
ديشب آمده بودی اينجا .خودت نمیدانی ،ولی اينجا بودی؛ با من
بودی؛ آمده بودی مرا ببينی؛ از اتريش آمده بودی و خانهی کوچک من
ميزبان تو بود .نمیدانم چرا مرد پيری ،مردی با سبيلھای استالينی اينجا
بود و مزاحم؛ تازه به نظرم حق ھم داشت.
ھی میرفتم به او میگفتم که تو با من کار بخصوصی نداری.
باور نمیکرد .تو ھم باور نمیکردی .انگار کسی بود که مرا به گرو
گرفته بود؛ عمر و زندگیام را به گرو گرفته بود و تازه نمیدانم چرا ھی
بايد میرفتم و به او توضيح میدادم که تو يک ميھمان سادهای و کار
خاصی با من نداری .انگار از دريدگی و بيحيايیاش میترسيدم؛ انگار
ھمان بود که سالھا پيش که از خانهام پرتش کردم بيرون ،جايی نوشته
بود که من خودم را در ميخانهھای مراکش به حراج گذاشتهام و در
کافهھای ساز و ضربی آنجا میرقصم.
آخ ...کاش بدن قشنگی میداشتم ]ھنوز میداشتم[ و کاش میشد
در کافهای برقصم ،يعنی میشد خودم را تکانی بدھم و تمام ترسم را با
لرزش تنم بريزم دور .بدبختی اين که ھمين يک قلم را ھم بلد نبودم؛ بلد
نيستم.
میبينی؟ سالھا گذشته است ولی ترس ،ترس ،ترس از اين مرد
کھنه و دريده ،ھنوز ھم ته ته جانم چنان خيمه زده است که نمیتوانم تو را
در خيالم ھم با خيال راحت ببينم.
چھرهات در ھم رفته بود .چيزی مثل بغض در گلويت پيچيده
بود ،و دھانت ديگر آن ھمه خواستنی نبود .من غصهام گرفته بود.
میخواستم تو را جايی تنھا ببينم ،نمیشد؛ ھيچ جا نمیشد.
تو را منتظر گذاشتم و باز رفتم به آن پيرمرد بگويم که تو فقط
ميھمانی؛ کلی راه آمدهای که ميھم انم باشی .المصب؛ بايد ھی توضيح
میدادم و ھی آسمان/ريسمان میبافتم .نمیدانم چرا با اين که ازش بدم
میآمد ،اما میترسيدم .عرضهی اين را ھم نداشتم که بيرونش کنم؛ ولش
کنم .ھمهی لحظات ِ بودنم را شکار کرده بود و حاال تو؛ تو آمده بودی
اينجا و ما ،حتی دوتايی ھم زورمان به او نمیرسيد.
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تمام راه را به ديشب و به تو فکر کردم .تمام شب را با من
بودی ،کنار من بودی و من ھی میرفتم و ھی میآمدم و آرام نمیشدم.
دستت را گرفتم و بردمت جايی که بتوانم با تو تنھا باشم؛ نمیشد .باز
پيرمرد میآمد؛ باز سرک میکشيد؛ باز میترسيدم؛ باز میرفتم و توضيح
میدادم و باز برمیگشتم .تو منتظرم بودی .روی زمين دراز کشيده بودی.
موھای خوشفرم و ريش خوش ريختت رو به سقف بودند .تازه يکبار که
توانستم لحظهای کنارت باشم ،دو نفر ديگر ھم آنجا بودند .انگار پيرمرد
آن دو نفر را زاپاس گذاشته بود که من و تو را بپايند .دستت را کشيدم و با
خودم بردمت؛ جايی که انگار لبت گرم و لغزنده بود .تنت داغ بود و من
تو را به حياطی کشيدم که خيلی نقلی بود .آنجا کسی نبود .ھيچکس نبود.
فقط سکوت بود و سکوت و تنھايی.
خانه سرد بود .راھرو دراز خانه سرد و خالی بود .تنھا گرمای
خانه تو بودی و من میخواستم ھمانجا ،روی ھمان موزائيکھا با تو
بخوابم .تو را توی راه ،توی راھرو میبوسيدم و نمیدانم چرا دلم
میخواست ھمانجا روی زمين ،روی ھمان زمين سرد و خالی با تو
بخوابم .تنت خيلی گرم بود .ولی نمیشد.
میترسيدم .میترسيدم .میترسيدم باز آن پيرمرد سر برسد و
مزاحممان شود .نمیدانم چرا فکر اتاقی در ھتلی ،ميھمانخانهای يا جای
ديگری نبودم .به اين فکر نيفتاده بودم .انگار ھمه جا اشغال بود .انگار
حملهی نظامی شده بود و من نمیتوانستم کمی با تو ،در کنار تو آرام باشم.
و من ھمانگونه که داشتم لبھای لغزنده و خواھندهی تو را میبوسيدم ،بيدار
شدم...
ھنوز نيامدهای .ھنوز تا اتريش کلی راه داری .ای داد ،چرا
اينقدر میترسم؛ چرا؟
ولی اگر بيايی اصال نمیترسم؛ تو را با خودم میبرم و به ھمه
نشانت میدھم؛ اصال نمیترسم؛ ابدا نمیترسم؛ ترس ندارد...
 ١٧نوامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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لياقت خوشبختی
ديدهای وقتی خوشبختی میآيد در خانهات و کوبهی در ويالی
چند خوابهات را میکوبد گرپ گرپ ،بعد مشت میزند .بعد از پشت
ديوار ،سنگی به حياط خانهات میاندازد و گربهی شکموی لوس خفته در
آفتاب ناز حياطت را بيدار میکند ،يا گاه ...تا ماھیھای سرخ و طاليی
حوض خانهات به ته حوض ،ته ته حوض تبعيد شوند ...بعد سنگی به
شيشهات میاندازد ...گاه حتی شيشهی اتاق خوابت را که در آن به خواب
ناز فرو رفتهای ،میشکند که بيدارت کند؛ که بگويد خوشبختی اينجاست؛
آمده است تو را از اين زندگی نکبتی که داری و داشتهای ،خالص کند و
تو ،لوس و ننر و بيمزه جوابش میکنی؟!
اول يقهاش را میگيری که چرا اينقدر دير آمده است!
چرا دير آمده است؛ باور کن باز ھم آمده بوده؛ حتما باز ھم آمده
بوده و آن ،شايد زمانی بوده که تو سرت با ماتحتت بازی میکرده و اصال
حواست نبوده که خوشبختی میتواند ھمين دخترک سادهای باشد که ھمين
حاال از کنارت میگذرد و تو نمیبينیاش.
میدانی »خوشبختی« فرشتهی عجيبی است .سراغ خيلیھا
نمیرود .سراغ بعضی ،فقط يکبار میرود و اگر در را برايش باز
نکردند ،سرش را میاندازد پائين و راھش را میکشد و میرود .بعد
نگاھی به ليست خوشبختھای احتمالی بعدی میاندازد و يکیيکی ،به
نوبت ،به سراغشان میرود .اما ھمين خوشبختی کوبهی در خانهی
بعضیھا را چند بار میکوبد؛ بيست سالگی ،سی سالگی ،چھل سالگی و
حاال ھم پنجاه سالگی و تو نمیبينیاش .چرا؛ معلوم نيست!
وقتی ھست ،تمام نيرويت را به کار میگيری که عذابش بدھی ،و
وقتی قھر کرد و رفت ،دنبالش میدوی ،التماسش میکنی ،قسم و آيه
میخوری که تمام اين سالھا را فقط با ياد او سر کردهای ...اما ...بعد...
باز ...که خوشبختی برگشت ،دوباره فيلت ياد ھندوستان میکند و شروع
میکنی به ادا درآوردن...
شايد خوشبختی بخواھد باز به تو شانس تازهای بدھد ،ولی بار
آخر قھر میکند و میرود و تو را در ھمان زندگی نکبتی که خودت برای
خودت ساختهای ،جا میگذارد .بيش از اين نمیشود پارتیبازی کرد.
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نمیتواند .باالخره خوشبختی ھم خدايی دارد که بايد به او حساب پس
بدھد ...اصال مگر اين خدای خوشبختی ،اين ھمه خوشبختی را تنھا برای
تو آفريده است؛ تويی که نه عرضهاش را داری و نه لياقتش را و آنقدر
وحشيانه خوشبختی را گاز میگيری ،و آنقدر بیانصافانه لگد به بخت
خودت میزنی ...که چه بگويم...
باور کن کسان ديگری ھم ھستند که لياقت خوشبختی را دارند؛
میدانستی؟
حاال بعد از اين ھمه آزار ،اين ھمه محاکمه ،اين ھمه
دبهدرآوردن و سين/جيم کردن ،خوشبختی راھش را کشيده و رفته است.
البته گاه دلش برای تو میسوزد که نمیدانی و نمیفھمی و اصال نمیتوانی
بفھمی که خوشبختی ھمين لحظات قشنگی است که او خودش را به تو
نشان میدھد که دوست داشتن چه خوب است و دوست داشتنی بودن چه
قشنگ است و تو ،ھمين تو برايش ادا درمیآوری و دلش را میشکنی تا
برود ...میرود...
نه؟ حاال ديگر خوشبختی نيست...
گوش کن؛ عوضی نگير؛ اين که باز دارد کوبهی در خانهات را
میکوبد ،خوشبختی نيست .گوش کن؛ خوب گوش کن ببين چقدر صدای
کوبيدنش با صدای کوبيدن خوشبختی فرق دارد؛ خوب گوش کن؛ نه
عزيزم؛ اين خوشبختی نيست .اين ادامهی ھمان زندگی نکبتی است که تو،
خودت برای خودت ساخته و پرداختهای.
باور کن ،ديگر نيست؛ نيست؛ خوشبختی ديگر نيست؛ ديگر
نمیخواھدت؛ نمیخواھمت .برای خوشبخت شدن بايد لياقت داشت؛
حيف ...حيف...
سر راه ،کسان ديگری ،خيلیھای ديگر ھم ھستند که منتظر
خوشبختیاند ...گوش کن ...اين صدای کوبهی در آنھاست که از دور به
گوش میرسد ...گوش کن ...گوش کن ...خوب گوش کن ...خوب ِ خوب
گوش کن...
 ١۶سپتامبر  ٢٠٠٨ميالی
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آگھی استخدام سوژه
پس از استعفا و اخراج سوژهی پيشين ،در صددم مرد يا مردان
ديگری را به عنوان »خوراک قصه« و »پرسوناژ اصلی« داستانھام
استخدام ک نم؛ مردانی خوشقيافه ،که حتما الزم نيست چشمانی سبز يا
صدايی عارفمآب و عاشقپيشه داشته باشند؛ الزم ھم نيست که نقش
عاشقی قديمی را بازی کنند؛ میتوانند تازه نفس باشند ،يا نقششان را
آنقدر خوب بازی کنند که بتوانند سر زن ھفتخطی مثل مرا کاله بگذارند.
الزم نيست حتما »روشنفکر« باشند ،اصال »روشنفکر« نباشند
بھتر است ،به ويژه از نوع »روشنفکران« زنکش وطنی.
میتوانند در ھمه جای دنيا باشند و البته اگر در اروپا يا امريکا
باشند ،بھتر است که بتوانند گاه به اينجا بيايند و ناھاری ميھمانم باشند ،و
خطوط چھرهشان را »زنده« به من بنمايانند ،تا مردان قصهھام »چھره«
داشته باشند .اگر ھم از وطن به يغما رفته خودشان را نامزد اين نقش
میکنند ،حتما بساط ياھو مسنجر ،آن ھم با سرعت باال را علم کنند و از
طريق »وب کم« يا دوربين ،خودشان را به من نشان دھند ،که احواالتشان
را از ھوا و خياالت ننويسم.
مردانی که خودشان را برای ايفای نقش »خوراک قصه« نامزد
میکنند ،بھتر است بدانند که ھر چه بين من و آنھا در ھر زمينهای
میگذرد ،تنھا در قصه جريان دارد و ھيچ واقعيت مادی و عينی ندارد و
ھر يک از ما میتواند و بايد زندگی شخصی خودش را داشته باشد و الزم
نيست به زندگی آن يکی سرک بکشد ،يا مثال يکباره رگ حسادتش گل
نکند ،که ھنگام مسيج زدن يا گفتگوی تلفنی ،اگر خبردار شد ھمسرم
اينجاست ،خودش را لوس کند که:
»پس مرا برای چه میخواھی؛ اصال جايگاه من کجاست؛ من
فقط خوراک قصهھای توام؟« و از اين حرفھا...
اگر مردی حسود است ،بھتر است اصال خودش را نامزد اين
نقش نکند ،چون من در نقش قصهنويس از مردھای حسود ،فضول و
کنجکاو ،کلی ضربه خوردهام و حاضر نيستم تجربهھای پيشينم را دوباره
تکرار کنم.اگر پس از آشنايیھای اوليه بين من و نامزدھای ايفای نقش،
مالقاتی صورت بگيرد ،تنھا برای اين است که قصهنويس ]يعنی من[
تصوير و تصوری از تن و بدن و چھره و صدای اين افراد داشته باشم و
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نه چيز ديگری؛ نامزدھا بايد بدانند که ھرچه در داستانھام نوشته
میشوند ،فقط مقداری واژهی پوچ و بیمعنی ھستند که پشت سر ھم رديف
میشوند و ھيچگونه ضمانت اجرايی و قانونی ندارند.
سن و سال نامزدھا مھم نيست ،چون من برای قصهھای گوناگونم
گاه به مردانی در سنين گوناگون نياز دارم .برای ھمين ھم شايد در آن
واحد چند نفر را استخدام کردم .اما بھتر است که اين نامزدھا جوان باشند،
يا دست کم فکری جوان و مدرن داشته باشند .مردانی که از برخی
نوشتهھام »وحشت« میکنند و خيال میکنند من »انفجاری« مینويسم،
لطفا خودشان را نامزد اين نقش نکنند؛ مخصوصا مردانی که عرضه
ندارند ]اگر الزم شد[ »اقدامی جدی« بکنند ،اينطرفھا آفتابی نشوند ،تا
قصهھا و اعصابم خراب نشوند.
به رنگ چشم نامزدھا خيلی اھميت میدھم ،ھمچنين زيبايی و
دلپذيری صدای آنھا موضوع مھمی برای انتخاب است؛ به ِويژه اين که
نامزدھا بايد حتما دروغگويانی قھار باشند؛ ضمن اين که اھل مطالعه
باشند و بتوانند با من در مورد کتاب و قصه و شعر و روانشناسی و ھنر و
موسيقی چت کنند ،يا تلفنی حرف بزنند ،يا سر ميز شام يا ناھاری حرفی
برای گفتن داشته باشند.
از مردھای فضولی که تو دکانشان مینشينند و در مورد قطر
ماتحت من و معشوقھای تاق و جفت فالن زن شاعر مضمون کوک
میکنند ،خوشم نمیآيد؛ مخصوصا اگر زبانم الل اشتباھا ناھاری با من
کوفت کردند ،وسط حرفھای جدی ،يک باره از آن سمت ميز دستشان را
دراز نکنند و لپ مرا نچالنند .اه ...از اين مردھای لوس و بيمزه و نچسب
خوشم نمیآيد و اصال دوست ندارم داستانی در موردشان بنويسم .خيالشان
راحت باشد .دوست ندارم اين نامزدھا خدايی داشته باشند ،به ِويژه خدايانی
زنکش ،تا بتوانند مرا به عنوان يک زن و يک قصهنويس آدم حساب کنند
و بدانند که اگر نقشی در داستانھام به ايشان واگذار میشود ،در واقع
رئيس پروژه منم و ھرچه من میگويم و من میخواھم ،بايد ھمان بشود .و
ھر وقت من حوصلهام سر رفت ،لطف کنند و بدون اعصاب خرد کردن،
غزل خداحافظی را بخوانند و راھشان را بگيرند و بروند و ديگر مزاحم
کار من و نامزدھای ديگر نشوند.
داوطلبين با آدرس پست الکترونيکی و شمارهی موبايلم »تماس«
بگيرند.
 ٣٠اوت  ٢٠٠٨ميالدی
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مردان قناس
زنگ میزنم به آن رفيق مونيخی که:
 آقاجون اين واژه ی »قناس« يعنی چه؟ مگر تو نمیدانی؟ چرا میدانم ،منتھی میخواھم تو اون کتابھای فرھنگ لغتت نگاه کنیو معنی درست و حسابیاش را بگويی.
ھمانطور که حرف میزنم ،کتابھا را ورق میزند و فکر
میکنم اگر کسروی بيچاره زنده بود و از او در مورد واژهی »قناس«
میپرسيدند ،چه پاسخی میداد؟
البد چند صفحهی نشريهی پيام يا پرچم يا ارمغان را سياه میکرد
که» :اين واژه اصلش يونانی است و ھمراه با اسکندر گجسته به ايران
آورده شده ،چون کنگرهی يکی از کاخھای تصرفی حضرتش را معمار
يونانی ]که تو آفتاب کلهاش داغ شده بود[ کج و کوله بريده بود .برای
ھمين واژهی »کنوسوس« به فارسی يا زبان »اير«ان وارد شده و تبديل
شده به »کناس« .بعد که عربھا آمدند کردنش »القناس« و بعد ترکھا
آمدند و کردنش »قيناس الری« و بعد روسھا کردنش »قوناس اوف« بعد
ارمنیھا نوشتنش »کناساس« و بعد انگليسیھا کردنش »د گوناس« بعد
فرانسویھا کردنش »لو ژاناس« بعد آلمانھا کردنش »داس قيناس«
و«...
 ...ھمينطور برو تا ...امروز که طبق نوشتهی »فرھنگ
واژهھا« به آدمھايی قناس میگويند که يا از ھيکل قناسند يا از کله.
بفھمی/نفھمی يا وضع بيرونیشان قناس است يا وضعيت درونيشان و من
گاه فکر میکنم که در اين عمر نيمه کوتاھم چند تا آدم قناس دور و برم
ديدهام و چقدر از قناسیشان خنديده و يا گاه گريه کردهام؟!
يکیاش ھمين »آسيد پرويز مزاحم« است که انگار ھيچ کاری
ندارد جز اين که به پر و پای من بپيچد و برای من شعار و دستور
مرتکب شود .جالب اين که مردک را اصال نديدهام و نمیدانم آدرسم را از
کدام سوراخی پيدا کرده که فصل به فصل ]نه ،ماه به ماه[ برايم فتوکپی
باال میآورد وھر جا چيزی نظرش را میگيرد ،میدھد چند ھزار تا ازش
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کپی میگيرند و پست میکند برای من و جعفر و مھدی و بھمن و حتما
خيلیھای ديگر .پشت پاکتش البته با احترام مینويسد» :سرکار عليه خانم
زھرمار بازبينی فرمايند!« اما تو پاکت ھر چه دریوری است که البد به
قد و قوارهی قناس خودش بريده شده ،بارم میکند که بيا و تماشا کن!
يکی ديگر کسی است که خيال میکند من بايد حب نجابت قورت
داده باشم و وقتی خبردار میشود ک ه تا حاال چند جا بند را آب دادهام،
روی ترش میکند و برايم افاضه صادر میکند که زن به اين رسوايی و
بی در و پيکری ،نوبر است و!k
آن يکی تا قبل از اين که بفھمد که من گاه دمی به خمرهی
شرابھای ناب فرانسوی میزنم و گاه با جنس زمختی عرق سگی به نافم
میبندم ،البد خيال میکرد که با دو بار باطل شدن شناسنامهام ،ھنوز ھم
»باکره«ی مقدسم و آمادهام که حاجی لب تر کند و »از اين واليت« با او
به ھرجا که خواست بروم.
يا آن يکی ديگر که نامهی عاشقانه مینويسد که »تو را دوست
دارم؛ نوشتنت را دوست دارم؛ مھربانيت را دوست دارم؛ و اگر پير و
قناسم ،باز ھم دل دارم و اگر دوستیات را از من دريغ کنی ،بی صفتی«.
که خود لعبتی است .بی صفتم چون نمیترسم بگويم گاه عرق
میخورم؛ گاه با ھر که دوست دارم حال میکنم؛ گاه عاشق میشوم و گاه
فارغ و اصال نمیترسم بنويسم که چون مسائلم فعال حل است ،نه به سکس
نيازی دارم و نه به عشق؛ و چون به انتخاب اين اھالی پاسخ منفی میدھم،
لياقتم ھمان شوھر عربم است؛ چون به نظرشان وقتی انتخاب شدم ،بايد به
حالت تسليم لنگھا را ھوا کنم و اگر نکردم ،لياقتم ھمان است که در
ديدگاه فاشيستی اينھا ،دوست داشتن ھر که غير ايرانی است ،خيانت به
مام ميھن اسالمی است!
يا وقتی میگويم بابا االن مستم و اگر از من بپرسی قد و وزنم
چقدر است ،با اعداد  ٨٠و  ٧٠و  ١٧٠بازی میکنم ،روی ترش میکنند
که اين ديگر چه تحفهای است که ھيچی حالیاش نيست .نه؛ چرا بايد
حالیام باشد؟
آن روز که با اين عيال مربوطهی فعلی تو کافه »دومينيکو«
پيکی باال انداختم ،آنقدر خنديدم و خنديدم که بيچاره فورا مرا چپاند تو
تاکسی که بيشتر از اين آبرويش را نبرم .او ھم با اين که خيلی ناز است،
و چشمھای بارانیاش سالھاست قرار از من ربوده است ،چون گاه...
چه میدانم ،البد او ھم کمی کلهاش قناس است که البته میشود
مثل کجی کنج کاخ سلطان سنجر از آن چشم پوشيد؛ چون ناز است و چون
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مھربان است و چون دوستش دارم .اصال شده است مثل ترازو که بقيه را
با او قياس میکنم و بيچارهھا ھمهشان از دم رفوزه از آب درمیآيند؛ چون
قناسیشان در برابر قناسی ناز اين رفيق دوست داشتنی ،خيلی وحشتناک
به چشم میآيد.
آن يکی از سوئد تلفن میکند که:
»تلفن کردهام تا پيش از اين که صدای نازتان از راديو پخش
شود ،صدايتان را خودم بشنوم .ھمين االن شرابی اينجاست و شمعی ،و
منتظرم راديو برنامهی شما را پخش کند و من با صداتون حال کنم«.
شما باشيد به اين آدم ،قناس نميگوييد؟ بعد میپرسد:
»االن داشتيد چه کار میکرديد؟«
و وقتی میگويم» :داشتم رختھای چرک را میبردم زيرزمين
که بچپانم تو ماشين لباسشويی«.
صدايش را خمار میکند که» :کاش آنجا بودم و رختھاتان را
خودم میشستم«.
به اين میگويند آدم قناس که با صدای خشن من که دربارهی
»خشونت و زنان« حرف میزنم ،با شمع و شراب کيف میکند و
میخواھد رخت مرا بشويد و میخواھد برايم آش بپزد و از آن سر دنيا
تلفن میکند که گفتهام فالن گلفروشی برايتان دسته گل بفرستد و من بيچاره
بايد تصور کنم که يا اين بيچاره ھم قناس است يا اين که مامور ترور من
مادر مرده .و میروم ادارهی تلفن که شمارهام را عوض کنم ،تا دست
محبتش از دامنم کوتاه شود.
آن يکی تلفن میکند که» :خانم فالنی کاش میشد از شما صدتا
فتوکپی گرفت«.
و من ميخندم که» :البد يکیاش ھم به تو برسد؟«
آن يکی دسته دسته ،گلدسته برام میآورد و وقتی تو ايستگاه
راهآھن مرا میبوسد ]به نيت خداحافظی[ فورا رو ترش میکند که چرا من
نمیبوسمش .و وقتی میشنود» :برای اين که ماتيکی نشوی «.اوقاتش تلخ
میشود .بعد ھم »ای ميل« میزند که» :حاال ھر چقدر دلت میخواھد
شوھرت را ماچ کن ،بدون اين که بترسی ماتيکیاش کنی!«
آن يکی میگويد» :کاش تو را سی سال پيش ديده بودم«.
و وقتی میگويم» :خيال میکنی من که سی سال پيش رو سبيل
شاه مرحوم نقاره میزدم و آن ھمه جوان خوش بر و رو دور و برم
ريخته بود ،به تو نگاھی میانداختم؟« اوقاتش تلخ میشود که:
»چه بیصفت است .اصال نمیگيرد چه میگويم!«
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جالب اين که بجز يکی/دوتا از اين جماعت قناس ،ھيچکدامشان
مرا نديدهاند ،و وقتی میگويم:
»من ھم درست مثل آن »قزوينی«ام که صدای راديويی جالبی
دارد ،اما وقتی خودش را ديدی ،بايد کفاره بدھی «.خيال میکنند دارم
تاقچه باال میگذارم و دست رد به سينهشان میکوبم.
گاه خيال میکنم در محاصرهی اين ھمه آدم قناس ،چطور من
خودم قناس نشدهام؟
شايد شدهام و خودم خبر ندارم؟
 ٢۶اوت  ٢٠٠٧ميالدی
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يک عاشقانهی سفت و سخت!
درست يادم نيست از کجا شروع شد .يادم ھست ،اما اين که اين
تکه گوش لخم صاحب مرده از کی شروع به تپيدن کرد ،را نمیدانم،
خب ،نمیدانم ديگر.
قدش بلند بود .ھنوز ھم ھست .چھارشانه بود و بلندباال .صدای
قشنگی داشت .انگار بيشتر عاشق صدايش بودم .صدايش گرم بود و
دوست داشتنی .دوست داشتم حرف بزند .آن سمت ميز توی کافه بنشيند و
حرف بزند .تلفن کند و حرف بزند .تو پيامگير تلفنم حرف بزند و حرف
بزند .آنقدر حرف بزند که نوار تمام شود .بعد که آمدم ،بنشينم و صدايش
را گوش کنم .چشمھا را ببندم و گوش کنم که اين صدا...
مھم نيست چه میگويد .فقط حرف بزند تا من لرزهھای دلم را در
آھنگ صدايش بشنوم .ھمين .عکسش را که ديدم ،خوشم نيامد .اما وقتی
دوباره صدايش را شنيدم ،يادم رفت که کمی زمخت است .نامه که برايش
نوشتم ،باالش نوشتم» :اشکنه جان!« البد ھم خنديد و ھم حرصش گرفت.
گفتم» :اگر ھمهی کارھات مثل صدات باشند ،ھزارتا خاطرخواه
پيدا میکنی«.
خودش را لوس کرد که» :خوشگله ،بايد ھمه چيز و ھمه جامو با
ھم دوست داشته باشی .من که گاو نيستم ،بعضی جاھامو دوست داشته
باشی!«
و من که» :نه گاو نيستی .اما من اينجوریام .بعضی چيزاتو
دوست دارم .صداتو .نوشتنتو .صداتو .صداتو .صداتو«...
و او خنديد که» :يعنی زبونمو دوست داری؟ کله پاچهمو دوست
نداری؟ ولی من تکتک نمیفروشم .بايد ھمه رو با ھم ببری خانوم
جون!«
اه ...بيمزه ...شوخی سرش نمیشه...
بعد دوباره صدايش را لوند کرد و سربه سرم گذاشت.
فکر کنم آن يکشنبهای که منتظر تلفنش بودم و تلفن نکرد ،يا کرد
و من خوابم برد ،فھميدم چيزی در من به وجد آمده .صبح که پا شدم ،کبکم
خروس میخواند .خوابش را ديده بودم که جلو چند نفر میبوسمش .از بس
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عصا قورت داده بود ،روش نمیشد جلو بقيه مرا ببوسد .دوست ھم نداشت
از بوسيدنم محروم شود .رفته بودم بلژيک که ببينمش .ھمانجا بود .آنقدر
خاطرش را میخواستم که رفته بودم تا خود بروکسل .تو خواب رفته بودم
بروکسل .تو بيداری که آنجا نبود .بعد که برايم تاقچه باال گذاشت که:
»چرا جلو بقيه؟ مگه ما خونه نداريم؟ مگه اتاق نداريم؟«
باھاش قھر کردم .چرا خودش را لوس میکرد؟ آدم ھرجا که
احساسش گل کرد ،بايد بھش جواب بدھد!
»حاال ھمينجا ،تو کافه ،تو ھمين راه سينما ،میخوام ببوسمت و
تو خودتو لوس میکنی .اه ...بدجنس«...
باھاش قھر کردم .چند روز باھاش قھر کردم .چند ھفته قھر
کردم .نه به نامهھاش جواب دادم ،نه به تلفنش .بعد برايم شعر نوشت .اه...
چقدر بدجنسم .ھر روز تا میآمدم ،ايميلھا را چک میکردم .پيامگير را
گوش میدادم ،اما بدجنسی میکردم .بايد ميخ را محکم میکوبيدم:
»ھرچی من بخوام بايد ھمون بشه ،فھميدی؟«
حتما نفھميده ،واال اينقدر خودش را لوس نمیکرد ،اين اشکنهی
ننر.
برايش يادداشتی نوشتم که:
»او.کی .اجازه داری حرف آخر را بزنی!«
بعد تو دلم خنديدم که:
»میتونی بگی چشم؛ بايد بگی چشم؛ حرف آخرت ھمينه ،حاال
فھميدی؟!«
ھنوز جوابی نداده! اين بار ھم حرف آخر را من زدم....
 ١١دسامبر  ٢٠٠٧ميالدی
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آن جوانک شکالتی!
ساعت دو بعد از ظھر بود .خسته و مرده با يک کيسهی
پالستيکی خريد ،خودم را میکشيدم .خيس ِ باران بودم .صبح زود فکر
نمیکردم باران اين ھمه تند شود و اينطور خيسم کند .کفش مناسبی
نپوشيده بودم .ھواشناسی اين بار ھم گولم زده بود .کفش مناسب داشتم،
ولی امروز نپوشيده بودمشان .میخواھم بگويم از »پابرھنگان« نبودم.
ھمه چيز تصادفی پيش آمده بود .خام ِ چند لبخند ِ خورشيد خانم ِ صبح ِ
زود ِ يک روز ِ نوامبر شده بودم .برای ھمين ھم تمام ِ روز را با کفش ِ
خيس و جوراب ِ خيس و پاچهی شلوار ِ خيس سر کرده بودم .تازه ،ھم
چتر داشتم و ھم بارانی ،ولی کارساز نشده بودند .ھوا ملس بود؛ نه گرم
بود و نه سرد .فقط خيس بود ،خيس ِ خيس...
گرسنه بودم ،اما از »گرسنگان« ھم نبودم .کامال اتفاقی گرسنهام
شده بود و مثل اسب ِ گاری ھرچه به اين آپارتمان ِ زيرشيروانی نزديک
میشدم ،سرعتم باالتر میرفت.
بين راه ،نرسيده به چھار راه ،کمرکش ِ خيابان ِ شاه ،سر ِ
خيابان ِ باغ مردی ايستاده بود که انگار از شکالت ساخته بودندش.
شکالتی شکالتی...
من ،ھم پليور داشتم ،ھم بارانی ،تازه پاھام خيس ِ خيس بودند.
حوصله ھم نداشتم .خسته بودم؛ گرسنه بودم؛ اما »شکالت« با پيراھنی
بدون آستين ،رکابی ،شلواری جين و کفشی خوشفرم ،بر خيابان باغ
ايستاده بود و داشت سمت ِ مخالف ِ مرا نگاه میکرد.
نفھميدم چه کار میکرد ،ولی بدنش ،بدن شکالتی رنگ ِ
ورزيدهاش قلقلکم میداد .نه ...تپشی ...رويش را ناگھان برگرداند .نگاه
خريدارم را ديد .لبخندی زد و سالمی...
حتما تو خانهاش آئينه داشت؛ نه از اين آئينهھای زپرتی که آدم را
زشت نشان میدھند .حتما آئينهاش کريستال بود که خودش را اين ھمه زيبا
ديده بود .اصال میدانست که زيباست .حتما خودش را خوب تماشا کرده
بود .حتما ديده بود ،در ھمان آئينهی گرانقيمت ِ کريستالش ديده بود که
خوش ترکيب و خوشتراش است.

١٩٥

لبخندی زد .انگار از اينکه خريدارش بودم ،سپاسگزاری ميکرد.
زحمتش ھدر نرفته بود .بدنش ،بدن ِ خوش تراشش برق ميزد و چشمم را
به دنبال میکشيد .خواستم بگويم ،رفتم بگويم اجازه دارم دستی به
بازوھاتان بکشم؛ به سينهھاتان؛ خجالت کشيدم؟ نمیدانم.
ھنوز داشت لبخند میزد .ھنوز نگاھم میکرد .ھنوز چشم دوخته
بود به چشمان ِ خريدار من ...ولی ھمهی اين چشمچرانی چند ثانيه بيشتر
نبود .قدمھام شل شده بودند .ديگر عجله نداشتم .ديگر سردم نبود؛ گرسنهام
نبود.
مرد ايستاده بود و فقط پاھای خيس من بودند که انگار سرما
کرخشان کرده بود .ديگر راه نمیرفتند .نتوانستم بگويم اجازه دارم دستی
به سينهھا و بازوھای خوش تراشتان بکشم ،نشد؛ روم نشد.
ھمان لحظه باران بند آمد .خورشيد سرک کشيد .تنم خشک شد.
گرسنگی يادم رفت .ھمان لحظه سرما از تنم راھش را کشيد و رفت.
سرعتم آمد پائين .سر چھار راه برگشتم تا دوباره ،شايد دوباره تن و بدنش
را ديدی زده باشم.
به خانه که رسيدم ،يقهی ھمخانه را گرفتم که تنش را نشانم دھد.
مھربان شده بودم .ديگر خسته نبودم .ديگر گرسنه نبودم .حوصلهی ھمه
چيز را داشتم .ھمه چيز را  ...رفتم تا تن و بدن ھمخانه را نوازش کنم،
اما انگار رونوشت با اصل خيلی فرق داشت.
شکالت ھنوز ھمانجا ايستاده بود؛ ولی شکالت من سفيد بود؛
سفيد است.
 ١٢نوامبر  ٢٠٠٨ميالدی

١٩٦

لندن  -مسجد قمر بنیھاشم
اينجا لندن است .شھری مھد تمدن و تجدد .از ھمه جورش اينجا
پيدا میشود .در ناف شھر ،محل تردد آدمھای جورواجور مکال و معمم و
محجب ،يک آگھی چسباندهاند به در و ديوار شھر با اين مضمون که:
»بسمه تعالی!
»در راستای گسترش فرامين الھی به ديگر نقاط جھان
و برای اين که جھانيان و باورمندان به ديگر اديان
کتابدار نيز از دستورات آسمانی مذھب تشيع بھرمند
شوند ،مسجد »قمر بنیھاشم« واقع در خيابان
اليزابت ،بلوار ملکه ،نبش کوچهی پرنس چارلز ،پالک
قمر بنیھاشم ،برنامهای برای جھانيان در نظر گرفته
است .برای آگاھی از چند و چون اين برنامه ،به دفتر
مسجد قمر بنیھاشم ،واقع در بنبست ملکه ،کوچهی
پرنس ويليام ،سه راھی پرنسس دايانا مراجعه
فرمائيد .آقايانی که میخواھند از مزايای قانونی اين
مذھب آسمانی بھرمند شوند ،حتما پول نقد و کارت
اعتباریشان را ھمراه بياورند .خانمھا نيازی به
پرداخت وجه ندارند .ايشان در صورت پذيرفته شدن
برای شرکت در اين پروژهی تبارک و تعالی مذھبی،
پول ھم دريافت خواھند کرد .خانمھايی که ميل دارند از
مزايای اين فرمان الھی بھرمند شوند ،حتما دو قطعه
عکس ] [۴×۶پرستلی ھمراه داشته باشند!
»و Uمعالصابرين و الصالحين!«
رھگذران نگاھی به آگھی میاندازند و رد میشوند .در وسط
ھايد پارک چند مرد جوان با ريش پانزدهروزه و چند دختربچه با
لچکھايی سورمهای و قھوهای و سياه و خاکستری آفيشھايی با ھمين

١٩٧

مضمون را بين رھگذران تقسيم میکنند .رھگذران آفيشھا را میگيرند و
بعضیشان ،بدون آن که نگاھی به متن اطالعيه بياندازند ،آن را مچاله ،در
سطلھای ذبالهی سر راھشان میاندازند.
ميز کتابی در ھمان نزديکیھا گذاشتهاند که دختربچهای با
مقتعهای سياه و پسر بچهای که تازه پشت لبش سبز شده ،پشت آن
ايستادهاند .اين دو تا بچه مسئولند به پرسشھای بیپايان رھگذران
کنجکاو ،با زبان انگليسی دست و پا شکستهشان پاسخھای دست و پا
شکستهتر بدھند .دست آخر مجبورند کنجکاوان را به روز موعود انجام
پروژه »حوالت« دھند.
زن و مردی ايرانی که از ھمين مسير رد میشوند ،ابتدا با
بیاعتنايی و سپس؛ بعد از پچپچی با ھم ،با کنجکاوی آفيش را میگيرند و
بدون آن که نشان دھند زبان اھالی حکومت اسالمی را میفھمند ،به زبان
انگليسی شروع میکنند به گفتگو .قرار میشود زن دو تن از دوستانش را
برای تھيهی گزارشی از اين پروژه دعوت کند .مرد ھم میخواھد چند تن
از دوستان فرنگیاش را برای آگاھی يافتن از چند و چون قضيه راھی
مسجد »کمر بانیھاشيم« خبر کند.
روز موعود سر میرسد .زن و مرد سر ساعت پنج بعد از ظھر
پنجشنبه و به قول آفيش پخشکنھا »شب جمعه« در محل حاضر
میشوند .جلو مسجد جای سوزن انداختن نيست .چند جوانک ريشدار
مامورند زنھا و مردھا را در دو صف جداگانه و از دو در جداگانه به
محل گيشهھای اطالعات راھنمايی کنند .چھار گيشه در چھار سمت برای
مردان در نظر گرفتهاند و گيشهای ھم آن ته ته ،درست پشت در عقبی
مسجد برای بانوان.
زنی چادر به سر کيسهای بزرگ از اين کيسهھای آبی آشغال را
در دست گرفته و به ھر زنی که از کنارش رد میشود ،يک فروند لچک
سياه کھنه و رنگ و رو رفته را زورچپان میکند .بعضی از زنھا
روسری را میگيرند ،بعد که بوی نامطبوع لباس کھنه دماغشان را
میآزارد ،آن را به سويی پرتاب میکنند.
دو مرد در کنار صف ايستادهاند که اين گونه زنھا را ،برای
بیاحترامیشان به لچکھای بوگندو ،از صف خارج کرده و با بیادبی از
محل بيرونشان میاندازند.
چند پليس محلی با اونيفورمھای شيک نظامی و اتومبيلھای پليس
در ھمان حوالی کشيک میکشند .گويا اين بار اولی نيست که اين مسجد
اعظم از اين ناپرھيزیھا میکند.

١٩٨

زمان آغاز پروژه درست ھمزمان با پخش اذان مغرب و
عشاست .از بلندگوی مسجد صدای اذان و صلوات و »قل ھو  «kگوش
مردم را کر میکند .اکوی صدای بلندگوھا بدجوری در محل میپيچد.
بيشتر مراجعين را زنھای جھان سومی ،عربھا ،ترکھا ،افغانھا و
روسھا تشکيل میدھند .در صف مردان غوغاست .چند نفری برگهھای
بليط مانندی را دستشان گرفتهاند و دارند آن را در »بازار سياه« به آنانی
که حوصله ندارند در صف بايستند ،میفروشند.
در چند قدمی مسجد ،مسافرخانهی ارزان قيمتی است که برای
امر مھم خريد و فروش سکس با برچسب »صيغه« اجاره شده است.
مردھا ظاھرا عجله دارند .در محوطهی مسافرخانه جای سوزن
انداختن نيست .زنھای پذيرفته شده برای انجام »پروژه« بايد از محل
مسجد تا اتاقھای مسافرخانه ،چادر به س ر داشته باشند .بوی عطر
شاھچراغی و شابدوالعظيمی و بوی قيمه پلو و دارچين و شله زرد محل
را برداشته است.
زنی که ھمراه با دو خبرنگار انگليسی آنجاست ،پسر دوازده
سالهاش را برای سر و گوش آب دادن به مسجد و مسافرخانه میفرستد.
يکی از زنان خبرنگار خودش را جزو مدعوين ،قاطی صف کرده است.
ھمو وقتی آخر شب برمیگردد ،با تلخی به زن ايرانی میگويد:
»نزديک بود خودم را برای يکساعت  ١۵پوند بفروشم!«
و اشک چشمانش را پر میکند .خبرنگار ايرانی دستش را روی
شانهی ھمکارش میگذارد که دلداریاش بدھد؛ اما خبرنگار اروپايی با
تلخی دست او را از روی شانهاش برمیدارد و راھش را میکشد و
میرود.
مردھای ميھمان میخندند .زنھای ميزبان دستشان تو جيبشان
است .گويا چند پوندی کاسب شدهاند .پروژهی »شيعی« مسجد قمر
بنیھاشم با موفقيت انجام شده است .جا دارد دفتر رياست جمھوری
حکومت اسالمی از موفقيت اين طرح جھانی در راستای اتميزه کردن
سياست خارجیاش سمينارھا مرتکب شود .مھد تمدن و تجدد در اروپا
گوشهای از خانهی عفاف کرج را تجربه کرده است .تيتر اول ھفته نامهی
تايمز لندن اين ھفته اين است:
»دولت جمھوری اسالمی ايران طی پروژهی موفقی زنان
اروپايی را به ساعتی  ١۵پوند اجاره داد!«
 ٢٩فوريه  ٢٠٠٨ميالدی

١٩٩

کارت ھوشمند »جيگر کارت«
سر يوسفآباد سابق مسجدی ساخته بودند به جای آن فروشگاه
بزرگ آن دورهھا که حاال ديگر اسمش ھم يادش نبود .مسجد درست بر
خيابان بود و جمعيت زيادی که ھمهشان مرد بودند ،صف کشيده بودند و
داشتند ھمديگر را ھل میدادند.
موتور ياماھای اکبر را برداشت که سری به گوشه/کنارھای
تھران بزند ،تا البد خاطرهای تازه کند .کنار زد .چون اجباری نداشت،
کاله کاسکت و دستکش ھم نداشت .اين دفعهی چھارمش بود که از ده سال
پيش میرفت ايران .اکبر گفته بود بنزين کم است و بھتر است با اتوبوس
يا آژانس ھرجا میخواھد برود .حتی میتواند با کرايه و تاکسی برود.
مترو ھم بود .اما موتور مزهی ديگری داشت .ياد آن زمانھا افتاد که
قدسی را مینشاند ترک موتورش و با ھم تو خيابان پھلوی ،تو آن
سربااليی تا خود ونک صفا میکردند.
آخ ...يادش بخير ...بيچاره قدسی حاال کجا بايد گم و گور شده
باشد!؟
يکی/دوتا از اين قرشمالھای جنوب شھری که اتفاقی کوپن دادن
را در اين مسجد ديده بودند ،ھمينطوری اتولھای قراضهشان را ول
کردند کنار خيابان و آمدند توی صف .ھنوز نرسيده ،داشتند برای ھم شاخ
و شانه میکشيدند .يکی گفت:
»آقاجون من از راه دور اومدم .شماھا که خونهتون ھمين
جاھاست ،بگذاريد برم جلو که از نون خوردن نيفتم«.
بعضیھا لبخندکی زدند و البد تو ذھنشان حساب کردند خرج اين
يکی را از کجاشان دربياورند و کجا را درز بگيرند که بتوانند از اين
»موھبت اسالمی« بيشتر و بھتر استفاده کنند؟!
مردی که معلوم بود شمالی است ،جلو صف ايستاده بود و ھر
چند دقيقه به چند دقيقه صف را مرتب میکرد .يکی تا ديد با يک
»رشتی« طرف است ،نه گذاشت و نه ور داشت که» :تو که خودت الزم
نداری ،واسه چی نوبت بقيه را میگيری؟«

٢٠٠

ھمه ھری زدند زير خنده .مرد شمالی ھيچی نگفت؛ فقط بينی
عقابیاش کمی تير کشيد که کاش يک جو غيرت تو شمالیھا بود و
میتوانستند زور بزنند اين قسمت کشور را جدا کنند ،تا اينقدر دريوری
تھرانیھای ننر را نشنوند .و ياد پدرش افتاد که آن ھمه زن داشت.
چطور میتوانست به اين بيمزهھا بفھماند زر زيادی نزنند و
برای ھموطنھاشان مضمون کوک نکنند .برای ھمين تا يکی از اين
ريشوھای انتر تنه زد که نوبتش را بگيرد ،سقلمهای بھش زد که:
»بابای من ھجده تا زن داشت .اگر روتو کم نکنی ،نمیگذارم
کارت بگيری ھا«.
يکی برايش شيشکی بست .چند تا جوانک خوش بر و رو که
انگار دل خوشی از مردک ريشو نداشتند ،با لبخندی ھلش دادند و چند تا
نوبت عقبش انداختند .مرد شمالی نيشش باز شد و زيرلبی تشکر کرد.
پسرکی که ابروھا را برداشته و موھا را يک خروار ژل زده
بود ،گفت» :اين ھمه دختر تو خيابون ريخته ،واسه چی ھمديگه رو ھل
ميدين؟«
صدايی از عقب آمد که» :خودت چی؟ تو چرا اينجايی؟«
يکی ديگر گفت» :اومده واسه باباش کارت بيگيريه!« و ھری
زد زير خنده .يک دوچرخهای محکم خورد به موتور اصغر و افتاد رو
زمين .يکی از ھمان جوانکھا گفت:
»حواست کجاست باباجون؛ ھنوز که کارت نگرفتی!«
اصغر از صف رفت بيرون تا موتورش را جابجا کند و از وسط
راه برش دارد .وقتی برگشت نوبتش را گرفته بودند .ھمان کسی که نوبتش
را به او سپرده بود ،حاال ديگر محلش نمیگذاشت .يکی ديگر با انگشت
شستش اشاره کرد» :برو ته صف آقاجون ،ته ته صف!«
اصغر نگاه کرد ،ديد صف چقدر طوالنی شده و برگشت ک ه
سوار شود و برود .آن طرف مسجد چند تا زن رھگذر تا صف را ديدند،
پشت سر ھم صف کشيدند .مردی که انگار متولی مسجد بود و خودش
نيازی نداشت توی صف بايستد ،آمد جلو و بدون اين که به زنھا نگاه کند،
گفت» :ھمشيرهھا جنسھا فقط واسه برادرھاس ھا .اگه جنس فروشی
دارين ،بياين تو مسجد!«
زنھا نگاھی به ھم کردند و زيرلبی »ذليل مرده ،خفه شی
ايشاال!« گفتند و راھشان را کشيدند و رفتند.

٢٠١

يکی/دوتا زن که رويشان را سفت و سخت گرفته بودند ،به ھوای
ونگ ونگ بچهھاشان کمی معطل کردند؛ بعد مثل قرقی چپيدند تو مسجد
که البد جنسھاشان را عرضه کنند!
اصغر راھش را کشيد و رفت به سمت خانی آباد .خيال میکرد
چون مردم آنجا دستشان به دھانشان نمیرسد ،زياد دنبال اين قرتی بازیھا
نيستند .اما ای دل غافل که آنجا از سه راھی عباس آباد ھم شلوغتر بود.
انگار مردان »صيغهخواه« شمال شھری ھم ھمين حساب را کرده بودند.
ترافيک عجيبی شده بود که فقط روزھای تظاھرات راه میافتاد.
مسجدھا يک پرچم سبز زده بودند آن باال و روی در مسجد
نوشته بودند» :کارت ھوشمند »جيگر کارت« فردا بعد از نماز صبح
توزيع میشود!«
کارتھا تمام شده بودند ،اما خيلیھا ھمچنان چشم میدواندند که
تو بازار سياه چيزی گير بياورند .يکی از ھمان جوانکھای »زيرابرو
برداشته« که دوازده تا کارت »طاليی« دستش بود ،داد زد:
»يکی صدھزار تومان!« يک دفعه پنجاه نفر ريختند دورش و او
که اين ھمه مشتری را ديد ،نرخ را برد باال!
يکی پرسيد» :واسه چی میفروشيشون؟«
که جوانک با خنده گفت» :ما اھل غلمانيم داآشم .حوریھا بمونن
واسهی شماھا .باالخره مام باھاس نون بخوريم ديگه!« و اولين کارت را
عينھو حراجی به ھر که بيشتر میپرداخت ،به دويست و سی ھزار تومان
فروخت .تازه اين کارت يک نفره بود و مخصوص جوانھای مجرد.
»جيگر کارت« مردان متاھل که ظرفيت ماھيانه پنج زن صيغهای را
داشت و آدرس خانهی عفاف شھرک غرب ھم رويش خورده بود ،چند
برابر مداخل داشت.
جوانک داشت از خوشحالی پس میافتاد .يکی پرسيد» :نميشه
اين کارتھا را دوتايی استفاده کرد .آخه ما کمرمون نمیکشه اين ھمه...؟«
که جوانک گفت:
»برو کنار بابا جون بذار باد بياد .نمیخوای ،چرا بيخودی وقت
کاسبی ما رو میگيری؟« و پشتش را به مردک کرد.
اين جا درست پشت مسجد سپھساالر بود .تو خيابان ھاشمی
وضع از اين ھم بدتر بود .زنھا آمده بودند برای آقاھاشون »جيگر کارت«
بگيرند .بعد ھم ھمانجا ھمه را آب میکردند و با دست پر میرفتند خانه
که البد پولھا را به زخم جھيزيهی دخترھاشان بزنند!

٢٠٢

اصغر که ھنوز چيزی گير نياورده بود ،نمیدانست چگونه از
خجالت اکبر دربيايد .ھم موتورش را کش رفته بود و ھم چيزی گيرش
نيامده بود.
وقتی برگشت ،ديد اکبر ھم چند تا »جيگر کارت« توی دستش
است .يکی را ھمينطوری کادويی داد به اصغر .کلی ھم تعريف کرد که
»جيگر کارتھای« پر مالت را يکی يک ميليون تومان آب کرده است.
اصغر توانست چند بار اين »جيگر کارت«ھا را باطل کند .با
اين که تاريخ بازگشتش به اروپا نزديک میشد ،اما به تخمش ھم نبود؛
میتوانست ھمانجا بماند و تجارت و سياحت و صفا کند .فقط کمی تجربه
الزم بود که پيدا میکرد .مگر مرض داشت به اين زنھای خسيس و دماغ
سرباالی غربی رو بياندازد؟!
ھرکه ھرچه خواست بگويد ،اينجا خود خود بھشت بود.
ھاھاھا...
 ٣٠اکتبر ٢٠٠٧ميالدی
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کچال جمع بشين...
برای مامان که خيلی اذيتش کردم

گاه که اين عيال مربوطه از راه پلهھا میآيد باال ،و من تصادفا
بيدارم و در را برايش باز میکنم و منتظر میمانم که تو ھمان راهپله
يقهاش را بگيرم و ببوسمش ،دلم برايش میسوزد که يواش يواش موھای
نازنينش غزل خداحافظی را میخوانند و غيب میشوند .حيف است؛ واقعا
حيف است .آن ھمه موی يک دست و خوشفرم که کف دست را بدجوری
نوازش میکنند ،ھی کم و کمتر میشوند و من ِ بيچاره را که سالھاست به
نوازششان عادت کردهام ،تو خماری میگذارند.
بابا ھم ھمينطور بود .از وقتی يادم ھست ،سرش خلوت بود و
خاله اسی »آقای سر خلوتيان« صداش میکرد و حرصش را درمیآورد.
خيال میکنم ھشت ساله بودم که يک روز مامان گفت:
»برو سر کوچه ببين بابات میآيد که چای را بار بگذارم!«
رفتم و برگشتم و گفتم» :خودش را نديدم ،اما برق آفتاب را که
تو کلهاش افتاده بود ،ديدم .دارد میآيد «.و در رفتم .مامان خنديد و با يک
»ذليل مردهی بالی ناگھون« بدرقهام کرد و من رفتم که مشقم را بنويسم.
بابا که آمد ،فرنج/شلوارش را کند ،پاھا را شست .بعد آن پيژامای
گشاد دست دوزش را به تن کشيد و خودش را زير کرسی ولو کرد.
مامان ھمانطور که چای میآورد ،شيطنتم را برايش تعريف کرد.
من آن سمت کرسی چپيده بودم و داشتم زير چشمی نگاھش میکردم .چای
نخورده ،بلند شد .مامان گفت:
»کجا؛ اول چايت را بخور ،سرد میشود!«
»االن برمیگردم «.و رفت از تو کمد يا صندوقچهاش آلبومش
را برداشت و آورد و گذاشت جلو من و با تشر گفت:
»نگاه کن ببين چه موھايی داشتم!« و عکسھای دوران
دبيرستانش را در آن مدرسهی مختلط دوران رضاشاه نشانم داد؛ با آن
موھای خوشفرم تابدار که چه زود غيب شده بودند.
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داستان مدرسهاش را میدانستم .میدانستم که موھای بلند را
خيلی دوست داشت و تو ھمان مدرسه عاشق دخترکی بود که موھايی بلند
و بلوند داشت .کارش بود .ھر روز خودش را يک طوری به دخترک
نزديک میکرد که دستی به موھايش بکشد .يکبار که گويا زيادی جلو
میرود ،دخترک که میخواھد از دستش فرار کند ،موھايش تو دست بابا
جا میماند .دخترک بيچاره کاله گيسش را در حين عاشقی بابا از دست
میدھد .بچهھا میزنند زير خنده و »رعنا کچل« مجبور میشود از آن
مدرسه برود.
بابا چای مینوشيد و قصهی عاشقیاش را تعريف میکرد .مامان
که خودش موھايی زيبا و ديدنی داشت و بيشتر تو سلمانیھای »صوفيا«
و »روفيا« ولو بود ،اصال حسودیاش نمیشد .و من ھمان موقع زير
چشمی میديدم که آدمھا ھر چقدر ھم بزرگ باشند ،باز گاھی خودشان را
لو میدھند و دلم برايش سوخت .برای ھمين ھم ديگر شريک شيطنتھای
خاله اسی نشدم .اما بابا ھمان روز نفرينم کرد که» :اميدوارم کچل بشی و
بفھمی کچلی يعنی چی؟« و من زيرزيرکی خنديدم:
»مگر میشود اين موھای قشنگ نباشند؟«
و دستی به موھام کشيدم ،ولی ...نفرينم کرده بود .نفرين کرده
بود که کچل شوم و شدم.
چندی نگذشت که موھام شروع کردند به ريختن .نه زخمی در
کار بود و نه چيزی .موھای نازنينم مثل نقشهی جغرافی میريختند و اين
درست زمانی بود که تمام پول توجيبیام خرج خريدن گچ پليکان میشد.
مرض بدی پيدا کرده بودم .گچ میخوردم .تمام پاگرد خانهی
سهطبقهمان ،روی قرنيزھا جای دندانھای موشی من ]تا آنجا که قدم
میرسيد[ مانده بود .و من ھمانطور که قد میکشيدم ،قلهھای باالتر گچھای
ديوار را گاز میزدم و با چه ولعی.
مھرھای گلی خالهجان يکی يکی غيب شدند .تسبيح صد دانهاش
اول سی و سه دانه شد ،بعد ھم غيب شد .بيچاره ھرچه گشت تسبيح تربتش
را پيدا نکرد .چطور میتوانست از محل اختفای مھرش در شکم کارد
خوردهی من خبردار شود؟
پشت سرم دوتا لک سفيد مثل کف دست پيدا شده بودند و مامان
يکبار وقتی تو حمام سرم را میشست ،آنھا ديد و دادش به ھوا رفت.
اولش خيال کرد که چون بد خوراکم و ميوه و ويتامين دوست
ندارم ،کمبود ويتامين پيدا کردهام .ديگر پاشنهی در مطب دکترھا بود که
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زير پاھای حاملهاش برداشته میشدند .شکمش روز به روز بزرگتر
میشد و غصهاش روز به روز بيشتر .يک روز که داشت با »خاله
جون« درددل میکرد» ،خاله جون« گفت:
»اينم قسمت توست که يک دختر کچل داشته باشی«.
و مادر زد زير گريه .بابا دلداریاش داد که» :حتی شده فرش
زير پامان را بفروشم ،نمیگذارم اينطوری بماند«.
من که نمیدانستم چه خبر است ،ھر روز موھا را حسابی شانه
میکردم ،چتریھا را ورز میدادم که خوشفرم بايستند .يک پاپيون گندهی
سفيد به سرم میزدم ،يقهی سفيد توری خوش ريخت روپوش چھارخانهام
را مرتب میکردم و راه میافتادم به سمت مدرسه ،نه ،به سمت آن دکان
بقالی .تا از سر پيچ میپيچيدم ،میچپيدم تو بقالی سر گذر و يک فروند گچ
سفيد نرم و خوردنی پليکان میخريدم و ھمانجا تکهای از آن را میکندم و
میچپاندم گوشهی لپم و راه میافتادم به سمت مدرسه...
بيشتر ِ بعد از ظھرھای مامان ِ پا به ماه ،و گاه پا به پای خاله
اسی ،در دکانھای رنگ و وارنگ دکترھای بیخبر از ھمه جا میگذشت.
و من با اين که ھفتهای يکی/دوبار »ب کمپلکس« و »کلسيم ساندوز« به
رانھام تزريق میشدند ،از اين ھمه گردش اجباری خوشحال بودم .مادر
روز به روز الغرتر و تکيدهتر میشد؛ با اين ھمه زنگ تفريحھا پرتقال و
سيبی پوست میگرفت و میآورد دفتر مدرسه و ھمانجا مینشست تا
ميوهھا را بلمبانم و حرامشان نکنم .بچهھای بعدی بدجوری حسودیشان
میشد ،مخصوصا داداش کوچولوم با ھمان زبان تازه باز شدهاش ميگفت:
»مامان ،کاش منم کچل بودم«.
و مامان میبوسيدش و برای اين که به خاطر من فراموششان
میکرد ،به خودش غر میزد .چند صباحی اينطوری سلطنت کردم که
يکباره جيغ مامان ازراه پلهھا بلند شد .خيال میکنم جمعهای بود و بابا
ھنوز زير کرسی لم داده بود که از صدای جيغ دويد به سمت راه پلهھا و
»گاف« کشف شد .جای دندانھای موشیام تو پاگرد پلهھا کشف شده
بودند .اين را میفھميدم که بدجوری »گاف« دادهام ،اما وقتی به راه پلهھا
میرسيدم ،دست و پام شل میشدند .نمیتوانستم خودم را کنترل کنم .در
تمام اين مدت مامان سير را ورقه ورقه میکرد و به پوست سرم میماليد.
تخم مرغ را میسوزاند و روی سرم میگذاشت .انجير خام را روی
نقشهی جغرافی سرم میماليد که جيغم را به ھوا میبرد...
تا اين که جلسهی مشاورهی خانوادگی برگزار شد .گويا جاسوسی
گذاشتند و جاسوس ديد که چه چيزی را و از کجا میخرم .پول توجيبی
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قطع شد .بقالی ديگر گچ پليکان نيآورد .رفت و آمد به مدرسه ھم با
باديگارد انجام میشد .قرار شد دختر بزرگ ھمسايه ھر روز مرا به
مدرسه ببرد و به خانه بياورد.
خانه را نقاشی کردند .رنگ لعابی کلفتی به در و ديوار و
راهپلهھا زدند و روش چيزی ماليدند که تلخ بود و حالم را به ھم میزد.
يک ترفند ديگر ھم زدند .به محض اين که مدرسه تعطيل شد ]و اين
درست زمانی بود که من عاشق پسر ھمسايهی سرکوچهمان شده بودم[ بابا
مرا برد سلمانی خودش و داد سرم را از ته تراشيدند.
بيژن يک تخته گذاشت روی دستهھای صندلی جلو آيينهی گندهی
سلمانیاش ،بعد بغلم کرد و نشاندم روی چوب که قد بلندش به من برسد.
پيشبندی دور گردنم بست .کمی با موھام ور رفت .يکباره ماشين شماره
دو اش را برداشت و از وسط چتریھام تراشيد تا وسط سرم .بعد که ديد
نگاھش میکنم ،با پدرسوختگی گفت:
»اگر ناراحتی موھاتو نزنم؟«
و من نمیدانستم چه بايد بگويم.
لبخندش را میديدم و عکس بابا را که افتاده بود تو آيينهی جلو
من که زير لب غرغر میکرد و با خودش حرف میزد .اصال وقتی کاری
میکرد که دوست نداشت ،قيافهاش ھمينطوری میشد .بعدھا سه/چھار
سال بعد که عينکی شد و عينکش آستيگمات بود ،باز ھم قيافهاش ھمين
طوری شد .وقتی میخواست عينک تازهاش را از عينکسازی بگيرد،
گفت» :تو با من بيا که تو خيابان کمکم کنی!«
نگاھی به قد و قوارهاش انداختم ،بعد خودم را لوس کردم که:
»من چه کمکی میتوانم به شما به اين بزرگی بکنم؟!«
و تو دلم گفتم» :به بابای به اين گندگی!«
و بابا که» :اگر به جوی آب رسيديم ،بگو مواظب باشم!«
میگفتم» :بابا جون مواظب باشين ،ھمينجا را مواظب
باشين...اينجا!« و او درست پايش را وسط جوی آب خيابان زند شيراز
میگذاشت و من از خنده ريسه میرفتم و زير چشمی نگاھش میکردم که
حاال اين بابای خوش قد و قواره ،عينکی شده و نمیتواند درست راه
برود...
پيش از رفتن به سلمانی »بيژن« و تراشيدن موھام ،مرا برده
بود فروشگاه فردوسی و يک کاله حصيری شيک برايم خريده بود که
موقع گردش و ميھمانی سرم میگذاشتم .اما تو خانه و موقع تاببازی و
بازی با بچهھا که نمیشد با کاله رفت!
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از سلمانی که برگشتم و سر تاس تراشيدهام را جلو آيينه ديدم،
دستی به پوست کف سر تراشيده و آفتاب نخوردهام کشيدم و رنگم زرد
شد .مامان بيچاره ھمانجا حالش به ھم خورد و پس افتاد...
برای برنامهی کودک راديو نامه نوشته بودم و اسمم را از
راديوی گندهی شارپمان خوانده بودند که بروم تو مسابقهای شرکت کنم.
لباس شيکی تنم کردند .مامان و خاله دوپيس و سهپيس خوش ريختشان را
پوشيدند .کفشھای پاشنه صناریشان را به پاشان کشيدند و تاکسی گرفتيم
به سمت ميدان ارک .حاال ديگر نه ساله شده بودم .عاشق ھم بودم .پسر
ھمسايه پيغام داده بود که منتظر است صدايم را از راديو بشنود و برايم
آرزوی موفقيت کرده بود.
قلبم بدجوری میزد .با ھمهی کچلی زير کاله حصيری احساس
شيکی میکردم .از ھمه بدتر »وير« رانندهی تاکسی بود .او که مرا با آن
کاله حصيری ديد و آدرس را شنيد ،خيال کرد خوانندهی برنامهی کودک
را سوار کرده است .گير داد که بايد برايش ترانهی »عروسک ناز من«
را بخوانم و من که صدايی نداشتم ،حرصم درآمد .مامان و خاله خنديدند و
گفتند» :برای شرکت در مسابقه راھی ميدان ارکيم«.
آن روز با اين که خيلی میترسيدم ،اما يک ساعت مچی
»ناوزر« بردم .فرداش آن را دستم کردم و به بچهھای کوچه پز دادم.
يواش يواش موھام درمیآمدند .روز اول مدرسهی سال بعد با
روسری رفتم سر کالس .خانم قانع که معلم کالس اولم ھم بود ،تا مرا با
روسری ديد ،گفت» :درش بيار ببينم!« بعد ھم گفت:
»بلند میشوند .الزم نيست روسری سرت کنی«.
کم کم گچ خوردن از سرم افتاد .البته گاه بعدھا که حامله شدم،
دمی به خمرهی مھر و تسبيح ترتب »ايکس عيال حزب اللھی« میزدم.
نفرين بابا گرفته بود ،ولی ول کرده بود .آنقدر بدجنس نبود که از ته دل
نفرينم کند .گاه برای شيطنت ،اين شعر را برای اين رفيق دوست داشتنی
میخوانم ،آن ھم ريتميک ،که:
»کچال جمع بشين تا برويم پيش خدا
يا به ما مو بده يا بزنه گردن ما«
اما دلم برايش میسوزد .مو زيباست .ھمه میدانند.
راستی چرا بعضی چيزھا اجباری ھستند؟!!
٢۵سپتامبر  ٢٠٠٧ميالد
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کجا بروم؛ کجا برويم؟
میخواھم با تو باشم ،میخواھم تو را کنارم داشته باشم ،در
آغوشت باشم ...نمیشود ...نمیشود ...ھرجا میروم ،ھر جا میرويم از
توی سوراخی کسی يا کسانی نگاھم میکنند؛ نگاھمان میکنند؛ ھر دوی ما
را میپايند ...چشمانم را میبندم ،تا احساس ناامنی نکنم .درست ھمان
زمانی که دارم از بوسهات گرم میشوم ،احساس ناامنی میکنم.
چشمانم را باز میکنم ،مردی با کت و شلوار راھراه خاکستری،
با سری تاس از سقف آويزان شده؛ سر و ته آويزان شده و دارد نگاھم
میکند؛ نگاھمان میکند .دستت را میگيرم و با ھم میدويم به جايی ديگر،
جايی سرپوشيده و سربسته که ديگر ھيچکس آنجا نباشد؛ ھيچکس آنجا
نيست .در را از تو قفل میکنم؛ چند قفل میزنم .در ،آھنی است؛ قيژ قيژ
صدا میکند .تمام کلونھای در را میبندم؛ چند بار .بعد با ھم دراز
میکشيم .من دو دستت را میکشم روی سينهام و خودم را در آغوشت رھا
میکنم .چقدر در برابرت کوچکم؛ تمام تنم ،تمام پيکرم در تن زاويهدار تو
گم میشود .تو دو دستی در آغوشم میگيری .باز چشمھا را میبندم.
بعد ...باز ...احساس ناامنی میکنم...
از پنجرهی سقفی اين اتاقک زير شيروانی ،مردی با ھمان کت و
شلوار خاکستری راھراه و سر کچل خودش را از درختی آويزان کرده
است .کلهاش را چسبانده به شيشه و دارد مرا میپايد؛ ما را میپايد .باز
دستت را میکشم و با خودم میبرمت به جايی ديگر ...ميان جنگل ...ميان
کوهھا ...روی چمنھا ...روی زمين ِ باز ....دراز میکشيم ...من ،کنار
تو ...با تو ...باز دستت را در دست میگيرم؛ اما باز مردی رھگذر،
ھمراه با سگی بدپوز ،زشت و بدپوز از کنارمان رد میشود.
مرد ،کت و شلوار راھراه خاکستری به تن دارد و با
بیحيايی من و تو را میپايد .زبانم را برايش درمیآورم .برايش شکلک
درمیآورم و باز دستت را میگيرم و میکشم و با خودم میبرم.
به نفسنفس افتادهام .به نفسنفس افتادهايم؛ اما میدويم .میرويم
سر کوه؛ کوھی پر از برف ،پر از يخ .آن باال ،باالی باال ،ده ھزار پا
باال ،باالتر ،درست نوک قله؛ چند قدم مانده به نوک قله ،غار کوچکی
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است که آتشی در آن برپاست .چند تکه ھيزم خشک را گذاشتهاند آنجا و
آتش ،خوشخوشک میسوزد.
گرم است .میرويم کنار آتش چندک میزنيم .تو کتت را روی
شانهھای من میاندازی ،بعد دستت را میگذاری روی کتت ،روی
شانهھای من .حاال باز صدايی میآيد .اينجا ھم من چشمم را بستهام .بعد
صدای گله میآيد؛ گلهای گاو و گوسفند و بز و سگ ِ گله .اول گوسفندھا
رد میشوند ،بعد سگ؛ دست آخر مردی ،چوپانی با کت و شلواری
خاکستری راھراه و سری تاس و چشمانی که آنھا را چھاردانگ دوخته
است به درون غار ،به آتش ،به من ،به من و تو.
بعد ،بعد ...من ،ھمانگونه که دست تو را روی شانهام دارم،
ھمانگونه که گرمای تن تو روی تن من است ،بيدار میشوم.
شايد در بيداری پناھی باشد؛ در خواب که نبود...
 ١٩سپتامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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رفيق »عرعر«
دلش میخواست آنقدر تو دل برو باشد که ھمهی زنھا عاشقش
باشند ،عاشقش بشوند و حاضر به يراق تنکهھا را پائين بکشند و راه بدھند
که تو کارخانه ،يا صندوقخانهی خانهھاشان ،آن پشت و پسلهھا ترتيبشان
را بدھد.
خب ،وقتی آدم رئيس چيزی باشد که میرود تو کارخانهھا و
»کارگران« مذکر و مونث را بسيج میکند که متحد شوند ،برای ساختن
جنده خانهای به وسعت ايران ،خب ،موندش میرود باال و اجازه دارد ھر
کاری که دلش خواست بکند ،يا نکند!
چه اشکالی دارد حاال که برای اين احمقھای عقب افتاده جانش
را فدا میکند و به زندان میافتد ،خب ،بعضی وقتھا بعضی کارھا را
بکند؟!
قرار گذاشته بود تنکهی ھر زنی را که ديد ،عيالش را بکند
رئيس حوزهی کارخانه يا محلهشان .البته که صدتا رئيس حوزه نمیشد
داشت ،ولی میشد ھی شعبه زد و ھی عيال رو عيال ،رئيس حوزه
اختراع کرد و به خورد حزب داد.
اما اگر يکی از اين تنکهھا دھنش لق باشد و لو بدھد که وقتی
شوھرش برای انجام ماموريتھای حزبی به شھريار و شھر ری و طالقون
و کن و سولقون فرستاده میشود ،دبير دمی به خانهشان میرود که نگاھی
به وضع کارگران جھان بياندازد و اگر زن رئيس حوزه پر بدک نباشد...
»ای بابا من اصال در ھمه چيز سوسياليستم؛ ھم در مال و ھم در
جماعت نسوان!«
حاال اگر يارو غيرتی از آب درآمد ،چه خاکی به سرش بريزد؟
اين داستانھا بود تا اين که دبير ديگر برای تنکهھا دلچسب نبود.
گويا جوانترھايی پيدا شده بودند ،ي ا تنکهھا ديگر حوصلهی اين ھمه
زحمتی را که بايد به اين بابا میدادند ،نداشتند ،يا مثال خوشی زده بود
دلشان...
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اصال اسم اين تنکهھا را گذاشته بود »چيز مرسی« .بايد ممنون
ھم میشدند که فالنش قدم رنجه میفرمود و صاف میچپيد يک جاھايی که
تو »شرع مقدس« ممنوع بود؛ واال که در مھد زحمتکشان جھان ھيچی
برای ھيچکس ممنوع نبود.
تازه پس از انجام عمليات انقالبیاش ،زنھای کيفور را وادار
میکرد بساط چای و قليانش را ھم راه بياندازند؛ بايد ھم ازش ممنونش
باشند که فالن قيمتیاش با اين ھمه مخفیکاری ،حال میداد و حال
میکرد؛ خ ب؛ بعضی وقتھام که کيفش کوک بود ،از بعضیھا حال
میگرفت!
به کارگرھای مونث از ھمان اول ،تشکيالتا ياد داده بود که از
زحمتی که میکشد ،ممنونش باشند .بايد ممنون باشند و بدھند و بدھند و
کيف عالم را ببرند ،يا نصيب روسا و دبيران و مسئولين حزبی و
غيرحزبی بکنند» :وای رفيق رضا خسته شدين ...اوا ...بميرم براتون...
ای خاک عالم به سرم ...خدا منو بکشه ...چه عرقی کردينا ...ويتامين
میخواين؛ موزی ،آب ميوهای ،کبابی ...ھمين االن چای تازه دم و
قليونتون آماده ميشه!«
ای خاک بر سر اين شرع دست و پا گير که دست و پای رھبر
زحمتکشان جھان را میبست و برايش دردسر درست میکرد!
چند وقت بود که رضا میخواست راھی پيدا کند که اين جماعت
»کس مرسی« لطف بيشتری نشانش دھند .نشان به آن نشانی که تنکهھايی
که ھنوز در عالم دوشيزگی سير میکردند ،براساس ھمان شرع مقدس ،در
اين مملکتی که دين افيون تودهھا نمیگذاشت روسا مثل راحتالحلقوم ،اين
جماعت را به زير رانشان بکشند ،بحث شيرين صيغه را راه انداخته بود؛
ميانبری شرعی که »عرعر« را با يکی/دو تا اسکناس پشت سبز به
ھمهی پشت و پسلهھا راه میداد.
برای اين زحمتی که بايد به اميد مستضعفين جھان داده میشد،
يک »آخوند کمونيست« استخدام کرده بودند که راه و چاه را نشانشان
میداد؛ نشان ھمهشان میداد .البته گاه مجبور میشدند تشکيالتا اين
دوشيزهھا را به عقد شرعی کارگران عزباوغلی درآورند و شب عروسی
مستشان کنند تا...
»شان نزول« اسم »رفيق عرعر« برمیگشت به شيطنت يکی
از ھم حوزهایھا که البد به خوشگلی رضا حسودیاش میشد.
آن روز که اين شاھرخ ذليل مرده ديد رضا پای نامهھا و
مکاتبات حزبی اش را R.R.امضا میکند ،اين اسم بيمزه روش را
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گذاشت .البته روسا و مسئولين حزبی چند بار گوشش را برای اين
بینمکی کشيدند ،اما شاھرخ ولکن نبود .آخرش ھم ]البد به ھمين دليل[
کار سياسی را بوسيد و گذاشت کنار؛ اما اسم »رفيق عرعر« رو اين
رضای بدبخت ماند که ماند.
ھمين شاھرخ »آتيش پاره« يک دسته گل ديگر ھم آب داد.
عرعر که از زير زبانش در رفت که دکانش کساد شده و جندهھا ديگر تره
برايش خرد نمیکنند ،پيشنھاد کرد نذر کند؛ شايد خدا حاجتش را برآورد.
کلی ھم از مزايای نذر حضرت عباس تعريف کرد.
نشان به آن نشانی که رضا رفت ھمان چند تا الخ موی سفيد
زھوار در رفتهاش را تراشيد .با ھم رفتند شابدوالعظيم .اتاقی کرايه کردند.
قبلش رفتند حرم و زيارتی و نمازی؛ تازه شاھرخ ت سبيح صد دانهی
شاهمقصود نازنينش را که به جانش وصل بود ،به رضا قرض داد.
قرار شد طبق دستور روضهخوان سر قبرآغا ،رضا موھا را
بتراشد ،از کلهی سحر تا خود اذان ظھر جانماز پھن کند ،يک وضوی
دلچسب بگيرد و بتمرگد رو به قبله ،دو زانو؛ يک چارک ماست چرب
چرخنکرده ھم به سر کچل تراشيدهاش بمالد ،تسبيح شاهمقصود را دستش
بگيرد و ھزار دور تسبيح اين ورد را با صدای بلند تکرار کند:
»يا فرج النساء ،والفرج النساء ،يا فرج النساء ،والفرج النساء ،يا
فرج النساء ،والفرج النساء «...تا حاجتش برآورده شود...
نمیدانم حاجتش برآورده شد يا نه ،ولی میدانم وقتی شاھرخ،
رضا را اينطوری با کلهی ماستی رو به قبله نشاند و زد بيرون،
٣٥
بفھمی/نفھمی پشتش تير کشيد .اين شوخیھا با دبيری که دايی يوسف
کلی حضرت اشرف ٣٦را بخاطرش تحت فشار گذاشته بود ،خطرناک بود.
دادستان ٣٧بدبخت را بگو که از کار ناکار شد ،چون رضا را با ھمهی
پشتيبانیھای جھانی به آبخنکخوری واداشت...
البته »عرعر« جريان شابدوالعظيم را آفتابی نکرد ،يا مثال برای
شاھرخ پاپوش ندوخت .ھنوز دوست بودند .شايد ھم نمیخواست ماتحت
کثيفش لو برود؟ چه میدانم؟
تاريخنگاران بھتر اين وقايع را مینگارند...
 ١٨اکتبر  ٢٠٠٧ميالدی
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چ ...مثل چرند ،قار ...مثل قالده!
با مامان رفتيم جلسهی انتخاب بھترين شاعر دھهی ھشتاد .کلی
خبرنگار آمده بود؛ ايسنا ،ايرنا ،ميرنا ،پيرنا ،ھمه آمده بودند .مامان چادر
سرش نکرد .گفته بودند چادر سرش نکند .قرار بود عکس و پوستر جلسه
را برای خارجهنشينھای لوس و بيمزه بفرستند و تبليغش را در چند تا از
اين مجالت اينترنتی و کاغذی با پول چاپ کنند .من نفھميدم با پول يعنی
چی؟ مامان داشت تند و تند برای بابا جريان را تعريف میکرد و با
خودش استغفر kمیگفت.
بابا گفت» :خوب خودتو بپوشون زن ،فھميدی؟«
مامان زير لب گفت» :الزم نيست تو يادم بدی!«
بعد با صدای بلند گفت» :چشم حاج آقا؛ مطمئن باشين!«
من نمیفھمم چرا مامان که اينقدر از بابا بدش میآيد ،مجيزش را
میگويد؟!
بعضی وقتھا که سوالھايم را بلند بلند میگويم ،ھر دوشان
محکم میزنند تو ذوقم» :اين فضولیھا به تو نيومده بچه ،دھنتو ببند
دختر!«
البته من خيلی ھم بچه نيستم .امسال میروم تو دھسال .کالس
چھارم ھستم .ولی مامان میگويد پام را گذاشتهام تو يازدهسالگی .بابا
میگويد» :اگه شوھر داشتی ،بچهات قد من بود!«
بابا خيلی بيمزه است .مامان ھم اين را میداند ،ولی نمیدانم چرا
ولش نمیکند؟!
من بايد لباس رنگی بپوشم .بابا رفته برای من ،به خاطر اين
جلسه ،روسری رنگی خريده است .اين روسری با مقنعهھايی که بايد تو
مدرسه سرم کنم ،خيلی فرق دارد .من اصال از روسری بدم ميايد .ولی بابا
میگويد» :دختر بايد نجيب باشه!«
من نمیدانم نجيب چيست که فقط من بايد باشم و داداش تقی الزم
نيست باشد؟!
روسری را که با ناراحتی دستم میدھد ،میپرسم:
»بابا ،چطور شده که ديگه الزم نيست نجيب باشم؟!«

٢١٤

بابا نه میگذارد و نه ورمیدارد ،عربده میکشد که:
»اين فضولیھا به تو نيومده بچه!«
میگويم» :بابا ولی اين روسری و مقنعه را من بايد سرم کنم،
چی چی رو به من مربوط نيست؟!« دوباره ھوار میکشد که:
»خفه؛ آدم برای نون خوردن گاھی جاکش ھم ميشه!«
چون اوقاتش خيلی تلخ است ،میروم سراغ مامان که دارد جلو
آينه ھی به خودش ور میرود و ھی استفر kمیگويد .میگويم:
»مامان ،جاکش چيه؟« میگويد» :خفه شو ورپريده!«
میگويم» :ولی بابا روسری منو که خريده ،جاکش شده!« که بابا
از پشت محکم میزند تو سرم و میگويد» :مگه نگفتم خفه!«
چقدر ھر دوشان لوسند .حرف حساب سرشان نمیشود.
اه ...گاه حالم ازشان به ھم میخورد .باالخره راه میافتيم.
گريهام گرفته است .نمیدانم نان خوردن بابا چه ربطی به اين روسری
بیمزهی دھاتی رنگ و وارنگ من دارد و چرا بابا بايد احساس جاکشی
کند و چرا من با ھمين لچک ديگر نجيب نيستم؟
سوالھای احمقانهای است .کاش میتوانستم شعر بنويسم و ھمهی
اين دردھا را تو شعرھام منتشر کنم و بعد بشوم شاعر دھهی نود و دھهی
صد .ھاھاھا .خندهدار نيست؟
شاعر دھهی ھفتاد ما ھم آمده است .تو اطالعيهی »شب شعر«
نوشتهاند که طرف ،شاعر بزرگی است .شعرش را که خواندم ،فھميدم بابا
شاعر بزرگتری است .باور کنيد راست میگويم:
شگون ندارد ناحن بجوی دختر
نيشت را ببند
اين قدر ھم زير باران نرو
حرف درمیآورند دختر
...
کچلي که عيب نيست
٣٨
بايد آدم دلش پرمو باشد!
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اگر اينھا شعر باشند ،بابا ھم شاعر دھهی ھفتاد است ،ھم شاعر
دھهی ھشتاد .ولی بابا ھميشهی خدا يک تلفن تو دستش است و دارد آن
پشت/مشتھا با يکی حرف میزند .میدوم و میگويم:
»بابا بيا ،شاعر دھهی ھفتاد آمده!« بابا میگويد:
»برو دختر/برو کار دارم /خجالت بکش /نيشتو ببند!«
اينھا ھم شعر است .میروم به رئيس جلسه میگويم» :ميشه من
ھم شعر بخوونم .شعرھای بابا رو؟ بابا کار داره و نمیتونه شعر بخوونه.
من دوست دارم بابای من شاعر دھهی ھشتاد بشه«.
رئيس جلسه بی آن که سرش را باال بگيرد ،میپرسد:
»تو دختر کی ھستی؟« میگويم» :دختر حاج آقا قالده«.
میگويد» :وای خاک بر سرم .سالم عرض شد حاج آقا؛ مرحمت
عالی زياد!« میگويم» :آقای رئيس شمام شاعرين؟«
زير لبی میگويد» :برو دختر بگير بشين؛ مادرت کجاست؟«
میگويم» :مامان تو دستشويی داره چادرشو ورمیداره که با مانتو و
روسری بياد!« و میخندم .رئيس جلسه داد میکشد:
»نيشتو ببند دختر!«
میگويم» :ای داد ،شمام شاعرين که!«
ما اولين نفرھا ھستيم .از خيلی جاھا آمدهاند .چند تا زن و مرد
ھم آمدهاند که روسریھاشان با بقيه فرق دارد .زنھا ،ھم چادر سرشان
است و ھم مقنعه .گردن زنھا را نمیبينم ،از بس که خودشان را تو اين
ھوای گند و خفه پوشاندهاند ،ولی مردھا کراوات ندارند ،و خط سياھی مثل
جای طناب دار دور گردنشان است .ته ريش ھم دارند .بابا امروز ريشش
را زده ،اما يقهی پيراھن مردانهاش را ھمچين سفت بسته که آن طوق دور
گردنش پيدا نباشد .چند بار از بابا پرسيدم» :بابا اين خط دور گردنتان
ارثيه؟« که محکم زد پس گردنم و گفت:
»خفه شو دختر ،چقدر ور میزنی بچه؟!«
بابا که داشت ريشش را میزد ،ھی استفر kمیگفت.
قيافهھای اينھا خيلی عجيب است .تو خيابان که میآمدند ]از
پنجره ديدمشان[ ايستادند تا چراغ سبز شد .خيلی عجيب بود .مامان داشت
میآمد که گوش مرا بکشد و ببرد و بنشاند .ھمانطور ھم میگفت:
»زھرماریھا اين خارجهنشينھای الدنگ!«
من نمیفھمم الدنگ چيست .البد چيزی است که فقط خارجیھا
ھستند و ما نيستيم .ولی خودمانيم مامان ھم اگر ترشی نخورد ،شايد شاعر
دھهی ھشتاد و پنج بشود!

٢١٦

شاعرھای خارج از ھيچی حرف نمیزنند؛ از ھيچی .انگار تو
غرب تخمشان را کشيدهاند .اين را بابا به يکی از دوستانش میگفت.
دوستش ،ھمين فرخ آقای دالل میگفت» :من خيال کردم
شاعرھای خارجه چيزی بارشان است ،اما ھيچی بارشان نيست .باز
شاعرھای دھهی ھفتاد و ھشتاد خودمان!«
مامان میگويد» :خاک بر سرھا میخوان ھم از توبره بخورن،
ھم از آخور«...
مامان راستی راستی شاعر دھهی ھشتاد و پنج است .قربانش
بروم .بیچادر کلی خوشقيافه شده؛ من اما عين دلقکھا رنگ و وارنگ
ھستم .اه ...چقدر اين بابا بیسليقه است .ھم بیسليقه است ،ھم جاکش .االن
است که يک پسگردنی ديگر پس گردنم بخورد .من نمیخواھم خودم را
سانسور کنم .خارج ھم نمیخواھم بروم .ھمينجا میمانم تا نترسم ،تا شاعر
دھهی نود بشوم .چقدر اين شعرھای دھهی ھفتاد کھنه است .دھهی ھشتاد
ھم چنگی به دل نمیزند .من از اين خط سياه دور گردن اينھا بدم میآيد.
تو کتاب فارسیمان نوشتهاند» :چ ...مثل چرند«...
ھمان که شاعر دھهی ھفتاد میگويد.
قار قار قار قار ...
اما باور کنيد کالغ نيستم من
تنھا گاھی صدايم میگيرد
و میبينم پريدهام
و يک تکه صابون خوشبو به منقار دارم .
٣٩
قار قار قار قار ...
من ھم اضافه میکنم» :قار ...مثل قالده «...که خانم معلم با خط
کش میزند پس گردنم ،ھمچين محکم که خط دور گردنش را میبينم.
من گردنم ھنوز صاف است...
يعنی تا حاال صاف مانده است...
 ۵آوريل  ٢٠٠٨ميالدی
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٢١٧

ماشا Uقصاب مرا خورد!
مرد ،قد بلندی دارد .خيلی بلند است .من تا زانوش ھم نمیرسم.
ريشی توپی دارد ،سری کم مو ،ھيکلی گنده ،پھلويی برآمده ]که در يک آن
»ماشا kقصاب« را بيادم میآورد[ که مدام ناله میکند و سرش را تکان
میدھد .مرا میشناسد .در بيداری چنين مردی را نمیشناسم ،ولی در
خواب ،آشناست .انگار ھزار سال پيش مرد من بوده ،و از اين که او را
گذاشته و رفتهام ،خيلی سوخته است.
من کسی را نگذاشتهام و بروم .ھمان را که نخواستهام ]که
بیدليل نبوده است[ با اردنگی از خانهام بيرون کردهام .وسايلش را ھم در
کيسهھای ذباله ريخته و پشت در گذاشتهام .بعد تلفنی خبرش کردهام که
بيايد خبر مرگش آشغالھای دست و پا گيرش را ببرد؛ چون لياقت ندارد
مثل آدميزاد با انسان ديگری زندگی کند؛ چون ھزار و يک عيب و ايراد
داشته است و وقتی جانم را به لب رسانده ،مثل »دستمال توالت« دورش
ريختهام؛ چون ديگر حوصلهاش را نداشتهام.
اما اينجا اين مرد خيال میکند که او را گذاشته و رفتهام .اصال
يادم نيست ،ولی انگار حق دارد .انگار ھزار سال پيش مردی را گذاشتهام
و رفتهام .بعد با قلدری تلفن کرده است به بابا که بچهاش را برداشتهام و
رفتهام .و بابا از ھمان روزھا ]از ھمان ھزار سال پيش[ درست تا ٩٩٧
سال پيش با من حرف نزد .بايد برمیگشتم سر خانه و زندگیام .و حاال
اين مرد که »چقلی« مرا از پنج/شش ھزار کيلومتر به بابا کرده ،ايستاده
است اينجا و ھی سرش را تکان میدھد و ھی ناله میکند.
دو نفر ديگر ھم کنار »قصاب« ھستند .يکیشان گويا سردبير
مجلهای بوده که من ]ھمان ھزار سال پيش[ برايش مطلب مینوشتهام و او
]ھمين سردبير[ پول مرا خورده و باال کشيده است .حاال که رفتهام پس از
چند سال خودم را معرفی کنم که حقم را بگيرم ،میزند زيرش که مرا
میشناسد .میگويد:
»جدا؛ شما اينجا کار کردهايد؛ کی؛ چند سال پيش؟«
»حسن آن نشريهھا را بيار ببينم!«

٢١٨

حسن میدود و نشريهھای آن زمان را میآورد ،ولی تقی نگاھی
ھم به آنھا نمیاندازد .اتاق کارشان درست مثل يک انبار ،پر از روزنامه
و مجلهی کھنه است .حسن میخندد .تقی چيزی میگويد که نمیفھمم .بعد
داد میکشد» :مرد حسابی ،که را مسخره میکنی؛ من نگرانم«.
حاال ھر دو راه میافتند به سمت ھمان مرد ھزارسال پيش من.
ھر سهشان در ميدانی ايستادهاند .من کوچکم؛ خيلی کوچکم.
قدم کوتاه است و اصال نمیتوانم از پسشان برآيم» .قصاب« از
بقيه گندهتر است .دارد گريه میکند .دارد ناله میکند و سرش را تکان
میدھد .ھر سهشان دارند از من حرف میزنند .من آنقدر کوچکم که
خرگوش کوچولويی را میمانم .تنم میلرزد.
میترسم؛ میترسم مرا بکشند؛ میترسم اين »قصاب« مرا
بخورد .میدوم و پاچهی شلوار »قصاب« را به دندان میگيرم» .قصاب«
]انگار که بچهی مزاحمی را از روی پای گنديدهاش کنار میزند[ مرا
میتکاند و باز پشت سرم لغز میخواند .من ھمانجا ھستم .ھمانجا ،ولی
مرد ھی زر میزند» :ديديد چه نوشته است؟«
»میبينيد چه مینويسد؟«
و باز ھمين يک جمله را تکرار میکند .زورم نمیرسد به او
بگويم» :خوب کردم؛ به تو چه مردک رذل؛ اصال تو چکارهای؟!«
اما نمیتوانم.
مرد اصال مرا نمیبيند .دوباره به او حمله میکنم و پای کثيفش
را گاز میگيرم .اين بار گندهتر شده است .گندهتر و گندهتر و من
کوچکتر و کوچکتر ...بعد انگار پای راستش را روی من میگذارد و
فشار میدھد ...قيژ ...له میشوم ...قيژ....قيژ...
بعد ھر سهشان بعد از اين که مرا کشتند ،راه میافتند به سمت
قبرستانی که شيشهای است .من ھزار بار در اين قبرستان دفن شدهام؛
ھزاران بار.
ھمهی قبرھا شيشهایاند و من ھزار بار در اين گورستان که باغ
دلگشايی برای اين سه مرد است ،دفن شدهام.
مردھا گوشهی گورستان زيلويی پھن میکنند و مینشينند .بعد
بیبرو/برگرد بساط ترياکشان را علم میکنند .صدای جز و جز ذغال و
کبابشان فضا را برمیدارد .مرد سابق من ھمچنان ناله میکند:
»ديديد چه نوشته است؟«
»میبينيد چه مینويسد؟!«

٢١٩

و باز سرش را تکان میدھد .حاال گندهتر ھم شده است .تمام
فضای قبرستان را بساط اينھا پر کرده است .من که ھزاران بار در اين
قبرستان شيشهای برای عبرت زنان ديگر دفن شدهام ،جايی برای نفس
کشيدن ندارم .ھيکل گندهی اينھا ،ماتحت گندهی اينھا حتی در گورستان
ھم جايی برای تنفسم باقی نمیگذارد .بلند میشوم.
اين بار از باالی سرشان رد میشوم .ولی ھنوز کوچکم .ھنوز
خيلی کوچکم .خيلی راه دارد که بتوانم کمی قد بکشم ...خيلی ...اه...
 ٢٧ماه مه  ٢٠٠٨ميالدی

٢٢٠

ناموس ضد امپرياليستی!
اصال زحمت نکشيد .خواھش میکنم .قربان ،شما را به خدا
زحمت نکشيد .اصال راضی به زحمتتان نيستم .سپاسگزارم .مرسی.
ممنونم .دستتان درد نکند .بله ...عرض میکردم که ...خب ...انگار شما
روش زندگیتان را تغيير دادهايد ...خيال میکردم ھنوز به آرمان
مشترکمان وفاداريد ...حيف ،زياده عرضی نيست .رفع زحمت میکنم.
خودتان را دردسر ندھيد .اصال الزم نيست چای بياوريد .تشکر میکنم.
عرض کردم که رفع زحمت میکنم .چطور دلتان میآيد....ما يک وقتی
مشترکاتی داشتيم ...البته چای خوبی است .چه عطر و بويی
دارد...ھيممم ...عالی است ....بله ،عرض میکردم که زمانی بود که...
زحمت شيرينیھا را خانم کشيدهاند؟ منظورم اين است که دستپخت ايشان
است؟ ...به به به ...عجب ،چه زن ھنرمندی ...نه ،آخ ...ببخشيد .خيال
کردم ايشان پختهاند .جسارتا عرض شود که عيال سابق بنده ھم دست پخت
خوبی داشتند ،حيف ،حيف که نتوانستيم با ھم کنار بياييم.
دليلش ...بله ،بنده که گرفتار شدم ،بله ھمان زمانی که شما
تشريف آورديد فرنگ ،بنده گرفتار شدم ...بله خيلی طول نکشيد ،ولی
باالخره زندگی ما به ھم خورد .ايشان زندان را باعث سرشکستگی
میدانستند ...البته به نظرم ابوی ايشان در تغيير نظرشان نسبت به بنده
بیتاثير ...بله چشم ...صرف میشود .دستتان درد نکند ..عالی است...
عرض میکردم که بله ...ابوی عيال سابق بنده ...جسارت
است ...از سياست ھيچی متوجه نبودند .برايشان اصال شاه و جناب
مصدق فرقی نداشت .باور بفرمائيد جدی عرض میکنم ...بله ايشان
بازاری بودند و خب ...به ريش ما جوانھای آن دوران میخنديدند .البته
کم لطفی میفرمودند .من در آن سالھا خيلی ھم جوان نبودم .دانشکده را
تمام کرده بودم ...بله دانشکدهی حقوق را ...بله ...دستتان درد نکند.
بفرمائيد سرکار عليه اينقدر زحمت نکشند ،باعث شرمساری میشود.
عرض میکردم .بنده و جنابعالی ھر دو در دانشکدهی حقوق...
ميز شام را ...مگر ساعت چند است؟ نه شب ...ای داد ...يعنی بنده چھار
ساعت است خدمتتان ھستم؟

٢٢١

میبخشيد عرض میکردم از قرار جنابعالی ...بله ...بله ...حاال
که اين ھمه اصرار میفرمائيد در خدمت میمانم...
به به ...دستتان درد نکند .جنابعالی بفرمائيد باال ...قربان باال و
پائين ندارد ...بنده ھمينجا در خدمت خواھم بود ...باشد ...حاال که اين
ھمه ...اين که درست نيست...
خانم تشريف نمیآورند؟ سر ِ کار؟ اين وقت شب؟ که اينطور؟
پزشک ھستند ...کشيک شب ...شما چطور راضی میشويد ايشان ...اين
موقع شب ...تنھا ...بله خيلی ممنون ...کافی است ...کافی است ...برای
کلسترولم اين ھمه چربی خوب نيست...
بله ...متاسفانه ...اين ھم از يادگارھای زندان »شاه ملعون«
است ...االن بھتر است ...قربان خيلی از آن دوران کودتاچيان امريکايی
خون آشام ...بله ...حالم بھتر است ...عرض میکردم ...دست کم
امپرياليسمی در کار نيست .البته ھست ولی قاچاقی است ...مرسی...
ماءالشعير است؟ الکل؟ ...نه قربان...
بنده مدتی است نماز میخوانم ...وقت نمیشود ...شما ھمه چيز
زندگیتان را تغيير دادهايد ...البته در اين سفر میخواستم ھم خدمتتان
برسم و ھم عرض کنم که بله جبھه ...بله خيلی خوشمزه است ...دست
پخت خانم ...نه ...آه پس دست پخت خدمتکارتان است...
آماده خريدهايد از مغازهی افغانیھا ...پس ما چی؟ ...ای بابا...
من فکر کردم که خانمتان ...در ايران راستش ما میخواستيم شما قبول
بفرمائيد و بخش خارج کشوری جبھه را  ...چه ترشیھايی ...از اينھا در
ايران پيدا نمیشود ...مال ترکيه است ...برنج چی ...پاکستانی است...
خاويارھا ...از مراکش ...پس خاويار ايران ...کيفيت ندارد ...چطور
میتوانيد اينطوری ...قربان وطن ...وطن ...ھمه چيز وطن  ...حتی
چاقوکشھای وطن ...بله ...يک موقعی بود که  ...چه دوغی ...عالی
است...آماده خريدهايد؟
ای وای ...مثل دوغ اراج خودمان است ...از کشور ترکيه...
ترکيهی اسالمی ...ھرچند که آنھا ھمهشان امريکايی ...بگذريم ...صرف
شد ...دستتان درد نکند ...امشب ...با تاکسی ...اينجا؟  ...قبول
نمیفرمائيد ...از سياست  ...کناره ...آخر چرا؟ ...باالخره اين وطن مال
ماست...
بله ...نخير قربان بيشتر از اين مزاحم نمیشوم .متشکرم...
قربان ...شما به ايران تشريف نمیآوريد؟ آخر چرا؟

٢٢٢

خب ...چه اشکالی دارد؟ حاال شما قبول بفرمائيد ...ما بايد جبھه
را سر پا نگه ...اصال قربان ...بله قربان ھمه چيز صرف شد ...در اين
مورد حتما فکر بفرمائيد ...به اين زودی جواب منفی ...خواھش میکنم...
بله ...بنده فردا عازم ھستم به سوی ايران ...بله ...خير ...نخير
قربان ...در فرودگاه امام خمينی ...خب ...چه اشکالی دارد ...باور کنيد
از باال ...مرقد مطھر امام ...بله ...خب ...اين ھم از بيتالمال ھموطنان...
است ...خواھش میکنم ...شب و روز شما ھم خوش ...به اميد ديدار در
وطن ...بله ...خوب بخوابيد ...بله ...تاکسی ...خب ...سالم بنده را مجددا
خدمت عيال محترمتان ابالغ بفرمائيد ...خدانگھدارتان ...پاينده ايران...
 ٢٢فوريه  ٢٠٠٨ميالدی

٢٢٣

چلوکباب فرھيخته!
پاھاش قوس داشتند و از پائين به ھم وصل میشدند .انگار
ھميشهی خدا يک چيزی آن وسطھا بود که توی راه رفتن نمیتوانست
جمع و جورش کند .وقتی داشت با جوانیھاش »بای بای« میکرد ،از آن
شلوارھای تنگ روباسنی میپوشيد که از بس الغر و مردنی بود ،قوس
پاھاش بدنما میشد .حاال که چاق شده بود ،بدنماتر ھم شده بود ،انگار يک
بچهی خيکی که يک خروار پوشک به خشتکش وصل است.
خودش را بدجوری میکشيد .ديگر از آن شلوارھای باال تنگ
پاچهگشاد جز چند تا عکس با رفقای حزبی ]که حاال ديگر خيلیھاشان
نبودند[ خبری نبود.
موھای فرفریاش دود شده و رفته بودند ھوا و حاال جايشان
درست مثل ته کماجدانی ]که تازه با قلع سفيدش کرده باشند[ برق میزد؛
مخصوصا وقتی شامپوی ضد شوره به کلهاش میماليد که دوتا الخ شويد
پس کلهاش شوره نزند.
از آن ھمه ھارت و پورتھا و منم منم زدنھاش ،ھمينش مانده
بود که بتمرگد تو خانه ،جارو/پارو کند ،گردگيری کند ،به باغچه برسد،
زيرزمين را مرتب کند ،ماشين را بشويد و تازه تمام مدت تنش بلرزد که
مبادا آن روی سگ ربکا باال بيايد و بياندازدش تو زيرزمين و در را
برويش قفل کند .البته زنک اين کار را نکرده بود ،اما تھديدش کرده بود
که میاندازدش از خانه بيرون و اگر فالن و فالن نکند ،بھمان و بھمانش
میکند.
٤٠
گاه خواب میديد که با رفيق حسام رفتهاند سر کوچه برلن و
تو ماشين ،چند شب منتظر ماندهاند که محمد مسعود بيايد و دخلش را
بياورند .آخ ،چه مردھايی!
بعد بيدار میشد و میديد که ساعت سه بعد از ظھر است و تا
چند دقيقهی ديگر سر و کلهی ربکا پيدا میشود و يقهاش را میگيرد.
تازه يادش رفته بود قھوه را بار بگذارد و آن کيک بيمزهی سيب
را که مزهی ماست کيسهای میداد ،روی ميز بچيند.
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٢٢٤

قرار بود زنک با چند تا ھمکارش بيايند و قرار بود کيک و
قھوهای ميھمانش باشند .خانه شاگرد که حساب نمیشود .ھمهشان فقط و
فقط ميھمان ربکا بودند.
بدو بدو پا شد .تیشرت راهراه زھوار در رفتهی عھد بوقش را
پوشيد .شلوار سياھش را به پاش کشيد .دمپايیھا را درآورد و کفش پوشيد
که کمی شبيه آدمھا شود.
از ربکا میترسيد .پشم و پيلیاش ھمچين ريخته بود که جرات
نمیکرد با اين فرنگیھای دور و بر ربکا تو يک جوال برود .اما دلش
غنج میزد برای زنھای وطنی؛ از بس که اين زنھا »خر« بودند .تا دو
کلمه خرجشان میکردی ،لنگھا را ھوا میکردند:
»شما چه زن فرھيختهای ھستيد؛ چه دستپختی؛ زن من بلد
نيست نيمرو ھم درست کند«...
و دستھا را تا آرنج میچپاند تو ديس پلوی زعفران زدهی آن
پناھجوی بدبختی که خيال میکرد قرار است اين بابا کمکش کند ،و »قاشق
قاشق« ٤١سرازيرشان میکرد به حلقوم خناق گرفتهاش:
»چه ترشیھايی ،به به به ،چه شوری .به اين میگويند فرھنگ
ايرانی؛ به اين میگويند خانوادهی ايرانی« و زير چشمی نگاھی میکرد به
لنگ و پاچهی زن بدبخت صاحبخانه و با خودش میگفت:
»به اين ھم میگويند زن ايرانی ،زن فرھيختهی ايرانی!«
و ھمانطور که به »جلوکباب« فرھيختهی ايرانی فکر میکرد،
در حالی که میلمباند ،میگفت:
»ھيممممم ...چلوکباب فرھيختهی ايرانی ،به به به!«
ته ديگ ماست و زعفرانزده را که میآوردند ،از لب و لوچهاش
روغن »خانم« میچکيد ،بعد تو خيالش زن صاحبخانه را لخت میکرد و
دستھايش را که بوی روغن حيوانی و زعفران و گالب قمصر میداد،
شلپ شلپ ماچ میکرد.
مدتی مترصد بود يک زن ايرانی شکار کند و دقدلی ربکای
ذليلمرده را سرش درآورد .اصال با زن ايرانی ،آدم ،مرد میشد ،ولی با
اين زنھای فرنگی ...موش پيششان پادشاه بود .از موش ھم بدتر ،سگ
میشد و واق واق میکرد که ربکا يک تکه نان خشک جلوش بياندازد که
از گرسنگی نميرد.
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٢٢٥

ربکا را برای ھمين میخواست که خرجش را بدھد .آخر بعد از
ھفتاد و چند سال قباحت داشت برود ادارهی اجتماعی اينجا و درخواست
کمک کند .المصب ھمچين بددھنی میکرد که صداش از ھرچی نابدترش
بود ،درمیآمد .تقصير خودش بود؛ »اون وقت که جيک جيک مستونش
بود ،فکر زمستونش نبود« واال اين ھمه فحش و دریوری فارسی ياد اين
گيسبريده نمیداد.
خاکبرسر رفته بود و آن موھای بلند بلوندش را کوتاه کرده و شده
بود عين پسرھا .خيکی ھم بود .باالی  ١٠٠کيلو .با آن صورت گرد و
چاقش ،شده بود عين يک دوری شلهزرد که وسطش با دارچين ،چشم و
ابرو و لب و دھن کشيده باشند .ھمين بار آخری که رفته بود ايران ،داده
بود لبھا را ھم کلفت کرده بودند و...
سيزده تا بودند ،ھمه تودهای که میخواستند با سيزده تا
دختربچهی فرنگی تو مسجد ھامبورگ عروسی کنند .اين آخوند ساواکی
]اسمش چی بود؟[ عقدشان کرده بود و درست ھمان موقع خواندن صيغهی
عقد تودهایھای کمونيست تو مسجد ھامبورگ ،با چشمھای ورقلمبيدهاش
پروپاچهی عروسھای فرنگی را ھمچين ديد زده بود که ديگ غيرت
سيزده تا شاه داماد تودهای تو مسجد ھامبورگ جوش آمده بود.
آن موقعھا ربکا خوشگل بود ،تو دل برو بود ،دوستش داشت،
ولی حاال اگر دستش تو جيب خودش میرفت ،يک روز سياه ھم با اين
عفريته سر نمیکرد .چاره نبود .از بیبابايی به زنش میگفت:
»عزيزم ،دوستت دارم«
و شبھا پستانھای پالسيدهاش را میماليد.
اول حسابی مست میکرد که نبيند چه عفريتهای را بغل میکند.
بعد چين و چروکھای ربکا باز میشدند .چربیھاش آب میشدند.
کچلیاش خوب میشد و ...از بس برای اين طور شبھا که احضار
میشد ،عرق خورده بود که الکلی شده بود .آخر اين ھم جزو وظايف
خانهشاگردیاش بود .ربکا نان مفت به کسی نمیداد.
وقتی پناھندهھای بدبخت آبجو و ويسکیاش را دير میآوردند ،يا
يادشان میرفت بخرند ،يا پول نداشتند و فقط ودکايی به نافش میبستند،

٤٢
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٢٢٦

آنقدر دستش میلرزيد که ليوان آب را میانداخت و جرينگ ...میشکست؛
نه ،ليوان نانجيب خودش میافتاد.
از وقتی ھم پايش به اينترنت باز شد ،ياد گرفت وياگرا ھم بخرد.
مخصوصا که اين روزھا وياگرا  %٧٠تخفيف داشت .بعد يکی/دوتا باال
میانداخت و وقتی ربکا خبر مرگش نبود ،تلفن میکرد به پروانهی بدبخت
شوھردار و از ھمان پشت تلفن ،ايستاده ترتيبش را میداد.
طفلک پروانه برای اين که گرھی تو کار پناھندگیاش نيفتد ،اين
تحقير را با گريه تحمل میکرد و مواظب میشد که پسر پانزده سالهاش که
گاه توی ھمان اتاق نشيمن خوابش برده است ،بيدار نشود.
شوھرش میرفت دنبال کار سياه که بتواند بساط عرق و
چلوکباب فردای اين مردک را فراھم کند.
ھر جا ھم میرفت ،میگشت و بھترين آبجوھا را برای ربکا
سوغات میبرد .البته زياد که اين طرف و آن طرف نمیرفت.
پاسپورت وطنی تو جيبش بود و از بدبختی سفارت »کارت
ملی«اش را به آدرس يکی از ھمان زنھايی پست کرده بود که دلش غنج
میزد يک جورھايی با آنھا حال کند که المصب راه نمیداد؛ از بس که
فرھيخته بود و از بس که کبابھاش خوشمزه بودند.
پنجاه سال پيش اين زنک را گرفت تا پز زن فرنگی را به فک و
فاميل ايران ماندهاش بدھد و بدبختی ،خودش را از ھرجور ھپل/ھپويی
محروم کرد.
ھمينطور که ميز را میچيد ،اين فکرھا تو کلهاش میچرخيدند.
ھمين چند روز باز زد و کار سياھی پيدا کرد که برای پناھندهی بدبختی
»کيس« بنويسد و وکيل برايش دست و پا کند .ھمچين که زن چاق و
چلهی يارو را ديد ،دلش به تپش افتاد.
اه ...مرده شور اين زنھای يخ فرنگی را ببرد .وقتش که شد ،آدم
نمیتواند يک »آخ جون« حسابی بگويد .فارسی ھم که يادشان داده باشی،
باز حال نمیدھند.
ربکای  ١۵ساله را دم مدرسه شکار کرده و برده بودش اتاق
زيرشيروانیاش .بعد ھمخانهاش را بيرون کرده و »تک و تنھا«
دخترگیاش را برداشته بود .حاال ھمين دخترک مظلوم که آنطور عاشقش
بود ،قاتلش شده بود.
آن سيزده نفر تودهای از وطن در رفتهی بعد از  ٢٨مرداد که
آمده بودند آلمان ،کار سياسی بکنند و »وطن« را از »کوتاچیھا« پس

٢٢٧

بگيرند ،گل کار سياسیشان اين بود که بچهھای انترناسيونال راه بياندازند،
البد به نيت کمک به ھمبستگی و  Solidarityجھانی.
ھمين خودش يک قلم شش تا بچهی دورگه پس انداخته بود و...
کلی ھم نوه و نتيجه ...بدبختی اين که دختر  ١۶سالهی دخترش ھمين
تازگیھا بند را آب داده و شکم را باال آورده بود؛ به درک!
پنجاه سال مجبور شده بود برای زنده ماندن» ،غيرت« را قورت
بدھد و حيا را قی کند؛ اما عيب ندارد .فردا که خانهی آقای سامانی دعوت
است ،دلی از عزای خوراک با غيرت ايرانی و اگر شد از زن ِ گاه
بیغيرت ايرانی درمیآورد .فقط يک خرده زبان ريختن میخواھد که بلد
است ،خوب خوب بلد است:
»شما چه زن فرھيختهای ھستين ...چه جلوکباب ،نه ،چلوکباب
خوشمزهای دارين ،آدم انگشت به دھن ميمونه؟!«
بعد زبانش را دور دھانش میچرخاند و...
 ١۴نوامبر  ٢٠٠٧ميالدی

٢٢٨

داستان سفارشی حوا!
اين داستان بر اساس گزارش »ايجاد تغييرات در
زندانھای حکومت اسالمی« و استحالهی بازجوھايی
که بعدھا ھنرمند و فيلسوف و فيلمساز و کارگردان و
طنزنويس و چند تا نقطه شدهاند ،نوشته شده است.
اصال اين زندانی از »خودی«ھايی بوده که زندانی
»خودیھا« شده ،از زندان در »پالتاک« شرکت
کرده ،تئوری بافته ،کتاب منتشر کرده ،با صدای
امريکا مصاحبه کرده و کلی »عکس حرفهای« از
٤٣
دويست روز اعتصابش به بيرون از زندان رد کرده
است .در مرخصی ھم به شھر مونيخ تشريف آورده و
چند صباحی اينجا آبجو به نافش بسته است.
خوانندگان ،لطفا از لحن محترمانهی بازجوی...
عزيز ...چيز ...تعجب نکنند!

بازجو – نام؟
حوا – حوا!
بازجو  -نام خانوادگی؟
حوا – ندارم.
بازجو – چطور نداری؟
حوا – خب ندارم ديگه.
بازجو – مگه ميشه؟
حوا – چرا نميشه؟ میبينی که ميشه؛ اونوقتھا ھنوز رضا شاھی نبود که
»ثبت اسناد« راه بندازه.
بازجو – مگه تو سلطنت طلبی؟
حوا – چی چی رو سلطنت طلبم؟
بازجو – پس چرا مثل ضد انقالبھا حرف میزنی؟
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٢٢٩

حوا – ضد کدوم انقالب؟
بازجو – انقالب شکوھمند اسالمی ديگه!
حوا – خيال کردم از انقالب بلشويکی حرف میزنی!
بازجو – تو که سن و سالی نداری!
حوا – مرسی پسر جون .آھان ،مشروطه رو ميگی؟
بازجو – نه ،چند سالته؟
حوا – بی تربيت ،آدم از ھيچ خانمی سن و سالشو نمیپرسه!
بازجو – مامورم و معذور!
حوا – مزدورم باشی ،چيزی دستگيرت نميشه!
بازجو – اسمت چيه؟
حوا – چند دفعه میپرسی؟
بازجو – نام خانوادگی؟
حوا – خودمم نمیدونم.
بازجو – باالخره اسمتو يک جايی تو قرآنی چيزی ننوشتن؟
حوا – نخير ،اونوقتھا قرآن نبود.
بازجو – يعنی چی قرآن نبود؟
حوا – يعنی نبود ديگه!
]بازجو ترس برش ميدارد[.
بازجو  -اسم پدر؟
حوا – ندارم.
بازجو – نداری؟ باالخره يک موقعی داشتی؟
حوا – بابام يک دندهی چپه.
بازجو  -يعنی چی؟
حوا – يعنی پسرجون تو نمیفھمی از دندهی چپ درست شدن يعنی چی؟
نخير ھيچوقت بابا نداشتم.
بازجو – يعنی به دنيا اومدی بیپدر بودی؟
حوا – ھمچين ميگن!
بازجو – کی ميگه؟
حوا – تو قرآن نوشته.
بازجو – تو که گفتی پشت قرآن اسمت نوشته نشده.
حوا – تو قرآن نوشته که من از دندهی چپ يک ياردانقلی درست شده ام.
يعنی اسممو ننوشته ،شغلمو نوشته.
بازجو – شغلت چيه؟
حوا – زوجه!

٢٣٠

بازجو – زوجه؟ پس چرا عوضی ميگی؟
حوا – عوضی نميگم ،تو قرآن نوشته.
بازجو – خب ،ميشه بيشتر توضيح بدی؟!
حوا – اسمم که معلوم بود .از اون قديم/نديمھا معلوم بود.
بازجو – مارو گذاشتی سر کار؟
حوا – نه جوون ،چی چی رو گذاشتمت سر کار؟
بازجو – حاال چرا ناخنھاتو الک زدی؟
حوا – دلم خواست.
بازجو – يعنی چی دلت خواست؟
حوا – يعنی اينجوری خودم از خودم خوشم اومد.
بازجو -ببين آبجی ،من خيلی سعی میکنم باھات محترمانه حرف بزنم.
حوا – معلومه که بايد محترمانه حرف بزنی ،آدم که به مامانش
بیاحترامی نمیکنه!
بازجو – خودمونيم ،خيلی خوشگليا!
حوا – جدی؟ باباتم ھمينو ميگفت!
بازجو – بابام؟ مگه شما با بابام دوست بودين؟
حوا – نه بچه جون ،من زن بابات بودم .تو ھم تخم و ترکهی من و باباتی!
]ترس بازجو جدیتر میشود .حاال نگران است که با ديوانهای طرف
باشد .با ادب میشود .سرش را به پشتی صندلی تکيه میدھد و میگذارد
حوا حرفش را بزند[.
حوا – من و بابات داشتيم تو بھشت صفا میکرديم .البته من از بابات زياد
خوشم نميومد] .بازجو سعی میکند زنگ خطر زير ميزش را بزند که اگر
حوا حمله کرد ،غافلگير نشود .ولی گويا وقت ناھار است .کسی جواب
نمیدھد[.
بازجو ...-
حوا  -بابات خيلی قلدر بود .ترسو ھم بود .کلی ھم پشمالو بود .ولی من
خيلی ناز و مامانی بودم .میبينی که ھنوز ھم ھستم!
بازجو – ...
حوا  -مرد ديگه ای ھم اونجا نبود که آدم امکان انتخاب داشته باشه ،مثل
حاال؛ فقط من بودم و اون بابای ياردان قلیات.
بازجو – من شنيدهام ماری ھم آنجا بوده...
حوا – آخ ...آره چه ماری؛ يک ذره مو به تنش نبود .آنقدر نرم بود که آدم
حظ میکرد بھش دست بماله.
بازجو – شيطان ھم بود؟
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حوا – تو از کجا خبر داری؟
بازجو – تو قران نوشته.
حوا – جدی؟ نوشته بابات خيلی پشمالو بود و من ازش خوشم نميومد؟
بازجو –] ...ھمچنان دارد زنگ میزند[.
حوا – حتما داستان سيب را ھم میدونی؟
بازجو – خودتون تعريف کنين!
حوا – به اين ميگن پسر خوب...
بازجو – شما از من خيلی جوونترين ،چطور ميتونين مامانم باشين؟
حوا – نکنه ميخوای اعدامم کنی و به زور ميخوای بھم بقبولونی که
باکرهام؛ ھان؟
بازجو – نه خانم جون؛ اون دوران گذشت!
حوا – جدی؛ کدوم دوران؟
بازجو – ھمون دوران که به ما تھمت ميزدن دخترھا رو...
حوا – آخ ...گوشهی ناخنم پريد .ببين پسرجون سوھان ناخنمو از تو کيفم
که گرفتی ،بده!
]بازجو ،نگران ،ھمچنان از زير ميز زنگ ميزند[.
بازجو – واسه چی ميخوای؟
حوا – ناخنم شکسته...
بازجو – متاسفانه اجازه نداريم به زندانی آلت قتاله بديم.
حوا – چی گفتی؟ آلت قتاله چيه مرد حسابی؟ ناخنم شکسته ،بيا نگاه کن!
]بازجو بوی عطر تن حوا را زير بينیاش حس میکند و قلبش به تپش
میافتد[...
بازجو – حاال اگر سوھان ناخن نباشه ،چی ميشه؟
حوا – شما ھميشه اينقدر به مسائل زنان اھميت ميدين!؟
]روسری حوا از سرش سر میخورد و میافتد پائين .بازجوی ديگری در
را باز میکند که ببيند بازجوی اولی چرا اينقدر زنگ میزند .بازجوی
اولی رفته است زير ميز و دارد مثل بيد میلرزد[.
حوا – ]ھمچنان که ناخنش را میجود ،به بازجوی دومی[ پسرجون اين
بابا را ببر بھداری زندان .انگار از اين که مامانشو ديده ،شوکه شده.
]حوا زير لب آھنگی را زمزمه میکند و بلند میشود تا بابا کرم برقصد.
از منارهی مسجد زندان ]اما[ صدای اذان به گوش میرسد[.
حوا – اه ...ذليل مرده ...خفه شو ديگه ...حوصلهامو سر بردی ...اين
المصبھا ...اينجا رم کردن دانشگاه ...لعنتی...
بازجو – نذار بره بيرون!...
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]بعد حوا سينهھا را باال میدھد .پايش را میگيرد باال ،انگار که از روی
جوی لجنی میپرد ،و از روی آن دو مرد که روی زمين به ھم ور
میروند ،رد میشود .در را میبندد و بيرون میرود[.
 ٧آوريل  ٢٠٠٨ميالدی
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مردی با کاله در خانهام را میزند
مردی با کاله در خانهام را زده است .موھای پرپشتی دارد که
در حقيقت ندارد .انگار کالهگيس پرمويی را روی س ر تاسش گذاشته و
روی آن ،اين کاله بيمزه را سرش کشيده است.
از کوچهای پھن و خاکآلود به سمت باالی کوچه در حرکتم .چند
زن را میبينم که شعر میخوانند و سعی میکنند در کنارم راه بروند .با
لبخند موذيانهای نگاھم میکنند .میزنمشان .يکیشان میافتد .بچهای دارم
که لخت است .او را برمیدارم .بعد میبينم آن مرد کالھی زاغ سياھم را
چوب میزند .جايی میروم که چيزی برای بچهی لختم بخرم .پول
میگيرند و وارد پاساژی میشوند ،ولی ديگر خبری از ايشان نمیشود.
میروم داخل پاساژ ،اما ھمهی دکانھا سوختهاند .ھمه جا پر
است از قير و لجن .برمیگردم.
بچهام را میآورند که عوضی است .اصال بچهی من نيست .از
جايی بلند میپرم و میروم يقهی آن مرد کالھی را میگيرم که دارد زاغ
سياه خانهام را چوب میزند.
زنانی را میبينم که جشن گرفتهاند و دارند میرقصند .چيزھايی
از ميان قصهھای من درآوردهاند و به شعر کشيدهاند .چه ترسناکند.
ھمهشان پير شدهی ھمان کسانیاند که سالھا پيش با ھم بوديم و حاال ھمان
قيافهھا بزرگ شدهاند؛ نه ،پير شدهاند.
به خانه برمیگردم.
سهتا از ھمان زنان موذی که مسخرهام میکردند و زده بودمشان،
در خانهام ھستند .داد و بيداد راه میاندازم .زن ھمخانهام دوستشان است.
با دعوا و مرافعه میخواھم بيرونشان کنم .بلند میشوند که بروند .انگار
میدانم با زن ھمخانهام يا ھمسايهام يا مادرم دوست ھستند .منتظرند که زن
ھمسايه يا ھمخانه از بيرون کردنشان جلوگيری کند .زن میآيد و دوستانه
خواھش میکند اجازه دھم مدتی آنجا بمانند .اجازه میدھم .زنھا منتظرند
من و اين زن ھمخانه ،دست به گريبان شويم.
دوستانهتر از اين نمیشد خواھشی را پذيرفت.
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در میزنند .ھمان مرد کالھ ی است با چند زن ديگر که چند
بچهی عوضی را برايم آوردهاند .بچه در آغوشم است؛ سردش است.
میخواھم چيزی گير بياورم و تن سردش را بپوشانم؛ پيدا
نمیکنم؛ پيدا نمیشود .به خاطرش از روی يک بلندی میپرم .داخل
بولدوزری میپرم .بولدوزر ھمان است که زنھا را به آن قالب میکنند؛
ھمانجا اعدامشان میکنند و تنشان ،بدن ترد و تازهشان ،قرنھا ،گاه ھزار و
چھارصد سال تمام آنجا آويزان میماند.
بچهای را در آغوش دارم ،اما میترسم .خيلی میترسم.
خيابانھا چراغ ندارند .برق ندارند .چند المپ زرد رنگ ِ رنگ
پريده ،با فاصله از دور پيدا ھستند .راديو برنامه دارد و دارد دستور
ساختن اکسير جوانی را میدھد .اکسير جوانی را ھمه درست کردهاند.
زنی در ميان جوی آبی ،پس ماندهی آن معجون و آن اکسير جوانی را
ھورت میکشد .کلهاش را کرده است ميان آن معجون و ھر بار که سرش
را باال میگيرد ،جوانتر میشود .من پشت پنجرهای ايستادهام و تالش زن
را برای جوانتر شدن تماشا میکنم.
زن ،ھر بار که سرش را از ميان آبھا و تاالبھا باال میگيرد،
جوانتر میش ود .من ھم معجون را ساختهام .سرم را از پنجره بيرون
میکنم و به زن میگويم اگر زياد سرش را در اين معجون فرو کند ،بچه
خواھد شد.
زن میگويد» :چه خوب ،آرزوم ھمين است!«
راديو میگويد حاال که کارتان تمام شده ،اول پريزھای برق را
بکشيد ،بعد سيستم معجونسازی را خاموش کنيد و من فکر میکنم که اين
دست راستیھا چه خوب میفھمند .برای اينھا ھمه چيز حساب و کتاب
دارد .دست چپیھا ھستند که کارشان حساب و کتاب ندارد .ھمينجوری
ھمه چيز را به ھم میريزند و بعد ھمه را ،ھمه را گرفتار صيغهبازی
میکنند.
چه جانورھايی ھستند .از ھمهشان میترسم .ھمهشان دندانھايی
تيز و تلخ دارند .سيبيلشان استالينی است .حتی سبيل زنانشان ھم استالينی
است .موھاشان را کوتاه کوتاه کردهاند و پس کلهشان با تلخی نوشتهاند:
»کارگران جھان متحد شويد!« اما منظورشان اين است که:
»االغھای جھان متحد شويد و ما را به قدرت برسانيد ،تا بازھم
سوارتان شويم؛ سوار ھمهتان شويم!«
جماعت االغ ،فقط منم که جفتک میاندازم.
در ميان ھمهی اين
ِ
پاھا را بلند میکنم و از عقب ،درست مثل يک االغ بندری جفت پا
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میکوبم تو صورتشان .گيج میشوند .تا بيايند به خودشان بجنبند ،مثل
قرقی در میروم ،اما پايم در چالهای گير میکند و میافتم .ھمهی آن
زنھای سبيلدار ھمراه با رھبرانشان دنبالم میکنند.
وای چقدر ترسناکند .از ھمهشان میترسم .وای خدا چقدر اين
چاله ،اين مغاک ترسناک است .کسی نيست به دادم برسد و مرا از اين
چالهی لعنتی بيرون بکشد.
اه ،کی میتوانم دوباره به اتاق آفتابگيرمان برگردم و سرم را
بگذارم روی شانهی پدر که نوازشم کند؛ که برايش ناز کنم؟
آی خدا دستم به دامنت ،اين چاله را يک جوری پر کن؛ خواھش
میکنم؛ نمیخواھم سبيل داشته باشم؛ نمیخواھم.
از مردھا و از زنھای سبيلدار میترسم .خيلی وحشتناکند .به
خدا خيلی وحشتناکند .دستم را بگير ،آھان ،حاال يواش ،آرام مرا بکش
بيرون ،بکش بيرون.
آخ ،پايم شکسته است ،عيب ندارد .مرا ببر .نگذار اين سبيلدارھا
مرا بخورند .مرا ببر به ھمان اتاق آفتابگيرمان ،در شيراز .خواھش
میکنم .خواھش میکنم .آھان ،آھان ،ھمينجوری ،ھمينجوری ،مرسی...
 ۴ژوئيه  ٢٠٠٨ميالدی
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سنگ رقاصه
درست کنج ميدان »کلهسياهھا« پالک سيزده ،بوتيک شيکی است
که تنکه ،پستانبند ،پيراھن زير ،عرقگير ،حوله و مالفه میفروشد .زير
اين بوتيک ،راهپلهی تاريک و غم گرفتهای است که باالی سر درش به دو
زبان فارسی و آلمانی نوشتهاند» :انجمن ادبی عشقی«
راهپله تاريک است و در انتھای کنج آن که پيچ میخورد ،به
سمت طبقهی پائين تر ،يک آئينهی زنگ زدهی زھوار در رفته به ديوار
چسباندهاند ،که ھر کس از اين پيچ میپيچد ،خودش را در اين زنگار
غمزده ببيند و از خودش بدش بيايد.
تقی اما از خودش بدش نمیآيد .از بازار دست دوم فروشھا کت
و شلواری زپرتی خريده است و اتفاقا در ھمان مترويی که راھی »انجمن
عشقی« است ،رقاصه را میبيند که ته مترو نشسته و تنھای تنھا گازی به
سيب زنگ زدهی پوسيدهای میزند و بعد تفش میکند.
تقی ھمراه با سالم و عليک غرايی میخواھد خودش را کنار
رقاصه جا کند ،رقاصه اما خودش را جمع و جور نمیکند .تقی مجبور
میشود روبروی رقاصه ماتحت لشش را بتمرگاند .حاال که با چشمان
دريدهاش رقاصه را باال/پائين ک رده است ،لبخند زمختی برايش پرت
میکند که »تق« میخورد به پشتی صندلی مترو و برمیگردد به سمت
خودش ،اما از رو نمیرود .ھمچنان و ھمچنان میخواھد رقاصه را نرم
کند که مثل آن سالھا که در ايران برو/بيايی داشت و در ھيئت رقاصه و
ھنرپيشهای در فيلمفارسیھا خودی نشان میداد ،البد حاال حالی »زنده«
به تقی بدھد.
رقاصه اما پير شده است؛ نه خيلی پير ،ولی ديگر شادابیھای
پيشينش را ندارد .نرقصيدن کمی يغورش کرده و قرصھای روانگردان،
بیحال و بیرمقش ...در انجمن عشقی ،شھال پشت ميزی شعرھای
تازهاش را میخواند .شھرزاد پس از پايان شعرخوانی بسراغش میرود و
ھمچنان افسرده میگويد:
»اين مردھا دست از سرم برنمیدارند .ببين چه میگويند!«
شھال ھمراه با نوازشی میگويد:
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»ولشان کن؛ خودت را اذيت نکن!« رقاصه ،اما ،خستهتر از آن
است که تير ِ نگاهھا و خندهھای مردان »انجمن عشقی« زخمیاش نکند.
بلند میگويد» :رقص ھم ھنر است!«
مردان وازدهای ھمچون تقی که در اين سن و سال و در فراوانی
»نعمت« در غرب ھم دست از سر »رقاصه« برنمیدارند ،با
ھرھر/کرکر کريھی ،زخمھای ھميشه تازهی رقاصه را خراش میدھند.
ھر چه شھال میکوشد آرامش کند ،نمیشود .جنگ مغلوبه
میشود و شھرزاد ،بیپشتوانهای از »انجمن عشقی« میگريزد .تقی ھم به
دنبالش و چند مرد ديگر ...و باز ھمان »مزاحمتھای خيابانی« که جزو
»فرھنگشان« شده است.
آزار جنسی رقاصه در ميدان کلهسياهھا پايانی ندارد .شھرزاد،
خسته و کوفته و آزرده ،رخت میکشد به بنگال/کاروان خرابهای که
چندين کيلومتر بيرون از شھر ،برای رھايی از ھمين مزاحمتھا علم کرده
است.
بازمیگردد و گريهکنان در بستر فقيرانهاش میافتد .باالی
سرش ،رديف به رديف ،قرصھای روانگردان چيده شدهاند.
* * *
تلفن زنگ میزند.
شھرزاد چند قابلمه را چيده است دور خودش و روبروی
شھرداری بزرگ شھر بست نشسته است .ھرکس به او نزديک میشود،
سنگی به سويش پرت میکند .شھال تمام راه را میدود تا رقاصه را به
بنگالش برگرداند .اين بار سومی است که تلفنی خبرش میکنند .شھرزاد
او را نمیشناسد» :شھال؛ کدام شھال؛ من ھيچکس را ندارم .برو گمشو؛
ھمهتان گم شويد!«
با کمک دو زن از فالن انجمن ،راھیاش میکنند به سمت
بنگالش .يکیشان با شھرزاد میماند .قرار میشود به بيمارستان روانی
ببرندش .با داروھای روانگردان ،يا گاه تسمهھايی برای بستنش به تخت و
تالشی برای ايجاد سکوت در تيمارستان.
چه میشود کرد؛ بايد برگردد ايران...
اھالی »انجمن عشقی« ديگر نمیتوانند نيش تيزشان را در بدن
ترد رقاصه فرو کنند .شھرزاد تا توانسته به اين »مردھا« سنگ زده
است .بدشانسی از اين بيشتر نمیشود .حاال بايد مردھا دنبال »سوژه«ھای

٢٣٨

تازهای بگردند .شھرزاد جانش را برداشته و در رفته است .ديگر شعر و
رقصش تعطيل شده است .حيف...
آئينهی بدقوارهی انجمن عشقی ھمانگونه تقی را کجوکوله نشان
میدھد؛ ھمهی تقیھا را کجوکوله نشان میدھد .انگار آئينهای راستتر از
اين در اين جھان نيست...
 ٧ژوئيه  ٢٠٠٨ميالدی
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بيژن
آمده بود مرا ببيند.
حميد گفت :بيژن پائينه ،تو ماشين.
گفتم :بھش بگو نره ،االن ميام.
تا از پلهھا بدوم پائين ،اتومبيل راه افتاده و رفته بود .دستم را
زدم به زانوم که» :اه ...بازم رفت «.و برگشتم .اما نرفته بود .کنار ديوار
ايستاده بود و منتظر که ببينمش .ھمان لبخند ھميشگی را داشت.
گفتم :بيا بريم باال!
گفت :نه ،زود باش بيا بريم!
گفتم :با اين لباس که نميشه!
گفت :ھنوزم در بند لباسی؟ بيا بريم؛ اونجا به لباس کسی کاری
ندارن.
گفتم :ولی تو لباس شيکی پوشيدی.
گفت :جدی؛ به نظرت اينطوريه؟
و دويدم باال .داشتند خانه را تعمير میکردند .ھمه چيز درھم و
برھم بود .مامان چند تا از دوستانش را دعوت کرده بود که خانه را
گذاشته بودند روی سرشان .نه لوازم آرايشم سر جاشان بودند ،نه ساعتم
را پيدا کردم و ن ه آن رژ خوشرنگی را که دوست داشت؛ که تا آن را
میزدم ،دستم را میکشيد و میبردم تو آن اتاق عقبی و آنقدر میبوسيدم
که لبھام داغمه میبستند.
جای بوسهھاش روی گردنم و روی سينهھام ،اول صورتی ،بعد
تيرهتر و بعد کبود میشدند .با تمام وجودش میبوسيدم و من ،ھمانطور که
»گه گيجه« گرفته بودم ،فکر میکردم آيا ھمه چيز ،ھمانگونه خواھد شد
که آن سالھا بود؟!
بيست و سه سال است سرش را خوردهاند .اسد kسرش را
خورده است .يادم نبود .اصال يادم نبود .اما حاال آمده بود عقبم .پائين ،کنار
ديوار ايستاده بود .ھمه ،خانه را گذاشته بودند روی سرشان .من ھيچ چيزم
را پيدا نمیکردم و میترسيدم بيژن اين بار ھم مرا بگذارد و برود.
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يکبار چند سال پيش آمده بود و مرا ھمينطور ،سراسيمه ،بدون
اين که وقتی برای لباس عوض کردن داشته باشم ،با خودش برده بود.
ما سالھا در جنگلھا راه رفتيم و گل شقايق چيديم و خنديديم؛
من اما ،يکباره دلم برای لباسھام تنگ شد و برگشتم .بيژن اما برنگشت.
رفته بود تا ھمين دفعه و من نگران و ترسان که اگر باز خريتی بکنم و از
دستش بدھم ،چی؟
ھيچ چيزم سر جاش نبود .ھم بنايی بود و ھم ميھمانداری .کمد
من عمومی شده بود و ميھمانھای مامان چيزھايی را که خريده بودند،
چپانده بودند تو کمد من و ...من ...ھر چه را که میخواستم بردارم،
میديدم مال من نيستند .ھی میرفتم پائين و میگفتم:
»االن ميام .صبر کن!«
میگفت» :زود باش ،دير ميشه .ديگه نمیتونم سطر برجستهی
زندگیات باشم«.
راست میگفت .بيست و شش سال پيش کتابی برايش خريدم و در
صفحهی اولش نوشتم:
٤٤
»به تو که سطر برجستهای از زندگی من ھستی!«
آخ ...اين شعر از کی بود؟ اما مدتھا بود که نبود .ديگر سطر
برجستهی زندگیام نبود .يعنی نبود که سطر برجستهی زندگی من باشد.
اسد kسرش را خورده بود.
ساعتی را پيدا کردم که دوست مامان برای خودش خريده بود.
يعنی مال من نبود .انگشترم ھم نبود؛ ھمان انگشتری را که از آنجا؛
ھمانجا که بعدھا سرش را خوردند ،برايم فرستاده بود .انگشتری مردانهای
بود که در خيابان ويال از آن »آزاد شده« گرفتم و وقتی سرش را
خوردند ،میبايد پسش میدادم ،ولی ندادم .ولی حاال نبود .کجا بود ،پيداش
نمیکردم .پيداش نمیکردم .وای خدا ...چرا اينقدر گيجم؟!
ھمانجا ايستاده بود .قد بلندی داشت .سبيلش مثل ھمان روزھا
قيطانی بود .بارانی بژ بلندی روی کت و شلوار تيرهای پوشيده بود.
سبز سبز و من
موھاش بلند شده بودند و چشمھاش ھمانطور سبز بودند؛
ِ
سراسيمه ھی باال میرفتم و ھی پائين میآمدم ،تا دوباره گمش نکنم .اما او
ھولم میکرد» :زود باش؛ ول کن اين چيزھا رو ...دوباره میريم ،ھر جا
که تو دوست داشته باشی ،ھر جا تو بخوای«.
بابا میگفت» :چرا ھمينجا نمیمونه که با ھم عروسی کنين؟«
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میگفت اينجا جا برايش تنگ است .بابا نگاھی به او میکرد که
مردک احمق ،اگر تھران برايت تنگ است ،پس بچهام را کجا میخواھی
ببری؟
آن کنار ايستاده بود .ھمان کت و شلوار روشنی را پوشيده بود
که خودم برايش خريده بودم .روی کت و شلوارش بارانی روشنی پوشيده
بود .سبيل قيطانی خوشفرمی داشت که ھالکم میکرد ،که ھميشه
میبوسيدمش .بعد که ولش میکردم ،دستی به سبيلش میکشيد و قلقلکم
میداد.
اه ...ساعتم کو؟ ساعتم کجاست؟ ماتيکم؟ ھمان ماتيکم که آنقدر
دوست داشت .چرا نمیتوانم دوباره مثل آن سالھا بشوم؟
مامان اين ھمه ميھمان دارد .بابا دنبال اين است که مرا بيخ ريش
يک بدبخت بياندازد و از اين که تا حاال موفق نشده ،شکار است .بيژن آن
پائين منتظر است و من گيج شدهام و ھيچ چيزم را پيدا نمیکنم؛ ھيچ چيزم
را .او آن پائين است و من اين باال ...فقط از پلهھا میدوم پائين و لبم را
میگذارم روی لبش و ...ھمين...
 ١۶آوريل  ٢٠٠٨ميالدی

٤٥

 -- 45معموال رسم نيست کسی خودش ،کار خودش را نقد و بررسی کند .خيلیھا که به دليل کم لطفی »ناقدان«
به اين مھم دست میيازند ،نامشان را پای کارشان نمیگذارند و نقد و بررسیشان را زير نام افراد ناشناس
منتشر میکنند .يک جريانی ھم ھست که فقط کارھای آبکی وابستگان و پيوستگان به حکومت اسالمی را نقد و
بررسی میکند و ما و کارمان را دور میزند که مبادا ناپرھيزی کرده باشد .کارھايی که نه به »زنان«
میپردازد ،نه به »سياست« و نه به مبنای سنتی ھمهی اين وحشيگریھا و انسان کشیھا و زن کشیھا و
دگرکشیھا؛ يعنی اسالم و تشيع.
»ادبياتی« اخته و بيمزه که مزهی کاه میدھد و درست مثل سقز يا آدامس بادکنکی بیخاصيتی است که ھمان
اول کار حوصلهات را سرمیبرد و المصب چه زياد ھم توليد میشود؛ توليد انبوه ِ ...انبوه ِ ...انبوه ِ...
اين بار اما داستان به گونهای ديگر است .جوان  ٢٨سالهای از درون ايران که کارھای مرا در وبسايتھای
گوناگون ديده و خوانده بود ،به گفتهی خودش» :پرسون پرسون اومدم در خونهتون ،يعنی وبسايتت !«
و بعد ھم ايميل و مسيج و تلفن و  ...ديگر الزامات آشنايی با کسانی که در وطنند و وقتی حالت را میپرسند و
کارت را میخوانند ،آنچنان به شوقت میآورند که باور کردنی نيست .در »حسادتگاه« غربت ،اما ھمه
میخواھند و میکوشند نديدهات بگيرند که يا سرشان به نوعی به »آخور« وصل است و اگر ناپرھيزی کنند و
سالم و عليکی ،فورا جيرهشان از سوی »بزرگ عمامهداران« مصادره میشود ...و چه حيف...
میماند چند تن اپوزيسيون واقعی که آنھا ھم آنچنان درگير مچ گيری از جماعت پيشين ھستند که وقت
سرخاراندن ندارند و به ھمين دليل است که کارھا میماند .يک امکان ديگر ھم ھست و آن اين که مثال اسماعيل
خويی را بگذاری روی سرت و حلواحلواش کنی که بعد او مھربانانه ،تو را؛ و البته نه ھمه را حلواحلوا کند و
اين میشود »نان به ھم قرض دادن« ...مگر نه؟ !
البته میشود که اگر مثال بر و رويی داشته باشی ،و حتی مامان جانت ھم چنان خوشگل باشد که صدای سيمين
غزل را در بزرگذاشت زرين غزل دربياورد و البته زندهھا و مردهھا ،ھمهی شاعران به سفارش ابرشاعر،
ھمچين النسهات کنند که برق از سر عارف و عامی بپرانی؛ البته نه با کارت که به دليل تقدس اسافل اعضای
فالن ابرمرد ...چيز ...و چيز ...و چيز ...بگذرم !
از آن جوان درون کشور میگفتم که دوست دارم »فرداد« بناممش که جان نازنينش را به خطر نياندازم که گاه
حالی از من میپرسد ...و...جوانی است که فوق ليسانس دارد و با چه حوصلهای اين نوع کارھا را تعقيب
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میکند و دنبال ناقدان اسالم میگردد و گاه ]اگر حواسش را جمع نمیکرد[ میتوانست جان نازنينش را به خطر
بياندارد که خوشبختانه تاکنون »قسر« در رفته است.
روزی ھمين تازگیھا طی سه ساعت »مسيج« نوشتن در ياھو مسنجر به يکی از داستانھام پرداختيم؛ داستان
»بيژن« .اين نقد را که از ميان چند مکالمهی کتبی آن روز و روزھای بعد بيرون کشيدهام ،در واقع
برداشتھای دو نفرهی ماست از اين داستان .نقد را از زبان او نوشتهام ،ولی برخی از برداشتھا و بررسیھا
کار خودم ھم ھست .در واقع اين نقد ،يک کار دونفره است که تحت تاثير نگاه ھر دومان پرداخته شده است؛
چون »فرداد« به گفتهی خودش دستی به قلم ندارد ]البته کم لطفی میکند[ آن را خود نوشتهام ،اما از زبان او.
ببينم چه میشود؛ به قول فرداد» :کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت !«
***
داس تان »بيژن« را چند ماه پيش نوشتهای ،پس خيلی تازه است .داستانی کوتاه ،کوتاه کوتاه ،عاشقانه و
اروتيک ...ولی اين تصوير نخستين ماست از داستان .داستان اما نه اروتيک است و نه عاشقانه ،داستانی است
تلخ ،تلخ ِ تلخ .آنقدر تلخ که اصال قابل تصور نيست .بيژن سوار اتومبيلی است که میرود و »او« را جا
میگذارد که تو را با خودش ببرد .گويی آن اتومبيل ،ماشين زمان است که آمده است توقفی کوتاه به زمان بدھد
و محبوب را ھمراه ببرد .پلهھايی ھستند که تو ھی از آنھا باال میروی و ھی پائين میآيی .اين نردبام يا پلهھا
به جای اين که تو را به آسمان – به دنيايی ديگر – ببرند ،تو را به پائين و به زمين میفرستند .آنجا کجاست که
بيژن آمده است تو را ببرد؟ جايی که کسی به لباس کسی کاری ندارد ،جايی که حتی رژ خوشرنگ تو ھم ديگر
آنجا به کار نمیآيد؟ خانهتان درھم و برھم است .مامان با دوستانش ساز خودشان را میزنند ،و در اين شلوغی
ساعت تو گم شده است .آيا گم شدن ساعتت را نمیتوانم به مفھوم از دست رفتن زمان و معنای زمان نسبت
دھم؟ رژ لبت ھم نيست .اما بيژن آمده است تو را با خودش ببرد ،ببرد به جايی که آنجا لباس و لوازم آرايش به
کار نمیآيند .بيژن يکبار ديگر ھم آمده بود که تو را ببرد ،ولی تو با اين که کمی راه را با او رفتهای ،ولی باز
برگشتهای ،چون دلت برای لباسھايت تنگ شده بود و دلت برای زندگی تنگ شده بود؛ چون لباس مظھر زنده
بودن است و نمیخواستی از زندگی و از زنده بودن دل بکنی .لباس و لوازم آرايش ،اين مظاھر زنده بودن ِ زن
و زيبايی ِ زن و زيبانمايی ِ زن؛ يعنی نتوانسته بودی ،نخواسته بودی و نشده بود و برگشته بودی .بيژن اما رفته
بود .با اين ھمه تو پشيمانی؛ از اين که رفتهای و بازگشتهای ،پشيمانی و میترسی »اگر باز خريتی بکنی و از
دستش بدھی ،چی؟«
چرا در اين خانه بنايی است؟ چرا ھمه چيز درھم و برھم است و چرا مامان اين ھمه مھمان دارد و چرا
ھيچکس برای تو اھميتی قائل نيست و چرا ھيچکس وجودت را به رسميت نمیشناسد که به وسايلت دست نزند؟
چرا بابا در پی شکار خواستگار است و میخواھد تو را بيخ ريش کسی بياندازد؟ »بابا دنبال اين است که مرا
بيخ ريش يک بدبخت بياندازد و از اين که تا حاال موفق نشده ،شکار است«.
به نظر من اين داستان ،داستان ناامنی زنان است در جامعهی ايران که تو اين »ناامنی« را در سرتاس ر
داستانت پراکندهای .داستان ناامنی دختری که پدرش میخواھد به زور شوھرش بدھد ،مادرش ھيچ امنيتی برای
موجوديتش و وسائلش قائل نيست و تو به ھرچه دست میزنی ،میبينی مال تو نيستند» .داشتند خانه را تعمير
میکردند .ھمه چيز درھم و برھم بود .مامان چند تا از دوستانش را دعوت کرده بود که خانه را گذاشته بودند
روی سرشان .نه لوازم آرايشم سر جاشان بودند ،نه ساعتم را پيدا کردم و نه آن رژ خوشرنگی را که دوست
داشت ،که تا آن را میزدم ،دستم را میکشيد و میبردم تو آن اتاق عقبی و آنقدر میبوسيدم که لبھام داغمه
میبستند«...
اين بيژن که دم در ايستاده است ،کيست؟ به نظر من بيژن نماد مرگ و نيستی است و مقصدش ابديت است؛
ھمان جايی که در آن کسی به لباس کسی کاری ندارد ،چون کسی آنجا نيست که بخواھد به کسی يا چيزی
اھميت بدھد يا ندھد .آنجا فصل پايانی زندگی است و سطر برجستهی آن...
ساعتت عاريهای است و انگشتریات ھم عاريهای .ھيچ چيزت مال خودت نيست .زنانه و مردانه ھم ندارد،
يعنی دست کم اينجا ديگر بين زن و مرد تفاوتی نيست ...و چه تلخ است که تنھا با عدم وجود تو تفاوتھا و
تبعيضھا تمام میشوند !
ھرچه را که دوست داری و ھر جا را که بخواھی بروی ،با رسيدن به تباھی بدست خواھی آورد ،پس
صندوقچهی آرزوھای برآورده نشدهات را ھم با خودت به گور ببر ،شايد آنجا به آرزوھات دست يافتی !!
حقيقتی که تلخ و دشوارست ،ولی ناچاری آن را بپذيری ،اما تلختر از آن حس نوستالژيک توست به پدرت که
اولين مردی است که دوستش داشتهای و او نيز تو را ،ولی با قوانين خودش؛ قوانينی که در رويا ھم بايد با
آنھا زندگی کنی وباالجبار شوھر کنی و تو میدانی که ازدواج اجباری ھمسنگ مرگ تو و مرگ آرزوھای
توست.
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آن اتاق دو تخته!
پای تلفن گريه میکند .بدجوری گريه میکند .کلی طول میکشد
تا آرامش کنم.
گريه کنان میگويد» :بيا اينجا میخوام باھات حرف بزنم!«
میگويم» :من از شوھرت خوشم نمیآد .اگه دوس داری بيا کافه
»بن ژور«!«
»کدومو ميگی؟« ھمان که پيشخوانش پر از شکالتھای سويسی
و فرانسوی است.
با خستگی از جام بلند میشوم .شنبه را که میخواستم لنگھا را
دراز کنم و بعد بروم جوجهھا را ببينم ،بايد با اين زنک سر کنم که معلوم
نيست از جانم چه میخواھد؟!
کلی پيشرفته است .تو  ۶۵سالگی رفته است ايران و داده کيست
زير چشمھا را برداشتهاند ،ابروھا را خالکوبی کردهاند ،روی پلکھاش
خطھای سياه و آبی کوبيدهاند و من نمیدانم نترسيده است که سوزنھا و
ميخھا بروند تو چشم و چارش و کورش کنند؟ دور لبش را ھم يک خط
صورتی جاودانی کشيده و تازه دفعهی اولش ھم نيست .در اين پانزده
سالی که اين جاست ،چند بار عينھو آکاردئون پھن و باريک شده است و
خب ،ھر بار چروکھای جديدی به کلکسيون چروکھاش عالوه شدهاند.
با اين حال دست از رژيم گرفتن برنمیدارد .صورتش شده است عينھو
صورت جادوگران جارو به دست افسانهھا .خودش ھم ھميشه جارو دستش

وقتی به ابديت میرسی ،ديگر تھران با ھمه بزرگیاش ھم برايت تنگ میشود .کت و شلوار بيژن که پيش از
اين تيره بود ،اکنون روشن شده ،ولی بارانی ھمان است که بود .تضاد بين رنگھا ،تضاد مرگ و زندگی است،
تضاد حاکم بر کل ھستی؛ تضادی که ھگل آن را شالودهی ھستی توصيف میکند ،اما ھمگونی رنگ بارانی با
کت وشلوار -در بخش دوم -نشانگر آن است که در عدم ديگر از تضاد رنگ و زندگی خبری نيست .بارانی با
کت و شلوار ،يک رنگ و »ست« میشوند .ساعتی که نماد زمان است ،ديگر نيست .کجاست ،معلوم نيست.
زمان و مکان مفھومشان رنگ میبازد و واضح است که انسان مادی با از دست دادن اين دو مفھوم گيج خواھد
شد ،ھمانگونه که تو در روياھات گيج ھستی .وقتی به عدم نزديک میشوی ،ديگر نمیتوانی برگردی و مثل آن
سالھا شوی .راه برگشتی نيست .اينھمه ميھمان مامان و »شکار« بودن پدر ،يادآور ميھمانیھاست ...رفت و
آمدھا در نبودن تو ...پدر غمگين است ...مراسم عزاداری .پايان زمان بوسهای است بر لبان محبوب...
مرگ ...و ...ھمين...اين تصوير بيش از اين که يک برش اروتيک و عاشقانه باشد ،ناامنی تو را نشان میدھد
که ھيچکس وجودت را در خانهی خودت ھم به رسميت نمیشناسد ...حيف/...فرداد
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است .فشار خون و قند و چربیاش آنقدر باالست که گاه انگار تو عالم
ھپروت سير میکند .چند بار گفتهام» :خانم جون ،مواظب خودت باش!«
»نميشه ،مھمونی که ميرم يا مھمون که داريم ،نمیتونم خودمو
کنترل کنم«.
از اين ھفته تا ھفتهی بعد ھم خوراکھای مانده از ميھمانی
دادنھا را در فريزر انبار میکند که طی ھفته ھم از چربی و قند و نمک
اضافی وانماند .بدجوری به آشپزخانه وصل است .بجز موضوع ناب
امروزیاش ،ھمهی حرفھاش يا در وصف خوردناند ،يا شرح پوشيدن و
يا حسرت بيشتر گشتن و ميھمانی رفتن .بيشتر از اين ...اه ...ولش کن!
اولين بار تو استخر ديدمش .فکر کنم دوازده/سيزده سال پيش بود
و ھی اصرار پشت اصرار که:
»يا بيا بريم به خونهمون ،يا منو ببر به خونهات«
که با مخالفت سفت و سختم روبرو شد .عيد پارسال بدون خبر
راھش را کشيد و آمد اينجا ،بعد ھم صفحهھا گذاشت پشت سرم که اين که
زن نيست و شلخته است و ھيچی تو خانهاش برای پذيرايی نيست و ما را
برای ناھار يا شام ھم نگه نداشت ...و از اين طيف »غيبت«ھا.
اينھا را از رفقای گرمابه و گلستانش تو خيابان و در ھمان
احوالپرسیھای سرگذری شنيدم .ھميشهی خدا ھم تا لنگ ظھر تو
رختخواب ولوست و زود زود اگر بيايد خيابان از يازده به بعد است .اين
بار اما سر ساعت نه و نيم صبح شنبه تو کافه »بن ژور« تمرگيده است
که مرا ببيند .ظاھرا بازار گوش مجانی کساد است .شايد ھم آخر ھفتهای
کسی حوصلهی شنيدن حرفھای صدمن يکغازش را ندارد که اين نقش،
تو »رو دربايستی« اين بار به من مادر مرده واگذار شده است.
چنان به آدم میچسبد که نمیتوانی کنارش بزنی .سفت و سخت
بغلت میکند و د ...به ماچ و در ھمان حال اشکھا را که البد تا حاال در
مالحظهی ملت ھميشه در صحنهی کافه و رھگذران بيکار و گرفتار
قورت داده است ،سرازير میکند .پالتو را به جا رختی آويزان میکنم.
چتر خيس ِ باران خورده ٤٦را جمع میکنم و میگذارم تو چتردان کافه.
مینشينم و تا میآيد شروع کند ،گارسن کافه سر میرسد:
»فعال قھوهای تا بعد ...ببينم کار به کجا میکشد؟«
»چرا چشمھات قرمز شدهاند؟«
 - 46چتر خيس باران خورده يا ھمان »...خيس باران خورده« بايد از شعر کسی باشد که اسمش يادم نيست.
بدبختانه گوگل ھم کمکم نکرد .حيف .کاش میشد اين اصطالح قشنگ را با يادی از صاحبش اينجا آورد
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سعی میکنم زياد نشان ندھم که از حال و روزش خبر دارم.
خبرش را داشتم .از وقتی دختر چھل سالهاش طالق گرفته ،خواب راحت
ندارد .دخترک جرات نکرده است داستانش را درست تعريف کند .نمیدانم
از چه ترسيده ،يا مالحظهی چه را کرده است؟!
از يکی ديگر از ھمان زنان تو استخر و سونا که با يکی ديگر
پشت سرش صفحه گذاشته بودند ،شنيدم که مردک دامادش ھنوز مرکب
طالقش خشک نشده ،بچهدار شده و دارد با يکی ديگر زندگی میکند.
حرفش اين است که دخترش در اين دوازده سال زندگی مشترکش
به شوھرش دست نداده و اختالفشان سر ھمين بوده است .تا ھمين حاال ھم
»باکره« است و دکتر آلمانی برايش جواز نوشته است .من ھم بايد با
شنيدن اين حرفھا ،چشمھايم را تنگ و گشاد کنم که:
»عجب ،پس اينجوری است!«
و بدون اينکه توضيحی بخواھم ،زير بار توضيحات آنتيکش له و
لورده شوم .کسی نيست بگويد» :آخر زن حسابی اين ھم شد رفيق؟ لياقتت
ھمين است که با چنين آدمھای آنتيکی تو يک جوال میروی!«
آبغوره گرفتن ادامه دارد .دخترک که نمیدانم چرا بايد زندگی
خصوصیاش ورد زبان من و ننهاش باشد ،دوست مرد گرفته است .چند
سال است ناپرھيزی کرده؛ و اتفاقا ديشب تلفن کرده که من و »روبرت«
رفتهايم سفر .گريهکنان میشنوم که داد کشيده سر دخترش که:
»حتما ھر کدومتون اتاق جداگانهای دارين ،واال نه من و نه
تو «...و دخترک که» :نه ،مامان جون خودتونو ناراحت نکنين .ھر کدوم
تخت جداگانهای داريم«.
بيچاره مادر ...ناباورانه از پدرسوختگی و ھوسبازی دختر چھل
سالهاش سخن میگويد .بعد از کلی آبغوره گرفتن ،اشکش خشک میشود و
فينفينکنان ترسش را نمايش میدھد که» :اگر مردک آلمانی از روی
ديوار ِ بين دو تخت ،بیھوا و نيمهشب پريد آنطرف خط و بعضی چيزھا
خطخطی شد ،چه خاکی به سرم بريزم؟!«
ساعت دوازده است .من ھم گريه کردهام .خودم ھم نمیدانم چرا؛
البد به حال خودم .با بچهھا قرار دارم و بانو ھم بايد بدو بدو برود تا ناھار
شب ماندهی عيال بدبختش را گرم کند ،وگرنه آنجا ھم گرفتاری پيدا
میکند .ھيچ کمکی نتوانستهام بکنم ،جز اين که قھوهای کوفت کنم و به
چرندياتی گوش دھم که..و تا ...ای بابا ،ھمينند ديگر...
 ٢٩ژوئيه  ٢٠٠٧ميالدی
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پيشنھادات نانجيبانه!
کالفه است ،حوصلهی ھيچ کس را ندارد .انگار صبح از دندهی
چپ بلند شده ،با ھمه قھر است .با خودش ھم قھر است .ھنوز بساط قھوه
را علم نکرده ،که درررر ...زنگ در آپارتمانش را میزنند .چه زر زر
نچسبی!
با بیحوصلگی در را باز میکند ،به اين اميد که پسرش باشد؛
پسرش که مدتی است با بابا قھر است .شايد دليل بيحوصلگیاش ھمين
است .دلش برای »شازده« تنگ است.
در را باز میکند .پشت در دو زن خندان را با کاتالوگھايی در
دست میبيند .ھنوز در کامال باز نشده که زنھا »روز خوش« کشداری
میگويند و با قيافهھای ننری ھرھر میخندند .انگار اگر چيزی نگويند،
»کالغه« میخوردشان .اصال امان نمیدھند و شروع میکنند به
وراجی...
امير ِ ماتزده را به دين تازهشان دعوت میکنند؛ حتی فرصت
نمیدھند طفلک نفسی تازه کند .يکیشان پير است ،ولی آن يکی جوان
است .امير در حالی که با تلخی در را میبنند ،میگويد:
»ببخشيد ،عالقهای به اين چيزھا ندارم«...
و پشت در انگشتی حوالهشان میکند» :چه آدمھای بيکاری؛ ما
از دين در رفتهايم و حاال....اه ...اه«...
در را میبندد .دو روز پيش ھم ھمينھا بودند که کلهی سحر
مزاحمش شدند و اوقاتش را ھمچين تلخ کردند ،که نمیشد با يک من عسل
ھم شيرينش کرد .اصال صبحھا ديدن اين جور آدمھا کالفهاش میکند .تمام
روز اخالقش سگی میشود.
با بیحوصلگی سر کار میرود و میکوشد ھنگام بازگشت با
اينجور آدمھای نچسب برخورد نکند ،ولی مگر میشود؟!
دم در فروشگاه بزرگی مردی ايستاده که حيوانی بين بز و گوزن
را به جايی بسته و تابلويی روی زمين گذاشته که:
»به اين گدای مفلس ]اين بزغاله[ کمک کنيد!«
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تمام روز را اين مردک بيکاره دم در فروشگاهھا میايستد ،تا
از ِقبل بزک ]بزک نمير بھار مياد[ گدايی کند .مردم گاه ھويجی ،کلم و
کاھويی و گاه ھم چند سنتی در کاله دريوزگی مردک میاندازند .اين
مردک ھم ھر روز مزاحمش میشود که:
»شما ھم کمک کنيد!«
اما امروز که امير کيفش کوک نيست ،و مردک با پررويی پولی
ازش طلب میکند ،میرود جلو و آھسته میگويد:
»ببين آقاجان ،من مسلمانم؛ ھيچ احساسی ھم به اين بزغالهی انتر
تو ندارم .امروز عيد قربان مسلمانھاست .من اگر میتوانستم ...پخ...
گردن اين جانور تو را خرت ...تا ...خرت ...میبريدم ،بعد به سيخ
میکشيدمش و ھيمممم ...آن را کباب شده ،ھمراه با گوجهی کبابی و پلوی
باسماتی پریبراند باال میانداختم .يک بطر ودکا ھم روش با دوغ و ماست
و خيار ...روی برنج ھم روغن داغ و زعفران میدادم و زردهی تخم
مرغی که بيشتر تقويتم کند ...اين دکانت را ببر برای ھمان آلمانیھا پھن
کن ...او.کی؟ شب بخير«...
مردک که دارد از ترس میميرد ،عقب عقب میرود و امير با
تلخی میخندد .آخ ...حاال میداند اگر دوباره سروکلهی آن زنھای مزاحم
پيدا شد ،چه باليی سرشان بياورد.
چند روز بعد نزديک ادارهی پست مردی ايستاده است که بساط
ھمان زنھا را پھن کرده است .مرد میخواھد امير را ھم ،مثل بقيهی
رھگذران به دين جديدش دعوت کند .امير جلو میرود و سالم و عليکی
میکند.
ھنوز چيزی از تالش »داعی« نگذشته که امير با قيافهی متاثری
میگويد» :میدانم ،میدانم و دين خوب شما را میشناسم؛ ولی متاسفانه
من مسلمانم و نمیتوانم از دينم برگردم .اگر دينم را عوض کنم و اين
مسلمانھا بفھمند ،به عنوان »مرتد« مرا میکشند ...اعدامم میکنند...
خرت ...تا ...خرت ...سرم را میبرند ...از پشتبام پائينم میاندازند...
باور کنيد .اين کار برای من خيلی خطر دارد .خيلی خطرناک است...
باور کنيد ...ببخشيد ...مسلمانھا نمیتوانند دعوت شما را قبول کنند .حتی
ممکن است شما را ھم بکشند که باعث شديد من از دينم برگردم...
متاسفم ...موفق باشيد«...
مرد وحشتزده عقبعقب میرود .امير در حالی که میخندد ،با
خودش میگويد» :خب ،اين ھم دومی .حاال ببينيم با اين زنھا چه بايد
کرد؟!« و راه میافتد به سمت خانهاش .تا در آپارتمانش را باز میکند،
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میبيند »شازده« در پيامگيرش پيام گذاشته که دلش برای »باباجون« تنگ
شده و اگر بابا برايش بساط قورمهسبزی را راه بياندازد ،حتما با دوست
دخترش به ديدنش میآيد .تازه از باباجون برای تندیاش عذرخواھی ھم
کرده است.
حاال ديگر کبک امير حسابی خروس میخواند .تا میرود کپهی
مرگش را بگذارد و حالوت تلفن »شازده« را مزمزه کند ،باز ھمان آخر
شبی زنگ در آپارتمانش را میزنند ...دررر ...اه ...با خستگی بلند
میشود که در را باز کند و بدبختی ھمان زنھا را پشت در میبيند .اين
بار با مھربانی به چای دعوتشان میکند .زنھا شاد و خندان ،از اين که
باالخره دل اين آدم بدقلق را نرم کردهاند ،پا به آپارتمانش میگذارند.
امير ربدوشامبر مخمل شيکش را میپوشد که نشان بدھد زنھا چه
خروسھای بیمحلی ھستند .بعد سماور را روشن میکند .ظرف کريستال
لب طاليی گران قيمت حاوی گز و سوھان و شيرينی وطنی را روی ميز
پذيرايی اتاق نشيمنش میگذارد.
پيشدستیھا را میآورد .قندان و ليموترش را ھم ضميمهی
پذيرايیاش میکند و لبخندکی ھم تحويلشان میدھد .زنھا نگاھی به ھم
میاندازند و از اين که اين ھمه با محبت پذيرايی میشوند ،قند تو دلشان
آب میشود.
بساط چای ديشلمهی احمد در استکانھای کمر باريک لب طاليی
وارد اتاق پذيرايی میشود .بوی عطر چای ،زنھا را گيج میکند .امير
مینشيند و ظرف کريستال حاوی شيرينیھا را تعارفشان میکند.
استکانھای بانمک چای را جلو ھرکدامشان روی ميز میگذارد .بعد چای
خودش را دستش میگيرد و به پشتی کاناپهاش تکيه میدھد .تا زنھا
میآيند دھان باز کنند ،امير اشاره میکند که اول چايشان را بنوشند و
دھانشان را شيرين کنند ،فرصت برای حرف زدن ھست .بعد ...ھمانطور
که چای مینوشد ،نگاه خريداری به زن جوان میاندازد و میپرسد:
»شما دوست پسر داريد؟«
تا زن مسن دھان باز میکند ،رو به زن اولی میگويد:
»خودتان جواب بدھيد!«
زن میگويد» :بله ،دوست پسر دارم«.
امير بدون آن که به زن سالخورده نگاھی بياندازد ،میگويد:
»لطفا ھمين حاال اين تلفن را برداريد و از ھمينجا به دوست
پسرتان خبر دھيد که ديگر نمیخواھيد دوستیتان ادامه پيدا کند .بعد با من
دوست شويد .امشب را ھم ھمينجا با من سر کنيد!
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»شما ھم خانم محترم ھمينجا بمانيد و در اتاق نشيمن بخوابيد.
فردا صبح ھم برای من و اين خانم ھمکارتان بساط صبحانه را خيلی
مفصل آماده کنيد .رختخواب و مالفه به اندازهی کافی است و مشکلی
برايتان پيش نخواھد آمد .دستشويی ھم ھمينجاست«.
که زنھا يکباره بلند میشوند و شروع میکنند به دادوبيداد کردن
که» :شما چه فکر کردهايد؛ فکر کردهايد ما چه کاره ھستيم؟« و به سمت
در ورودی آپارتمان حرکت میکنند.
امير که ھمانطور راحت روی کاناپهاش لم داده است ،میگويد:
»شما چه فکر کردهايد که ھر روز ،صبح و شب مزاحمم میشويد،
پتيارهھا؟!«
بعد که زنھا گورشان را گم میکنند ،امير با تانی بلند میشود،
در را میبندد و چفت آن را میاندازد .حاال میتواند با آرامش دراز بکشد
و الال کند» :امروز روز خوبی بود ...ھاھاھا«
صدای خروپفش تا چھارتا خانه آنطرفتر ھم میرود...
 ٢۴دسامبر  ٢٠٠٧ميالدی
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فرھنگ واژهھا حالش خوب نيست!
چندی است فرھنگ واژهھا کسی را در آغوش نگرفته که واژهی
تازهای داشته باشد .اصال چند ماه است با کسی نخوابيده .برای ھمين
اوقاتش تلخ است؛ با يک من عسل ھم شيرين نمیشود .تازه کار و بارش
ھم روبراه نيست؛ چون تو ماه بخور بخور و بخواب بخواب ،بچاپ بچاپ
تعطيل است ،يا دست کم سرعتش میآيد پائين.
البد از برکت اين دوران است که بخور بخور و بخواب بخواب
و بچاپ بچاپ از غلتک تاريخیاش میافتد بيرون ،تا مردم نگاھی به
مزرعهی آخرتشان بياندازند ]باز البد[ و يادشان باشد کجا بايد بروند و از
اين حرفھا که علی شريعتی بیمزه خيلی بلد بود .تازه فرھنگ واژهھا
لباس سياه ھم پوشيده که بیحوصلگی و شکار بودنش را نشان دھد .طفلک
حالش خوب نيست؛ اصال خوب نيست.
ھرچه من تخسبازی درمیاورم ،باز درست نمیشود؛ يعنی سر
جاش نمیآيد .وقتی میگويم لباس سياه بھت نمیآيد ،با بیحوصلگی
میگويد» :ميخوای به خاطر تو عوضش کنم؟«
»به خاطر من چرا؟ اگر حالش را نداری ،ولش کن!«
اين روزھا حتی بوسيدنش با قبل فرق کرده است .پيش از اين
بوسهھاش طوالنی و شيرين بودند؛ ولی حاال ...ای داد؛ اصال اين فرھنگ
واژهھای من حوصله ندارد.
ھمين دو ھفته پيش بود که گفت» :زود باش بيا؛ دلم برات تنگ
شده ،قند خونم ،عزيزم ،آمدهای پائين و دارم غش ميکنم؛ بدو به دادم
برس ،بدو الزمت دارم«...
و خالصه کلی ادا درآورد که...
فرھنگ واژهھا از اين اداھا خيلی در میآورد؛ البته آن موقعھا
که حالش خوب بود و مثل حاال بیحوصله نشده بود .میگويم» :عزيزجان
مگر من شيرينم که قند خونت را ببرم باال؟«
میگويد» :آره تو شيرينی و من فرھاد؛ ولی خسرو نيستم .کدام
را میپسندی؟«

٢٥١

میگويم» :تو خودت از ھر دوی اينھا بھتری .من نه آن کوهکن
بدبخت خودآزار را دوست دارم و نه آن دونژوان عاشقپيشه را که با
ھوسبازیھايش کشور را به باد داد«.
میگويم» :حاال پاشو برو اين لباس سياه بدترکيبت را دربيار؛
اصال لخت شو؛ بگذار ببينمت؛ خجالت نداره؛ خب؛ آوانس؛ تا آنجايی لخت
شو که خجالت نمیکشی؛ که خجالت نکشی؛ اصال لخت نشو؛ فقط ھمين
پيراھن سياه بدترکيب را دربيار که عکسش ميافته تو چھرهات و چشمان
ميشیات مات ميشن و حالم را ميگيرن .بعد برو حمام؛ نه ،نميخوای.
او.کی .تو ھمان اتاقت جلو آئينهی قدیات بايست و خودت را از چند
طرف تماشا کن ...چپ ...راست ...باال ...پائين«...
بعد برای اين که حالش را جا بياورم ،مزه میريزم که:
»مردکی میرود دکتر؛ دکترمیخواھد آمپولی به ماتحتش بزند.
میپرسد» :به کدام سمتت بزنم؛ چپ؛ راست؟« که مردک میگويد» :آقای
دکتر لطفا ماتحت مرا سياسی نکنين .وسط بزنين!« اه ،چرا نمیخندد؛
اصال نمیخندد؛ طفلک خيلی حوصله ندارد.
فرھنگ واژهھای من زير دوش حمام خودش را از ھمه طرف
تماشا میکند؛ تماشا کرده است .خودش میگويد .میبينم حاال واژهھا را
نرمتر به کار میگيرد؛ لباس سياھش را ھم درآورده است...
میگويم» :بايد خودت را دوست داشته باشی ،تنت را دوست
داشته باشی؛ برای تنت ارزش قائل باشی .اگر اين طور باشد ،ديگر کسی
را شالق نمیزنی ،کسی را تحقير نمیکنی«...
میگويد» :تئوری تازهای برای...؟«
حاال حالش بھتر میشود .حال فرھنگ واژهھا بھتر میشود؛
چون رفته است حمام؛ چون رفته است جلو آئينه و ھمه جای خودش را از
ھمه سو تماشا کرده و ديده است که چه تن و بدن نازی دارد .تمام تنش پر
از واژهھای ناب است.
ديده است که نياز دارد واژه بسازد؛ که آنھايی را که بلد نيستند
دو تا جملهی درست و حسابی پشت سر ھم رديف کنند ،از تنش بشويد و
بريزد دور...موافقم .آنھايی را که زبانشان را بلد نيستند ،بفرستيم کالس
اکابر ،کالس اول اکابر .از اين ھم بدتر؛ بفرستيمشان مکانيکی؛ کارگر
مکانيک شوند که اينقدر با نابلدیشان فرھنگ واژهھا را به روغنسوزی
نياندارند؛ بنزينش را تمام نکنند؛ بکسه باد نکند ...وای بيچاره فرھنگ
واژهھای من...
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حاال حال ھر دومان بھتر است .فرھنگ واژهھا اين اکابریھا را
از تنش شسته و ريختهشان بيرون؛ چون ديگر لباس سياه تنش نيست که
حالم گرفته شود .حاال مثل ھمان زمانھا که حالش خوب بود ،باز میگويد:
»دوستت دارم ،ديوونه«
چه خوب ،مگه نه!؟
 ٢٨سپتامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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کسی به من فکر نمیکند!
بابا خوب است .مامان بد نيست .بابا نمیگذارد بروم بيرون .با
مامان دعوا میکند که» :اگر تو بتمرگی تو خانه ،اين نيموجبی ھوس
نمیکند راه بيافتد دنبال اينھا!«
مامان دستش را میزند به کمرش که» :برای اين جورکارھا
اجازهی تو الزم نيست .ھر کاری دلم خواست میکنم و اگر«...
بعد انگار که زبانش را گاز میگيرد؛ نگاھی به بابا میاندازد که
يعنی» :نگذار اون روی سگم باال بيايد!«
بابا زھرخندی میزند و میرود توی اتاق پذيرايی که بيرون
رفتن مامان را نبيند .البد بابا دلش میخواھد زنی داشته باشد که ھمه جا با
ھم بروند ،با ھم مھربان باشند ،شادیھا را با ھم نصف کنند ،برای قد
کشيدن بچهھا دوتايی خوشحالی کنند و ...
اما مامان چند سالی است که خرجش را از بابا جدا کرده است.
از وقتی خوابنما شده ،ديگر نماز جمعه رفتنش ترک نمیشود .بابا حتی
چند تا از اين حديث/مديثھا را نشانش میدھد که برای رفتن به اينجور
جاھا اجازهی شوھر الزم است؛ اما مامان جور ديگری فکر میکند .بابا
يکبار از زمزمهھای مامان میشنود که اگر جلوش را بگيرد ،ھمه چيز را
به کميته خبر میدھد و بابا از اين حرف ،پشتش تير میکشد و برمیگردد
تو اتاق پذيرايی .مامان ھمانطور که چادرش را سرش میکشد ،از الی در
داد میزند که:
»پذيرايی را ديروز جارو کردم ،سيگار/ميگار آنجا نريزی ھا!«
و در را به ھم میزند و میرود.
دنبالش میروم .بابا از پشت پنجرهی اتاق پذيرايی نگاھمان
میکند .بعد پشتش را میکند به حياط و پردهھا را میکشد .تو خيابان ھيچ
خبری نيست .جمعه است و مغازهھا تک و توک بازند .مخصوصا
نزديکیھای دانشگاه .مامان چادر سياھش را با تردستی جمع میکند که
روی زمين نمالد .نمیدانم تو دلش چه میگويد که دستی به تنش میکشد.
بعد »قل ھو«kای میخواند و به خودش فوت میکند .خيال میکنم
چادرش به جايی ماليده و کثيف شده است.
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پسرک گدايی چادرش را میکشد .مامان با تندی پسش میزند که چادرش
»نجس« نشود .بعد چند تا اسکناس کھنه میريزد روی زمين که پسرک
میپرد و برشان میدارد و درمیرود .ھمانطور که پولھا را جمع میکند،
ھی میگويد» :خدا از خانمی کمتون نکنه خانم .خدا از خانمی کمتون
نکنه!« مامان ھم بغ کرده ،زير لبی میگويد» :خيلی خب ،برو بذار به
نمازمون برسيم!« و دست مرا میکشد و میبرد.
دھهی عاشورا تو خانه بدتر است .مامان ھی میزند توی سرش
و ھی گريه میکند .تازه قدغن کرده که بابا برنامهھای ماھوارهای را نگاه
کند .گاه داد میکشد سر بابا که» :اقال تو اين ماه عزيز حيا کن و اينقدر پر
و پاچهی اين زنھا را «...بعد دھانش را میبنند.
بابا پشتش را میکند به مامان و کانال تلويزيون را عوض
میکند .مامان چند بشقاب قيمه پلو از زير چادرش میکشد بيرون و
میگذارد توی سفره .بابا میگويد» :وقت نداشتی ناھار درست کنی ،زن؟«
مامان میگويد» :عوض شکمت و اين زنھا ]کمی مکث میکند[
کمی ھم به آخرتت فکر کن مرد!«
بابا در را به ھم میزند و میرود توی آشپزخانه .بعد با سينی
نان و پنيری میرود توی اتاق پذيرايی .مامان داد میزند:
»اتاق پذيرايی را کثيف نکن ،مرد!«
بدتر از ھمه چيز اين که ھيچکدامشان با من حرف نمیزنند .يکی
فکر آن دنياست ،آن يکی فکر اين دنيا ،ولی ھيچکس به فکر من نيست.
ھيچ کس ...ھيچ جا...
سوم نوامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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عسس بيا منو بيگير!
سه نفر بودند .دوتاشان ھيچکاره بودند .سهتاشان ھيچکاره بودند.
دست يکیشان دوربينی بود که با آن ،برنامهی لوسشان را ضبط میکرد.
از چند روز پيش تقی خوابنما شده بود .خوابنما شده بود و از ھمان
آپارتمان پناھندگی کشور »استکباری« سوئد قرار گذاشته بودند که پيرمرد
]ھمان تقی[ تئاتر را اجرا کند ،نقی ھياھو راه بياندازد ،رقيه ھم مراسم را
ثبت کند ،نه ،ضبط کنند و بفرستند برای بيکارانی که منتظر چنين عمليات
محيرالعقولی ھستند .برنامهريزی کرده بودند که جنگ جھانی سوم را راه
بياندازند .بدون اين کار که کسی بھشان نمیگفت» :خرت به چنده«!!
نه ،دوربين نبود ،از اين تلفنھای ھمراه بود که میشد با آن
عکس گرفت» ،مسيج« زد و از اين ادا/اطوارھا درآورد و تظاھر کرد که
»آدمھای مھمی« مثال اين تقی و نقی و رقيه ،اين اسباببازی را دستشان
گرفتهاند و دارند از تو مشتشان برای خبرگزاریھای گندهی جھان گزارش
مرتکب میشوند.
تقی ،پيرمردی است که فقط دو روز از خدا کوچکتر است؛ با
سری تاس ،که چھارتا الخ سفيد موی پس کلهاش را رنگ قرمز بدرنگی
کرده است .چشمھای لوچش از بیحيايی و بيشرمیاش حکايت دارد.
شلوار تنگ کھنهی عھد »دارسی« و کاپشن زيتونی رن گ زھوار در
رفتهی مدل خلبانی آن دورهھای خوش خاطره را به کونش کشيده است.
خودش ھم بفھمی/نفھمی سن و سال خر دارسی را دارد.
چند نفری ]نمیدانم چند نفر[ جمع شدهاند که عقدهھا و
عربدهھاشان را تو خيابانھای يخزدهی اين واليت سرما زده ،سر
پليسھای نگھبان خالی کنند .چندتاشان از اين نئونازيستھا ھستند ،چندتا
ھم از اين فسيلھای از مد افتادهی وطنی ،با مارک نچسب »لينک
پارتی« .ھمهشان اما حقوقبگير ادارات اجتماعی کشورھای امپرياليستی
جھانخوار استکباری صھيونيستی فاشيستی!
اصال ماه به ماه ،سر برج ،دولت امپرياليست سوئد ،پول نفت
بیوطنیشان را واريز میکند به حسابشان که شبھا تا صبح پای منقل
ترياک ،عرق کوفت کنند و برای »ھمبستگی« با کارگران و زحمتکشان
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جھان ،آروغ مرتکب شوند .کار ديگرشان اين است که جيب پناھجوھای
بدبخت را که خبری از حق و حقوقشان ندارند ،خالی کنند و بکشانندشان
تو تظاھرات به عنوان سياھی لشکر حزبھا و گروهھايی که مواجبشان
را به موقع در خانهھاشان تحويلشان میدھند.
يک کار جانبی ھم دارند .برای عمو زھرمار اطالعيه مرتکب
میشوند و کارمزدھای کالن میگيرند .اگر ھم چندی کالھشان با نھاد مالی
سيستمھای پرداخت مواجب کناری ،توھم رفت ،چندان جدی نيست،
مواجب که به حد نصاب رسيد ،اختالف خودبخود حل میشود.
ھوا سرد است .بدجوری سرد است .پليسھا رديف به رديف
ايستادهاند و مواظبند که آنارشيستھا و وازدهھای جوامع »استکباری«
آرامش »امپرياليستھا« را خطخطی نکنند .وای که اين تخم جنھا چه قد
و قوارهای دارند!
تقی نگاھی به امت ھميشه در صحنهاش میاندازد و راه میافتد
به سمت يکی از پليسھا و زل میزند تو چشمش که البد حق و حقوق
نداشتهاش را از اين کارمند وزارت کشور بگيرد .کارمندان وزارت کشور
لباس نظامی تر و تميزی پوشيدهاند .کاله کاسکت سرشان است .چوبدستی
نازکی دستشان گرفتهاند که به موقع گربه را دم در حجله بکشند و
تظاھراتچیھای قانونشکن را ادب کنند.
بیسيم ارتباطیشان را به شانهھاشان وصل کردهاند و چھار
چشمی زل زدهاند به مراسم ،که اين غريب/غربای بيکارهی تمدن و
مدرنيته ،که از بيکاری سوزن به تخمشان میزنند و »آخ« و »واخ«
میگويند ،دست از پا خطا نکنند.
تقی ديوار دفاعی پليس را میشکافد و میرود جلو؛ باز ھم
جلوتر .پليسھا چيزی نمیگويند .دستور دارند تا امثال اين تقی آرامش
شھر را به ھم نزدهاند ،کاری به کارشان نداشته باشند .اين ،اولين درس
دورهھای تحصيلی آکادمی پليسیشان در اين کشورھای يخزده است.
طفلکھا دارند فاشيستھا و چپھا را میپايند .شھر شلوغ است و ھر
لحظه ممکن است اعوان و انصار تقی ،مثال نقی و رقيه ،اتومبيلھای
مردم را به آتش بکشند و عينھو ايران سال  ،٥٧انقالب راه بياندازند.
يادشان دادهاند که جلو آنارشيستھا و فرصتطلبھا و نان به نرخ
روزخورھا را بگيرند و اگر پررويی کردند ،ماست خورشان را بگيرند.
تقی بر اساس برنامهی ديشبی راه میافتد به سمت يک پليس و
زل میزند تو چشمش و برخالف قوانين مدنی اينجا کاری میکند که
بگيرندش .برای ھمين خوابنما شده است .برنامه اين است که پليس را
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تحريک کند که زر و زوری راه بيافتد و اين وسط/مسطھا ھرچه پيش آيد،
خوش آيد .اگر کتک خورد که میتواند پيراھن عثمانش بکند و اگر ھم
کاری به کارش نداشتند ،که چيزی از دست نداده است؛ داده است؟!
از راه دور نمیشد شنيد به پليس چه گفته که يکباره ...خر...خر
میکشندش روی زمين و بعد مینشانندش تو اتومبيل پليس که ھمانجا
پارک است .ھمين را میخواست که انگشتنما شود؛ ھمين را
میخواست ...جنجال...
ھياھو ھمچنان برپاست .تقی کتک خورده است .نقی و رقيه
ھوار میکشند .مردم نگاھشان میکنند ،ولی تکان نمیخورند .کل تيم
عملياتی سهنفره در حال عربده کشيدن و مويه کردن برای شھيد
کربالست .شھيد را پليس نشانده است تو اتومبيل دکتر کشيک .دکتر
معاينهاش میکند و لبخند زنان میگويد:
»برو اين دام بر مرغ ديگر نه؛ ھيچیات نيست مردک!«
آدمھای لخت »يک دست عقب ،يک دست جلو« ھرچه گيرشان
بيايد ،غنيمت است؛ غنيمت است ديگر و شعارشان برای معروف شدن،
ھمين...
»عسس بيا منو بيگير!«
 ٢٧ژانويه  ٢٠٠٨ميالدی
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آسانسور ِ ترس ِ خواب ِ من
میترسم .کتابت را گذاشتهام جلوم که از رويش قصه بنويسم.
چند نفر از روی کتابت قصه نوشتهاند .يعنی تو را کپی کردهاند و حاال
کارشان شده است قصه نوشتن .من ھم میخواھم قصه بنويسم ،اما ايدهای
ندارم .دارم قصهی تو را رونويسی میکنم .اصال ھيچی به فکرم نمیرسد.
چند جملهای نوشتهام که ھمهاش عين قصهی توست .کدام کتابت ،يادم
نيست ،ولی دارم از روی نوشتهات ،از روی قصهات رونويسی میکنم.
بعد تو را میبندم .اين که نشد کار.
اعظم میآيد .اعظم که مرده است ،نه ،مھوش است .مھوش مرده
است .از سرطان خون مرده است .رفتهام بيمارستان سعدی ديدنش .پيغام
داده است که:
»بيا؛ تو که اينقدر دوستم داشتی ،چرا نمیآيی ببينیام؟«
اتاقش بوی دارو میدھد؛ بوی مرگ دختر ھفده سالهای را
میدھد که دانش آموز کالس پنجم رياضی مدرسهی دخترانهی ناظميهی
شيراز است .يک دسته گل بزرگ میخرم و میروم آنجا .بابا ھم ھست.
دم در بيمارستان ،ھمان طبقهی پائين میگويند:
»جمعهھا وقت مالقات نيست«.
گريهام میگيرد .بابا اسکناسی میچپاند تو مشت پيرمرد خنزری
پنزری .پيرمرد میگويد» :خب ،حاال که با اين دسته گل قشنگ آمدهايد،
برويد باال ،ولی دفعهی آخرتان باشد که روز تعطيل میآييد!«
دفعهی آخرم است .ديگر مھوشی نيست که به ديدنش بروم.
از ھمان نيمکت رديف سوم کالس پنجم رياضی مدرسهی
دخترانهی ناظميهی شيراز ،از ھمان خيابان فرھنگ ،پشت آن موزهی
زپرتی ،که پر از يادگاریھای خاک گرفتهی دوران تمدن بزرگ است ]يا
بود[ رفته است بيمارستان و بعد ...بردهاندش گورستان .جنازهی تازهاش
را بردهاند قبرستان و ديگر الزم نيست جمعهی ديگری که مدرسه تعطيل
است ]وسط زمستان[ باز به بيمارستان بروم.
میپرسد» :چی مینويسی؟«
»دارم تو را رونويسی میکنم«.
»من که نيستم«.
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ولی بود .تو خوابم بود و من میترسيدم .از خودش نه ،از آن
قطاری که مثل آسانسور باال و پائين میرفت ،میترسيدم:
»چرا اين قدر میترسم؟«
دگمهی آسانسور را میزنم .آسانسور راه میافتد به سمت باال؛ نه
خيلی باال .نمیخواھم باال بروم .نمیخواستم باال بروم .آنھا که مرا باال
میفرستند ،بعد يکباره نردبام را از زير پايم میکشند که با سر بخورم
زمين .کارشان است .نديدی؛ با ھمه ھمين معامله را میکنند.
اين ھمهی معاملهای است که اين سالھا برايشان سود داشته
است .دوستشان ندارم .اصال دوستشان ندارم .بگذار کمی جلو بروم .فقط
کمی .دگمهی آسانسور را میزنم .آسانسور میايستد و به سمت روبرو،
مستقيم حرکت میکند .ميشود ترن برقی؛ میرود و من ھرچه میکنم،
نمیايستد .نمیتواند بايستد .ھنوز میترسم.
آنھايی که ھلت میدھند ،آنھايی که ھمين االن ،ھمين روزھا،
با کف زدنھاشان ھلت میدھند ،يکباره ،يکباره چاھی زير پايت میکنند و
تو با ھمان قطار سرازير میشوی توی چاه؛ باور کن ،تو ھمان چاه
جمکران!
نمیبينی ھر ھفته میروند آنجا ،سر ھمان چاه جمکران ،سفره
پھن میکنند؛ دروغ میگويند؛ ھمهشان دروغ میگويند؛ يک رودهی راست
تو شکم ھيچکدامشان نيست؛ ھيچیشان درست نيست.
من میترسم .چشمھای ھمهشان وق زده است .دروغ میگويند.
دندان تيز کردهاند که تو را بجوند .تو را زير دندانھای کثيف و زرد از
سيگار و ترياکشان له کنند و بعد تفالهات را بريزند تو جوی لجن گرفتهی
کنار خيابان فردوسی.
خيابان فردوسی ھم لجن گرفته است .خود فردوسی ھم لجن
گرفته است .زبانش شده است زبان پای منقل اينھا؛ باور نمیکنی؟
شاھنامه میخوانند و بعد اين علی زپرتی شريعتی میآيد و
شعرت را به صالبه میکشد .ايران ...نه ...ايران قديمی را قيچی میکند و
میريزد توی ھمان جوی لجن گرفتهی کنار خيابان شريعتی ،جادهی
بھشتی ،بزرگراه مصدق ،اتوبان آلاحمد ،شھر خمينی ...
ای داد ...چطور بوی گندش را نمیشنوی؟
من دماغم خوب کار میکند .چطور تو از بوی اين ھمه کثافت
خفقان نمیگيری؟ عادت کردهای؟ مرا بگو که میخواھم تو را رونويسی
کنم و از آسانسور تو بروم باال و با ترن تو بروم جلو.
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جلو که راھی نيست .ھمه جا گرداب است .نه ،بنبست است؛
خيابانی است يکطرفه به سمت مکه ،به سمت کربال؛ نه...
کورش رفته است زير آب و دارد نفسھای آخرش را میکشد؛
من ھم ھمينطور .دارم غش میکنم؛ از بوی لجن غش میکنم.
نمیخواستم....
مھوش ھمانجاست و من دارم از روی مھوش که سی سال پيش
مرده است ،رونويسی میکنم .قصه رونويسی میکنم .جفنگ رونويسی
میکنم .مزخرف رونويسی میکنم .دریوری رونويسی میکنم .بيخود
نيست که قصهھام اينقدر آبکی ھستند .آبکی ھستند ديگر .رونويسی از
روی نوشتهھای مردهھای  ١۴٠٠ساله ھميشه آبکی است...
مھوش بو میدھد؛ بوی دارو میدھد؛ بوی ترياک میدھد؛ بوی
عرق سگی میدھد؛ بوی دھليز فالن زنان صيغهای را میدھد.
من درمیروم .از زنان صيغهای میترسم .انگار يکی میخواھد
اسم و عکس مرا ھم به آلبوم خانهی عفاف جادهی کرج سنجاق کند .گردی
صورتم را میگذارند بيرون و يک عکس »شش در چھار« از من
میگيرند؛ آنطور که قلفتی بزنم بيرون و دل مردھا را با چيزھای گوشتالود
و قلمبهام ببرم.
محسن زن چھارمش را از ھمينجاھا پيدا میکند .اولیاش تو
تيمارستان است .دومی ،در رفته و حاال عروس سومی را آورده است
اروپا .اين پيری اکبيری با آن کالهگيس ھمه فن حريفش .چھارمی منم که
تو صف ،کنار خيابان ايستادهام که بلندم کنند؛ ببرند و ترتيبم را بدھند...
گردی صورتم از توی عکسم قلپی میزند بيرون و دھان اينھا
را آب میاندازد .بعد میروم توی ليست .يک کار جانبی ھم دارم .گاه که
از خانهی عفاف مرخصی دارم ،کنار خيابان میايستم و مردھا سوارم
میکنند .به آنھا میگويم» :ببينيد آقاجان ،من اينکاره نيستم .من نويسندهام.
داستان نويسم«.
میخندند؛ ھمهشان میخندند که:
»خب ،خانم جون داستانت را چند میفروشی؟«
»داستانھام فروشی نيستند ،خواندنیاند«.
»او.کی .برويم با ھم داستانت را بخوانيم .دو بار بخوانيم .از
عقب و جلو بخوانيم .پس و پيشت را بخوانيم .خوب خوب بخوانيم.
تکهپارهاش کنيم .زير و رويش را در بياوريم و حال کنيم .ببين؛ ترياک ھم
تو بساط قصهات پيدا میشود؛ ودکا چی؛ شامپانی ...راستی تو از اين
تازهکارھايی؛ مگر نه؛ ايدز نداری؛ ورقهات را ببينيم!«
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»ورقه ندارم«.
»ھنوز نگرفتهام«...
دارم ھمينجا از روی تو رونويسی میکنم .آسانسورم قراضه
است .ھر ناکثی میتواند سوارش شود .ھر پدرسوختهای که چند تا
اسکناس دزدی تو جيبش باشد ،میتواند سوار آسانسورم شود .سوار قطارم
شود .من میترسم ....میترسم ...جواب آزمايشم مثبت است.
داستان مرا چه کسی رونويسی خواھد کرد؛ ھمان  ٣۵ميليون زن
صيغهای؟
 ١٩دسامبر  ٢٠٠٧ميالدی
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قورباغهی دونژوان
تقصير رعنا بود .ھمان اول که اين »انتر« را ديد؛ اسمش را
گذاشت قورباغه .نگاھش کردم ،ديدم راست میگويد ،يارو عينھو قورباغه
است ،با اين فرق که غبغبش بدجوری چروک خورده است .تصور کن
وقتی چشمھا را خمار میکند و به دوست دخترش میگويد »جيگر«
غبغبش ھم در عين باد شدن ،رضايتش را اعالم میدارد.
آخ؛ خدا خفه کند اين رعنا را .کار به جايی رسيده که من اصال
نمیتوانم نگاھش کنم .تا میبينمش ھری میزنم زير خنده .حاال اينقدر
پررو شده که برايم ایميل زده:
»بيا برويم از اين واليت من و تو!«
که میگويم» :خدا روزیتان را جای ديگری حواله کند«.
بيچاره نمیداند با رعنا چه مضمونھا که برايش کوک نمیکنيم.
اگر ھمه را مار میگزد ،من بدبخت را خرچسونه يا اين قورباغهی انتر
که خيال میکند میتواند نقش دونژوان را بازی کند .تازه اينقدر کيفش
کوک است که ھم عياالت دارد و ھم رفيقه ،سيرمونی ھم ندارد .به اين
میگويند بخت بلند .رعنا ھرھر میخندد و ميگويد» :چرا اين قدر گوشت
تلخی؛ خب ،قورباغه ھم دل دارد!«
و من از حرفش حرصم میگيرد .میگويم:
»خبر نداری که از تو ھم خوشش میآيد .از وقتی تو را تو جشن
عروسی »دوشيزه دکتر پريناز اسماعيلی« ديده ،ھی تلفن میکند که:
»اين رعنا خانم چقدر ناز است ،مخصوصا که شاعر است و من
دلم غش میرود برای شاعرھا«.
میگويم» :بابا خوشگلی ديگر ،ببين اين قورباغه چه غش و
ضعفی برايت میکند«.
میگويم» :رعنا جان يعنی تو اينقدر بدبختی که از پس اين
قورباغهی فکسنی ،حتی اگر دونژوان ھم باشد ،برنمیآيی؟«
ھمين ھفتهی پيش باالخره رضايت دادم که قورباغه زيارتم کند؛
يعنی به دستبوس و پابوسم بشتابد .رعنا را ھم خبر کردم که:
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»بيا کافه ی »وان حمام« ساعت ھشت شب .بنشين دو تا ميز آن
طرفتر ،ببين اين قورباغهی انتر چه غلطی میخواھد بکند؟! اگر به
کمکت نياز داشتم ،يک سوت بلبلی میزنم ،بپر وسط و حالشو جا بيار!«
رعنا موافق نبود .میخواست نيمساعت زودتر بيايد و سر ھمان
ميز من بنشيند ،ببيند وقتی قورباغه ما دوتا را با ھم میبيند و يادش میآيد
که برای ھر دومان »دلبری خرکی« مرتکب شده ،چه غلطی میکند؟!
ھر دومان خوراکھايی گرانقيمت ھمراه با چيزھايی »زن
افکن« سفارش میدھيم ،که قورباغه که آمد ،صورتحساب را بياندازيم
گردنش ،ببينيم باز ھم عشوهھای خرکیاش ادامه پيدا میکند ،يا تو زرد از
آب در میآيد؟
تازه حرصم را درمیآورد که» :اين لقبی که تو به اين بابا
دادهای ،وجه مثبت ھم دارد ھا!«
بعد که با چشمھای گشاد شدهی من روبرو میشود ،میخندد که:
»مگر در افسانهھا نخواندهای که اگر قورباغه را ببوسی،
شاھزاده میشود؟«
و من با حرص میگويم» :اه ...اين انتر بيشتر به کچل کفترباز
شبيه است ،تا شاھزاده .منتھا نه اين که رودهی گوسفند روی سرش کشيده
باشد .شکل و شمايل خودش اينطوری است«.
ساعت ھفت و چھل و پنج دقيقه سر و کلهی قورباغه پيدا میشود
و البد چون مرا تنھا نمیبيند ،سر خرش را کج میکند و از کافه میزند
بيرون .صورتحساب کت و کلفت رستوران با آن ھمه سفارشھای ناب،
روی دست من و رعنا میماند.
 ٥سپتامبر  ٢٠٠٧ميالدی
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برای با تو بودن ،بايد خوب بلد بود!
١
.......
مرد – گلبانو ،زنم ميشی؟
زن – اگه زنت بشم ،اون وقت من ميشم محمد رسول  kو تو ميشی
عايشهی امالمومنين.
مرد – خب باشه ،من که مشکلی ندارم.
زن  -ولی من اگه بخوام اينطوری »زن« بگيرم ،دنبال يک »مرد«
باکره ميگردم...
مرد – يعنی چی؟
زن – خب ديگه مگه عايشه باکره نبود؟
مرد ... -
زن – مگه مردھايی که زن پستی ميگيرن ،دنبال باکره و کم و سن و سال
نيستن؟
مرد – حاال فکر کن منم باکرهام...
زن – چی چی رو فکر کنم باکرهای!...
مرد – يعنی ھيچ شانسی ندارم؟
زن – نه که نداری .يادت رفته ھمين چند وقت پيش نوشتی که با دوست
دخترت برای اين که ازت »استفادهی ابزاری« میکرد ،بھم زدی؟
مرد – يعنی میدونی که ديگه باکره نيستم؟
زن – بقيه را ھم مطمئن نيستم ،چون شنيدم بساط بخيه و دوخت و دوز
اونجا خيلی براھه...
مرد ....-
زن – خب ،حاال از شوخی گذشته برو به کارت برس ،بگذار منم به کارم
برسم...
مرد – او.کی ...بوووووووووووس.
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٢
مرد – الو ،عسل بانو؟ الو!..................
زن – بله ھستم.
مرد – خوبی گلم؟
زن – مرسی ،تو چطوری؟
مرد  -مرسی
زن – ديروز غايب بودی!
مرد – اومدم عرض ادب کردم ،مثل اين که کار داشتی.
زن – آره ...بايد ميرفتم بيرون ...ولی تا غروب آنالين ماندم ،نيومدی.
مرد – جدی؟
مرد – آخی.
مرد – ببخشيد ...ديروز تا شب بيرون بودم.
مرد – حاال چرا؟
زن – چرا چی؟
مرد – چرا منتظرم بودی؟
زن – خب ...بھت عادت کردم ...ديگه...
مرد – ھمين؟ فقط عادت کردی؟
زن – بيا براش اسم نگذاريم ...خب تو برو به کارت برس ...بگذار من
ھم برم دراز بکشم ...حالم خوب نيست.
مرد – کجا دراز ميکشی؟
زن – ھمينجا ...روی کاناپه.
مرد – جای منم خالی کن...
زن – ديگه شيطون نشو...
مرد – بوووووووووووووووووس ...عزيزم.
زن – تا بعد...
مرد – تا بعد گلم...
٣
مرد – ھستی بانو؟
زن – سالم
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مرد – چطوری محمد من؟!
زن – مرسی عايشه جان ،خوبم ،يعنی بھترم.
مرد – بايد برم بيرون ...چيزی نمیخوای برات بخرم؟
زن – چرا ...يک فروند نون سنگگ برشتهی خشخاشی با سرشير تازه،
يک عالم کيک يزدی و چند تا نون خامهای خوشمزه ...با چند تا فال
گردوی تازه...
مرد – باشه گربهی شيکمو ...تا بعد ...بوس...
زن – تا بعد ...نون خامهای يادت نره ...
۴
مرد – سالم مھربانو.
زن – سالم از من.
مرد – مستی از سرت پريد؟
زن – آره ...حالت خوبه؟
مرد – مرسی ...تو خوبی؟
زن – آره ...مرسی ...ديشب ساعت ده رفتم خوابيدم.
مرد – ای شيطون...
زن – چرا؟ آن ھمه حرفھای خوب شنيده بودم ...شراب شيرينی ھم زده
بودم ...خب ...کلی مزه داشت.
مرد – خب حاال زنم ميشی؟
زن – بايد سند محضری بدی که منو ھمينطور که ھستم ،قبول داری!
مرد – من که از خدامه محضريت کنم.
زن – محضری چيه؟
مرد  -مگه نمیخوای زنم بشی؟
زن – معلومه که نه ...من اين کاغذ بازيھا را قبول ندارم ...بايد قول بدی
منو ھمينطوری بخواھی عايشه جان.
مرد – مگه تو چطوری ھستی؟
زن  -ھم از تو بزرگترم عايشه جان ،ھم »انفجاری« مینويسم...
مرد – من عاشق تو و نوشتهھاتم ،ھمينطوری ھم قبولت دارم .بعد من
ميشم محمد و تو ميشی خديجه...
زن – جدی؟ آھان ...ميخوای بعد که من مردم ،بری حرمسرا راه
بياندازی؟
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مرد – نه ،نه ،بعد از تو من ميشم عايشه و تا آخر عمرم ازدواج
نمیکنم...
زن – آخی ...چرا؟
زن – نه ...اين کار رو نکنی ھا ...تو بايد کيف دنيا رو ببری...
زن – راستی اين خديجه چه زن مدرنی بوده ھا...
مرد – آره ...بيزينس من ...نه ...بيزينس وومن بود.
زن – ...خوب بلدی ھا...
مرد – برای بودن با تو بايد خوب بلد بود...
زن – موافقم ...ولی جدی که نميگی؟
مرد – چرا؟ اين احساس قشنگيه بانو...
زن – او.کی .برو بخواب عزيزم ...شب خوش.
مرد – بانو ...میدونی اين اولين باری است که ميگی عزيزم ....؟
زن – خب ...برو ...شيطون نشو ...شب بخير.
مرد – شب بخير بانو ...بوووووووووووووس.
 ٧سپتامبر  ٢٠٠٨ميالدی
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خندهدار نيست؟
ھمهی ديشب را به تو فکر کردهام .وقتی مسنجر را خاموش
کردی و رفتی ،انگار چيزی در من درگرفته بود که نمیتوانستم آرام
بمانم .تازه ھمان نصف شبی بساط چلوکباب را ھم راه انداختم .من که
شبھا شام نمیخورم ،ھم بساط کباب را راه انداختم ،ھم برنج باسماتی
زعفرانزده و گوجهی کبابی و ساالد و ماست و موسير و زھرمار و
کوفت را .بعد از اين ھمه بيگاری ،به اندازهی يک گنجشگ ھم نخوردم.
ھمهاش ماند که البد فردا بريزمشان دور.
ھنوز خداحافظی نکرده بودی که زنگ زدم به ترانه .ساعت ده و
نيم شب بود .چپيدم توی رختخواب؛ ولی اصال حواسم به حرفھاش نبود.
ھمهاش به تو فکر میکردم و اين که چرا به آن شب ھفت ماه پيش تو
حسودیام میشود؟
اين که تو شبی ميھمان زنی بودهای و تمام آن شب را با او سر
کردهای ...عشقبازی و حمام ...اه ...اصال نمیتوانم تصور کنم که کس
ديگری ھم تو را داشته است؛ خندهدار نيست؟
از خودم خندهام ميگيرد .مگر من کی ھستم که گذشتهی تو عذابم
میدھد!؟ چه خندهدار؛ من که آن زمان نبودم .اصال تو را نمیشناختم؛ ولی
حاال زنی را میبينم ،حاال بگير دورادور ،که شبی تو را در کنار داشته،
از پيکرت مست شده و حاال من به او حسودیام میشود...
خيلی سعی کردم ادای آدمھای مدرن را در بياورم .از تو بخواھم
اذيتش نکنی .از دوستیمان به او پز ندھی .اما نه؛ نمیتوانم کشش بين تو
و او را ،دست کم کشش او را به تو نديده بگيرم .نمیشود؛ اصال نمیشود.
االن ساعت سهی صبح است .سهی صبح شنبه ،و ما ديشب،
عصر جمعه با ھم گپ زدهايم؛ ساعت دو و نيم صبح از رختخواب آمدهام
بيرون ،دفترچهام را برداشتهام و آوردهامش توی تختم و دارم مینويسمت.
چيزی بيدارم کرده است که تازه است؛ تازه بود؛ تازهی تازه بود.
ای بابا؛ دارم به تو حسودی میکنم؛ میفھمی؟ من دارم احساس مالکيت
میکنم؛ احساس اين که واژهی »میخواھمت« يا مثال »دوستت دارم« فقط
مال من باشد .دھان خوش ترکيبت اين واژهھا را فقط برای من ادا کند؛
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برای من ادا کرده باشد .حتی زمانی که تو را نمیشناختهام؛ حتی زمانی
که اين کتابھای لعنتی وسيله نشده بودند که تو به سراغم بيايی.
خندهدار است؛ خندهدار؛ اه...
امشب چيزی در تنم بيدارم کرد .مرا که به قول مامان حتی در
ميدان جنگ ھم میخوابم ،میخوابيدم ،خوابيده بودم و حاال ميدان جنگ
راھش را کشيده است به تن من.
ھمهی امشب و ھمهی ديشب را به تو فکر کردهام ،که چگونه
زنی شبی را ،تمام شب سه بار تو را تصاحب کرده و حق مرا خورده
است ...اه...
اصال خوشم نمیآيد .اصال خوشم نيامد .دوست ندارم ديگر از
اين داستانھا بشنوم .بگذار گذشتهات مال گذشته باشد .حال به حال فکر
کنيم و به بعد ،به بعدھا؛ با يک قيچی گنده برای چيدن آنچه که اذيتم
میکند ،اذيتمان میکند!
تو از اين شيدايی خندهات نمیگيرد؟
 ١٨اکتبر  ٢٠٠٨ميالدی
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دوستت دارم ديوونه!
مرد جالبی است .ھمه را میگذارد سر ِ کار .حاال من چطور
قسر در رفتهام ،نمیدانم؛ کسی نيست صابون شيطنتش به تنش نخورده
باشد .بايد خيلی اشل باال باشی که سربهسرت نگذارد.
ھمين چند روز پيش که سراغش رفتم ،با ھمان صدای ھميشه
مستش خنديد که» :ھروقت فيلم يوسف و زليخا را میبينم ،ياد تو میافتم«.
چرا؛ نمیدانم؛ مھم ھم نيست .بعد باز با صدای مستش خنديد که:
»میدانی ،شنل را کشيدند روی سر زليخا ،بعد ...زليخا شد يک دختر
چھارده ساله «...و باز خنديد .البد میخندد به من که میخواھم زليخا باشم
و يوسفی در کنار...
میگويم» :المصب منم شنل میخوام«.
میگويد» :تو شنل الزم نداری ،تو خودت ھلويی ،اين شنل واسه
لولوھاست .لولو بيار ،ھلو ببر!« و باز میخندد.
میگويم» :ولی وقتی آدم دوست پسر خوشگلی مثل تو داره ،با
آن چاک سينهی ...صد تا شنل ھم کمشه«.
میگويد» :اگه من بايد خوشم بياد ،ميگم تو ھلويی ،تيکهای ،و
من میميرم واسهی اون«...
بعد چراغ را خاموش میکند .چراغ را روشن میکنم که:
»ديدی چاخان میگی ،اگه راست میگی ،چرا چراغو خاموش
میکنی؟«
میگويد» :میذاری کپهی مرگمو بذارم ،يا نه؟ فردا در مورد
شنل حرف میزنيم ،او.کی.؟«
و باز چراغ را خاموش میکند .فردا باالی سرم تکه کاغذی است
که خيس ِ عطر تنش است ،که رويش با خط دلپذيری نوشته است:
»دوستت دارم ،ديوونه!«
اگر تو جای من بودی ،چه میکردی ،يا مثال میخواندی ،يا
کسی برايت مسيج میگذاشت ،يا ایميلی میفرستاد ،يا تلفنی زير گوشت
زمزمه میکرد ،يا مثل ھمين المصب میگفت» :دوستت دارم ديوونه«
چکار میکردی؛ چه حالی پيدا میکردی؟
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يا نه ،از ھمه بھتر خودش کنارت باشد و زير گوشت نفس بکشد
و تشنهات کند؛ ھان!؟
دلپذير است ،نه؟ برای من که بود .دلپذير ِ دلپذير و من درست
مثل بچهھا ذوق کردم .پاسخ؛ پاسخ ندارد؛ چه پاسخی؛ داشتم از خوشی
میمردم .آره دقيقا داشتم میمردم .بعد زنگ زدم به پری که:
»میدونی....؟«
پری خنديد که» :تکون نخوردی؟«
آخ...چرا ،تکان خوردم .انتظار نداشتم .نمیدانم .البد اينطوری
انتظار نداشتم .گاه ھست که آدم عشقی را حق خودش نمیداند .خندهدار
است .انگار دزديدهایاش .انگار مال تو نيست .تو تصاحبش کردهای؛
تصرفش کردهای و حاال دست توست .تو دست توی دزد...
چه کلمهای؛ کسی به اين راحتی اعتراف میکند که...؟
بعد پری دوباره زنگ میزند که:
»دوستت دارم ...ديوونه!«
اه ...لوس ِ بيمزه؛ اين جور چيزھا شوخی برنمیدارد؛
برمیدارد؟
دندانھاش خرگوشیاند ،لب بااليیاش کمی کوتاه است و دو دندان
جلویاش از زير لب بااليی زدهاند بيرون ،انگار که در حال صرف فعل
خواستن و بوسيدنند .کاله کپی قشنگی سرش گذاشته و عينکی ...و آن
روز که کامال اتفاقی در خيابانی ھمين حوالی ديدمش که پشت فرمان
اتومبيلی نشسته بود ،چقدر خوشحال شدم .داشتم از عرض خيابان ،از خط
کشی رد میشدم که مردی که بعدھا به من تسليم شد ،تو ھمان اتومبيل
نشسته و دستش را برده بود تا البد بوقی بزند که زودتر عرض خيابان را
طی کنم ،ولی نشد.
بعد لب بااليیاش باال رفت و دو دندان خرگوشیاش از ميان دو
لبش زدند بيرون و لبخندم را به دنبال کشيدند .گاه آدم نمیداند چه پيش
میآيد و چگونه نگاھی و لبخندی میتوانند به تسليم بیقيد و شرطی ختم
شوند که تا پيش از عبور از آن خط کشی سياه و سفيد ،قرار نبود جنگ و
صلحی در کار باشد ،تا کار به تسليم با پرچم سفيد کشيده شود ،ولی شد...
لبھاش از ھم فاصله داشتند .لب پائينی کمی برجسته بود .پيراھن
مردانهی صورتی خيلی روشنی پوشيده بود ،يا بگيريم بنفش ِ خيلی باز.
تابستان بود و در اتومبيلش ...از ھمه چشمگيرتر آن چانهی خوشقوارهاش
بود که انگار ھيچگاه قرار نيست رد زمان بر آن بنشيند؛ ھر چند که ديدم
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]بعدھا ديدم[ که زمان میتواند چه زود تاثيرش را بر زيبايیاش بگذارد و
گذاشت.
اما زيبايی چيزی نيست که بتوان دست کمش گرفت .ھميشه
ھست و اين زيبايی ھر زمان جلوهی خودش را دارد ،حتی زمانی که خط
زمان بر آن جای پايی میگذارد .خيال نمیکنم سی سال ھم داشته است؛
سی سال پر از شيطنت که ھميشهی خدا آماده است برای شيطنتھای ...و
مرا که گاه کار دارم و گاه حوصله ندارم و گاه ...چه میدانم» ،بیذوق«
میخواند .البد بايد عصبانی شوم وقتی تمام قد تنش را ،تن شادابش را
نشانم میدھد ،تا به وسوسهام اندازد.
اولش ازش خوشم نمیآمد .نه ،اين بدجنسی است .خوشم میآمد،
ولی فکر کردم حرامش میکنم .بايد برود با ھمسن و سالھای خودش...
چند ماه ،چندين ماه نه به تلفنش جواب دادم و نه به مسيجھا و ایميلھاش.
ولی باالخره تسليم شدم؛ تسليم يک حس خفتهی نوازش نشده که حاال داشت
نوازش میشد .از من زن زيبايی میپرداخت که ديگر نبودم؛ يا بودم و
يادم رفته بود .در گرداب اين زندگی نکبتی آخرين ذراتش دود شده و رفته
بود ھوا و حاال يک باره مردی با دو تا دندان خرگوشی ،لبھايی
ھوسانگيز ،قدی بلند ،خيلی بلند ،صد و ھشتاد و دو سانتيمتر ،با بدنی
ورزيده و لبھايی خوشتراش میکوشيد و میکوشد تسليمم شود.
دستم را میگذارم روی شانهاش .گرم است .صدای قلبش را
میشنوم .آخ ...خدا ...چند سالی میشود که ديگر صدای تپش قلبی را زير
پوستم حس نکردهام .سالھا ،سالھا پيش مرد ديگری بود که تا مرا میديد،
قلبش به تپش میافتاد و حاال کجاست آن مرد؟ نمیدانم ...يک بار سال نود
و پنج پيدايش شد و بعد مثل برق و باد گم شد و رفت .و حاال سال دو
ھزار و ھفت ،بعد تمام دوھزار و ھشت و حاال ھم دو ھزار و نه ،مردی
خودش را ،تمام حس و حالش را دربست به من تسليم میکند ،نه ...تسليم
کرده است.
تمام لحظاتش با من است؛ ھمهی روزش را ،ھمهی شبش را ،و
من درست مثل گربهی شيکموی بدجنسی افتادهام روی اين خيک پنير
خوشمزه و ھی گازش میزنم .ھيچ نمیگويد .صدای قلبش را از زير
دندانھام میشنوم .او را میجوم .گازش میگيرم.
گاه شانهاش را نشان میدھد که جای دندانھام روی آن ،جای
خودشان را گذاشتهاند .دستی به شانهاش میکشم .میبوسمش .بعد بار
ديگر جای ديگرش را به نيش میکشم.
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خودش خواسته است .خودش ،خودش را تسليم کرده است .البد
لذتی در اين تسليم میبيند که از ھمان سال دو ھزار و ھفت تا کنون دست
برنمیدارد.
راستی اگر ديگر نخواھد تسليمم باشد ،چه کنم؟ بدجوری به
دندانھای خرگوشیاش ،به قد بلندش ،به موھای خوشفرمش ،به آن ريش
نرم و آن چانهی دلپذيرش عادت کردهام.
آخ...دوستت دارم ...ديوونه!
 ١۴ماه مه  ٢٠٠٩ميالدی
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زندگی مامانی اينترنتی!
گفتی فعل »بودن« را صرف کنم؛ او.کی .من ھستم ،تو ھستی،
من و تو يا با ھم ھستيم ،يا با ھم نيستيم ،يعنی بدون ھم ھستيم ،که وقتی
نيستيم ،چه دنيای سرد و خالیای است و اگر باھم ھستيم ،يا تو بايد اينجا
باشی ،يا من آنجا که تو ھستی ،و چون ھيچکداممان ھيچ کدام ِ اين جاھا
که میخواھيم نيستيم ،پس معلوم میشود که اصال با ھم نيستيم و فقط دلمان
خواسته است که با ھم باشيم و بيخودی داريم سر خودمان را کاله
میگذاريم؛ و از اين حرفھا...
خب ...حاال چه را صرف کنم؟ آھان؛ فعل »خواستن« را.
من تو را میخواھم ،تو مرا میخواھی ،ولی تو بعضی وقتھا
مرا بيشتر میخواھی؛ يعنی وقتی بيشتر میخواھی که من آن طور باشم
که تو میخواھی و من خيلی وقتھا دلم نمیخواھد آنطور باشم که تو
میخواھی .برای ھمين ھم بدون اين که بخواھم با تو دعوا میکنم و تو
بدون اين که واقعا بخواھی ،قھر میکنی و میروی .ولی پس از چند روز
دوباره دلت برای من تنگ میشود ،چون مرا میخواھی ،و نمیخواھی و
اصال نمیتوانی بدون من زندگی کنی که میدانی زندگی بدون من برای تو
زندگی دلچسبی نيست ،و درست مثل ھمين زندگی است که تا حاال
داشتهای و نمیخواھی به آن ادامه بدھی...
بعد ،بعد از کلی کشمکش ،ما ،يعنی من و تو ،باز ھر دو دلمان
میخواھد با ھم باشيم؛ اما اين وسط يک عالم مشکل و مساله و مزاحم و
غل و زنجير ھست که نمیگذارد ما با ھم فعل خواستن را صرف کنيم .از
دستمان میرود و نمیتوانيم بخواھيم ،چون کسان ديگری ھم ھستند که
خواستهاند و ما را به خودشان دوختهاند و با اين بخيه زدنشان ،ما را از
ھم جدا میخواھند؛ چون اگر فقط خواست من و تو مطرح باشد ،آن وقت
آنھا ديگر چه کارهاند؛ رقاص پای نقاره که نيستند که بروند کشکشان را
بسابند؛ برای ھمين ھم به اين سادگیھا دست بر نمیدارند و نمیروند و
نمیخواھند بروند؛ چون آنھا ھم دوست دارند ھمين فعل »خواستن« را به
ضرر من و تو و به سود خودشان صرف کنند.
حاال تو میخواھی فعل »داشتن« را صرف کنی ،برای ھمين
میگويی مرا خيلی دوست داری؛ و من ھم مینويسم که تو را دوست
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دارم؛ ولی با اين ھمه داشتن ،اين ھمه دوست داشتن يا ھر اسم ديگری،
نمیآيی دست کم ھمين فعل »داشتن« را بچسبيم که شايد بعدھا بتوانيم يک
جور ديگری صرفش کنيم .اما باز چيزی میشود ،يعنی حرفی رد و بدل
میشود که تو دوباره ناراحت میشوی و باز نمیخواھی و باز قھر
میکنی و باز میروی.
حاال اين جا میشود صرف فعل خواستن ،اما منفی .من اما نظر
ديگری دارم و آن اين است که آدم نمیتواند ھمه چيز را با ھم بخواھد.
اگر ھمه چيز را با ھم خواستيم ،ھمان چيزھای اندکی را ھم که داريم ،از
دست میدھيم و گرفتار صرف فعل نداشتن و نتوانستن میشويم و کلی
ضرر میکنيم و اين خيلی بد است.
حاال دوباره برويم سر فعل »خواستن«!
تو میخواھی بيايی اينجا ،ولی درعين حال میخواھی ھمانجا
بمانی ،چون کلی خشت روی خشت برای خودت ساختهای؛ کار و زندگی
و دوست و فاميل و از ھمه مھمتر وطن؛ که البد ته ته ذھنت خيال میکنی
من که از آنجا در رفتهام ،يک قلم بیوطنم و ھيچیام نيست و اصال دلم
برای آنجا تنگ نمیشود و اصال ريشهای ديگر آنجا ندارم و ...خب ،حاال
من عصبانی میشوم که اين ديگر چه جور ھمدردیای است؟!
بعد ،باز بعد از کلی کشمکش ديگر ...حاال من میخواھم تو
بيايی اينجا و ھمينجا با من بمانی و ھمه چيز را ول کنی و از ھمه چيز
بگذری و به خاطر خودخواھی من ھمهی زندگیات را به باد بدھی؛ چون
خيلی خودخواھم ،چون آزادی را دوست دارم و چون از سر برھنه و پای
بیجوراب گشتن خوشم میآيد و تازه اينجا شده است وطن دوم من و کلی
اينجا آزادم و کلی امنيت دارم؛ چون اينجا به جرثقيلشان کسی آويزان
نيست؛ چون اينجا کسی به کارم کاری ندارد و پاسدار نيست و فاطمه
کماندو نيست که دستگيرم کنند و به زندانم بياندازند که چرا ماتيک زدهام
و چرا و چرا و چرا که ھيچکدامش به ھيچکدامشان مربوط نيست...
تازه میخواھم تو يک دفعه ھمانطوری باشی که من دوست دارم
و ھمهی تجربهھايی را که من در اين بيست و چند سال کردهام ،يک دفعه
در چشم به ھم زدنی بکنی و يک دفعه بشوی يک سوپرمن فيمينيست و
ھمهی حق و حقوق مرا ]حق و حقوق يک زن را[ به رسميت بشناسی که
نمیشود و نمیشود که تو از اين ھمه راه حسودی نکنی و سوءظن نداشته
باشی و بیاعتماد نباشی و مرا ھم آدم حساب کنی مثل خودت که باالخره
زندهام و زندگی کردهام و زندگی داشتهام و خيلی چيزھای ديگر؛ که باز
نمیشود ،يعنی نمیشوی و ھمين وسط/مسطھا فعل شدن بدجوری منفی
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صرف میشود و باز من و تو دعوامان میشود و باز تو قھر میکنی و
باز چند روز گم وگور میشوی؛ ھر چند که میدانم ششدانگ حواست به
من است و داری مرا میبينی و ھمهجوره حواست جمع است که چه کار
میکنم و چه کار نمیکنم.
حاال که باز ،بعد از آنھمه کشمکش دوباره آشتی کردهايم ،بايد
فعل نکردن را طوری صرف کنم که تو دوست داری و به تو قول بدھم که
فالن کار را ديگر نمیکنم ،و فالن چيز را ديگر نمینويسم و خودم را
سانسور میکنم و کل »جنس زمخت« را در نوشتهھام قيچی میکنم که
تازه تو نمیتوانی باور کنی که زير حرفم نزنم؛ چون میترسی حرفم را
باور کنی و بعد ببينی که آواره شدهای ،و به خاک سياه نشستهای ...و
بعد ...باز ...ھزار باره دست از پا درازتر قھر میکنی و برمیگردی به
ھمانجا که از آنجا آمدهای و حاال ديگر معلوم نيست آنھايی که قبال ،پيش
از من دوستت داشتهاند ،دوباره تو را بخواھند و دوباره تو را بين خودشان
بپذيرند و ...خيلی چيزھای ديگر...
تازه تو از اين ھمه فاصله دلت نمیخواھد فقط خوراک قصهھای
من باشی و دنبال جايگاه محکمی میگردی که تو را دوست داشته باشم و
بزنم زير ھر چه تا به حال ساختهام و برای تو که ھنوز نتوانستهای يک
تصميم قزميت بگيری و دست کم يک سر بيايی اينجا ،ھمه چيز را خراب
کنم و فعل کردن اين بار باز ھم منفی صرف میشود و تازه بدت نمیآيد
که من ھمه چيز را خراب کنم و بيايم آنجا که خودت خوب میدانی کجا
زندگی میکنی و میدانی که آنجا جايی است که خر با بارش گم میشود...
و باز من و تو دعوامان میشود و باز مثل سگ و گربه میپريم
به ھم ،که بعدش دوباره ھر دومان دلمان برای خودمان میسوزد که چرا
اينقدر سد و مانع بينمان است که خيلی از آنھا را خودمان بين خودمان و
تو کلهھامان ساختهايم و جرات نمیکنيم يک قلم سوار ھواپيما بشويم و
دست کم يک سر برويم يکبار ھم که شده آن يکی را ببينيم؛ چون
میخواھيم قدم اول را آن ديگری بردارد...
و خب ...از اين جور حرفھا...
به اين میگويند »زندگی مامانی اينترنتی« مگر نه؟!!
 ١۴اوت  ٢٠٠٨ميالدی
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يك اتفاق ساده!
اتفاق خيلی ساده[
اتفاق ساده ]يك
تكرار يك
چگونه میشود در
ِ
ِ
ِ
محل تخمريزی مردارخواران است ،تعريف كرد؟
شكاف عفونت را كه
ِ
داستان ھمانجا اتفاق افتاد؛ ھمان جا كه شما ھستيد ،ھمانجا كه
ايران نيست؛ عربستان نيست؛ افغانستان نيست؛ ھمانجا كه علم مجسمهی
آزادیاش ،حوالهای رندانه به من و ماھايی است كه بخيالمان در غرب
زندگی میكنيم.
حميد پنج سالی میشود كه امريكاست .دانشجوست .دوسالی ھم
میشود كه خانوادهاش را نديده است .نه مادر را ،نه پدر را ،نه دو خواھر
و دو نيمه برادرش را .اينجايیھا به كسانی خواھر و برادر میگويند كه
يك مادر داشته باشند .انگار پدر به حساب نمیآيد.
راه دوست امريكايیاش سارا كه او ھم دانشجوی
حميد ھم ِ
رستوران شيك ايرانی میرود .دلش برای قورمه
مھندسی است ،به يك
ِ
سبزی مادر تنگ شده است .شايد آنجا بتوان يادی از مادر كرد.
تا اينجای داستان مثل بقيهی قصهھاست .دو دوست میگويند و
میخندند و خبر ندارند كه لحظاتی بعد كسانی را مالقات میكنند كه
خودشان را تحصيل كردهی فرنگ میدانند و از مزايای زندگی در فرنگ
بھرهمند! و…
اق ساده را ]كه چندان ھم ساده نيست[ در
تان اين اتف ِ
بياييد داس ِ
ھيئت ِ يك نمايشنامه بيان كنيم!
صحنه :رستورانی شيك در ناف امريكا.
گارسن رستوران .چند خانوادهی ايرانی كه دارند
نقشھا :حميد و سارا.
ِ
زنان امريكايی
چلوكباب میخورند .چند جوان ايرانی كه دارند در بارهی
ِ
جوك میگويند.
سالن رستوران میشوند .رستوران شيك و گرانقيمت است.
وارد
ِ
مردی پالتوی ھردوشان را میگيرد .ميز شمارهی شش به ايشان تعارف
میشود .حميد صندلی دوستش را میگيرد .دقايقی به گفت وگو پيرامون
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فالن استاد و فوتبال و مونيكا گيت میگذرد .ھر دو میخندند .به ھيچكس
ديگری توجه ندارند.
حميد :اينجا بوی قورمه سبزی مادر میآد.
سارا :ھرچه تو بخوری ،من ھم میخورم.
سارا برای رفتن به دستشوئی عذرخواھی میكند .گارسن عقيده دارد كه
خوراکشان ھميشه تازه است ،برای ھمين ھم مدتی طول میكشد تا آماده
شود.
حميد كه تنھا میشود ،چشمی در سالن میچرخاند .چند جوانك در ميز
كناری نشستهاند .ھمانھا كه دارند از جوك گفتن و خنديدن میتركند.
يكیشان میپرسد:
 اين كيه؟ نامزدم میخواھی بگيریاش؟ دختر خوبی است. چند سالش است؟ بيست و يك سال. قبل از تو دوست پسری ھم داشته است؟ معلوم است. با آنھا ھم خوابيده است؟ حتما ،چرا كه نه؟! و تو میخواھی بگيریاش؟ گذشتهاش به من مربوط نيست. بیغيرت!دن سارا دست از س ِر حميد برمیدارند و
بعد جوانكھا با آم ِ
شروع میكنند به فارسی اندر باب اصالت بكارت و پاكدامنی سخن
پراكندن و مسخره كردن.
سارا حميد را در فكر میيابد:
در اين دو/سه دقيقه چه میتواند شده باشد؟
زخم واژهی بیغيرت حميد را زخمی كرده است.
ِ
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بازار آزاد زنان در غرب سخن
جوانكھا با صدای بلند از
ِ
بدون
سفارش مادر شوھر،
طبق
زنان پستی باكره،
میرانند و از واردات
ِ
ِ
ِ
ِ
كاغذ.
بعد ھم صحبت از غيرتی است كه حميد ندارد و خودشان دارند و
البته كه به خود مینازند و… مضحكه.
حميد ديگر قورمهسبزی نمیخواھد .برای احترام به دوستش ساكت
میماند .ديگر از چھچهی خندهی دو دوست خبری نيست.
حميد چه میتواند به اين جوانكھا بگويد؟
صدای جوانكھا به گوش میرسد:
ادر اصغر رفته خواستگاری .فيلمی ھم از دخترك
امسال م ِ
فرستادهاند امريكا .طرف شانزده ساله است .تا پنج ابتدايی خوانده است.
دخترھای امريكايی خوبند ،تجربه دارند ،اما نه برای ازدواج!
تبيين واژهی غيرت است.
دنبال
حميد در ذھنش
ِ
ِ
روبه جمعيت:
»غيرت اين نيست كه كسی را كه دوست میداريم ،باورش ھم
داشته باشيم .غيرت اين نيست كه انسانھا را بیكنجكاوی در زندگی
حريم ممنوعهی كسی سرك
گذشتهشان بپذيريم .غيرت اين نيست كه به
ِ
نكشيم .غيرت اين نيست كه اگر كسی ھوايی را كه تنفس میكند ،با ما
قسمت كرد ،ممنونش باشيم .غيرت اصال پديدهای امروزی و اين جھانی
متن جامعه رسوب
نيست؛ وصلهای است ناجور كه از
اعماق قرون در ِ
ِ
ن كھنگی و ماندگیاش در غرب ھم انسان را به
كرده است؛ و بوی لج ِ
تعداد ھمخوابگیھاشان ارزيابی میشوند«.
تھوع وامیدارد .انسانھا با
ِ
تبيين آن جوانكھاست از بھای انسان!
اين
ِ
حميد پای خط مادر درد دل میكند.
ترك
ھنگام
.
بمانی
ساكت
ای
نتوانسته
مادر با خنده :میدانم كه
ِ
ِ
سالن به آنھا چه گفتی؟
با خنده :مطمئن باشيد زنانی كه برای شما پست میشوند،
خيلیھاشان بخيهایاند!!
و رنگ از روی جوانكھا پريده بود!
١٣٧۶
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»مصدق« در گيومه!
وقتی آمد ،وصيتنامهی بابا را ھم آورد .آن را گذاشته بود الی
پوشهی کھنهای که کلی کاغذھای ديگر ھم آنجا بودند؛ که ھنوز ،تا ھمين
روزھا حوصله نکردهام نگاھشان کنم؛ حوصله که نه ،دلم نمیآمد .انگار
ھمهی دردی را که در از دست دادن بابا دارم ،در ميان اين پوشهی کھنه
و خاک گرفته بازنواخت میشدند؛ نه ،بازنواخت میشوند.
آخرين پالتويش ھم جزو سوغاتیھاست .نوشين آن را بار کرده و
آورده است .چه کوچک شده بود؛ ديگر از آن اندام خوشقوارهی نظامی و
ورزشکار که دل خيلیھا را میبرد؛ که گاه خودم نگاهھای خريداری را
که به سويش کشيده میشدند ،میديدم ،چيزی نمانده بود ،چيزی نمانده
است .حيف...
نوشين فقط دست کرد و از ميان آن پوشهی کاغذی ،وصيت
نامهی بابا را درآورد .پالتو را که ھنوز بوی تن گرم و عطر ھميشگیاش
را داشت ،پوشيدم .خودم را در ميان آستينھا و تنهی پالتوش گم کردم .در
خيالم پدری را در آغوش کشيدم که ديگر نبود ،ديگر نيست و پنج سال
پيش ،نه ،چھار سال و خردهای پيش ،درست ارديبھشت ماھی ،پس از يک
بيماری طوالنی رخت به جايی کشيد که پايان ھمهی ماست؛ ھر چه کرده
باشيم و ھر چه شده يا نشده باشيم.
پوشه را گذاشته بودم جايی که روزی نگاھی به آن بياندازم و تا
امروز نشده بود .نه اين که نمیخواستم ،نمیتوانستم؛ نتوانسته بودم .ھر
وقت دلم برايش تنگ میشد ،پالتو را میپوشيدم ،وصيتنامهاش را از ميان
پوشه میکشيدم بيرون ،بعد ،خودم را در ميان پارچهای که چندی تن
گرمش را در بر گرفته بود ،گم میکردم...
پوشهی کھنه پر از نوشتهھای پراکنده بود ،و با اين که بر اساس
تاريخ مرتب شده بود ،اما بوی کھنگی داشت .انگار از اعماق تاريخ آمده
بود بيرون؛ تاريخی نه چندان دور ،ولی برای مايی که بعدھا به دنيا
آمدهايم ،دور ِ دور مینمود .ھر چند که آن دوران برای خيلیھا تازه است؛
چون ھنوز نتوانستهاند از تور جادوی آن بيايند بيرون.
الی پوشه نوشتهھايی روی ورقهھايی »امتحانی« ھستند که حاال
ديگر زرد شدهاند .ھمه کپی ھستند ،ولی کپیھا ھم زرد ھستند ،زرد و
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کھنه .در ميان پوشه ،بيش از ھفتاد و پنج تکهی بريدهی روزنامهھای
قديمی گذاشته است که تاريخشان به سالھای پيش از ازدواج بابا
برمیگردد .البته نوشين يا شايد خود بابا پوشه را در پاکت بزرگتری بسته
بندی کرده که خراب نشود؛ حتی بابا با خط خوش ترکيبش با قلم نی
درشت و مشکی؛ مثل مشقھای خط آن زمانھا ،روی پوشه نوشته است:
»مصدق در گيومه«
نوشين ھزار سال پيش آمده بود .بابا سال پيشش مرده بود و من
حاال؛ ھمين امروز تصميم گرفتهام پوشه را باز کنم .میخواستم بدانم چه
چيزی وادارش میکرد ،اين ھمه کاغذ را اين ھمه سال نگه دارد و بعد با
اين سختی برساندشان دست من .نخواسته بود پستشان کند .البد ترسيده بود
اين وسطھا گم و گور شوند .مگر به پست اسالمی اطمينانی ھم ھست؟
نوشين از ھمهی کاغذھا کپی گرفته ،و پيش از آن ،يادداشتھا را
اسکان کرده و برايم فرستاده است .با اين ھمه سر کشيدن به حريم بابا،
انگار تا ھمين امروز ممنوع بود .برای من ممنوع بود .و من حاال میروم
که سری به صندوقخانهی دل بابا بزنم .به خيالم نامهھای عاشقانهاش
بودند؛ نامهھايی از زنی که دوستش داشت؛ ولی چه تلخ؛ ھيچگاه بابا را
نشناختهام؛ ھيچگاه...
باز پالتو را میپوشم؛ باز بوی تن بابا در مشامم میپيچد؛ باز
حسش میکنم که وقتی کوچک بودم ،خيلی کوچک بودم ،برای اين که
بخواباندم ،با دست گرم و نرمش پشتم را نوازش میکند ،تا خوابم ببرد.
پوشه را باز میکنم .نگاھی به دست نوشتهھا...
نه ،عاشقانه نيستند .شايد بتوان عاشقانه شان خواند ،ولی نه
عاشقانه برای زنی؛ عاشقانه برای کشوری که اين ھمه دوستش داشت.
اول خيال کردم که يادداشتھا يک جورھايی دستش رسيدهاند؛
انگار نويسنده دوست بابا بوده؛ ھم بوده و ھم نبوده؛ شايد يادداشتھا را
جايی پيدا کرده؛ مثال تو زيرزمين خانهای که به آن اسباب کشی کرده ،يا
تو خيابانی ...جايی کيفی را پيدا کرده ...نمیدانم ...يعنی تا حاال نمیدانم.
اين که بابا اين ھمه يادداشت را ،يازده دستهی سنجاق شدهی
يادداشت را و ھفتاد و پنج تا بريدهی روزنامه را ،از ھر کدام دو بار با
کلی يادداشت جنبی ،اين ھمه سال اين طرف و آن طرف کشيده ،خيلی
جالب است؛ کاش بود و ھمه چيز را از خودش میپرسيدم؛ کاش...
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»مصدق« در گيومه
من امروز درست روز دھم ماه نوامبر  ٢٠٠٨ميالدی تصميم
گرفتهام يک نامهی بلند باال برای شما بنويسم .بله ،میدانم که ديگر نيستيد.
شايد به قول بعضيھا ھستيد ،ولی جسم نداريد .بعد از آن بيماری وحشتناک
که زبانتان ديگر نتوانست چيزی بگويد ]سرطانتان[ به جرگهی رفتگان
پيوستيد و اين خيلی بد بود .من دوستتان داشتم .خيلی دوستتان داشتم،
مخصوصا که خيلیھا بودند که شما را خيلی دوست داشتند و ھمانھا به
من فھمانده بودند که شما آدم »خيلی« خوبی ھستيد؛ يعنی بوديد.
اما به نظر من برای آن جور کارھايی که شما میکرديد ،فقط
خوب بودن کافی نيست .آدم اگر باورش بشود که خيلی خوب است ،بعد
پسوندش اين میشود که ديگران را خوب نداند و کارھايی بکند که درست
نيست؛ ھرچند که خيلی ھم ھوادار داشته باشد.
شما درست روز  ١۴اسفند ماه  ١٣۴۵از اين دنيا رفتيد .خيلی
برايتان متاسفم .مخصوصا بعد از آن ھمه بيماریھا و تنھايیھا .بابا ھم
متاسف بود .برای ھمين ھم کلی نوشته و بريدهی روزنامه برايم به ارث
گذاشت که شايد اگر آنھا را نداشتم ،لزومی نمیديدم اين نامهی بلند باال را
برايتان بنويسم .ولی خب ،بعد از کلی کشمکش ،دست آخر تصميم گرفتم
حرفھای دلم را صاف و پوست کنده برايتان بنويسم .مثال نامهای بنويسم و
آن را در يک بطری شيشهای بگذارم و به دريا بياندازم .دنيا را چه ديديد؛
شايد اگر بر اساس تئوری آنھايی که به تناسخ معتقدند ،زندگی دوبارهای
يافتيد ،نامهام را خوانديد و نظرم را در مورد خودتان دانستيد.
میدانيد ،تاريخ معاصر ما خيلی با شما عجين شده است .ھمهی
بالھايی که اين روزھا سر ما میآيد ،بيشترش به ھمان موضوعی
برمیگردد که اول اين نامه نوشتم؛ اين که شما خودتان را خيلی آدم
درستی میدانيد و چون اينجوری است ،پس يعنی بقيه را نادرست میدانيد
و اين اصال درست نيست .اگر زنده بوديد و من میتوانستم يک جوری به
اتاق خواب شما راه پيدا کنم که ھميشه جلسهی ھيئت دولتتان را آنجا
میگذاشتيد ،شايد از چيزھايی که در کلهام میگذرد ،با خبرتان میکردم و
نمیگذاشتم خودتان را دربست و احساساتی بسپاريد دست کسانی که نه
دوست شما بودند و نه دوستدار ايران و خيلی دلشان میخواست ايران را
دودستی تقديم کنند به يک جاھايی که خودتان ھم دوست نداشتيد ايران به
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آنجاھا وابسته شود .ولی من تعجبم از اين است که شما با آن ھمه
تحصيالت و آن ھمه اطالعات ،چطور خام میشديد؟!
آخ ،ببخشيد؛ نبايد اين کلمهی زشت را به کار میبردم .دست من
نيست .بابا ھم در يادداشتھايش نوشته که شما خام اطرافيانتان میشديد.
پس لطفا نديده بگيريد چه نوشتهام؛ باور کنيد برای اين حرفم دليل دارم.
خواھش میکنم ،خواھش میکنم اعصابتان را کنترل کنيد؛ اصال
نمیخواستم به شما »اتھام« بزنم .لطفا مرا از اتاق خوابتان بيرون
نياندازيد؛ بگذاريد ھمان دور و برھا بپلکم و ببينم قرار است چه طرحی
برای ما ،يعنی برای بعد از خودتان پياده کنيد؟!
باور کنيد ديدن يک نخست وزير تحصيلکرده ،فارغ التحصيل
حقوق از اروپا آن ھم با پيژاما/شلوار در اتاق خواب ،تصوير دلچسبی
نيست .اصال چرا بايد وقتی جانشينتان تيمسار زاھدی که نخست وزير شد،
در روزنامهھا بنويسند ايشان در دفتر نخست وزيری پشت ميزی نشست
که نخست وزير معزول ھيچگاه پشت آن ننشسته بود ،تا امورات کشورش
را رتق و فتق کند؟!
خيلی بد بود .من اصال نخست وزير پيژاما/شلواری را دوست
ندارم .درست است که پيژاما/شلوار يک لباس فرنگی است ،ولی ھمان
فرنگيھا ھم اين لباس را فقط توی اتاق خوابشان میپوشند و نه در جلسهی
ھيئت دولت .خيلی »افت« دارد که شما آنجا جلسات ھيئت دولتتان را
برگزار میکرديد و سفرا و وزراء را به حضور میپذيرفتيد .من از اين
کارتان اصال خوشم نمیآيد؛ ھرچند که ھوادارانتان چشمشان را بر روی
اين کارتان ببندند .آخر ناسالمتی شما نخست وزير يک کشور متمدن و
بافرھنگ بوديد؛ خودتان سالھا در اروپا درس خوانده و اين الفبا را ياد
گرفته بوديد .تصور اين که شما ادای آخوندھای لخ لخو را دربياوريد،
خيلی ناراحت کننده است .آخر ما قرار بود از شر آخوندھا خالص شويم،
تا بتوانيم به شاھراه تمدن راه پيدا کنيم .اصال اگر ما بارمان با اين
جماعت ِ آخوند به مقصد میرسيد ،چه نيازی بود که شما برويد اروپا
تحصيل کنيد؛ خب ،ھمانجا توی قم و نجف میمانديد و آخرش میشديد مثل
آخوندھای ديگر؛ دست باال میشديد يک مجتھد جامعالشرايط و کلی ھم
مريد و مقلد دنبال خودتان راه میانداختيد؛ مثل ھمين شيعيان فعلیتان...
خنده دار اين که وقتی اروپائیھا فيلمی از زندگی ملکه ثريا
ساختند ،شما را ھم در اين فيلم؛ طبق روال زندگی سياسی خودتان ،با
ربدوشامبر نشان دادند .شاه مملکت با آن ھمه يال و کوپال آمده بود خانهی
شما و شما داشتيد با ربدوشامبرتان با او حرف میزديد .دست کم توجه
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نکرديد که مثل فرنگيھا جلو يک زن؛ آن ھم ملکهی کشورتان ،لباس ترو
تميزی بپوشيد.
شما را به خدا از دستم ناراحت نشويد .اصال نمیخواھم عصبانی
تان کنم که يک دفعه دوباره مثل ھمان روزھا غش کنيد و بيافتيد روی
زمين .خواھش میکنم ،خواھش میکنم خونسردیتان را حفظ کنيد.
باالخره اين آشی است که شما ھم در پختنش برای من و ما دست داشتهايد؛
حاال يک کمی سوال و جواب که نبايد اين ھمه شما را عصبانی کند.
راستی چرا شما از رضا شاه خوشتان نمیآمد؛ چرا ھيچگاه
انتقادی از فک و فاميل خودتان ،مثال آخرين شاه قاجار که به احمد عالف
معروف است ،نداشتيد ،ولی با رضا شاه بيچاره که دم آخوندھا را کمی
قيچی کرد ،مخالف بوديد؟
اصال شما يادتان میآيد که اولين واکنش سياسیتان چه زمانی
بود؛ يا مثال چند ساله بوديد که رگ ايران دوستی و وطن پرستیتان يک
باره گل کرد؟ اگر يادتان رفته ،من يواش يواش يادتان میآورم .اولش بايد
يادتان بياورم که کی ھستيد و کی بوديد؟
خب ،حتما متوجه ھستيد که اين چيزھا بيش از اين که برای
آگاھی خود شما باشد ،برای آگاھی آنانی است که دو تا انگشتشان را
چپاندھاند توی ھر دو گوششان و ھی میگويند » الالالالالال «...که يک
وقت چيزی به گوششان نرسد و عاشورای  ٢٨مردادشان خط خطی نشود؛
بله ھوادارانتان را میگويم که حاال بيشترشان چپيدهاند زير عبای آخوندھا
و دارند مثل امامشان ]امام آدمکشان[ شعارھای ضد امپرياليستی توليد
میکنند.
بدبختی اين که آن زمانھا ھنوز رضا شاھی سر کار نبود که
ادارهی ثبت اسناد راه بياندازد تا معلوم شود ما بدبختھا کی و کجا به دنيا
میآئيم و پس انداختهی کدام زن و مرد بيچارهای ھستيم؟ اما در خاندان
سلطنتی قاجار حتما بودند ميرزا بنويسھايی که بنويسند شما نوادهی
سلطان ناصرالدين شاه قاجار ،سلطان صاحبقران بوديد که ولی نعمتش
ميرزا تقيخان اميرکبير را ]که کمکش کرد بين آن ھمه شازده قراضهی
قاجار به پادشاھی برسد[ کشت؛ آن ھم با ھمدستی مادرش مھدعليا و امام
جمعه و شوھر صيغهای ھمين مھد عليا؛ مادر بزرگ ِ پدر بزرگ شما!
شما ھمان دورو برھا پا به اين دنيای بیريخت گذاشتيد .جالب
اين که آن زمانھا ھنوز تاريخ ايران در برجھای قمری میگشت و باز ھم
ھنوز رضا شاھی نيامده بود که تاريخ خورشيدی را به ما ملت عربزدهی
آخوند پرور و تروريست پرور زورچپان کند.
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بنابراين براين اساس شما بايد حدودا در سال  ١٨٨١ميالدی
متولد شده باشيد ،البد با محاسبهای سرانگشتی میشود چيزی حدود ١٢۶٠
خورشيدی يا يکی/دوسالی بعدتر که جنابتان پا به عرصهی حرمسراھای
قصرھای درندشت قاجارھا گذاشتيد و در درون ِ اندرونی يکی از اين
حرمسراھای ابوی نازنينتان »عوه عوه« راه انداختيد .اين تاريخ را من از
بزرگداشتی که اعوان و انصارتان به مناسبت صدمين سال تولدتان در سال
 ١٩٨١در اين ينگهی دنيا راه انداختند ،درآوردم.
شايد اگر شما ھم بعد از پادشاھی رضا شاه نازنين به دنيا
میآمديد ،با اين که از تخم و ترکهی سلطنتی بوديد ،دست کم تاريخ تولد
درست و حسابیتان میتوانست دست تاريخ نگاران بدبخت را در
بيوگرافی نويسی از شما ]اين ابرمرد تاريخ معاصر ايران[ بازتر بگذارد؛
ولی مگر خاندان »جليل« سلطنتی قاجار وقت و حوصلهای ھم برای
اينجور کارھا داشت؟ ھمهی وقت نازنينش به حرمسرابازی و آخوندنوازی
میگذشت و سفرھايش به اروپا با قرض و قوله از دولتھای بيگانه و خب،
در ھمين راستا از دست دادن نصف مملکت و بستن قراردادھای دارسی و
گلستان و ترکمنچای و غيره.
اين ھمه کار که فرصت سر خاراندن به سالطين و درباريان
قاجار نمیداد که به اسناد و مدارک مردم و اصال زندگی نکبتی ايشان سر
و سامانی بدھند؛ میداد؟
میدانيد اين علی شريعتی چيزھايی در مورد شما نوشته که خيلی
خنده دار است؛ نخواندهايد؟ اشکالی ندارد .او بعدھا که شما ديگر نبوديد،
اين حرفھا را نوشته است .حاال برايتان مینويسم.
نوشته که شما مرد آزادی ھستيد که ھفتاد سال برای آزادی
ناليدهايد .خب ،آدم اگر کسی را دوست داشته باشد ،میتواند زشتیھای او
را نبيند و حتی زشتیاش را زيبايی ببيند .تو يادداشتھای بابای
خدابيامرزم کلی عکس از شما بود .تازه خودم ھم که زدم تو گوگل ،دو تا
عکس از شما پيدا کردم که در يکی از آنھا داشتيد دست ملکه ثريا را
میبوسيديد و در يکی ھم دست محمد رضا شاه را.
من ھم وقتی در سيزده سالگی عاشق پسری شدم ،او را زيباترين
و خوش تيپترين مرد دنيا میديدم .حتی يکبار ]باور کنيد[ يکبار تصميم
گرفتم به خاطرش خودکشی کنم؛ چون ھمين بابا که حاال مرده و ديگر
نيست ،نمیگذاشت با او حرف بزنم .يک شب تمام را تا صبح بيدار ماندم
و فکر کنم بيست تا نامه برايش نوشتم .فردايش که رفتم مدرسه ،قضيه را
برای مھوش تعريف کردم .حاال مھوش ھم مرده است؛ خيلی وقت است
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مرده است .او ھم مثل شما سرطان گرفت و مرد ،البته نه سرطان زبان،
مھوش از سرطان خون نفله شد.
وقتی داستان آن شب کذايی را برايش تعريف کردم ،پرسيد:
»خب ،اين شازدهی خوشبخت کيه؟«
پسرک را که نشانش دادم ،میدانيد چه گفت؛ حتما خندهتان
میگيرد؛ »اين بابا که شکل االغه!«
تازه آنجا بود که ديدم راستی راستی »محبوبم« شبيه به يک االغ
است ،و ديگر از او بدم آمد .يادش بخير مھوش را که چشمم را باز کرد
که خودم را بيخودی حرام يک »االغ« نکنم؛ ھر چقدر که بابا بدجنس
باشد و نگذارد با پسرھا حرف بزنم!
حاال حکايت شماست .البته در مثل مناقشه نيست ،ولی مگر علی
شريعتی بيچاره نمیدانست که شما ،ھم دست ملکه را میبوسيديد و ھم
دست شاه را؟
البته اشکالی ندارد؛ آدمھا گاه برای به قدرت رسيدن ،يا در قدرت
ماندن خيلی کارھا میکنند .ولی اسم اين کارھا ھر چه باشد ،ديگر
»آزادگی« نيست .لطفا به شيعيانتان بفرمائيد اينطوری کلمات را از شکل
و قيافه نياندازند .من اسمتان را زدم تو گوگل و عکسھاتان را در حين
ھمين دستبوسيھا پيدا کردم؛ اگر خواستيد کپی آنھا را ھم تو ھمان شيشهی
کذايی میگذارم و برايتان میفرستم.
البته علی شريعتی چاخانھای ديگری ھم به خورد شيعيانش داده
است که بماند برای بعد؛ اصل اين است که اين وصلهھا به شما نمیچسبد.
ببخشيد .باز مجبورم از شما عذرخواھی کنم؛ میدانيد چرا؟
میترسم دوباره غش و ضعف کنيد و ديگر حوصلهتان نشود بقيهی نامهام
را بخوانيد و ھمهی زحماتم ھدر برود .برای ھمين ھم يک نسخه از اين
نامهی بلند باال را برای شما پست میکنم ،به آدرس احمد آباد؛ يک
نسخهاش را ھم در وبسايتم میگذارم؛ اصال میچپانمش تو کتاب بعدیام؛
کسی چه میداند فردا چه پيش خواھد آمد؟!
يکی از چيزھايی که دوست داشتم برايتان بنويسم ،ھمين قضيهی
آزاد کردن تروريستھا از زندان بود .آقای مصدق نازنين ،شما که در
اروپا درس خواندهايد و پيژاما/شلوار پوشيدن را ھم آنجا ياد گرفتهايد ،حتما
اين را ھم ياد گرفتهايد که رئيس قوهی مجريه حق دخالت در امور دو
قوهی مقننه و قضائيه را ندارد .من گاه میروم در تاريخ و نگاه میکنم
میبينم شما در سالھای ميانی قرن بيستم نخست وزير اين کشور فلکزده
بودهايد؛ خب ،اين کارھا چه بود که میکرديد؛ قباحت دارد؛ مگر شما
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چيزی از منتسکيوی بيچاره نخوانده بوديد؛ اگر شما اين چيزھا را در
دانشکدهھای حقوق بلژيک و سوئيس و فرانسه نخواندهايد ،پس بايد در ِ آن
دانشگاھھايی را که به شما مدرک دکترای حقوق دادهاند ،گل گرفت .من
اگر بودم ھمهی اين دانشگاھھا را میبستم و به جايشان حوزهی علميه
]جھليه[ برای مسيحیھا باز میکردم که توی ھمه کاری دخالت کنند؛
درست مثل پاپھا و درست مثل آخوندھای اين دوران و ھمان دوران شما،
مثل ھمان سيد ابوالقاسم کاشانی رفيق نيمه راھتان...
راستی يادتان ھست اين ابوالقاسم کاشانی چقدر در کار دولتتان
دخالت میکرد و چقدر توصيه و دوسيه برای استخدام اين و آن به ادارات
مختلف سرازير میکرد؟! البته از امثال کاشانی انتظار اين که اين چيزھا
را بفھمند ،نمیرود .آن بدبخت ھم آخوند بود و آخوند جماعت اگر تو کار
و زندگی و اتاق خواب مردم دخالت نکند ،از غصه میميرد .اصال با
ھمين دخالتھاست که اين آخوندھا ھزار و چھارصد سال است رس مردم
را کشيدهاند و ول کن معامله ھم نيستند.
نمیبينيد؛ تو ھمه کاری دخالت میکنند؛ تو پوشيدن ،تو نوشيدن،
تو بوسيدن ،تو اتاق خواب مردم ،تو مناسبات مردم و برای ھمين ھم گند
زدهاند به کل مملکت و مملکت را تبديل کردهاند به يک »جنده خانه«ی
بزرگ و درندشت؛ ديگر ھيچ چيزی در ايران ِ اين روزھا قباحت ندارد؛
چون مردم قيد اخالق و ادب و تربيت را زدهاند؛ چون ديدهاند که متوليان
اخالق و دين ]ھمين آقايان علما و روحانيون[ خودشان چه گندابی از فساد
و فحشا و پشت ھم اندازی و دروغ ھستند.
يکی از موضوعھای مسخرهای که من کلی برای فھميدنش معطل
شدم ،قضيهی مفتی قتل احمد کسروی بيچاره است .بعد از کلی کند و کاو،
تازه فھميدم چرا اين علی شريعتی چاخانگو اين قدر سنگ اين بابا ]مفتی
قتل کسروی[ يعنی آخوند عالمهی امينی را به سينه میزند .اين مجاھدين
خلق ،اين تروريستھای بعدی ،درست ھمان سالی که قاتل اصلی احمد
کسروی ،نواب صفوی به دار مجازات آويخته شد ،اعالم موجوديت
کردند ،تا مبادا جھان »از حجت تروريستی« خالی بماند و خدای خودشان
را که خدای »اسامه بن الدن« و خمينی و نواب صفوی است ،خوش نيايد.
حاال میبينم و میشنوم که اين شريعتی چاخانگو چقدر از اين
امينی »الغدير« تعريف و تمجيد کرده است .اگر رھبران سازمان مجاھدين
میدانستند که برخالف استنباطشان ،به شريعتی اصال تھمت روشنفکری
نمیچسبد و او خيلی زودتر از خودشان طرفدار تروريسم و تروريستھا و
مفتيان تروريسم بوده ،تو دم و دستگاھشان بساط »روشنفکر زدائی و
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شريعتی زدايی« راه نمیانداختند .شايد يک روزی ھم داستان اين دورهھا
را برايتان نوشتم؛ فعال بروم سر ھمان پاسخھايی که به من و نسل من و
بعد از من بدھکاريد؛ او.کی.؟
راستی آقای مصدق ،گيرم شما از احمد کسروی خوشتان نمیآمد؛
يا با »ژنرال رزم آرا« خرده حساب داشتيد؛ خب اشکالی ندارد؛ خيليھا از
خيليھا خوششان نمیآيد؛ ولی خونشان را ديگر چرا ھدر کرديد؟
میدانيد ،من اين روزھا خيلی حرفھا دارم که به شما بزنم.
خوشتان نمیآيد ،نيايد؛ حاال که نيستيد و البد نامهام میافتد دست
ھوادارانتان که با سند و مدرک ھم ميانهای ندارند و از شما يک مذھب
ساختهاند؛ يک مذھب تازه و خودشان ھم شدهاند شيعهی شما؛ شيعيان
مصدق؛ درست مثل شيعيان علی ابن ابيطالب يا شيعيان اميرالمومنين
معاويه بن ابی سفيان؛ البته اين آخری ديگر شيعه ندارد .شيعيانش با
خودش به تاريخ پيوستهاند ،ولی شيعيان آن اولی حاال تو مملکت ما دارند
حکومت میکنند ،و ھمان سنت او را برای »بکش بکش« و »بکن بکن«
و »بچاپ بچاپ« به کار میبرند؛ تا ھمين حاال ھم سی و اندی سال است
اين شيوه را برای استمرار حکومتشان به کار گرفتهاند و اصال خجالت
نمیکشند؛ ککشان ھم نمیگزد که بفھمند قرن بيستم و بيستم و يکم ،يک
فرقھايی با  ١۴٠٠سال پيش ،آن ھم در ميان آن اعراب بدوی ]که جز
شمشير و خشونت و پائين تنه ،چيزی ديگری را نمیفھميدند[ دارد...
حتما خبر داريد که ھمان عربھا نگذاشتند اين اولی بيست و
پنجسال خليفه شود ،چون خيلی از آنھا را کشته بود .خانوادهی عربی نبود
که زخم شمشير اين خليفهی بعدی را به تن نداشته باشد .با اين ھمه اين
ملت فراموشکار از اين اولی يک پيغمبر جديد ساخت و يک دين جديد؛
ھمان علی شريعتی چاخانگو ھم چيزھايی در بارهاش نوشت که تو دکان
ھيچ عطاری پيدا نمیشود .بيخود نيست که  ٩۵درصد مسلمانان جھان،
شيعيان علی ابن ابيطالب را اصال جزو آمار مسلمانان به حساب نمیآورند
و کافرشان میخوانند .از يک ميليارد و دويست/سيصد ميليون مسلمان در
تمام دنيا ،فقط صد ميليونش شيعه ھستند که بدبختھا يا ايرانیاند و يا در
کشور فلک زدهی عراق؛ آن ھم مجاور قبور امامانشان ھر سال به سر و
کلهی خودشان قمه میزنند و دنيا را برای اين تئاترشان به خنده و گريه
میاندازند؛ يعنی باز ھم ]به قول ھمان مسلمانھا[ حرکاتی غيراسالمی و
بت پرستانه .،من که با ھمهشان از دم مخالفم؛ خوشتان نمیآيد ،نيايد ،ولی
اينطوری است!
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میدانيد اقای مصدق ،من در تاريخ جديد ايران فقط دو پادشاه را
دوست دارم؛ يکی نادرشاه افشار را و يکی ھم ھمين رضا شاه پھلوی را
که شما اين ھمه چوب الی چرخ حکومت خودش و پسرش گذاشتيد و سر
آخر ھم باعث شديد که دوباره حکومت بيافتد دست ھمراھان و ھمکاران
فک و فاميلتان شاھان قاجار آخوند زده.
البته میدانم که شما اين حرفھا را باور نمیکنيد؛ حق ھم داريد؛
چون شما ھم شيعه ھستيد؛ يعنی شيعهی يکی ديگر و اگر حرف مرا باور
کنيد ،آن وقت معلوم میشود که به قول برتولت برشت ،در پايهھای ايمان
ھزارساله تان ] ١۴٠٠سالهتان[ شک افتاده است؛ بيخود نيست که برای
اعالم و اثبات وفاداریتان به نظام پادشاھی و قانون اساسی مشروطه،
پشت جلد قران را امضاء میکنيد و به دست تاريخ میسپاريد؛ اين ،يعنی
اين که تا دينش به سلطنت و نظام پادشاھی وفاداريد.
میدانيد من اگر جای شما بودم ،اين کار را نمیکردم؛ اين کاری
که شما کرديد ،کار درستی نبود .شما با اين کارتان دين مردم را بازيچهی
حفظ قدرتتان قرار داديد و اين خيلی بد بود .رک و راست میگفتيد که به
نظام حکومتی ايران وفاداريد؛ اصال مگر ديگر نخست وزيران ايران در
آن دوران ھر روز مجبور بودند قسم/آيه بخورند که به پادشاه و ملت
خيانت نمیکنند و پشت قران را امضاء میکردند؟
کدام نخست وزير ديگری اين کار را کرده؛ بجز ھمان سوگند در
آغاز کارشان در مجلسغ البد میخواھيد بگوئيد مجبورتان کردهاند؛ نه؟
اينطور نيست .خودتان ھم میدانيد اينطور نيست؛ آنقدر آدم ناباب برای
ملت و حکومت دور و بر خودتان رديف کرده بوديد که کک به تنبان
ھمان شاه جوان تازه کار ھم انداختيد؛ اصال چه کسی میتوانست مردی
چون شما را ]با آن ھمه يد بيضا[ مجبور به کاری بکند؟!
اما اين مقولهی ترور و ترورھای سياسی/مذھبی در دوران شما
و پيش از شما راستش خيلی جای حرف دارد.
اصال میدانيد که به دليل بیتوجھی شما و دولتتان به بافت
اخالقی/فرھنگی جامعهی ايرانی ،جامعهای که تازه چند سالی بود امنيت را
تجربه میکرد ،و تصوير و تصوری از آزادی نداشت ،آن ھمه خرابکاری
در اين مملکت شد؟
درافتادن با اين بافت ناکار فرھنگی و مذھبی کلی تجربه
میخواھد؛ خم رنگرزی نيست که يک ملت عقب افتادهی مذھبی مقلد ھر
جوجه آخوندی را بکنيد توش و از آن طرفش ملتی آزاده و آزاديخواه و
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آزادانديش تحويل بدھيد؛ آزادی چيزی نيست که شما بتوانيد به مردم
ارزانی کنيد؛ برای آزادی بايد فھمش را داشت ،میدانستيد؟
از ھمان زمانی که متفقين رضا شاه را مجبور کردند ايران را
ترک کند و به ژوھانسبورگ برود ،تا سال  ١٣٣٢ملت ايران از آزادی
نسبی برخوردار بود؛ البته آزادی به معنی بلبشو و خيز برداشتن دوبارهی
آخوندھا و تجزيه طلبھا و وطنفروشھا برای آنارشی بازی؛ و شما ھم از
اين قاعده مستثنی نبوديد بدبختانه؛ میدانيد چرا؛ چون محمد رضا شاه
پھلوی خيلی جوان بود و ھنوز نتوانسته بود حکومت کند؛ بيچاره داشت
»سلطنت« میکرد.
در ھمان »آزادی«ھای اين دوران دوازده ساله بود که شورويھا
توانستند نصف مملکت ما را مالخور کنند و خوابھايی طاليی برای
باالکشيدن بقيهاش ببينند .شما ھم در تمام اين دوران يا وکيل مجلس بوديد و
يا نخست وزير؛ وکيل ھمان مجلسی بوديد که به آن مجلس »خاکبرسرھا«
میگفتيد؛ يادتان ھست؛ ھمين مردم شما را انتخاب کرده بودند؛ البد ديگر
منتخب مردم نبوديد ،برکشيدی مجلس و شاه بوديد برای پست نخست
وزيری و به ھمين دليل ھم به مجلس آن حرفھای رکيک را میزديد؛ توی
سرشان میزديد؛ شانتاژمیکرديد؛ بست مینشستيد و با شانتاژ و غش و
ضعف اختيارات ششماھهی مجلس يعنی قوهی مقننه را به رئيس قوهی
اجرائيه که خودتان بوديد ،تحويل میداديد و تازه بقيهاش را ھم
میخواستيد؛ بازھم با کلی کشمکش و شانتاژ درخواست يک سال ديگر اين
اختيارات را میکرديد؛ حتما يادتان نرفته که ھمين شانتاژھاتان زمينهای
شد برای اين که تنھا شويد و تنھا بمانيد و کسی ديگر برايتان تره ھم خرد
نکند؛ نه مردم ،و نه ھمراھان و يارانتان که آنھا ھم خيال میکردند از آن
شلوغبازيھا و جوسازيھای شما آبی برايشان گرم میشود.
بعدھا که ديگر شما ھمه چيز را فقط برای خودتان میخواستيد،
ھمگیشان عقب کشيدند؛ يادتان ھست؟!
شما از قوام السلطنه ھم خوشتان نمیآمد؛ از کسروی ھم خوشتان
نمیآمد؛ از رزم آرا ،رضا شاه و محمد رضا شاه ھم خوشتان نمیآمد؛
يادتان نيست چه قشقرقی راه انداختيد که دولت قوام را از کارکرد
بياندازيد؛ بعد ھم خانه و زندگیاش را مصادره کرديد؛ يادتان نيست؛ ھمين
وزير خارجهتان حسين فاطمی اين بالھا را سر آن بيچاره آورد؛ البته من
ھم از او خوشم نمیآمد ،ولی بابا معتقد بود که قوام سياستمدار درستی بود؛
ايران دوست بود؛ بابا مخصوصا از کالھی که قوامالسلطنه سر استالين
گذاشت ،خيلی تعريف میکرد؛ اما به نظر من مردان سياسی نمیتوانند
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آدمھای درستی باشند؛ چون برای به قدرت رسيدن و در قدرت ماندن،
خيلی کارھا میکنند که درست نيست؛ درست مثل خود شما؛ يادتان نيست؟
البته من ھم میدانم که در دوران نخست وزيری ھمين قوام
السلطنه ]تلويحا[ ريختن خون احمد کسروی مباح شد؛ مگر پاسبانھا و
ژاندارمھا در ھمين دوران نبودند که ايستادند تا نواب صفوی چاقو به سر
و گردن کسروی زد؛ مگر ھمينھا برای تروريستھا ھورا نکشيدند؟
شما ھم در اين راستا ھمکار قوام بوديد .شما ھم میخواستيد در
در راستای سياست »رضا شاه زدايی« به قول محمد علی فروغی »به
دين ھم حمايت« کنيد؛ برای ھمين ھم با دخالت شما در قوهی قضائيه يا
دست کم با رضايت دولت شما و شخص شما ،قاتالن کسروی و رزم آرا
نخست وزير پيش از شما ،لقب »قھرمانان ملت« گرفتند و از زندان و
مجازات معاف شدند؛ اينھا را در کتابھای تاريخی ھم نوشتهاند؛ نخواندهايد؟
من از رضا شاه بيشتر از ھمهی شماھا خوشم میآيد ،که نه در
اروپا و در دانشگاھھای مدرن درس خوانده بود ،و نه ادعايش را داشت و
نه عنوانھای گزاف دکتر/مھندسی به دمش میبست؛ ولی آنقدر مدرن بود
که بداند ھر بدبختی و عقب افتادگی که ما داريم ،از دست ھمين قشر پليد
آخوندھاست؛ برای ھمين ھم تا میتوانست ،تا توانست دست درازشان را
از دامن دادگستری و آموزش و پرورش مملکت کوتاه کرد؛ ولی شما چه
کرديد؟
من البته ھمهی کارھای شما را منفی نمیدانم .شما معجون
عجيب و غريبی بوديد؛ ملقمهای از باصطالح روشنفکرانی که اين روزھا
اسم ملی/مذھبی به خود دادهاند .با اين ھمه ،اين که نگذاشتيد مھدی
بازرگان وزير فرھنگ دولتتان شود ،خيلی خوب بود .اگر بازرگان میآمد
سر وزارت فرھنگ ،سر دختربچهھای مردم لچک میکرد ،کما اينکه
سالھا بعد آمد و کرد .من خودم بازرگان را از نزديک ديدهام .پيرمرد
حاضر نبود ھنگام گفتگو به صورتم نگاه کند؛ البد میترسيد بھشتش خط
خطی شود.
ھمهتان ھمينطور بوديد؛ شما ،قوام السلطنه ،ھژير ،سھيلی،
فروغی؛ ھمهتان میخواستيد به ھر حيله در دل آخوندھا رھی پيدا کنيد.
نمیخواستيد سياست گندزدايی رضا شاه ادامه داشته باشد .به مملکت گند
زديد و حاال گندش ،نسل ما و نسل بچهھای ما را ھم گرفته است.
نمیبينيد؛ گندش دنيا را برداشته است.
من از شما واقعا تعجب میکنم؛ شما که در مجلس چھاردھم
نماينده بوديد؛ شمايی که زمانی والی استان فارس و توابع بوديد؛ شما که

٢٩٢

کلی پست و مقام ديگر داشتيد؛ شما که از آن شازده قراضهھای قاجار
نبوديد و تحصيل کردهی اروپا بوديد؛ شما که خواھر زادهی آخرين شاه
قاجار بوديد؛ يعنی شما نمیدانستيد که قاجارھای خرافات زده چه باليی
سر اين مملکت آوردهاند که با اصالحات رضا شاھی و با تغيير سلسلهی
سلطنتی مخالفت میکرديد؛ شما با ھمان شاھی مخالفت میکرديد که در
زمان جنگ جھانی دوم کلی پاسپورت ايرانی برای يھوديان فراری از
چنگال حکومت وحشت نازيھا صادر کرد ،تا جانشان را نجات دھد؛ ولی
شما حتی شناسايی دولت اسرائيل را که نخست وزير پيشين ايران ،ساعد
مراغهای انجام داده بود ،کنسل کرديد؟
فاميل بازی به جای خود ،ولی واقعا شما نمیدانستيد که ايران ھر
چه زودتر از شر حکومت مذھب زدهی قاجار خالص شود ،ھم برای
٤٧
خودش بھتر است و ھم برای دنيای متمدن؛ نمیدانستيد که شکستعليشاه
يکی ديگر از اقوامتان نصف مملکت را به تاراج داد ،آن ھم با ھمدستی ِ
ھمين آخوندھای لوس و بيمزه؟
واقعا من ديگر دارم خيال میکنم که شما نه تنھا حقوق
نخواندهايد ،بلکه اصال از تاريخ ھم ھيچی سرتان نمیشد .ھمهی عنوانھايی
ھم که به شما داده میشود ،از ھمان عنوانھای چاخان ساخت کارخانجات
علی شريعتیھاست و الغير .خب؛ من چند نسل بعد از شما به دنيا آمدهام؛
وقتی آمدم که آخوندھا خيز برداشته بودند مملکت را درسته بچاپند و
چاپيدند .میدانيد الگوی آخوندھا برای حکومتشان ،ھمان دوران
قاجارھاست؛ ھمان دوران ِ ھمراھی پدرھا و عموھا و داييھا و فک و
فاميلتان ،يعنی ھمان شازده قراضهھای قاجاريه ،با مالھا!
خيلی دلم میخواست شما در دانشگاھی دو واحد درس
آزاديخواھی و آزادگی میگذرانديد ،تا ديگر آزادی را با آنارشيسم عوضی
نمیگرفتيد .اين مردم بدبخت عقب افتاده ھميشه اين دو تا مفھوم را با ھم
عوضی گرفتهاند .بيخود نيست که اين آخر و عاقبت من و ما و نسل ما و
نسل بعد از ما است.
يادتان نداده بودند که قانون بايد از حقوق شھروندان حمايت کند؛
ياد نگرفته بوديد که تروريستھا و قاتلھا را بايد مجازات کرد؛ يادتان نداده
بودند که برای لبخند ھر شازده قراضه و آخوند زپرتی ،قوانين مدنی و
جزايی کشور را نمیشود و نبايد زير پا گذاشت؟!

 - 47شکست عليشاه لقبی بود که مردم به فتحعليشاه برای از دست دادن نيمی از کشور داده بودند.
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نمیدانستيد که برای آزادی ،و برای آزادگی بايد آگاھی داشت؟
در ھمين اروپای امروزی و در ھمين قرن بيست و يکم ھم ھر کسی به
بھانهی آزادی نمیتواند ھر غلطی دلش خواست بکند .فکر میکنم اولين
درس آزاديخواھی شناختن مسئوليت در قبال ديگر شھروندان است .در
دانشگاھھای دوران تحصيل شما از اين واژهھا خبری نبود ،يا بود و
شھوت قدرت ھمه را از يادتان برده بود؛ راستش را بگوييد لطفا!
باور کنيد اينجا نه محاکمهای در کار است و نه اعدام و زندانی.
شما ھم به نام و نانتان رسيدهايد و شدهايد شھيد کربالی  ٢٨مرداد و
خودتان را ھم بيمه کردهايدغ دست کم بگذاريد من بدبخت بدانم چه بر سرم
آوردهايد آقای »پيشوای آزادی« نازنين!
اگر شما در مجلس و ھيئت دولتتان در اتاق خوابتان برای شانتاژ
غش و ضعف میکرديد ،من بدبخت فقط از روی بدبختی و بيکسی
اعصابم به ھم میريزد .نه قدرتی دارم که برای نگه داشتنش دست کسی
را ببوسم و نه در حسرت قدرت و مقامیام که به عنوان يک زن از زير
لنگ و پاچهی مافيای قدرت در ادبيات و سياست رد شوم و به آنھا حال
بدھم که اجازه بدھند پا به اقليم از ما بھتران بگذارم .ھر چه ھستم و ھر
چه بشوم ،نه برای دستبوسی و پابوسی شاه و فقيھی است و نه باندبازی و
بندبازی گذشتن از بعضی عفت و طھارتھا.
باور کنيد؛ چه خوشتان بيايد و چه نيايد ،خيلی دلم میخواھد
برايتان بنويسم که »پيشوای آزادی« نيستيد؛ شايد بتوان شما را پيشوای
يک مشت جوان نا اگاه و پرشور خواند که حاال ديگر جوانان قديمند و
خيلیھاشان رخت کشيدهاند به ديار فعلی شما و خيلیھاشان در شرف اين
کارند.
خيلی از اين خيلیھا حاال آنقدر پير و پاتال شدهاند که
باالخانهشان تقريبا تعطيل است و شدهاند عينھو موزهھای جامانده از
دوران ھرودوت و اھرام ثالثهی مصر؛ جز چند صد کيلو عکس رنگ
پريدهی سياه و سفيد ،چيز ديگری يادشان نيست .حرف که میخواھند از
مرجع تقليدشان ،يعنی شما بزنند ،آب دک و دھانشان راه میافتد و ھی بايد
با دستمال کاغذیھای چھاراليه دور دھانشان را از تف مبارکشان پاک
کرد .حاال جای شکرش باقی است که آب دھانشان تبرک نيست ،اگر بود
چه خاکی بايد به سرمان میريختيم؟
»تبرک آب دھان شيعيان و شھدای »پيشوا« دم قبرستان ابن
بابويه يا احمد آباد ،کيلويی فروشی؛ آی بدو بابا ،از دست میدی ھا«
بازار سياه تف متبرک!
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اينھا برخی از شيعيان شما ھستند که با »براندازی« حکومت
اسالمی بدجوری مخالفند؛ کلی از ھمينھا کباده کش ھمين حکومت
اسالمی بودهاند .دوست داريد اسم چندتاشان را ببرم؛ آن کدامشان بود که
وزير خارجهی حکومت اسالمی شد؛ کريم سنجابی؛ و آن يکی که وزير
کارشان شد و طفلک را بعدھا بدجوری ناکار کردند؛ بله؛ داريوش فروھر
را میگويم؛ راستی شما چگونه اجازه میداديد کباده کشان شيعيانتان
چاقوکشھا باشند؟
میدانيد ما ملت بدبختی ھستيم .ھرکسی ھر کاری در زندگیاش
کرده باشد ،اگر بدجوری بميرد ،میشود شھيد و میرود در ردهی شھدای
کربال و عاشوراھايی اين چنينی؛ نمونهاش ھمين حسين فاطمی ،رفيق دير
و دور شما!
از ھمهی ما تنھا سنگ قبری میماند و چند خروار خاطره ،در
خاطرهی آنانی که دوستمان دارند ،و چند يادگاری دست اين و آن؛ و چه
خوب که زندگی درستی کرده باشيم .آفتاب حتی در غرب ھم خيلی زير
ابر نمیماند .آنجا ھم که ھميشهی خدا ھم يک عالم مفتی و مال و محتسب
ايستادهاند که گل روی آفتاب بمالند .اگر به روی ھمهی اين خاطرهھا گل
ھم ماليده باشيم ،میرسد روزی که ديگر دفتر و دستکھا در اسباب کشیھا
لو میروند و خودشان ،ضد خودشان را در آستينھای بيقوارهشان
میپرورانند؛ باور کنيد!
آقای مصدق نازنين ،خيلی حرفھا دارم که برايتان بنويسم؛ اگر
»امان« يافتم؛ باز ھم خدمتتان خواھم رسيد؛ فعال شب و روزتان در
»بھشت« وعده داده شده از سوی آخوندھا خوش!
با احترام و بدون پيژاما شلوار
نادره افشاری
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