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نامش را خودت بگذار

باد بر پنجره می زد  .   پنجره می لرزید در برابر باد  .   پنجره، پنج جره، جره می رود در برابر باد  .   

چند صفحۀ نخستینم را باد برد  .   شاید توفانی در راه باشد  .   توفانی که معرب شده در ذهن و زبان 

باد؛ توفانی که مرز ها را منی  شناسد و همه چیز را تهی از معنا و واژه می سازد  .    

نخستین بار است که سامجت باد را می مویم؛ در شاهرگ های تنم، در نفس هایم و در گلویم  .   

شاید توفانی در چاه باشد  ، چاهی که در درونم کنده ام  ؛   چاه آرزو ها، امیدها، دلهره ها، کابوس ها، 

عشق ها و شکست ها  .   

شاخه های جنگل پیش روی خانۀ ما تاب می خورد، می پیچد در برابر باد  .   باد در جنگل خانه 

کرده است  .   برگ های درختان می رقصند در ستون های باد و باد می چرخد به دور خود و سامِع 

عارفان و عاشقان را زنده می دارد و کفِر خودپرستان را. 

خدا را در باد دیدم با دستان رسد و توفانی  .   کی می گوید که خدا مرده است؟ خدا همه جا 

هست، در باد، در جنگل، در تو، در من   و در کلمه و در متنی که می نویسم  : 

در اول کلمه بود و کلمه نزد خدا بود  . 

از درختان باال می رفتم به دنبال زنده گی، از یک شاخ به شاخ دیگر می پیچیدم، ماری می شدم 

بر ساقۀ درختان سنجد  .   عطر سنجد هامن معشوقۀ همیشه گی ام بود، بر فراز شاخه ها و گلربگ ها  .   

پایین تر از درختان سنجد، رودخانه یی بود پُر از روایت و با صدای گرم پُر طنین و همواره جاری که 

دیگر صدا ها در آن غروب می کرد  .   
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وقتی که نو جوان بودم

از بام خانۀ ما تا ستاره گان فاصله نبود  .   شب ها روی بام می خوابیدیم  ؛   من، خواهر و برادرانم  .   

شب ها قصۀ ستاره گان بود و ماه  ،   هفت برادر و ستارۀ قطب  .   دستم به آسامن می رسید  .   آسامن از 

خدایان نبود  .   با ستاره ها قصه می کردیم  .   هر یک ما در آسامن ستاره داشتیم  .   ستاره گان مهربان بودند 

و با زبان مهر آشنا  .   خورشید و ماه، نام های خانواده گی ما بودند  .   هر دهکده خورشید و ماه خود را 

داشت  .   خورشید بی بی، بانوی دهکدۀ ما بود  .   

دهکده محدود می شد  به رودخانه، درختان سنجد، توت خدایی، آسیا، کشت زاران، انارک و تۀ 

کبل  .   دنیا رنگ دیگر داشت در چشِمِ آدم ها و روایت ها. خانه ها در نور شیطان چراغ می درخشید   

و دنیا خالصه می شد به پدر بزرگم که مالی دهکده بود  ،   پدرم و چند تا از مردان رس سپید و بزرگ 

دهکده؛ دنیایی که در مکتوبات امام ربانی، تفسیر عزیزی معنای دیگر می گرفت؛ در حافظ و موالنا 

رنگ دیگر  و در شیطنت های بچه های دهکده روحیۀ مدرنیته را داشت.   

در میان، پدر بزرگم برای مردان دهکده فاقتلوا املرُشکین  .   .   .   را تفسیر می کرد  .   عیسی به دین 

خود و موسی به دین خود  .   پدربزرگم جهادی نبود و نه اهل مرشب اخوان املسلمین و نه هم 

باورمند به مکتب دیوبندی  .   همیشه می نوشت و اهل نوشنت و یادداشت بود  .   به پیر تگاب ارادت 

داشت و مولوی قلعۀ بلند را دوست داشت  .   قرآن و ارسار التوحید را همه روزه می خواند  .   اهل 

سیاست و رسزنش نبود  .   شاید، سیاست را در الیه های پنهانی ذهنش از همه پنهان می داشت  .   امیر 

شهید، امان الله خان و امیر حبیب الله کلکانی؛ صداهای متفاوتی بودند که او را آرام منی گذاشتند  .   

احادیث بخاری را از بر داشت     و همواره در کنار بخاری در زمستان می نشست. عصایی  قامتش 

را استوار می داشت   و  عصای خود را بسیار دوست داشت  .   وقتی می نشست، آن را در پایین پایش 



نامش را خودت بگذار

7

می گذاشت و منی خواست از نظرش دور باشد  .   

دنیای دین و سنت در دست ارواح و اجنه می چرخید و بر گِرد دعا و عزا  .   

اخرج   ، برآ، اخرج   ، برا  .   .   . مردی را با چوب می زدند، به این باور که اجنه داخل وجودش شده 

است  .   اخرج   ، برآ!  .   .   . 

کتاب ها  بر  و    می پیچید    مسجد  در  بوی چرس  بود  .    کشیده  را  فقیری  بتۀ  مرد  درحالی که 

می نشست. برگ به برگ، واژه به واژه، کتاب ها خمیازه می کشیدند و مال لعنت می فرستاد بر اجنه 

و بسم الله می گفت: بسم الله رد بال، بسم الله رد بال   و بسم الله رس بال.   .   .      . 

باد بر پنجره می زد  .   چراغ خانۀ ما جان می کَند  .   من چشم به تصاویر و تصاویری که از در و دیوار 

خانۀ ما می بارید  . 

آدم ها و منت ها از پنجرۀ قاب تلویزیون خانۀ ما می بارید  .   جام جهان مناست این لعنتی! چشمم 

را همه جا می برد  .   جای چشامنم را گرفته است  . 

دوباره کاغذهای گُم شده ام را می پامل  .   کاغذهای خط خورده را باد برده است  .   باز هم به فکر 

کاغذ دیگر و منت دیگر می افتم  : 

»استبداد شاخ و دم ندارد  .«، زیر لب می گویی  .   آن قدر آهسته و آرام که دیوارها نشنوند  .   دیوارها 

این جا موش دارند و موش ها گوش  .   چشمت به شب نامه می خورد و می خوانی:    »در سنگر اعتصاب، 

برب انقالب خفته است«، شب نامه، بوی خاصی می دهد  .   بوی خون، بوی امید، بوی درد، بوی واژه 

و متنی که در برابر چشامنت می ایستد  .   ترکیب و صمیمیت واژه ها ترا در برابر منت بر می انگیزد  .   

موی بر اندامت راست می کند  .   تا آن روز چنین متنی نخوانده بودی  .   متنی به استواری یک عشق و 

صالبت یک روحِ عاصی، می خواستی بدانی که این منت از آن کی است؟ کدامین دست به این ژرفا، 

شور، عشق و زیبایی می نویسد؟

از اتاقت می برآیی و از دهلیز می گذری به دست چپ  ؛   شب نامه ها را قایم می کنی در البه الی 

لباس ها و کاالها  .      بر می گردی دوباره به اتاقت  .   »پنج اثر نظامی و اصول مخفی کاری« به چشمت 

می خورد  .   کنار دستت می گذاری و صندوق کتاب را می گشایی و کتاب های دیگر را ورق می زنی که 
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بوی خون می دهند؛ زردهای رسخ، 9 تفسیر؛ بار دیگر صندوق را می بندی و کتاب های چاپ مسکو 

را بر روی صندوق می گذاری  .   رسخی این کتاب ها چه قدر عاشقانه است، این را می گویی و سویچ 

رادیو رامی زنی:    انقالب حامسۀ شکست ناپذیر است  .   .   . صدای گوینده در اتاقی به اندازۀ تابوتت 

می پیچد  .   انقالب، انقالب     .   .   .  .

با خود می گویی:    چه قدر مضحک است دنیایی که یک گوینده داشته باشد!

از پنجرۀ اتاق بیرون را ورانداز می کنی  .   آفتاب بر نیمۀ آسامن می درخشد  .   ساعت دو، قرار 

داری  .   قرار مالقات، مرتصِد امنیت خانه ات می باشی  .   پاره یی از ورق پاره ها و جزوات را با خود 

می گیری  .   یکه راست به سوی کنارآب می روی  .   از میان باغچۀ خانه می گذری  .   درِکنارآب را می بندی  .   

به دستک ها نظر می اندازی تا جایی برای ورق پاره ها بیابی و ورق پاره ها را دفن کنی  . 

گاهی منت خطر ناک تر از نارنجک می شود، دیکتاتور از پرسش می ترسد، از دیالوگ و گفت وگو 

و  دین  جزمیت  از  دیکتاتور  می برد  .    لذت  دیگران  حذف  و  هژمونی  از  دیکتاتور  دارد  .    هراس 

ایدیولوژی ها بهره می برد  . 

زنِگ َدر به صدا در می آید  .   بهمن پشت َدر ایستاده است  .   مرتصد چهار سو و شش جهتش 

است  .   صدای زنگ، سکوِت خانه را می شکند  .   بهمن پشت َدر ایستاده است  .   بهمن زیر لب می گوید:    

مرگ در یک قدمی ما است  .   مرگ در هر قدمی ما است  .   باید هوشیار بود  .   هوشیارتر از هر مأمور 

استخبارات  .   مأمور استخباراتی که در متامی این کوچه و پس کوچه ها جا خوش کرده است و حتا 

منی توانی با نانوایان و دالکان هم درد دل کنی  .   این جا همه گی سخن چین شده اند     .   اگر می خواهی، 

مبارزه کنی، باید زنده باشی و گربۀ هفت جان باشی   ، عزراییل را هم باید بازی بدهی  .   این جا عزراییل 

را هم باید بازی داد  .   در واقع این جنگ اطالعات است  .   زردهای رسخ هم به این باور اند:    اگر از 

موقعیت خودت و دشمن آگاهی داشته باشی، صد بار بجنگی، هرگز شکست منی خوری، اجلت هم 

در دست سازمان اطالعاتی می باشد و این به این معناست که بر رس شمشیر دوَدم راه بروی، زرنگی 

از این دست، ضامن بقای یک تشکیالت و سازمان سیاسی ا ست  . 

زنگ خانه، خلوت و سکوتت را می شکند  .   بهمن پشت َدر ایستاده است  .   چهار سو و شش 

جهتش را می بیند، می ترسد کسی تعقیبش نکرده باشد  .   می روی و َدر را می گشایی  .   از تعجب شاخ 
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در می آوری  .   بهمن را می بینی با قیافۀ کامالً عوضی  ؛   دستار سیاه بر رس و چپن سبز روشن بر تن، 

پرسش هایی در ذهنت شکل می گیرد  .   . .

پس از سالم و سالم همراه با بهمن به سوی سالون می روی   ؛ بهمن می پرسد:    الال نیامده؟ 

می گویی در همین نزدیکی هاست؛ صدای زنگ خانه به صدا در می آید  .   بر می گردی به سوی َدر، الال 

را می بینی که تُکریی در دست دارد  .   تُکری انگور، چشمت برق می زند و می گویی، خوش آمدی، الال! 

الال می گوید:    جانت جور وطندار گُل، کتاب هم برایت آورده ام. کو؟ کجاست؟ دردت را به قراری 

بخور، الال می گوید:      داخل سالون می شوی  .   پس از احوال پرسی، پدرم را می بینی که داخل سالون 

می شود، هنوز یونیفورمش را بر تن دارد  .   بر روی شانه هایش یک کرج و سه ستاره می درخشد  .   

چشمش به قیافۀ بهمن می خورد به شوخی می پرسد:    تازه از شاملی آمدید؟ بهمن رنگش می پرد، 

بی اختیار، آری، آری می گوید  .   پدرم می گوید:    »خوب، خوب، بسیار خوب  .« و بعد چشمش به سبد 

انگور می خورَد و می گوید:    مزاحم منی شوم، شام کارتان را کنید  . 

الال رُخ به برادر کوچکم می کند:    او جوان، بگیر این سبد را! او کاکه جوان، بگیر این سبد را  .   

کتاب ها را از تۀ تکری بر می دارد  .   برادرم می خندد  .   می فهمید که این کتاب هایی که است؟ از یک 

خانۀ تیمی است که خطر تهدیدش می کرد، کالن خطر بود، یک خیرات رس کُل ما گشته  .   

پس از گزارش مفصل سازمان و دست آوردهایش، بهمن روی به من می کند و می گوید:    اندیوال، 

می خواهم پیرامون برنامۀ آموزشی سازمان نکات نظر شام را بدانم:    »دو تاکتیک سوسیال دموکراسی« 

که بر کف دستت می باشد به آن اشاره می کنی و می گویی:    چرا این کتاب را ما در برنامۀ آموزشی 

خود نداریم  .   درحالی که »دولت انقالب« را داریم »چه باید کرد« را داریم  .   .   .   درس هایی از کمون 

پاریس را داریم؛ اما مانیفست حزب کمونیست را کم تر می خوانیم، »رسمایه« و آثار فلسفی کارل 

مارکس را اصالً هیچ! من مخالف دسته بندی و گزینش ها نیستم  .   به باور من:    این کتاب ها اگر از 

یک سو بر می گردد به تیوری و نظریه های عمومی مارکسیزم، از سویی بازتابده تجارب انقالبی این 

چند کشوری است که در آن ها انقالب به پیروزی رسیده است  .   هر یک از بزرگان این تفکر و اندیشه، 

آن را در چارچوب منت ها و آثار مّدون کرده اند  .   اگر می خواهیم که از تجارب انقالبی این کشور ها 

استفاده کنیم، بایست متامی آثار این بزرگان را نه تنها بخوانیم، بل   ، این آثار را بایست با دید انتقادی 

خواند  .   گوهر اندیشه های مارکس در هامن رویکرد انتقادی اش بوده و می باشد  .   کارل مارکس هر 



10

لحظه خود را و دیدگاه خود را در پراکتیک انقالبی تصحیح می کند  .   منونۀ زندۀ آن   ، هامن »کمون 

پاریس« و درس هایی که مارکس در دو زمان متفاوت از آن می گیرد  .   در غیر آن، این رویکرد با نگرش 

و رویکرد انتقادی و بنیادی ما در تخالف است و هامن یک اشارۀ کارل مارکس کافی ا ست     . 

درست به هامن صورتی که مارکس دربارۀ مارکسیست های دهۀ هفتاد )سدۀ نوزدهم( فرانسه 

گفته بود که:    »آن چه که می دانم این است که من مارکسیست نیستم  .«   

با این دیدگاه:    مارکسیست های افغان   ، چارتیست ها استند و یا جارچیست ها، یک باره الال رو 

به من می کند و می گوید:    بیادر، چه کنیم؟ آخر زمان شده، کاکه گی هم منانده، تنها یک برکت اس، 

تا نام آغا صاحب را می خواهد بگیرد، زبانش بند میشه، آغا غا  . .  .   صاحب، آغا غا غا صاحب  ..   . آغا 

صاحب سه بار تکرار می کند  . 

از پنجره به بیرون نگاه می کنی  .   مرتصِد امنیت خانه و دوستانت می باشی  .   مسوولیت هر نوع 

رویداد امنیتی به دوش خودت خواهد بود  .   تو باید یک آدم و در چندجا باشی  ؛   هم در جلسه، هم 

در دم َدر و هم در باالی بام و ناظر اطرافت و هم رس کوچه و وسط کوچه و آخر کوچه تو باید 

همه  جا باشی در خود، در بیرون از خود و در اطراف خود  ،   باید همه جا باشی و هیچ جا نباشی با 

حس و حواست با عقل و هوشت، با درک و تجربه ات  .

ساعت دیواری چهار بار می نوازد  .   تو می مانی و کتاب ها  .   از خود می پرسی:    کتاب ها را کجا باید 

قایم کرد؟ به فکر پیپ خالی روغن می شوی و تهکاوی  .   کتاب ها را در بوجی می اندازی و رسش را 

می بندی و بعداً در بین پیپ خالی روغن چهار سیره جا به جا می کنی  .   به حویلی نظر می اندازی، 

چشمت به مادرت می خورد  . 

باز چی می کنی بچیم؟

چیزی نی!

َد دستت چه اس؟

هیچ!

کتاب هایم 

چرا می پرسی؟
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خو، خو  .   .   .   .   .   . 

هان مادر

نگرانی عجیبی را در چشامنش می خوانی  .   پوست رویش چین می خورد  .   ابروهایش می شکند، 

مادرم به ساالری می ماند که از جنگ هزیمت کرده باشد  .   مادرم نه مدرسه خوانده بود و نه مکتب، 

حس عجیب مراقبت داشت، حس خارق العاده یی در درک اطراف خود  .   برای من، مادرم پولیس 

مخفِی بود که از درون مرا مراقبت می کرد  . 

وقتی از مادرم دور شدم و مطمین شدم که دیگر مراقب من نیست، از زینه ها پایین رفتم  .   به 

دست چپ پیچیدم  .     رسم را خم کردم و به تهکاو داخل شدم  .   کمی دریچۀ تهکاو را باز گذاشتم تا در 

روشنی آن، کتاب ها را دفن کنم  .   با بیل چه یی زمین تهکاو را شگافتم به اندازۀ کمرت از یک مرت  .   پیپ 

را گذاشتم  .   خاک و خاشاک باالیش ریختم و در پایان به روی آن کاه ریختم که هم رنگ سطح تهکاو 

شود و کم ترین توجه کسی را برنینگیزد  . 

می خواستم از تهکاو   برآیم.   چشمم به تخم های مرغ خورد  .   در فاصلۀ کمی از گورستان کتاب ها، 

سپیدی تخم ها می درخشد  .   از دیدن سپیدی تخم ها چشمم برق می زند و دمل می درخشد  .   با خود 

می گویم که شاید تخم های دو زردی باشد  .   با خود می گویم، حتامً مادرم چند لحظه بعد می آید و 

از دیدن این تخم ها خوشحال خواهد شد  . 

تهکاو در تاریکی به گورستانی می ماند که شمعی بر آن افروخته باشی  .   ستون نوری که از دریچه 

داخل تهکاوی می شود، حالت این شمع را دارد  .   از تهکاو می برآیم و دریچه را می بندم  . 

می خواهم رمانی بنویسم برای مخاطب  .   مخاطبی که به ط باشد یا به ت، فرق منی کند  .   این 

مخاطب از کجا باشد و در کجا باشد هیچ فرقی منی کند  .   برای من، هویت، جنسیت، و طرز نگاهش 

به این دنیا هم چیز مهمی نیست  .   حتا اگر آدم های طبقۀ هفتم یا هشتم دوزخ دانته باشد  . 

منی دانم از کجا آغاز کنم؟ این قدر می دانم که آغاز هر کار دشوار است  .   اگر در صفحۀ نخست 

تنها یک کلمه بنویسم، پدر؟ در صفحۀ دوم، لعنت!، مخاطب دلگیر می شود و روی از خواندن این 

رمان بر می دارد  .   تصور می کند که من مخاطب و خواننده را توهین کرده ام  . 

بهرت است، بنویسم:    در سال 1850 در والیت کابل آموزگاری زنده گی می کرد که سالیان دراز عمر 
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خود را رصف تعلیم و تربیت کودکان کرده بود  .   رس انجام، ضعف پیری و ناتوانی او را ناگزیر ساخت 

که به منظور امرار معاش و گذراندن زنده گی تغییر شغل دهد  .   لذا در صدد بر آمد که نویسنده 

شود و رمانی بنویسد  . 

در صورتی که خواننده بداند که نویسندۀ این رمان حرفه یی نیست و از روی اجبار و برای نفقۀ 

عیالش این رمان را نوشته است، به هیچ صورت عالقه به خواندن این رمان منی گیرد  . 

از همه بهرت این است که از آغاز ماجرا آغار کنم:    گورستاِن خاموش، در زیر مهتاِب چارده شبه 

آرمیده بود  .   به نظر می رسید که مهی ـ همرنگ نوِر ماه ـ همه جا را فرا گرفته است  .   قربها، مثل 

آدم های خسته به خواب رفته، کنار هم دراز کشیده  بودند  . 

با این آغاز خواننده دست از خواندن رمان بر می دارد  .   هوای این همه ترور، مرگ و میر، همه 

را از فضای مرگ متنفر ساخته است و خواننده می خواهد از زنده گی، عشق و تالش بخواند و زبان 

زنده، زبانی که با هیچ قلنبه و سلنبه یی   ، میانۀ خوبی ندارد  .   

عرص بود و سایۀ برخاسته از کوه، خانه های کج، معوج و غم انگیز دهمزنگ را آرام آرام در دل 

تاریکی فرو برد  .   شیر پاتک که پیشاپیش دو دوست خود در رس باالیی کوچۀ محبس نفس زنان گام 

بر می داشت، بغل سنگی ایستاد، دست ها را به کمر زد و خطاب به دوستش گفت:   

الال ستار! دادا، خی روغن زرد خورده، در دامنۀ کوه   ، این طور گام بر می دارد که تو گویی در 

کمپنی، پُشت پنج پارچه آزاد شده می دود  . 

ما همه در درون خود هیتلرهای خود را داریم  .   چه قدر مشابه با همیم  .   گاهی هیتلریم گاهی 

گاندی، گاهی بابه نانک و گاهی مال عمر  .   شاید ما همۀ این ها هستیم  .   دیگر منی توان آدم ها را سیاه 

و سپید، خوب و بد، مرد و زن و حتا قهرمان خلق کرد  .   قهرمانان به افسانه ها پیوسته اند  .   قهرمانان به 

دنیای اتوپیایی تبعید شده اند  .   در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه و آن جایی که پنلوپه و تهمینه کفن های 

افسانوی می دوزند  . 

می خواهم بنویسم و ثابت کنم که من هنوز زنده هستم، حس دارم، عاطفه دارم، گوشت و 

پوستم با دیگر حیوانات قرن بیست ویکمی فرق دارد و وحشی تر از آن ها نیستم  .   آدمِک پشت 

ویرتین ها یا ربات های هوش مند نیستم  .   هرچند می دانم که پشت متام روابط امروزینۀ ما هیوالی 
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غریزۀ قدرت، پول و شهرت سنگر گرفته است و سنگر آزادی و عدالت به مانند کف دستان من خالی 

خالی ست  . 

باز هم منی دانم چه  بنویسم و چه گونه بنویسم:    جنگ و صلح را تولستوی نوشت، کلامت را 

سارتر، مسخ را کافکا، پیرمرد و دریا را همینگوی و صد سال تنهایی را مارکز، به نام گُل رسخ را امرب 

اکو، کوری را ساراماگو   ، بوف کور را هدایت   ، کوچۀ ما را اکرم عثامن و گلنار و آیینه را رهنورد زریاب  .   

وقتی از سالون می برآیی و می پیچی به دست چپ، قفسۀ کتاب ها را می بینی:    یسنا، تورات، 

قرآن در یک ردیف و در ردیف دیگر:    رسخ و سیاه   ، بیگانه و محاکمه     .  .  . رمان های قدیم و رمان های 

جدید، در واقع ما راویانی بیش نیستیم  .   این روایت، شاید یکی از بهرتین فرم های نوشنت باشد و یا 

حادثه یی در زبان، توأمان با حس و تجربۀ شخصی و یا شاید هامن خلق دنیای ممکن که تنوع خاطر 

را بر می تابد، تنوعی که ما در پنهان کردن آن مهارت خاصی داریم  .   دنیای عاشقانه ها، روایت های 

دست نخورده، پنهان کردن دنیایی که برای حفظ وقار ما بسیار مهم است  .   آن قدر مهم که حتا به 

روی خود هم منی آوریم  . 

در جایی خوانده ام که برای نوشنت تنها استعداد و ذوق ذاتی کفایت منی کند  .   نوشنت هامن 

شهادت مؤلف است در منت، شهادتی که منت را رنگین می کند در برابر چشامن خواننده  .   یا شاید، 

نوشنت هامن پنهان کردن باشد به قصد گفنت  . 

در زیر پلی سنگر گرفته اند، مردانی که دستان خود را مشت کرده اند در برابر توفان     .   باد 

همچنان به پنجره می زند  .   فراموش کردم چه می خواستم؟ راستی می خواستم، رمانی بنویسم  .   بخت 

خود را می آزمایم در این نا کجا آباد  .   شاید، بخت با من یاری کند و رمانم روزی به قفسه های 

کتاب فروشی ها برسد و به دست مخاطبی که زبانم را منی داند  . 

دیروز وقتی با زن همسایه روبه رو شدم در برابر فروشگاه نزدیک خانۀ ما، پس از سالم و تعارف، 

پرسید؟ شام شاعر هستید؟ گفتم:    آری  .   این روزها می خواهم رمانی بنویسم در چند پرده و در چند 

روایت  ؛   روایتی از سوی من  ، روایتی از سوی شخص دوم و روایتی از سوی هر دوی ما  .   یک رمان از 

سه منظر نوشته و خوانده خواهد شد  .

پرسیدم:    داستان می خوانی؟ گفت:    داستان، داستان  ،   منظورتان هامن رمان است؟ گفتم:    بلی  !   
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گفت:    آری، می خواندم؛ اما این روزها حوصله و وقتش را ندارم  .   پیش از ازدواج داشتم و می خواندم  . 

یک تلویزیون داشتیم و چند خواهر و برادر بودیم  .   تلویزیون در انحصار برادرانم بود  .   من مجبور 

بودم که کتاب بخوانم  .      

 کدام کتاب را می خواندی؟ کمیدی، دراماتیک، پولیسی؟ اکرثاً رمان های دراماتیک می خواندم     . 

پس از ازدواج، دیگر آن حس و هوا وجود ندارد  .   باید محدود شوی در یک مرد، در یک درد در یک 

گرد  .   آن قدر محدود شوی که دیگر دست ها و قلبت مال خودت نباشد  .   ازدواج هامن قباله یی ست 

که هستی ات را محدود می کند در هامن یک حس خاص  .   درحالی که کیست هامن مردی و حتا زنی 

که پیش از عروسی و پس از عروسی چشم و دلش به جایی نرفته باشد؟

این همه تصاویر دیوانه ام کرده است  .   از َدر و دیوار خانۀ ما تصویر می بارد، از رساپای فروشگاه ها 

و خیابان ها  .   در چراغ قرمز فرمان ایست می دهند  .   همه جا این نشانه هاست که خط و فرمان 

می دهند  .   

از کجا آمده ای؟ از افسانۀ خلقت، از آدم و حوا  .   ما همه پراکنده ایم در روی زمین، پراکنده گی 

و عدم انسجام این واژه هاست که رمان می شود و روایت  .   روایت هامن آدم و حوا   ، تبعیدی خدا و 

خدایی که زمین را به قابیل داد و ما تبعیدی خدایان زمینیم  . 

زنگ خانه به صدا درآمد  .   برایم غافل گیرکننده بود؛ با کسی قرار نگداشته بودم  .   با خود گفتم 

این کی است که در این وقِت روز و در این فرصت توفانی؟ َدر را که گشودم، چشمم به چشامن 

دو خانم افتاد  .   چشامن شان می درخشید به مانند فیروزه   و عقیق؛ لبان شان رنگینی دیگر داشت  . 

خامنی که شال سیاهی بر گردن داشت، با مهربانی گفت:    می توانیم به خانه بیاییم؟ من در برابر آن 

مهر و لطف شان تسلیم شدم و با تعارف گفتم؛ چرا نی؟

وقتی که نشستند  .   بی درنگ کاغذپاره هایی را که در دست داشتند  ، برایم دادند  ؛   گفتند:    می توانید 

بخوانید؟ من با صدای بلند خواندم:    قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایۀ خود شهادت دروغ 

مده، به خانۀ همسایۀ خود طمع نورز و به زن همسایه ات و غالم و کنیزش و کارش و االغش و به 

هیچ چیزی که از همسایۀ تو باشد، طمع مکن  .   والسالم  . 

پس از خواندن این منت، پدر بزرگم را در کنار این دو خانم دیدم که با عصایش چه قدر موسایی 
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می مناید  .   پس از بگو مگوهای کوتاهی به پا ایستادند و از من اجازه خواستند که می خواهند بروند  . 

تا دست به قلم می بری، تصاویر و منت ها بر رس و رویت می بارد  . 

واژه یی که بیابی و هرگز منی یابی  .   هواپیامیی که از بارسلونا به قصد دوسلدورف در حرکت 

بود، بر فراز کوه آلپ در فرانسه سقوط کرد و متامی مسافران و خدمۀ هواپیام، از جمله شانزده 

دانش آموز آملانی که از سفر آموزشی در اسپانیا به کشورشان باز می گشتند، جان باختند  . 

مادری در انتظار فرزندش، پدری در انتظار دخرتش، پرسی در انتظار مادرش، همرسی در انتظار 

همرسش، خانواده یی در انتظار خانواده یی و دانشجویانی در انتظار هم صنفان شان، شهری در انتظار 

شهروندانش، رسزمینی در انتظار فرزندانش و قاره و زمینی در انتظار انسانش  .

 پاره های تنم را در دامنه های کوه آلپ دیدم که در آن دیگر نه از فرم ظاهری من نشانی مانده 

و نه از القابی که با خود حمل می کردم؛ آملانی، اسپانیایی   ، امریکایی   ، ارساییلی، ایرانی، افغانستانی 

و   ...

 با خود گفتم، باید بر گردم  .   هنوز رمانم نانوشته مانده، دخرتم سالگره دارد و پرسم می خواهد 

عروسی کند و همرسم نان شب را آماده کرده است  .   حتامً باید برگردم، حتامً باید برگردم  . 

رساپایم را هیجان گرفته بود و ترس، کابوس متام وجودم را از من گرفته است  .   حتامً باید تکه های 

تنم را جمع کنم و برگردم حتامً، حتامً  . این بار اگر برگشتم، رمان را به گونۀ دیگری خواهم نوشت، 

این بار اگر برگشتم. در همین دغدغه بودم که باید برگردم  .   تیرت های روزنامه ها و تلویزیون ها از شامر 

کشته  شده گان یاد می کرد و ُسوک بزرگ  .   برای من خنده دار بود  .   هنوز منی دانند که من زنده ام  .

با کوله باری سوار قطار می شوم به قصد دوسلدورف  .   در یک کابین دو زن و سه مرد نشسته اند، 

همراه با من  .   ما شش نفر می شویم  .   زنی میان سال که شال سیاهی بر گردن دارد؛ می گوید:    این 

هواپیامی لعنتی جاِن 150 نفر را گرفت. من از هواپیام نفرت پیدا کرده ام  .   جان یک صد و پنجاه نفر  ،   

به نظر من باید این هواپیام در اثر خرابی هوا سقوط کرده باشد  .   در مسافرتی که داشته ام، این خطر 

خرابی هوا را من با متام حس و عقلم درک کرده ام  .   هواپیام در برابر باد و توفان، سبک می شود، مثل 

پر کاه  ، به ویژه در کوهستان ها این خطر چند برابر می شود  .
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در کنار من، مرد پیری نشسته بود   با قلمی که در دست داشت، بازی می کرد  .   با صدای گرفته 

گفت:    جعبۀ سیاه به دست آمده است، نخستین تحقیقات نشان می دهد، معاون خلبان عامل اصلی 

سقوط هواپیام است  .   روایت است که خلبان هواپیام در یک لحظۀ کوتاهی که اتاق پرواز را ترک 

می کند، دیگر هرگز منی تواند داخل اتاق پرواز شود  .   به خاطری که معاون خلبان َدر ورودی را باز 

منی کند و خلبان در پشت َدر اتاق پرواز می ماند  . 

مردی که قلم در دست دارد و با قلم بازی می کند، می گوید:    به منت روزنامه ها باید اعتامد کرد؛ 

خاصتاً به منت روزنامه های مجانی  . 

تو که اصالً اهل روزنامه نیستی، از کجا می دانی که رویدادها چه گونه بوده اند؟ به صحت و 

سقم رویدادها چه گونه دست می یابی     .   تو که اهل بدبینی و شک هستی و اهل بی باوری     .   شاید 

تو فکر کنی همۀ این گزارش ها گونه یی از کاله گذاری بر رس مخاطب است و فریب خواننده  .   من 

یک باره میان گپ هایش پریدم  .   می خواستم بگویم که من آن جا بودم  .   من از هواپیام آمده ام  .   من 

به چشم رس دیده ام که چه اتفاقی رُخ داده است  .   من که اهل فریب و ریا هم نیستم  .   در بدل 

گفته هایم از کسی پول هم منی گیرم  .   اگر روز نامه نگار می بودم، حتامً از نارش پول می گرفتم  . 

به چشم رسم دیدم  .   همه آرام بودند، آرامش پیش از توفان را هم نداشت  .   من در کنار پنجرۀ 

هواپیام نشسته بودم  .   پهلوی چپم، دخرت جوانی با چشامن درشت سیاه، گیسوانی تاب در تاب، از 

چشامنش شالم عربی را خواندم  .   پهلوی دخرت جوان، کسی به فارسی برایم سالم داد  ، بعد خود را روز 

نامه نگار معرفی کرد  .   پیش رویم چند پیرمرد به آملانی گپ می زدند و در کنارشان پرس بچۀ نوجوانی 

بود که در پیراهن تنش پرچم امریکا را می دیدی  . 

مهامن دار هواپیام با لبخندی از میان ما گذشت  .   با قامت بلندباال، گیسوان طالیی، وقتی به 

سویش دیدم سپیدی دندان هایش منظرۀ گیرایی به لبان یاقوتی اش بخشیده بود  . 

این دروغ محض است، هیچ کس از جای خود شور نخورده بود  .   از مسافران تا مهامن دار هواپیام 

و هر دو خلبان، همه گان رس جای شان بودند و هواپیام سقوط کرد  .   حال هر یک ما از موقعیت 

خود و منافع ما، این سقوط را توجیه می کنیم  .   زبان جعبۀ سیاه هم در اختیار ما است  .   این انسان ها 

چه قدر برای یکدیگر دروغ می گویند  . 
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خودم به چشم رس دیدم، هواپیام سقوط کرد  .   من هامن جا بودم  .   می خواهم راز معامی سقوط 

هواپیام را با خانواده و دوستان بگویم  .   وقتی به خانه برگشتم، وقتی به خانه بر گشتم، برای خانواده 

و دوستانم معامی سقوطش را افشا خواهم کرد  . 

روزنامۀ آملانی بیلد، جزییات بیشرتی از بیست دقیقۀ آخر مکاملات صورت گرفته پیش از سقوط 

هواپیامی ایرباس ای 320 رشکت هواپیامیی جرمن وینگز، منترش کرده است  .   

بنابراین، گزارشی که از مکاملات ضبط شده در جعبۀ سیاه این هواپیام به دست آمده، خلبان 

این هواپیام درحالی که به در کابین می کوبیده به همکارش، آندره آس لوبیتس، می گفته:    این در 

لعنتی را باز کن!

او همچنین با یک شی فلزی که احتامالً یک ترب بوده تالش کرده تا در را باز کند؛ اما سپس 

صدای شیون و فریاد مسافران شنیده می شود و هواپیامی حامل 150 مسافر و خدمه به کوه برخورد 

می کند  .    

آخرین گزارش ها از جست وجو در آپارمتان این معاون خلبان آملانی، از کشف داروهای ضد 

افرسده گی حکایت دارد و این که او به دلیل نگرانی از آیندۀ شغلی اش دچار اختالالت روانی 

بوده است  . 

با این حال، یک منبع پولیس در فرانسه اظهار داشته که مشکل فنی را نیز نباید از نظر دور 

داشت  .    

جعبۀ سیاه دوم این هواپیام که روز سه شنبه سقوط کرد هنوز پیدا نشده است  .   

راز ۸ دقیقه سکوت تا سقوط در کابین خلبان هواپیامی ایرباس آملانی

)Entekhab  . ir(    :پایگاه خربی تحلیلی انتخاب

سکوت ۸ دقیقه یی خلبانی که هواپیامیش در حال شیرجه به سمت زمین بوده و له شدن جعبۀ 

سیاهی که برای فشارهای خیلی باال طراحی شده، سواالت بسیاری در ذهن کارشناسان هوانوردی و 

خانواده های جان باخته گان ایرباس ۳۲۰ ایجاد کرده است  . 
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سقوط هواپیامی خطوط هوایی »جرمن وینگز« که به کشته شدن 148 مسافر از جمله 2 

خربنگار ایرانی منجر شد، نقطۀ تاریکی دارد و آن بی خربی از علت سقوط و علت عجیب سکوت 

خلبان در هشت دقیقۀ سقوط به سمت زمین است  . 

هواپیامی سانحه دیده، 24 سال در خدمت خطوط هوایی آملان بوده که البته مقامات رشکت 

جرمن وینگز که برَند ارزان رشکت لوفتانزا محسوب می شود، ارصار دارند که با تعویض به موقع 

قطعات، هواپیام در وضعیت مناسبی بوده است  .   با این ارصار مستدل آملانی ها، نگاه ها از احتامل 

سقوط هواپیام به دلیل فرسوده گی قطعات دور شد و نگاه ها به سوی 8 دقیقه سکوت رفت  . 

زمان سکوت دقایقی پس از ساعت :10   30 به وقت محلی است که هواپیام در ارتفاع 38 هزار 

پایی، همه ارتباط های خود با برج مراقبت را برای هشت دقیقه قطع می کند و با شیبی تند به سمت 

زمین شیرجه می رود  . 

دقایقی طول می کشد تا این شیرجه به برخورد با کوه های آلپ منجر می شود  . 

بر اساس قوانین یاتا، خلبانان به هنگام بروز هرگونه مشکل از جمله هواپیام ربایی و یا نقص 

فنی، پیام اضطرار می فرستند که سیگنال این پیغام، همه برج های مراقبت موجود در اطراف محل 

پرواز را به حالت آماده باش در می آورد  . 

خلبان خطوط هوایی جرمن وینگز اما در 8 دقیقۀ سقوط هیچ پیغام صوتی و یا پیام اضطراری 

مخابره نکرده که همین موضوع، گامنه زنی ها را در خصوص وقایع غیرمعمول صورت گرفته در کابین 

خلبان، تقویت می کند  . 

تصویرها از َدر و دیوار خانه می بارد    و تصویرها برای من، تو و ما فکر می کند  .   تصویرها من 

شده است تصویرها تو شده و تصویرها ما شده است  . 

هنوز که هنور است     . طرح هیچ رمانی در فکرم خطور منی کند  .   تصویرها جای همه چیز را 

گرفته اند، جای رمان، جای تفکر و اندیشه، جای من، جای تو و جای دیوار و  ..  .

هر چند می دانم که رمان از کلامت ساخته می شود به اضافۀ سارتر  .   نقاشی و سینام از تصویر، 

گاهی از خود پرسیده اید که سینام که هرن هفتم است، چه گونه جای رمان را می گیرد؟ ناگفته 
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پیداست که مواد اولیۀ سینام هامن رمان و بعداً فیلم نامه است؛ اما، شاید هیچ گاه جای رمان را 

نگیرد  . 

سینام که می رفتم، به جای هامن قهرمان و شخصیت مرکزی فیلم قرار می گرفتم  .   به جای او 

نفس می کشیدم، می جنگیدم، آواز می خواندم، عشق می ورزیدم، کینه می ورزیدم  ، حسود می شدم  ، 

پیروز و فاتح می شدم ،   لباس تن او را در بر می کردم  ،   لب، چشم، ابرو، مو و رو و اندامش را به عاریت 

می گرفتم   ، معاشقه می کردم؛ فداکاری می کردم و همواره در پی معشوقه دست از پا خطا می کردم 

و از دیدن خود در آغوش او لذت می بردم  .

در هامن سه ساعت متاشای فیلم، شخصیت ها سیاه و سپید می ماندند  .   سیاه، سیاه، سپید، سپید، 

قهرمان، قهرمان و ضد قهرمان، ضد قهرمان  .   کنون که نه رستمی است و نه آشیلی، قهرمان در یک 

چشم به هم زدن و یک اتفاق ضد قهرمان می شود و ضد قهرمان در یک تصادف دیگر شخصیت 

مرکزی و قهرمان  .   به همین ترتیب، ارزش ها به ضد ارزش ها جا خالی می کنند و ضد ارزش ها به ضد 

ارزش های دیگر  . 

یادت نیست که چه گونه در یک تصادف خونم را ریختند و جسدم را آتش زدند؟ تصویرم را 

در مبایلت جاودانه کردی در جایگاه یک فاتح و در جایگاه یک قهرمان، بزرگی خدا را در کشنت و 

سوختاندن من ثابت کردی  .   قهرمانان امروز در یک کشتار دسته جمعی می توانند، قهرمان مبانند و یا 

به جای خدا در فواره های خون من و تو شکوِه یک دین و باور را جشن  بگیرند  . 

هنوز هم هامن تعویذ را در دست و به جادوی کالم باور دارم  .   مهم نیست به عربی باشد، عربی 

و یا پارسی  .   به یاد دارم که پدرم همواره می گفت:    ُحرمت کاغد و نان را هیچ گاه از یاد نرب  .   همۀ این 

نشانه ها تعویذ است  .   قرار دو چریک در زیر درختی، وعدۀ عاشق و معشوقی در ایستگاه رسویسی  .   

حتا خواب ها و رؤیاهای ما در نشانه ها و تعویذها رقم می خورد  . 

تعویذ، هامن واژه است و کالم  .   در نبود تعویذ، هستی ما از معنا و منت تهی می شود  . 

در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود  . 

برای این که خواننده از خواندن این رمان لذت بربد، یک بانوی عاشق را وارد این رمان می سازم 

و شیرازۀ روایت را به دست این بانو می دهم  .   اگر پرسوناژ مرکزی اش یک پیرمرد می بود، حتامً پیرمرد 
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و دریا به یادت می آمد  .   اصالً روایت، نفس رمان را می سازد  .   در کنار روایت داستانی، ما روایت 

تاریخی داریم که زمان و مکان در آن مهم است  .   در روایت حکایت، پیام بسیار مهم است و نتیجه     .   

درحالی که در روایت داستانی این موقعیت و شخصیت است که جان مطلب است  .   هرچند آدم ها 

قطعه قطعه شده اند  .   دیگر شخصیتی نیست که یک دست و یک پارچه باشد     .   تنها خودش باشد  .   

خودش است به اضافۀ چند من دیگر  .

و این است که مؤلف به جای مخاطب و مخاطب به جای مؤلف جا عوض می کند  .   جای 

هیچ کس در هیچ جا ثابت نیست  .   این واژه و منت است که من و تو را به بازی می گیرد  .   من و تو در 

ضمیر منفصل، در قواعد و بازی زبانی ست که ما می شویم  .

آه ! دیوانه شدم  .   کاش، تنهای تنها رؤیای تو بودم  . 

رؤیای دست نیافتنی، کسی آن را ملس منی کرد، منی بوسید و در آغوشش منی کشید  .   تنها رؤیا 

می بودم، رؤیای یک عشق  .   چرا برای من این حس آن قدر مهم است که سال های سال هرجا که 

هستم آن جا هست  .   درحالی که همه چیز امروز تاریخ مرصف دارد  .   یک روز، دو روز، هفته و ماه و 

حتا به سال منی کشد  .   در کنار این ها عشق های سینامیی داریم و تیاتری  . 

هیچ یادم منی رود، آن نخستین دیدار.

ای دل نادان

آرزو کیا هی

جست و جو کیا هی

چشامنم به جای اشک، شوکران می ریخت  .   تکان خوردم و حس کردم که دست هایم را بر دیوار 

سنگی حامم بسته اند و در زیر پاهایم رگه  های خون جاری ست  .   تالش کردم که سخرۀ لوکاد را بردارم 

و زیبایی خود را در زیر آن دفن کنم، ولی دست هایم با من همکاری نکردند  .   هق هقم در یک وزن 

نا آشنا باال و پایین می شد تا این که در زیر چادر سیاه انجمن مانند غزل های مرده، زمین گیر شدم  . 

از وقتی که گُم شدۀ خود را یافتم، یوسف خود را کسی که در چشامنش، اوجی از نیاز خود را 
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به متاشا نشستم و در احساس و عشقش، موجی از بی خودی و باخودی را در دریایی از توفاِن 

حوادث به تجربه گرفتم، برای بار نخست و نخستین بار، مرا با تپش های قلبی آشنا کرد که لحظه ها 

را عاشقانه می رسود و می نواخت، هامن بودکه دیگر هیچ گاه رهایم نکرد، در پیچاپیچ کابوس ها و 

رسگردانی ها به هم پیچیدیم و در هزارخانۀ خاک و خاکسرت با هم رقصیدیم  .   

این داستان، روایتی است از دنیای واقعی من و در واقع، دنیای واقعی ما، حتا واقعی تر از دنیای 

واقعی ما که صدها پرده بر آن سایه افگنده و صدها سایه برآن پرده انداخته است  .   از هزار و یک 

شب آن، که چه بر ما رفته و می رود، یک شب آن را کس منی داند و منی خواهد بداند  . 

این داستان، گشایش راز زنده گی ماست که باید گشوده می شد و یا به ُمهر خاموشی بسته 

می شد  .   هنوز ماه عسل مان را نیاغازیده بودیم که آدم های دیگر وارد دنیای ما شدند و دنیاهای 

دیگر وارد آدم های ما   ، دنیایی که تجربه و حوادث آن، واقعاً برای ما غافل گیر کننده بود؛ هم برای 

من و هم برای یوسف  .   

این شاید نخستین رمانی باشد که بیشرت از یک نویسنده دارد  . من به اضافۀ یوسف، یوسف به 

اضافۀ من، یک سیب و دو نیم. 

از خود متنفرم، بیزارم، بیزار، بیزار، همه گی تصور می کنند، زنی بدکاره ام؛ منی دانم در خوابم و 

یا بیدار.

جهانی که در بسرت سیاه آن تنها چراغ های رسخ چشمک می زند، پشت ویرتین ها و مردان در 

پله های مختلف این جهان در جست وجوی اطفای شهوت شان پرسه می زنند و همه چیز ما در جهان 

امروز حیثیت کاال را یافته است  . 

عشق، عاطفه و مهربانی روی دیگر این منایش است که محتوایش را از دست داده است  . در نزِد 

بسیاری ها، دامی گشته برای شکار آدم ها.

هرنمندان دیوارنویس می دانند که:    ما دیگر منی دانیم که هستیم  . 

من وجود دارم، اسمم فالنی است، در نیویارک زنده گی می کنم  .   نشانه ها حامالن معنا هستند  . 

اما امروزه این گونه »برچسب ها« مشکلی را حل منی کنند:    »من وجود دارم؛ اما نه اسمی دارم و 
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نه حرفی برای گفنت  .   چرا حرفی برای گفنت دارم  .   شب ها در نهان خانۀ ذهنم آن را زمزمه می کنم  ؛   برای 

خود برای تو و برای کسانی که گوش شنوایی ندارند  . 

حال به زنان آموخته می شود که خواهان همه چیز باشند تا میل و اشتیاق به هیچ چیز نداشته 

باشند  .   چه خواهش بی جایی؟ یا حتا به جایی، منی دانم؟ 

می دانی یوسف؟ بابر پرس کاکایم است، َسکۀ َسکه  .   آدِم بدی نیست، زمانی خواستگارم بود، 

بیست سال پیش  .   بیست سال از آن روز می گذرد  .   سال های بدی نبود، سال های بگیر و ببند  . 

کسانی زیادی می خواستند با من عروسی کنند و یا در پی زِن دلخواه خود بودند و به هرسو 

دست می انداختند  .   

یکش هم تو بودی، یادت هست؟ یوسف! میان آن همه خواستگارها، خود را گُم کر ده بودم، 

تنها به دنبال تو بودم  .   تو هم فرار کردی و فرار را بر قرار ترجیح دادی  . 

بگو، بگو یوسف، چه کنم؟ دمل می ترکد، منفجر می شوم، دیوانه می شوم  .   لعنت بر مه، لعنت بر 

ایمیل، لعنت بر تلفون، لعنت بر کمپیوتر!

باید پاسخ گوِی عالقه مندی بیست ساله، این همه آدم ها، این وارثین قابیل باشم؟     

 پاداش زن بودن همین است؟ چه گناِه نبخشیدنی از من رس زده که جربان کردنی نیست  .   گندم 

را که من تنها نخورده ام؟ می دانی، یوسف؟ 

پس از دو سال باز هم به کابل آمدم  .   دیدن مادرم، برادرم، خواهرم، اصالً دیدن تو، تو! دمل 

می لرزد، هنوز دمل پشتت می لرزد!

می فامی، یوسف! دگر همه اش بهانه است  .   تنها می خواهم تو را ببینم و رسم را روی شانه هایت 

بگذارم و تو برایم شعر بخوانی و قصه بگویی و من صدای قلبت را بشنوم  . 

لطفاً َمره رهنامیی کن، یوسف! اگر نی، دیوانه می شم! 

باورکن رؤیا! اگه َد امریکا، این آدمه مهامن منی کردی، شاید به این روز گرفتار منی شدی؟

چه بگویم؟ مه خو از اول گفتم، به هرکس و ناکس مهربان نباش  ، َد غِم شان می مانی. مه خو 
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گفتم اِی آدم از همو آدم های شله است که می شناسی شان و مشکالت ات را زیاد می کند. 

امروز کابل سال های 1360 نیست که در کوچه های تانک پوش روسی راه بروی و در خود 

بخندی     .   می دانی منظورم چیست؟ چه کنم که تصورش را نداشتم، آدمی با این تحصیل و مقام  . می 

فامی چه میگه! صدقۀ رساپایت شوم، حاال که تو را پیدا یافتم، خود را یافتم و گُم شدۀ خود را. ایله 

دادنی ات نیستم، رسم هم اگر ِبرَه. 

اگر پشتم نگردی، خودکشی می کنم و می نویسم به خاطر رؤیایم خوده کشته ام که بدنام شوی  .   

به زنم، به خانواده ام، به همه گی گفتم که تو ره دوست دارم و فدایت می شوم  .   بیست و چهار 

ساعت ایمیل پشت ایمیل، تلفون پشت تلفون، پیام پشت پیام دیوانه ام کرده، منی دانم چه تصور 

کرده است وچه تصویری از َمه دارد.

یوسف گناه بزرگی کرده ام که به این مصیبت گرفتار شدم  .   آیا، پاداش انسانیت همین اس؟

وقتی که از امریکا به َمه تلفون کرد که تنها هستی، گفتم بلی، گفت کار ات دارم و یک گِپ 

خاص برایت می گویم، گفتم بگو!

وقتی یک زن حرف کسی را بشنود، گناه کرده، گوش برای چیست؟ زبان برای چیست؟ انسان 

برای چیست؟

اگه َد امریکا ای َمردکه را مهامن منی کردم و به حرف دلش گوش منی دادم به چنین روزی شاید 

گرفتار منی شدم، باید چنین باشد؟ 

مه خو گفتم رؤیا که این مردها به صدها نیرنگ آشنا هستند  . نیت شان را بعد ها می فهمی! 

دیدی که در پایین آن عکس هایی سکس که برایت فرستاده بود، چه نوشته بود؟ پس یا پیش 

می گایمت، ایال دادنی ات نیستم تا نگایمت  .   مه صدقۀ همو سفیدی هایت شوم  . 

یوسف! می دانی؟ وقتی که َد امریکا به َمه زنگ زد و پرسید تنها هستی؟ گفتم تنها هستم  .   

گفت خوب هست که تنها هستی  .   گپ های زیادی دارم که باید برایت بگویم، از هامن وقتی که 

خواستگارت بودم، از هامن روز عاشقت شدم، همیشه به فکرم هستی، غرور تو، زیبایی تو، چشامن 

تو، اندام تو، مره بی خود کرده از همین روست که هیچ گاه به خود منی آیم  .   دیوانه ام، دیوانۀ تو  .   
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همیشه به یاد تو با زنم خوابیده ام  . 

من هیچ چیز نگفتم و تنها به حرف هایش گوش دادم  . 

می گریست به مانند طفلی که از درد بی مادری بگرید و یا واقعاً عاشق باشد  . 

برایم تعجب آور بود که مردی به این پخته گی، مانند طفل یتیمی بگرید  .   او با گریۀ خود مرا بر 

انگیخت؛ اما احساس محبت و عشقم پیش تو بود و من در برابر او و احساساتش خلع سالح شده 

بودم و چیزی نداشتم در بدل آن همه التامس و اظهار محبت  . 

از این که قلب انسانی را جریحه دار ساخته بودم، احساس ناراحتی می کردم و احساس گناه کاری 

و اما از سوی دیگر منیشه یک دل و صد دلرب می داشتم و این احساس آخر برایم غیر قابل تحمل 

بود  .   او روز به مه بابر گفت  : 

بیست سال پیش یادت رفته که طلبگارت بودم، تو قبول نکردی، به نظرت نیامدم، غریب بودم، 

از خانوادۀ رسشناس نبودم، دلت به حامل نسوخت  . 

حتا در این بیست سال َمره یاد نکردی  .   حاال ایله دادنی ات نیستم  .   

 20 سال انتظار، 20 سال درد، دوری و هجران، 20سال َدرَام دادی و دلت به حامل نسوخت  .   

از رنج و درد فراقم، همه گی خربداره که چه گونه 20 سال در آتش فراقت سوختم و خاکسرت شدم  .  

جز هیکل ناتوان، چیز دیگری از من منانده و تقصیر از توست که مرا در آتش هجرانت نشاندی  .   

به کی بگویم که چه بر من گذشته است  .   منظومۀ لیلی و مجنون نظامی گنجوی را همیشه به یاد تو 

می خوانم  .   پیش از آن که به دفرت بیایم  .   سکرترم این کتاب عاشقانه را می بوسد و رو به رویم می گذارد  .   

یوسف، می دانی که من برایش چه گفتم؟

َمه برش گفتم مانند تو، َمه ده ها طلبگار داشتم، خی باید همراه متام شان ارتباط بگیرم و 

همبسرت شوم، به خاطری که می خواستند همراه مه عروسی کنند و از طرفی، مه حاال شوهر دارم 

و اوالد دارم، حاال وقت اِی گپ ها نیست و دیگر، تو َمره دوست داشتی؛ اما مه خرب نداشتم و این 

تقصیر من نیست  . 

می فهمی برایم چه گفت؟ نی، ای گپ ها ره نزن، اگه نی خوده می کشم، رؤیا!
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بابر را تو می شناسی، اندام بسیار ریز، ریز، با یک باِد هوا از جا بی جا می شود  . 

پدرش از خورد ضابطان صحیه بود  .   شاید عقدۀ حقارت مقام پدرش، ذهنش را منحرف کرده 

باشد و یا او با این حس تحقیر کالن شده باشد، چه می دانم و با چه زحمت، تحصیالت خود را 

متام کرده است و باز به فکر ازدواج با تو افتاده باشد  .   یوسف، ببخش یک کار عاجل برایم پیدا شده، 

منتظر نباش، بعداً برایت تلفون می کنم و یا پیامی در ایمیل می فرستم  .   هنوز به فکر رؤیا بودم و 

مشکالتش که زیگنال کمپیوتر از ارسال نامه یی خرب می داد  . 
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    نامۀ شماره یکم/پست رسیده:

خدا کند که مریضی ات خوب شده باشد و آن سی دی را هم خریده باشی و بشنوی، به یادم. 

این موسیقی است که فاصله ها را از میان بر می دارد  .   ترا در من جاری می سازد  .   در شادی در اندوه و 

در متام لحظاتی که نفس می کشم   و زنده هستم  .   نفس هایم ترا عبادت می کند و به یاد تو می تپد  .   در 

پشت واژه واژۀ این رسوده ها این آهنگ ها ترا می پامل، ترا می جویم ترا زنده گی می کنم  .   ترا در خود 

جاری می سازم  .   ترا ملس می کنم  .   ترا در خیاالت خود در آرزوهای خود جان می بخشم  .   ترا در خلوت 

خود میزبان می شوم  .   ترا در تنهایی خود مهامن می شوم  .   ترا می ربایم از همه کس، حتا از خدا، در 

حضور همه کس ترا می بوسم، از مرز ها عبور می کنم، بی هیچ ترس و لرزی، از زندان هایی که برای 

ما ساخته اند، عبور می کنم  .   از همه تابو ها و یابو ها عبور می کنم  .   ترا می برم بر فراز کوه های قاف 

بر فراز خیاالتم، بر فراز آرزوهایم، بر فراز  هر فرازی که فرازی نیست، جاری می سازم و در فرجام 

با این آهنگ ها با تو گفت وگو می کنم، بی هیچ بند و زندانی و بی هیچ سنگ و سنگ ساری بعد از 

تلفون هایت زیاد به یادم می آیی، دمل تنگ شده و کمی ناراحتم، منی دانم، چرا؟

با سپاس

رؤیایت، خدا نگه دار
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نامۀ شماره دوم/ پست رسیده:  

عزیزم، سالم!

امید که خوب باشی، مرصوف بودم، منی شد تلفون هایت را بگیرم، عفو کن   ، کمی هم رسم درد 

می کرد  .   پرسم را باید کودکستان می بردم  .   سودای خانه هم مانده بود  .   به خرید رفتم  .   هوا هم رسد 

شده است  .   متام وجودم از رسدی می ترکد  .   در این رسدی ها و این همه گرفتاری ها بازهم دمل از سوی 

تو جمع است  .   دمل از سوی تو گرم است   و گرنه می میرم  ؛ از تنهایی، از غربت و از این همه گرفتاری و 

خسته گی تا چشم می گشایم  .   روزهای کابل یادم می آید  .   روزهایی که بار دیگر پس از سال ها دیدمت  .   

پس از سال ها که دیدارت، چشم و قلبم را روشن کرد  .   دنیایم را روشن کرد  .   با همۀ این ها زخم های 

در دمل کاشتی و چه نیشرتهایی که نزدی و قلبم را خونچکان که نکردی  .   امروز، دوست اسپانیایی ام 

آمده بود، از کابل قصه کردم، بسیار خوش شد، بغلم کرد  .   متام نامهربانی هایت را قصه کردم  ؛ گفت:    

َخی، چرا همراهش گپ زدی؟

خواهش می کنم که تلفون نکن  .   تا به چند وقت طاقت کن که عادت کنیم  . 

بی از او، می توانی طاقت کنی  . 

متاِم قصه ات را کردم  .   دوستم دلش سوخت و به من گفت:    پس چرا گپ زدی، مزاحم؟

عزیزم! همین لحظه فال حافظ را خواندم که غزل راز نهان برآمد. ص. 125. اگر داشتی، بخوان!

حیف که نیستی می دیدی ام که یک لباس سبز جالدار پوشیده ام و می خواستم به آغوشت بیایم  . 

اولین بار است که نازم دادی، کشتیم، فدایت شوم، َمه هم جانم، میرم مهامنی  . 
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نامۀ شماره سوم/پست رسیده:

یوسف عزیز، سالم!

نا آرام بودم، از انتحار   یی که در کابل صورت گرفت، خواستم احوالت را داشته باشم  . 

 امید! خسته نباشی، روز جمعه با علی زشت گفتم، با علی جنگ کردم و همه چیز گفتمش، 

هیچ چیزی نگفت  . 

هیچ منی فهمد، لچک اس، آدم بی آب و بی آبرو اس  .   منی دانم چه کنم یوسف؟
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پاسخ نامه ها:
رؤیای عزیز، ممنون نامه هایت.

در غروِب عاشقانه ها

عشقه پیچاِن تنت

چه متاشایی ست!

تصویرت

به وسعت آیینه ها

طلوعِ هزاران خورشید است

لبانت

عیسای مصلوب

دستانت
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مسیحای دیگری ست

در غروِب عاشقانه ها

عشقه پیچاِن تنت

چه متاشایی ست!

در غروِب آیینه ها

و من گریسته بودم!

تالوِت نفس هایت

در چهار سوی افق

خورشید دیگری ست از گریبانت

تلخی یلدا را

در کدامین شب گریسته ای

شب پره ها

نام ترا می جویند

در گلدانی که خالی تر از عشق است

و من از زبان تو

اندوه چشامنت را گریسته ام

در بلندای شبی که افق هایش دریای خونی ست

تا کرانه هایی که تو آن را شنا کردی

و من گریسته بودم.

من یوسف هستم  .   از پدرم یاد گرفتم که چه گونه در حاشیۀ کتاب ها خط بزنم  .   نام و خاطره ام 
را بنویسم  .   فرقی برایم منی کند که تاریخ طربی باشد   ، مکتوبات امام ربانی و یا حافظ و گویته  .   
از حاشیه نویسی لذت می بردم  .   گامن می کردم این هم گونه یی از منت است  .   گونه یی از نوشنت 
است  .   سپیدی های منت را پُر می کردم با یادداشت ها و خاطره ها  .   حتا فاصله میان سطرها را خالی 
منی گذاشتم  .   شاید گونه یی از بازی گوشی باشد  .   به هر صورت کوشش می کردم با واژه ها بازی کنم با 
جمله ها با زبان  .   این بازی با واژه ها لذت دیگری دارد  .   نخستین کسی که با واژه ها بازی کرده باشد 

دقیقاً منی دانم؟

یوسف تو، رؤیای عزیز!
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رؤیای عزیز، آن روز گار به یادت هست؟

سال 1352 خورشیدی کودتای داوود خان بود  .   با عجله از خیرخانه به پارک زرنگار رفتم، همراه 

بس های ملی بس  . 

اعالمیۀ تغییر نظام شاهی به جمهوری از طریق بلندگوی پارک زرنگار پخش می شد  . 

آن سوتر تانک ها اطراف قلعۀ ارگ را در محارصه گرفته بودند و صاحب منصبان و شامری از 

مردم، حلقه های گُل را به گردن رسبازان می انداختند  . 

پایان حاکمیت   هایی را جشن می گرفتندکه پایان نداشت  . 

قلعۀ ارگ )جایی که کلکانی ها به دار آویخته شدند( در انتظار خون خانوادۀ داوود خان و 

تره کی بود  . 

به نزدیکی جادۀ پشتونستان رسیدیم  .   تبرصه های مردم و خربهای رسچوک، چاق بود  .   در میان 

مردم مردی مسن و آراسته و مودب، از آیندۀ کشور ابراز نگرانی می کرد  . 

جاده ها پُر از مردم، گروه گروه، رسبازان، تانک ها به شهر ریخته بودند و مراکز قدرت نظامی 

را در محارصه گرفته بودند و من نوجوان بی تجربه خوش بودم که داوود خان رفیق پدرم است و 

از گفنت این جمله احساس غرور می کردم؛ اما پدرم ناراحت بود و می گفت: کار خوبی نشده است، 

پادشاه آدم خوبی بود  . بعد از این جنجال پیدا میشه. 

  یادم آمد از توصیۀ چند روز پیش پدرم که برای برادرم می گفت:    مظاهره نکن که اگر کدام گپ 

داری به من بگو، من به پادشاه می گویم  .

خانۀ ما در دامنۀ خیرخانه بود  .   اطرافش خالی، خالی و خانۀ ما از باغ باال به مانند تخمی، سپید 

می زد  . 

امروز سالگرۀ پرس کاکایم است  .   دیگ شیرجای آن سوتر عده   یی را مشغول داشته  .   برای تهیۀ 

کیک و ترتیب کیک و کلچۀ مهامنان و شامری از خودی ها در درون اتاق نشسته اند و شامر جوانان 
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و بزرگان در تراس خانه، در چوکی ها نشسته اند  .   پدرم، کاکایم و  ... 

همه  گی آماده  گی نوشیدن شیرچای با کیک و کلچه را داشتند  . 

من و یوسف دنیای دیگری داشتیم  .   در پی خلوتی بودیم  .   ایام نوجوانی بود و آغاز چشم بُردک ها 

و دل سپاری ها  .   از منزلی به منزل دیگر رفتم  . 

پس از خنده و شوخی، دوباره برگشتیم  . 

یوسف بی هیچ ترسی اولین پیالۀ شیرچای و قاب کیک را پیش رویم گذاشت، دست و پایم 

می لرزید، از رشم رسخ شده بودم، قلبم می تپید به حدی که تصورش را نداشتم  . 

خاله، عمه، مادر و پدرم را و برادران و خواهرانم را از یاد برده بودم  . 

غرق در چشامن یوسف بودم  .   تصور می کردم که تنها یوسف است و خانۀ خالی از همه گان، چه 

قدر دیگران را فراموش کرده بودم، عمالً دیگران را از یاد برده بودم و منی دیدم شان  . 

وقتی از منزل برادرم به منزل خودمان رفتیم، یوسف آمد، دستم را به سوی خود کشید و با متاس 

دستش، آتش به جانم افتاد، لرزه به جانم افتاد، تکان خوردم، رسخ شدم، رضبان قلبم متام وجودم را 

به لرزه در آورده بود  .   دمل می خواست دستانش را بر دور گردنم بیاویزم  .  

من تازه نوجوان شده بودم و یوسف جوان بود  .   در چهره و سیام و چشامن یوسف آرزوهای 

خود را می دیدم و آرامش خود را  .     
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در پای نسترن

به یوسف تلفون کردم و گفتم کجا هستی؟

یوسف گفت:    خانه  . 

گفتم:    باش، چند لحظه بعد تلفون می کنم و ساعت ده صبح، پیش روی رستورانت خوشه بیا.

دیدم در ساعت موعود، یوسف سوار تکسی آمد  .   پس از احوال پرسی، در یک تکسی کهنه در 

عقب چوکی راننده نشستیم  . 

راننده از آیینه ما را نگاه می کرد  .   لباس سیاه پوشیده بودم و چادر سیاه نازک به دور گردنم 

آویخته بودم  . 

یوسف دستم را گرفت و رس خود را به رُخسار چپم گذاشت  . 

با متاس رسش، رسا پا می سوختم، راننده از آیینه متاشا می کرد و می دید که چه می کنیم و ما هر 

دو حضور راننده را فراموش کرده بودیم  . 
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من به یوسف گفتم:    کاش در یکی از رستورانت ها در همین نزدیکی ها می نشستیم و قصه 

می کردیم، به یوسف گفتم کجا می ریم، یوسف گفت:    می ریم، دور نیست؛ نزدیک است، به نزدیکی 

شهرنو  . 

یوسف احساس می کرد که متام مردم شهر، ما را تعقیب می کنند و متام دنیا همچنین.

نزدیک هوتلی که تازه ساخته شده بود، تکسی ایستاد  .   داخل هوتل شدیم، به دنبال هم از راه 

باریک که اطرافش با گُل ها آراسته شده بود، عبور کردیم  .   راه زینه و پله های آن را به دنبال هم 

گذشتیم و به دفرت رهنامی هوتل رسیدیم  .   دو جوان شیک و بلند قامت ایستاده بودند  .   شناس نامۀ 

ما را خواستند  .   یوسف شناس نامۀ ما را به رهنامی هوتل داد و اتاقی را کرایه گرفتیم، برای یک شب  .   

اصالً برای هامن لحظات کوتاه هم آغوشی  .   هنوز در اتاق درست جا به جا نشده بودیم که گارسون 

آمد و پرسید:    چیزی برای نوشیدن منی خواهید؟ رشبت لیمو خواستیم و پس از لحظه   یی هر دوی مان 

لخت مادر زاد شدیم؛ برهنه، برهنه، مثل آدم های بهشتی، مثل آغاز زایامن ما، آغاز پیدایش و تولدی 

دیگر، هم دیگر را به آغوش گرفتیم و بوسیدیم  .   تلفون های پی در پی، یوسف را مضطرب کرده بود، 

می گریستم و می گریستم  . 

فراموش کرده بودم که عروسی کرده ام  .   احساس کردم، شب عروسی ما است، انگشرت   یی را به 

دست یوسف کردم، انگشرتی به نشانۀ )ی( و )ر( و عالمۀ سیمرغ، به یاد چنین روزی  . 

در همین لحظه بود که یادم آمد، خاطرات بیست سال پیش از امروز که در خانۀ خودمان بودیم 

و یوسف برایم شعر می خواند و ما همه دور صندلی نشسته بودیم و اولین بار بود که کسی تنم 

را ملس می کرد و آن نخستین باری بود که احساس محبت کردم، رسا پایم لرزیده و وجودم را آتش 

گرفته بود  .   پس از آن، روزی نبود که در رفت و آمد از مکتب، یکدیگر را نبینیم و چشم در چشم 

هم نداشته باشیم  . 

آهنگ معین )پس از آن غروب رفنت، اولین طلوع من باش( را می شنیدم که خرب رادیوی آزادی از 

انتحاری می گفت و شامر تلفات، کنرست های شبانه، تقلب در انتخابات و ناامنی های بیشرت والیات 

افغانستان  .   برگزاری برنامۀ ستارۀ افغان برای آخرین بار و  ... 

روز های آخر، پیش از آنکه یوسف کابل را ترک گوید، به خانۀ ما آمده بود، شعر هامن آهنگ 
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)شنیدم از این جا سفر می کنی( را برایم داد و آخرین باری بود که درکابل دیدمش  .   اشک از چشامنم 

جاری شد  .   اولین و آخرین امید و آرزویم کابل را ترک می گفت  .   چند روز پیش هم شنیده بودم که 

یوسف کابل را ترک می گوید، آن قدر گریسته بودم که تاب گریسنت را از دست داده بودم  .

هیچ وقت آن روز تلخ و تار را از یاد منی برم که زنگ خانه به صدا در آمد  .   زن کاکایم بود، 

همراه با قرآن مجید  .   هنوز سپیده ندمیده بود، دنیا تاریِک تاریک بود و پدرم مشغول تالوت قرآن  .   

زن کاکایم پدرم را غافل گیر کرده بود، پدرم یک بار جواب شان داده بود؛ اما این بار به روی قرآن و 

سوگند به قرآن، پدرم را وا داشت که تصمیم جدی بگیرد  . 

مرا خواست  .   دست و پایم می لرزید؛ خون در جانم خشک شده بود؛ چنان برۀ بی گناهی بودم 

که به دست قصاب بی رحمی سپرده می شدم  . 
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در جستجوی عشق

از میان درختان رسو گذشتم  .   با ظواهری وعده گذاشته بودم  .   وقت و ناوقت برایم ایمیل می کرد  .   

از وقتی که در یک محفل خودمانی که زنان و مرد ان باهم بودند رس خوردم و او مرا در رقص با یکی 

از نزدیکانم دید که رشاب خورده بود و مست بود و از آن به بعد، نشانی ایمیل و شامرۀ تلفونم را 

از کسی پرسیده بود  . 

در آن محفل دامن کوتاهی پوشیده بودم و سپیدی های اندامم معلوم می شد  .   همراه کسی که 

رقصیدم از پاکستان می شناختمش  .   با او بسیار صمیمی و خودمانی بودم  .   ظواهری از آن به بعد مرا 

آرام نگذاشت و هر روز ایمیل می کرد  .   فضای دانشگاه بسیار آرام بود  .   محصالن با شامری از اوراق 

و کتاب ها در دست در رفت و آمد بودند و از کنار ما می گذشتند  .   وقتی که نزدیکش شدم، سالم 

ادیبانه   یی کرد با ادای فرهنگی.

بعد از ادای احرتام، خواهش کرد که به موترش بنشینم؛ اما من قبول نکردم  .   رفته بودم که بپرسم 

از من چه می خواهد.

در دراز چوکی های دانشگاه نشستیم، در برابر هم  .   ناگهان عکسم را گرفت، تکان خوردم، 

مضطرب شدم که چرا عکسم را می گیرد؟ پرسیدم، او می خواست با این ترتیب به من نزدیک شود؛ 

اما برایش گفتم که عکسم را پاک کند و برایش گفتم تا عکس را پاک نکنی، با تو گپ منی زنم  . 

صدای تلفون بود، تلفون یوسف! تکان خوردم، تعجب کردم که چرا در این وقت حساس برایم 

زنگ زده است  .   در متامی اوقاتی که خطر مرا تهدید می کند، زنگ یوسف می آید  . 
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بعد از آن به ظواهری گفتم:    َمه می رم که ناوقت نشود  . 

می دانی ظواهری برایم چه گفت؟

می فهمی چرا دوستت دارم؟

از وقتی که در آن محفل دیدمت، با آن پاهای سفید و برهنه  . 

از هامن روز در انتظار روزی بودم که ترا در آغوش بگیرم و شب را با من بگذرانی  . 

پس از خداحافظی، به خانه نارسیده، به من نوشت:    افسوس که از چنگم فرار کردی  .   به پای 

خودت آمده بودی  .   افسوس! افسوس!

حاال منی دانم در آغوش که هستی! از پیشم مفت رفتی اگه دلت منی شد چرا آمده بودی؟ به 

پای خودت! دلکت بود، می فامم!

ظواهری آدم معروف و با نام و نشان است  .   شاید بشناسی او را؟

 زمانی گویندۀ تلویزیون بود؛ اما منی دانم که در درون این آدم موقر و آرام، چه تالطمی از توطیه 

و رذالت موج می زند  . 

من با نام و نشانش بازی خورده بودم و تصور می کردم، آدمی اس که به گپ می فامه و اگر 

همراهش گپ بزنم  .    شاید از آن به بعد، مزاحمم نشود  . 

چه می فامیدیم! چه هیوالیی در درون این آدِم آرام نهفته است  . 

ظواهری یک شخصیتی دارد که ما می شناسیم و همۀ مردم ظاهراً او را می شناسند  . 

اما شخصیت پنهانی و واقعی نیز دارد که برخاسته از عقده ها و محرومیت های دوران کودکی و 

نوجوانی اش است و برخاسته از نگاهی است که-در فضای مردساالر- نسبت به زن ها دارد  . 

به گفتۀ فروید ضمیر پنهانش به گفتۀ یونگ ضمیر قومی اش و به گفتۀ ژان لکان پاره های 

شخصیتش و من پیدا و پنهانش را  . 

ساعت یازده پیش از چاشت، پیش فاکولتۀ حقوق ایستاده بودم  .   آمد و گفت:    بریم! اینجه گپ 
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زده منی توانم  .   مه گفتم:    َمه جای دگه رفته منی توانم و اصالً جای دیگر منی رم  .   در هامن نزدیکی ها 

دراز چوکِی بود بنشینیم  .   هر قدر ارصار کرد، قبول نکردم و برایش گفتم:    اینجا برادر زاده  هایم است 

و حال می آیند؛ فقط یک ونیم ساعت وقت داریم  . 

بعد گفت:    همه چیز را گفت:    گفت که تِیپ ات خوشم می آید  .   مثل متام مرد ها که همیشه 

برایم گفته اند، باز گفت:    به من ارتباط داشته باش  .   تو ره از دوران فاکولته دوست داشتم و از دوران 

فاکولته و بسیار گپ های دیگر  . 

باز رسم پایین بود که با موبایل خود عکسم را گرفت  .   هر قدر گفتم:    پاک کن، گفت:    منی کنم  .   

باز خوده نزدیک کرد و می خواستم تلفونش را از دستش بگیرم، بعد خوده دور کرد، باز یگان گپ 

دیگر گفت  . 

گفت این پای مقبولت را منیشه  .  ..   باز که گفتم می رم، خداحافظی نکرد. تا روز بعد گفت  .   

همین طور ماند تا امروز تا امروز و این تاریخی که برایت تو می نویسم، جگرخون شدم  .   آرمان به 

دل رفت  .   ای کاش می رفتم همراهش! آن قدر عذر و زاری کرد قندولک  .   کاش منی شناختمش! کاش 

منی دیدمش! چه کار بدی کردم  .   آخر گفت:    یک بار بگیرمت به آغوشم، هوتل هم بریم، غرضت 

منی گیرم، رصف گپ بزن.

کاش یک حرف خو ب می گفتمش! از آن به بعد تا صبح نخوابیدیم، رؤیا منی دانست که 

ظواهری در یک حادثۀ جنایی جانش را از دست داده است  . 

کسی را دوست داشته، برایش خانه گرفته  .   خامنش و فامیلش و شوهر هامن زن خرب می شوند 

و با یک توطیه او را به قتل می رسانند  . 

و دردی را که خانم ظواهری داشته، درد دیگری است که مثنوی ده من کاغد می شود  . 

زنده گی برای هر کس از دید خودش منطقی و معقول می مناید  .   از همین رو ما به شامر آدم ها 

دنیا ها داریم  .   دنیای رؤیا، دنیای یوسف، دنیای ظواهری، دنیای خانم ظواهری، دنیای قاتل، دنیای 

مقتول، دنیای عشق، دنیای نفرت، دنیای فریب، دنیای نیرنگ، دنیای دنیاها.

از کابل که برگشتم، کمپیوتر را دیدم و ایمیل ها را باز کردم که باز برایم نوشته:   
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صدقه ات شوم او کاکه! پشتت دق شدم  .   من از او تشکر کردم؛ به خاطری که در کابل برایم پنیر 

و بادام و خسته آورده بود از شاملی  . 

او  به من گفت:    صدقۀ آن مهربانی هایت شوم  .   مه گفتم تو مهربان هستی، برایم گفت:    

مهربانی های من صدقۀ آن مهربانی هایت شود  . 

به یاد هامن لحظه   یی افتادم که در میدان هوایی تو برایم گفتی:    پیشم باش! نرو! رسم بسیار 

تأثیر کرد  .   باز برایت گفتم، کاش می توانستم پیشت باشم  .   تو برایم گفتی نام من از زبان تو شعری 

است که هرگز نرسوده ام  . 

تازه از کابل برگشته بودم که علی با دوستش یک جا به خانۀ ما آمد  .   وقتی که َدر را باز کردم، 

غافل گیر شدم و دستم را کش کرد و مرا بوسید و چیزی نگفتم، خاموش ماندم، مانند سنگ بی هیچ 

حس، عاطفه و زبان  .   دوستش نگاهی مرتددانه به من کرد و از کنارم گذشت و به چوکی سالون 

نشست  .   یوسف از چهارسو ترا می دیدم که به من نگاه می کنی و قلبت می لرزد  .   رُخسارت رسخ 

می شود و از رشم ساری عرق رس و رویت را می پوشاند و رس افگنده می مانی و خجالت زده.

تصور می کنم که دنیا بر رست قیامت شده و من رشمنده تر از آن می خواستم یک قطره آب شوم 

و به زمینی فرو روم تا هیچ کس را نبینم و رشمندۀ کردۀ خود نباشم  . 
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از وحشتی که فرار کردم

از حادثه   یی که بر من تحمیل شده بود، گریستم تا آب در چشامنم خشک شد  .   تو سویم نگاه 

می کردی   ، چشامنم از درد برق می زد  . 

ظواهری در فرجام کشته شد  . 

سهراب رادیوی زمانه را روشن می کند، َدر را بر خود می بندد  .   خسته است  .   از چهارسو خرب   هایی 

در بارۀ کابل بانک او را گیج کرده است.

کابل بانک در سکوِت بی پایان غوطه ور است، دیگر صدای خنده از طعام خانه کابل بانک بلند 

منی شود  .   بیست وهفتم ماه روزه است که رسو صدای دولتی شدن کابل بانک را از رس چوک می شنوی  . 

واشنگنت پست و نیویارک تایمز غوغا به راه انداخته که فساد اداری کابل بانک را می بلعد  .   کابل بانک، 

بانکی که چندی بیش ریاست جمهوری افغانستان را کمپاین می کرد و در عین زمان رقیب او را     .   از 

کرزی تا داکرت عبدالله همه دست به دامن این بانک دراز کرده بودند     و گاوی شیرِی بود هم برای 

دولت و هم برای ملت  .   امروز در اثر دسایس ودست   هایی پشت پرده از نفس افتاده است  .   هشت 

صبح می نویسد:    رقبای قومی بعد از برکناری امرالله صالح در فکر تهاجم دیگری بودند و حریفان 

مسلکی این بانک از شادی در لباس منی گنجیدند  .   اژدهای خودی و تحریک گروهی استفاده جو، 

رییس های   این بانک را به جان هم انداخته است     . فرهاد و آرش هر دو به جان هم افتادند  .   هر دو 

قربانی توطیه و غرور شدند  .   می بینیم که تاریخ چه گونه تکرار می شود یک سو حبیب الله کلکانی در 

موقعیت و جایگاه دیگر و از سوی عبدالخالق هزاره هردو قربانی یک توطیۀ مشرتک می شوند  .   به 

دنبال برکناری رییس امنیت پیشین   ، توطیه از جای دیگری رس بلند می کند  . 

شاید تصور می کردم که بدون تو زنده گی کنم   ، اما نشد که نشد! کاش پیدایت منی کردم     .   کاش 

بی خرب می ماندی  .   از خداوند یک آرزو دارم که رصف یک شب با تو تنها باشم و آن شب هم شب 

یلدا باشد! فهمیدی، یوسف!
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پس از شاهی گدایی مصلحت نیست  . 

سهراب می گوید:    روز اول عید آرش با لباس خامک دوزی سپید بسیار جوان می مناید  .   همه 

مهامنان ناراحت به نظر می آمدند  .   وقتی با آرش برابر شدم یکدیگر را در آغوش گرفتیم  .   به رسدارانی 

می ماندیم که پس از هزیمت سپاه در نخستین منزل اتراق کرده باشیم  .   پای پیاده از جادۀ شهرنو 

می گذشتم     .   جاده خلوت بود     .   در نزدیکی پل باغ عمومی موتر سیاه رنگی در کنارم توقف کرد  . به 

بسیار مهربانی مرا به موتر دعوت کرد  .   تشکر کردم و گفتم در همین نزدیکی ها کار دارم  .   درست 

نشاختمش از نگاهش تعحب او را نسبت به خود درک کردم  .   تعجبی توأم با تأثر  . 

باز هم فرهاد و آرش را می بینیم     .   در کنفرانس مطبوعاتی  .   یکی از خشم می لرزد و دیگری با 

سکوِت تلخش تکرار شکست تبارش را بازگو می کند  .   با روایت ِ تکراری و همیشه  گی که تاریخ معارص 

ما را در بر می گیرد  . 

یوسف یادم می آید  .   آن روز   هایی که هنوز از کابل فرار نکرده بودی     .   در یکی از هامن روز ها 

لیال دخرت کاکایم به َمه گفت :    مه یکی را به تو پیدا کرده ام  .   حتامً خوشت می آید     .   بچۀ بسیار خوب 

است! هم نامت! تحصیل کرده! خوش برخورد   ، خوش چهره   ، اگر ببینی صد درصد خوشت می آید! مه 

برش گفتم :    نی! عروسی منی کنم     .   اصالً در فکرش هم نیستم! لیال گفت :    َخی کسی را دوست داری؟ 

گفتم نی! ارصار کرد، باز گفتم نی! بار دیگر ارصار کرد و دستش را به رسم گذاشت و به رسش سوگند 

خورد که به کسی منی گویم     .   بگو! از خویش ها اس؟ گفتم هان! ده نام را گرفت از الف تا ی     .   یک 

دفعه گفت :    یوسف نیست؟ گفتم نی! باز گفت یوسف نیست؟ گفتم هان! گفت :    او می فهمد؟ گفتم 



42

نی! گفت: خی چرا دوستش داری! گفتم دمل می خواهد!

سال های سال از آن روز ها گذشت     .   در همین روز ها وقتی به کابل آمده بودم  .   تصادفاً لیال هم 

به کابل آمده بود  .   برایم گفت :    دیدی اش؟ گفتم نی! برایم گفت :    با یکی از نزدیکان ما عروسی کرده 

است  .   بغلم کرد و دستش را به دستم زد و با طعنه گفت:    دیدی که ایالیت کرد؟ نفسم قید شد، 

رسم چرخید   ، متام وجودم را آتش گرفت   ، رنگم پرید، آب دهانم خشک شد   ، چشامنم سیاهی کرد  .   

یک کلمه نتوانستم بگویم     .   خشک و مات ماندم مثل یک سنگ بی صدا شدم  .   در هامن لحظه هم 

چنان قلبم به یاد تو می تپد، اما لیال منی دانست  .   دمل می شد چیغ بزنم و برش بگویم که او از َمه است  . 

یادت است، روز عاشقان؟ برای اولین بار برایت نوشتم:    سالم! یوسف جان! امید با فامیل خوب 

باشی  .   و بعداً نوشتم یوسف جان یک خواهش دارم     .   دیگر از طرف تو هیچ جواب نیامد  .   مه بسیار 

منتظر ماندم     .   دیدم که جواب نیامد  .   باز نوشتم که سالم! باز گفتی :    چه خواهش داری؟ بگو! یادت 

است     .   باز گفتم یک نوار را به دست بچۀ خاله    ام روان کن     . 

یوسف در همین روز ها بابر برایم نوشته اگر منی نویسی   ، باز مه تلفون منی کنم برایت! شله که 

گپ بزن     .   باز مه نوشتم که مرصوف می باشم  .   برایش گفتم که هر دقیقه که دلت بخواهد منی توانم 

همراهت متاس بگیرم  . 

یک دفعه می دانی چه گفت :    مه از آدم   هایی عادی نیستم که تو فکر می کنی  .   گفت مه فالن 

بهامن هستم     .   رییس هستم     .   مه فقط بی کار هستم که بیست وچهار ساعت برایت پیام می فرستم  . 

باز برش گفتم که مه وقت ندارم     .   از مقام و چوکی اش بسیار گفت و بسیار رسم فخر فروخت  . 

مه جوابش دادم.

گفتم پس مزاحمم نشو! چه آدمی! چه مزاحمی! گفتم به مه چه     .   حس حقارت شخصیت اش 

چنین شکل داده است     .   مه برش گفتم   ، به مریضی ات به صحت ات فکر کن! بسیار عصبانی شد     .   

گفت :    مسلامن نیستی؟ مه برش گفتم او رقم که تو مسلامن هستی، مه نیستم  .   این خانه و کار بارت 

به خودت و زنت و فرزندهایت مبارک باشه! آدم بی ظرفیت  .   خوده گُم می کنه     .   در کابل هم که بود 

شله که مه برت تحفه می خرم     .   بگو! چه باشد  . 

ساعت پنج عرص بود که جیسیکا زنگ زد، برایم گفت:    به مهامنان ترجامن پیدا نکردیم  .   از من 
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خواهش کرد که بیایم  .   قبول کردم و گفتم تا یک ساعت بعد می رسم  .   یک ساعت تا آن شهر فاصله 

بود  .   ساعت هفت شب رسیدم  . سه زن بود و دو مرد  .   مرد کابلی اندکی انگلیسی می دانست  . به 

زنان کدام مشکل پیدا شده بود  .   به کدام شهر دیگر رفته بودند  .   نیم ساعت بعد آمدند  . نام یکی 

شان )ملیحه( بود، دیگرش سیمین نام داشت وآن سومی مرجان بود  . سیمین ارصار داشت که شب 

همراهش مبانم  .   بعد علی مره معرفی کرد و گفت:    از فامیل مو و تغایی خیل ما است     .   سیمین به 

علی گفت:    زن بسیار خوب و مهربان است  .   علی گفت:    تا بیگاه خو می کنه و پگاهی همراه شام 

است  .   بعد با سیمین تا دیر شب قصه کردم  .   علی منتظر فرصت بود  .   هر لحظه تلفون می کرد  .   

رسانجام، به مه زنگ زدو گفت سلیامن اس و تره کار دارد  .   مه برآمدم به دهلیز  .   ناگهان چون هیوالیی 

به جانم افتاد و بغلم کرد و بوسید  .   مثل گرگی که به جان بره   یی بیفتد  .   نفسم قید شد  .   می خواستم   ، 

چیغ بزنم  .   نتوانستم  .   گلویم خفه شده بود و تنها بوسید مره و ایالیم کرد  . نفرت عجیبی در دمل خانه 

کرد، نفرتی که مرا منفجر می کرد  .   هنوز روشنی روز دامنش را نگسرتده بود و برگ   هایی در ختان در 

روشنی شامر منی شد  .   به یاد تو افتادم و رشمنده شدم  .   تصور می کردم که تو ناظر حال من هستی     و 

هر لحظه مرا می بینی در واقع هم چنان بود     .   در هامن لحظه که علی می خواست مرا ببوسد     .   زنگت 

می آمد     .   مثلی که مره می دیدی و متام احساسات مرا ملس می کردی  .   بار بار از این حالت متعجب 

می شدم  .   تره نزدیک تر از خود می یافتم     .   می دانی یوسف! شاید هیچ کس باور نکنه  . چیزی را که 

احساس کرده    ام و به چشم خود دیدم  .   برای هیچ کس باور کردنی نیست     .   حاالتی که من ناظر بوده 

و عمالً احساس کرده ام     . 

می دانی هیوالیی ست که سایه وار در پیگردم است  .   هر لحظه تصور می کنم که به مه تجاوز 

می کند  .   به مه که نزدیک می شد  .   دستان و چشامنش خونین می منود  .   

دیدم دِر دکان باز است و هر وقت یک کارگر امریکایی تبار اول می رفت و پاک کاری می کرد  .   

این بار به هامن تصور به دکان داخل شدم به تصور همو کارگر امریکایی     .   فکر کردم در تشناب 

است  .   رفتم که لباس کارم را بپوشم  .   َدر را قفل کردم و لباس کارم را پوشیدم  .   علی خود را آن جا پنهان 

کرده بود  .   به سوی من می دوید  .   من وجودش را فراموش کرده بودم، تنها، پاهایش را می دیدیم  .  که 

خون آلود است     .   تکان خوردم     .   ترسیدم  .   چیغ زدم     .   رسا پایم می لرزید  .   دستانم را در میانۀ پا هایم 

گذاشتم  .   وقتی که به رُخسارم نگاه کرد نه اینکه گامن کرده باشم بل حس کردم که هفتاد تا قمه را 
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در قلبم فروبرده است تیغ های جوهرداری که تا هنوز جای زخم های شان در زیر سینه    ام سیه چال 

آتشین افروخته اند. منی دانم هر لحظه که می خواهم چشامنم را در آیینه ببینم در حوض خونین 

چشامنم متساح های کوچک اندامی منعکس می گردند که زیر نام آدمی بر من هجوم آورده اند  .   

شهر ها پُر از متساح های آدم منا است پُر از مکاملات حیوانی، من به چشم های خود شک دارم که 

حقیقت را از من پنهان نکنند  .   من در قلب کوچک و آتش فشانی خود افسانۀ مفسدین کوچه های 

فصل های فراموش شده را ریخته    ام، دستم را به دست خود گرفت  .   یک گیالس آب رسد آورد و به 

من گفت :    تو، تو تو به رس آچه    ام سوگند که مو غرضته ندارم و تو ناق ترسیدی  .   آب را که نوشیدیم  .   

مره گریه گرفت  .   گفت:    گریه نکن! نه خوده زار و زهیر کن و نه مو ره، بی آب نکن ما رو! عاجل از 

پهلویم برخاست  .   قهوه آورد  .   می لرزیدم  .   گریه می کردم  .   باز گفت مه غرضت ندارم  .   چرا این قدر گریه 

می کنی؟ باز موزیک گذاشت  .   فقط طرفم نگاه می کرد   و اف می کرد  .   باز دستم را شستم از پلیدی او  .   

از بیامرستان برآمدم  .   گریه    ام گرفت  .   علی نوار احمد ظاهر را گذاشت  ؛   گریه    ام بیشرت شد  .   تو 

به یادم می آمدی     . علی دفتعاً بیرک کرد     . به سیت عقبی آمد     . به پهلویم نشست  .   دستم را به سوی خود 

کش کرد  .   نه ماندمش! دستم را پس کشیدم  . یک دفعه گفت:    دل مو می کفه  .   بگو! چه شده  . گفتم 

از این کرده چه شود  .   از مه چه می خواهی     . چرا پشتم را ایال منی کنی  . همه جا یک کس در وجودم   ، 

قلبم   ، رگ و پوستم به همراهم اس و مرا می بیند  .   چرا منی فهمی؟ گفتم:    مه منی گذارمت  . به مه دست 

مزن  . پلید ناپاک! می دانی چه گفت:    پای تو به زمین نه مومانم و بس  .   می تانی هر که را که دوست 

داری، داشته باش  .   به مو ارتباط نداره     . باز به َمه گفت :    کار خالف نکن  .   که خربت مو کُنم  .   سگرت اش 

را روشن کرد به آن رسعت رفت که تصورش را نداشتم  .   وقتی که پیاده شدم گفت:   

تره حتامً پیش آتیم می برم، دخرت سگ!

)آه!(

می دانی یوسف! مه پیش این ها بازیچه   یی بیش نیستم  .   این ها نه قلب دارند، نه احساس و نه 

عاطفه  .   این همه وحشی، جانی و متجاوز را خداوند رس راهم پیدا کرده اس  .   به َمه نو نیست این 

چیز ها  .   بیست سال اس که رنج این زنده  گی را می کشم، با چنین رسم و آیین آن     . این دو سال اس 

که تو آمدی و از حامل باخرب شدی  .   می دانی! علی چه می گوید:    فقط و فقط مه تره می خواهم  .   هر 
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قسم که شوه از خودم می سازمت  .   میگه دلت را جمع بگیر  .   ناحق کاری نکن که به رضرت باشد  .   

باز از مریضی    ام می گوید     . می خواهد خود را به مه دل سوز نشان بدهد  .   یا ازمه شو یا زنده  گی ات 

را خراب می کنم  .   یوسف! دیروز باز هامن گپ های لیال به یادم آمد  . که از من پرسیده بود     . یوسف 

را دوست داری     .   یوسف هم دوستت دارد؟ گفتم منی فامم! خی چرا دلت را خوش می کنی و خود را 

می فریبی  .   بگیر، آن کسی را که هم نامت اس     .   در فاکولتۀ انجنیری اس  .   وقتی که به پاکستان رفتی  .   

مه گریه کردم  .   باز َمره بغل کرد  .   گفت:    احمق هستی  .   چه طور رفت از پیشت؟ رهایت کرد  .   این 

گپ هایش هیچ از یادم منی رود  . 

مره به زور کتاب گرفتند  .   پیش پای پدرم افتادند  .   در هندوستان یک هفته همراه سلیامن 

نخوابیدم  .   تا بعد از یک هفته مره در یک هوتل برد و خود را نشئه کرد  .   در عامل بیهوشی بر من 

تجاوز کرد و به زور َمره از خود ساخت     . سلیامن همیشه به مه می گوید:    مه خواهر خواندۀ تره 

دوست داشتم و دارم  .   از همو خاطر به مه رشاب می دهدو قصه های دوستی و عشق بازی اش 

را می کند  .   کاری در حق مه کرده اند که در حق هیچ برشی نکرده اند  .   در هندوستان یک پیراهن 

سبزی جالدار پوشیده بودم به محفل که رفتم  . کله گی از فامیل شوهرم پرسیدند که این دخرت را از 

کجا کردید به این زیبایی و مقبولی  . فردای آن روز یک هندی به خواستگاری    ام آمده بود     .   همه گی 

از روزی که به رس مه آمده انگشت حیرت به دندان می گزیدند  .   در هامن روز ها بود که مه 

می خواستم به هر شکلی شود به پاکستان پیش تو بیایم     . اما نشد که نشد  .   می خواستم با تو فرار کنم  .   

یوسف! می دانی  . شاید باور نکنی عزیزم  ! منی خواستم روح و روانم به پلیدی خو کند   و دنیای زور و 

زر همه چیزم را از من بگیرد     .   حتا یگانه امید و آرزویی که مرا امید و جان می بخشید  . 

یوسف هستم  .   نویسنده و برای رؤیا می نویسم  .   جز رؤیا هیچ چیز نیستم  .   با ن رؤیا فس 

می کشم  .   لباس می پوشم     . غذا می خورم  . شعر می رسایم     . داستان می نویسم  .   می اندیشم  .   نگران 

می شوم  . تالش می کنم  .   دوست می دارم  .   عشق می ورزم  . رنج می برم     . همبسرت می شوم  .   روز و شب را 

می شناسم  .   خدا نکند روزی بیاید که رؤیا نباشد  .   آن وقت این جهان بدون رؤیا چه می تواند باشد!

رؤیا ملکۀ آفرینش ها و رسایش ها است  .   ملکۀ عشقی که این جهان را معنا و مفهوم می بخشد  .   

ملکۀ بیست وپنج سال عشق و وفاداری، بیست وپنج سال محبت و از خود گذری هاست  .   این 

تنها منت است که می ماند  .   هنوز که هنوز اس این آهنگ ها در رگ و پوستم جاری است  .   با این 
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آهنگ هاست که من نفس می کشم و پرواز می کنم  ... 

باز آمدی ای جان من جان ها فدای جان تو

جان من و صد همچو من قربان تو قربان تو

من کز رس آزاده  گی از چرخ رس پیچیده ام

دارم کنون در بنده گی رس بر خط فرمان تو

گفتی که جانان که ام؟ جانان من، جانان من

گفتی که حیران که ای؟ حیران تو حیران تو

یاد دوست هر زمان که از جور روزگار و رسوایی میان مردمان در گوشۀ تنهایی بر بینوایی خود 

اشک می ریزم، و گوش ناشنوای آسامن را با فریادهای بی حاصل خود می آزارم، و بر خود می نگرم و 

بر بخت بد خود نفرین می فرستم، آرزو می کنم که ای کاش چون آن دیگری بودم، که دلش از من 

امیدوارتر و قامتش موزون تر و دوستانش بیشرت است  . 

 ای کاش هرن این یک و شکوه و شوکت آن دیگری از آن من بود، در این اوصاف چنان خود 

را محروم می بینم که حتا از آنچه بیشرتین نصیب را برده    ام کمرتین ُخرسندی احساس منی کنم  .   اما 

در همین حال که خود را چنین خوار و حقیر می بینم از بخت نیک، حالی به یاد تو می افتم، و 

آنگاه روح من هم چون چکاوک سحرخیز بامدادان از خاک تیرۀ اوج گرفته و بر دروازۀ بهشت رسود 

می خواند و با یاد عشق تو چنان دولتی به من دست می دهد که شأن سلطانی به چشمم خوار 

می آید و از سودای مقام خود با پادشاهان، عار دارم  . 

در فرجام، نخستین آهنگی که رؤیا برایم گفته بود، هیچ گاه از یادم منی رود:   

این چه عشق ست که بر دل دارم

من از این عشق چه حاصل دارم

می گریزی ز من در طلبت

باز هم کوشش باطل دارم
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گویته

امشب سالگرۀ دخرتم اس  .   سلیامن غرق رشاب دست از پا منی شناسد  .   گریه    ام می گیرد به یاد 

یوسف   ، یوسفی که در سفر است  .   به یاد پیام هایش به یاد گپ هایش  .   این که هر لحظه   یی که 

می خواستم در اختیارم بود     .   شب   ، روز در خواب و بیداری  .   هر صبح با زنگ تلفونش بیدار می شدم و 

در سپهر کلامتش خود را گُم می کردم  .   در این شب آن قدر نوشیدم که تعجب همه گان را برانگیختم  .   

علی با استفاده از فرصت برایم رشاب می داد تا مرا بی خود سازد و از تغافل من سوءاستفاده کرده 

باشد  . 

مهامنان بیش از بیست تن بودند  .   علی در جمع با من شاد می رقصید     . من بی حضور خود، 

بی حضور قلب و روان خود، بی حضور عاطفه و احساس خود بر دور خود می چرخیدم     . دست در 

دست علی مست و رسشار از هر چه بود و نبود، به دور خود می چرخیدم  .   تا بدین سان انتقام 

از عشق گرفته باشم  .   انتقام از تقدیر بی روزن، انتقام از زمانه   یی که روح و روان ندارد  .   انتقام از 

روزنه های بی حاصل   ، انتقام از هر چه که عشق اس و وفاداری، انتقام از خود، انتقام از قلبی که مرا 

تنها گذاشته بود  . 
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هامن شب بود که به دخرتم گفتم که به سلیامن بگوید:    شبانه می ترسم از تو و از هم آغوشی 

با تو     .   از تو و از هر که شوهر اس  .   از رسم و رواج   ، اخالق   ، قانون، حتا از خود می ترسم  .   یوسف 

شاید باورت نشود  .   از همه چیز متنفرم  .   از عشق، از  فرزند     . می خواهم در لذت و مستی آن قدر 

غرق شوم که حتا زبانم الل شود و ترا فراموش کنم  .   ناگهان متوجه شدم که دست  هایم را مانند دو 

شاخۀ نسرتن در گلدان خونین گذاشته    ام و خودم بدون دست   ، می خواهم آب جوش را در چاینکی 

که از هندوستان آورده بودم و عکس یک افعی سیاه رنگ در پشتش چسپیده بود، بیندازم، آخ که 

تالش  هایم مرا به سویی می برد که قبالً چشامنم را درآنجا دفن کرده بودم، گوری که آدرسش را از 

یک رمان منظوم یافته بودم، آری در زیر سخرۀ لوکاد  . 

و در بازار مکاره   یی دالالن جسم و جان خود را به فروش بگذارم  .   و در دست شهوات مهار 

نشدنی علی ها و بابر ها خود را رها سازم  . 

باد ها از کدام سو می وزند؟ زنگ ها برای که به صدا در می آیند؟ عاطفه   ام را یخ بسته است  .   

شمعی که در جانم شعله ور است، آخرین نفس هایش را می زند و به باد می رود  .   ترا می سوزد، مرا 

می سوزد و هر چه که در هستی هست را می سوزد  .   می سوزد تا فردایی که نیست.

یاد آن سفر شاملی به خیر! در چشمۀ دوغ پیاده شدیم     .   تو گُل رسخی به دستم دادی  .   دخرتم و 

سیمین در کنارم بودند     .   یادت اس؟ من بی هیچ نگرانی و ترسی آن گُل رسخ را به سینه    ام زدم  .   نشانی 

از تو  .   نشانی از زمانه  یی که عشق را می بلعد     . در جنون آبادی که هر کس از سایه اش می ترسد     .   هنوز 

آن گُل رسخ در سینه    ام است  .    آن دستامل گردنت به رسم     .   که رنگ راه دار سیاه و سپید داشت  .   هامن 

دستامل سیاه و سپید پناهم است  .   نشانی از ُحرمت چیست؟ می دانی؟
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آهوان مارکوپولو

امروز برابر به روز عاشقان است  .   روز لیلی، روز مجنون، روز هملت، روز ژولی، روز شیرین، روز 

فرهاد، روز ورقه، روز گلشاه، روز ویس، روز رامین، روز بیژن، روز منیژه، روز رؤیا، روز یوسف و 

روز آهوان مارکوپولو و روز کرگدن های رشیف.

در امریکا و اروپا قلب های نقاشی شده را سبد، سبد به بازار می برند  .   روی کتاب ها   ، روی تابلو ها 

روی دست ها و لباس ها به لیالم می کشند  .   چرا ما در این روز جشن منی گیریم؟ در حالی که عارفان 

و عاشقان داریم؛ قلب داریم؛ احساس داریم.

از وقتی که یوسف از کابل به کانادا برگشته پیش فرزندهایش و خامنش من دیگر آن رؤیا نیستم  .   

هنوز داغ های آن روز در سینه    ام است  .   از روزی که من در کابل با او وداع کردم  .   وعده کرد در کانادا 

که رسید زنگ می زند  .   از آن روز یک هفته می گذرد  .   احوالش را ندارم  .   خود را گُم کرده    ام، منی دانم 

زنده هستم و یا نی! انگشتان دستم افگار شده؛ شب و روز در آتش هجران و بی وفایی اش می سوزم  .   

هر لحظه و ثانیه به ثانیه گوشم به آواز و چشمم در انتظار او است  .   خواب از چشامنم پریده و از 

خشم و ناامیدی به رشاب پناه برده ام  .   می خواهم از این به بعد عشق را و انسانیت را همه و همه را 

فراموش کنم  .   یک روز پیش برایش گفتم که مه از زنده  گی ات می برآیم  .   رضب االجل اش را هم تعیین 

کردم  .   دیگر فکر کن که مرده ام     . تو فریبم دادی     . تو دروغ گو بودی   و فریب کار هستی.

هر چند منی خواستم این حرف های سخت و زشت را برایش بگویم، باز هم گفتم  .   اما در دمل 

توفانی از اندوه و غم فریاد می کرد  .   منی خواستم این حرف ها را برایش بگویم     .   چرا که او مه ره فریب 

نداده او به مه خیانت نکرده است  .   چرا مرا فریب بدهد، چرا با قلبم بازی کند  .   متام وجودم از او 

بوده و از او می باشد، رضورت به دروغ و فریب نداشته است     . در واقع هم به من دروغ منی گوید  .   

اما از خشم و امید زیاد کاسۀ صربم لربیز شد و این حرف ها را برایش گفتم  .   می دانم او منی رنجد        و 
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در هر حال از مه اس     . 

هر چه از دهانم برآمد، برایش گفتم  .   دردم دو چندان و صد چندان شد  .   هامن لحظه دیگر 

آن رؤیا نبودم که تنها از یوسف باشم و با یوسف باشم  .   می خواستم توهین اش کنم  .   ُخردش بسازم؛ 

بر زمین بزمنش؛      تحقیرش کنم؛ آبرویش را و آبروی عشق مان را بریزم؛ از پا در آورمش؛ صدایش را 

نشنوم  .   صورتش را نبینم  .   از خواب و رؤیاش برآیم  .   آن قدر توهین اش کنم که از من و حتا عشق من 

دست بردار شود  ، ناامید شود     . دیگرآرزوی مرا نکند     . حتا خاطرات مرا فراموش کند     . حتا عالقۀ یک 

ثانیه حرف زدن را با من نداشته باشد     . 

اما چه کنم که من در وجودم منفجر شده ام، به رؤیا و رؤیا   هایی دیگر  .   رؤیاهای دیگر در برابرم 

ایستاده هستند و در وجودم جاری     . از یوسف می گویند و عشق او  .   از صداقت او می گویند و عشق 

او     .   از حضور او می گویند و وفاداری او     . از این که مرا هیچ گاه تنها نگذاشته در هر حالتی با من بوده 

و می باشد     .   در خواب، در بیداری در همه جا در من جاری است  .       

چرا رؤیا توهین    ام کرد  .   مرا فریب کار خواند  .   حتا در خواب منی دیدم که رؤیا برایم چنین گپ   هایی 

بزند  .   از درد به خود می لرزیدم  .   رؤیا را مقرص منی دانم  .   پس از بیست وپنج سال مرا یافته بود  .   باید 

کامالً در اختیارش می بودم  .   یوسف! تو رؤیای یک زن را درک منی کنی  .   پاکی   ، صداقت و وفاداری 

زنی را که در بیست وپنج سال زنده  گی خانواده  گی اش تنها وتنها با تو بوده و به یاد تو زنده  گی کرده 

است  .   شب و روز در سفر در خطر و در بهرتین و بدترین حاالت زنده  گی اش با تو بوده و به یاد تو 

بوده است  .   آن عشق به آن صمیمیت و وفاداری چنین امید و آرزویی را می پروراند  .   می دانی یوسف! 

چه گونه سهل انگاری  هایم را جبیره کنم  .   در برابر انسانی که دستم را گرفت  .   مرا غرور داد، عزت داد  .   

رسفرازی داد  .   عشق دوباره داد  .   به دنیای غیر از دنیای فریب و دروغ آشنا ساخت     .   در برابر بزرگی 

و عشقش احساس بسیار کوچکی می کنم  .   به یاد روز والنتاین افتادم. یک بار دیگر قلبم را به رؤیا 

دادم. به کسی که دوست ش می دارد و ارزش عشق و دوستی را می داند. 

امروز می خواهم بدانم که عشق چیست؟ عشق شیرین به فرهاد  ؛ عشق زن آزاده   یی که حتا 

آزادتر از زنان امروز می مناید! نوعی شورش می مناید در برابر اخالق و هنجارهایی اجتامعی مسلط 

زمانش     .   فرهاد در این عشق، عشق ناسوتی را به عشق الهوتی ترجیع می دهدو بی پناهی و بی کسی 
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خود را در عشق ورزیدن با شیرین از یاد می برد  .   از هامن روست که عشق تنها احرتام داشنت نیست  .   

باهم بودن نیست؛ خلوت و خلوص نیست؛ عشق یا مجموعۀ این هاست به اضافۀ این که خود 

را از برکت وجود دیگری به یادآوردن و خویشنت را درآیینۀ دیگری شناخنت است     ؛ در این شناخت 

حریم   هایی شخصی متالشی می شود و عشق خاصیتی است که خاصان را خصی می سازد  .   آری عشق 

مذکر که بدون تذکر آلۀ تذکیر را تا امتداد جنون ذکر می کند  .   نی عشق از منی آغاز می گردد، عشق 

اراجیف غیر منجمد است که رشائین عاشق را پُر می کند، عشق هامن عشق را بعد از این در درون 

خود مانند براده های پالتین می ریزم تا بطن چپم را در کومای الیتناهی بربد، جایی که معنای عشق 

تهی تر از هر نوع منی و معنا است      و جهان عاشق جز جهان معشوق چیزی دیگری نیست  . 

این هم درست می مناید که ما به شامر عاشقان و عشق ورزان   ، جهان های متعدد و متکرث داریم  .   

جهان لیلی   ، جهان مجنون، جهان ویس   ، جهان رامین  .   ویس در واقع قربانی مادرش می شود  .   ویس 

قاعدتاً باید معشوق ناکام می بود  . به خاطری که از سوی مادرش جفا می بیند و هم از سوی دایه اش  .   

قاعدتاً ویس بایستی زنی می بود  ،   رابطه ناپذیر  .   اما این عقده وکم بودش را از طریق ایجاد اعتامد 

دوباره با رامین جربان می کند  .   چرا که توانایی نزاع و بخشش را می یابد و می آزماید      و از این آزمون 

در عشق موفق به در می آید  .   از همین رو، خوش فرجام ترین منظومه عاشقانه می مناید  .   هر چند 

رامین در آغاز به خاطر انتقام گرفنت از برادرش با ویس هم خوابه می شود  .   بعد هاست که عاشق 

ویس می شود  ؛   با وجودی که در آغاز مردی بسیار رشاب خواره و زن باره می باشد  .

 فرهاد مناد و منودی از منت های شیفته  گی انسان در عشق است     . حتا در برابر قدرت زمانش 

می ایستد و از عشق اش بر منی گردد  .   از یک سو در برابر معشوقی ایستاده است که دست و دل باز 

است و از سوی دیگر، در برابر خرسو پرویز که شهنشاه زمانش است     . 

در عرص گولبال که خشونت و بورس، سکس و سود، جنگ قلب ها و پورنوگرافی یکی از 

برجسته ترین شاخصه هایش را می سازد  .   عشق را برخی ها معادل سکس و سکس را برخی ها معادل 

عشق می دانند  .   اما در واقع عشق هامن نیرویی است که انسان را از طریق معشوقش به جهان 

پیوند می زند   و این پیوند است که آرامش اش را ضامنت می کند  . 

از یادداشت های یوسف بعد از والنتاین.
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تله پاتی

یوسف خوب گوش کن! مه به خاطری منی گویم که تره از خود بسازم  .   مه تا صبح در بیرون 

ماندم  .   نوشیده بودم زیاد  .   گوش کن، خوب به دقت  .   مه تا چهار صبح رفتم خانۀ خواهر خوانده ام .   

آن جا خوابیدم و دم صبح بود  .   در زنده  گی تا به حال این گونه ترا ندیده ام  . 

دیدم که در یک اتاق هستیم با هم     .   مانند زن و شوهر     . نه اوالد داریم و نه کسی و کویی  .   تو 

می گی میرم پیش دوستانم  .   مه ارصار دارم که نی منیشه  .   تو می گی آن جا مردهاست  .   مه باز هم 

ارصار می کنم و یک لباس بسیار نازک هم پوشیده ام  .   باز که مه ارصار می کنم     .   تو مره می زنی  . دستم 

افگار می شود     . باز هم می گویم مره هم با خود برب     . تو از اتاق می برآیی و می گویی تو این گپ ها را 

منی فامی  . گریه    ام می گیرد  .   دلت می سوزد  .   باز می گی خی بیا! از دستت چه کنم! مره می گی بغلم 

کن   و آغوشت را باز می کنی     . مره بغل که می کنی  .   مه کامالً ارواح واری داخل وجودت می شوم و 

صدا می زنی کجا هستی     ؟   می گویم با تو هستم و در روان تو جاری هستم  . 

بعد هر دو تکان می خوریم  .   مه از وجودت می برآیم  .   باز می گم خی حاال کجا بریم  .   مه کامالً 

گُم می شوم  .   باز می ریم یک جا     .   با هم هستیم  .   تو با چند نفر، گپ می زنی  .   باز مره می گی رؤیا 

هستی؟ مه می گویم، هان  .   باز بر می گردیم به اتاق  .   آن جا دوباره در پهلویت هستم  .   یک زنجیر به 

گردنم است     . تو می  گی رؤیا این زنجیر را از گردنت بکش     .   مه می گویم چرا؟ می  گی این زنجیر بخت 

ما را بسته کرده است  .   هر دو مرصوف زنجیر هستیم  .   مه برت می گویم تنبل هستی  .   اگر دست مه 

جور می بود  .   دفعتاً این زنجیر را می کشیدم  .   باز تو تالش می کنی که زنجیر را بکشی  .   مه پیش پایت 

می نشینم  .   تو به گردنم مرصوف هستی  .   پایین میشم زنجیر پطلونت را باز می کنم  . 
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ناگهان حفره   یی را می بینم که مرا به سوی خود کش می کند   ، به جای مخروط مرده   ، حفرۀ 

عمیق و وحشتناک     . آن جا در زیر یک عمود معیوب، کنیز های مدرن چرخ می زدند  .   همه چیز در 

دایرۀ هیچ هامن هیچ مقدس   ، غلتیده بود من حس می کردم که پُر از خالی کشنده    ام کسی مرا به 

سوی اعامق حفره می برد، اعامقی که صدای هزاران مؤنث را به شکل کمپوزسیون مرثیه به آسامن 

پخش می کند  .   زنجیرک کوچک و کوتاه به دست بندهای غول پیکر تبدیل شده بودند که هر حلقۀ 

شان   ، حلقوم هزاران هزار را به سوی خلوت و تنهایی می برد     ... تنهایی   هایی که تفسیر آن در گور های 

منفرد، اما مجلل آمده است  ... 

آن قدر با هم غرق می شویم و عشق می کنیم که خود را فراموش می کنیم     . می دانی یوسف 

بسیار زیاد ترسیدم  . چیزی را که در خواب برایم گفتی     . آن را در ایمیل نوشته بودی  .   تصور کردم شب 

در هامن لحظه   ، آن را نوشتی  . به خدا برایم بسیار تعجب آور بود  .   از تعجب و حیرت انگشتم را به 

دندان   و این خواب را به فال نیک گرفتم  .   برای جاویدانه گی عشق ما.

حتامً خواننده اعرتاض می کند  .   چه قدر این روایت ها و گفت وگوها، کالسیک و تکراری ست  .   به 

باور من، من این روایت را زنده  گی کرده ام  .   منی توانم   ، این صدا را حذف کنم  ،   حتا اگر کهنه و تکراری 

بنامید  .   رمان از یک منظر، در کنار هم گذاشنت صداهاست، بدون حذف و سانسور  . 

هنوز به یادم هست که دَر را باز می کنی  .   پیراهن رسخ با دامن سیاه پوشیده ای  .   با قامت بلندتر 

از قامت ات می منایی  .   با آن لب های گوشتی آب دار، چشامنی به رنگ باده   ، رسخ   ، رسخ، پیشانی 

بلند و براق باالی رسم می آیی و به من نگاه می کنی  ؛ در کنار تخت خوابم می نشینی  .   از عشق ات 

می گویی و از رنجی که کشیده ای  .   اشک در چشامنت جاری می شود  .   یک بار می گویی که هیچ کس 

مرا درک نکرد حتا تو   ، تو   ، تو   ، تو که چون سایه به دنبالت بودم  .   مرا درک نکردی و نشناختی     . قلبم 

هنوز هم تنها و تنها برای تو می تپد  .   می دانی یوسف من هیچ گاه باخود نبوده ام  .   به خاطر تو 

زنده  گی کرده    ام و برای تو  .   اما تو قدرم را منی دانی  .   تو ظامل هستی  .   ظامل و خدا نرتس! یک بار می روی 

به سوی آشپزخانه  .   به من می گویی من امروز یک نانی برایت بپزم که در زنده  گی نخورده باشی  .   

من برایت می گویم خی باش که من کمک ات کنم  .   تو می گویی  .   نی     .   هیچ شور نخور! من متام کار ها 

را می کنم  .   به سوی آشپزخانه می روی  .   همه چیزی را پیدا می کنی  .   من برایت می گویم     .   که چه گونه 

همه چیز را یافتی  .   مثلی که در همین خانه سال ها زنده  گی کرده باشی  .   تو برایم می گویی  .   خی باور 
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نداری که من همیشه همین جا هستم     . برایت نان می پزم  .   صدای دیگ بخار را می شنوم دیگ را باز 

می کنی هنگامی که بر پتنوس غذا می بینم از جا تکان می خورم     ... چشم   ، گوش   ، قلب و زبان     ...   چیغ 

می زنم صدایم در درون خودم خفه می ماند، گویی کسی به من چیغ می زند که صدا نکش پتنوس 

را بگیر بگیر بگیر پتنوس را؛ منی توانم بگیرم آن قاب بیضوی به هوا چرخ می خورد، چرخ می خورد 

چرخ می خورد رسانجام، می بینم که کلۀ خونین ابومسلم خراسانی در زیر پاهایم غلتیده است  ...

این روز ها می دانی یوسف! با هیچ کس متاس نگرفتم  .   خانۀ خواهر خوانده    ام هستم  .   با شوهرم 

قهر هستم  .   با دخرت و فرزندانم هیچ متاس ندارم     .   حتا از تو هم خرب ندارم  .   یوسف می دانی با وجودی 

که از همه بریده ام  .   اما با تو هستم  .   و هیچ منی توانم لحظۀ بی تو باشم     .   نی تصورش را منی توانم  . اما 

نفرت از رساپایم می بارد از همه     .   حتا از خودم  .   منی دانم که این چه رسنوشتی است که بر پیشانی 

من نوشته شده است  . 

شام داستان گروه محکومین کافکا را بخوانید که در مورد غذا چه می گوید و چه گونه شوربای 

مخصوص را در لحظۀ اعدام در دهن اعدامی می ریزد در داستان باید همه چیز تازه  گی داشته باشد:    

عشق، غذا، دیالوگ، قواره  ... 

از بس که رشاب خوردم و اشک ریختم  ، توازن وجودم را از دست داده ام     . متام وجودم از درد 

سیخ می کشد  .   آتش فشانی از رنج و اندوه مرا متالطم می کند  .   وجودم کشتی بی لنگر را می ماند 

که در میان اوجی از توفان شکسته و بی بادبان می مناید  .   یگانه امیدم هنوز هم عشق تو هست. 

می دانم یوسف هر لحظه و هر ثانیه در فکرم هستی  .   مرا از یاد منی بری     . هنور این باور در قلبم 

می تپد و اشک را در چشامنم خشک می سازد  . 

یوسف می دانی! دیروز مرده بودم     . چه دنیای زیبایی! نه رسمی و نه عادتی و نه قاعده و نه 

قانونی! مرا به زور قرآن به کسی منی دادند  .   آن جا ما مجبور نبودم که دروغ بگویم  .   به کسی خیانت 

کنم  .   آن جا کسی به نام دوست شوهرم نبود     . که چشم بر پستان  هایم داشته باشد   و بر آلت های 

جنسی    ام؛ اما به دروغ برایم ابراز عشق و محبت کند  .   در آن جا هیچ کس مجبور نبود، دروغ بگوید     ،   

نه بابرشاه و نه ظواهری و نه علی  .   حتا تو هم رضورت نداشتی  .   دروغ بگویی  .   با وجودی که دراین 

دنیا هم مجبور نیستی که دروغ بگویی  .   چرا که مه از تو بوده و می باشم در آن جا   ، تنها و تنها تو با 
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من بودی  .   بی هیچ تظاهری! هیچ کس مزاحم ما نبودند، حتا این کس   هایی که امروز هر روزه دل و 

جان را فدایم می کنند  .   به هزاران فریب و دروغ می خواهند شبی را با من، هم خوابه شوند     . 

این دنیا چه قدر کثیف است  .   با این آدم ها  .   کاش کسی را منی شناختم  .   هیچ کس را، حتا ترا با این 

سنگ دلی  .   می دانی چه بر من می گذرد  .   شاید تصورش را هم نتوانی  .   شاید بتوانی  .   به خاطر کتابت 

نه به خاطر مه  .   تو روان شناس هستی     . جامعه شناس هستی     . ادیب هستی و فلسفه دان هستی به 

مه چه؟ که چه هستی؟ درک یک زن فراتر از این هاست  .   فراتر از تصور تو  . این که می گویم و هی 

ترا خطاب می کنم که »می دانی«، »منی دانی« آخر این دانایی و اپیستمه بازی های دروغین در الی 

زلفانم به جز آب انار چیز دیگری نافشانده است  .   حاال به من چه حسی می دهد که نیچه را با تئوری 

ابرمردش برایم شناسانده ای   ، این نیچه برایم مثل یک نیچۀ خودکار هم ارزش ندارد  .   می دانی، عزیزم؟ 

شاید برای تو     . قبول این گپ ها سخت باشد و غیر قابل تحمل     .   چرا که غرور تو مهار ناشدنی هست  . 

گرچه از آغاز این غرورت مرا دلبستۀ خود ساخت  .   عاشق و بی قرار خود  . من در این دنیا مثل تو آدم 

مغرور ندیده ام  .   برای من گاه گاه این غرورت درد رس می آفریند و مرا بیشرت به تو وابسته می سازد  . 

یوسف مره ببخش     .   می دانم   ، منی بخشی  .   لطفاً مره ببخش! لطفاً     . می دانی دیروز برایت دروغ 

گفتم  .   پیش خواهر خوانده    ام منی رفتم  .   به تو دروغ گفتم  .   منی دانم چرا دروغ گفتم     . مه به خانۀ 

خواهر خوانده    ام نرفتم  .   به خانه ماندم  .   دوا خوردم  .   زهر خوردم که مبیرم  .   اگر دخرتم رس وقتم 

منی رسید  ،   مرده بودم     . ای کاش می مردم  .   تا ترا حداقل در آن دنیا از خود می کردم  . بیش از این که 

دیگران به تو برسند، ترا از خود می ساختم  . در این دنیا خو از مه نشدی     . حداقل در آن دنیا از مه 

می شدی  . 

یوسف چرا ندانستی که مه پیش خواهر خوانده    ام نیستم     .   اگر می بودم برایت ایمیل می کردم 

و یا تلفون می کردم     . همو فال بین راست گفته بود که یک خطر شام را تهدید می کند  .   راست گفته 

بود  .   می دانی یوسف آن روز که ترا توهین کردم  .   دیگر خوابم منی برد  .   دیگر بر خود خشمگین بودم 

و از خود متنفرم     .   از آن روز از درد و از خشم در لباس خود جای نداشتم     .   در لباسم منی گنجیدم     .   اما 

منی دانستم تو هر لحظه با من هستی  .   پیشاپیش در ایمیل نوشته بودی  .   از مرگم و خودکشی    ام گفته 

بودی  .   منی دانم این چه رابطه   یی است میان من و تو  .   به خدا از تعجب شاخ در آورده ام  .   از این رابطه 

و پیوند  .   از این که چه گونه با هم هستیم و یک دیگر را درک می کنیم  .   حتا تو آگاه تر از خودم بودی  .   
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پیشاپیش ذهنم را خوانده بودی  ، من منی دانستم  . 

رؤیا! تو شهرزاد قصه گو ی متام داستان های من هستی  .   متام داستان ها که به قلم آمده و یا 

هنوز به قلم نیامده است     .   می دانی رؤیا؟ در این دنیای با این همه رنگ این همه اختالف این همه 

تفاوت، چه گونه با هم پیوسته و هم بسته ایم     . ببین به طبیعت، به رنگین کامنش! ببین به انسان ها 

و اختالف و متایزات آنان  .   ببین به پراکنده گی انسان     .   زمانی شده که به تلویزیون نگاه می کنی و 

هم زمان با آن موسیقی می شنوی در همین حالت، با فرزندت گپ می زنی، روح و روانت در جای 

دیگر می باشد  .   شهرزاد من! وقتی به من گفتی که شب نخستین ات با ماجرای بدتر از شهریار سپری 

شد، من از معنا پُر شدم   ، دریافت و چرخشی که عقلم را با عقل چهل وزیر مؤنث درآمیخت  .   در 

زمانی که به ساده گی می شد در هر جایی »مارهایی در زیر درخت سنجد« یافت، مار   هایی که خندۀ 

جادویی شان را با خود از هندوستان از زیر درختان مقدس آورده بودی  .   تو گامن کردی که آدمیزاد 

یک روایت و یک بینش و یک احساس است، چیزهایی که از پشت مار یا حلقوم کفتار ریخته است 

و من گفتم که هر انسانی در درون خود مخزن روایات و حس هاست، چیزهایی که می توانند ننگین 

و رنگین باشند چون واقعیت مادی و حقیقت ذهنی، معجونی از رنگ ها و آهنگ هاست  .   انسان در 

دنیایی که با بال های انرتنت سفر می کند، منی تواند به تعبیر مارکوزه انسان تک ساحتی باقی مباند  .   

یگانه جایی که مرا به تک ساحتی شدن توقف می دهد، حضور چشم های به جا ماندنی توست  .   

 اما در زمانی که هستی ما در متامیت جغرافیای انسانی تهدید می شود، با کدام زبان و با کدام 

فرم و تکنیک و محتوا باید به رساغ خوانش فلسفه و رمان نویسی رفت؟ چه کسی چراغ هستی را 

در هزار و یک شب دیگرمان به ساحل مراد و سپیده دم برساند؟ از روایت های کبیر نوشت و یا از 

روایت های صغیر  . از دیکتاتوران بزرگ نوشت و یا از جانیان کوچک  . از عشق های الهوتی نوشت و 

یا از عشق های )ناسوتی(  . از دیروز نوشت و یا از فردا هایی که نیامده و هرگز نخواهند آمد! از پدران 

نوشت و یا از فرزندان و نسلی که در راه است     . با روایت   هایی که هنوز در تقدیرمان نقش نبسته 

است و یا هر گز نقش نخواهد بست؟ پلک های رؤیا منی خوابید و من می گریستم  . 
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امشب ناآرام هستم و می ترسم

در دهلیز مستطیلی هوتل نشسته بودیم  .   خورشید زخمی بود و خون از تنش جاری  .   خورشید 

چون گلولۀ آتشین بود  .   از پشت شیشه های براق   ، اوراق، اوراق می منود  .   خورشید در ذهن آب های 

بزرگ آمادۀ غروب می منود     . سیاهی شب دامن می گسرتاند  .   آن سو ترک شامری از زنان نشسته 

بودند  .   من با یوسف گفت وگو داشتم  .   قصه داشتیم از هر گوشۀ دنیا می گفتیم     .   بسیار شاد بودم و 

می خندیدم  .   علی رنگش می پرید     . ناآرام بود     .   متام جانش می سوخت  .   پایین و باال می رفت     .   از دور 

به من نگاه می کرد     ؛ خود را آماده تجاوز می ساخت  .   از رساپایش خشم و انتقام می بارید  .   چون گرگ 

زخمی می منود و برخود می پیچید  .   با شتاب پایین و باال می رفت منی دانست چه می کند  .   از من با 

عصبانیت پرسید :    با که هستی؟ پاسخی نداشتم  .   گفتم دوستانم هستند     .   به یوسف گفتم امشب 

بسیار ناآرام هستم و می ترسم     . منی دانم؟ چرا می ترسم     .   از زمین می ترسم  .   از آسامن می ترسم  .   از 

آدم ها می ترسم     .   از دنیا می ترسم  .   از شیطان می ترسم     .   حتا از خدا می ترسم  .   باور می کنی  ؟   یوسف! دمل 

گواهی بد می دهد  ،   دمل ناآرام است     .   احساس خاصی برایم دست می دهد  .   از ترس موی در ساق  هایم 

راست می شود  .   هیچ وقت این گونه نرتسیده بودم  .   هیچ وقت، حسی این چنین که خون در رگ هایم، 

لخته شده باشد و چشامنم به آتش دانی از کوره   هایی آدم سوزی، برابر نشده بودم، مویرگ های تنم   ، 

زهری و خنجری شده اند  .   منی دانم یوسف، چه کنم؟



58

منی دانم یوسف چه کنم     .   این زن ها هم چندان خوشم منی آیند  .   بسیار گپ های لچکی می زنند  .   

به مه می گویند :    او مرد را اشاره کن این سو بیاید که ما یک کار مخصوص همراهش داریم   ، به شام 

منی گویم  .   اگر گپ ما را قبول کنه   ، امشب کار ما جور میشه     . هیچ رشم وحیا ندارند  .   منی دانم چه 

احساسی دارند  .   خدا خودش می داند  . منی دانم! این زن ها تغییر کرده اند  .   همه گی تغییر کرده است  .   

زن های افغانستان بیشرت     . تو هم تغییر کردی  .   دنیا تغییر کرده! چه تغییری! دمل می  ترکد از دیدن 

این آدم ها! می دانی یوسف:    این زن ها بسیار آزاد هستند  .   اصالً باورت منیشه     . دیشب وقتی که تنم را 

می شستم  .   به یکی از این زن ها گفتم :    که تن پاکم را بیاورد  .   دیدم که آمد و گفت:    تو شاعران زن را 

می شناسی؟ تو سافو را می شناسی  .   او هم مثل من عاشق بود:    عاشق زنی مثل تو:   

مرگ از من دور نيست     ... 

او باالتر از يک قهرمان است

او به چشم من يک خداست!

او که می تواند کنار تو بنشيند

و به زمزمۀ شريين صدای تو

و آهنگ خنده های فريبنده ات

ـ که رضب آهنگ قلب مرا تشديد می کندـ

عاشقانه گوش فرا دهد     ... 

اگر من ناگهانت باز بينم   ، 

نخواهم توانست با تو سخن بگويم

چرا که زبانم گره می خورد

و يک شعلۀ باريک

زير پوستم می دود     ... 

چيزی منی توانم ديد

چيزی منی توانم شنيد

جز صدای طبل گوش های خود را

و رنگم از علف های خشک
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پريده تر می شود  ... 

در اين زمان؛

مرگ از من دور نيست     ... 

دستانش را به شانه    ام گذاشت و آرام   ، آرام به سوی سینه    ام برد  .   نوک سینه   ام را با انگشت دستش 

مالید ، چرخانید  . بوسید، از رشم رسخ شدم، داغ شدم   ، نوک زبانش را بر گِرد سینه    ام چرخاند و باز هم 

چرخاند  .   زبانش آتشین بود، رشار آتش از زبانش می بارید  . 

رشمیدم و برایش گفتم:    بس کن، چه می کنی؟ برایم گفت:   

فقط دفعۀ اولت اس  .   هیچ دست نخورده اس     . فقط دخرت باکره هستی که این قدر ناز می کنی  .   

این قدر ناز و نزاکت برای چه اس  .   منی دانم به چی خود می نازی؟ مه از این قسم زن ها بسیار بدم 

می آید  .   این زن های نزاکتی وقتی مرد ها را می بینند  .   چارغوک می کنند  .   اما رس زن ها باز، ناز می کنند     . 

منی دانند:    زن، زن اس  .   مرد   ، مرد اس  .   نه زن به درد مرد می خورد و نه مرد به درد زن     . هیچ مرد به درد زن 

منی خورد     .   حتا اگر فرشته هم باشد که نیست  .   تو ساده هستی  .   تو این مرد ها را منی شناسی  .   این ها تره 

هیچ گاه درک منی کنند  .   با لبخندشان بازی نخور! در درون این ظاهر ها آرام هیوالی از بربریت و وحشت 

خفته اس  . این ها چه می دانند     . آدمیت چیست؟ آدم کیست؟ تو بسیار ساده هستی! یک زنی نیستی 

که این مردها را به زانو در آوری  .   چه خوب گفته اند سزای قروت اَوی گرم  .   مه از همو زن ها خوشم 

می آید   که این مردها را مسخره کند     ،   در برابرشان ایستاده شود     . از پای نیافتد  .   زن های ضعیف دست 

و دل شکسته اند چه به درد می خورند  .   حتا به درد خودشان هم منی خورند  .   پایامل هرکس و ناکس 

می شوند  .   با قلب و احساس شان بازی می کنند     . ساده  گی نزدیک به لوده  گی اس     . با لوده  گی با زنده گی 

خود بازی می کنند  .   فریب مردها را می خورند  .   رسگرم همین بگومگو بودم که زنگی ما را به آرامش فرا 

خواند  .   تلفون از دفرت معلومات بود  .   گفتند کسی از اعضای خانوادۀ تان زنگ زده اس  .   وار خطا شدم     .   از 

ناراحتی با لباس خواب برآمدم و تن پاکم را به گردنم انداختم     . از پله های زینه پایین می شدم  . کرختی 

تنم را احساس می کردم تا به پلۀ نخست رسیدم  .   وقتی از دخرتم پرسیدم چه کار داشتی؟ دخرتم گفت:    

مه کار نداشتم  .   علی تلفون کرده بود  . از مادرت خرب بگیر، ناآرام اس  .   دانستم زیر کاسه نیم کاسه است  .   

رسا پایم می لرزد  .   چشمم سیاهی می کرد  . یک بار متوجه شدم     ، دستی از پشت دستم را گرفت  . مرا به 

سوی خود کشید  .   به فشار، به فشار و زوری که توان را از دست دادم  .   متام تنم می لرزید  .   بازوهایم رسخ 
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شده بود  .   دیدم علی همچون بختک به جانم چسپیده است  .   هر قدر کوشیدم که خود را رها سازم     ،   نشد 

که نشد     . بوی رشاب دهلیز را گرفته بود  ؛ او همچون گرگ درنده به جان برۀ معصوم افتاده بود  .   دنیا بر 

رسم تاریک شد  .   گپ های آن زن به یادم آمد        و گپ   هایی یوسف که همواره به من می گوید :    تو امانت 

مه هستی مه امانت تو  .   نزدیک اتاقش که شدیم مره به زور به اتافش برد  .   داخل اتاق که شدیم دَر را 

بست  .   سینه    ام برهنه بود  .   دستامل را روی سینه   ام گذاشتم  .   به مه گفت:    غرضت ندارم     .   رصف رویت را 

می بوسم  .   به دست و پایم افتاد که مه تره دوست دارم  .   دنیا بر رسم قیامت شده بود  . گپ های آن زن 

به یادم می آمد  .   در دام مرد ها اگر افتادی  ، همه چیزت را می گیرند  .   آبرو، عزت، غرور، شهامت، زنانه گی، 

دلربانه گی  ...   به یک بهانه خود را از دستش رها ساختم     . ساعت یک شب بود  .   هر لحظه یوسف به نظرم 

می آمد  ،   تصور می کردم گریسته است     تا صبح با من  . 
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نامۀ نخست

یوسف عزیز! طلبکار ها نیامده بودند و هنوز بابر، مادر و نزدیکانش را به خانۀ ما نفرستاده بود  .   

هر سو رس و صدا بودکه عروسی رؤیا و بابر است  .   ما هیچ خرب نداشتیم  ،   از مرگ خود خرب داشتیم، 

از این گپ ها نی  .   روز جمعه بود  .   مادرم همراه خاله    ام به حامم رفته بودند  .   نان چاشت شان را نیز با 

خود برده بودند  . بار و پندک شان بسیار سنگین بود  .   مه ره هم گفتند  .   مه گفتم مه درس می خوانم  .   

وقت ندارم؛ به حامم که رفته بودند  ، تصادفاً شاه گل شان را دیده بودند  .   شاه گل شان گفته بودند که 

عروسی است  .   از من هم گله کردندکه چرا ما را خرب نکردید  .   بیگانه  گی کردید. مادر بابر به ما گفته 

که در دیگر ماه عروسی است  .   مادرم تعجب کرده و پرسیده، دخرت که است؟ شاه گل شان به مادرم 

گفته چرا خوده به در بی خربی می زنید  ،   از ما پت نکنید  .   حال کُل مردم خرب شده بسیار کار خوب 

شده   ، خدا نیک و مبارکش کند  .   تا من بگویم که مه خرب ندارم     .   رؤیا خرب ندارد  .   تنها یک روز همو 

تو یک خواهش کردند  ،   رؤیا قبول ندارد  .   ما گفتیم باشه درس خوده متام کند  .   رؤیا هنوز مکتبش را 

متام نکرده  .   یک دفعه می دانی؟ شاه گل به مادرم چه می گوید:    پروا نداره  .   پس از عروسی می تواند 

درس خود را متام کند  .   اگر نی   ، بس اس، همین قدر که خوانده  .   دخرت ها خانۀ بخت که می رن، همو 

خانه بخت همه چیز اس  .   درس اس  .   تعلیم اس  .   تربیه اس  .   آبرو اس  .   اعتبار اس  .   مکتب اس  .   هر چه 

که بگویی اس  .   دخرت از خدا چه می خواهد یک شوهر  .   همراه شاه گل شان یک پندک کالن بود  .   

کیسه، لیف، سنگ پا، سابون وگل رس شو  .   از ساعت هشت صبح تا هشت شب آن جا ماندیم تا 

شور خوردیم تاریک شده بود  .   بسیار خوش بودند و از خوشی در پیراهن منی گنجیدند  .   به ما مادر 

رؤیا گفته که فردا بریم به خرید  .   یک لباس مقبول برش انتخاب می کنیم که خوشش بیاید     . بابر گفته 

که در خرید لباس رؤیا، می خواهم خودم باشم     .   هر قدر زن ها از خویش و قوم ما باشند مهامن 

مه هستند  .   در هامن روز خرید     . در هامن جا رس و صدا شد که دخرت ها ره هم بربید     و رؤیا را هم  .   
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خودش کاالی خوده انتخاب کنه  .   یکی از پیچه سپیدان خانواده گفت:    دخرت ها چه می کنند؟ اشتک 

بازی خو نیست؟ باز هامن خرید سبک میشه  .   بی برکت میشه  .   اعتبارش را از دست می دهد  ، مردم 

می گن  :   هیچ کس نبود چار تا اشتک را آورده بودند  .   پیش سیال و رشیک آبروی آدم می ره  .   یکی 

از عالیم قیامت همین اس که کار ها به دست اشتک ها می   افتد و زن ها موهای شان را کوپال شرت 

می سازند  .   ما که جوان بودیم، چه وقت   هایی بود  .   هر کس کار خوده می کرد  .   ُخرد، ُخردی می کرد  .   

کالن، کالنی  .   شفقت بود  .   محبت بود  .   یک کالن که یک گپ را می زد     . همه گی قبول می کردند  . حال 

هر کس هر چیز اس   ، هیچ چیز هم نیست     . چه دنیایی شده اس  .   مسلامنی گُم شده، دل هیچ کس 

پاک نیست  .   خدا زده  گی خو همین را می گویند     .   خدا زده  گی خو شاخ و ُدم نداره  .   ما هم عاشق 

می شدیم     .   دل ما پاک می بود ُحرمت عشق را می دانستیم و می شناختیم  .   همه چیز ُحرمت داشت     . 

تو     .   مه     . کالن     .   ُخرد  .   اگر یک کالن غاملغال می کرد  .   نفس کُل ما می برآمد  .   از ترس، از رشم، از حیا  . پُت 

از همه عشق می ورزیدیم با نفس های مان     .   هیچ کس منی فهمید  ،   تا جان می دادیم     .   مردم بسیار 

رازدار بود  .   حال گپ ناگفته در فیسبوک می رسه  .   متام عامل خرب میشه     .   کافر   ، مسلامن   ، یهود و نصارا  .   

چه دنیایی شده ما هیچ خاطره نداریم که با خود در گور بربیم  .   تا آخرین نفس های مان  .   میگن 

فرزندان ما در امریکا، جرمنی و  ... دوستان امریکایی و خارجی دارند  .   عجب دنیایی شده اس  .   یک 

زمان اگر کسی نام خارجی را می گرفت، دنیا را آتش می گرفت  .   میگن دنیا تغییر کرده     .   دنیا تغییر 

نکرده  .   ما تغییر کرده ایم  .   فرزندهای مان، خودمان، نواسه های مان، همه و همه  .   چه شد او رسم و 

رواج های قدیم  .   یکی قصه می کرد، صد تا می شنید  .   حال صد تا قصه می کند، یکی منی شنود  .   همه گی 

با کمپیوتر اس  .   با تلفون دستی اس  .   با تلویزیون اس  .   با فیسبوک اس  .   هیچ کس با انسان زنده طرف 

نیست  .   هیچ کس در هیچ جای این دنیا     .   اِی شده زنده گی! زنده گی     ...! همی رقم محبت گُم می شه  .   

تا انسان را به چشم ات نبینی  .   به دست ات ملس نکنی  .   با روانت احساس نکنی  .   منی دانم انسان و 

انسانیت چه شد؟ واه که چه قدر پراکنده    ام یکی در این بر دنیا و یکی در آن بر دنیا  .   این تنها ماشین 

اس که ما را یک جا می سازد     .   باز هم خیر ببینه این ماشین  .   نشود که همین ماشین خردجال باشه  .   

می گن در آخر زمان که شد  ،   خردجال می آید  . 

میگن در جاپان زلزله شده اس     .   زلزله چه اس؟ این قهر خدا اس  .   اگر قهر خدا نیست؟پس زمین 

به دست که اس؟
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کسی رمان منی خوانه  .   کسی به کتاب عالقه نداره، کسی به فلسفه توجه منی کنه، انرتنت و 

تلویزیون حتا سینام را بی آبرو ساخته، عجب زمانه و زمانه  یی اس  .   فرق بین اخبار تلویزیون و یک 

مصاحبه از بین رفته؛ مهم این نیست که یک فیلم، فیلم هرنی باشه یا یک داکومنرتی اصالً کسی به 

تفاوت ها اندیشه منی کنه، کسی متایز بین واقعیت و فراواقعیت را جدی منی گیره  .   آدم ها از آدمیت 

تهی شده  .   اشیا آن قدر ابزاری شده که از شیئت خویش خجالت می کشن  .   به هر طرف که می بینی 

تالش می شود که ترا در زیر سیطرۀ خود قرار دهد  .   

کابل زخِم دیرینم را تازه کرد  .   پس چرا رفتم؟ در هر قدمی این شهر عقده   یی گُل می کند و به 

انفجار می رسد  .   این عقده ها حاصل امروز و دیروز ما نیست  ،   ریشه در هستی ما دارد  .   هستِی که 

زندانی نگاه های مان است     .   در چه گونه زیسنت ها، در چه گونه اندیشیدن ها   ، رس های مان به سنگ 

می خورد  .   به سنگی که در رس راه هر کدام مان به گونۀ پیدا و پنهان است  .   از همین رو   ، خاطرات 

نوجوانی   ، جوانی، زخم ها و دردهای مان کمرت از مین های کنار جاده نیستند  . 

پس از سال های سال از چهارسو و هفت اقلیم در خانۀ پدری گرد آمده بودیم  .   بی حضور پدر 

و مادر! هنوز که هنوز هست از هر گوشۀ این خانه   ، نشانی از ما پدیدار هست     .   نشانی از نفس ها   ، 

عشق ها و خاطراتی را که می زییم     .   اما در میان همۀ این ها   ، یک جفت چشامن سیاه است که در 

همه جا با من هست و سایه وار به دنبامل می گردد و هیچ لحظه   یی از برابرم دور منی شود     . من غرق 

آن چشامن سیاه هستم آن سحر و جادویی که مرا افسون کرده است و جز آن چشامن سیاه همه 

چیز را از یاد برده ام  .   حتا خودم را از یاد برده بودم که فردا   ، شب عروسی خواهر خواندۀ من است 

و من رنج سفر را به خاطر او قبول کرده ام      و این را همه می دانست  .

هر لحظه   یی که شبانه به سویم نگاه می کرد، اشک از چشامنش جاری می شد     .   من یگانه رفیق، 

هم راز و هم دلش بودم و او برای من هم چنین     .   تا زمانی که در کابل می بودم   ، همیشه در کنارم 

می بود و لحظه   یی از من جدا منی شد  .   این بار رسنوشت او را از من جدا می کرد  .   من در دمل آن قدر 

گریستم که چشامنم چون کاسۀ رشاب غرق خون می منود     .   وقتی که خود را در آیینه دیدم  .   دست و 

پایم سست شد و به زمین خوردم  . 

سالون از روشنایی برق می زد  .   زنان لباس های آخرین مدل شان را پوشیده بودند     . آواز خوان 
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می خواند:   

تو گُل ناز همه

رسو طنار همه

من به زیبای همه چه چاره سازم  . 

وقتی به هوش آمدم   ، هنوز هم   ، هامن آهنگ بود به خواننده نگاه کردم     .   از شادی، برق از 

چشامنش می بارید و می خواند:    به جز تو مونس دگر در این دیار ندارم  .   یک باره سالون و آوازخوان 

را از یاد بردم     .   یوسف را می دیدم که به من نگاه می کند  .   اشک از چشامنش جاری است     .   با نگرانی به 

سویم می بیند   ، یوسف را می ببینم  .   در همه سو   ، یوسف را می بینم از همه سو     .   از چپ، از راست، از 

شامل از جنوب     .   از رشق و از غرب و  ... می خواستم فریاد کنم  .   نامش را بگیرم، دمل به ترکیدن رسیده 

بود که عروس و داماد دست در دست هم آهسته   ، آهسته به سالون آمدند  . در طنین صدای هامن 

آهنگ همیشه  گی:    آهسته برو   ، رسو روان آهسته برو  ...

پس از این آهنگ فضای محفل دگرگون شد     ...   و دسته   ، دسته شامری از زنان به رقص و پایکوبی 

برخاستند  .   عروس و داماد در میان اوجی از بدرقۀ مهامنان شاد و رسحال معلوم می شدند تا نوبت 

به عکس های یادگاری رسید  .   در هامن هوتلی که عروسی برگزار شده بود، اتاقی برای عروس و داماد 

آراسته بودند  .   آرایش و تزیین این اتاق آدم را به یاد عروسی ها در فیلم های هندی می انداخت     .   در 

باالی رس تخت عروس و شاه، تصویری از تاج محل را آویخته بودند  .   یک باره  گی مامای داماد پایان 

محفل را اعالم کرد و عروس را به منزل دوم این هوتل بردند  .   ساعتی نگذشته بود که صدای هولناکی 

همۀ مان را رساپا لرزاند  .   همه آن کسانی که آن جا بودند و هنوز هم می رقصیدند     .   تصور کردم این 

نالۀ من بود که پس سال ها سکوت، آن را فریاد کردم  .   فریادی به بزرگی یک کوه و آرزویی به بزرگی 

یک عشق  . 
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پس از انگشتری

یوسف هستم، کابوس دست  هایم را از کار انداخته است  .   رساپایم می لرزد  .   مانند بید در بسرت 

بادهای پاییزی     . از پنجره به بیرون نگاه می کنم ترا می بینم در آن سوی جنگل با گیسوان مواج   ، قامت 

بلند و نگاه پریشان  .   از باریکۀ جنگل می گذری و چشم به آن دور ها داری  .   رس به پایین می اندازی  .   

گویی مرا هرگز ندیده ای و منی شناسی  .   از رشم و خجالت آب می شوم و به سوی تو می بینم و رنگم 

می پرد  . در رسم آتشی از هیجان و نگرانی زبانه می کشد  .   یک باره متام خاطرات مشرتک مان از ذهنم 

عبور می کند  ،   رس می کشد  .   رس از نو نطفه می بندد  .   جوانه می زند  ، قد می کشد  .   در متام وجودم 

جاری می شود  .   نفس می کشد  .   در برابرم می ایستد  .   چنین است حکایتی که باور کردنی نیست     .   

نه برای تو و نه حتا برای من     .   نوجوانی مغرور و رساپا شور و هیجان بودم     که با رؤیا آشنا شدم  .   

معصومیت چشامنش از هامن آغاز برای من شکوهی دیگری داشت  ؛   شکوهی به بزرگی شب های 

مهتابی، باران بهاری  . شب های مهتابی که در آن قصۀ ستاره گان بود  .   تا دل های شب، در کنار رود 

خروشانی که تالطمش شور دیگر داشت و فریادش نجوای دیگر  . در چنین دهکده ای من چشم به 

جهان گشوده بودم  .   دهکده   یی که وجب وجب خاک و آسامنش برای من خاطره است  .   خاطره   یی 

از ناکجا آباد   هایی رؤیایی و آرمانی و مدینه های فاضله   یی که اکنون برایم بهشت مرتوک شده است  . 

ریشه های مان از هامن جا آب می خورد  . از دهکده   یی که زنده  گی را و نام را باید فریاد می کردی و 

به ستاره گان می گفتی  .   شب که به روی بام ها می خوابیدیم، ستاره گان در یک وجبی ما می آمد در 

چنان فضا و نور آبی   ، آبی آسامن   ، هم آغوش با رؤیا می بودم     . و رؤیا در شهر ی دورتر از آن دهکده 

به فاصلۀ یک صدوبیست کیلو مرتی در بسرت درد و عشقش می سوخت و می ساخت، درآن روزگاران 

در شهر کوچک کابل که یک رس آن به کوهی آسامیی می پیوست و رس دیگر آن به دامنه های 

خیرخانه و باغ باال که هنوز برق سیالوه ها، صدای تفنگ های دهن پُر و سیامی عیاران را از رُخسار 

ربع دوم قرن بیستمش نتکانده بود.
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در آن زمان شاگردان و دانشجویان با بس های که تازه از جرمنی خریداری شده بود  ،   از مکتب 

به خانه ویا برعکس از خانه به مکتب رفت و آمد می کردند  .   تعداد این بس ها انگشت شامر بود 

و راننده گانش چهرۀ آشنا داشتند برای مسافران هم برای دخرت ها و هم برای بچه ها  .   ساعات رفت 

و آمد شاگردان مکاتب و دانشجویان   ، دانشگاه روشن بود  .   در این ساعت ها فضای این بس ها پُر 

از موسیقی و آهنگ های احمد ظاهر   ، ساربان، قمر گل، ژیال  و     ... دیگران بود که ما در چنین فضا 

از زبان موسیقی و شعر با معشوقه های مان راز دل می کردیم و عشق و امید های خود را در چشم 

و قلب های یک دیگرمان می کاشتیم  .   هنوز بر خاطرات و جریان عشق و دوستی مان زمان خاک 

فراموشی نیفشانده بود که رؤیا برآشفت و برایم گفت:    دیگر هیچ یادی از خاطره نکن این خاطره 

بود که مرا برباد داد  .   تو که هستی که از عشق می گویی؟ تو هامن لعنتی نیستی که زنده  گی مرا 

به خاک سیاه نشاندی؟ لعنت برمن، لعنت بر تو   ، تو   ،...   تو  .   خدا مره مرگ بته، اگه تو منی بودی   ، مه 

کجا و این تقدیر سیاه، بر پدر این تقدیر که تو باشی لعنت! تو با فریب و حقه بازی روزگارم را 

سیاه ساختی     . به نام عشق خیانت کردی  .   به نام دوستی   ، دشمنی کردی  .   به نام وفا، جفا کردی  .   به نام 

انسانیت چه خرگری های که نکردی، از کدامش بگویم؟ تا از خجالت آب نشوم  .   تو خو نه چیزی 

به نام وجدان می شناسی و نه داری  .   تو یک شعبده باز و بازیگر تیاتر هستی     .   تو نقش خوده بازی 

می کنی     .   با عشقم بازی می کنی     .   باعاطفه    ام بازی می کنی     .   با احساسم بازی می کنی  .   چرا که چیزی 

به نام عاطفه و احساس نداری     .   چیزی به نام انسانیت در وجودت نیست        و اصالً هم منی شناسی، تو 

قدر انگشرت را چه می دانی؟ تو معنای یادگاری را چه می دانی؟ تو از حلقۀ وصلت چه می فامی؟ 

فیل به منک چه می فامه  .     تو تنها با ریا کاری و دروغ و فریب استاد هستی  .   هان، در خیانت دست 

هزار شیطان را از پشت بسته ای  .   انگشرت خو نشان عشق ما بود  .   تو مره فریب دادی  .   به عشق و 

زنده  گی    ام خیانت کردی و با رسنوشتم بازی کردی   ، آفرین به وجدانت و یوسف هنوز هم این آهنگ 

احمد ظاهر می شنید:

ای جان من اسیـرت، ای عمر من فدایت

عمرم به آخر آمد، بی لعل جان فزایت

تو می روی خرامان من با دو چشم گریان

آشفته و پریشان چـون کاکل از قفایت
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نی بخت آنکه یک شب دستم کشد به زلفت

نی پای آنکه روزی بگریزم از جفایت

یوسف هم نیستم، سگ هم نیستم، کوچک شده   ، کوچک شده می روم، دست  هایم را احساس 

منی کنم، قلبم را نیز، پا  هایم ُخرد شده می رود  .   احساس می کنم در زیر درختان در البه الی سبزه و 

گیاهان می لومل  . در زمین ها نم دار نفس می کشم  .   از کنار یک گیاه به گیاه دیگر پرتاب می شوم  .   

دوباره به یاد خود می افتم، پیش می روم، پیش می روم، درختان بریده شدۀ بلوط با جمعی از 

شرت های دیوانه یک جا با من حرکت می کنند   ، صدایی می شنوم، می ایستم؛ کالن ترین شرتی که رنگ 

سفید دارد با من مکامله می کند من که با با فقدان واژه محکوم شده بودم، از حلقم به جای لفظ، 

حذف می ریخت بر رسم چیغ می زند زبانش را خوب می فهمم رساتر از روزهای عشقی بلندتر از 

شب های مهتابی  ... 

 باز مانند یک جثۀ کوچک در البه الی سبزه ها و گیاهان می لومل در زمستان ها کم می باشم و یا 

جای برای بودن من منی باشد  .   گامن می کنم که بهار و تابستان بهرتین فصل زنده  گی من هست  .   از 

نفس های گیاهان جان می گیرم  .   دنیای ما، دنیا تنهایی ست  .   کسی به کار کس کاری ندارد  .  نه به غم 

و خوشی کس و نه، به زنده  گی و مرگ کس، برای ما حلزون ها بی تفاوت است که کی تولد می شود 

و کی می میرد  .   اگر بخواهیم مبیریم   ، می میریم     .   اگر بخواهیم زنده شویم   ، زنده می شویم  .   مرگ و 

زنده  گی در دنیای ما چندان فرق ندارد  .   می توانی مبیری و می توانی زنده شوی  .   هر چه که خودت 

خواستی  .   دوست و دشمن نداریم  .   هرکس به دنبال کار خود است  . سبزه ها و گیاهان خانۀ ما هست     .   

خانه یی که هیچ کرایه ندارد و رنج پرداخنت کرایه را هم نداریم در صف های طوالنی برای خرید 

نان و خوراک ما صف منی کشیم  ،   انتحاری هم نداریم  ،    دولت هم نداریم و رضورت به این مسخره 

بازی ها نداریم  .   رسباز هم نداریم  .   یکی دیگر را به خاطر هیچ انگیزه   یی منی کشیم  .   دوست نداریم 

که برایش خیانت کنیم     .   زنده  گی بسیار ساده و بی هیچ درد رس  .   رس نداریم که درد داشته باشد، اگر 

رس داشته باشیم چیزی نداریم که در آن بگذرد  .   جمجمه   یی که برای سوراخ شدن در هوا می جنبد، 

اگر خالی اگر پُر؛ اما چیزی برای پرسیدن ندارد چون پرسش از پُر بودن می خیزد، ولی از این رس که 

من از آن می گویم نپرس  . 
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سرور من، رؤیای عزیز!

 نام من، از زبان تو   ، زیباترین شعری ست که نرسوده ام  .   از آن زمانی که مهر تو بر دمل نشسته 

است  .   پیوسته در آرزوی وصالت می سوزم و چشم به راه دیدارت! یادت است رؤیای عزیز:    هر 

چند هیچ گاه نگفته بودم که دوستت دارم  . اما این جادو ی کالم بود، چه در آغاز و چه در پایان که 

ملکه و یا خدای عشق را در هستی  مان بذر افشانی می کرد  .   چه هنگامی که از سفرت باخرب شدم و 

شعر سفر را برایت دادم  .   شنیدم از این جا سفر می کنی و چه زمانی که در سوگ نزدیک ترین عزیز 

زند ه  گی    ام مرثیه می خواندم و تو با متام وجودت گریستی  .     این جوانه های عشق مان بود که افشانده 

می شد باجادوی کالم. 
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 برای من کالم و واژه ها از نگاه دیگر هم جایگاهی برجسته دارد و در مقام نویسنده، هستی    ام 

را به گروگان گرفته است  .   من پیش از آن که نفس بکشم، در منت و واژه ها زنده  گی می کنم و نفس 

می کشم و رها می شوم     . منت و واژه ها حقیقت و واقعیت ذاتی من است  .   من اصالً  در منت زاده 

شده ام  .   با نامی و نشانی  .   اگر این نشانه ها را بر داری، از واقعیت هستی مان چیزی منی ماند  .   یوسف 

در این سال تولد شد، در این سال عاشق شد و در این سال مرد  .   مگر چه می تواند غیر از این ها 

باشد  .   پس، فراتر از منت در کدام بسرت و فضا نفس بکشم و بیان شوم و خویشنت خویش را در تو 

جاری بسازم     . اگر این واژه ها منی بود  .   تو هم نبودی     .   خاطره هم نبود  .   عشق هم نبود  .   حتا اگر مرا 

مالمت نکنی می گویم که واقعیت نیز نبود     . راز و نیاز هم نبود  .   اگر این واژه ها منی بود، چه گونه 

می توانستم این همه مرز ها را عبور کنم؟ در یک چشم به هم زدن، مرز ها جغرافیایی، مرز های 

عرف را    مرز های این باور های آهنین سود و رسمایه و باور های خارایین دیگر     و به تو برسم  .   رسیدن 

به هم جز عبور از این مرز ها ممکن نبود  .   من کلامت و واژه ها را نفس می کشم و می زییم، مگر 

حافظ فراتر از منت چه می تواند باشد  .   مولوی، شیلر، گویته، هومر   ، سارتر، تولستوی، کافکا، نیچه   ، کارل 

مارکس، داستایوسکی، روالن بارت، دریدا، فوکو، مالنرصالدین   ، موسولینی، املتوکل علی الله   ، جویس، 

همینگوی و حتا خدا  .   خدایی که در باور ما تجسم خود را در کتاب و واژه ها به منایش گذاشته 

است  .   در حالی که در مسیحیت در عیسی و در داوود باز هم در کالم   ، شعر و ترانه     .   از هامن رو 

گفته اند: که در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود  . 

 در ابتدا خدا آسامن ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی  ... و خدا گفت:   «روشنایی 

بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و 

روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب  .     من از زمان آشنایی با رؤیا در صدد آن بوده    ام که چه گونه 

بتوانم رؤیای خود را جاویدانه بسازم  .   از همین رو از نوشنت به روی ورق پاره ها لذت می برم و ذوق 

زده می شوم و حالت ویژه   یی برایم دست می دهد   که گفتنش نه تنها دشوار است بل حتا ناممکن 

است.«
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لوح چهارم

َشَمش، خدای سوزاِن آفتاِب نیمروز، با گیل گمش چنین گفت:    »ـ با یاِر خود برخیز تا با خومبه به 

پیكار كنی  .   او را به نگه بانی جنگِل سدر برگامشته اند كه شیِب آن از دامنۀ كوه خدایان آغاز می شود... 

خومبه به در اماِن من گناهان بسیار كرده است  .   به راه افتید و او را به خون دركشید!«

گیل گمش با آواز دهان خداوند گوش داشت  .   آزاده گان قوم را فراخواند  .   با انكیدو به تاالر درآمد 

و گیل گمش با آزاده گان قوم چنین گفت:   

»ـ ما را َشَمش به پیكاِر خومبه به ندا در داده است  .   شام و همۀ خلق به خرب باشید!«

آنگاه از جمع آزاده گان، سال دیده ترین ایشان برخاست و با او، با گیل گمش چنین گفت:   

»ـ َشَمش همه گاه دوستار خویش را گیل گمش محتشم را در پناه داشته است  .   دستان نگه بانش 

از تو دور نیست  ...   خومبه به، نگه بان ُدشخوی جنگل مقدس، آفرینه یی خوف آور است  ...   َشَمش كه 

تو را به پیكار با او فراخوانده و یار تو را به تو بازگردانیده، باشد كه هامره تو را تندرست بدارد! او 

دوشادوش تو ایستاده از جان تو نگه داری می كند... ای پادشا! تو ای شبان ما! در برابر دشمن تویی 

كه پناه مایی!«

آنان، سال دیده گان قوم، تاالر را ترك گفتند  .   گیل گمش با او، با انكیدو چنین گفت:   
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»ـ اكنون به پرستش گاه ئلگه مخ به نزدیك راهبۀ مقدس پرستش گاه می رویم... بگذار به نزد 

ری شت رویم، به نزد خاتون و مادر  .   او روشن بین است و از آینده با خرب  ...   بگذار تا به نزدیك او رویم 

كه قدم های ما متربك كند و تقدیر ما به كف زورمند خدای آفتاب درسپرد  .«

به پرستش گاه ئلگه مخ می روند   و راهبۀ مقدس، خاتون مادر را باز می یابند  . 

اوـ  ری شتـ  آواز دهان فرزند را شنید و با او، با گیل گمش، چنین گفت:   

»ـ باشد كه مهربانی های َشَمش با تو باد!«

پس به جامه خانۀ معبد رفت كه جامه های جشن در آن بود و با زیورهای مقدس بازگشت:    با 

جامۀ سپیدی دربر، ِسپَرَك های زرین بر سینه، تاره یی بر رس و پیالۀ پُرآبی به دست  .   پس آن آب بر 

زمین افشاند و به باروی فراز معبد شد و در آن بلند بخور و بوی خوش بر آسامن گسرتده برخاست  .   

گندم نذر برافشاند و به جانب َشَمش دست فراز كرد:   

»ـ از چه فرزند من گیل گمِش پادشا را دلی چنان داده ای كه یك دم از آشفته گی منی آساید؟... 

ای َشَمش! دیگربار او را، گیل گمش را برانگیخته ای، چرا كه می خواهد به راه های دور قدم نهد:    راه 

دوری كه به جایگاه خومبه به می كشد  .   با هم آوردی كه باز منی شناسد می باید كه بجنگد، راهی را كه 

باز منی داند می باید كه درسپرد!... از آن  روز كه گیل گمش رو در راه می نهد، تا بدان دم كه بازآید، تا 

بدان دم كه به جنگل سدرهای مقدس رسد، تا بدان دم كه خومبه بهی زورمند را بشكند و گناهش را 

كیفر دهد و خوف این دیار را براندازد، ای َشَمش! باشد كه اگر ئه یه محبوبۀ خود را خواستار شوی 

روی از تو بگرداند تا بدین گونه ئه یه همبسرت تو تو را در اندیشۀ گیل گمش اندازد تا چندان كه تو را 

ئه یه به بسرت عشق خویش ره ندهد باشد كه دلت بیدار مباند و به او، به گیل گمش پادشا اندیشه 

كنی تا از این پیكار به سالمت بازآید  .«

بدین گونه ری شت همرس خدای سوزاِن آفتاب را به یاری می طلبید و بخور چونان ابر كبودی 

به آسامن بر می خاست  . 

پس ری شت از باروی معبد به زیر آمد و انكیدو را بازخواند و با او چنین گفت:   

»ـ انكیدو، ای زورمند! تو شادی منی و آرامِش منی  .   گیل گمش را از برای من نگه دار باش! پرس 
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مرا و َشَمِش بلند را قربانی برب!«

و آن هر دو رو در راه نهادند     و آن هر دو به جانب شامل رو در راه نهادند  .   كوهسار جهنده 

در نظاره گاه دوردست ایشان بود  .   معرب منزل گاه خدایان از جنگل سدرهای مقدس بدانجا می كشید  .   

چندان كه سواد جنگل در منظر ایشان قراری یافت چادرها بر جای نهادند و خود به منزل گاه 

خدایان نزدیك تر شدند  . 

نگه بان، خومبه به را آنجا بر دروازه مراقبت می كرد  .   دروازه، شش بار دوازده اَرَش بلند است دوبار 

دوازده اَرَش پهنای اوست  . 

پنهانك به نگه باِن دروازه نزدیك می شوند  . 

دروازه بان از باالپوش های هفت گانۀ جادویی خویش تنها یكی در بردارد  .   شش باالپوش دیگر را 

از تن برگرفته است... اینك چشم او در ایشان می بیند  .   چنان  چون نرگاوی وحشی خروِش خشم بر 

می كشد  .   به جانب ایشان می تازد و به نعرۀ خوف ناك نهیب بر ایشان می زند:   

»ـ پیش آیید تا طعمۀ كركسان تان كنم!«

َشَمش ـ خدای فروزاِن آفتاب ـ نگهداِر پهلوانان بود و طلسم باالپوِش دروازه بان را باطل كرد؛ 

نی نیبـ  خدای پرخاش گِر جنگـ  در دست های ایشان قّوتی نهاد؛  ایشان غول را از پای در انداختند، 

دروازه باِن خومبه به را از پای در انداختند  . 

انكیدو به سخن لب باز می كند و كالِم او با گیل گمش چنین است:   

»ـ ای مهربان! دیگر منی خواهم كه در جنگل، در تاریكی درختاِن سدر به راه رویم  .   گویی 

اندام های من از كار باز مانده است  .   دست من گویی فلج شده  .«

و گیل گمش با او، با انكیدو می گوید:   

»ـ ناتوانا مباش! بی همت و ترس خورده مباش، رفیِق من! می باید كه از این جای فراتر رویم و 

رویاروی خومبه به بایستیم  ... نه مگر ما بودیم كه دروازه بانش را به خون دركشیدیم؟ نه مگر ما، 

هر دو كس، از مردِم پیكارگریم؟ برخیز تا به كوهساِر خدایان رویم... تن و جانت را به َشَمش بازنه 

تا هراس از تو فرو ریزد و فلج از دست تو زایل شود  .   به خود بپرداز و از ناتوانایی بیرون آ!  ...   بیا! 
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می خواهیم تا در كناِر یك دیگر پیكار كنیم  ...   َشَمش خدای آفتاب یاِر ماست و هموست كه ما را به 

پیكار برانگیخته است  .   مرگ را از یاد بگذار تا هراس تو را بازگذارد!... اكنون در جنگل به خود باشیم 

تا آن زورمند بر ما نتازد... خدایی كه تو را، هم در نربدی كه از آن می آییم نگه  داشت، باشد كه هم 

نربد مرا در پناِه خود گیرد! باشد كه در دیاراِن این خاك ناِم ما بستایند!«

پس آن هر دو روی در راه نهادند و به جنگل سدرهای مقدس درآمدند  . ایستاده بودند و آواز 

دهان ایشان خاموشی بود  . 

من همواره در صدد جاویدانه  گی رؤیایم بودم  .   از زمانی که خود را می شناسم و عالیق خود را  .   

از همین رو   ، اصلی ترین و واقعی ترین الیه های هستی    ام هامن الیه های رؤیایی    ام بوده و می باشد  .   

مگر بیرون از بسرت و فضای موسیقی، شعر و ترانه و منت چه می توانی باشی؟ عشق ات را با موسیقی 

بیان می کنی، خشم و نفرت ات را، دل تنگی های همیشه  گی ات را، بیزاری ات را   ، فضای اندیشه و 

تخیل ات راحتا زمانی که منی نویسی! در سپیدی های منت، نگاه ترا می بینم، بُغض ات را و سکوت ات 

را! چرا برخی اشخاص   ، از جمله خود من، از خواندن شامری از رمان ها، زنده  گی نامه ها و خاطرات 

روزانه و روز مره   گی لذت می برند؟ برای من، تو یک منت هستی  .   متنی که دست دارد  .   چشم دارد  . 

پا دارد  .   نفس می کشد  .   در نفس  هایم همیشه او را زنده  گی کرده    ام پس این منت تنها هامن واژه های 

روی کاغذ نیست  .   جمله ها نیست  .   عبارت نیست، بند ها نیست  .   کتاب نیست  . کلامت نیست     .   تو 

هستی  .   من هستم و هر چیزی دیگر هم می تواند   ، باشد  . همین ساعت چهار صبح هم می تواند   ، 

باشد  . تلویزیون رو به رویم هم می تواند، باشد  .   پیالۀ روی میزم  .   چاینکی که رنگ زمردین دارد، عشقی 

که گاه رنگ آبی دارد و گاه رنگ رسخ  .   اتاقی که مرا در حصار خود گرفته، جاده و خیابان  . شهر   ، 

جنگل و خشکه ها و آب های دور از این جا و این فاصله ها و این فاصله ها و این فاصله   هایی که ما 

زندانی آن هستیم  . 
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پاسخ نامه

برای من نوشنت از بازی با تصاویر وتصاویر کتاب های پدرم شکل می گیرد  .   از بازی با کتاب های 

میناتوری شدۀ خیام و حافظ و تصاویر نیم برهنۀ دخرتان   که در آن زمان برای من تفریحی بیش 

نبود  .   با قیچی، اندام های میناتوری شده را می بریدم و به دفرت خاطراتم می چسپاندم و از این بازی 

لذت می بردم  .   بازی با اندام   هایی پری رویان، بازی با تصاویر چه قدر لذت بخش بود  ؛ هرگز فراموشم 

منی شود  .   

رفته رفته با خط ها و نشانه های کژ و مژ آشنا شدم  .   آشنایی با این خطوط مرا با دنیای دیگر با 

دنیای رؤیا ها پیوند زد  .   پسان ها از دیدن این بریدن ها دل گیر شدم  .   

تا در فرجام، عشق نوجوانی، مرا با خوانش داستان   هایی از این دست وا داشت. داستان خواندنی 

یوسف و زلیخا، هنگامی که این داستان را می خواندم، خود را از یاد می بردم و یوسف را به یاد 

می آوردم     . 

هنگامى كه حرضت یوسف به سلطنت مرص رسید، چون در سال هاى قحطى عزیز مرص فوت 

كرده بود، زلیخا پیر و ناتوان گردید، چشامنش كور و به علت فقر و كورى بر رس راه مى نشست و 

از مردم براى گذران خود گدایى مى كرد. به او پیشنهاد كردند، خوب است از ملك بخواهى به تو 

عنایتى كند     . 

وىل باز هم عده یى او را از این كار منع مى كردند كه ممكن است به علت خاطرات گذشته تو 

را كیفر کند و از سزایت در نگذرد  . 
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زلیخا گفت :    یوسفى را كه من مى شناسم آن قدر كریم و بردبار است كه هرگز با من چنان 

نخواهد كرد  .   روزى بر رس راه او بر یك بلندى نشست     . 

هر وقت یوسف خارج مى شد جمعیت بزرگی از رجال و بزرگان مرص با او همراه بودند، زلیخا 

همین كه احساس كرد یوسف نزدیك او رسید، دست به دامنش برد. 

یوسف پرسید:    تو كیستى؟ گفت :    هامن كىس كه از جان تو را خدمت مى كرد و آىن از یاد تو غافل 

منى شد هوا پرست بود، به كیفر اعامل بد خود به این روز افتاده كه از مردم براى گذران زنده گى 

گدایى مى كند كه برخى به او ترحم مى كنند و برخى منى كنند  .   بعد از عزیز اولین شخص مرص بود 

و اینك ذلیل ترین افراد  .   این است جزاى گنه كاران  .   تو هم به او جفا کردی     . 

یوسف گریه كرد و بعد پرسید:   

آیا هنوز چیزى از عشق و عالقه نسبت به من در قلبت باقى مانده؟ گفت :    آرى   ، به خداى 

ابراهیم قسم   ، یك نگاه به صورت تو، بیش از متام دنیا براى من ارزش دارد كه سطح آن را طال و نقره 

گرفته باشند  . 

یوسف پرسید:    زلیخا چه تو را به این عشق واداشت؟ گفت :    زیبایى تو  .   یوسف گفت :    پس چه 

خواهى كرد، اگر پیامرب آخرالزمان را ببینى كه از من زیباتر و خوش خوتر و با سخاوت تر است كه 

نامش محمد است؟ زلیخا گفت :    راست مى گویى     . 

یوسف پرسید تو كه او را ندیده اى   ، از كجا تصدیق مى كنى؟ گفت همین كه نامش را بردى 

محبتش در قلبم واقع شد  .   خداوند به یوسف وحى كرد، زلیخا راست مى گوید ما نیز او را به واسطۀ 

عالقه و محبتى كه به پیامرب ما محمد دارد، دوست داریم و به این خاطر تو با زلیخا ازدواج كن     .   آن 

روز یوسف به زلیخا چیزى نگفت و رفت و اما در دلش وسوسه   یی پیدا شد     . 

روز بعد به وسیلۀ شخىص به او پیغام داد كه آیا میل دارى تو را به ازدواج خود درآورم     .   زلیخا 

گفت :    مى دانم كه َملك مرا مسخره مى کند، آن وقت كه جوان و زیبا بودم، مرا از خود دور كرد، 

اكنون كه پیرو بینوا و كور شده    ام مرا مى گیرد؟

 یوسف دستور داد آمادۀ ازدواج شود و به گفتۀ خود وفا كرد  .   شبى كه خواست عروىس كند 
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به مناز ایستاد، دو ركعت مناز خواند، خداوند را به اسم اعظمش قسم داد  .   خداوند جواىن و شاداىب 

زلیخا را به او بازگرداند، چشامنش شفا یافت   ، مانند هامن زماىن كه به او عشق مى ورزید، در آن 

شب یوسف او را دخرتى بكر یافت   ، خداوند دو پرس از زلیخا به یوسف داد، با هم به خوىش زنده  گى 

كردند تا مرگ بین آن ها جدایى انداخت  .   

هنگامى كه یوسف مالك خزاین زمین شد با گرسنه  گى به رس مى برد و نان جو مى خورد، به او 

مى گفتند با این كه خزینه هاى زمین در دست توست به گرسنه  گى مى گذراىن؟ مى گفت مى ترسم 

سیر شوم و گرسنه گان را فراموش کنم و عشقم را  . 
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کلمات و روایات

آرام، آرام با کلامت آشنا شدم  . کلامت را احساسیدم  .   بوییدم  .   چشیدم، شنیدم و راز و رمز گیتی 

را و هستی را و فراتر از هستی را در کلامت یافتم  .   ترا، خویشنت خود را، خشم را   ، نفرت را، دوستی 

را   ، عشق را، روایت را   ، داستان را، آفرینش را، آدم را، هابیل را، قابیل را، غزل های سلیامن را، تورات 

را، انجیل را، زبور را، قرآن را، اوستا را، افسانۀ بابل را، شهنامه را، غزل های حافظ را، دیوان شمس را، 

مثنوی موالنا را، رباعیات خیام را، سعدی را   ، سارتر را، فلوبر را، همینگوی را، هدایت را، تولستوی را، 

داستایوسکی را، کافکا را، دریدا را، روالن بارت را،...   و حتا خدا را که به باور یکی از فرزانه گان فلسفه 

وسخنوری :    زکریای رازی، خدا   ، از خود آمده و یا از خود آگاهی ما برخاسته است  .   همه و همه را در 

کلامت زیستم، و جان داده ام  .   شاید باورت نشود؟ برای من و برادرم شنیدن داستان و روایت:    مثل 

نفس کشیدن شده بود  .   شب ها مادرم برای ما قصه می کرد و روز های آدینه پدرم برای ما منت   هایی 

از تاریخ طربی، بیهقی، حافظ، سعدی و موالنا را می خواند و روز ها مستخدم خانۀ مان شهزاد را  .  
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 بعد ها که با منت بیشرت آشنا شدم و جدی تر به خوانش منت ها پرداختم  . سارتر را در کلامت 

یافتم:    یک بار که »الفوننت« را باز کردم و ماجرای مرد الکلی و زنش را خواندم، بیم و هراسی که از 

آن به من دست داد، کافی بود، که شش ماه متام به داستان های الفوننت چشم ندوزم  ... در حقیقت 

در این اندیشه به رس می بردم و در این آرزو بودم که بتوانم رؤیا های خود را تجسم مادی ببخشم و 

لباس حقیقت بپوشانم قلم به دست می گرفتم و آمادۀ نوشنت می شدم، ولی بی درنگ قلم از دستم 

می افتاد و توفان شادی در دمل ظاهر می شد  .   روح نیرنگ باز در من باقی مانده بود، روشن بگویم 

جوهر اشیا را در قالب کلامت می یافتم؛ هنگامی که قلم بر می داشتم و کلامت گنگ و پریشان 

را روی کاغذ می ریختم  .   اندیشه های گیج کننده   یی برایم دست می داد و رسا پا می لرزیدم  ...   نوک 

پوالدین را به روی کاغذ می لغزاندم و در پهنۀ گیتی به رؤیا  هایم زنده  گی می بخشیدم  ... تا این که 

نوشنت برای من یک امر طبیعی شد   ، مانند نان خوردن، مانند نفس کشیدن  .   در کنار این ها از سارتر 

آموختم   ، تا از قلم به عنوان یک شمشیر چه گونه استفاده کنم و به عنوان زادگاه و آخرین سنگر 

چه گونه به دفاع آن برخیزم ویا خود را با تیغ این قلم بریده باشم  . 

کنون که گذشته ها چون غباری در برابر چشامنم پدیدار می شوند  .   آیا می توانم گذشته ها را به 

فراموشی بسپارم؟ منی دانم؟ اما این را می دانم، تنها چیزی که فراموش نخواهم کرد چهرۀ زنی است 

که عشق را برایم معنا بخشید  .   زنده  گی را، دوست داشنت را، مهرورزی را، از خود گذشنت را، فداکاری 

را، وفادار بودن را،   عاشق بودن را   ،... و در فرجام، آدم بودن را  . 

دوباره بر می گردم باز هم به سارتر  .   دنیای نویسنده  گی و نوشنت با سارتر برایم رنگ دیگر گرفت  . 

هر چند در آغاز هم شیفتۀ سارتر بودم  .   چرا که سارتر به من می آموزاند که در قبال رویداد ها 

و جامعه چه گونه احساس مسوولیت کنم  .   حتا زمانی که در دسته ها ی چپ و وادی های چپ 

پرسه می زدم  .   عقاید سارتر در بارۀ ادبیات و تاریخ چنان جالب و قانع کننده بود که جای برای 

باور های دیگر برایم منی گذاشت  .   در خانواده   یی که پدرم اعتقادات سنتی داشت، به فرهنگ عیاری 

و جوان مردی باور داشت و در عین زمان، به فرهنگ و ادبیات پارسی عشق و ارادت داشت  .   مادرم 

زنی خوش قلب   ، ساده دل و خداجویی بود که حتا سوره   هایی از مناز را به فارسی می خواند و من در 

تعارض میان باور های سنتی و اندیشۀ چپ، دست و پا می زدم  .   پا در هوا و دست در خطا داشتم   و 

هنوز به برداشت های متکرث از کارل مارکس دست نیافته بودم.



نامش را خودت بگذار

79

در هنگامی که سپید جامه گان سیه کیش در راه بودند، با زمین و زمان سوزی های شان، با 

متامیت خواهی های شان، من در بند کلامت بودم و ذهن من به مثابۀ موزاییکی بود که رنگین کامنی 

از صداها، نگاه ها و آدم ها را چون وصله های ناجور به هم وصله می زد  .   در یک سوی این نگاه ها و 

باور ها حافظ نشسته بود و در سوی دیگرش موالنای بلخ  .   و در کنار دیگرش داستایوفسکی و کافکا 

و من در میان دلتنگی های روز مره  گی مثل دیگر آدم ها، زندانی دیوار ها و منت ها بودم  . 

در آغاز نویسنده  گی، سارتر برایم منوداری از یک نویسندۀ برجسته بود که هیچ نویسنده   یی 

را با او هم طراز منی دانستم  .   اما بعدها که بورخس را شناختم و شامر دیگری از نویسنده گان را، 

رصاحت و پاکیزه  گی نرث بورخس و کامل استادی او در داستان رسایی ذهنم را به خود مجذوب کرد 

و از ته دل او را ستودم  . 

ُمعارشان! گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش  است بدین قّصه اش دراز کنید

حضور خلوت اُنس ست و دوستان جمعند

»َو اِْن یَکاد« بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند:

که گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید

به جان دوست :    که غم پردۀ شام ندرد

گر اعتامد بر الطاف چاره ساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز مناید   ، شام نیاز کنید

نخست موعظۀ پیر ِمی فروش این ا ست

که از ُمصاحب ناجنس احرتاز کنید

و گر طلب کند اِنعامی از شام حافظ

حوالتش به لب یار دل نواز کنید

هنوز بیت آخر را هرمان هسه نخوانده بود که نیچه پا به کافه گذاشت و کتابی »چنین گفت 

زرتشت«، در دستش  .   بورخس چشامن خود را بست و صدا زد :    بخوان! دو باره بخوان! اشک در 
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چشامنش توفانی بود   و نیچه تکرار کرد:   

هرآن کسی که  دراین حلقه نیست زنده به عشق

بر اوـ  منردهـ  به فتوای من مناز کنید

آرام   ، آرام فضای محفل دگر گون شد و فلوبر پیکی تازه کرد و سیمون دوبوار و هدایت تازه از 

راه رسیدند که تولستوی این بیت حافظ را تکرار کرد

نخست موعظۀ پـیـر ِمی فروش این ا ست  . 

 بورخس بی هیچ گفت وگویی مست غزل حافظ بود  .   داستایوسکی و همینگوی در کنار هم، 

جام های خود را بلند می کنند و بی درنگ از همینگوی می پرسد:    منت چیست؟ همینگوی می گوید:    

عریانی در پنهانی، بی رنگی در رنگ ها، بی خودی در خودی، حافظ، کافکا، تو، من، ما و ضمیری 

که گردان می شود، در جمله ها، پاراگراف ها و در همین تصور و خیال بودم که یک باره صدای 

خدمت کار کافه بلند می شود و همه را تکان می دهد  .   تا چشم باز می کنم نه کافه   یی و نه مهامنانش  .   

گویی در خواب بوده ام و دنیای منت  . 

  من اصالً از دنیای دیگر می آیم  .   دنیای زادگاه منت  ها، گلگمش ها   ، اوستا ها و و هزار و یک شب ها 

و  ...   زبان و ادبیات  .   دنیا و زبانی که بیشرتین بازی را با آن می توان کرد؟ یادم می آید که پدرم در یکی 

از دفرتهای یادداشتش نوشته بود:   

از یک نگاه و از یک منظر، فرهنگ و دنیای زبان، فرهنگ و ادبیات رقص و سامع اند  .   واژه ها 

و کلامت در این دنیا، در رقصند و در راز و نیار  .   از همین رو، در فضا و بسرت این فرهنگ و ادبیات 

می توان به خوبی شنا کرد  .   با کلامت می توان رقصید و بازی کرد و در امواج اندیشه ها شنا کرد و 

هیچ گاه دل از آن ها بر نکند  . 

در بُعد ساختار این زبان، جای کلامت به آسانی می تواند    تغییر کند  .   بی آن که صدمه   یی به 

معانی جمله ها وارد کند  .   اگر ما سه کلمه بیشرت نداشته باشیم:    آسامن و دریا و است که بنویسیم:    

آسامن دریاست  .   این جا جای کلمه ها نشان می دهد که ما از میان آسامن و دریا راجع به کدام یک 

گپ می زنیم  .   با این فرض، همین جمله را می شود، نوشت:    آسامن است دریا و یا است آسامن دریا  .   
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با این همه گاه خود منت نشان می دهد، مثالً پیش و پس این جمله، که حرف از کدام است  .   پس 

دیگر تقدم و تأخر هم مهم نیست که اگر حرف از آسامن باشد، باز می شود نوشت:    دریاست آسامن 

این ها ظرفیت و امکانات ادبی و هرنی این زبان و ادب می باشد   که می شود با واژه ها در جایگاه 

و موقعیت های مختلف بازی کرد     . جایگاه و موقعیت ها را به دل خواه خودمان، جا و بی جا کرد     و 

تصاویر تازه تری از هرن و ادبیات آفرید  .   این ویژه  گی رقص و سامع و بازی با واژه ها و اندیشه ها 

ظرفیتی ست در الفبا و ساختار مقدماتی این زبان        که باید از آن در بر پایی شهکارهای ادبی و هرنی 

سود برد  . 

 این مخاطب و خواننده است که منت را به گونه   یی دیگر می خواند، جای یک تخیل را واقعیت 

و جای واقعیت را تخیل   ، جای گزارش را داستان و جای فلسفه را  ...

مخاطب این منت را با دید و نگاه دیگر می خواند  .   اگر من این رمان را می نوشتم، از جایگاه 

مخاطب شاید، به گونه   یی دیگر می نوشتم، دیالوگ هایش را حذف می کردم     . به جای این همه 

روایت ها و دیالوگ های سست و خام، خود شخصیت ها را وارد منت می ساختم  .   با نام و شناس نامۀ 

واکنش  و  با کنش  استخوان شان  و  با پوست  تولد   ،  تولد، محل  پدر، سال  نام  نام،  اصلی شان   ، 

پارادوکسی شان، با من   هایی چند گانۀ شان با قطعه، قطعه شده گی شان  .   خود شخصیت ها، بی هیچ 

سانسور و محدودیت فضای گفت وگو و روایت  . 

نویسنده که ذهن آشفته و بحرانی داشته، به جای دیالوگ داستانی، یادداشت های معشوقه اش 

را گذاشته است  .   شاید، از پراکنده  گی ذهن و یا شاید، عمداً گذاشته است که اوجی از شیفته  گی اش 

را به این عشق آفتابی سازد  . 

ذهن خوانندۀ امروز را باید جدی گرفت  .   از هزار و یک شب تا دن کیشوت، پیر مرد و دریا، 

مسخ، قرص، صدسال تنهایی   ، به نام گل رسخ، جنگ و صلح، برادران کارامازوف، کوری، بوف کور  ...   

بیشرت از هزاران رمان خوانده ایم که در محورآن عشق بوده و یا در حاشیه، به هر صورت، من این 

رمان به گونه   یی دیگر می نویسم:   

دوستت دارم، مرا می شناسی؟

تو کی هستی؟
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من عاشق

عاشق!

عاشق؟

من هنوز نشنیده ام!

از گردۀ چپ آدم شق شده ای؟

از کجا آمده ای؟

هیتلر هم عاشق بود

موسولینی

تو هم عاشقی؟

چه قدر آدم را کشته ای؟ یک   ، هزار و صد میلیون  ... 

یک آدم را خو حتامً کشته ای؟     . 

من عاشق تو هستم، احساس عزیز، احساسی که از درونم بر می خیزد  .   پس تو عاشق خود 

هستی و حسی که ترا به دوست داشنت واداشته است  .   آن قدر خود محوری که از درونت هنوز کوچ 

نکرده ای  .   پس تو به عشق باور نداری؟

پس این لیلی، شیرین، فرهاد، مجنون، رومیو و ژولیت چه می شود؟

پس این     ...؟

هیتلر هم عاشق بود

موسولینی

تو هم عاشقی؟


