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پیش گفتار

کارگاههای دورهسوم کهپیشرویشماست،ماحصلفعالیتهایهنرجویاندر مجموعهای
شد.برای یکدورهچندماههبرگزار آنالیندر منوبهصورت نظر کهزیر ادبیتوانااست
از ایرانداشتم،پس  رابهصورتحضوریدر کارگاهها برگزاریاین کهتجربه14سال من
کارگاهبا آنروزهابرگزاری دیدگاهمندر تمامشدهبود.از ایرانهمهچیز خروجاجباریاز
فضایمجازی مقابلوسوسهادامهآندر اینترنتبیمعنابودوچندسالیرادر استفادهاز

کردم. مقاومت
بگذارموبااذعانبهاینکه کنار وصدیخودمرا گرفتمنگاهصفر اماباالخرهتصمیم
کارگاههابهصورتآنالین،کموکاستیهایفراوانیداردبههماندستاوردهایکماما برگزاری
اندک کهفعالیتهایفرهنگیریشهای،بسیار  اینروزگار کنم؛مخصوصادر پرارزشقناعت
بسیاریحوزهها گستردهدر وفرهنگسازی آموزش به  نیاز ایران وجامعه صورتمیگیرد
کهمیتوانست آنالینباتمامضعفهایشاینخوبیراداشت کارگاههای دارد.همچنین
بدون روستاهای فرودست، طبقه به و بدهد پوشش جهان سرتاسر  در را وسیعی مخاطب
،فارسیزبانانافغانستانیو...اجازهبدهد کشور  کنخارجاز امکانات،نسلدومایرانیانسا

وآموزشبپردازند. داشتهباشندوبهادبیات،هنر همحضور کنار  در
گردآورده هم کنار  ،نویسندهوترانهسرایجوانرادر حدود70شاعر اینمجموعهآثار
به کارگاه  در کهحضورشان نویسندگانمطرحهستند و شاعران از آنها  از تعدادی است.



کارگاه  اولینآثارشانرادر جوانترهاانگیزهمضاعفمیدادوراهرانشانمیداد.تعدادینیز
هنرجویان،هنرمندانیباسابقه اولینقدمهایفعالیتادبیبودند.امابیشتر کردهودر خلق
بهادبیاتبپردازند.برایهمین گرفتهبودندجدیتر کهحالتصمیم چندماههادبیبودند
بهچشممیخورند آثاریمتوسطوحتیضعیفنیز گاهی اینمجموعه کهدر همهست
حال کهبهترینهایآیندهدر چوناینمجموعهمنتخببهترینهانیستبلکهمسیریاست
هنرجویان کهبسیاریاز کفایتمیکند ،همیندلیل پیمودنشهستند.وبرایاثباتاینامر
تبدیل ترانهسراهاییحرفهای و نویسندگان بهشاعران، امروزه کارگاه، دوم و اول دورههای
نیز جوایزی حتی و کردهاند  منتشر را خود انفرادی کتابهای آنها  از تعدادی شدهاند.
زمینههایی کهادبیاتراجدیادامهندادهانددر  کردهاند.حتیهمانتعدادینیز دریافت
مثلروزنامهنگاری،تحلیلسیاسی،تولیدمحتواو...بهفعالیتپرداختهوآنبینشونگاهرا

مسیرهایمشابهبهجریانانداختهاند. در
وهمهعزیزانی اینمجموعه  انتشار برای توانا« »آموزشکده  از میکنم نهایتتشکر  در
برساند. مخاطب به را نویسندگانجوان و شاعران کتاب،صدای این تا کردند تالش که
کید تا باال  در که  همانطور زیرا دارند چندباره تحلیل و بررسی ارزش که خواندنی آثاری
تازهکار هنرجویان کنار  در را هنرمندانحرفهای از تعدادی  آثار اینمجموعههمزمان کردم
منبه نظر زیر کهتمامیآثار است اماباخالقیتواستعدادفراواندربرمیگیرد.الزمبهذکر
چاپ،ویرایشهایاندکیداشتهاند.سپسدوست آنهاقبلاز چاپرسیدهاندوبسیاریاز
گرفتهاست. کاملصورت ویرایش و کشیده را  آثار تمام ویراستاری،زحمتدوبارهخوانی
کهبهعلتهای عزیزانی کتاب،عذرخواهیمیکنماز  عاطفهاسدی،ویراستار از ضمنتشکر
بهشکلپیدیافو...نتوانستیم پایانمهلت،فرستادنآثار پساز ارسالاثر گوننظیر گونا
گزیدههای  در و باشد امیدوارمعمری برسانیم. بهچاپ اینمجموعه  در را زیبایشان  آثار

خدمتاینعزیزانباشیم. بعدیبتوانیمدر

مهدی موسوی
زمستان 1401
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فاطمه احمدزادگان

فرابخوانید!فرابخوانیددّرههاورودهاوشرههایریزگرد!
شکِلخون! »جهانآرا«و»هورالعظیم«عظیمالجثهدر کهفراموشرفتدر ایزوزه

بیآبی! ابِر از ببار
کهموردتکاملخونوخاموشیاند اللمانیانسانهایی از

نفسماهیها،خشکاست کرخه«،در »اروند«،»
ملکوتاعلی انسانهااین/سانبهچهار

سینههایزنینازا اینفتتخشکشدهدر
هورالعظیم ایمرثیهاتپیچیدهدر

موهاشسنجزده ایصداترمیدهدر
جاشوهاش تناژ در

بادداده بر
کسیرمدادبهسویدرختهایبادام؟ ماهیهایتراچه

دستهایتو در
کردهاند  کور چشمهاینفترا

لبآبوتشنهبرگرداندهاند چشمههاینفترابردهاندبر
مألعام گرداندهانددر
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بارانمبده
پاشیدناستواجزابهاجزا بر

برگهایبیرگ
مابهزمینشخممیخورد تبار آزادیاز

زاییدنخطوحرف گیاهم؛اینچنیندر من
منآبادیامبیسایه،بیسر

کهزمینپسنمیداد مشتموریزمینخوردآبیرا از
بود کهماِهشهر کرخهریختترسبهجاننیزاری کرخه و

کهپوتینهایشرادرآورده شهری
پرندهیسینهاش،نفتمیریزد کهاز ایستادهبهتماشایخونی
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فرید احمدنژاد
»بی فایدگی جمعی«

فایدهاینداردداشتنچشم
کهمیبینمبیفایدهست وقتیهرچهرا

یاقلب
کسی کهبهجایلرزیدنبرای وقتی

میکند فقطخونراپمپاژ
بدهم تاعمرمراتویادارهوصفمتروهدر
ک خا پارسالپدربزرگبینتیجهرفتزیر

کهفقطبرایدودشدنروشنشدهباشد مثلسیگاری
پسرعمویمبهدنیابیاید دیروز

کشتهشد کهچندسالقبلبیفایدهتویجنگ یاآرماِندایی
کوچکش  آرمان،پسر تاامروز

کهوجودندارد کند  بهچیزیافتخار
پدرمبیفایدهتویهالمستمیکند

پشتصلواتهاشلهزردراهممیزند آشپزخانهاز مادرمدر
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کهنذرشبیفایدهاست ولیدلشمیداند
خواهرمالکیبهجوکهایتویموبایلشمیخندد
کهبرادرمبدونهیچسودینشستهتویاتاقش وقتی

کرده کانت«و»هگل«رابغل و»
میدهد عمهبیفایدهباشاسِیبلنِدماشینشپز
خالهمعتقدبه»هدفوسیلهراتوجیهنمیکند«

میکند بینتیجهبهفقرشافتخار
گریهمیکند آب کهبیفایدهزیر مثلماهیای

کسی... مناینهارامینویسمتاشاید
گریهیماهیها اماصدای

بههیچساحلینمیرسد
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ناهید احمدی

کجاستماهیهات؟ آهدریا!
کنجکاوبهرنگت ماهی

تشنهایوبهسرفهافتادی
غروبنگاهبیرنگت در

کو؟ آهدریا!صدایموجت
دزدیده؟ تو کهاز ِکی؟ ماهرا

کسیبادوچشمبیرحمش چه
رادیده؟ خوابویرانیتو

کهعاشقتبودند رودهایی
گمشد؟ باچهِسحریمسیرشان

سخاوتافتادند ابرهااز
کژدمشد! سینهاتسرزمین

روزهایبارانی! دختر
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کردی؟ کجارها ساحلترا
آسمانپوشدامنابریشم!
کردی؟ کدامابرهاشنا با

گرهگرهبغضو گلویت  در
تشنگیجاریست تویخونتو

قطرههایتصدفصدفخشکید
کهسردوتکراریست سکوتی در

میرویسمتخوابطوالنی
کنیخودرا رفتهرفتهبغل

درونبهخودت تافروریزیاز
تویدلشورههایماهیها

وزندهبمان یا!نمیر آخدر
نطفهیماهیسیاهترا

کوسهبگیر دهاننهنگو از
کنسمتماه،راهترا  باز

یا! آخدریا!نفسبکشدر
درد شدهقلبآسماناز پر
وزندهبمان! یا!نمیر آخدر

همسمتساحلتبرگرد باز

یا... آخدریا!نفسبکشدر
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امین احمدی شرف
کنان خانه ای خالی« »سا

خانهایخالی خاطراتاستبرایمدر زنگتلفنمرور
خانهپیچیده صداییدر
کساعت صدایتیکتا
کهنمیبینم پرندهای آواز

صدایباد

چشممیبندم
خیال ومیمانمدر

کههیچاتفاقتازهایبرایشتفاوتنمیکند مثلتقویمی
وتنهاباخاطراتقدیمیاشزندهاست!

کهدوستشاندارم کسانی
گوشیتلفنشدهاند شبیه

گرهخوردهاست رگهایمن کهسیمشدر



18 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

کهمیزنم حرف
درونممنعکسمیشود! همهچیز

کسیآنطرفخطنیست
وقلبممثلزیرسیگاری،دائمًاروشنوخاموشمیشود!

حرفهازدهشده حاالدیگر
سنگی واتفاقناخواستهمانندحضور

کت بعدازظهریسا در
کردهاست شیشهیاتاقراخرد

تفاوتینمیکند حاالدیگر
پشتپردهیایناتاق

استیاشب... روز
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امین احمدی شرف
»عکس یادگاری«

تاریکی در
چراغخاموشمیشود

روبهرویمنشستهای
لبخندمیزنی

حرفی هر وقبلاز
گممیکنیم! را همدیگر باز

امسالهمنیستی
وعکسهایسهدرچهارمان

کردهاند! رابغل همدیگر
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امین احمدی شرف
»چند بخیه؟«

مردابدوقالبدارد
یکیقالبماهیگیران

یکیدهانماهیان!

مندوقلبدارم
پنجره یکیخودشراپرتابمیکنداز

پنجرهبرمیگرددبهسینهام یکیاز
مندهانماهیانم

چندرشتهسیممیبردمرابهاتاق
یادممیرود وسالهایبعداز

کنم! اینکهیادداشتشان درستقبلاز
مردابفرودمیآیدبهاتاق

کاغذم  میشوداز مردابتبخیر
قلبمبیرونزده کهاز میماندچندتکهطناب

میبندمبههمایننخهایبخیهرا
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فاطمه اختصاری
»پری«

عقبچسبیدبه کسیطرفاست.ضربهاممحکمبودواز گوششتابفهمدبابد زدمتوی
وگرنهپارهپارهت کجاست؟زودباشبگو گفتم:»پری اتاقخوابخانهیجدیدش. دیوار
میرفترویاعصابم.یکسالبود کردبهخندیدن.قهقههمیزدوبیشتر میکنم!«شروع
کهبهفصلدهرسیدهبودم،شخصیتاولمغیبشزده کردهبودموحاال  کار کتاب رویاین
کتابرادوبارهودوبارهخواندهبودم، کشدهبود.همهی همهیفصلهاردپایشپا بود.از
کوفت  حالحرفزدنبود،یارقصیدنیاهر کهبافرهاددر جاهایی کهنبود.حتیاز امانبود
او. وزندگیمیکردند،ولیبدون بودندوحرفمیزدند بود.همه کشده وزهرماری،پا
کردبه کجاست؟«،شروع کهپرسیدم»پری هماناولش کنمامااز نمیخواستمفرهادرااذیت

کهرخنمینمایی...« کجایی؟ ایپری خندیدنوخواندِن»تو
واردداستانمیشد سربازیبرمیگشتوبرایاولینبار کهفرهاداز خودمبود.فصلی تقصیر
تابهحال که کاری  هر بکند. میتوانست کاری  هر »فرهاد بودم: کرده شروع اینطوری را

کردهبودوحاالهمپریرامیخواست.« خواستهبودرا
جمالتداستانحذفشدهبود.پریبه کهحرفمیزدوحاالاز ادامهاشپریبود ودر
آنها.اوباپدرش کهبرگشتتهران،بیایدخانهی اوپیشنهادمیدادبرایمرخصیسربازی
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داردوچیزییادشنمیماند.بااینکهمجرد کهپدرشآلزایمر گفتهبود زندگیمیکرد.پری
این  از دارد. بچه تا صد و کرده عروسی  بار صد که کند متقاعد را او میتواند اما است
کهفرهادشوهرشاستودارد کردهبود کلیخندیدهبودند.پریبهپدرشحالی داستانها
کردهبود»شوهرت؟«وپریهمداستانخیالی سؤال سربازیبرمیگردد.پدرشچندبار از
یادش میدانست گرچه ا بود. کرده تعریف  پدر برای  بار چند را فرهاد با عروسیخودش
دوبارهمیپرسید.وپری کهفرهادواردخانهیآنهامیشد،پدر نمیمانداماشایدلحظهای

کند. میتوانستبااعتمادبهنفسبیشتریداستانشراتعریف
میرفتداخل. باز دِر کردم.فرهادمیرفتخانهیآقایاولیایی.از دوبارهبهآنفصلنگاه
احمدجان.خانمت آمدی اومیگفت:»خوش به بود، تلویزیون کهجلوی اولیایی آقای
را فرهاد و میکرد باز را  در وخودش بایدخانهبود پری رفتهخرید.«درصورتیکه نیست.
کهاسمشفرهاداستنه پریمیگفت جوابپدر راهنماییمیکردداخل.بعدفرهاددر
کهاسمتاحمد کردی آقایاولیاییمیگفت:»احمدجانوقتیباپریعروسی احمد.و
چیزی فرهاد و بدم؟« نشونت میخوای آلبوم. توی مونده ازت عکس یک نبود؟ بود.
نمیگفتومیرفترویمبلمینشست.بعدهمتنهاییمیرفتتویاتاقخوابوتنهایی

بیهیچسروصداییمیخوابید.
گیر که کهشخصیتشرادیوانهوروانیساختهبودم.تویهماناتاقبود خودمبود تقصیر
کیه؟«دستهکلیدشرادرآوردهبودورویزانویپایشمیکشید که:»احمد دادهبودبهپری
گاهی داردو کهاینپیرمردآلزایمر نمیکرد وهیمیپرسید.اشکپریرادرآوردهبودوباور

چرتوپرتمیگوید.
کاریمیکردم،تأثیرش  کهنمیدیداماهر کشیدمشسمتخودم.منرا گرفتمو یقهاشرا
گفتم:»تاپرینباشهاینداستانتمومنمیشه!فهمیدی؟اونوقتمجبوری راحسمیکرد.
کجامیتوانست کردی؟« کجاقایمش کردی؟ تاابدتویهمیناتاقبمونی.بگوچیکارش
کردهبود.نمیتوانمبفهمم.مغزم کش کشتهوخا کدامفضا؟شایدپریرا کند؟توی قایمش

کردهودارمدیوانهمیشوم. هنگ
کهرخنمینمااااایی؟« کجایی؟ ایپری :»تو

کهسرحالبودوداشتباغچهراآبمیداد. فصلپنج.آنجایی رفتمسراغآقایاولیاییدر
همیشهبودویاد از بعدپریرابااسمشصدامیزدتابرایشچاییبیاورد.حواسشجمعتر
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کردوجوابداد:»سالم! گفتم:»آقایاولیایی!سالم.«دوروبرشرانگاه کردهبود. گذشتهها
کردنصاحبصدا گفتم:»پریروندیدین؟«سرشرامیچرخاندودنبالپیدا بفرمایین.«
جواب ببینین نیست. »پری گفتم: داریم.« مهمون  بیار چایی تا دو »دخترم! گفت: بود.

فرورفتوغمگینشد. کیندیدینش؟«تویفکر  نمیده.نیومدهچاییبیاره.از
احمدطالقبگیرهولیباز :»شایدباشوهرشرفتهخونهیخودشباالخره.میخواستاز

خوبیهمهست.باهمباشنبهتره.« مثلاینکهخوبشدن.پسر
-»احمداومدهبوداینجا؟«

شدهطفلک.« سربازیبرگشته.الغر :»آره،اومدهبود.از
-»اونکهفرهادهآقایاولیایی.احمدریشوسبیلداشت.یادتونه؟قدشبلنده.فقطشیش

ماهعقدبودنوبعدجداشدن.یهعکسازشموندهتویآلبومتون.«
خیلیبدخلقه.میخواد کردندوباره.ایندختر :»نه!احمدبود.باهمرفتنتویاتاق.دعوا

طالقبگیره.«
بالباسسربازیاومددوبارهنیومد؟دوبارهندیدینش؟« کهاونروز -»اونی

کیهستی؟«  کیه؟تو میگی؟پری کیو :»نه!
سراغ رفتم میکشیدم. حرف اینها  از  و مینشستم باید که بودم افتاده روزی چه به ببین
یخچالوشیشهیآبسردرابرداشتمویکنفسرفتمباال.تهماندهاشراهمریختمروی
کمدبیرون ته راراهنینداختهبودم.پنکهرااز کولر  سرم.بااینکهتابستانشدهبوداماهنوز
کشپخششدوبهسرفهامانداخت.دوباره کردم.خا .روشنش گذاشتمرویمیز آوردمو

کردمبهخواندن. فصلپارتیوشروع کتابم.رفتمسر رفتمسراغ
شود بلند میخواست دلش میکرد. نگاه را بقیه و بود نشسته سالن تاریکی توی »فرهاد

برقصدامانمیتوانست.«
مسخرهاست.مسخره.اینهانوشتههایمننیستند.فرهادوپریتویتاریکیسالننشسته
پری رانگاهمیکردند.فرهاددلشمیخواستباهمبرقصندامابهخاطر بودندوهمدیگر
بهسختی و بود خورده پیچ پایش یوگا کالس توی  روز همان پری نمیگفت.چون چیزی

میتوانستراهبرود.
کردی؟چه »خلوت پرسید: ایستاده  همانطور و آمد بهسمتش شراب پیک دو با »آزیتا
آزیتا کهشمایی!«و گفت:»شیطوِنما خبره؟نکنهداریشیطونیمیکنی؟«فرهادخندیدو
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کشیدتابلندشودوبرقصد.« دستشرا
کرد.اصًالآزیتاپیکهارا کرد،شیطنت کهنمیشودخلوت مسخرهاست.مسخره.تنهایی
که ،جایی کیوبعدمیرودبافرهادمیرقصد؟برگشتمچندصفحهعقبتر میدهددست
کردم.مستبودوجوابنداد.فکر آزیتاجلویآینهیتوالتداردآرایشمیکند.صدایش
کهمنشیماهستموتویتوالت گفتم کردم. بیرونصدایشمیزنند.دوبارهصدایش کرداز
پری گفتم:»تو داری؟« گفت:»برین!بهمنچهکار نشستهام.شیمادوستصمیمیاشبود.

روندیدی؟«
کدومپری؟« :»پری؟

بودباهاشبیاد.« جدیدفرهاد.همونکهقرار -»دوستدختر
سربازیبرگشته.« دوروزهاز نداره.اینکههنو کردیبااون!دوسدختر غلط :»تو

نگفتهخب.دیشبمباهمبودنتازه.رفتهخونهیدخترهمیخوابه.« -»شایدبهتو
شیمیایی.دیشبپیشمنبود.تاخونهیجدیدبگیرهمیادسعادتآباد. :»چرتوپرتنگو

کجاتدرمیاری؟«  اینجفنگارواز تو
باید فرهاد که .جایی برگشتمچندصفحهعقبتر کشیدنخطچشمش. به کرد وشروع
کهعمهاش کشیکمیداد کندوشببرودپیشش.پریباید زنگمیزدبهپریتاهماهنگ
آنهابودو کهبیاید.عمهاشهمسایهیروبهرویی بدهدبهفرهاد خوابیدهباشدوبعدخبر
گوشیاشرا میآوردخانهشان،روزگارشراسیاهمیکردند.فرهاد میفهمیدندپریپسر گر ا

برمیداردوزنگمیزندبهآزیتاوبرایشبهماهنگمیکنند.
کهفرهادخوابیده.دوباره کهنوشتهام؛جایی پرینیست.میرومخطآخری هیچخبریاز
گذاشته  قرار آزیتا با پری بهجای کهچرا ومیپرسم گوشش توی کشیدهمیخوابانم یک

است؟چرااصًالبهپریزنگنزده؟
خواب کهرخنمینمایی...«تویذهنمبوداز کجایی، ایپری میخنددومیخواند:»تو
جوابمن.میخوابانم کهپامیشودوجلویآینهمیایستداینرابخواندامانهاآلن.نهدر
ایپری گریهمیخنددومیخواند:»تو کردن.وسط گریه آنطرفصورتش.شروعمیکندبه

کجااااایی؟«
کتاب، کسیپریرامیبیندیاصدامیزند.اولیناتفاق که کتاب.اولینجایی میروماوایل
که اویادمیداد اوبود.پریداشتبه با کالسخصوصییوگایش گرد کردنشا صحبت
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کند.بهاو کندوبعدبایکنفسعمیقهمهیبدنشراُشل عضالتشرامنقبض چطور
کهحس گفتهبودچشمهایشبستهباشدوخودشباصدایآرامحرفمیزد.پریمیگفت
کههیچکسیسوارشنیست.هیچ آرام.قایقی کنمثلیکقایقهستیرویدریا.معلقو
بگذار و کن  باز دوطرف  از را برود.دستهایت نیست  قرار وهیچجایی ندارد مقصدی
همانحالخودشبهظرف بینیبدهبیرون.ودر از داخلوآهستهو رویزمین.نفستراببر
باخودشفکر وبخورد. بردارد انبه ودلشمیخواستیک نگاهمیکرد میز میوهیروی
آورد  کرده؟!وبهخاطر کهنمیداندطعمانبهچهجوریاست.نمیداندیافراموش میکرد
کرده کههماتاقیاشیکتکهبهاوتعارف کهانبهخورده،تویخوابگاهبوده کهاولینباری
پریدرنمیآید کهمیبیندصداییاز گردشچندثانیهای دلشمیخواسته.شا واوبیشتر
میوه ظرف  از را چشمش پری و میکند صدایش مینشیند. و میکند  باز را چشمهایش
یاوسکوتشبهاینخاطر کهخودشهمرفتهاستتویحسقایقودر برمیدارد.میگوید
کردنوسرشرامیگذاردرویپاهایپری.او گریه گردششروعمیکندبه بودهاست.بعدشا
کهعاشقپری برایپریدرددلمیکندومیگوید کهیکروز زنسیوچندسالهایاست
کنیک  شدهاند.فکر پری،همهیآناتفاقاتخندهدار شدهاست.اماحاالبدونحضور
کردنوبعدهم گریه کندبه یوگابکشدوشروع درحالیکهتویخانهتنهاست،دستاز نفر
کند. گریه بکشدو کندوبگویددوستداردتماممدترویاینزمیندراز زمینرانوازش

مسخرهاست.مسخره.
اوراهمسؤالپیچمیکنم. اینخطوطوجودندارد.میرومسراغعمهو از هیچفضاییغیر
کردهوداردرویشراتزئین کاسهآشدرست برادریداشته.یک کهدختر اصًالزیرشمیزند
میشنود، درودیوار کهاز میکندتاببردبرایآقایاولیایی.باقیافهیحقبهجانببهصدایی
کاسهرا کوچکشراصدامیزندتا  کدومورپریدهایه؟«پسر کدومالپریه؟پری میگوید:»پری
کاسهرامیگیرد ببردخانهیروبهرویی.مجیدباورجهوورجهمیآیدوشلوارشراباالمیکشد.
تویراهرودادمیزند:»منتاشبپیشپریمیمونم.خب؟«چشمهایمنو ومیرود.از
خانهخارجشدهوداستانهیچوقتبهاو گردمیشود.میدومسمتمجیدامااز مادرش

برنمیگردد.
صدایپنکهرویمغزماست.اینکهمیچرخدهماعصابمراخردمیکند.میگذارمشپایین
نیاز او به که آلزایمریاش  پدر بگذارند؟!  کنار را پری همه باید چرا میکنم. ثابتش و  میز



26 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

کهعاشقششده کهنیست.فرهاد کردهباشد.دستخودش دارد،اماحاالشایدفراموشش
پادگانزنگمیزدتاصدایشرابشنود.حاالدرست باچهسختیاز بود،هفتهاییکبار
کالس گرد گفتهبودواصًالماجراینامزدیاشبااحمدوحتیشا کهپریبهاودروغ است
کعاشقشبود.باچهسختیآورده یوگایشرابهاونگفتهبود،امادوستشداشت.وحشتنا
احساسمیکنددیگر گذراندهبودند.اینکهفرهادیکهو بودشخانهشان.دوشبراباهم
کاملباخودش گمشدننیست.فرهاددوفصل پریرادوستنداردهمدلیلیبرایاین
دوستنداردامانهچیزیمیگوید،نهحرکتی ایندوستنداشتناست.پریرادیگر درگیر
تماماحساساتش یکهو کهپریبفهمد.تماممدتسعیمیکندبفهمدچراوچطور میکند
اماحاضر الکلمیکشد، و قرص به کارش کالفهاشمیکند. تماممیشود.عذابوجدان
یادش را پری اصًال که هم آزیتا نیست. قبلعاشقش مثل  دیگر که بگوید پری به نیست
کتاب  از ندارد.حاالجایی َسروِسّری فرهادهم با ندارد. پری با نمیآید.هیچدشمنیای
میگذارد آزیتاقرار فرهادبا کهانگار گرفتهاند  اسمپریحذفشدهوجمالتجوریقرار
گرچه کها است.عمههم چهقرار کهمیدانمماجرااز وشبراپیشاومیخوابد.امامن
احمد،زیادباپریحرفینمیزند.حتیدیگر طالقپریاز کینهایاستامابعداز حسودو
بود.چوناحمد، کلخانوادهیاولیاییپر  دعواهمنمیکنند.فصلهایاول،عمهدلشاز
کردهوباعثاینازدواجبودهاست.اما آنهارابههممعرفی او خواهرشوهرشاستو پسر
میکنداین دعواییبااولیاییهانداردوفکر پدرش،دیگر آلزایمر  پریو مرگمادر بعداز
آمدهاست.احمدهم...لپتاپ پری احمدسر از طالق کهبهخاطر همانعذابیاست
نقش احمد قدیمیام دستنوشتههای توی ورقهایم. سراغ میروم و  کنار میگذارم را
خیلیماجراهاحذف کردم،احمدرااز اینکهنوشتههاراتایپ پررنگتریداشت.امابعداز
خانوادهای در اینکه با پری ازطرفی بود. کلیشهای پریخیلی و او نظرمدعوای به کردم.
کرده آنهاجدا  کهمیتوانستخودشرااز سنتیوپایینشهریزندگیمیکرداماتاجایی
کردهومربییوگاشدهبود.دوستانشراتغییر ول ِترمیکیماندهبهآخر بود.تربیتبدنیرااز
آنآپارتمانهایُنقلی پدرشنبود،حتمًایکیاز گر کردهبود.ا  دادهوتجربههایشهمتغییر

کردهبود. گردشبهاومعرفی کهشا شهرکغربرامیخرید.همانی
کنم.بدخطوباعجلهنوشتهبودم. ورقهارانگاهمیکردم،امانمیتوانستماسماحمدراپیدا
میگفت گرفتم. را پری سراغ و کردم پیدایش بودم. کرده راخطخطی بعضیصفحات
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راتعریف تابمیرد.دیدمداردداستانقبلی کرده خیابانولش کنار کردهاندو کتککاری
اینکهآلبوم کردهبودم.پرسیدم:»بعداز میکند.تویویرایشهایبعدیتماماینهاراحذف

گرفتیدیگهپریروندیدی؟« آقایاولیایی از عکسرو
گوریرفتهبودزنیکهیآشغال.« کدوم :»همونجاهمندیدمش.نبود.معلومنیست

داری؟« فرهادخبر از -»تو
گفتهباشمبهمنهیچربطیندارهها.ماطالق کدومخریه؟باپریریختهرویهم؟ :»فرهاد

گرفتیمومنمدنبالزندگیخودمم.«
میکرد.  فکر پری به باید منطقًا و بود کشیده  دراز دوباره فرهاد. اتاقخواب توی برگشتم

میکنی؟« پرسیدم:»بهچیفکر
-»بهپری.«

کهمامانشزنگ  آدمجوابمرامیدهد.تاهفتدقیقهیدیگر کهداردمثل کردم تعجب
ننوشتهبودم،وقتداشتمتابااوحرفبزنم. آنرادیگر میزدوبعداز

کجاست؟« میکنی؟بهاینکهاالن :»بهچِیپریفکر
دستتوخستهشدورفت.« -»بهاینکهاز

کجا؟مگهمیتونهبره؟« :»رفت؟
کهمیبینیرفته.« -»حاال

که کاریشنداشتم.شخصیتاولمبود.همهیتوجهمبهشبود.یکسالبیشتره که :»من
دستمنحا...« میکنم.باهاشزندگیمیکنم.از دارمبهشفکر

». دستتو -»آرهآرهاز
مالفهدرآورد.اماهمچنانپشتش زیر کردبهمن.سرشرااز مالفهوپشتشرا سرشرابردزیر

بهمنبود.
کهمثلبوقلمون گردش کهعوضی.شا آویزونش.عمهش کهاونجوریمریضو -»باباش
کهازششکایتمیکنهومیخوادبندازدش رنگعوضمیکرد،آخرشماحتماًالمینوشتی

کهاین!« زندان.منم
کاریدلتمیخوادمیکنیتویاینداستان.خونهیدخترامیرییواشکی،  کههر  :»تو

»... باهاشونالسمیزنی،سرتو
بنویسی تکونبدی لعنتیتو اوندست  بایدیهو دیگه!منعاشقشبودم.چرا -»خفهشو
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دلم هم یکذره االن من عشق؟  از میفهمی چی تو نیست.« عاشقش کرد »یکهوحس
تویعوضیه!منمجایپریبودمیهسوراخیپیدا پریرونمیخوادولیاینهمهشتقصیر

کهبرایهمهمونساختی.« اینجهنمی میرفتماز میکردمودر
کجاست؟« :»االن

-»هرجاهستخوشبهحالش.منچهمیدونمبابا.«
کهبلدممیکشمت.میدونی کترینشکلی کجاستبهبدترینودردنا نگی گر :»فرهادا

کهمیتونم.«
کنی.« رویهمینتختتنهابذاریوولم -»میگم.فقطقولبدهمنو

گفتمهمینجاولشمیکنم.شایدآزیتایاشیمایابقیهرابفرستم جوابشراندادماماباخودم
ایناتاقبیروننمیآورمش. سراغشامااز

مامانشیهقبره. قبر کنار کهمیرهامامزاده. مامانش.یعنیبرگشتاونجایی قبر -»رفتسر
یعنی هست. هم پری اسم توش که شده نوشته متنی یه روش پریه. اسمش که یکی مال
گذاشتی.مالیهنویسندهیدیگهست.همونجاپریمیره گیومه خودتنوشتیولیتوی

بهتره.« مالتو کتابیباشهمطمئنمصددرصداز  کتاب.هر تویاون
کتاب»تمامًا  از کنم.جملهای راپیدا  قبر تاسر تمامعضالتممنقبضشدهبود.ورقزدم

مخصوص«رانوشتهبودم:
کردهاند.« گم را کههمدیگر آدمهاییاست از گمتنمیکنم.دنیاپر  »دیگر
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فاطمه اختصاری
»شقایق«

زنهایهمسایهرابزندوباهاشبخوابد،پوستر شرطبستهبودیمهرکسبتواندمخیکیاز
گفت:»ایننه! آمریکاسوغاتیآوردهبرایاومیشود.مجید از کهعمو امضاشدهیداریوش
گه گفت:»ولیا نداره!« گفتم:»حداقلشوهر میگندیوونهست.مطمئنی؟آخهخیلی...«

کردیبهاین؟بدسلیقه!« .اینهمهزن.بند اینبارمدرووانکردبیخیالششو
کوچهایستادهبود.زنگزدمویکقدم گربهراانداختهبودمتویسبدش.مجیدآنطرف
کستریزدهبود گشادخا لباسبلندو زیر کرد.نوکسینههایشاز  راباز ایستادم.در عقبتر
کهُمبالرو داده گیر گربهیخودمه.مامانم گربهروهمنگهدارین؟ گفتم:»میشهاین بیرون.
گفت:»بیارش.«پشِتسرشراهافتادم.باسنبزرگشچپوراستمیشد. خرابمیکنه.«
گربهحلقهزده نمیشدفهمیدشورتهمداردیاآنراهمدرآورده.واردحیاطشدیم.چندتا

سروکولهمباالمیرفتند. یکظرفغذاواز بودنددور
گفتم:»اینخونگیه. گرفتمسمتش. گربهرا کردمو  سبدراباز کناینجا.«در گفت:»ولش

بهشباشه.اسمشمیشاست.« حواستونبیشتر
کردبهمنربطیندارهها.«  گهفرار -»ا

بزنم؟« :»میشهبیامبهشسر
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کارت.« گهوانکردمبروپی -»فقطدوتازنگبزن،ا
گفت:»خبچیشد؟حرفم کردموآمدمبیرون.احساسخفگیمیکردم.مجید گربهراول

زد؟«
گفتم:»حله.« کشیدمو چندتانفسعمیق

ـ»موهاشچرااینجوریبود؟اسمشچیه؟«
:»چهجوریبودمگه؟«

دیدی؟« قیافهشمعلومه.خونهشچهجوریبود؟اتاقاشو !اصًالاز ـ»خیلیدیوونهستپسر
:»نه!هیچچیندیدم.ولی...«

خریدمیآمد.مجید کهاز  کوچه.طاهرهخانمبودانگار  کردودویدآنسر مجیدخداحافظی
کشرابگیردوتاخانهبیاورد.سبدمیشارابرداشتمورفتمسمتخانهمان. پریدهبودسا

■

کهبرومپیشش.ماماندادزد: بغل کالسورمرازدمزیر برداشتم. میز زیر اسباببازیمیشارااز
دستش؟ نمیزدیاز رابستمودادزدم:»مگهُغر کجابردیدوروزه؟«در گربهیبیچارهرو «

بردمشدیگه.«
که گذشت.داشتمناامیدمیشدم ایستادم.چنددقیقه دوتازنگزدمویکقدمعقبتر
کهانتهایشبهحیاطمیرسید.رفتمتویحیاط. شد.رفتمداخل.راهرویباریکیبود باز در
گفتم:»خانم!«چند گربهاینطرفوآنطرفمیچرخیدند.میشاراپیدانمیکردم. چندتا
بود.سرک کهدرشباز کردم.رفتمداخلراهرو.سمتچپماتاقیبود میشاوخانمراصدا بار
گوشهیاتاق، کشیدهشدهبودوتنهاچراغمطالعهیپایهبلندی کشیدم.پردههایاتاقهمه
کتابمیخواند.میشاویکیدو روشنبود.خانمنشستهبودرویمبلرنگورورفتهایو
که همدوروبرشلمدادهبودند.اسباببازیمیشاراتکاندادم.صدایشرا گربهیدیگر تا
کردمواسباببازیرابرایشانداختم.دنبالشدوید. شنیدآمدسراغش.نشستم،نوازشش
دو کرد.موهایشرااز کتابدرآوردونگاهم توی گفتم:»سالم«.سرشرااز بلندشدموبلند
تاوسطهایشمشکی فرقسر کردهبودوریختهبوددورش.خیلیبلندبودند.از  طرفباز
غذاشموندهخونه. گفتم:»یهذرهاز گفت:»سالم«. بودوبقیهاشزرد.عینکشرابرداشتو
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گربهها؟«عینکشرازدهبودودوباره گربه.میشهبیارمشونبدین اینغذاهایمخصوص از
رویزمینتاارتفاعدستهی کتاببود.دلممیخواستبفهممچیمیخواند.از سرشتوی
». گفت:»بیار گذاشتهبود. کاغذیهم کهالیبعضیهایشان کتابرویهمچیدهبود مبل،
کنینخانم روخدادرووا کهبرگردممیارم.فقطتو  کهدارممیرممدرسه.عصر گفتم:»االن
کردودوباره مبلجابهجا گفت:»شقایق.«هیکلشرادر غفوری.«سرشرافوریباالآوردو

گفت:»خداِفظ.« کتابو سرشرابردتوی

■

کهبرومپیشش. گوشترابرداشتم کردم،ادکلنزدموپالستیکضایعات لباسمراعوض
میرفتسوپری خانهبیایدبیرون.هفتهاییکبار فهمیدهبودماصًالدلشنمیخواهداز
مغازهی میرفت هم  بار یک روز سه  هر خانهاش. برمیگشت سریع و اصلی خیابان  سر
بهجایش بودم گفته من که وقتی  از بخرد. گربهها برای را گوشت ضایعات که محمدی
دوششبرداشتهبودم.آقایمحمدیپرسیدهبود: سنگینیرااز بار رامیکنم،انگار کار این
گفته و بود کرده نگاهم بااخم بهمن.« »نه!سپردن بودم: گفته نمیان؟« »دیگهخودشون
... کهاینجور گفتهبود:»پس گفتهبودم:»نه!« میشناختی؟آقایغفوری.« بود:»شوهرشو
نمیکرد، باز گر میکردم.ا خبباشه.سالمبرسون.«دوشنبههازنگمیزدموپنجدقیقهصبر
کند.  راباز شدهبودجمعههاحتمًادر کارم.ولیقرار پالستیکرامیگذاشتمومیرفتمپِی
کهحداقل گرفتهبودم کشیدهبودموقول دهانشبیرون از اینهاراخودشنگفتهبود.بهزور
رویمبلشبلندشودوبیاید از کافیبود میکند.فقط راباز  کهدر جمعههامطمئنباشم
برود.من کنترلتلویزیونشور کتابهایا آیفونرابزند،دوبارهبرودبنشیندرویمبلشوبا
گشادتنش گاهیدیدبزنم.فقطپیراهنهای کنمو همهماناطرافبپلکموبامیشابازی
گربههایا راهمیافتاددنبال گر کهزیرشهیچچینمیپوشید.ا میکرد.اماخوبیاشاینبود
سر بدنشرادید.میخواستماینبار خودشراتویمبلجابهجامیکرد،میشدسایهایاز
گفتم:»میشهیهچاییبریزم؟«داشت شوم. کمیبهشنزدیکتر کنمتابتوانم  حرفراباز
تویآشپزخانهدادزدم:»شماپررنگ .از کهبریز گفت سرحالبود. تلویزیونمیدیدوانگار
جیبمبیرونآوردم کیسهایاز بود.دوتاچایی کتریبرقیرویمیز کمرنگ؟« میخورینیا
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کستری کرد.دیدمچشمهایشخا کهدادمدستش،نگاهم وانداختمتویلیوانها.چاییرا
کنم؟«وبدوناینکهجواببدهد،رفتم  گفتم:»میشهپردههاروباز . است.یاشایدهمسبز
باچشمهای و بود برگردانده را اتاق.سرش زدتوی نور زدم. کنار را وپردهها سمتپنجره
گفت: گرفت. گرفتمطرفش.خندهاش جیبمدرآوردمو ریزشدهنگاهممیکرد.چندتاقنداز
کنار  کتابهانشستمویکییکیاسمهایشانرااز ستون کنار »قندوناونجاست.«رویزمین
گه ا ، بردار رو گفت:»اونسفیده ازتونقرضبگیرم؟« کتاب گفتم:»میشهیک خواندم.

کشیدمشبیرون. کتابها الی نخوندیش.«از
کیمیتونهصدسالتنهاباشه؟«چیزینگفت :»صدسالتنهایی،اووووو،صدساااااال؟
گفتم:»شماچندسالهتنهایین؟«نگاهشرا کستریاشزلزدهبودبهمن. اماباچشمهایخا
مویشبازی است.باچندتار کهنگاهنمیکندوتویفکر دوختبهتلویزیونامامیفهمیدم

گفتم:»شماموهاتونخیلیقشنگنشقایقخانم.«برگشتسمتم. میکرد.
کنم؟بلدم.برایمامانممنرنگمیذارمسرش.«چشمهایش :»میخواینبراتونرنگشون

گوشهیلبشبود. کمرنگی گردشدهبودولبخند
رنگ االن برم بلدم. اینا  و زرد و خرمایی ولی نمیتونم، رنگهایخیلیسخت »البته :
تعطیلن.«  »امروز گفت: بعد و کرد نگاهم حرفی هیچ بدون کت، سا لحظه چند بخرم؟«

خوشحالیبالدرمیآوردمامامیخواستمبهرویخودمنیاورم. داشتماز
کنیندیگه.فقطچهرنگیبخرم؟« :»پسدوشنبهحتمًادرووا

گفت:»اینرنگی.« کردو بهچاییاشنگاه

■

توی از گفتم:»سرتو کردهبودم. کتبابارابرداشتهبودموباالیشراسوراخ پالستیکروکِش
کشیدهشود.دست کلپالستیکرویپیراهنبلندقرمزش کردمتا کمکش .«و بیار ایندر
ریختمرویشانهاش. و پالستیکدرآوردم زیر  از بهآرامی، را وهمه موهایش زیر انداختم
اونجاست.«رفتمداخل گفت:»خودمبرسدارم. رادرآوردم. وبرس کردم  باز را کیفم  دِر
کثیفکاری که گفت:»زیاد توالت.خودشهمدنبالمآمدورفتنشسترویلبهیوان.
گهریختخودمتمیزشمیکنم.حرفهایام.بهممیگنحمید گفتم:»نه!ولیا نمیکنی؟!«
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گرفتهبودونمیتوانستجلویخندهاشرابگیرد.بدنسنگینشُسر !«خندهاش رنگکار
گرفتهبود. میخندید.چشمهایشاشکیشدهبود.منهمخندهام خوردتویوان،ولیهنوز
تهماندهیآبتویوان،دامنپیراهنشخیسشدهوچسبیدهبودبهپاهایش.پالستیک از
همهیرویتنشتکانمیخوردوجرقجرقصدامیداد.نوکپستانهایشزدهبودبیرون.
گه گفتم:»همونجاتویوانبشینیبهتره.ا حالمخوبنبودوتمامبدنممنقبضشدهبود.
را بادکردهام  کهشلوار باشد من به پشتش دادم ترجیح راحتتره.« ریختشستنش رنگ
درآوردم جیبم از گیره تا کردم.چند تقسیم بهچندبخش و کردم راشانه موهایش نبیند.
بعد و میزدم موهایش.شانه روی میگذاشتم کمکم و آهسته را رنگ طرف. هر به زدم و
قرمز دستهایم و بیاورم بود رفته یادم دستکش سرش. باالی میزدم گیره و میکردم لوله
به نمیتوانستم بودند، وحمامیکجا توالت وچون بود خراب بدجور بود.حالم شده
گذاشتمرویسرش،موهارا که کلرنگرا کنم. بهانهیدستشوییبروموخودمراخالص
کشیدمتاباالیسرشوهمهیموهایش بدنش دور کردموپالستیکرابااحتیاطاز مرتب
را گردنش.چشمهایم و شانهها انحنای به میخورد دستم پالستیک. توی کردم راجمع
همانلحظهارضاشدم.لرزش گردنشراآهستهلمسمیکردم.در  بستهبودموموهایدور
گمشد.سستشدهبودمو صدایجرقجرقپالستیکووولخوردنهایشقایق بدنمدر
گردنش کنموپشت نمیتوانستمبایستم.نفسمباالنمیآمد.دلممیخواستمحکمبغلش
چندلحظهتوانستمبهخودممسلط کهمثلآهبود.بعداز کشیدم راببوسم.یکنفسعمیق
باز را بایدبشورمش.«فوریدوش اینجاهارنگریخته. و کهپشتت »برنگرد گفتم: بشوم.
لباسهاوشلوارمخیسبشود.ایستادهبودتویوان از گرفتمرویخودمتاقسمتی کردمو
پاهایش. و بهباسن بود پایش.دامنشچسبیده گرفتمپشت را بود.دوش بهمن وپشتش
کشیدهبودمیک واندرآمد.خودمرا از گرفتهبودبهپالستیکرویسرشو دستهایشرا

حمامبرودبیرون. گوشهتااز
کردمو حمامراقفل کهرفت،در !«بیرون آقایرنگکار کردی همهجاروخیس :»چقدر
گفت: و کهنفهمیدهباشد.زدبهدر گرفتهبودم .چشمهایمرابستهودلهره تکیهدادمبهدیوار

». گهخواستیدوشبگیر ،ا گذاشتمدمدر وحوله »یهبلوزشلوار

■
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کهداشتمیدویدسمتم.ایستادمتابرسد.درحالیکه باصدایسوتبرگشتم.مجیدبود
گفت:»چطوری؟چهخبرا؟« نفسنفسمیزد

-»هیچچی.«
اونخبرا!« جدیدبابا؟از :»خبر

-»من؟...هیچخبری.«
گفت:»خبپروژهیطاهرهخانم...تماااام،والسالاام.« باخنده

گفتم:»جدی؟چاخاننکنیها!« خندیدمو
گالیبنفشداره،یه اتاقش کهروتختِی اوننشون به کردی؟!نشون  ـ»بله!پسچیفکر

کمرشه.توچی؟وقتتتمومشد.« ماهگرفتگیهمروی
که...مننه.« :»من؟...من

خوشحالیبالدرآوردهبودومدامورجهوورجهمیکرد. از
هیچکارینکردی؟« مالمندیگه.هیلیلیلی.یعنیتو :»هیلیلیلی،پسپوستر

نذاشتم.باشهمال راهرواونورتر هموندر از گفتم:»نه...نهدیگهپامو بینیامراخاراندمو
گرم!فردابیارشپس.لولهشنکنیها.خرابمیشه.« گفت:»دمت دیگه.«زدبهپشتمو تو
کردیم. کهجمعهست.نیستم.پسفردابراتمیارم.«دستدادموخداحافظی گفتم:»فردا
کردم.احساسسبکیمیکردم.لبخندمیزدمومیدویدم.چشمهایمرابسته  سرعتمراتندتر

کهدادمیزد:»لولهشنکنیها!« بودموبادمیخوردبهصورتم.صدایمجیدرامیشنیدم
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فاطمه اختصاری
»بچه«

شروع اآلنشکهایتان فهمیدمحاملهام. و شدم بیدار خواب از تهوع باحالت  روز یک
بله! که بفهمی و کنی برویچک و حاملهای کنی  فکر  یکهو میشود  کهچطور میشود
بچهدار قصد فعًال ما نداشتم.چون را انتظارش اصًال من که بگویم اول همین حاملهای.
اوضاعخوبپیشمیرفت گر کندوبعدا بودشغلشراعوض شدننداشتیم.ملیحهقرار
بگیریم،آنوقتمیرفتیمسراغبچهدار اینچهلمتر از ومیتوانستیمیکخانهیبزرگتر
کلیوقتدارم. بیستوهشتسالماستوبرایحاملگی شدن.مخصوصًااینکهمنهنوز
از  بیشتر راحتی اماحالوحوصلهیبچهها است بزرگتر من از گرچهدهسال ا ملیحههم
میرفتمتوی گر میشد،مخصوصًاا بیشتر کهتهوعمروزبهروز مندارد.جریاناینجوریبود
قاطی اوضاع،حسابی این با  دیگر است، کی آدمشکا هم ملیحههمینجوری آشپزخانه.
آمد،سهتابیبیچک کار  سر کلیباالآوردهبودم،وقتیاز کهصبحش  کردهبود.یکروز
آدمبیشعوریاست  کهچقدر کردن بهدادوبیداد کردم جلویم.شروع میز انداختروی
گریههم کهبهمنتهمتخیانتمیزند.حتی کردهوبایدخجالتبکشد کهبهمنشک
آشغال، بیندازمتویسطل و بردارم را تابیبیچکها کردم  رادراز کردموهمینکهدستم
کردیوفحشهایترادادی،حاالبرویک کهدادوبیدادهایترا گفت مچمراچسبیدو
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کن.برایاینکهبتوانمحالش اینلعنتیهاوخیالمانراراحت روییکیاز قطرهشاشبریز
بگیرم،چنگزدمیکیرابرداشتموباصورتاشکیرفتمتویتوالت.داشتمفکر رابیشتر
دیگر و بیاید دستش کار تاحساب باشم  قهر ملیحه با وچهجوری  روز کهچند میکردم
کاغذبیبیچکوتویهمینفکرها تهمتخیانتبهعشقشنزند.ادرارمراریختمروی
کهدیدمخطاولپررنگشدوبعدهمبالفاصلهخطدوم.باعصبانیتانداختمش بودم
توالت. برگشتمتوی و برداشتم  میز روی از  ویکیدیگر اتاق رفتمتوی آشغال. تویسطل
را کهملیحهدر توالت کهحاملهام.شوکهنشستهبودمسر آنیکیهممثلقبلینشانمیداد
کرد.انداختشتویصورتم.فحشداد.از کشیدونگاه دستم کردوبیبیچکرااز  باز
خانهآمد.بالفاصله کوبیدندر کوبیدبههم.بعدهمصدای رامحکم توالترفتبیرونودر
کوچهایستادهبودو  خیابان.ملیحهسر آزمایشگاهسر لباسپوشیدموراهافتادمبهسمت
کهبدونحرفپشتِسرمراه میکشید.بیتوجهبهاوراهمراادامهدادم،امادیدم سیگار
کهمنهیچغلطینکردهاموخودشهمخوباینرامیداند. گفتم افتادهاست.برگشتمو
با آزمایشگاه تا آزمایشگاه. میروم دارم و بیبیچکهاحتمًاخرابهستند این که گفتم
بعدهمباهمرفتیموجواب لبفحشمیداد.دوروز اخموعصبانیتدنبالمآمدوزیر
زنانتاسونوگرافیام کشیدمسمتاولیندکتر گرفتیم.دیدمواقعًاحاملهام.راهمرا آزمایشرا
است الکی که بچهخوره همان یعنی دارند. پوچ تخم بعضیها بودم شنیده بدهم،چون
دنبالم ملیحههمهمهجا مثلحاملگیاست.  اماهمهچیز نیست،  کار  در واصًالبچهای
جنسیتش گفتبچهاتتقریبًایکماهونیمهاست.اماهنوز کردو ،سونوگرافی میآمد.دکتر
کهملیحهبهجای مناست؟ کهآیاخواهر ملیحههمپرسید رانمیتواندتشخیصبدهد.از
مطبرفتبیرون.منهمپشتِسرشباخجالت کوبیدواز را جوابدادن،بلندشدودر
کنیدمنباهیچمردی  گیجبودم.باور  گیجبودم.نمیدانیدچقدر کردمورفتم. خداحافظی
باهیچ کهدیگر کهبخواهمحاملهبشوم.یعنیحداقلچندینسالمیشود نخوابیدهبودم
هستموحتمًاروزی، دروغگو کهمنچقدر میکنید مردینخوابیدهام.همیناآلنداریدفکر
کهتوییک کنید  کنیدنه!شایدهمفکر  پنهانکاریدارم.باور جاییپایملغزیدهوسعیدر
کسی مهمانی،زیادیمستشدهام،یااحیانًاقرصیرابهمخوراندهاندووقتیبیهوشبودهام،
مهمانیها آنجور کهاز کنیدنه!چونحداقلچندماهاست  کردهاست.باور  بهمنتجاوز
نرفتهایم.تازهمنهرجابروم،ملیحههمهست.حاالنهاینکهبخواهدبیایدتامراقبمباشدیا
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پنج،ششسالدوستی،تقریبًادوستهایمان کیهستم،ولیخببعداز کهبا کند چک
کسدیگریمیشنیدم،هماناولباور زبان اینداستانرااز گر همگیمشترکند.منخودما
داستانهایحضرتمریمواینچیزهاراداریتعریفمیکنی؟!من نمیکردمومیگفتممگر
کنید.بایدهمین  نمیکنم،اماشمابایدباور کهاینچیزهاراباور خودمجزوآدمهاییهستم
گر کنم.ا کنیدودربارهیمنشکینداشتهباشیدتابتوانمبقیهیماجراراتعریف  اولباور
باور گر کنید.ولیا کوچکتریندروغیمیگویم،همینجاداستانراول میکنیددارم فکر

کلماتمعینحقیقتهستند،برویدفصلبعدی. کهتکتک کردهاید

■

کردورفت. کجا.فقطوسایلشراجمع خانهرفت.نگفت نکردواز ملیحهحرفمراباور
ودوستوآشنا،ولیپیدایش ومادر زنگزدموپیگیرششدمورفتمدنبالشخانهیپدر
که  کرد.همانبهتر کهباورتنمیکند،نمیشودزندگی آدمی کردمبا  نکردم.بعدهمفکر
باشد. داشته وجود میتواند رابطه یک  در که است چیزی بدترین شک، برود. بگذارد
بهخانوادهامچیزینگفتم.همهشانشهرستانبودندواصًالسالیبهدوازدهماههمهیچ
کهبعدبینهمهشان گفتم، رفیقهایمانماجرارا کدامشانرانمیدیدم.ولیبهیکیدوتااز
باور که دادند نشان یکجوری هرکدامشان، حاال نکردند.  باور هم هیچکدام و پیچید
کرده،توی کردمباورم کهدلداریامدادوحس گفت،یکیبعد نکردهاند.یکیمستقیم
وبعدفهمیدم اولهمدلینشانداد  واقعًاجریانچیست،یکیدیگر خلوتپرسیدحاال
اینفصل  در . آخر تا  وخالصههمینجور بامنبخوابد نیستمیخواهد ملیحه که حاال
سروکلهاش کجا  از نمیدانم و میخورد وول تویشکمم که بچهای با هستم. تنها تنهای
تاسونوگرافیبدهم. دوبارهرفتمدکتر گذراندناینماجراهایکروز  پیداشدهاست.بعداز
کهبهوجودآمدنشعجیبوغریب کهاینبچه کردهبودم تنهایینشستهبودمخیالبافی
بوده،شایدقیافهوشکلوشمایلشهمعجیبوغریبباشدوباهمینبتوانمبهبقیهثابت
کههمهچیز گفت کردو ،سونوگرافی کهمنبدونخوابیدنبامردی،حاملهشدهام.دکتر کنم
همهلحاظسالماستوقلبشهمخوبمیزند.صدایقلبش از طبیعیاستودخترم
کهمثلدویدناسببود.چیزیتویدلمتکانخورد.همانجابهیادملیحه راهمشنیدم
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برایمآبآوردو گریه.دکتر  کهحیوانموردعالقهاشاسباستوهایهایزدمزیر افتادم
کهاینبچه کرده گذاشتهورفته.بهمنشک کههمسرم گفتم گریهمیکنم. کهچرا پرسید
واردجزئیاتنشدم.حاالشایدبگوییداینمسائل گذاشتهرفته.امادیگر مالاونیستو
کهچطور میپرسیدم دکتر کههیچ،خیلیهممهمواصلیاندوبایداز کهنیستند جزئیات
کهاینچیزهاتویذهنتانمیآیداوًال، میشودبدونسکسبامرد،حاملهشد.اماخبشما
کهبدونسکسبامردحاملهبشوید.دومًا،احتماًالهیچوقت هیچوقتبرایتانپیشنیامده
کمالصداقتباشیدوآنوقتهمه،همهیاطرافیانودوستانتان  کهدر شرایطینبودهاید در
کند.وسومًابهاحتمالزیاد کهباورتان پیدانشود !وحتییکنفر بهشمابگوینددروغگو
بهدکترتانچنین گر کهبفهمیدا همجنسگرانیستیدوشریکزندگیتانهمجنستاننیست
بهمنوحرفهایم میکند.همیناآلنهمحتمًاهنوز چیزهاییبگویید،چطوریباشمارفتار
کهدارم میدانیدومطمئنید گر کنید.ولیا دارید،همینجاخواندنرابس گر شکدارید.ا

راستشرامیگویمبرویدفصلبعدی.

■

بزرگتر شکمم که  دیگر ماه  از احتماًال که میکردم  فکر این به و بودم نشسته شب یک
همنمیتوانمبروم. کار  کنم،حتیسر گشاد،نتوانمقایمش بااینلباسهای بشودودیگر
خانههمنتوانمبروم.حتیوقتیملیحههمبود،همسایههابدبدنگاهمان حتیشایدبیروناز
ماه از کهیکزنتنهاهستمو داشتند،وایبهحالاآلن نظر میکردندوزندگیمانرازیر
کرد.ولی بیاید.نمیدانمباخودشانچهفکریخواهند بعدشکمممثلتوپفوتبالجلو
واقعًادوستمداشته آیاملیحه که میکردم اینهمفکر به خوبینیست. باشد،چیز هرچه
میکرد.یاحداقلخودشرامیزدبهباور دوستمداشتحتمًابایدحرفمراباور گر یانه؟ا
کنموحاملهبشوم؟! کسیسکس با  بار کهمنحاالیک کردن.اصًالچهاهمیتیداشت
توی مرادوستداشت،  گر ا باشد،  دیگر نرهخر کهتویشکممنبچهییک فرضًا اصًال
کهمن بیفتید اینوضعیتمسخرهولمنمیکردبرود.حاالشمااآلننمیخواهدبهاینفکر
نیفتاده!دارم ! افتادهاست.نخیر اتفاق رامیگویم،احتماًالچنینچیزهایی اینچیزها که
بهپایم خیانتمیکردمهم،باز یکبار گر اینهارابهعنوانمثالمیگویم.یعنیبایدحتیا
و برود راولنمیکرد وزندگیوعشقچندسالهمان را اینچیزهامن بایدبهخاطر میماند.
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هم کردم.یکبار منحتیبهپایشافتادموالتماسش خودشندهد.آخر هیچخبریاز
نرفتم،چوندروغنمیگفتم. بار .منهمزیر ولیدروغنگو کردهایبگو خیانت گر کها گفت
دروغمیگفتمویکداستانالکی گر کردهام.شایدا وقتیخیانتنکردهام،نمیآیمبگویم
سرهممیکردموتحویلشمیدادموبعدهمخودمراپشیماننشانمیدادموقسممیخوردم
کاریمیکردم.اماغرورموشعورم نمیشود،میماند.شایدواقعًابایدچنین تکرار کهدیگر
کنیدو میکنیددارمدروغمیگویمهمینجابس فکر گر اجازهنمیداددروغبگویم.شماهما
داریدبهفصلبعدی گر کهبروید.یعنیا بهتانفرصتدادم نخوانید.ببینیدچندبار دیگر

کامًالبهمناطمینانداشتهباشید. میرویدباید

■

کرده-پرسید. گفتهبودمترکم مندربارهیهمسرم-که ،از کهرفتمدکتر برایچکاپبعدی
کهمیتوانم گفت اصًالدنبالشهمنمیگردم. کههمچنانخبریازشندارمودیگر گفتم
آزمایشدیانآبگیرندوباژنهمسرممطابقتبدهندتاخیالش بهدنیاآمدنبچه، بعداز
داد  دکتر  سر  یکهو بودم. شده احساساتی بدجوری میگفت را اینها وقتی بشود. راحت
کهبهخاطر متوجهحرفمنشدوبعد کیاست.دکتر کهخودممیدانمبچه،بچهی کشیدم
که فرورفتم همانلحظهبهفکر تکانداد.اماخودماز کردم،فقطسر پرخاشمعذرخواهی
کهنمیتوانندپدر کهزنها میکنید بچهام،ملیحهباشد.حتمًااآلنداریدفکر شایدواقعًاپدر
کرده دادهومنرابیهوش کهیکشبملیحهدارویخوابآور کردهاید بچهباشندیاشک
کردهتویم. آورده،خالی گیر کی کجاو  کهمعلومنیستاز آبمنیرا از وبعدیکلولهیپر
کردهام،اماهمملیحهرامیشناسم  کهقبًالخودمبهاینچیزهافکر تنهابودهام آنقدر من
آْنجاییندارد. گاهبازیهادر کارآ  کهاصًالاینجور وهمخودمراوهمشکلرابطهمانرا
که مطب باجدیتنمیگذاشتبرود.خالصهاز کهاینجور کردهبود را کار این گر بعدهما
کسی که گذاشتهبودمرویشکمبرآمدهاموتویفکرهایخودمبودم بیرونآمدم،دستمرا
کردتندوباهیجانحرفزدن. شدوشروع جوانیجلویمسبز اسممراصدازد.بعدهمپسر
کندواولبگوید  کهیکلحظهصبر گفتم کهاصًالنمیشنیدمچیداردمیگوید. اولش
که است.همانفرامرزی کهفرامرز گفت دارد. کیاستوبامنچهکار اسمشچیاستو
کردهو سختپیدایم بچهاستوچقدر کهاوپدر گفت بچههاسهیلصدایشمیکنند.
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کهحرفمفتنزندومناصًالقیافهاشراتاحاال گفتم حاالآمدهتامراقبجفتمانباشد.
کردن کردبهتعریف همندیدهام،چهبرسدبهاینکه...تویحرفمپریدوشروع حتییکبار
کهاوپسرخالهی گفت داستانیدربارهیمهمانیخانهیپریسا،دوستمشترکمنوملیحه.
کردهبودیم،اوهمبوده. کهتویمهمانی،همهمانمست پریسااستوآنشب دوستپسر
پای کهموقعرقصدامنشآمدهزیر کهمنآنلباسنارنجیچیندارمراپوشیدهبودم گفت
کهمندستشرابگیرمونیمساعتیباهم سهیلوافتادهزمین.بعدهمیناتفاقباعثشده
ماشینها کردن پارک  سر دعوایعجیبوغریب آن که هم بعد کنیم. معاشرت و برقصیم
گفتتوی کند. کوچهپیشآمدهوملیحهسوئیچرابرداشتهتابرودماشینراجابهجا توی
مهمانهارفتهبودندپایین،مارفتهایمتویاتاقخواب کهبیشتر همانیکربع،نیمساعتی
کردهایم رافراموش کًالهمهچیز کههردومانمستبودهایمو گفت کردهایم. پریساوسکس
که ولیاوهمینکهقضیهیپرسروصدایحاملگیمنراشنیده،خودشرارساندهتابگوید
استایناراجیفوخیالبافیهاراتحویلمنندهد.چونمن گفتمبهتر بچهمالاوست.
این میگذرد. پریسا خانهی مهمانی آن  از تازهخیلی و نخوابیدهام مرد با که سالهاست
کنم.هلشدادم  کردهاست،نهبهیادمیآورمونهحاضرمباور کهسرهم داستانهاییراهم
جانمنچهمیخواهد. گوریپیدایششدهومعلومنیستاز کدام  گفتماصًالاز عقبو
کهمنجندهامواصًال گفت .اوهمبهشبرخوردو مناصًالنهسهیلمیشناسمونهفرامرز
نمیآمد،یک کاردمیزدیخونمدر که حرفیبزنند.منهم کهپشِتسرمهر حقماست
کشید کهالبتهجاخالیدادوافتادرویزمین.خالصهراهشرا تفغلیظانداختمسمتش
کردم، کهتعریف بااینقضایایی گر کهاصًالشوخیندارموا ورفت.همینجابهتانبگویم
یاسهیلیاهرچی،یکذرهاز کهحاالشایداینمردک،فرامرز کنید  یکذرهمیخواهیدفکر
کهحاالشایدمنمستبودهامو کنید حرفهایشدربارهیآناتفاقراستاست،یاشک
وشما بیاورید،منرابهخیر گر میخواهیدتویذهنتانبرایماماوا گر چیزهاییرایادمرفتهوا
کهحوصلهیشکهایتانراندارم. خواندنبکشیدوبروید رابهسالمت.همینجادستاز
مثلفصلهای گر کششندارد.ولیا این از هیچاحتیاجیهمبهتانندارم.اعصابمبیشتر

باورتانبهمنوراستگوییامشکینیست،برویدفصلبعد. قبلیدر

■
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ک،یکهو ترسنا فیلمهای بیفتد.مثًالمثل اتفاقعجیبوغریب بودمیک  منتظر آخرش تا
فکر اینچیزها به و میدیدم فیلم بیرون.شبها بزند تویشجن  از  و بشود مچاله شکمم
کردمهیتوی کهشروعشدهمتنهایتنهابودم.شببودوسعی میکردم.حتیدردزایمانم
ودیگر پارهشد آبم کیسهی  ولییکهو تاصبحبشود. ونفسبکشم بروم راه  متر آنچهل
که پابایستم.رویفرشخیسنشستهبودمونالهمیکردم.یککم دردنمیتوانستمسر از
از که را پالستیکی و پوشیدم را لباسم بهسختی گرفتم. کسیتلفنی تا یک شد  کمتر دردم
گذاشتهبودمبرداشتمورفتمبیمارستان.حتیسر قبلیکیدوتکهلباسبرایبچهتویش
کهدیدم،عینبچههایعادیبود؛ اتفاقیغیرطبیعیبودم.امابچهرا زایمانهمچنانمنتظر
بغلم.همینکهبچهنوک توی گذاشت و کرد خشکش پرستار . کوچولو و خیسوصورتی
کردوزلزدبهصورتم.چشمهاو  کردبهمکیدن،چشمهایشراباز گرفتوشروع پستانمرا
کهمیخوردهمدوطرفلپهایشمثلملیحهچال  نگاهشمثلخودملیحهبود.شیر طرز
کهاسم کردوپرسید آرامم کردم.دکتر گریه  گریهویکدلسیر  میافتاد.همانجازدمزیر
نکردهبودم. دخترمچیست.شوکهبودمونمیدانستمچهبگویم.تاآنموقعدربارهاشفکر
کهبایدبچهاسمداشته کهچرااینهمهوقتبهذهنمنرسیده برایخودمهمعجیببود
ماه، ُنه آن تمام آشفتهام. فکرهای و مسخره اوضاع پای به گذاشتم بههرحال ولی باشد.
کهتویآینهنگاهمیکردم، کهآدمیمتفاوتوعجیبیابیمارم.خودمرا احساسمیکردم
و خانه آمدم همینکه اما میکند.  پررنگتر را مصیبتها همهی هم تنهایی نمیشناختم.
همهچیز هم اول  از  انگار شد. عادی  همهچیز  دیگر دونفره، تخِت روی گذاشتم را بچه
آروغشرامیگرفتمونقهم میدادم،پوشکشراعوضمیکردم، عادیبوده.بچهراشیر
کند.خودمبودم کهبخواهدصدایش کسیهمنبود  آخر اسمنداشت. نمیزد.فقطهنوز
اینقسمتهایطبیعیشدهیزندگیامراحتمًاراحتتر که»بچه«صدایشمیکردم.دیگر
کهدیدمملیحهدارد نشستهبودمجلویتلویزیونوتخمهمیشکستم میکنید.یکروز باور
بردارم.ظرفتخمه  میز روی  از را گوشی که پریدم  گوشیامزنگمیزند.بیاختیار روی
کردم.بچه گوشیموبایلمنگاه کهبودمایستادموفقطبه ریخترویزمین.بعدهمانجایی
کردن.امامنبدونحرکت کردبهنقنق کهبهصدایزنگموبایلعادتنداشت،شروع
وفقطبهصفحهیموبایلواسمملیحهنگاهمیکردم؛تااینکهقطع ایستادهبودمجلویمیز
کهلطفًا کردم.نوشتهبود  شد.دیدمچندینمسیجهمزدهاست.برداشتمومسیجهاراباز
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کارمداردومیخواهدچیزیبگویدو... کهمیخواهدبامنحرفبزندو گوشیرابردارم
عزیزم،بایدباهات گوشیروبردار بود،نوشتهبود:»خواهشمیکنم کهطوالنیتر تویآخری
حرفبزنم.یهاتفاقیافتادهآخه...ببینیهچیزیروبایدبهتبگم...فقطجاِنملیحهباور
گیجم.حاالمیفهممچیمیگفتیو...«مسیجرا کن!منحاملهم.دقیقًامثلخودت.خیلی
نمیکنم!«بعد جوابمسیجآخرشنوشتم:»باور کردمودر  چندثانیهدوبارهباز بستم.بعداز
کثیف کههمهیلباسهاومالفههایزیرشرا ورفتمسمتبچه گوشیراانداختمرویمیز

گریهمیکرد. کردهبودوداشتباصدایبلند
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فاطمه اختصاری

نهمیگویمنه
نهبله

راهمیدهم پنجرهبهتو از
بهدیگری در از

میشودحلقهحلقه موهایسرمدراز
بیپایاِنسرمپسمیکشی سیاهِیدراِز انگشتترااز

میشود موهایپایمدراز
پوستممیلرزد چربیدر

ترسهایمرامیشمارم
رحممپسمیکشی سیاهِیمدوِر از

سیاهِیمکندهیرحممپسمیکشی از
صبحرئیسادارهام از

تکیهدادهبهصندلِیچرخان
بهتوچشمکمیزنم

پسمیکشی
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درنزدهمیآیدداخل
سالمنکردهلبمیگیرد

ننشستهمیرود
نهمیماند

نهپسمیکشد
بویدهانمرامیبردبهادامهیروز

زنم! شبهابیشتر
نهخوابمیآیدسراغم

نهبیداری



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 45

فاطمه اختصاری

ماداشتیمباغچهراآب...ریختند
بود- کهباز - در از

بود[ کوچهیبنبستباز ،سالهابه ]در
باغچه کهداشتیاز را- اولتو

کبا ذهِنخا ایرادمیگرفتیودر
کوچکدرستمیکردی- انگشت،چالههایی

خانهچسباندند بااسلحهبهسینهیدیواِر

کردمودیدم ومننگاه
ک البهالیخا از

گیاهان ریشههای زیر از
ک کرمچسبنا کرملزج،  صدهاهزار

بیرونمیآمدند
باحرص،باولع

میخواستند
کشانکشان خودرا
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کفشهایمانبرسانند به
میخواستند

مارا
بود کهباز کهدستبندبستهبهآبی -

کهسالهایسال،روانبود ]آبی
حوضتویباغچه،پاشویه،سنگفرشحیاط[ از

بابغضچشمدوختهبودیم-
باحرص،باولع

مانندبرگهابجوندو
چرخهیحیات از

کنند بیرون

شدی گریهتر  از کردیو دیدمنگاه
کهچشمبندترا دیدم

کت کشیدیوسا چشمها بر
معجزه بیانتظاِر

اسلحه بادستهایبستهوبیترساز
میآوردبهسرت- کهلولهاشفشار -

بود- کهباز - در از
ماندهبود کهبعِدرفتنمانباز  در از

رفتی
بیرون
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فاطمه اختصاری
»آدم فضایی«

لبهامراسهمرتبهبوسید
کردچراجنگاست؟ یعنیسؤال

بوسیدمش
گفتهباشماینکهزمین تا

دیدگاِهبستهیماتنگاست از
بوسه،زبانمشترکمابود

آهستهرفتسمتسفینه
کهخواِببدیدیده کسی مثل

درحالرفتِنبهفضابود

برداشتمتفنِگقدیمیمرا
گرفتم لبهاشرانشانه
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فاطمه اختصاری

کسیتویخوابهام باجیغبیصدای
منسالهاستقاطیایناضطرابهام
جوابهام ،نخواه،نپرساز چیزینگو

کتابهام دستشانبرسدبه نگذار
دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!

کیستند؟! کوچه  اینسایههایردشدهاز
کیتویلیستند؟! کوچک دنباِلاسِم

مننایستند! کهمنتظِر  لطفًابگو
واینخانهنیستند کهمحرِمتو اینها

دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!

کتپدر ، مادر البهالیچادر از
عکسهایبچگیام،چشمهایتر از
گیج،غوطهور بغلت، خاطراِتدر از

هیمیکشندپیرهنمرابهسمتدر
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دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!

وترستوترا کنندتو حس نگذار
کهبوترا بشنوندصدایا نگذار

گلوترا غم کنداز  بغضپر نگذار
مننخواهخوابنبینمسقوطرا از

دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!

گیجیشناوری گریهمثلماهِی  در
روسری... زیر آشفتهمویوحشیاتاز

کنم،میدانممیآییو ذهنمحفظت ،میخواهمدر یکلحظهبایست،تکاننخور
میآوری اینشکنجهمرادر از یکروز

دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!

انتظارمی روزهایدلهرهدر از
،بیقرارمی مثلدوچشِمخیرهبهدر

مویبافته،راهفرارمی زنجیِر
کنارمی ... هر از حسمیکنمهمیشهتر

دارندمیبرندمرا،آهفاطمه!
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فاطمه اختصاری

نیست کههیچچیز یکاتاِقمسخره در
میکنم دارمبههیچچیزتریفکر

منسؤالمیکنداینجاچهمیکنی؟ از
میکنم دارمبهجملهیخبریفکر

بستهمیخورم بازِیزبانبهدِر در
کممیآورم انتخاِبحرف،هجا در
دیوارهایرابطهسختند،محکمند

مختصرمرابباورم! بایدحضوِر

یاایستادهقائِمبهذات،خستهام
کهیادبگیرمخزندهرا یامیخزم

کنمدلیِلدوتاخیِسچشمیا پیدا
آرواره،حرکِتمشکوکخندهرا در

بدنمراهمیروند ذراتخوابدر
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کهشب؟همهجاروشناستیا استیا روز
اینسایههاادایمرادرمیآورند

کهآمدههمهجابا...مناستیا...؟ اینزن

نیست هیچچیز کهواژهایاز یکقفس در
منپرندهای گذاشتهدر یکتخمرا
سَرم در شکمیکنمبهحرکِتافکار
زندهای؟! خودسؤالمیکنمآیاتو از
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فاطمه اختصاری

خودمبودم کنار شببود،من
کوچهبهراهافتاد مردیمیان
یکجفتعقربهوسطمغزم
سیاهافتاد چرخیدتابهروز

کردبهبرگشتن دنیاشروع
جهاِنغمآلودم برگشتماز

کوچهبهراهافتاد مردیمیان
خودمبودم کنار شببود،من

آرامشیبهشکلپریشانی
سو هر گیسواِنبافتهدر با

فریاد از کوه،پر یکزنشبیه
،زنیترسو انتهایغار در

انگشتهایمضطربوسردش
پنهانمیاندستکشیچرمی
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کت چشمهاشولولهایسا در
نجابتوبیشرمی ترکیبیاز

یکزنشبیهمادرمافسرده
حاِلرختشستِنباصابون در

وقتی بهپدر یکزن،شبیهتر
کاسهیچشمشخون میریختتوی

شبهاجلویآینهاشرفته
کتکخورده یکزِنغریبه از

معجونخشموشهوتوتردیداست
کهمرزهاشترکخورده جسمی

خودشبزنمبیرون میخواهداز
کشیدهاستبهرگهایم  چاقو
کردهبچهموشغمانگیزش  کز
البهالیعوعویسگهایم در

وسطمغزم گذشتهاز ساعت
ِکی زمانتا درزهایباِز از

خودمهستم کنار تنها،ولی
کی؟! گریهکنانتا شبتابهصبح،

من کنار منیکغریبهبود
طشت میریختخونتازهیزندر

کوچهبهراهافتاد کهتوی یکزن
کهبهخانهیخودبرگشت یکمرد
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عاطفه اسدی
»خالکوبی«

گهانخالکوبی کشیدمرویپوستآویزانوککمکیدستآقااسماعیل،نا همینکهلیفرا
آمد.  اوبهحرکتدر پوستچروکیدهی زیر و بازویشتکانیبهخودشداد قدیمیروی
گرفتهبودبهطرفیکدشمنفرضی کهژ3اشرا کجومعوجبود سبزآبی باالتنهییکسرباز
بدنناتمامشهمبایکدستخطعجیبونامرتب، کالهیهمرویسرشداشت.زیر و
کهمثلیکرگپیچوتابخوردهیمتحرک  نوشتهبودند:»جهادفیسبیلاهلل«.همانطور
کلماتجملهیزیرشراهمدنبالخود خودشمیپیچیدو رویبازویآقااسماعیل،دور
وسطاستخوانبرجستهی کرم،خودشرارساندبهسرشانه،واز میکشید،باحرکاتیشبیهیک
وچسبید بیرون کشید را او،خودش کتف وپیچخوردهی مویسفید تار وچند آن روی
کلماتجملهی»جهادفیسبیلاهلل«همچندتکهشدهوبهضرب، کاشیهایحمام. به
و جاصابونی کش، هوا پرههای ، شامپو قوطی به چسبیدند و حمام اطراف شدند پرتاب
و بود آقااسماعیلرویشنشسته که راچسباندبهچهارپایهیزردی یکیشانهمخودش
دست کهخداینکرده،نکندافتادهباشدزیر چرتمیزد.چشممدنبال»اهلل«میچرخید
کردهروی گهاندیدمخالکوبیاندازهییکمردواقعی،بزرگشدهوجاخوش کهنا وپا،
کی گفتمدیدیچهخا کهفقطپایینتنهندارد.بهخودم کاشیهایحمام؛یکمردواقعی،
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کهآخرعمری،یکمردنامحرمبیایدتویحمامخانهات سرتشدزن؟همینتماندهبود بر
گردنم  گرهخوردهیدور گلوگیسسفیدت.دستمرابردمطرفروسری وچشمشبیفتدبه

کشیدن: کردبهنعره کاشیهاشروع گهانمردتوی کهنا تابیندازمشرویسرم،
!بیحرکت!« »هویهویتکوننخور

پاهایم و باال زدهام هم را پاچههایشلوارم افتاد یادم تازه گردنمخشکشد. روی دستم
کهحالت کردم.بعددیدم رالعنت ودوبارهتویدلمخودم بیرون افتادهاند  لختوعور
را ژ3 و کرد دوروبرش به نگاهی فورًاعصبانیشدند. ، ترسیدهیچشمهایجوهریسرباز
آنموجودسبزآبی به بود وزلزده پریده چرتش کهدیگر آقااسماعیل و گرفتسمتمن

کشید:»یازهرا!« تکانیخوردوداد کاشیهاواسلحهاش.سرباز زندهیروی
تمام هم لرزیدن، به کرد شروع بود دستم توی  هنوز که اسماعیل آقا استخوانی بازوی هم
وبه کاشیهایدیوار شدروی ،ولو محیطمربعیوبخارگرفتهیحمام.طرحتوخالیسرباز
کاشیهایزردیبستهرا کشیدو گلنگدنرا حالتدرازکش،دستشراچسباندتهخشاب،
آقااسماعیلوتناستخوانیلختشراتاجایی  گلولهبست.خودمراانداختمرویسر به
کهقطعشد،سرمراآهسته  کردم.صدایشلیکمسلسلوار بدنخودمقایم کهمیشدزیر
میرفت. کهبااسلحهاشور کردم کاشیهارانگاه رویآقااسماعیلبرداشتمومردتوی از
بعداینهمهسالیادمماندهبود.یکزمانی راهنوز اینها کردهبود.  گیر گلنگدنش  انگار
پس از گر خودمبینخواهرهادرسمیدادمواسلحهتویدستممثلمومنرمبود.حاالاماا
کهماشااهلل! میکردم.بچههاهم کردنهفتهبههفتهیآقااسماعیلبرمیآمدم،هنر همینحمام
حنجرهاشرابرنداشتهبودند،وسط کههنوز کمکینمیکردند.آقااسماعیلآنوقتها هیچ
مانده  روز کهسه بود کرده تعریف برایم  روز نفسنفسزدنهایشدیدش،یک و سرفهها
چینی کهجوهر تهطالییرا کوبیده.دردسوزنهایریز کهرفتهواینخالرا بودهبهاعزامش
کهخالشقشنگ کردهبوده پوستشهدایتمیکردند،بهعشقاینتحمل دورنگرابهزیر
وخجالت نشده پشیمان کوبیدنش  از هیچوقت که میکرد تعریف بیاید.  در بینقص و
آقاخمینیرا ،میدادعکس کلهیسرباز برمیگشتعقببهجایاین گر نکشیده؛فقطا
با آقا نصفه، اینسرباز بهجای کهحاال بود کردمهمینمانده  بازویش.فکر بکوبندروی
بیایدوچشمشبیفتدبهلنگوپاچهو حماممابهحرکتدر عباوعمامهاشرویدیوار
اسلحهاش گیر  کردم.انگار نگاه گفتموبهسرباز گلوگیسمنبیآبرو.استغفراللهیتویدلم
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گویانآنراببردباال.دستهایمرا کهدوبارهیازهرا کردهبودوداشتآمادهمیشد رابرطرف
گفتم: آرامبردمباالو

؟اینحاجی،خودش کنیمادر گناهینداریم؛بهچیداریشلیکمی که »ببینپسرم،ما
کهدشمننیستیم!میدونیجنگ کن!ما نگاه گلوشو جنگیه.وضعیتشروببین! جانباز

چندسالهتمومشده؟«
دیوارهای از کاشیهایبخارگرفته،دودوزدندوبهجاییدورتر چشمهایجوهریاشروی
کهدوحرف»ف« کردم تویقفسهنگاه نصفهیحمام،خیرهماندند.بهقوطیزردشامپو
گذاشتروییکیدیگر اسلحهاشرا میخوردندپایین.سرباز رویشُسر و»ی«داشتنداز
که داشتحسابوکتابمیکرد رفتنباانگشتهایش.انگار کردبهور کاشیهاوشروع  از
وسط کهخودشرااز کوبیدهشدنشرویبازویجوانوسفتآقااسماعیل،تااآلن زمان از
گذشته بیرون،چندسالممکناست کشیده بازوییکپیرمرد پوستشلوچروکیدهی
الیجرموغبار کلمهی»جهاد«انگار که کشودیدم باشد.چشممراچرخاندمطرفهوا
کاشی گذاشتروی کالهشرادرآوردو سرشراآوردباالو وسطپرههایش،حلشده.سرباز
سؤالی کهانگار آنطرفی.بعدزلزدبهطرفماودهانباریکشجوریبادرماندگیجنبید
بایدآنرابپرسد.چشمهایشدوبارهترسیدهومظلوم کهنمیداندچطور نوکزبانشاست
کشیدمشرویسرمودلمآرام گرفتموفورا گردنموروسریرا شدهبودند.دستمرابردمطرف
کردم آقااسماعیلوپاهایمراپشتتنهاشقایم کشیدمپشتچهارپایهی گرفت.خودمرا
دوبارهچشمهاینقطهایاشراآوردباال.نگاهشبین اینمعلومنباشند.سرباز از کهبیشتر
حرکت کهتندتندتکانمیخوردند،در سوراخرویحنجرهیآقااسماعیلولبهایلرزاناو

کردم: رویلبهایآقااسماعیلبرایشترجمه کلماتبیصدارااز بود.
کهتمومشده،خیلی.« »خیلیساله

و کشیدن نعره به کرد شروع و زد چنگی بههمریختهاش موهای به افتاد. راه و شد بلند
قدمهای میشد اما نداشت، پا باقیماندهیحمام.  دیوار دو کاشیهای وسط چرخیدن
چندثانیهمتوقفمیشدند،تبدیلمیشدندبهلگد کههر کرد  عصبانیونامنظمشراتصور
رسیدروبهروی میگرفتند.سرباز سر کاشیهاودوبارهراهرفتنرااز محکمیمیانبندکشیبین
کهایستادهبود،لگدینامرئیپراندسمتش.جاصابونیپخش همانجا قفسهیحمامواز
کفحبابیوسفیدرویصابون،حلشدند  کلمهی»َسبیل«،در کمرنگ زمینشدواجزای
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کردوبهتنمنتکیهداد.سرمراخم پشتشراصاف کردند.آقااسماعیلقوز وسبزآبیاش
کنم. ،ترجمه وحرکاتلبهایش،صدایشرابشنوموبرایسرباز گلو خسخس کهاز کردم
». که.بیاپسرم.بیامادر ،بیرونبراتخطرنا جایخودتآرومبگیر »میگهبیابرگردهمینسر
کفصابون که رانشانشدادم آقااسماعیل  بازویالغر بادستمجایخالیخالکوبِی و
که کاشیای طرف دوید گهان نا و زد خودش  دور چرخی  سرباز بود. خشکیده رویش
دستمرابرداشتموتااسلحهرا کنار آب از گذاشتهبود.فوریلگنپر اسلحهاشراتویآن
کاشی، کالهشقاطیبخارهایروی و گذاشترویشانهاش،آبراپاشیدمرویش.سرباز
کردند کفحمامدرست چکیدندپایینویکموجسبزآبیغلیظ رویدیوار قطرهقطرهاز
را آلومینیومیحمام  در و بلندشدم کشیدم. شدندسمتچاهک.نفسعمیقی وسرازیر
کمکش برداشتموانداختمرویتنلرزانشو پشتدر کردم.حولهیآقااسماعیلرااز  باز
کف کردمدمپاییهایروفرشیاشرابپوشدوآهستهبرودبیرون.بعدبافرچه،افتادمبهجان
کفزمین پایههایشو کلمهی»اهلل«بینیکیاز کوتاه. حمام.چشممافتادبهچهارپایهی
گرفتم،چشمهایمرابستموتهماندهیآبلگنرا  گاز گفتم،لبمرا کردهبود.استغفراللهی  گیر
کهچگونه»الف«ودو کردموزیرچشمی،دیدم  ریختمرویش.بعدآهستهچشمهایمراباز
همجداشدند،رنگشانپخششدو کوچکجداافتادهو»ه«،از تا»الم«ویک»تشدید«

خوردندتویچاهک. دنبالهم،ُسر
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عاطفه اسدی
»ترفندهایی برای کاشت نهال سیب در باغچه ی منزل«

که زمستان  در کنند،چون انتخاب را باغچه  باالتر استسطح بهتر که بود معتقد پدرش
دست از بهار کیخمیبندد،ریشههاتحریکمیشوندوشکوفههایدرختدر اعماقخا
سرمازدگیو انتخاببهتریهستند؛چونشکوفههارااز میروند.برایهمینزمینهایباالتر
که ریزشمحافظتمیکنند.امابرادرشاینحرفهاراقبولنداشتوبرعکس،معتقدبود
باالوپایینباغچهوقضیهیمیوهدهیدرختفعًالاهمیتچندانیندارد،فقطبایدمراقب
کتثبیتبشودوپا خا کهنهال،قشنگدر کبگذارند باشندریشههارادرستتویخا
زده خشکیدهاشبماندرویدستشان.مامانشهمغر کهآخرسر بگیردوسرجایشلقنزند
کمناسب جایدرختتویخا گر مهمیاستوا کهاتفاقًامیوهدهیخیلیهمچیز بود
به میکنند شروع نرسیده، و کال  همانجور میوهها و میشوند کوچک برگهایش نباشد،
افتاده کند.خودآلماهمدرازبهدراز کلنگراپیدا زیرزمین،بیلو ریختن.بعدهمرفتهبوداز
گرفته بغلسرش،راه کهتکلیفشمعلومشود.باریکهیخوناز بود باغچهومنتظر کنار بود
بودبینخطوطلوزیشکلموزاییکهاوتانزدیکیپلههایزیرزمینرسیدهبود.دستشهنوز
کردهبودندنامه کهسعی گرفتهبود؛مثللحظهای  مشتشده،رویشکمشقرار همانجور
کندوقورتبدهد،امانتوانسته کاغذرامچاله کردهبود دستشبکشندبیرونواوسعی رااز
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کشیدهبودبیرونونعرهاشرفتهبود  مشتبستهاشبهزور رسیدهبودونامهرااز سر بود.پدر
بعضی زیر که ، ومتنیکشعر بود اسمنداشت.یکمشتجملهیعاشقانه نامه، هوا.
خطها،توی کنار دوتاخطپررنگرسمشدهبودو قرمز بیتهایعاشقانهترش،باخودکار
وآنخطهایقرمز معنیآنشعر که:»مهم«.بابایشاز کیدشدهبود کوله،تا کجو پرانتزی
کاغذ کردن  بخواند.فقطوقتیموقعباز آخر سردرنیاوردهبود،حتینتوانستهبودنامهراتا
گذاشتهبودراشنیدهبود. کاغذنامهجا کهفرستندهروی مچاله،صدایبوسهیبیرنگی
بود ونفهمیده بود راپوشانده نامه،جلویچشمهایش خطهایتوی از  قرمزتر بعدخونی
،ودوتاییبهایننتیجهرسیده میکند.بعدهمرفتهبودسراغمشورتبابرادر داردچهکار
کاشتدرختاست.مامانشهمموافق کهاآلنتویچنینموقعیتی،بهترینراهچاره، بودند
را آن بکارند، را درخت پرتوپال گوشهی بروندیک اینکه بهجای میداد ترجیح و بود
کسیژنی کههمجلویچشمشانباشدوهممیوهوا همینجاتویباغچهیخودشانبکارند
میپرسیدند، هم را آلما خود  نظر  گر ا باشد. داشته فایده برایخودشان میکند، تولید که
توان نهخودش و رامیپرسید نظرش کسی نه اما ترجیحمیداد؛ را باغچهیخانه مسلمًا
بود.صدبار لحظههایآخر گیجمیزد،وغرقمرور  کند.هنوز  کهبهاینچیزهافکر داشت
یابرادرش ومادر کاغذنامهجانگذارد،یکوقتپدر روی گفتهبودبوسهیصدادار  بهپسر
کشدار گوشندادهبودوحاالصداییکبوسهی  میشنوندوبیچارهاشمیکنند،وپسر

باغچه. کنار ،بیفتد درازبهدراز مردانهروینامه،باعثشدهبودآلمااینطور
کرکیرویشانراپوشاندهبود  کهموهایریز دوپا پدرشآمدوپایینپایآلمانشست،مچهر
گفتبیلرابرداردوسوراخیبا کردوبهبرادرش گرفتتویدستهایشووراندازشان را
کردرویموزاییکها مچاینپاهاداخلباغچهبکند.بعدهمپاهایآلماراول قطریدوبرابر
برود. کهخستگیاشدر لبتراسبرداردوبخورد ریختهبودرااز کهمادر ورفتچایداغی
باغچهشدهبودوآلمااز دورتادور یکیدوساعتیرامشغولازریشهدرآوردنعلفهایهرز
میرسیدند،میتوانست همبهنظر دمغروب،عمیقتر کهتوینور خطهایعمیقصورتش
کردو گرفتهاست.سرشرابهیکسمتخم کمرشدرد کهحسابیخستهشدهو بفهمد
آننشستهبودو گرفتورسیدبهزیرزمین.مامانشرویپلهیاولی ردباریکهیخونشرا
زدن کردبهغر کهدید،شروع رویشبهسمتحیاطبود.نگاهخیرهوچشمهایثابتآلمارا
همینبود.« کار که.بعدشم،بهترین .دیگهدستمننیست که:»اینجورینگامنکنمادر
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پاهایآلمابودوچشمدیگرشبهسوراختویباغچه کهیکچشمشبهمچالغر برادرش
گفت:»دیگههمینکهجلوی میشد،نفسنفسزنان لحظهداشتبزرگوبزرگتر کههر
چشممونیخوبتهدیگه.خودمامانحواسشبهآبدادنتهست.راهدیگهاینداشتیم.
گرفت: را میکاشتیمتخوبتبود؟«مامانشدنبالهیجملهیسؤالیبرادر گموگور یهجای
بینرفتناینهمه از  کهمصیبتیخزدنو گهزمستونبود آوردیاالنبهاره.ا »تازهشانس
حرف تراس، لب گذاشت را چایش خالی استکان ، پدر نداشتیم؟« داشتیم. رو زحمت
هست، آفتابگیرم قشنگ باغچه  از تیکه این »تازه، گفت: و کرد تائید سرش با را  مادر
کیسهمالچ کهاحتماًالاآلنبایک آلمامیدانست خوبهبراش.«وبعدرفتتویزیرزمین.
شودوبنشیند،ولینمیتوانست.حسمیکردتنشداردتوی برمیگرددباال.خواستنیمخیز
گفت: کردوبلند ک گرمحیاطحلمیشود.برادرشعرقرویپیشانیراپا موزاییکهای
کردم.«پدرش گودش گفتیشد،قشنگهم که »آقا،آقاجونبیاببینخوبه؟هموناندازهای
کردوسرشرابه کیسهمالچبرگشتباال،سوراختویباغچهرانگاهی نفسنفسزنان،بایک

کنینحاال.« کمک نشانهیتائیدتکانداد:»آرهخیلیخوبه.بیاین
آرنج،فرو کاشتندتویباغچه.برادرشدستهایخودراتا اورا کردندو سهتاییبلندش
باتماموجود، را آنها و آلما پای انگشتهای به رارساند انگشتهایش و ک بردتویخا
که کندتادرخت،پابگیرد.بعد کتثبیت کهریشههاراحسابیداخلخا دادپایین فشار
راپاشیددورتادور آن  از کردوچندمشت  باز را کیسهیمالچ گوشهی  کاشتند،پدر را آلما
رابهشکلشاخه، آنها و گرفت دوطرف از را آلما گریهکنان،دستهای  آنوقتمادر او.
کردهوبه کردننامهتقال کهبرایقایم کرد.مشتبستهیآلما شکلدادوتویهواثابتشان
کهپنجتاجوانهی همانشکلخشکشدهبود،حاالبهشکلشاخهیجوانیدرآمدهبود
ونازکی کجومعوجروینوکشدارد.حسمیکردموهایشدارندبهبرگهایسبز خشکیدهو
ک،انگشتهایپایش گردنشرامیپوشانند.رطوبتعمقخا و تبدیلمیشوندورویسر
. گرمتر کندوانگشتهایشرابرساندیکجای راغلغلکمیدادامانمیتوانستحرکتی
کهتمامشد، کاشتن  کار رنگمیداد. کلفتمیشدوتغییر پوستتنشهمداشت انگار
کردندبه کی،نشستندرویپلههایتراسوشروع ،سهتاییخستهوخا وبرادر ومادر پدر

گهپانگیرهچی؟« پرسید:»ا کردنآلما.برادر تماشا
وزوددارهامامیگیره.« جوابداد:»میگیره،دیر پدر



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 61

جایشبلندشد،جارویچوبیوشلنگآبرابرداشتوافتادبهجانموزاییکهای از مادر
شدبهسمتچاهکوسط کاغذمچالهینامهباجریانآب،سرازیر که آلمادید خونی.
کردوشلنگ کم آبرا فشار ،تویچاهکخفهشد.بعدمادر پسر حیاطوبوسهیصدادار
داخل رفت و برسد، آب هم آلما نوپای و ریشههایجوان به تا باغچه، داخل کرد ول را
گه دوبارهپرسید:»ولیا کند.برادر خستهاشچایتازهدمدرست وشوهر کهبرایپسر اتاق

که.« نگرفت؟خیلیبدمونمیشه
کهداشتندتویپلکهایچوبیاشسفتمیشدند،همزمانباچشمهای آلما چشمهای
سیمانیحیاطوخیرهماندندبهارهموییای ،بهسختیچرخیدندسمتدیوار خستهیپدر

،آویزانبود. دیوار میخیسر کهاز
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عاطفه اسدی
»اشیاء گواهی می دهند«

کردند تعریف آنچهقرصهایخوابآور
و کابینت. روی ریخت را همهمان و کرد.  باز ناخنش با یکییکی را ما آلومینیومی روکش
پودر هم، با همه ما و ما. کردن له به کرد شروع و برداشت.  کشو داخل  از را گوشتکوب
گلمحمدیو ذراتخشکشدهی کنار  شدیم.وسپسریختهشدیمتویپارچدوغ.ودر
دلآنمایعسفیدو ونرمنعنا،باحرکتدایرهایشکلووحشیهمزن،در چوبهایسبز
کوبیده کهتویپارچبودیم چرببهحرکتدرآمدیم.وبعدصدایبامببلندیآمد.وما
از ونصفی درآمد. لرزه به  دوبارههمهچیز دقیقهسکون، چند از بعد و شدیموسطسفره.
ما شدیمتوییکلیوانمسی.ونصفدیگرمانهمتویلیوانبعدی.نصفیاز ماسرازیر
باحرکتلیوانبهلبهایچروکیدهیپیرزننزدیکشدیم.نصفدیگرمانبهسبیلهای
بخواهید، گر ماراا خوردن.وغرقشدن.نظر پرپشتمرد.وبعدشفقطتاریکیبود.ولیز

میگوییمتربیتنادرست.وعدمسالمتروان.

کرد گریهیشدیدتعریف مادربزرگبا کهچادرنماز چیزهایی
کدام آنتخمجن اآلن بدهد. مرگش کند.خدا لعنتش که...خدا الهی میگفتم. داشتم
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کهترکش کمخواباندش کرد؟ کمخانمجانبهاینبچهیناخلفخوبی گوریاست؟
گرفتورفت، کردبهامانخداوطالقشرا کهبچهراول هرزهاش کمجایآنمادر بدهد؟
کشیدو آنبابایبیغیرتبیکارشرا کمجور کرد؟ مادری آرتروز برایشباآنتنمریضو
تا کردبهایندو کمحقوقبازنشستگیحاجیرابذلوبخشش آورد؟ بچهرابردمدرسهو
آنمرتیکهیبیغیرتهممرد.پسر که بیلیاقت؟راستش،یکجورهاییدلمخنکشد
بیایدآنجا.خیلی نبودناهار اجلشرسیدهبود،وگرنهاصًالقرار خانمجانرامیگویم.انگار
گندهدماغبود.نمیدانممعاملهیموتورشبههمخوردهبودیاچی.یککارهو کیو همشا
کهپسانداختهراهممرگبدهد.داشتم کهخداآنتخمجنی آمد.الهی پاشدو بیخبر
گلهایصورتیریِز کرد.یکآندیدم ک رابامنپا کهتمامشد،آمدچاقو کارش میگفتم.
شدهاند.منمثلهمیشهرویشانههایخانمجانبودم. محو لکههایقرمز حاشیهام،زیر
آنتخمجن سفره. آمدنشستسر کشید، که را بودم.غذا رویشانههایش تقریبًا یعنی،
دهانشدر میخندید.یکفحشبدهماز میخوردوهرهر آورد.تلوتلو همرفتپارچرا
کهاینیکذرهبچهچنینفحشی ککشهمنگزید کهرویمنمیشودبگویم.بابایش رفت
خوردهبودمورسیدهبودمدور کمیُسر دادهومشغولغذاخوردنشد.داشتممیگفتم.من
کسی نامحرمنداشت،جایممعموًالرویدوششبود.حتیوقتی خانمجان.محرمو کمر
که باشم. شده بدنش  از عضوی  انگار که بود من وابستهی یکجوری نبود. خانه توی
برایش خوشهانگوری.مراحاجیخدابیامرز خودخودششدهباشم.مثلهمانآویز انگار
همهجا نبود.  آرتروز  از خبری هنوز که همانوقتها پیش. بود.خیلیسال آورده سوغاتی
آقاامام کربالی همباهمرفتهایم،یعنی،رفتهبودیم.مناآلنتبرکشدهیخانهیخداو
خیلی کهالبتهدیگر حسینوضریحقربانشبرومامامهشتمهستم.جنسمتتروناعالست
شده کوتاه برایش قدم و داشتهام هم آبرفت کمی نمانده. چیزی اعال تاروپود آن  از هم
کوتاهشدهبود.ولیبااینحالدلشنمیآید،یعنیدلشنمیآمدمرابگذارد است،یعنی،
است. آفتیبدتر هر من؟ذاتخراب.ذاتخراباز کند.نظر سرش نو ویکچادر کنار
رفت. دستمدر کالماز هیچجورههمدرستنمیشودبهخدا.داشتمچیمیگفتم؟رشتهی
کنم؟خودمرا  کند.حاالمنبدونخانمجانچهکار که...خداآنتخمجنرالعنت الهی
گفتنوآشپزی،بویشبکشم؟خدا  کیبیندازموموقعرکوعوسجدهوذکر رویشانههای

کند... لعنتش
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گفتند؟ قطرههایخونرویچاقوچه
خودمان که جایی تا اما است اضافه توضیح که اینها حاال نیستیم، شیء که ما البته
مایعهستیم باشدمیگوییمیکجور بهخودمان  گر ا میدانیمشیءبهحسابنمیآییم.
کهحافظهیجمعیداریموهمهباهم،دستهجمعیحرفمیزنیم.مثلهمیناآلن.مثل
کهماهم داشتندپرحرفیمیکردند.امابههرحال،فرضمیکنیم کهباالتر همانقرصهایی
از بقیهمان  و بیرون زدیم پیرزن شاهرگ از بیشترمان بود. ماجراساده شیءهستیم.خب،
سردنیست-باهمیکیشدیم. کهدیگر بعداینجارویاینتیغهیفلزی- شاهرگمرد،و
معمولی  روز کهیک یادمانمیآید فقط نداریمقضیهچیست.  خودمانهمدرستخبر
پارگیشدید و بودوداشتیممرتبومنظم،تویرگهاحرکتمیکردیم.بعدشیکفشار
رفتنبیشترمانالیآن بعدهمفرو و شدنوچسبیدنبهتیغهیسردچاقو بعدسرازیر بودو
جیبهای گذاشتداخلیکیاز شد،آنرا کتر ماپا کهاز  .چاقو گلدار پارچهیسفید
کتپالستیکیمربعیشکل،روی کردیمودیدیمتوییکپا سبزشتااینکهچشموا شلوار
زدهوصدایبیسیموچیلیکچیلیکدوربیناست کمیخشکمان هستیم، میز یک
کثیفکاریراه ما؟نمیدانیم.شایدمیشداینقدرهاهم همهجامیآید.همین.نظر کهاز

نیفتد.

شرحبیآبروییچاقویدستهصدفی
گر حرفیندارم.نظریهمندارم.شمارابهموالعلیبگذاریدبهحالخودمباشم.خودتانا
میکردید؟واقعًاحرفیندارم. میرفت،چهکار آبرویتاناینجور یکچاقویزنجانبودیدو
برود،چرادیگر کندوپولوطالرابپیچدودر بودبزندبیهوشش قرار گر کالم،ا فقطیک
التیدارد.منتاحاالصددست کسر کهبرایمنافتدارد. کشیدبیرون؟بهموالعلی منرا
دستاینحرامزاده کهبیفتمزیر بدبختشدم کهاینقدر شد چرخیدهام.نمیدانمچهجور
پا گندهالتهایزندهوسر کنم،میتوانمبزنمشاهرگ میدهد.اراده کهدهانشبویشیر
مرد ویک پیرزنچروکیده بودند.یک زپرتی آدم تا دو کهدیگر اینها بدهم، رادرجاجر
کهننگی که.بهموالعلی کردنواینقرتیبازیهانبود نیازیبهبیهوش دیگر مفنگی.آخر

نیست.حرفیندارم. اینبراییکچاقو از باالتر
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زبانمویتویخورشت از
بخواهم گر ا کل  امادر بیایم، کندهشدهام،شیءبهحساب  سر از که نیستمحاال مطمئن
کههمهیچیزهایخوِبمربوط کنم خیلیخالصهنقشخودمراتوضیحبدهم،بایداشاره
میکنم؟میآیمرطوبترا مناست.منچهکار «میشناسید،بهخاطر کهبهاسم»مو بهآنچه
شوندو کهباعثمیشودموهاانعطافپذیر فلسیمانندیدارم حفظمیکنم،بعدساختار
کوتیکولهم...ببخشید!خیلی پیچوتاببخورندودلببرند،بعدجانمبرایتانبگویدبهمن
علمیشد؟آهان...اینهارانبایدمیگفتم؟ربطیبهماجراندارند؟خبنداشتهباشند.آخر
کهبزنم.من اینهاندارم ونظرت...خبراستشمنحرفدیگریجز گفتیدنقشترابگو
کهتازهسهروز  مو بودمتویخورشتقیمه.یکتار مو کوتیکول،یعنییکتار فقطیک
خانم سر از کمتر بودبابقیهیموهابهرنگحناییدرآمدهبودیمتاشایدتقویتبشویمو
گیسمیکرددوطرفشانهاش.من کهدرمیآمد،ماهارا حمام جانبریزیمپایین.همیشهاز
گردنشبود.آنروز کههمیشهیخدا، خوشهانگوریاش پیچمیخوردمومیرسیدمبهآویز
کهتویخورشتغلتمیخورد،قایمشدهبودم.منهممثل همقاطیلپههاوبادمجانی
کهنکند تویغذاباشدوآبرویشبرود،دلهرهداشتم کههمیشهمیترسیدمو خودخانمجان
کهمهمانغریبه ونوهاش کسیرابههمبزنم.البتهپسر یانوهاشوحال برومتویقاشقپسر
تویغذاباشدخیلی بودند،امابههرحالمو نبودند.همیشهیخداخانهیخانمجانولو
دوروبرمقاشقخورد،اما کهچندبار که...منهمدیدم .میدانید صورتخوشیندارددیگر
خودمشانسآوردمونیامدمتویقاشق.نمیدانم،شایدهمشانسنیاوردم.درهرصورت،من
کهیکقاشق همانجاالیلپههاوبادمجانماندم.وقتیپلیسآمدهمهمانجابودم.بعد
کشآمدمونشستمتویآن کهببرندبرایتستسمشناسی،منهم خورشترابرداشتند از

ظرفمخصوصآزمایشگاه.

کارتعابربانکبابامیداند که تمامچیزی
کوچه،  همهیعالممیدانستند.4600.بقالسر آسان.اینرادیگر ُرندو 4600.همینقدر
پل.فقط زیر خیابان،میوهفروشمحله،موتورساز مسئولصفموتوریهاتویپمپبنزینسر
را پولچیزی بخواهد بود کافی بودم. کشیدهشده جا  سهچهار همین دستگاههای توی
حفظ، از کارتخوان.بعدشخودشان توی کهبکشند مرامیداددستشان کند. حساب
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4600رامیزدندوخداحافظیمیکردندوتمام.شایدبگوییداینماجرای4600بهماجرای
کهبایدبگویمخودمهمدقیقنمیدانم.نظریهمدربارهاشندارم. اصلیچهربطیدارد؟
بچهی آن و اینجامعه مشکالت از گرهای میخورد؟چه دردشما بهچه من  نظر اصًال
کهاینبچه،مرامیپیچاند.حدس اولینبود میکند؟منفقطمیدانمبار صداخرکیباز
بابایشراریختهاندتویمنو میکردپولفروشموتور مرابرداشتچونفکر میزنماینبار
، کهآنروز نیست.آهان!اینراهممیدانم کار  ،دبهدرآوردهوپولیدر نداشتخریدار خبر
وبعدصدایدورگهیبچه ؟ رمز مدتها،پرسید از کهبعد بود کسی اولین هندوانهفروش
کارتخوانوآنهندوانهفروشدادزداین کشیدهشدتوی گوشهیتنم گفت4600.بعدهم

کهموجودیندارد. -یعنیمن-

پیکنیکروایتمیکنند گاز شعلههای
تیتر .اینچهجور آتشهستیمدیگر پیکنیکینیستیم،شعلهی گاز کهشعلههای البتهما
زدناستنمیدانیم.تازهبهاحتمالزیاد،شیءهمنیستیم.ولیخالصهیمطلباینبود
کهاآلن شدبغلجادهوبهصاحبما-همینهندوانهفروش کجاسبز  که،اینتولهنمیدانماز
گفتبگذارداوپیکنیکشراقرضبگیردوچنددقیقهای پیشپلیساست- احتماًالهنوز
کهباشد،میدهد.صاحب  کهپولشهمهرچقدر گفت کند. بساطسیخوسنجاقشراعلم
کلیآدمدیدهایم.یعنیالکیالکیبهاینهمهدرک زندگیمان کرد.راستشمادر ماهمقبول
پیکنیکیرا گاز کنیم.شایدبگوییدشعلهی کهبیاییمتجزیهوتحلیل وشهودنرسیدهایم
رنگآبی پیکنیکیمعمولی،فقطاز گاز چهبهاینحرفها.شایدبگوییدحافظهییک
پایبساطهایمختلف آنقدر استواینوراجیهابهاونیامده،اماما همینشعلههاپر
یکپابرایخودمانآدمشناس کهدیگر روشنشدهایم، وآنور واینور تویمیدانترهبار
آنوقتندیدهبودیمیکتولهیاینقدریبیاید تا کالماینکه شدهایم.خالصه،مخلص
هم بار دو ویکی بودیم رادیده مردهایسبیلکلفت کند.فقط راعلم رویمانبساطش و
همهیآدمهایی کهباصاحبماننشستوبرخاستداشتند.امااینتوله،از زنهایخرابی
استخوانی. و آویزان کتفهایش و بود  دراز دودمیکرد.قدش  بودیم،حرفهایتر دیده که
جوش از پوشیدهبودبایکتیشرتزردعرقگرفته.صورتشپر ششجیبسبز یکشلوار
گونههایشزدهبودندبیرون.جای تویچانهو بلوغبودوریشهایتیزشهمتکوتوکاز
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زنگخورد،محلنگذاشتو گوشیاشچندبار چانهاشمعلومبود. کنار بریدگیژیلتهم
کلیفحشخواهر کردبه گوشیرابرداشت،شروع که هم کردنش.یکبار ادامهدادبهدود
افتادهبود؟ کهبهاینروز کرد.مننمیدانم،اینتولهننهوبابانداشت دادنوقطع ومادر
کتنشراحالیشاننمیشد؟حواسشانبهدرسومشق گندتریا یعنیباباوننهاشبوی
که نبود؟خالصه،تولهفحشمیدادواصًالتویحالخودشنبود.صاحبماهم اینیابو
بارهایشرویدستشماندهبودوآفتابداغزدهبودتویمغزشواعصابشسگیشدهبود،
کهاوًالصدایشرابیاوردپایینوفحشناموسیندهد،دومًادیگر گفت کردو آمدصدایش
کندو کندوجمع پیکنیکهمتمامشدهوسریعپولراحساب مهلتشبرایاستفادهاز
توییکیاز کارتیاز کارتخوانشراآوردبیرون.تولههم تویوانت، از برود.بعدهمرفتو
کهظاهرًاموجودینداشتوهمانجادستبهیقهشدند.بعد جیبهایشلوارشدرآورد
ماشینها.حالشدست جاده،جلوی کف داد  ُسر را هندوانهها و وانت عقب پرید توله
کشیدویکخطانداخترویصورتصاحبما،  خودشنبود.اولشوحشیشدوچاقو
َشلمیزد.اشکو راانداختزمین،دیگر کهصاحبمامچشراپیچاندوچاقو بعدش
آبدماغشقاطیشدهبودوفحشهایناموسیمیداد.ماشینهابوقمیزدندوآسفالت
کشید.توله بهزنگزدنبهپلیس کار لهندوانهیترکیده.خالصه،

ُ
گ  شدهبوداز جادهپر

و آدرسداد پلیس به ما بود.صاحب کیفورشدرآمده آنحالت  از  و جاننداشت دیگر
رابدزدد. ومیخواستهماشینش آمدهمزاحمششده الواتموادی، گفتیکپسربچهی
به بزند بودزنگ رامیگرفت،محال پولش گر ا ما نبود،صاحب واقعیت اینهمهی البته
کهپلیس کارشنامردینبود.بعدهم کردوزنگزد.شایدهم پلیس.امابههرحال،نامردی
گوشی،فهمیدندقضیه،فقط آمدوآژیرکشیشدوچشمشانافتادبهعکسجنازههایتوی
این  از  کتر ووحشتنا نیست ما رویصورتصاحب انداختن وخط وپیکنیک مواد
کردندوآوردند کوفتی حرفهاست.بعدهمپیکنیکرانمیدانمچراصورتجلسهیاچه

خودتانتااآلنمیدانید.نمیدانید؟ کهدیگر اینجا.ادامهاشراهم

گمانمیکنددیدهاست آنچهدوربینسلفی
کردممثلهمیشهیهمیشه،  کهحواسمبههیچچیهیچچینبود.فکر کردم؟من  منچهکار
خودشنکبتترش، کردهوداردبابساطقلیانورفقایاز کجوکوله آنقیافهینکبتشرا
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نخیر  نخیر دیدم کهیکآن بودم عالمخودم توی من میگیرد. هیعکسعکسعکس
گاز دربندوقلیانو !ایندفعهپسزمینهفرقدارد.خیلیهمفرقدارد.ایندفعهدیگر نخیر
که نیست!بلکهیکسفرهاست پیکنیکیوبطریعرقپسزمینهیعکسشنیست!نخیر
کردم  کردم؟هیچچی.اولشفکر  دوتاآدمخونینومالینافتادهانددوطرفش.منچهکار
چنینصحنهایعکسبگیرد؟بعدسعی بایداز کردمچرایکنفر  اشتباهمیبینم.بعدفکر
ببینم.بعدیادم بهتر رابهتر کههمهچیز کنموخودمرابگذارمرویحالتزوم کردمهنگ
اندرویدقدیمیها این  از  بهدردنخور آشغال فقطیک من !منچیهستم؟ نخیر که افتاد
ششماهبعدتولید گر کهدوربینسلفیشانزومنمیکندواعصابمخردخردشد.ا هستم
وفالشتوی کهاآلنهستبود،قابلیتزومتا30برابر اینی از شدهبودموورژنمدوتاباالتر

...ایتف،تفبهاینشانس... داشتم؛اماحاال...نخیر شبوهمهچیز

خوشهانگوری آویز صحبتهایمختصر
ببخشید،لطفًاتویحرفآدمنپرید.بعدقرنیوقتشدهدربارهیخودمحرفبزنم.تقریبًا
پروپیمانهستم،آویزان خالصخالص.یکخوشهیانگور گرمهستم.طالی18عیار 13
هم گردنودردمهرهها،باز  کهخانمجانبدبختباآنآرتروز کارتیه، کلفت  بهیکزنجیر
بدهد، کسیپز کهبخواهدبه گوشه.نه کندوبگذاردیک  گردنشباز  دلشنمیآمدمرااز
کًالچندوقتیبود نوهاشبود. بحثترسشاز بدبختاصًالاهلاینحرفهانبود.بیشتر
کهحریفشهمنمیشد.بچهیدرستی راهنمیداد،هرچند تویخانه تنهایی را پسره آن
گوشی کردهبود،النگویشرافروختهبودوبرایش نبود.خانمجانخودشاوراتروخشک
چشمبابایشترکشبدهد،اما از کهمثًالدور هماوراخواباندهبود خریدهبود،حتیچندبار
کردهبودوزدهبودبه کیفپولخانمجانبدبختراخالی بچه فایدهاینداشت.آخرسر
کجاست. کهدلشنمیآمدبهپسرشبگویددستبچهات ک.اینپیرزنبدبختهم چا
کهخودشرازدهبودبهآنراهواصًالنمیگفت میگفتهمفایدهاینداشت.بابایش گر ا
بیخیالشیک بابای ولویی. وخیابان کوچه توی درست؟چرایکسره از  بچهچهخبر
بزرگتر و  کوچکتر بابایشهممیایستاد. روی توی بود. مثلچیسرتق طرف،بچههم
آدمنپرید.یکیدو سرشنمیشد.ببخشید،لطفًابگذاریدحواسمجمعباشد.تویحرف
گردنخانمجانبدبختدرمبیاوردومثًال  کهاز کردهبودبهمن باریشوخیشوخی،بند
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رسیدهبودیاخانمجانهرجوریبود،تشرشزدهبود. کهیابابایشسر وزنمرامحکبزند
گردنچروکیدهیخانم بیایدوبیسروصدا، مرامیخواست،میتوانستیکروز گر اصًالا
نیازیبه کند.بعدهممرادربیاوردوخالص.دیگر بدهدوخفهاش جانبدبخترافشار
دستدادهبود.یعنیمواد،تویمغزش کنمعقلشرااز  چاقوکشیواینحرفهانبود.فکر
اینحرفهامرا از کهاوًالخیلیراحتتر عقلداشت گر کردهبود.وگرنهببخشید،ا راخالی
کندوپیرزنبیهوش  کنددوغاثر  کافیبودصبر میدزدیدونیازیبهچاقوکشینبودوفقط
کهباخانمجانطفلکمشکلداشتومیخواستسالخیاش شود،دومًافرضمیکنیم
نمیگرفت، عکس گندکاریاش  از سومًا کند، جوانمرگ نمیزد را بابایش خب کند،
که کامیونها چرخ اینهمهدنگوفنگ،مراپرتنمیکردوسطجادهزیر از چهارمًا،بعد
کیسه.البتههمیناآلنهم گذاشتندتویاین خوباستبرمداشتندو بشوم.باز ُقر اینجور
اآلن کههمین را اینها نوجوان؟ قاتلشدنیک دربارهیچی؟علت نظرم باوجودیکه...
آدمنپرید.مناآلنفقطبدبختیخودمبرایممهماستو گفتم.ببخشید،لطفًاتویحرف
کیهستم ؛همیناآلنباوجودیکههمخونرویمپاشیدهوهمخا همخداراشکر بس.باز
کند اینجاخالصم از یکیبرمداردو گر کرده،مطمئنما وهمیکیدوجایمتورفتگیپیدا
کندوبعدهمبرومدور بتواندبیستودو،سهتومانآبم کتور وبزنیمبیرون،احتماًالبدونفا
ایننشدهام،یکینجاتم از کندوسطاینجابهجاییها،تاُقرتر .فقطخدا گردندیگر یک

گوشه،فراموشنشوم. بدهدواین
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عاطفه اسدی
»تصادف«

گفتمنیاداخل هرچه کردهوبویسیمسوختهخانهرابرداشته.دیروز دوبارهبابکاتصالی
کندوحاالهر کهبغلم دوش گوشنکردومثلدیوانههاپریدزیر بمان، حمام،همانجادمدر
کهنمیفهمدچهبالیی تویتنشبلندمیشود.خودش کهبرمیدارد،صدایجرقهاز قدمی
خیلیهمباصدایجرقهزدنشحالمیکندوالکیمیزندزیر داردسرشمیآید.انگار
ببرمشتعمیرگاه،آنهمتویاینروزهایی کهباز خنده.منبدبختبایددهنمصافشود
کًال کهآدم میآید گیر بابدبختی ردهخارجیشبیهبابک،آنقدر کهقطعاتمدلهایاز
کنم.صدایش کهبابکراتعویض کافیندارم پول پشیمانمیشود؛ولیخبهنوز تعمیر از
کتو شودباهمبرویمتعمیرگاه.میرودتویاتاقوچنددقیقهیبعدبا کهحاضر میزنم
کهدکمههارابرساند کتشراصافمیکند نقرهایدامادیاشمیآیدبیرونوجلوی شلوار
کمددیواریواصًالجایش ،ته کاور گذاشتهبودمتوی را کتوشلوار که بههم.یادممیافتد
کردی؟«میگوید:»بدمنیومد کجاپیدا  دیگهاز راتابهحالبابکندیدهبود.میگویم:»اینو
!«وبعدمیزند دارممیرمدیسکو نیست؟یهذرهجلفهاین.انگار اینم،ولیمشکیبهتر از
تو  بابااخمنکن.هرکدومو »باشه ادامهمیدهد: کهمیبیند، مرا ونگاهخیرهی خنده زیر

بپسندیمیخریم!«
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کردهوخاطراتدارندنامنظمتویش ،هاردشهمحسابیاتصالی کهاینبار متوجهمیشوم
میرود باشیم.« اونجا  چهار قبل تا که بریم  سریعتر بپوش کفشاتم « میگویم: میچرخند.
گرهزدنبندها،میگوید حال کتانیبرمیداردومیپوشدودر کفشیویکجفت سمتجا
پیدامیکنیم.سوزنهاردش بهتر اینجاهمنشد،میرویمویکتاالر گر کهنگراننباشموا
کردهومدامبینایندوزمانجابهجا  گیر عروسیوسالهایاولش، رویخاطراتقبلاز
کهحالمخیلیبدبود،یکذرهدندانروی آنروزهایی  گر خودماست.ا میشود.تقصیر
میکردموچندماهبعدسفارششمیدادم،آن صبر گر میگذاشتموعجلهنمیکردم،ا جگر
آمدهبودندوخودممیتوانستم گراننبودند،بهبازار کهاوایلزیادهم  مدلهایآپدیتخور
نباشد. نیازیبهاینهمهدردسر کنمودیگر سوکت،خیلیسادهآپدیتش بایکسیمدوَسر
کنموفقطحریصدوبارهبرگشتنبابکبودم.همینبابک،  اماآنروزهانمیتوانستمصبر
رفتن،سیدیهاردش .قبلاز کردهوایستادهجلویدر کتانیهایشراتمام کهحاالبستنبند
کیفم.بعدبابابک تلویزیونبرمیدارمومحضاحتیاط،میاندازمتوی کشویمیز توی رااز
راهمیرسد.سمت خانهمیرویمبیرونوخوشبختانهتامیرسیمدمایستگاه،اتوبوساز از
داغ حسابی باالشهر توی بازارش فعًال نینداختهاند. راه ماشینهوایی ایستگاه ما، محلهی
است.میپرمتویاتوبوسودستبابکرادنبالخودممیکشمومینشانمشروییکی
کههمهخالیهستندوخودمهمباالیسرشمیایستم.سرشرامیآوردباال صندلیهایی از
گهبگینهناراحت وباچشمهایطوسیاشزلمیزندبهمنومیگوید:»بهخداعشقم،ا
کهرویسرویس بگمعشقم، گفتمبهتو رفیقام.ولیخباول نمیشم.میرمقرضمیکنماز
بشه،  واز بالم و دست و بیفتم جا کارم توی کمکم و بگذره یهذره کردم. طالتحساب
برمیه که  گهراضینیستی،رکوراستبهمبگو ا براتمیخرمخودم.ولیعشقم  بهترشو

دیگه...« فکر
سوراخهایباریک گلویشمیآید،ناتماممیماند.از توی کهاز جملهاشباصدایجرقهای
کستریرنگیبلندمیشود.سرشرامیبردعقبوتکیهمیدهدو بینیاش،دودمالیموخا
خیرهمیشودبهسقفاتوبوس.چندلحظهنگاهشمیکنموبعدشانهاشراتکانمیدهم.
کنم.هر کردن.جملهیناتمامشراادامهمیدهد:»... پلکهایششروعمیکنندبهحرکت
گریهامنگیردومیگویم:»ببر که جوابیبدیمنعاشقتموناراحتنمیشم.«لبمرامیگزم
بفروششعزیزم.هرچیمندارممالتوئه.اصًالنیازینیستبپرسیواجازهبگیریقربونت
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برم...«
مولویشدهایم نزدیک پشتیصندلی. به تکیهمیدهد را دوبارهسرش و لبخندیمیزند
،غلغلهی بازار به نزدیک اینمنطقهی بودم که پیادهشویم.بچه باید بعد ایستگاه دو و
کوچک بازارچهی آن و وپارچهفروشی بودوعمدهفروشیپالستیک گاری و  وموتور آدم
اماحاال ادویهمیپیچیدتویدماغتوعطسهپشتعطسه. تاواردشمیشدی،بوی که
کهایستگاههایاتوبوسخستهو اوراقفروشهاوقاچاقچیهایقطعه از متروکهایپر جز
وسطشردمیشود،هیچچی گاهیهمیکموتوریتکچرخزناناز فعالندو پیرشهنوز
که  آنمولویشلوغسابقباقینمانده.شانهیبابکرامحکمتکانمیدهموهمانجور از
پشِتسرش به دوضربهمیزنم گرفتهام، یاد راهنما دفترچهی توی  از هفتسالپیش، از
شروع و میخورند تکان بزند.چشمهایش پلک و شوند تحریک تاعصبهایچشمش
برابر گرفت،هزار که کارش کردهاموقولمیدهد کهبهاواعتماد من کردناز  میکندبهتشکر

اینسرویسرابرایمبخرد. از بهتر
اتوبوستویایستگاهمولویمیایستد.دستبابکرامیگیرموپیادهمیشویم.میپیچیم
متروکه و سوخته مغازهی چند فقط حاال که سابق، پالستیکفروشهای راستهی سمت
باریکمیشویم. کوچهی واردیک است. مانده باقی آن  از زنگزده فلزی کرکرههای با
ضربهیدستمحسابیجابهجاشدهباشد،داردخاطراتقبل اثر کهبر  هاردبابکانگار
تصادف. کروز نرودتویخاطراتدردنا ازدواجراپلیمیکند.خداخدامیکنمیکهو از
رفتوبابکهم کهموتوریدر آمدند دیر اورژانسوپلیسماندیموآنقدر منتظر چقدر
کهباید میزند گرفتهویکبندغر جلویچشممجانداد.حاالظاهرًامرابامادرشاشتباه
نهنیاورم.سرمراتکانمیدهمیعنیقبولاست بااوبیایمخواستگاریوایندفعهرادیگر
کوچهمیایستدوشانههایمرامیگیردوصورتمراغرقبوسهمیکند:»قربون ومیآیم.وسط
خوبیه.اصًالببینیشخودتمیفهمیباقبلیافرقداره. گلمبشممن...خیلیدختر مامان
میکندروی»مطمئنم«،وتاخودمغازهی گیر مهرشمیشینهبهدلتمطمئنم...«بعدسوزنش

،یکبندتکرارشمیکند. تعمیرکار
کمرش کتنقرهایاورامیزندباالوسوئیچپشت بابکرامینشاندرویصندلی، تعمیرکار
گفتن»مطمئنم«،خاموشمیشودودهانشبهشکلصدایُا رامیپیچاند.بابکابتدای
کمرشاستو کهپشت کردنجعبهتقسیمبابک  شروعمیکندبهباز میماند.تعمیرکار باز
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کهقطعاتاینمدلهایخارجازرده، زدن باهمانبداخالقیهمیشگی،شروعمیکندبهغر
که بدمراقبتمیکنم.میگویم اینزبانبسته،اینقدر بیایندوچرااز گیر اصًالبعیداست
کهنبایدسمتآببیاید، خودشاستوتازگیهادیوانهشدهوهرچهتوضیحمیدهم تقصیر
ور نیمسوختهیجعبهتقسیمبابکرویمیزش باسیمهای حالیاشنمیشود.درحالیکه
بزرگشکستهاشجابهجامیکند،میگوید: بینی روی را ،عینک بادستدیگر و میرود
من،خبمعلومهحالیشنمیشه.اینزبونبستهفقطیهطوطیه.هرچیتووسیدیش »خواهر
که.یهنیمچه اینازشبرنمیاد از کنیدیگه.بیشتر کهحظ میکنه ریختیروواسهتتکرار
که  کهاونمجونیندارهبهاونصورت.سوختهحسابی.ببینمسیدیشو سنسوریداشته

آوردی؟«
که کیفموسیدیرادرمیآورمومیدهمدستش.بهبابکنگاهمیکنم دستمیکنمتوی
به وچشمهایطوسیاش مانده  باز انگلیسی o دایرهاِیحرف بهشکل دهنشهمچنان
کنند، اینکهروشنش کارخانهتحویلشبگیرم،قبلاز کهرفتمدم اول هیچکجاخیرهاند.روز
داغمتازهبودولباسمشکیهایمراهم کردم.هنوز گریه گذاشتمرویسینهاشو کلیسرمرا
که کهسوئیچشراپیچاندندوبلندشدونشست،چشمم چهلم،درنیاوردهبودم.بعد بعداز
گریهامبندآمدوغصهامتبدیلشدبهخشم.پریدم افتادبهآنچشمهایطوسی،یکدفعه
ُفرم،قهوهایتیرهراعالمتزدهبودموچشمهایبابکمن کهمنتوی بهمسئولتحویل
اینشکلیاشراتحویلمبدهند. کهآخرسر اصًالطوسینبودهواینهمهپولمفتندادهام
فناوری کههنوز کلیعذرخواهی،برایمتوضیحدادند  گذاشتمرویسرم.بعداز کارخانهرا
پولمرابهعنوانغرامتبرگردانندوهروقت رنگچشمراندارندومیتوانندبخشیاز تغییر
کنم.امادوسالبعد کهرنگچشمشراعوض کهاینامکانبهوجودآمد،بابکرابیاورم
کرده بهایننگاهطوسیمهربانعادت آنقدر آمد،دیگر رنگچشمهم کهفناوریتغییر

کارخانه. کهبرایتعویضنبردمش بودم
اینسیدی کرویشرافوتمیکندومیپرسد:»هوه...از سیدیرابرمیداردوخا تعمیرکار
نمیگیریخب؟«میگویم:»آخه اینمدلجدیداشو که...ببینم،چرااز قدیمیاهمهست
کشویمیزشوهویه کارمندم.پولمنمیرسهواقعًااالن.«دستمیکندتوی گرونن.من خیلی
میآوردومیگوید:»منیهجاییرومیشناسمقسطیهممیدن.میتونمخودممواسطه رادر
کنم بشمتخفیفبگیرمبرات.ببینایندیگهواقعًاصرفنداره،قولنمیدمبتونمدرستش
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باچراغبگردیهمپیدانمیشه. کلاوراقفروشیهایتهرونو که االن.یهقطعهایشسوخته
کردم.دیگهحتیبههمین دوسدارم.بهشعادت کهبشه.«میگویم:»آخهمنهمینو بعیده

کردم.دلمنمیاد.« جرقهزدناواتصالیکردناشمعادت
تازه.آپدیتخور وقشنگتر اینمبهتر میدنبهتدیگه.از -»بابادوبارهیکیلنگهیهمینو
وجادارتره. ایناقویتر  از که.بعدهاردشهم مشتی.دیگهاصًالمغازهالزمنیستببریش

آب!« دیگهخودششعورشمیرسهنپرهزیر
کنم؟« :»خبآخهاینوچهکارش

بعد کنن، آب میدم که  پالستیکشو برمیدارم. ازت مناسب قیمت به من  اینو ؟ »اینو -
محال فرض  بر ولی میخوره. درد به سالمه، و قوی خیلی هم پفصالش مفصل این  هنوز
کنهها،سیستممیستماونارممیزنه گرمدرستبشه،بعددودفعهدیگهمثاالناتصالی ا
رو پولش باشی،میتونی فروشنده گه ا ولی االن نمیاد. گیرت اونوقتهیچچی میسوزونه
کردیتازه گفتمقسطیهممیدن.سودهم که بگیریبدیپیشپرداختبههمینجایی

اینجوری.حاالخوددانی!«
سر سکههای و طال سرویس که میافتم روزی یاد و میکنم نگاه بابک شکل ُا دهان به
بتوانمبخرمش.تعمیرکار که گذاشتمرویش همداشتیم رافروختموهرچهپسانداز عقدم
کنم؟دنبالقطعههاشباشم،  هویهبهدست،زلزدهتویصورتمومیپرسد:»باالخرهچیکار
بابک پسقسطهایمدلجدیدبربیایم.رویمرااز یاازتورشدارم؟«مطمئننیستماز

کرد،نه؟« کاری برمیگردانمومیپرسم:»یعنیاالنهیچجورهنمیشهواسهاین
بدهجایدیگهشایدبتونن.« نمیکنم.میخوایببر کهفکر -»نچ.من

کردن جاسازی به میکند شروع باشد، مطمئن فروش برای من تصمیم  از که  انگار بعد
جعبهتقسیمبابکتویتنشوبستنپیچها.بعدسوئیچبابکرامیپیچاندودوبارهصدای
چیاینقدر میخنددومیگوید:»حاالاز مطمئنم...مطمئنم...مغازهرابرمیدارد.تعمیرکار

مطمئنهاینزبونبسته؟«
گفتممیخواهمبدهمبابکرابسازندوهیچکسهمنمیتواند کهبههمه یادروزیمیافتم
کهبچهاش کهغلطمیکنمبهسرمایهای گفت گوشمو جلویمرابگیرد.بعدمادرشزدتوی
کهمندیوانهامواین گفت کاسبیراهبیندازددستبزنم. و کار کردهتا باآنبدبختیجمع
کوتاهنمیآیم، کهدید کارهادستبردنتویخلقتاستوخداراخوشنمیآید.بعدهم
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دور از بیرون، بابابکمیرفتیم که امایکوقتهایی کرد. رابطه بامنقطع و کرد نفرینم
کهبتواندبابکرادیدبزندوالبدبرایخودش کهپشتدرختی،جاییایستاده میدیدمش
میگویم:»هیچچی،رفتهتویخاطراتش.ببین،میفروشمش.شمارهی کند.بهتعمیرکار گریه

اونآشنایقسطیتهمبهمبده.«
را قدیمیاش خیلی ماشینحساب  تعمیرکار میشود.  ضعیفتر و ضعیف بابک صدای
گوشهیمغازهاشو کردنعددها.چشمممیافتدبه درمیآوردوشروعمیکندبهتندتندوارد
کفدستمو»خدابدهبرکت«ی کهداردقلمیزند.پولرامیگذارد سماورزغالیعتیقهای
کلمهی»مطمئنم« کردن نمیآیدوفقطدهانشبهشکلادا میگوید.صدایبابکدیگر
فروشندهی کارت و پول گریه.  زیر نزنم  مغازهدار جلوی که مراقبم خیلی میخورد. تکان

مغازهمیآیمبیرون. از کیفمو قسطیرامیگذارمتوی
نمیآورم. طاقت دیگر میرسم، که خیابان سر به کردهام. کاری کهچنین نمیشود باورم
میرسد.سوار راه  از بعد دقیقهی اتوبوسچند گریه.  زیر میزنم و مینشینم ایستگاه توی
گوشهمیایستموسرمراتکیه صندلیهایخالینمینشینم.یک میشوم.رویهیچکداماز
کهداردمیدودبهسمتخیابان.جیغمیزنم پنجره،بابکرامیبینم میدهمبهشیشه.از
!ولینگهنمیدارد.دکمهیتوقفاضطراری کهنگهدار راننده بهسمتجایگاهخالیاز
میشوند. حرکتمیایستد.درهاباز میدهمواتوبوستکانعجیبیمیخوردواز رافشار
بازوبستهمیشود.دستم ودهانشبیصدا تویهوامیچرخاند را بابکمشتخونیاش
از موتوری گهانیک نا کهمیرسد بهوسطخیابان بیا! بدو یعنی تکانمیدهم برایش را
میگیرد.جیغمیکشمومیدومسمتش.موتوریبلندمیشود، اورازیر روبهرویشدرمیآیدو
نفسنفسزنان،بادماغخونی بابک.تعمیرکار میکند.میرسمباالیسر میدهدوفرار گاز
و میشود بلند بابک لهشدهی بدن پیچهای و سیم وسط  از دود بیرون. میآید کوچه  از
به میافتد چشمم بگیرم. را نداشتهاش نبض که میبرم را دستم خیابان. توی میپیچد

کهتویدستسالمشنگهداشتهاست. سیدیخردشدهیهارد،
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اعظم اسعدی
»گوجو«

کهمیبیند نامردیرا باشد،هر گوجو گذاشتم.دلممیخواستدقیقًامثل گوجو1 اسمشرا
کایسن«بودم.هنوز  انیمهی»جوجوتسو در گوجو کند.عاشقشخصیت بالبخندشتکهپاره
قسمتآخرشنیامدهبود.طاقتنیاوردمومانگایش2راخواندم.ایکاشمیتوانستمهمهی
شروع شناختم را انیمه که وقتی دقیقًا سالگی پانزده  از  گر ا ببینم. را منتشرشده انیمههای
کنونحدود کهتا کردهبودم.حتی»وانپیس«3را کردهبودم،تاحاالهمهراتمام بهدیدن
شدهرادیدهبودم،امامادرمهمیشهمخالفبود.حتیاجازهنمیداد قسمتشمنتشر هزار
که  کنکور  از بادرسهایتاست.بعد اولویت رابخوانم.میگفت کتابهایموردعالقهام
کارتونوانیمهباهمفرق که گفتهبودم  کارتونببین.چقدر کارینداری،تادلتمیخواهد
چقدر روز بیستدقیقهدر مگر مادر میکرد.آخر دارندامااوهمیشهحرفخودشراتکرار

کردی! لذتهایزندگیمحرومم کهتماماینسالهااز وقتمرامیگرفت

کایسن  شخصیتهایانیمهومانگایجوجوتسو ساتورو:یکیاز گوجو .-1
ژاپنی 2-.داستانمصور

ادامهدارد. شدهوپخشآنهنوز سال1999منتشر کهدر 3-.انیمهیسریالیژاپنی



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 77

ومادرمبود.یکسگمادهیدوماهه طرفپدر سراسریاز کنکور  هدیهیقبولیدر گوجو
آبی.روزییکوعدهغذا باموهایسفیدوچشمهای گوجو نژادهاسکی؛دقیقًاشبیه از
و بودم دوچرخه با من بعضیوقتها میزدیم. قدم خانه اطراف هم با غروب و میخورد

زماننبودیم. گذر کهمتوجه سرگرمبازیمیشدیم پشِتسرممیدوید.آنقدر گوجو
بروم. رشتهیالکترونیکقبولشدماماپدرماجازهندادشیراز ،دانشگاهصنعتیشیراز کنکور
خانواده. کنار خودتو شهر رشتهای،امادر هر میگفتمهممدرکتحصیلیاست،حاالدر
در انگلیسی زبان مترجمی رشتهی  در گرفتند نهایتًاتصمیم ، کنکور استرس آنهمه  از پس
همانگلیسیصحبتمیکردم.حسمیکردموقتی گوجو خودمادامهتحصیلبدهم.با شهر

انگلیسیصحبتمیکنم،تمامحرفهایمراخوبمتوجهمیشود.
کارمند قدیمی همسایهی مجید آقا بود گفته پدرم رفتیم. پدرم با دانشگاه ثبتنام برای
آپارتمانزندگیمیکردیم. یک داشتم.در آقامجیدرادقیقابهخاطر آزاداست. دانشگاه
تابستان تمام بود. خوبی همبازی بود،  کوچکتر من  از سال سه اینکه با اشکان پسرش
میشد،آقامجیدهممیآمد. کهخنکتر میرفتیمتویحیاطدوچرخهسواری.هوا بعدازظهر
کهاشکمدرمیآمد.بعدمینشستمرویپاهایشوبا قلقلکممیداد میپریدمبغلش.آنقدر
مورداندامخصوصیتوضیحدادو شدمومادرمدر کمیبزرگتر موهایمبازیمیکرد.وقتی
گاهیوقتهاموقع که کسیبهاندامخصوصیامدستبزند،یادآقامجیدافتادم اینکهنباید
اونگذرد. کاشخدااز گفتم باخودم قلقلک،دستشرارویسینهاممیگذاشت.آنروز
کردیموفقطعیدهاآقامجیدوخانوادهاشرا کوچ چندسالبعدهممابهخانهیجدید

کهایندیدوبازدیدهافقطسهسالادامهداشتوتمامشد. میدیدیم
آموزش گرفت.مسئول نگهبانیدانشگاهسراغشرا کهبرایثبتنامرفتیم،پدرماز  آنروز
کهتاچندلحظهفقطنگاهمیکرد دیدنماشوکهشدهبود از رشتههایمدیریتبود.آنقدر
حال  از تا میخندید  اونقدر بغلم توی همونکه آتناست؟ زیبا خانم »این پرسید: بعد و

میرفت.«
کردی. کهبارهاسینههایشرالمس کودکی دوستداشتمبگویمبله!آتناهستم.همان

شدپنجشنبهشبخانهیما کردوقرار تازهیدوهمسایهیقدیمی؛خاطراترازنده دیدار
شده قدپدرشهمبلندتر کودکیهایمقدشاز اشکانبزرگشدهبود.همبازی بیایند.چقدر
کرده کوچک اشکانرا کودکیهایاشکانبود؛انگار بود.چهرهیبرادرششایاندقیقًاشبیه
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کنیم، اینکهبخواهدباهمصحبت کامًالمعذببودوواضحبوداز بودند.آنشباشکان
کردمویکی کردم.چندانیمهمعرفی  صحبتراباز سر گوجو خجالتمیکشد.بهبهانهی

کهبخواند. کتابهایمراامانتدادم  از
هفتههاباهمباشیم.آقامجید کهاغلبآخر کردند دوهمسایهیقدیمیطوریبرنامهریزی
را پیشانیام و میکرد بغلم دارد. دوست نداشتهاش  دختر مثل را من که بود گفته بارها
گردتدقیقًا کوتاهاست.قیافهاتباآنعینک که میبوسید،بعدمیگفتحیفموهایت
دانشگاههمیشهخودمرامخفیمیکردممبادا شبیهشخصیتهایانیمهایشدهاست.در
کهمیدیدمش،لبخند مراببیند.مبادادوبارهدستهایشرابهسینههایمبزند.بعضیوقتها
دادم.شاید آزار را میزدولبخندشعصبیاممیکرد.نمیدانم؛شایداینهمهسالخودم

حرکتدستهایشرویسینههایموقتقلقلکدادن،فقطاتفاقیبودهاست.
کهمیگذشتراضیبود.اغلبپنجشنبههاباخانِمآقامجیدتویآشپزخانه روزهایی مادرماز
موردچهچیزی  در نمیشدم متوجه دیروقتصحبتمیکردند.هیچوقت تا و مینشستند
کهحرفهایشانتمامنمیشود.البتهصحبتهایآنهااصًالبرایممهمنبود. صحبتمیکنند
اینکهپیکهایشان کافیبود.پدرموآقامجیدبعداز کارمنداشتهباشند، کاریبه همینکه
کردن. رابهسالمتیتکتکاعضایخانوادهباالمیبردند،شروعمیکردندبهتختهنردبازی

رامتقلبصدامیزدند. همصدایشانباالمیرفتوهمدیگر اغلبیکیدوبار
اشکان و من ببینم. اشکان با که پنجشنبهها برای بودم داشته نگه را سینمایی انیمههای
به آمدنش با هرازگاهیشایان باشیم.فقط تنها مزاحمتیساعتها میتوانستیمبدونهیچ

اتاق،مزاحمخلوتمانمیشد.
آنشب بود. تمامشده پریودم تازهدورهی بودم. کرده 4» کو »اوتا راهممثلخودم اشکان
کردم. شینکایراانتخاب کوتو ما «5اثر دلممیخواستیکانیمهیعاشقانهببینم.»نامتو
یادمرفت.ساعت  گوجو  از که بودم بااشکان ودنیایدونفرهام انیمهدیدن غرق آنقدر
مرتبباپارسهایشبیتابیاشرانشانمیداد. گوجو کهمهمانهارفتند. حدوددوازدهبود
رابیرونببرم،ولیچونپدرمدرحالمستی گوجو مادرماجازهنمیدادآنوقتشبتنهایی

کهبهانیمهیامانگاعالقهیفراواندارند. 4-بهافرادیمیگویند
شینکایمحصول٢٠١6 کوتو ما 5-انیمهیعاشقانهیژاپنیباناماصلیyournameاثر
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و برداشتم را برگردم.دوچرخهام وسریع بروم گفت بود، بیتاب  گوجو و بود برده خوابش
پشِتسرمراهافتاد. گوجو

فاصلهبودوبعدواردخیاباناصلیمیشدیم. دویستمتر از کمتر کوچه  خانهیماتاسر از
کوچهرامیشناختموخیابانماهمیشهامنیتداشت.رکابزدموسمتخیابان کنان سا
کهچندسگ هیجانزدهمیدوید گوجو راهافتادم.نیمهشبشدهبودوتقریبًاخلوتبود.
کسی کردن.همیشههمینطوریبود،اجازهنمیداد کردبهپارس شروع گوجو نزدیکشدند.
نزدیکشدند.فقطیادماست گوجو نزدیکمشود.اماسگهابهمنتوجهینکردندوبه
و میکرد پارس  گوجو کردند.  تجاوز  گوجو به میکردم.سگها گریه و میکشیدم کهجیغ
وچشمهایش موهایشسفید  کند.مگر تکهپاره را نتوانستسگها  گوجو زوزهمیکشید.

آبینبود؟
»آتنادخترمخوبی؟چی کهمیگفت: بود آقامجید پاهای روی آمدم،سرم بههوش وقتی

دورتمیچرخه!« روببیننگرانته!ببینچطور گوجو  شده؟بلندشو
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اعظم اسعدی
»بلوغ«

وقت این تا است بعید نمیدهد. جواب نه؛ میگیرم. را موبایلش شماره  دیگر  بار یک
کردم،  باز را چشمهایم هروقت دارد؟! هم خواب  بشر این  مگر اصًال بخوابد. غروب  از
کهنمیتواندراحت میکند بودوبهسقفنگاهمیکرد.بهچهچیزیفکر چشمهایشباز

بخوابد؟!نمیدانم.تلفنزنگمیزند.دوبارهمادرماست.
؟« کردیمادر جان،بامهدیهصحبت :»امیر

خوابه.یهکمدیرتر اومد.حسابیخستهبود.هنوز کار  سر از مهدیهخیلیدیر -»مامان،امروز
بهشزنگمیزنم.«

کمنمیذاری. کهبراشچیزی  کردنداره؟تو  کار :»پسرم،آخهعروسمنچهاحتیاجیبه
کید تأ دیگه دیگهچهصیغهایه؟  کار نمیشه. هم ماه  در لباسش یهدست حقوقشخرج

نکنم،شبخونهیخالهباشین.«
کنم،مشتریمغازهست.« -»باشهمامی،باشه.ببخشیابایدتلفنروقطع

کسینمیآیدطالببیند،چهبرسدبهآنکهطالبخرد.مردم کجابود؟اینروزهاحتی مشتری
را کردهاند.ایندورهزمانهتعریفهنر  عهدهیمخارجعادیزندگیبربیایند،هنر همینکهاز

کردهاست. همعوض
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کجاییمهدیه؟چراتلفنتروجوابنمیدی؟« گرفتن. :»بهبه!خانمباالخرهتماس
». -»حمومبودمعزیز

کنمیشه؟« کهیهساعتهمیشوریوپا :»آخهاینچهچرکیهروتنت
داری؟« میدی؟حاالچهکار گیر کردنم بهحموم -»وایامیر

خالهستوخالهمیخواد .بایدبریمخونهیخاله.تولدشوهر :»امشبجاییبرنامهنذار
کنه.« سورپرایزش

کهپیشش منخواسته از نیست، نادیا؟خواهرش برمپیش باید -»عزیزممگهنمیدونی
اینشرایطواجبنیستتولدرفتن.یهجوریخودتبپیچون.« باشم.حاالتو

هم کنار کهمیدونیبایدبریم.حتمًاخالهخواستهبهاینبهونههمهرو  :»مهدیهجان،تو
امشبنمیتونیبریپیشش.ماشااهللپسرشبزرگشده. کنه.یهزنگبهنادیابزنبگو جمع

کنارشهست.«
ندارم. خالهزنکبازی حوصلهی اصًال من هم بعدش میفهمی؟ دادم قول من ، »امیر -
روخریدمواین توچیپوشیدی،منچیپوشیدمودیشبشامچیخوردموفالنچیز

مهدیهنیست.« حوصلهیمنیکیخارجه.لطفًابهشونبگو حرفهااز
نادیاهم آپاندیس برداشتن میکنم. قطع را تلفن و میکنم کردنخداحافظی بدونبحث
کمکبهنادیا،تقریبًاهر فرصتخوبیبرایمهدیهشدهاست.دوهفتهاستبهبهانهی
کهحداقلجلوی بگویم شبمیرودپیشامینی.اصًالبرود،هیچمشکلینیستولیچطور
کهحواسش بفهمانم مهدیه به دارم بگذرد.دوست روزها این تا کند آبروداری خانوادهام
سربسته زندگی  در چیزها خیلی شود.  باز رویمان نمیخواهم ازطرفی کند. جمع  بیشتر را
کوچکاینبدی  زندگیاش.شهر است.باالخرهخستهمیشودوبرمیگرددسر بماندبهتر
حاال میپلکد. فالنی با فالنی عروس که بشود متوجه یکی است کافی فقط دارد. هم را
من  نظر  از باشد، داشته رابطه باشخصدیگری دارد اودوست اینکه کن. وجمعش بیا
؟ وخواهرهایمچطور کامًالدرکشمیکنموآنراخیانتنمیدانم.ولیمادر مشکلینیست.
کلمههاییمثلخیانترا کهحرفشاناعتباریدارد،تعریف ایکاشفیلسوفهاوافرادی
کندتا داردمدتیبهاینشکلبگذراند.عیبیندارد؛اوهمتجربه کنند.حتمًانیاز همعوض
گذشت، کهاینروزها کهیکدفعهبالغنمیشود.بعد خاصینیست.انسان بفهمدهیچچیِز
فرزندهایمانخواهیم برای وخوبی باتجربه  مادر و  پدر هستم مطمئن و میشویم  بچهدار
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زندگیامراضیهستم.بندهخدا کهاز میشودوخیالشجمعمیشود بود.مادرمهمنوهدار
نفره رابطهیدو  رافقطدر زندگی کوچکیدارد. و ک مادرم.دلممیسوزد.چهدنیایپا
اصًالنمیگهدوستت که:»امیر کردهبود گله گرفتوقتیمهدیهپیشمادرم میبیند.خندهام

دارم!«
دارم: پیاممادرمراهنوز

امیر مامان میگفت مهدیه سوپرمارکت، بودی رفته  تو که دیشب عزیزم سالم. جان  »امیر
امامن پررومیشم. بیارهمن زبون به  گر ا میکنه وفکر نمیاره زبون به رو دوستداشتنش
کهعزیزم، اینه درونگراست.حاالحرفمنباتو نکندخترم.امیر گفتماینطوریفکر بهش
وخونوادهترومیبینه. کار کهعشقبه  نیازهبهمهدیهعشقترونشونبدی.همونطور
کمبود،برایماعروسخوبی خوبیه.ازطرفیبااینکهسنشموقعازدواجخیلی مهدیهدختر
باخودتچطور زندگی تو روبگیرم،نمیدونم البتهنمیخوامطرفمهدیه بودهوهست.
رو بهترینها و هست زندگیت به حواسش مادرت بدونی خواستم فقط جان  امیر هست.
بهشعشقت دوستاتونینیاتویجمعبیشتر کنار دلممخصوصًاوقتی براتمیخواد.عزیز
گفتنها رونشونبده.زنهابهاینچیزهاخیلیاهمیتمیدن.عشقورزیدنودوستتدارم
گفتهبشه.بههرحالخواستمیهتذکر رختخوابهمباید رختخوابنیست.بیروناز فقطتو
مشکالتزندگیباعثشدهنسبتبههمسرتبیتفاوت گر کها مادرانهبهتدادهباشم
بشم. باشی،حواستبهشباشه.مهدیهجوونهوغصهمیخوره.دوستتدارموفدایتو
ودونفری کیکبگیر گلو کن.هفدهمتولدشه،براش ک اینکهپیاممروخوندیپا بعداز

تولدبگیرین.شبتولدآدمبایدبهترینشبسالباشه.«
آنوقت را گرفت.خودمماشینش باامینیجشن را کهتولدش ندارد مادرمبندهخداخبر
کهبا مندارد بهتریاز کنجکاومبدانمامینیچهچیز خانهیامینیدیدم. شبجلویدر
کهزنشطالقنمیگرفت.بههرحالمبارکشباشد. خوببود گر اوواردرابطهشدهاست.ا

.نهایتاینکهزندگیاشبامنادامهخواهدداشت. امینینه،هرکسدیگر
هیچ نادیا، پیش برود میخواهد گفت و زد زنگ وقتی بودم. خریده برایش کیک و گل
بهدنیامیآید.شبتولدشبایدخوشباشد. سالچندبار آدمدر  مخالفتینکردم.مگر
زماندانشجویی غروبزنگزدمبهسارا.سارارااز مادرمهمهمینراخواستهبود.آنروز
مندانشگاهقبولشدوهمشهریبودنمان دوتهرانبودیم.اویکسالبعداز میشناسم.هر
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گفتنراهمبلدنیست. خوبیاست؛ازطرفینه باعثآشناییوروابطنزدیکشد.دختر
گفتمدلمجشندونفرهمیخواهد.موافقت کوچکهمخوشحالمیشود. بایکهدیهی
راباامینیمیگذراند،باسارارفتیمخانهیما. اینکهمطمئنشدممهدیهشب از کرد.بعد
کهمهدیهآمد.باقیماندهی بود گلهاراهمدادمبهسارا.ظهر گرفتیمو کوچکدونفره جشن
میداند اوخوب که البته گرفتم. یادشجشن به را تولدش گفتم او به دید، که را کیک
کرد.احتماًالبهاینفکر کشیدومدتهابهسقفنگاه  تنهانبودم.رفترویتختدراز
کسانیرابطهیمخفیدارم.چهفرقیبرایشمیکند؟برای کسیاچه کهمنباچه میکرد

کهخودشدوستدارد. اوآنطوریهستم
کنم،شمارهیسارارامیگیرم. اینکهموبایلمراخاموش قبلاز

؟خوبی؟« :»چطوریامیر
ببینم،امشبمیتونیبیاییهجشندونفرهبگیریم؟« .اولبگو -»قربونتو

بین  از ظریف  انگشتر یک بعد میکنم. جمع را مغازه ویترین میکنم. خاموش را موبایلم
انگشترهابرمیدارموراهمیافتم.
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اعظم اسعدی
»گربه های گیاه خوار«

آشپزخونه.  تو گذاشته میگه مامان کجاست؟ دیشب غذای باقیموندهی »مادرجون، :
هرچیمیگردمپیدانمیکنم!«

شهرداری گذاشتمبیرون.البدرفتگر گرفتهبود. گند -»اونآشغالهارومیگی؟آشپزخونهبوی
اومدهبرده.«

گربههاست؟االنمنتظرن!حاالچی :»آخهمادرجون،قربونتونبشم،مگهنمیدونیدغذای
ببرمبهشونبدمبخورن؟«

بخوری گوشت خودت اینکه بهجای گربههایی؟ به دادن غذا مسئول  تو مگه  »مادر -
گربه  من.از کنعزیز گربهیخیابونی؟ول هممیبریبرایچندتا یهکمجونبگیریهمینو

گوششنوا!«  کو گفتمبهتبگه،ولی بهمادرتهم هیچحیوونینیست.صدبار بیوفاتر
گرفتم. تلفنرابرداشتموشمارهیموبایلمادرمرا

هماومدهبرده. گربههاروانداختهسطلآشغالرفتگر مامان!مامان،مادرجونغذای :»الو
کنم؟غذاندارن.منتظرن!«  حاالچهکار

بودم  منتظر کنم. باهاتصحبت میخواستم اتفاقًا زدی، زنگ شد خوب چه  »ساغر -
بابا گفته.دیشبهمپیش بارها و ناراضیه اینوضعیتخیلی  از بیایخونه.مامانبزرگ
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کنم.میگفتوقتیسارانیست،معلومنیستساغر  جمعتو کهبایدحواسمروبیشتر میگفت
کهمیدونمداریچهکاریمیکنیولیسوتیپیش کجامیرهوچهکاریمیکنه.حاالمن
کوچهحواستبهلباستنتباشه.  کیه.میریتو لباسپوشیدنتهمشا مامانبزرگتنده.از
تیشرتبدونسوتینخیلیتوچشمهو ببند.سینههاتزدهبیرونوزیر اونسوتینالمصبو

جالبنیست.«
اینقدر و ببند  میگهسینهبندتو مادرجون بدم؟ گوش کدومتون بهحرف گاد! مای »اوه :
کافیهببینیخمشدم،طوریمیزنیپشتمومیگی هم نده.تو موقعراهرفتنجلو سینههاتو
یا کردم اشتباهی کار  انگار تاسینهستدیگه،مگهچیه؟ میاد.دو کهجیغمدر نکن قوز
بدنمه.سوتینهمنمیزنم.احساسخفگیمیکنم.به کهسینهدارم.قسمتیاز منه تقصیر
ومادرجونهمبرینبه بیادجلویچشمجفتتونهمهشونروپارهمیکنم.تو خدالجمدر

کهاینسینههایزیباروبرامآفریده،نهبهمن.« بدین گیر کهاعتقاددارین همونخدایی
فکرشبامافرقمیکنه.میگه کهمادرجونطرز .ولیمیدونی نمیدمدختر گیر که -»من
از  پر داره.جامعه البتهحقهم روتشخیصنمیده. زندگی بد و وخوب بچهست ساغر

کیمیخوادجوابباباتروبده؟« گرگه.خداینکردهاتفاقیبراتبیفته
کندیگه!« :»آخمامانولم

کهاینشکلیشدی!« کردم -»ولت
دادهبودوقتی گیر خستهممیکنه.اوندفعه کاری.خونهنیستیببینیچطور  کهسر  :»آخهتو
پریودیروحمومنکرد!اونقدر عادتماهیانهمیشیحمومنرو.آخهمگهمیشههفتروز
همماماناالنبهجایاینکهبهغذای گربههاهمنگامنمیکنن!تو کههمین گندمیگیرم بوی

کرده؟خبشبمیایخونهدیگه!« گل کردنت کنینصیحت  گربههافکر
-»خیلیخب،آروم.بالمرغمیگیرممیدمپیکموتوریبیاره.پولپیکروهمحساب

کهبخورن.«  گربههابریز برای کهآوردبالهاروببر میکنم.پیک

■

»! بیاناهارتروبخور ،مادر :»ساغر
کتلتدوستندارم.اصًالسیرم.نمیخورم.« -»مادرجون
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کتلتهاروداغداغ تابهمیموندیتا کنار  کهبودیاونقدر :»یعنیچیدوستندارم؟بچه
کتلت کهمامانتبرایشام اونشب کتلتدوستندارم؟پسچطور بخوری!االنمیگی

کردهبودخوردی؟« درست
گرفت. کتلتبایدجونحیوونرو یه کهبهخاطر کهاونموقعبچهبودموحالیمنبود -»اوًال
خوردن از تا میکشن راحتیحیوون این به که خودخواهن اونقدر آدمها میدونستم  گر ا
گوشتیدیگهاینمیزدم.دومًااون کتلتوهیچغذای گوشتشلذتببرن،هیچوقتلببه

گاو.« گوسفندو گوشت کردهبود،نهبا کتلتروباسویادرست شبمامانم
تایک گفت مادرم برسد. موتوری پیک تا رفتمحیاط و نماندم مادربزرگ حرف منتظر
گربهها کهزماننمیگذرد.تا کردهام  گیر سیاهچالهیفضایی در میرسد.انگار ساعتدیگر
مدرسهمیرسماولغذای وقتیاز روز گلویمپاییننمیرود.هر  غذایشانرانخورند،غذااز
شوم گیاهخوار کهدوستدارم میخورم.مادرممیداند گربههارامیدهموبعدخودمناهار
گوشتداردرا آن کهدر گوشتومرغبخورم.البتهمیگویدبایدخورشتی ومجبورمنمیکند
گوشتهایغذارادر دارد.بعد سنرشدهستموبدنمبهیکسریموادنیاز بخورم،چوندر
کهخودممستقلشدم،دیگر آینده کوچهپشتیببرم.در گربههای پالستیکمیریزدتابرای

نیستمحتیآبخورشتغذاراهمبخورم. مجبور
کردنلباسهایشسته،آمدهاستحیاطتا آخمادربزرگهمولکننیست.بهبهانهیپهن
تعقیبممیکندوتاخیالشجمعنشود،دستبردار روز کهمیدانمهر میکنم.من ببیندچهکار
کندونمیپذیرد تحمیل نیست.خیلیدوستشدارمولیاینکهمیخواهدعقایدشرابهزور
گربههارادارمو گذشتهفرقدارد،ناراحتممیکند.مناسترسغذانخوردن با زندگیامروز
بدهدچرا گیر کهدوباره میآید.اآلناست سوتینبستنمناست.صدایموتور اوبهفکر
دستپیکمیگیرموبه میکنم.پالستیکرااز حیاطراباز !در سینهبندترانبستیدختر

کوچهپشتیراهمیافتم. سمت

با کردهاند. قایم آن  در  جواهر  کیلو یک  انگار زدهاند. گره محکم  چقدر را پالستیک
دیگر اینها میزنند. بیرون اره تیغههای مثل بالمرغها میکنم. پاره را پالستیک ناخنهایم
هستند، مرغ پوست روی که درشتی سوراخهای زمخت! پوست این با مرغ بال چیست؟
که قطرههایخونی روی میزنم عق من و دلم به میزنند وچنگ من به میشوند خیره
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گرفتهشده پالستیکبهزمینپاشیدهشدهاست.بالچندتامرغاست؟جانچندمرغ از
گرفتهاند.دستهایممیلرزد.پالستیک را گربههااطرافم گربههابخورند؟ را بالهایشان تا
که بهمن و میکند بو را نزدیکمیشود.پالستیک گربهها  از پایین.یکی راپرتمیکنم

سراسیمهبهسمتخانهمیدوم،خیرهمیشود.
مادربزرگتویحیاطاستوسوتینهایشستهرارویبندآویزانمیکند.
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عباس اصغرپور
»به بکتاش آبتین«

منیهنوشتهام
رودستهایخیس

گمشده  یهراز
تووقلبچکنویس

هیصاعقهزدم
تووچشمهایسنگ

منیهفراریام
بیپلیس تووشهر

شکلیهمعجزه
ابد خاموشماز

هیدفنمیکنم
تویخودمجسد

کتابمو وقتی
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آتیشمیزنم
وقتیخودمشدم

واسهخودمیهسد

وقتیخیالمو
تزریقمیکنم
رؤیایباغمو
تیغمیکنم از
فرقینمیکنه

کجاست پایانمن
باقینموندهرو
تفریقمیکنم

باقلبمیپرم
روخوابهایمین

منشکلشاعرا
زمین خونیاماز

حافظم یهروز
یهشببراهنی
بامرگزندهام:
»بکتاشآبتین«

تووجنگباخودم
میزنم آژیر

شکلیهسیبلمو
میزنم تکتیر

بینمنوخودم
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جنگصلیبیه
تاآخریننفر

میزنم شمشیر

زندهام باشعر
تویشبانهروز
اسمقشنگتو

رویلبمبدوز
یهسمفونیشدم

کمه سازمولی
مابیناینهمه

! منزندهامهنوز
... منزندهامهنوز
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عباس اصغرپور

که مندلمتنگهواسهروزی
عکسمونتویآینهافتاد!

کهسادهخندیدیم روزهایی
دوشنبه،نودنشونمیداد هر

که مندلمتنگه!جمعههایی
شوقدربیبشینهتووچشمات

کهچشمهایمن باختم!تا
لحظهایغمنبینهتووچشمات!

گلزدنبهتیمحریف وسط
رومیخوام! لِبماتیکِیتو

گر وسطاینهمهتماشا
رومیخوام موجمکزیکیتو

گلبهخودی شبیهیهشوت تو
بودیوبردنمخیالیشد!
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قلبمنروبهرویچشمتو
مثلدروازههایخالیشد

گل  ،باهر یاداونشب،بهخیر
چرخیدی خونهچقدر دور

تویخونهشمارهیهفِت
پوشیدی پرتغالو قرمِز

مندلمتنگهواسهیفردا
شعلههایچراغدلسردم

منتموممسیرومیرمچون
گذشتهنمیشهبرگردم! به

منخاطراتوچنگزدم تو از
کهتویرؤیامرد خاطراتی

لحظههایقشنگخوشحالی
توپمحکمبهرویتیرکخورد

نیستی!آینهیهدیواره
قهرمانیروخوابمیبینم
نیستیونشوننمیدهنود

رویسّکوسکوتغمگینم!

که مندلمتنگهواسهروزی
افتاد عکسچشممبهچشمتو

کهخوشحالاز نیستیومنم
داد کهداور کارِتقرمزی
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عباس اصغرپور

کردن شاعریمثلخودکشی
کهسممهلکبود تویشعری

خورشیدروزهایعشق زیر
بیالحظهایسرابمباش تو

مونده گلو کهتوو مثلسربی
گرفتهبویدود که جنگلی
خستهاممنیهعمرهبیدارم

تاابدچشمهایخوابمباش

کلیساییهمسیحیای  تو
تبتیواسهییهبودایی

تووسحرهاولحظهیافطار
مستتم!روزهیشرابمباش

شبیهیهزلزلههستی تو
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پایشکوهتنهایی زیر
شکلیهخونهیقدیمیامو
کنوخرابمباش خرابم تو

شاعریمثلخودکشیبودش
بود آخر ،تیر آخرینشعر
نوشتممن آخرینشعرمو

کنارمباش من! آخرینشعر
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حمیدرضا امیرخانی

اردیبهشتبودوبهآبانرسیدهبود
ابتدابهنقطهیپایانرسیدهبود! از

کاشتیم که خشکیدهبودهاستنهالی
دنیایباغچهبهزمستانرسیدهبود!

کسینگفت کوچه، کشتهشدتِه یکمرد،
ایکاشالاقلبهخیابانرسیدهبود؟

بود شد،جسدترویمیز وقتناهار
بود؟ خونتمیز کهشستهشداز دستانما

کردهبود! اردیبهشتبود!جهانبغض
کردهبود رفتهبودیوچمدانبغض تو

گرفت گریهاش بود،زمین ازبسبهار
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کردهبود! بود،زمانبغض ازبسبهار

کهرسیدهبهسیلاشک آتشفشانخون
کردهبود! اینفوران،بغض پیشاز یکعمر

بود شدجسدترویمیز وقتناهار
بود؟ خونتمیز کهشستهشداز دستانما

رگبارهایتنِدبهاریادامهداشت
،نوِعمسرِیهاریادامهداشت شهر در

گلولهادامهداشت کوچههاشخونو  در
گریهوزاریادامهداشت خانههاش در

زندگیش کشتهشدولیانگار یکمرد،
پیچوتاببخِشاداریادامهداشت در

بود شدجسدترویمیز وقتناهار
بود؟ خونتمیز کهشستهشداز دستانما

گذاشتی جنازهیماپا رفتیوبر
گذاشتی یکعکسنصفهرابهتماشا

والشخور کفتار گفتممیاناینهمه
گذاشتی! تنهانمیگذاریاماما

کوچهرا رفتیو گرفتهبودوتو باران
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گذاشتی! فاجعههاجا گیرودار  در

بود شدجسدترویمیز وقتناهار
بود؟ خونتمیز کهشستهشداز دستانما
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آبسته لیلی 

کهمیخندید 5وقتی
چربیشکمشتکانمیخورد

کهچراشکل1نیست! گریهمیکرد و
گردونیست گردی،  کههر 7میگفت

گردوباشد 5میخواست
خورشتفسنجانحلشود ودر

کتابهایریاضی،آشپزینمیدانند! که امامیدانست
میانورقهها از

کند سعیمیکردراهیبهبیرونپیدا
کهنبود راهی

میکرد: خوابتکرار شبقبلاز 5هر
»منزیباهستم«

گریهوعرق  درحالیکهاز
لباسشخیسشدهبود

شبخواب0رامیدید 5هر
صبح اماهر

میشد... خواببیدار شکل5از
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آبسته لیلی 

:»خطفرضِیاستوازمینرا...«
گوشهایمپرت حواس

گشودهبهسیودونفر بهحسادتبهآغوش
تو

شمالتختهسیاه در
من

جنوبیکنیمکت در
یکقدمسمتدلهرههایم

■

همهیشکالتهایمبرایتو
مقنعهاتبرایمن! گچاز کردنسفیدی ک پا
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آبسته لیلی 

میخوابموخوابهایممیپرند!
قدنمیکشد پتو

یاقدمنبلندشده؟
میشود کتریبخار  آبدر

فنجانقهوهنقشنمیبندد وهیچفالیدر
میخوابموخوابهایممیپرند!

شکلیکالالیینجوامیکنم
زمان از سکوتیرهاتر ودر

نفسمیکشم
سقفرانمیبینم

میشود واشک،دستیبرایپرواز
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آجرلو ادریس 

کهپیرم برایمن
عمریستامیدرا

بادروغدرآمیختهاند
کودکیامرا امامن

پشتبامپاییننمیاندازم از
برایپرندههادانهمیریزم

پرندههایمن
آسفالتخیابان از

بهشاخهیدرخت،سقوطمیکنند!
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آجرلو ادریس 

نهآسمانرانگاهمیکنم
نهپرندههارا

کهدوستشداشتم کوچهای ونهحتی
پشتمرابهپنجرهمیکنم

درونخانه
گلولهاینمیآید صدای

کهسینهایرابشکافد
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آرامش روشنک 

گشودمودیدم چشمهارا
آیینه دختریغمزدهدر

زلزدهتویچشمهایمبا
سینه آهسردینشستهدر

اشکهاقاطیخِطچشمش
جایشالقرویبازویش

دردماندهبودبهجا خطیاز
دوزانویش سایهایرویهر

لحاف کشیدزیر تنخودرا
حجمقرصهاسنگین سرشاز

خواب،خوابابدعالجشبود
سفرهیمرگ،سفرهایرنگین

دخترکبستچشمهایشرا
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گشودمودیدم چشمهارا
رنجداردچروکهایتنم
کهزندهنبود کرمابریشمی

کردهمیانپیرهنم پیله

آرزوهامتکبهتک،ُمردند
سردپوشالی پشتایندار

گرهزدمتاشد  گرهیبر
نقشهایقشنگاینقالی

کهمیپیچد دردسوزندهای
نفسم تویسینهمیانهر
گاهگاهیمیآیدواینبار

قفسم قفلرابرگرفتهاز

پیرزنبستچشمهایشرا

گشودمودیدم چشمهارا
میدومرویتپههایبلند

گلسرخ یک کنار مینشینم
هلند وسطدشتهایسبز

پنجساله،نه!هفتسالهشدم
طعمآنخندههابهیادمهست

کسیانگار میزندزلبهمن
دست میدومبادوشاخهگلدر
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زردچراغیکماشین نور
کسیستپشتسرم ضجههای

تنممانده کهدر منوترسی
کمرم  کبر ضربهایدردنا

دخترکبستچشمهایشرا

گشودمودیدم چشمهارا
پشتیکصندلینشستهتنم

کسیجیغمیزندانگار و
عرق،بدنم یخزدهخیساز

کسیژن ماسکهایهواوا
روبهرویمنشستهبالبخند!

تکبهتک،تکهتکهیبدنم
شبیخونمرگمیترسند از

رقصآتش،صدایجیغوسقوط
آنشبتار وسطآسماندر
گفتن هقهقویاخداخدا

... گفتوقتشکار مرگخندیدو

مردقصهفشردپلکشرا

گشودمودیدم چشمهارا
پشتمیزمنشستهاماینبار
مینویسمحروفقافیهرا
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میزنمپکبهآخرینسیگار

تلخیمیانلبهایم زهر
متولدشومدوبارهچرا؟

غمهمیشههمیشهمیآید
کهرا؟ کنمدوباره متقاعد

ایندنیا غممدر منسفیر
ایندنیا غممدر مناسیر

کهخواهمرفت منی در آنقدر
رؤیا ایغم،بهجنگهر باتو

تختمنروبهرویپنجرهاست
خوابخوابم،تنممچالهشده
جسممنماندهرویتختاما

استحالهشده تو روحمندر
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آرامش روشنک 
»احتمال خوشبختی«

کهکشانراهشیری-زمین
کلمه راچیدهاست.مردغذایشرامیخوردوبدونیک مردتازهبهخانهرسیدهوزنمیز
مرد که راسرگرممیکند رامیآورد،بچه قهوهاش زن تلویزیون. میکشدجلوی دراز حرف،

روزانهآرامبگیرد. کار  خستهاز
:»خوبیعزیزم؟همهچیخوبپیشمیره؟«

کهچرازنشزودبهزود میکند مردبهریشهیتیرهیموهایزننگاهمیکندوباخودشفکر
شدننیست؟چرا الغرتر زایمانشبهفکر ریشهیموهایشرارنگنمیگذارد؟چرابعداز
کردن،میگوید:  کمیفکر  کلبدنشبهسمتجلوخممیشود؟بعداز وقتیعطسهمیکند
استمردچیزیبخواهد منتظر نبود.«زندستدستمیکند؛شاید »خوبهمرسی،خبری
میکند. کانالهایخبریرامرور یاحتینامؤثری.مرد کلمهای،ارتباطمؤثر یاحرفیبزند،
بچهجیغمیکشد:»مامان!«زنمیرودسمتاتاقبچه.مردموبایلشرابرمیداردوعکس
پروفایلواتسآپشمیبیند،آهبلندیمیکشد کند،از بودبااوازدواج کهقرار دخترخالهاشرا
کزدهوموهایمواجوبلونددخترخالهباحسرتنگاهمیکند.باخودش وبهناخنهایال

خوشبختبود. کردهبود،حاالچقدر باسوفیاازدواج گر میکندا فکر
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کهکشانراهآبی-سیارهیِبِله
میکندوداخلمیشود.بایدآرام راباز سوفیاداردپچپچکنانباتلفنحرفمیزند.مرددر
موهایش پوشیده، کوتاهی لباس زنش دارددرسمیدهد. پیانویپسرش معلم باشدچون
و بسته را موهایش  پیانو معلم است. نشسته  پیانو معلم دید زاویهی  در و کرده پریشان را
،بعدبچه چانهمیرسد.میخواهدبرودمشتبزندتویصورتمعلمپیانو ریشهایشتازیر
کنند،بعدباسوفیاخوشبگذراند.بهسوفیا رابرگرداندبهنطفهوبروندبیمارستانوسقطش
پوشیدی؟« »اینچیه است: این معنیاش که باچشموابروعالمتیمیدهد نگاهمیکند.
میکندودهانشراچین سوفیاهمتلفنشراقطعمیکند.بلندمیشود،چشمهایشراریز
میدهد.مردمیرودسمتاتاقخواب.سوفیادنبالشنمیآید،عوضشمیرودپیشمعلم
معلم از بچهنداشت، گر ا که میکند .حرصمرددرآمدهاست.دوشمیگیردوفکر پیانو
کههردفعهبایکنفر خبرینبود؛سوفیاهمبهانهاینداشت کوفتوزهرمار کالس و پیانو
میکند.وقتیتمامسوفیامالخودش میکشدرویتختوبهنبودنبچهفکر السبزند.دراز

خوشبختمیشد. بود،چقدر

کینو -سیارهیُا کهکشانراهقرمز
میکندباید گرفتهومردفکر نمیشوند.زنافسردگی جوابآزمایششانآمدهاست:بچهدار
پرورشگاهبچهبیاورند.زنامامرغشیکپاداردومیخواهدبچهتویشکمخودش برونداز
آمدهباشد؟برای کجا  بچهمیخواهد،چهفرقیمیکنداز گر وولبخورد.مردنمیفهمد.ا
موهایش گریهمیکند.مردبغلشمیکندوعطر  زنشچایآرامبخشمیآوردامازنیکریز
ورویسینهفشارشمیدهد. بازیمیکند باانگشتهایظریفش رایکنفسمیبلعد.
کههمینطوریهمخیلیخوشبختند. بهاوبفهماند دوستشدارد.نمیداندچطور چقدر
کافینیست؟مرد اوبرایزن دیگریبخواهد؟مگر اینعشق،زنشچیز از چرابایدبیشتر
تهدلمیخواهدزنشبچهداشتهباشدتاخوشحال از میدهدو زنرارویسینهاشفشار سر

باشدواینهمهاشکنریزد.

کهکشانراهمشکی-سیارهیماورو
آخر جلسههای این است. برگشته  زودتر  کار  سر  از مرد دارند. شیمیدرمانی نوبت  امروز
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است. شده پوستواستخوان بچه ببرد. بیمارستان به را بچه تنها زنش که نمیخواهد
چقدر که میکند نگاه زنش به باشد. قوی میکند سعی مرد و میریزد اشک  ریزریز زن
نمیشد، لبشلحظهایدور کهلبخنداز جوانشاد آندختر از شکستهشدهاست.انگار
جنگبرگشتهباشد.بهچشمهایروشنزننگاه کهتازهاز تکهپارههایآدمیباقیمانده
گوشش  ذهنشاندازهمیگیرد.بچهرابغلمیکند،در چشماورادر میکندوهالهیسیاهزیر
کهزننمیفهمد.بچهبهجایخندهنالهایمیکند.مردسعیمیکندلبخند چیزیمیگوید
میخوامرکوپوستکندهبهمبگهامیدی دکتر از بزند.باخودشحرفمیزند:»اینبار
هستیانه.«بهچهرهیزنوبچهاشنگاهمیکندوتویدلشادامهمیدهد:»آخهآدمچرا
کهیهحیوونخونگیداشتم.آدمطاقت کاش بایدیهموجودبیچارهروبهایندنیابیاره؟!

کهبچهشجلویچشمشآببشه.« نمیاره

کیِترنو کهکشانراهزرد-سیارهی
:»توحقنداری!حقنداریجیپسیروباخودتببری.«

سبدمخصوصحملحیواناتخانگیمیگذاردو زنتوجهینمیکند.سگپامرشرادر
میگوید:»میخواستیهمونموقعدوتابگیری،یکیبرایمن،یکیبرایخودت.«

مردفریادمیزند:»اینجاخونهیاونه!«
زنباخونسردیلبخندیمیزندومیگوید:»خونهیمنهمبود.عادتمیکنه.«

نالهای برمیدارد.سگ را ماشین سوئیچ زن میکند. روشن سیگاری و میشود کالفه مرد
میآید.مردزیرسیگاریاشراپرتمیکندوسطهال. میکندوبعدصدایبستهشدندر
که کهباهمرفتهبودندپتشاپوجیپسیراخریدهبودند.یادشمیآید یادروزیمیافتد
دادهبود.دلشبرایجیپسیتنگمیشد. بهششیر کوچکونحیفبود.چقدر  چقدر
کرد  کالفهمیشودوپیشخودشفکر جیپسیبایدبروددنبالزنش. کهبهخاطر میدانست
کهاصًالهمهیاینبدبختیها کرد  کهآوردنحیوانخانگیاشتباهمحضاست.بعدفکر

زنبهتره!« گفت:»آدمیهعروسکداشتهباشهاز زنشاست.باخودش سر زیر

کهکشانراهطالیی-سیارهیِخریسو
پشتشیشه،زن کابیننگاهمیکند.از دارددوشمیگیرد.بهقطرههایآبرویشیشهی
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جایشباقیمانده؛درستهمانحالتی موطالییبالبهایبرگشته،برهنهونیمهنشستهسر
میزند،نهاحساس .نهغذامیخواهد،نهغر کردهاست.نهچاقمیشود،نهالغر کهرهایش
میکشدوهروقتالزمباشد،وظیفهاشرا تختخوابدراز تنهاییمیکندونهمیترسد.در
انجاممیدهد.مردحولهاشرادورشمیپیچدورویتختمیرود.زنرابهحالتمعمولش
که میکند میکشد،دستشرارویلبهایشمیکشدوبهاینفکر کنارشدراز درمیآورد،
یعنی اودلشمیخواست؛ که رامیزدند حرفهایی گر ا زیبامیشدند  اینلبهاچقدر
زن سرد لبهای بیاورد. زبانش به دارد اودوست که را هرچیزی که میشد تنظیم طوری

میکند. عروسکیرامیبوسدوبهاحتمالخوشبختیاشفکر

کهکشانراهنقرهای-سیارهیَاسیمی
کردهاست.چشمهایشآبیاندومژههایشبلندوپرپشت. کج زنسرشرابهسمتراست
دیدم. تابهحال که هستی مردی بهترین  »تو میجنبند:  ناز به دارند پروپیمانش لبهای
کرده گهخاموشم ومیایحتیا کار  دوستداشتنترودوستدارم.وقتیمیریسر چقدر

برامعزیزی...« کهچقدر همدلتنگتمیشم.میدونی باشی،باز
کمی داردقربانصدقهیمردمیرود.مردلبخندمیزندولیوانشرابشرامینوشد. زنهنوز
میکشد.زن کاناپهدراز میگذاردوروی بعدپلکهایشسنگینمیشوند.لیوانشرارویمیز
زنراخاموشمیکند.زنبهاوخیره گفتار کنترلرابرمیداردو داردحرفمیزند.مرد هنوز
کهچطور میکند کامپیوتریاشبهاینفکر  شدهاست.مردبهخوابمیرود.زنداردبامغز

کند. کندوباروباتهمسایه،زندگیتازهایراشروع میشوداینمردخودشیفتهراخاموش
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آرامش روشنک 
»قمر«

دستم آزمایشدر میکنم.جواب شدهاست.قدمهایمراتندتر بهساعتمنگاهمیکنم.دیر
اینساعت  در خیابان در رفتن راه و نزدیک9شده وخیسعرقشدهاست.ساعت تا
ک پال غروب، بنبست میکنم. نگاه را آدرس است. ک ترسنا کمی تنها  دختر براییک
نیست؛ قدیمی چندان ساختمان دهم؟ طبقهی گرفته؟ شوخیشان دهم. طبقهی ،1+12
است.میترسم.پایمراروی کسینیست.سوتوکور دوازدهطبقهدارد.واردالبیمیشوم.
نیستند.بهترسمغلبهمیکنم.معموًالدر باز کهیادممیآیدتاساعت9بیشتر پلهمیگذارم
شده. استفادهنمیکنم.مرددمیمانم.ساعتبه9نزدیکتر آسانسور مکانهایعمومیاز
باز غژغژی باصدای  آسانسور  دِر میدهم.  فشار را دکمه و بابا« »بیخیال میگویم لب  زیر
فشار را 12 طبقهی دکمهی و میشوم وارد میگیرد. لجم که آهسته و آرام  آنقدر میشود،
کردن، کهبرخالفجاذبهحرکت  مثلپیرمردیخستهبهراهمیافتد؛انگار میدهم.آسانسور
میزنمو لبغر کنداست.زیر کردهباشد.حرکتشهممثلبازوبستهشدندرش کالفهاش
میرسیدم.نهایتًاخرجشهفت، باپلهرفتهبودمزودتر گر کها خودممیکنم کلیفحشبار
آدممیانهاندام نفر کهچهار  تنگاست،آنقدر بود.آسانسور هشتتادموبازدمعمیقتر
لکهاش از کفچوبیوپر سقفبه کمسوییاز شوند.چراغ نمیتوانندبهراحتیهمسفر
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تکانی اآلنمیرسم. میکنم. راحبس نفسم نه؟ یا میکند نمیدانمحرکت اصًال میتابد.
بغلیقفلمیکنم.برگهیآزمایشمچروک میخورد.باوحشتدستانمرابهمیلهیرویدیوار
میایستد؛ کجایی نا  در گهان نا و میآید پایین باشدت و ... تکانشدیدتر میشود.یک
وصلشدهباشد.جیغمیکشم.چراغخاموشمیشود. مو بهسیمیبهنازکییکتار انگار
نفسبکشم.چشمهایمهیچچی نمیتوانم فرومیروم. وچسبندهای قیرمانند تاریکی  در
کمک!اماهیچصدایینمیشنوم.احساسمیکنمخرچنگیداخلتنم نمیبینند.میگویم
گلویمرابادو کسیداردمراتکهتکهمیکند،یابختکیرویسینهامنشستهودارد راهمیرود،
میکنم.دستراستمرامیبرمتوی کهمیتوانم،باز میدهد.چشمهایمراتاآنجا دستفشار
گوشهیآسانسور کورمالکورمالدنبالموبایلممیگردم.چراغقوهاشراروشنمیکنمو کیفمو
چراغقوه نمیکند. دریافت سیگنالی هیچ و ندارد آنتن موبایلم میشوم. مچاله جهنمی
است.  قبر مثل اینیکوجبجا اما نمیترسم تاریکی  از نمیکند. من به کمکچندانی
کهآرامباش،آرامباش!امانفسمداردبندمیآید. داردخفهاممیکند.بهخودمتلقینمیکنم
چندمولکولساده، کسیژنچنگمیزندامابهجز قفسهیسینهامباتقالباالمیآیدوبها
گردنمچسبیده.مقنعهی چیزینصیبریهامنمیشود.صورتمخیسعرقاستوموهایمبه
کردهام. حک دستم مچ روی که میافتد ماهی تتوی به چشمم میآورم.  در را لعنتیام
میکوبمو آسانسور گلویمچنگمیزند.محکمبهدر هماندرِدفرورفتنسوزنها،به انگار
من میخواهندبیتوجهبهحضور یکبندجیغمیکشم.دیوارهادارندفشارممیدهند،انگار
تکانشدیدیمیخورد.جیغمیکشموچشمهایمرامیبندم. کنند.آسانسور رابغل همدیگر



کهبیرحمانه کفتونلورویپاهایمسنگیبزرگافتاده میکنم.افتادهام چشمهایمراباز
کیبههوش  از ایمنیامرویسرمچفتشده.نمیدانم کاله میآورد. بهعصبهایمفشار
کیبیهوششدهام.سرمدردمیکندوپاهایمراحسنمیکنم.دستراستم آمدهامواصًال
کهتکانمیخورد.بهدستمنگاهمیکنموماهگرفتگیرویآن،مرایاد بدنماست تنهاعضو
کشیدیو نشانهیرویدستم عاشقانهمان،انگشتترابر اولیندیدار میاندازد.بعداز تو
میکشد. کردم.سرمتیر بغلت گفتمماهتوییودوبارهتنگتر گفتیشبیهماهاست.منهم
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این اولهمبدممیآمد از میکنم. اینجاچهکار و افتاده اتفاقی کهچه یادمنمیآید هنوز
رشتهی چه معدن. مهندس بشوم کندن، جان سال  چهار با که بخوانم را لعنتی رشتهی
دلترسهایتتا گفتبایدبرویدر که آنروانشناسدیوانهایبود مزخرفی!همهاشتقصیر
گرفتم.چه همژستقهرمانهارابهخودم بیرونبیایی.خزعبالتتحویلمدادومنخر پیروز
کهسرتنیاید!جفنگیات چیزیبترسد،سرشمیآید.بایدنترسی هر کردم!آدماز غلطی

کردند. تحویلمدادندوجیبمراخالی
کشندهایدر رابرمیگردانم.درد آرامسرم بیرونمیآید. از حاالافتادهاماینجا.صداهایی
باشد.سعیمیکنمصدایش کنارمافتاده.بایدپیتر کسی گردنممیپیچد.صورتبیجان
سرمپیچیده،دارمداخل دهانمرابستهاند.دارمخفهمیشوم،صدایجیغدر بزنماماانگار

سرمجیغمیکشم...
میشود.سنگریزهها تازهبههوشآمدهباشم،تقالمیکنم.دردمبیشتر تفبهاینزندگی.انگار

کمک!« بهصورتممیخورند.همهیتوانمراجمعمیکنموفریادمیکشم:»
میشوند.وحشتمثلجانوریداردمرامیخورد. تکانمیخورم.سنگهابهمننزدیکتر
تختمرویسینهامنشستهاست.چشمانمرامیبندمومحکم زیر کسیراهنفسمرابسته.دیو

میدهم. فشار



موبلوند .یکدختر ونمور کفیکزیرزمینتار افتادهام میکنم.درازبهدراز چشمانمراباز
میکنم؛ نگاه را دوروبرم است. استخوانی و  الغر میکشد. باالیسرمجیغ دارد هم دیوانه
حقوق اروپاییها این میگویند بعد است. قدیمی جمجمههای استخوان  از  پر همهجا
را باشعوریجمجمهیاجدادش انسان کدام سرشانمیشود!چرتوپرتمیگویند، بشر
خودش،بیایندزل کوهرویهممیچیندوبعدبلیطمیفروشدتامردمدیوانهتراز مثلیک
موداشتهاند؟ استخوانجمجمهشان روی و بوده  مغز تویشان روزی که کلههایی به بزنند
کهنمیدانم دخترکبهفرانسویمیگوید:»لطفًا،دیوید.لطفًانفسبکش!«بعدبهسینهام
کههمین کرده،دستمیکشد.دستشرادرستمیگذاردرویماهگرفتگیام کیبرهنهاش
کهباهرکسیمیخوابم،فردایشبه مناست دیشبزبانشرارویشمیکشید.اصًالتقصیر
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شدنمیخواهمدلشرانشکنموبااووقتبگذرانم.تفبهمنبااینادبیات گموگور جای
مسخرهیرفتاریام.

کهاسم گفت اسمشژانیتاستوبیستویکسالهاست.وقتیمعنیاسمشراپرسیدم،
میگذارد؟حاال کسیاسمبچهاشرااسمشهر چه یوناناست.آخر ورودخانهدر یکشهر
حملهیعصبی دیشبچرادچار قهرمان مرد میکند  فکر دارد وحتمًا سرم باالی نشسته
دخترک میکند. تقال کشیدن نفس برای دارد و افتاده  درازبهدراز کمب کاتا کف و شده
گورستانزیرزمینی! باستانیپاریسرابهمننشانبدهد،بعدمراآورده دلشمیخواستآثار
توریستبختبرگشتهی اینهمهجایقشنگ!منیک است. من اینهمشانسنحس
آنپلههای کهآمدهامپاریسمثًالچندروزیخوشبگذرانم.پایینآمدناز سنگاپوریام
گلویاینتونل چالهاشفروبرود.داشتیموارد کرمیدر  کهانگار طوریبود مارپیچوتودرتو
افتادهام. گیر چالهیزیرزمینیقبرستاناینپاریسیهایاحمق کمیشدیموحاالدر ترسنا
کلی دیشب که ساله سی مِن گفتم اما میشد  تنگتر نفسم میآمدم، پایین که قدم  هر
دورودراز کجامیدانستماینقبرستانمخوفاینقدر  کردهام،نبایدوابدهم.از عرضِاندام
کهبیرونبروم،اسمشرافراموشمیکنم.  ایندر گریهمیکند.از است؟دخترکبیچارهدارد

کهدستوپابزنم،خفهشوم...  کمیدیگر شایدهم
میگذارد. صورتم روی را کسیژن ا ماسک مردی میشوند. نزدیک من به دارند  نفر چند

بازویماحساسمیکنموچشمهایمرامیبندم. سوزشآمپولیرادر



منمیخواهداز سطلآببهدست،باالیسرمایستادهواز میکنم.مادر چشمهایمراباز
چاهآببیاورم.سطلآبرابرمیدارمودستورونشستهراه شوموبرومسر خواببیدار
خانهنیست، کسیدر  منومادر از میافتمبهطرفچاه.نزدیکغروباستوچونغیر

نکن،یوما!«میگویم:»چشم«ومیروم. میگوید:»محبوبه،دیر منبایدآببکشم.مادر
محمود، میکشم. شنها روی را حصیریام دمپاییهای و گذاشتهام سرم روی را سطل
خیرهشدنبهآب نیستامامناز چاه.چاهدور بودنمیگذاشتتنهابرومسر گر نامزدم،ا
آنپایین،دستشرابیرونمیآوردودستآدمرا سیاهیاز میکنمدیو تهچاهمیترسم.فکر
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دخترهای سیاهخیلیاز کهدیو میگیردوباخودشمیبرد.ننهسلماوقتیزندهبود،میگفت
میبرهبرایسیاهی گفتهبود:»دخترایدمِبختو کجا؟ننهسلما دِمبخترابرده.پرسیدهبودم
میدادم تاریکیبمونن.«میرفتمتویبغلش،سرمرافشار کنهوتاابدتو کهباهاشونازدواج

بینسینههایشومیلرزیدم.
کهمنهمروزیبهاینسرنوشت میکردمماهگرفتگیبینسینههایمعالمتاینباشد فکر
حمامماهگرفتگیامرا همسایهمان.وقتیدر گفتهبود،دختر میشوم؛اینرالیال شوم،دچار
چاه کهاز آنوقتبود کهچاهعاشقدخترهاییبانشانههایعجیبمیشود.از گفت دید،
کردمرویتنشچون میگذاشتند،خودمراپرت .وقتیننهسلماراتویقبر قبر از ترسیدم،و
خفگی فکر آنحفرهیتاریکوسیاهجابگذارمش.آنشبتاصبحاز کهدر نمیخواستم

گوشهیاتاقوبهشمعبیرمقیزلزدهبودم. کردهبودم  کز ، تویقبر
خانهآوردهامبریزمووقتی کهاز رامیاندازمتویچاه.بعدبایدآبراداخلسطلی دلو
که راپرتمیکنمتویآب کنم،میتوانمبهخانهبرگردم.دلو  تکرار بار راچهار کار این

پایممیلغزد. صدایجیغمیشنوم.خممیشوم.تاخودمراتویچاهمیبینم،سنگیزیر
کسیهلمدادهباشد.طنابراوسطراه  جیغبلندیمیکشم.پرتمیشومتویچاه،انگار
کسیصدایمرانمیشنود. میگیرموباوحشتخودمرانگهمیدارم.فریادمیزنم:»یوما!«

چاهنشسته،داردمرامیبلعد.دیوارهایچاهبههم کهدر هواتاریکمیشود.شبی
میشوند.حفرهیباالیسرماندازهیسوراخسوزنشدهاست. نزدیکتر

محکم را چشمهایم میشوم. تاریکی عروس امشب میبلعد. مرا دارد چاه است؛ راست
میبندم.



کسیبغلممیکند.عطر گریهمیکنم،نمیدانمچرا؟ میکنم.دارمبلندبلند چشمهایمراباز
که میدهد.لبهایمبهدنباللمسچیزیاست؛چیزی خوبیدارد.مرابهسینهاشفشار
گرموشیرین.احساسآرامش بهدهانمفرومیرودوبعدآراممیگیرم.دارمچیزیمینوشم،

میکنم.
شیرشروبخوره.«احساسمیکنم کسیباجیغونالهمیگوید:»امانبده،مرد!امانبده!بذار
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تنشباشم.بعدصورتشرا کهانگار گرفته.فشارممیدهدبهخودش،جوری  مرامحکمتر
،أنت گوشممیگوید:»قمر  کرده،سرخشدهاند.در گریه کهازبس میبینموچشمهایسیاهی
گردنممیبندد.  میکندودور گردنشزنجیریراباز  عمری،قلبی،روحی،حبیبی...«بعداز

. کهمعنیاسممهمماهاست؛قمر کهعکسماهاست.بعدمیگوید خودشمیگوید
میکند. دنبالش دارد کسی میدود. و میکند بغل مرا میشود، کنده زمین  از گهان نا بعد
کردهاند،امادارد آغوشجدا آنعطر کتکمیخورد،مرااز جیغمیکشد،التماسمیکند،
کسی گریهمیکنم. دارم خودش.منهم تویسر مردمیاندازد.میزند پای به را خودش
گریه کمیریزند.نمیدانمچراولی زمینمیگذارد.دارندرویمخا زیِر نه، مرارویزمین،
میشنوم: را زن میشود.صدایجیغ تاریک همهجا میشود. ک خا از  پر دهانم میکنم.

»! »قمر
چشمهایمرامیبندم.
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منصوره بادآهنگ

گریهست جراحت صورتمدر
آشپختندتویچشمانم

دیِگنفسبخاراندود دِر
بلبشویمرانمیدانم

شوقدارمبرایپروازی
کشیدنبهسمتآوازی یا

یادرآویختنبهسقفاتاق
منوبندینکوشبوبازی

کشیدهاسب،هوار بخاری از
کتریُمرد گوش شیههاشتوی

ُهرمش یخچالیخزداز سر
اسفناجهاافسرد ماستاز

ماهیاندرهمسوخت پلکماز
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گرهپسرفت  نخقالبدر
شانههمشانهبازیاشراداد
تخمکمتویماهتابهیتفت

رویمبلبزرگدیواری
دودمیکردچندسیگاری

سرفهیمداومبود خانهدر
کاری خندهرفتهستتانشا

رویلیوانچایخردادم
همخوابند کنار دوفرشته

پشتدرپشتهمولیجورند
آبند حیفتصویرهایبر

سرطانسکوتجیغشده
کهچلنشوم کچلممیکند
کردهامامشب هوسبوسه

حرصداد،ولنشوم کاشاز

گردنمزدهدریا  مشتبر
کشیدهاتاق شیشهام خنجبر

کبودیچیست؟  جرمترسیدناز
کالغ وبغضهای النهیسار

کفپاهامتاولجوشاست
کشیدهشده بویخون کوسهاز

جنگناباوریاستامابعد
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چیدهشده غرور مهرههادر

کجابودم؟ راستیاولش
اینچهروزیست،یاشبیچیزی

گممنمیدانم زمانه در
راهدرمانوراهپرهیزی

هایماهیپرندهقابلمه!
! کستر مبلخا هایدیوار

کالغشوریبخت  هایقار
! هایلیوانفرشتهیدلبر

کجایجهانپررنگم؟ من
منچرابازمانهمیجنگم؟

کواریومتِهحباب،بخواب آ
منبرایهمیشهدلتنگم

قبرم دودخواهددویداز
کفنم  کخواهدپریداز خا

دادداریبرایبدرقهام
کشیدمنم  کهپر کوهدردی

کتکخوردم زندگی از باز
کردهمرا کبود سیلی باز

خودمانده زارزار لحظهدر
منویکعالمهچراوچرا
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منصوره بادآهنگ

شاهدخندههایپاییزم
ریزریزم،زمیننمیریزم
هرچیزم میزندبادزیر

گوشهیمیزم که کن!من فوت

سنگسیاهباعکست میز
گلها پیرهنهایپارهی
مانده انعکاستو مِندر

باعثتاببازیپلها

کهقلبهایسیاه کنچون فوت
وسطمچالهیفضاییشد

یکسالپیشخورشیدیم عمر
سهمپروندهیقضاییشد

بشقاب کن،تکهتکهدر تکه
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کباب کیکرامثلقطعههای
وارباب بخورانشبهقنبر

ریختتویجامشراب جانتو
بازیبرکههاستبامهتاب

گالب کهشستهاست گوری بوی
سراب کلتهاییزدندمغز

کمپیندادهاستجواب هیچ

ردخونهامجاببودمجاب
روبهرویتنشستهامبیتاب
خواب کرههایسیاهتودر

گونهاتمرداب شانهودوشو
کشیدهعذاب کهقد سالگردی

اعتصاباتبندرادریاب!

ماضیست فعلماندنبرایتو
قاضیست؟ خونچراسرشکستهاز

زمانهناراضیست محرمتاز
اسموفامیلاینوسطبازیست

■

کردم؟ منچرااینوسطعرق
سادهمیگردم؟ اینمیز دور

کردم پیرهنهاتراتنم
اینهمهسردم؟ پسچراباز
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آلبالویترشلبهایت
داده وسطعکس،خندهسر

گلداده آلبالویباغ
داده جنونخبر جارچیاز

کهبیحسابشدید! ایکسهایی
؟ چندمیشویداینبار ضربدر

میآیید بهتوانچقدر
؟ انقالبخمار تلنبار بر

تنمونگمیزندجانت در
میخوانم: کنجمیز لب زیر

»نهجیکجیکمستانت
نهسردیزمستانت...«
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منصوره بادآهنگ

میلههابیرونزدهچشمانخرگوشی از
کفشوسردوشی کالهو فرمنظامیو

!اتاقانفرادیرانمیپوشی؟ دختر
کمپینینمیکوشی؟ برایهیچ دیگر

امشبتنتلختوخودترقاصهیمینا
خونریزیات،مصداقبسماهللوآمّنا

گلکارینداردجشنبیبوقت ماشین
آباستمیبندندتنِگَمشکبیدوغت

شایدپلیسمهربانبندتانباشد!
گندتانباشد! شایدوکیِلبندهای

یعنیچهطعمیداردآغوشولبوچیزش؟
لبهیزش؟ گوشتاز یعنیچهداردتوی
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!برقصامشبعروسیکشبههستی دختر
دستماِلخونییکمرتبههستی تو

بعدشچه؟بعدشدوشمیگیریددوتایی
همرافقطآغوشمیگیریددوتایی؟!

آنی! میرومدنبالطعمشوهر تو
پنهانی! منمیرویتاپایچوبدار

عروسکهانمایشمیدهدامشب؟ شهر
سکانسیمیشودعقرب؟ کارگرداندر یک

وقتیصدایدستبندآمد،دلتترسید؟
ماسید؟ تو لباسزیر فکر یکلختهدر

تنتنتتنتنتنتتنتنتنتتندیددید
شاخهیخرمایبکرتچید! رااز عبدلتو

کهمیخواهینشدزورت تسلیمتقدیری
میشورت آزادگیتاانقالبسبز

کوچه،پشتمنبودی بنبست آخر تو
،مشتمنبودی مندوستت،آرامشت...تو

هذیانمانمحتاجیکامضاست؟! برگهاز هر
بااعترافتشهوتنامردهاارضاست
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آنی میرومدنبالطعمشوهر تو
،میدانی!؟ منمیرویتاپایچوبدار
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منصوره بادآهنگ

بهبلوغرحمهابرچسباستانداردزدند
کودکانبیعورت

کماناستیضاحاومانیسم حا
کردند پستانهایندوشیده،جزیرهایخلق دریایشیر در

غرقابزنانمیزایید
جنینهارایکجینیکجین

کیفیتهارامیپاییدعقربسیرت کسی
نوکانگشتانش تراوشزهرابهاز

پوستچروکیدهیخونآلود بر
ابتداتئورییکجینجنین در

که انتهاماهوارهای در
کرد هالیراروسفید

جذبمغناطیسخورشیدبر
هسته پروتونهایدور
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قانون کنیماز  میخواستیمفرار
کردبهپیامبری قانونعروج

مقدسشدندامضاهایجمعی

میخواستیمچکهچکهنریزیم
یاباشیم کهخالهیدر
کهبچهبزاییممادرانه

اطلس برداشتندماناز
نقشهدنبالمامیگشت

تاعاشقشود

تقسیمبردارهایریاضی
تو سهممنبرادر

من سهمبغلدستیامبرادر
پروتون وخورشیدبهمایعیاز

جذبمیکرد هستهیمتمرکز در

زدیکپنجه اماهاشور
نقشههایعشقرا

کردآنرا ساختپسرکیبازیگوشوهوا بادبادکِنور
همجنسیباخورشید کستریدر بادخا

کاموایبنفششرادزدید کالف

کاجرویید همانجا
برگ بدنهیهر در کهدر ومندیدم

سوزنمیزنندبههویتآزادگی
نشئهمیکند
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بو عابرانراعظمتبخار
مندیدمپرچینهامست

لبهایسیمخاردارهاراجویدند
سنجابهانگاهشانمیکردند

شایددروغنه
پردازشسگهایپشمالو

گوشهایآویزان با
کهآغوشهارادانلودمیکردند

ووانهارادونفره

تقسیمبرداریمیشدیم وماهمانطور
کردهبودپسرکبازیگوش گم وچیزیرا

وخورشیدیادشرفتهبود
ماهمراهشمیدویم

است وهمیشهروز
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منصوره بادآهنگ

کن لبانهیچموشسا ُلپدر
هووو گلپر

گلپر  بیالپاز در
حروفیدنمیله قایمباشکیپستاز

فرودآمده ر
ُ
گ  ُلپپنهانیدر

مِنهورتاش کابوسدر استکاِن در
لبنگرفتگی گرفتناز  گر

هوهوکشان مزرعهیدمنوشرادویدنتاعصر
میکشد کهمترسکتنهاییهوار آنجا

گلپریدناست اتفاقهوا،رویداد
آهوِیهوس تقدیر در

همانحوالی لبباالمهاییسرگرداندر لپدر مناقشهیماهور در
سرگیجهیتلخ کهوولمیخورددر

پوچِیپوکمترسک وپنبهیچروکوسقفمتروکدر دمنوشوترانهخوانیدیوار
یخمیکندلیوانهورا
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یخمیکنددوبارهتاخت

که پیراهنرابادباد شیههیعصر
حورِیمگر از هوار

کنجلبشلپ کهماسیده
دوبارهتپانچهِیبخور

خشابمیکشد آغوشعطر در
گرزدگیام،هش! میتازیتاسلوِلمگرهاِی کهبیگدار هویاسبی

گرمومرطوبقفلزدی چهارنعلبهطبع
گلپربازیلبالبدومشامسرکش

عدمحبسمیشودعطر در
هوویذهنبودمترسک

نیمهیهیچکسسنگوارهنمیشود نیمهیآهومدر
میشود خورشیِدعدمتیهو

شقیقهِیتب کیفچهارنعلتازیددر کاِف
لپ وملودیاتفاقیمیساختدر

غروبتاختبود
زنگپوچیرامیزدندهوهوزنان

آوردهبود انفرادیِدمنوشتپرستو پستچیاز
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منصوره بادآهنگ

الری گرفتهالریدر خروسک
حنجرهیجنگ
دهاننامالیم در

میکوبدبهصخرهیضامندار
جمجمههاینوکخورده

کتفها باالی در
میکند مرور

راقطرهقطره مسئلهیباز

تفاهمالها نکناز فرار زمینمعرکه!باز
نمایشاستفورانتاج

تختسینهیشیفتگی در
کوبیده تیزیطال از

است گوشتهایپرکندهمتجاوز
عزتنمایشی

تهاجممشکوکداردتماشاچیانچندالیهرا
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ذبحناخنها صبحدمفرادایبالشددر
تاجدارانهجومآوردهاند تحقیر کهدر

عقیماست ابدیتپرواز در میبینمظهر
ریبهجماعت المینشینددر

الیصف ریمیدوددر
الأدریاقامه الریدر

الفخزیده أدریبیالدریدر
که الریبیالچهبگویم

الال
الال

جالِیتیغ سرودعصرهاِیتماشاچیاز
بیامنیتماندهاند آوایمعاصر چقدر

مجاورِتتاالریهمگانی کهدر تاالریدوخون
شاخصبرایاحزابناشیداشت

بوق غلو شلوغیمیکرددروغدر

عشاء تبانیخروسکمغربباخرخِر
خأل خالصهدر

کابوِسخروِشخرافههاست
بیخوابیمردد در

ک ُقلُقلخا جنجالمیشکفداز
ِقلالِیبیهویت

تاالِبیکچشمیهابلواست در
قربانگاهمیجهد
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حنجرهیجنگ در
والأدری

گرفتسکهیشگون عیدی
کهخودشیفتهاست تشییعتیزی در

تفاهمیعقیم
و معمایآشوبمسئلهیباز در

مشِتسرخوآاللهریز
کهالال

الال
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منصوره بادآهنگ

عشقمیگیرم منفاصلهاز
کرمیدارهبدمصب امایه
پنجرهمیاد! بزن،از در از
گونهوتاسینهوتالب تا

جریانمشکوکغریبینیس
خیلیدلمتنهاس،میخوادش

کهخرابمبعدآبادی من
تفبهخرابش،تفبهآبادش!

آبانمیشهخونهم از غمگینتر
جونم؟ اینآدماچیمیخواناز

براتآرامشجونن امروز
فردامیرن،پیشتنمیمونن

پنجرهاومد کنار  از باز
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میکشه،ایراددارممن سر
کرد اینپردهروبایدضخیمش

وشبهارونبارممن تاروز

باسیمان بایدبدممعمار
کنهمحکم اینشیشههاروسد

قاچاقبرهاناامیدباشن
قلبمردنشهآدم مرز از

آبانمیشهخونهم از غمگینتر
جونم؟ اینآدماچیمیخواناز

براتآرامشجونن امروز
فردامیرن،پیشتنمیمونن

یهاحساس کارمشدهتکرار
کردی کهخودت فکرایمنفی
خورشیدونمیخوامش مننور

بااینهمهتنهاییوسردی
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منصوره بادآهنگ

دادم،نفهمیدممن...ایداد! دلو
همونوختآخرایماهخرداد

زد!دلممهموننمیخواست کسیدر
خودمباد! کهلعنتبر کردم خودم

کردهدنیایحضورت؟ کاری چه
قلممیرقصهوآغوشمیخواد

کسیحالشبامو نمیفهمه
همهشدلمیزنهتاصبحمیعاد

کنجدنجمیخوام یهلونهتوویه
کمیهمآبودونه دوتابالو

باشی،نوکبهنوکباهمبشینیم تو
کنجلونه بخندیموبشینیم

کاریندارهتویدنیا↓ دلم
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کجاسیل! کجاقحطی، کجاجنگه،
فقطقفلدودستتبادودستم
میل فقطدلدارهسمتقفلتو

دارهمیدوزهدستعشق،طرحو
گلوپروانهایمست یهشمعویه
میخوامدورتبگردمنشئگیمو

تاجونیتویدستوپایدلهست

کالِهسروریرویسرامون
شاهی،منپریوش توواینخونهتو

کهدنیامونخرابشه نمیذاریم
نبایدباشهفکرامونمشوش

تو منوسرشارماز از سرشار تو
کسیرو توخلوتبا نمیخوامجز

کنارتخوبهحالممهربونم
کردمتبدلواپسیرو بیرون



138 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

محدثه بلوکی

اتکایتنش خستهاز
وریدلحظههایشوم در

آمدن،رفتن،همینلحظه
سرش سوِتممتدحلقهمیزددر

گسیختهبود هم لحظهاز
مردههایسرد غبار در

ایستادهنگاهآخرت
بیبرگشت باسوتیکقطار

گسیختهبود هم لحظهاز
ُمردههایسرِدمعمولی

خطبهخطمیتپیدلحظه
ترس گرممنجمداز قلب کنار  در
نقاِبپوسیده خندههایتلخدر

شیشهها مثلبارانمیزندبر
هایهاِیرفتنت،نزدیک...

زهر قلِبسردیمیتپیداز
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گسیختهبود هم لحظهاز
اتکایتنم خستهاز

آمدم،رفتم،هیچوقتنبودی
تنم سوِتپایان،حلقهمیزدبر
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محدثه بلوکی

خود بهستوهآمدهاز
یکشبفراموشی در

برفمیبارد
برفمیبارد

کهمیمرد ورگهایزمان
دستهایمان در
قلبهایمان در

گمشدهای  انگار
رانمیشناسند آینههاتو

دهانت بهمستِیآخرینبرفدر
رگهایت آبشدن،غرقشدندر

سطوِحخستهیشب
بکارتسطرهایت از

برگرد
بهمِنفراموشیماراباخودخواهدبرد
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محمد تربت زاده

اماظاهرًامختار غلوزنجیر مادر
اجبار در اجبار در ماحاصلاجبار

تاریخی یکجبر سر مازندهماندناز
آوار بر کهشدآوار ماآرزوهایی

بینتیغوشهوِتبودن کشمکشدر ما
تکرار کوهیاز ماهینمردنتاابد،ما

«وسرخیآبان »ماهشهر ماجویخوندر
اخبار بخشیاز ماتاابدمشتیعدددر

مشکیبهرویموجموهایت ماچادر
کینهشدهربار کهشکل ماعقدهوبغضی

اشکآور گاز ماآخرینبوسهمیان
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آغوشطنابدار مارقصآزادیدر

کن! کهمیگویدتمامش آنمایی از ماپر
خروار در مشتیجنازهرویهمخروار

قدمهاشان مالقلقسنگزمختیدر
دنیاینکبتبارشانسربار سر مابر

هرچهنبودوهرچهخواهدبود سرگشتهدر
بینقرصوالکلوسیگار مازندگیدر
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ناصر تهمک
»یک شعر«

که خستهاممثلپیرمردی
چرکپیراهنشبهتخمشبود

دریا کوچکردهاز کوسهی
رود برکهیقهرکردهباهر

کدستدشمنداد ایلمنخا
حرمتینیستمیهمانباشی
منبردار نبشقبر دستاز

امانباشی ایننحسدر تااز

افتادن بدبهبدتر عشق،از
کنیوبا»سعدی« ترک»حافظ«

کنی  تویچالهبهچاهفکر
پیکقبلی،بهآدمبعدی
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پکبهپکمیکشمجهانمرا
رفتن تالبپرتگاهسر

ایستادن،بهخواهشافتادن
رفتن »به«در کردنبه...از حمله

کهبازنمخوابید مردزشتی
زنمدیدم... بعدبامادِر

خودمخوابید بعدبامادر
باهمانمرِدمردخوابیدم

غلطتادرست...میبوسم از
دستوپایمثالنقضمرا
الکل بهدرکمیفرستماز

کستریمغزمرا خا قشر

خدایابراهیم ناامیداز
بهآتشمبزنید کاتالیزور

کشورممرزهایبدبختیست
دستآرشمبزنید در تیر

کردممهمموحاال  فکر
راضیام»من«دونقطهچینبشود

گرگهابدهید پسرمرابه
همینبشود گر سرنوشتشا

منلجنهایتویذهنترا
میخورم
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»! نریز دور :»حرفهاتو
کفتار کمی کیکیا برش

؟« دارهحضرتمیز :»مگهتوفیر

بمبتویسرمهمیشگیاست
...اتاق...میپاشم مترو...بازار

مننیست کهردیاز جهانی در
کجاباشم؟  فرقداردمگر

ترساست نعرههامالتماِساز
گریههافیلمهایتکراری

گوشت لمسمعشوقه،دستمالی
کاری سکسهایموظیفهی

نقابوسانسورها خستهاماز
بگذارید»من«نفسبکشد
هیچچینمیترسد از شاعر

عشقپسبکشد میتوانداز

سگدو،بیحسی صبحتاعصر
بشود کهشبسحر کردم گریه

هیُمسکنبهبغضهابزنی
بشود درد/سرهاتبیشتر

عرصهتنگاستوبالهایتباز
کردیمجاهدانه،بساست سعی

،هیچیبود گنجشکوباز فرق
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کمیقفساست وقتیآزادیات

ومردِمنور شلوغِیروز از
مثلآقایماهمیترسی

بیخودینیستاینکهتنهایی
اشتباهمیترسی دوبار از

جاسوست پاهاتوفکر غیر
دوستینیست،یادمیگیری↓

کنی گریه  شکلخندهچطور
خودکشیمیکنی،نمیمیری!

گلویترا... درونمردهها از
اخمت مردمزنده،خندهاز
آرزوهاتسنگقبرترا...

خاطراتتنمک،سرت،زخمت...

گرگهادزدهایبیشرفند
ژست»آزاِدخسته«میگیرند

هرچهخوباستمنقرضشدهاست
پهلوانانهمیشهمیمیرند

که خستهاممثلپیرمردی
دخترشرابهپیرمردیداد

کهمثلخمیازه عشقداغی
رویمبلقدیمیامافتاد
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است مردانرقتانگیز شهر
دّره اتوبوِسسقوطدر

غولند از کهبدتر دوستانی
اّره درختشپناهبر از

همیشهمخاطبمبودی تو
وپایچوبهیدار شعر تویهر

هایمعشوقضدآزادی!
»! رودِمسگمبردار از :»پاتو

ردمنرویصورتتمانده
خطنزناینمحالممکنرا

گرفتههویتم،لطفًا ه
ُ
گ

همنزناینفضایهمگنرا

براتآوردم کلتوچاقو
کلیشهنداشت عشقفرماندهات

کهمداممیبوسیش همسری
مثلمنتویعشقریشهنداشت

جغرافیاستبیماری جبر
حقبدهانتهایطاعونم

تاعفونتغذایمرسومیست
خونم برکهیالکلاستدر

خودتمثالنزن! مرتضیاز
رانمیفهمند اینجماعتتو
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:»شادیباشادیشونولیمردم...«
کینهمیخندند روی صرفًااز

کن!« :»دلمننازکه،مچالهش
بشوم اینکهمچالهتر قبلاز
بعدمرگمیترسم بعضًااز

بشوم همپسر نکندباز

خودمنمیدانم هیچچیاز
افقمیزد شِبشبحرفاز

هممیگفت کهشعر بیوجودی
رویاحساسوترسعقمیزد

رویمنشرطبستهنامردی
کنم گرگ تاخودمراشبیه

بود قیاسرفیقبهتر در
کنم آستینبزرگ در مار

کرد نهبهاواعتمادخواهم
کند کسیرویمنحساب نه

میخواست گر یکیمثلمنا جز
کند کباب تکهایغصهرا

که خستهاممثلپیرمردی
دخترشرابهپیرمردیداد

کهمثلخمیازه عشقداغی
رویمبلقدیمیامافتاد
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هیمن جدی

کاغذ و توجوهر
هیچهوسیبرنمیتابداینتحملرا

رابطهاینامشروع در
میانخاطرههاوذهنمتولدمیشوند

فصلیست بوسهاتسرآغاز هر
باران خواستنتنماز

رویشمجدددرختیچهافصل
رفتنت وهربار

خسوفطوالنیتمامیجاذبههاست
میدهد اینسپیدهاذانبلنددر

تو
جوهر

کاغذ و
تهیمیسازندآدمیرا
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هیمن جدی

آنرامیبینی کهتو کیفیمیکندخواب چه
آنراعاشقانهمیکنی کهتو خوشبهحالنگاهی

خودترا بسپار
پنجرههابیتابند

گلهاراپسزدهاست حیاطخانه
خودترا بسپار

وسوسههایشیطانرابهمنبگو
کهسیبهارابرایتبیاورم تا

سرزمیندریاها مندر
پیساحلهیچ پاروزناندر

بهاعتمادموج
شنیدهبود تو کهیکدوستتدارمرااز

بهجنگطوفانمیروم
نگاهتنخلیست

کهتعلیممیدهدرقصدانههایبادرا
خستگیرایادبگیرند آغوشهمدیگر کهدر  آنقدر
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داریوش جلینی

کهمنباریدم  آخرینبار
فرطجنونمینالید درداز

میرفت چشمراحادثههاَسر
قامِتخودمیبالید بر زجر

اندوهمرامیپیمود ابِر
تِنمنمیجنبید عطشیدر

منوتاریکترینشببودیم
کههوسهایدرونمخوابید

هرچهمیخواست،شِبسرگردان
کرد بانگاهشبهدلمحالی
شاِهشطرنجِدلمماتشدو
کرد عرصهراتابهابدخالی

سطرمدیدم نقطهایآخِر
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زمستانیشد فصِلمنباز
کهبرایمجاماند خاطراتی

میدانیشد همآنچهتو باز

تمامیتاینخاموشی در
گرفت برِقچشمیبهدلمراه

باپریشانِیمنمیجنگید
گرفت گمراه مِن راهرااز

سجدهمیکرددلمچشمیرا
روزنهیشادیبود از کهپر
گناهشبودم منهبوطیبه

چشِماومیهِنآزادیبود

وسپس ،شبمیشدوشب،روز روز
منبهپایاِنخودمپیوستم
عمِقشبمپیدابود ماهدر

دلمیبستم منبهیلدایتو
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داریوش جلینی

گناهمیرفتم پابهپای
دستبابویسیب،آغشته

کراه ا چشمهایمتبلوِر
کشته شبو از هواییپر در

آسمانبیخیاِلاندوهو
میخورد دستهایمتلوتلو
بودم آیههایَشر از منپر
نگاه،میپژمرد روحباهر

گناهمیتابید من در شعر
بود رّدپایخنجر پشِتسر
کوچهماهمیمردو  تویهر

اورانگاهمیآلود نوِر

کُمردهمیدیدم طرفخا هر
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طرفدستوپایخونآلود هر
شاِهجنهابراییارانش

نطقهاییغلیظمیفرمود

وحماسهمیفرمود حضور از
کالمشبود  جمِعاضداددر
شعلههامیکشیدچشمانش

آتشبود نطقهایشمسیِر

گرفتوسپس شاِهجنهانفس
،آتشیافروخت شهر تویهر

دلداشت کهحرفدر هرکسیرا
دوخت در کردودیدهبر خودکشی

میاِنآدمها میگذشتاز
کینه شبو از بادلیمملو
وعدهمیدادمردمانشرا

آدینه ظهوِر انتظاِر

کهبدبود آنچه خستهبودماز
تابهشبهایبدتریبروم
دلگیرم تو از شایداینبار
آغوِشدیگریبروم تادر



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 155

داریوش جلینی

ابری بوسهیطرِدماهبر
باغی هر اولینبرِگسبِز
فکرهارانگفتهمیفهمی

مرهِمزخمهایشالقی

اهورایی مضرِبمهریاز
دردی جانپناهیبرایهر
راهی گامهایهر آخرین

عشقمیگردی مهرباندوِر

پناِهنگاِهخاموشت در
سجدههاینکردهایداری

هجوِمخیالهاییسبز در
آواری آخرینبرِگزیِر

تماشایی از سربهراهوپر
میگریزیشبانههایمرا



156 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

میفهمی ترسهارادوبار
پادزهریبهانههایمرا

جنِسقطرهیشبنم شایداز
آیههایبارانی شایداز

درختیو هر سورهیسبِز
خیابانی مرهمزخمهر

کهن البهالیخرافههای
دستهایایمانی سرخوشاز

هارابهسخرهمیگیری ابر
بیابانی واحهایآخِر

سرپناهیبرایآشوبی
چشمهاییبرایتقدیسی

کهعشقپامالاست هوایی در
آخرینسرزمیِنآلیسی

آرامش تباِر گنبدیاز
نهضتیبانگاِهبودایی

گذشتنبهراهمیافتی با
مسیحایی دسِتهر معجِز

اجدادی سپاِهغروِر از
کموبیِشعشق،سرشاری با
گرچهضربههاخوردی  تبر از

کاینزمینداری خا ریشهدر
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داریوش جلینی

نزن برامُبر هواینگاتو
کنم تویچشماتخدایی بذار

آسمونتببارهبرام بذار
کنم همُسرایی باچشمایتو

بلندِیعشقتنگو براماز
عمِقتنت دارمپرتمیشماز
چشمتم حِسافتادناز از ُپر

گنگمواسهپیرهنت یهاحساِس

آخرینبرِگپاییزیام مناز
گرفت پا زمستونمن،بعِدتو
تووچشمایتو تماِمجهاناز

گرفت ُسریدوتوواندوِهمنجا

بادلم تالقِیعصیاِنتو
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قیامتروواسهمبهمعنانشست
ولی صدامیزدماشکهامو
گسست هم از دنیامو نگاِهتو

گرمایتووچشمهات مِثدرک
واسهاینزالِلتِنیخزده

یخهاروپسمیزنه نگاِهتو
کهحالمَبده چهباشیچهنه،من

نگام از بگیر سفرنامههاتو
کنم  بودنروباور باتو بذار
روبا اینزمستوِنآخر بذار

کنم  کهتووچشمته،َسر بهاری
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داریوش جلینی

حسنابچشماته از شبپر
گرگومیشطوالنی مثِلیه

گنگیشبیهمتروکه حس
اولینبوسههایپنهانی

تبوآسیب از سربهراهم،پر
باشم کجبههپر خا شایداز

تااینبار بگیر دستهامو
دلچسب،مثِلرؤیاشم باتو

میگریزمبهاولینخواهش
دستدردستخواب،تنهامو...

بهسمتخودم همهدورتر از
یکجهانقاببیسرانجامو...

کهموندهتووفکرم باسپاهی
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گالویزم دردهاروبهخود
جنوناجدادم تبار از

آخرینبرگزردپاییزم

خندهت ترسوتردیِدپشتهر
،تووسرممونده مثلآوار

منیهبازندهامتوواینبازی
ایندسِتآخرممونده تو از

بارون ،ردشماز شایداینبار
باشم بایدایندفعهتازهتر

مثِلیکبرکه شایداینبار
جاشم تو تویآغوِشبکِر
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داریوش جلینی

یهدیوونهام،بیحسابوکتاب
دلمباخیاالِترنگیخوشه

توودنیایمن شبوخطبزناز
چشماتتووشبمیکشه عطِر منو

تو فصِلپائیِز چروکیدماز
کنه؟ کهداغم کجاستا بهارت

تو کجارفتهدستایپرمهِر
کنه؟ کوچهباغم  منو کویِر

گمنکن  توواندوِهچشماتمنو
کهیادمبرهبودنو نباید

کنامیدیبمونهبرام کمک
نشهباورمدیگهفرسودنو

کن شباتپرت از حواِسمنو
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خامتنشم افکاِر نمکگیِر
نمیخوامبدونیچهآشفتهام
دامتنشم کهدرگیِر نمیشه

زمزمه از کوچههایپر واسه
شبیِهیهبنبسِتمتروکهام

خاطراِتشکستهتنم از پر
پوکهام از کجبههپر مِثخا

هوایینکندلروباخندههات
کنم کهدستمروپیِشهمه،رو

ببندمدرارو،رودنیاموباز
کنم  همسو باخیاِلتو دلو



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 163

میالد حاتم وند

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
آزمایشگاه،مشتیآدِمخودخواه↓ در

منچیزهاییتازهمیسازند دارنداز
کهرویماه... آسماِندیگری،شاید در

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
دارمبهسمِتپیریامدنیامیآیمتا↓

کنم! پیری
،شبیهمرگ اینحسزجرآور

گزیدهرویسنگینیقلبمرا دندان

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
گچدارند تولد،رنِگ بدِو موهاماز

آسماندارند↓ خشکِیبیحدشاندر از
،محکم،پوستمیکارند رویطناِبدار
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فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
خونمبهبندیدننداردهیچاصراری

یک اورابهجرِماعتقادشبستهانداز
کاری و ]زخمنده[رویبستریپهناور

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
دود کنار کبد،انداِمَسمدارم جای

جاناست درگیریاشیکاتفاِقتازهدر
دنیاطبیعیبود بازندگی،باهرچهدر

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
چشممخودشراتویاقیانوسمیبیند

رّدپایش،اشکهاییتازهدرگیرند در
کابوسمیبیند وقتیزندهام، هربار

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
شکمتالب کردهجانماز  مناسیدوز در
من،تمامًاروبهخاموشی هیمیخوَرداز
تارکاینشب گممیشومتویخودمدر

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
پوستمجوشیدهیکُتنبچهیالغر در

کورهرالبریز کردهاندو آیندهراسد
کر گوش/ههای این راِهفرارینیستدر

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
خاطراِتدیگران-شایدخودم-دارند↓ از



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 165

تویسرمهیبرقمیریزندوروحمرا
آن،سهدانهپوچمیکارند نطفگیدر از

فاحشیبرعکسمیچرخد دنیابهطرِز
برعکسیست آناتومی،اینجاتمامًافاِز

تامن کوالنشستهمنتظر شایددرا
آمادهباشملقمههاراتوِیظرِفبیست...

فاحشیبرعکسمیچرخد! دنیابهطرِز



166 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

میالد حاتم وند

]برایخوردِنخود،تویجارِیبشقاب
کردهامتنرا[ جلویقابله،آماده

،عاشقمهستی دور دادمیزنیاز ]تو
یواشحرفبزن،بادمیبردمنرا[

مِنراوی...! هماز دوتاسکانِسجدااز

که»واقعًاتِهآبم«6،بکشمرابیرون ...[
وخودخورِیمراتویمن،ادامهبده![

کهمردنیام،دیدنمنمیارزد ]مرا
بروبهخانهاقًال...وبعدنامهبده![

دوتاجهاِنموازِیمطلقًاتنها...

]شروعمیکنداینزن،تناسپریدنرا
بهدستگاِهتبادل)سقوطتویشکم([

فاطمهاختصاری 6-بهمننگاهبکنواقعًاتِهآبم:از
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]بهالغرِیخودمهیادامهخواهمداد
گمشدنتِنیکمشتخالِیدرهم[ و

کیهان! این کهاشتباهشده،بودنمدر

]بهخوردنمتِنایندستگاهمیتنمو
تالشمیکنماصًالبهزندگینرسم![

]بهقرِصالغریام،هیوجودمیبرمو
سم[ تماِمزندگیام،راهمیرومدر
کنمتماممرا! کهتمامش مصممم

مِنراوی هماز دوتاسکانِسجدااز
دوتاجهاِنموازِیمطلقًاتنها!

کیهان این کهاشتباهشده،بودنمدر
کنمتماممرا کهتمامش مصممم

]وبومب...حذفشداینچرخههایموروثی![
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میالد حاتم وند

مفاعلنفعالتنمفاعلنفعلن
مفاعلنفعالتنمفاعلنفعلن

؟ شعر رادر کنمتو شروعش کجا،چطور
کهپلزدهایرویپارهایبیتن تویی

کهوزننداری!7 نداری،تویی کهشعر تویی
کهرویخروجت،نچیدهایروزن! تویی

کنم،مریم؟  کجایجهانجستوجو را تو
دهانهیواژن↓ گمشدهایاز که تویی

کاشِتتخمیدروِن... بهقبِل
]آهواوخ...[

که... گمشدی کجایبسِتزمان
]آهواوخ[

که... گمشدی کجایپچپچهها
]آهواوخ...[

حجِماضطرارِیمن شدهدر کر سکوت،

فقطصداوصداوصداو...
]آهواوخ...[

آندونقطه،تعمدیاست. 7و8-شکستوزندر
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تنبدهمتویاینصدا،ایزن؟ چطور

اینبند؟ از شومبهتِنخستهیتو بپر
رابگردم،ها؟ کجایقبِلتولد،تو

وسیصدوهفتادوچند،برگردم؟ هزار
دهانهیواژن گمشدهایاز که تویی

کاشتتخمیدروِن... بهقبل
:»اینجانیست!«

کجاست؟« «-
،نانوآبنمیشود! کهشعر :»شعرترابشکن

کفایتنمیکند!  برایبرگشتنش،شعر
کن!« همینهمآغوشیراببینوحظ

کجاست؟« «-
:»نمیدانم!«
]آهواوخ...[8

یکعمر باِلزندگیاتراپریدیاز تو
کهرویخروجت،نچیدهایروزن↓ تویی

رّدپاوآدمها... گمشدناز برای
هاون!8 بالزدم؛حیِفآبدر چقدر

-8



170 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

پویا خازنی اسکوئی

بکنم َسر تمامِیتاریخباتو گر ا
بکنم کر گوِشفلکرابهخنده دوباره

تنهایشهرهاشومو کهعابِر گر ا
بکنم شبیِهپرسهزنیتاتنتسفر

راِبَمکم کهبغِضفروخوردهیتو  گر ا
بکنم خطوِطخشکلبترادوباره،َتر

وبعْد اینخطوِطقرمز کهردشوماز  گر ا

بکنم همخطر سرتاینبار دوبارهبر

موریانهشویداخلِتماِممنو تو
بکنم راخانهیتبر مناینپناِهتو

گریهشوی  تمامِیشبمثلابْر گر ا
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بکنم راقفِلرویدر نگاِهخیِستو

گریهتاعصببرسد«9 این کهدرد،از  گر »ا
بکنم کهمثِلمسکنشوم،اثر  گر ا

زندگیمممکننیست نجاتدادنتاز
بکنم؟ راخبر چگونهمنجِیاینشهر

سیدمهدیموسویتضمینشدهاست. شعر گیومهاز 9-مصرعداخل
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پویا خازنی اسکوئی

کهاولشزخمه مینویسه
کهآخرشدرده مینویسه

مرگ10میچرخه رویدیواِر
تادوبارهبههیچبرگرده

اونشبیهارادهیمحضه
کهرفتهروماشه مثدستی

کاغذ مینویسهولینهرو
جایحرفاشه رویدیواْر

ُمردهیشهرش رویدیواِر
گهیوتبلیغه آ از کهپر

مینویسهیهمشْتفحِشرکیک

یااتومبیلمینیاتوریدر کهرانندگانموتور سولهایبهشکلاستوانهیچوبیاست مرگ،یکحرکتنمایشیدر 10-دیوار
بهاجراینمایشمیپردازند. طولدیوار
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نفرتشمثتابلویجیغه11

تووچِشآدما،خرابکاره
تووچِشخانواده،بیکاره

تووچِشقرصهایاعصابش
اونمِثجغْدهمیشهبیداره

َتِنساعتایهخطمیکشه رو
بهسخرهمیگیره اونزمانو

میگهاینسیکِلمسخرهپوچه
قاعده،یهزنجیره میگههر

روتنشرقِصسوزنوتیغه
گیتاره جایرگهاشسیِم

تویدنیایآدمآهنیا
اونیهموجودنابهنجاره

اونزبونشرومیُبرهباتیغ
کاسه  از درمیارهچشاشو

میگهاینارتباِطبیمعنی
گوشتواحساسه پوستو خالیاز

مینویسه:»تالش،بیثمره!12
گرفتاریم تویایندایره

ادواردمونکاست. 11-تابلویجیغ،ناممجموعهنقاشیایاز
Don’ttry!:کثیف،نوشتهشدهاست سبکرئالیسم آمریکاییدر بوکوفسکی،نویسندهوشاعر چارلز 12-رویقبر
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کن تکتکواژههاروقیچی
ماهمهعمریهَسِرکاریم«

کهاولوآخر مینویسه
یههیِچبزرگ،چیزینیست جز

ایندنیا بعْددستمیکشهاز
13»ExisttoCease«:بایهآهنگ

کاْلِتآمریکایی یک منسون،رهبر چارلز کردن«(از بودن«یا»وجوِدخودرامتوقف 13-آهنگCeasetoExist)»امتناعاز
کهنظریهایتحتعنوان،HelterSkelter»درهموبرهمی«داشتهاست.
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پویا خازنی اسکوئی

بغِضخوزستان از
اشکبلوچستان
رگهایآویزان

خونمیزندبیرون
میریزد دیوار

میریزد آوار
میریزد هربار

کارون  خونابهدر
کوتاهاست اینقصه

بانفرتوآهاست
باَیْزلههمراهاست
ایذهتاصیدون از
فریاِدآباناست

داِغسراواناست
خشِمخیاباناست
اینرقِصناموزون
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کسوسنگرد خا از
گوگرد تهمزهی

نفت،تنهاِلرد! از
»...تبریکتلویزیون«

باریکاست یکمرِز
وشلیکاست رگبار

رگ،ترافیکاست در
شودهامون تاُپر

بامرگصحبتشد
نوبتبهنوبتشد
شالققسمتشد
قانون حقودر در

خونتویبشقاباست
آباست یکنقشهبر
حتیخداخواباست

سرزمیِنخون در
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مینا خازنی اسکوئی

کهمیافتد درخت از
سیبنیست

کهزیرشنشستههم،نیوتننیست! کسی
نخواهدبود gهمبا9/8برابر و

مجلههایعلمیمیخوانیم کهدر گرانششوخیبیمزهایاست شتاب
با10میگیرند کهgرابرابر انسانهاموجوداتیتنبلند

بیآنکهایناختالفآزارشاندهد
که 0/2هامردیاست شایددر

برگشته کار  سر از
داده رافشار دکمهیآسانسور

وبدونذرهایعجله
کرده طبقهیهشتمتاپارکینگرامحاسبه از زمانالزمبرایحرکتآسانسور

داده شمارهی10رافشار
واردخانهشده

دستهایشراشسته
گلدانهاآبداده به
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همیشهشامشراخورده از آهستهتر
وبعدباخیالراحتدلبهچهارچوبپنجرهداده

بهزمینمیرسد، گرفتن0/2زودتر نادیده وتنهابهخاطر
پخشمیشود

وفرداصبحهیچکس
کنطبقهیهشتم[ ]حتیزنسا

ردخونرویآسفالت از
فاضالبخیابان خونجاریشدهدر از

خبرینخواهدداشت
درختنخواهدنشست نیوتنزیر دیگر

محاسباتبرایهیچکساهمیتینخواهدداشت دیگر
معجزهیقرن از
کشفجدید  از

خبرینخواهدبود
گرفتن0/2ها بانادیده

کنید میتوانیدمجلههایعلمیراخیلیآهستهلوله
چاهفاضالببیندازید ودر

تاخونجاریشود!
هیچماجرایینیست سیبآغاز

پایانشهمنخواهدبود!
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مهدی خدابخش

میدونماینروزایهکمسردم
میدونماینروزاچهدلگیری

میدونماینروزایداغونم
دسِتمنآرومنمیگیری از

میدونماینروزاچقدتارن
بنده میدونماحساستبهمو

منخستهایاما میدونماز
میخنده اونچشابهزور باز

گریزونی دنیا چنوقتهاز
چنوقتهباقرصامدرگیرم

چنوقتهمیدونمنمیخوابی
چنوقتهمیدونیزمینگیرم؟

بابغضوتنهاییشباتاصب
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کردم بادودوالکلزندگی
رویبدمستی شدماز کافر

کردم اولبندگی بازماز

منمطمئنمبعِدایندردام
ایندرِدنفرینِیبیدرمون

دسِتایناشکایالمصب از
باخندهمیرقصیمتووبارون

■

کن!... کمبیقراری بانویمن،
تووخوابمیبینیم یهروز آخر

گورشرو کرده م
ُ
گ اونلعنتی

کابوسهایتوموریبدخیم…
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مهدی خدابخش 

کردِنداغوشیطنتهایشبت َچت
نفسنفسهایتبت هیسوختناز

کهمن... گفت را...نمیشود تو یکروز
رباعیطلبت! مصرعاز اینآخِر
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مهدی خدابخش

تویُتنگیَتنگ،تنهاتویجنگیتنبهتن
تویافکارشدقیقًامثلیکمیدانجنگ

خودشهمخستهبود میشد،از باخودشدرگیر
آنزنداِنتنگ بینپوچیهادر شنادر از

اسارتگاهوبندیشیشهای از پرواز فکر
چاه آنقعِر آنمرداب،از دررفتناز فکر
! زدنبابالههاییخندهدار عمریپر فکر

بلندیهایحسرتگاِهآه تارسیدنبر

جداریآجری تنگآبشاز دائمًااز
قفس گرهمیزدنگاهشرابهبیروناز هی
بود کلدنیایشدولیوانآبواشکیشور

نفس قورتمیدادشبهسختیبغضراباهر

نگاهیماتوزیباخیرهشد! کهچشمشبر تا
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یکپریبابالهاییرنِگاقیانوسها
جنسبالش،جنسمخملبودباطرحیقشنگ

طاووسها از یابهشدتبوداوزیباتر

اوخستهبود کهاز تنگی گهانَجستیزداز نا
پروازیبهبیرونرانداشت بالههایشزوِر

میزداوتاانتهاتاپایجان هرچهپرپر
دلدریاییخودمیگذاشت پابر بیشتر

کافتادآهستهحبابآرزوش رویخا
چید افکار پولکشراموجهایقرمز

کرد گیرابخش تویتنهاییشهیدی/وا/ن/
چشمبستوبالههایشرادرونپیلهدید
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مهدی خدابخش

ایندارالمجانیناست شبدر هر از دلموحشیتر
کهغمگیناست اینشبها بهآتشمیکشدمنرادر

کردمبهجایتتویاینتختم ُمصیبترابغل
کهمنبدبخِتبدبختم میگوید کسیانگار

کابوِسبیداری این ندیدمرّدپایترادر
اینشبهایبیماری نمیبینیمراحتیدر

میدیدمشمالیمیشداشعارم! راهربار تو
چشمخودکارم کهمیباریداشکمدائمًااز

چشممهواییخیسوبارانیست؟ لحظهدر چراهر
زندانمبهشدتسختوسیمانیست؟ چرادیواِر

میگیرد روز سکوتیبیصدادارددلم...هر
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میمیرد ُپرسوزمدلمباسوز اینپاییِز در

تمامیفصولمرازمستانمیکنیآخر
! زمهریرتعشِقجادوگر ومنیخمیزنمدر

چشماِناللمهمنخواندیبغِضخیسمرا از تو
گیسمرا کهپوشاندهست ندیدیبرِفغمهارا

بندتهرانم ...ومندر سیارهایدیگر در تو
وزندانم اینزنجیر کنلطفًااز مراآزاد

بنِدآنزنداِنچشمانت کناز مراآزاد
بهدستوریوتدبیری،بهُحکمتیابهفرمانت

بمیردتویاشعارش اینشاعر بروبگذار
ابیاِتخونبارش کهخونمیبارداز همینشعری

میگردیولیمنرانمیبینی روزیباز تو
پایینی قبِر مادرم...در کناِر کهخوابیدم

به»حافظ«تویرؤیایم تفألمیزندمادر
گمانمخواجهمیترسدبگویدفاِلفردایم!

اوباقی...َاالیاأیهاالساقی ُعمِر نمانداز
فناشدپایعشقشاو،همینامشب...ُهوالباقی
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کما خالص

آفتابینیست
گردنمیزنند کهابرهارا روزی

میزنند ،دار وستارههاراباروسریتو
کوچمیکنند! گرسنه پرندگان،

داستانمثلهمیشهتلخمیشود
پنجرهاشکمیریزدو

ماه قفسحبسمیشوددر
هواآرزومیکندآدمرا

بهقلههاخیرهشدهاندخوابهایمان
اینغربتودلتنگیمیمیریم در

سیاهیدلتنگسیاهیست
گشودهشدیم ماپشتبهجهان

کردهاند! پیشبینیهاهمیشهاشتباه
بایدبرویموقتیصدایماننمیکنند
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شاهین خلیلی

موهایمستتو
کهروتنمنه

انگیزهایواسه
گفتنه ترانه

لبخندبیدلیل
ایعاشقاصیل
لبهایسرختو

گردنه تیغیرو

میبوسم آرایشغلیظتو
میبوسم اونچشمایعزیزتو

ناجیشعرهاینیمهجونم!
میبوسم قلبترانهخیزتو

آرومبیقرار
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ایپلهیفرار
چوبههایدار از
بامنرفیقباش

کهمیزنی زخم
خیلیعمیقباش
خیلیعمیقباش
خیلیعمیقباش

میبوسم آرایشغلیظتو
میبوسم اونچشمایعزیزتو

ناجیشعرهاینیمهجونم!
میبوسم قلبترانهخیزتو
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بیتا درخش

همهیشبدوباره
مالفهراجمعمیکنم

پرتمیکنم
چنگمیزنم

وحواسمبهپردهیپنجرههست
حواسمهست

بهجوانگیهایم
هالهینارسیستیات کهدر  بهتو

بهدردممیآوری

تمامشب
موهایمراخداییچنگزد

منمانندمریم
کسیراحاملهنبودم

وقتشاست دیگر
بایدجیغبزنم
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کهبودیفروببلعم  راهمانطور وتو

آنجایی تو
جرئتهجومنداری

بهدنبالسیگارتمیگردی
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بیتا درخش

خونحلمیکنی قرصهارادر
بعدبابوسهایمقدس

حلقمتفمیکنی آنهارادر
کهتلویزیوناست وساقی

میگوید آزادِیدوروزه،شعر از
وانگشتاِنمیمونهارامیشمارد

میکنم رگبار وداعرابهتو
خواب از یکهمآغوشِیپر در

کهنکردهایم گریههایی وصدایناامیدیو
میکند کر گوشخدارا

مرابهوانببر
آب،آنعشِقفقیرانهرا کندر وخفه

تماِمخاطرات،سوسکهاییمیشوند
حمامبهجنازهامزلزدهاند کهدر

کهبویخودکشیمیدهد بهسکسی تو
میکنی فکر

زدنخودت وبهدار
باموهایم
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مهدی دریاب
»پسری که گذشته اش را فراموش کرد«

تردید گمشدهدر روزهای از
تبعید بستههایخالِیدر از

شیشههایپرشدهیمشروب از
کهتمدید↓ گریههایهرشبه  از

هیمیشوند،هیچنمیپرسی؟

قلبمان:شکستهوبیمرهم از
غم زندگیم:غرقشدهدر از

آرمانمان:بهفنارفته از
کمکم↓ کهذرهذره،یکبهیکو

کممیشوند،هیچنمیپرسی؟

کافههایدنجودوتاالته  از
کهُخب...پاته کفشهایخسته  از
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کهتووموهاته دستهایمن از
کههیماِت↓ چشمهایبسته از

تصویرتند،هیچنمیپرسی؟

مرزهایفاصلهودوری از
مجبوری سِر خندههایاز از

»غادةالثمان«و»براتیگان« از
حاِلخوِبمسخرهیصوری↓ از

کهبامناست،هیچنمیپرسی؟

بیستوهفتساِلمداومدرد از
کرد گوشهنشینم که غربتی از

... مرز کهدر گمشده کتاِب آن از
کهازتاینمرد↓ تنهانشانهای
زندگیشداشت،نمیپرسی؟ در

است نفسگیر هوایشهر دیگر
است مندستهامبستهبهزنجیر
است ماندهایوزماندیر دور تو

وچشمهایبستهیمنخیرهست↓
خالیست از کهپر بهصفحهیَچتی
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مهدی دریاب

اینپنجرهمیخوادبیادبیرون بامناز یهدختر
مثمنتووتوهمباخودشمیخندهتویخون

کرده روشیشهقربونی میگنپیغمبره،دوتاپسرهاشو
میگنِفکمیکنهلیلیهومعشوقهیمجنون

کرده کردههرکیباهاشزندگی میگندیوونه
که! میگنزننیست

تنهایتنهاییخودشَمرده!

کرده  خونهفرار میگندخترفراریبودهاز
کوچهشونسرده کلمردایجهانو میگنبا

میده میرهتووخیابونوشعار روز میگنهر
میده کًالهمیشهبویصابونوسیگار میگن

میگنشبهاروبیدارهوصبحاهمنمیخوابه
میده شبسرشروتویباِلشهیفشار میگنهر
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مثمنتووتوهمباخودشمیخندهتویخون همیندختر
همینمعشوقهیمجنون

میمونهوخیسه نگاهشتاهمیشهسمتدر
میلیسه رویتنماشکاشو دارهبااشکاز

کهدوَسمدارهیانه نمیدونم
کهبیماره یا

نمیدونهخودشدوَسمدارهیانه
نمیدونه

حاالبعدهمآغوشی
بدونحوصله،بیفکر
سیگاره فقطتووفکِر

کردم روشیشهقربونی واسهفهمیدنشدوتاپسرهامو
مثمجنونشدم،امادیگهباخودشمسردم

کردم  خونهفرار مناز
ولیهیچوقتنفهمیدم

چهجوریدخترادخترفراریمیشنومیرن
میگیرن سراغعشقو

دادم رفتمتووخیابونوشعار روز منمهر
کتکخوردم

زنداندرآوردم از سر
کهمسخرهباشه شاید
ولیَابزوردهاینقصه

مناعدامیشدم
ُمردم!
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حاالبازمدوبارهتووتناسخمنهمونَمردم
اینپنجرهمیخوادبیادبیرون... دوبارهبامناز هموندختر
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سودابه رضابیک
»شب«

کن شلیک
کهشبم بهمن

ستارهبساز

کن شلیک
کهمنم بهشب

پوسِتشبستارهبریزد کهاز

کن شلیک
گیج بهلحظهی
بهسیاهِیمست

بهمن
رگهایآب کهمیپیچمدر

کهسیاهیام
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کن شلیک
کهمنم بهآب

کهخوِنجاریام
بیرنگ

کهتنم
همآمدهیتمامیزخمهام

کن شلیک
کهمنم بهآب

! کهندارمبریز خونی

کن شلیک
کهمنم بهشب

کهتنم
آینههایآب افتادهدر

کهسیاهِیدوچندانم
جاری

رگهایسرزمینتو در

کن شلیک
کهماه

بلرزدرویسینهیآب
روشنی از بساز سینهریز

کهماه،
پارهپارهماه

بپاشد
بهشب
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کهمنم...

کن شلیک
کهشبم بهمن

شبمقدکشیدهروبهرویماه کهدیواِر بهمن

کن شلیک
کهشبم بهمن
... ستارهبساز
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سودابه رضابیک
»من«

جستوجویمن در
تاریکی دستمیکشمبر

وجرئتمیدهم
بهلرزشپاهام

! که:»بشکافیدایجوانهایجسور
اییکهایچسبیدهبههم

راهرا
- -بهناچار

بشکافیدوشکافتهشوید
کهلببهلِبتیغساییدن

جنوناست
خوناست

ابتدایجاریشدن...«
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جستوجویمن در
میشود تکثیر

آجرهایبیشمار تصویِر
کوچک دوآینهی در

حفرهیچشمهام لغزندهدر
وتنمرا

کور دیوارهای
کاهگلی بادستهایخشِن

لمسمیکنند
تنمرا

آماجتیرهایحروف
چونصفحهایسفیدبهخطبریل...

ومیخوانندم
کهنمیدانند بهخطی

میخوانندم
ابرودرهمکشنده:

اینچنیننبودهایم!« »هرگز
وپرتممیکنند

ک بهشتابیهولنا
فراموشی- از کتر -هولنا

بیابانهایآنسویمغزهایتهیشان در
دریدهاز

گرگها زوزهی

کهندارم باصدایی
فریادمیزنم

میزنم
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میزنمخودمرابهبیداری
کاهگلی ورویآینههای

خون
نوشتهاست:»زندگی!«

کهنمیدانم- نوشتهاست:»زندگی«-بهخطی
وخاموش

مدفنیتاریک در
منرا

زوزهمیکشم...
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سودابه رضابیک
»آوات«

میکردم.در گموگور رامیفرستادمپیشمادرموخودمرا بایدمیرفتم.همانشببایدتو
کهقاب راطوریبست کرد.در کرد،هویبرفپیچیدتویخانه.بانگاهشلهم  کهباز را
میانمادوتاتنهالبخندتوی کهتو کجشد.همانعکس لرزیدو زهواردررفتهیعکِستو
گرفتم،سبیلشرا کهعکاسیرفتیم.چادرمرابهدندان عکسراساختهبودی.تنهاباریبود
گرفت،یکیخواباند گند کوچکبوی کردیوعکاسی تابدادووقتیتوخودتراخراب
سرمنیفتدو از کهچادر کشتمتاجوری گریه.خودمرا  کهریسهرفتیاز پسسرت،جوری
راخنداند.منهم رابخندانم.نشد.آقایعکاستو دندانممعلومنشودوصدامدرنیاید،تو
باباتباپشتدستخواباندتویدهنمودو خندیدم.عکاسدندانهامرادید.همانروز
و کجکجنگاهممیکرد.صدایقفلدر  ،رویدیوار آنروز تایشانشکست.وحاالتنهایادگار
گفتبچه تویعکسقاطیشدهبود.تلفنزدمبهدایکه. فحشهاشباصدایخندهیتو
کجابرود؟میخواهی کردی.یکزنفراریبایکبچه گفتبیآبرومان راازتمیگیرد.
گم میروی،بیبچه!بعدباوکهآمدپایتلفنوحرفهاشتویفحشها گر برویهرزگی؟ا
کشید.یکبوق گفت.بعدتلفنجیغ گوشی،نفهمیدمچه کوبیدن شدوتاشنیدنصدای
بودویکخطصاِف کهبهموصل کهدستگاهمیداد.همان آخرینصدایی ممتدمثل
گریهمیکردند. میخندیدیودایکهوباوکهوحتیبابات طوالنیرویزندگیممیکشیدوتو
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کشیدم را کردموبوینفت راشکستم.خونچکید.بهبخارینگاه شیشهیمشبکدر
اینمیرفتم.امانرفتم.دوستتداشتم.بدونتو وقتشنبود.بایدقبلاز تویدماغم.دیگر
کهلگدزدیبهشکممدلممیخواستلگدبزنمبهتمام روزی نمیشد.میفهمیبچه؟از
تنش بار کههمانموقعهمبچهبودم.وقتیزیر .زدم.حتیبهخودم.خودم تو دنیابهخاطر
، کوچکتو میکردمبهتننرمت،بهبینی کتویخانهمیپیچید،فکر میلرزیدموبویتریا
کهآواِتمن کهشکلتنهاعروسکمبودی.منفقطمیخواستمبروم.خودموخودت  بهتو
کهدارمبه کهچشمهاتسیاهبودمثلچشمهایباباتومثلزندگیمن.اماحاال بودی.

کهنمیشود. میکنم،دلممیخواهدبرگردم.میدانی جهنِمچشمهاتفکر
کهازشترسیدم.تقصیر گرفتوآوردتویاینخانه،نفهمیدمچهشد وقتیباباتدستمرا
کهدایکهنمیکشید.بلدنبودمتو  منبود.منبلدنبودمبرایزخمهامجیغنکشم.همانطور
نکنمووحشتنکنم.خیلیچیزهارابلدنبودم. راجایخودموخودمراجایدایکهتصور
کهحاالباآنچشمهاتبرایمجهنمساختهای؟! زندگی مثلبهموقعرفتن.توچهمیدانیاز
میشد.دستمیکشیدروی دستمیکشیدرویتنم،چشمهاشپر ندیدیوقتیمردهشور تو
کهمن کبودیها،جایشکستگیدندهام ک،جایفندک، تریا ،جایسیِم جایسیگار
پوسِتآبشدهومچاله کهزیر .رویهمهیاینها تویشکممبخوردبهتو فقطمیترسیدماز
کفمردهشورخانه کهوقتیمنرابردند،نشست کشید.دیدم سوختنمپنهانبود،دست از
کههیچوقتندید. کهنمیتوانستببیند.مثلباوکه، کرد.تازهزخمهایبیشتریبود گریه و
بادستهای کهخودشرابهندیدنزد.مثلخوِدبابات.فقطتودیدی.فقطتو مثلدایکه،
لرزید. لبهات و اشکهام روی کشیدی دست بودند، سینههام دنبال که کوچکت
کنیم.  فرار نگذاشت که دیدی اماخب، میدیدم. اینجوری را  تو که میمردم من  مگر
شویم.مننمیخواستمزندگیجهنمباشد.اماشد.میخواستمبا گموگور نگذاشتبرویم
گریهاتانداخت،وقتیبه همبرویم.امابویتنت،بویدهانتنگذاشت.وقتیبویبنزین
گمشد،وقتیتویچشمهات رقصمنباشعلههاخندیدیوبعدخندهاتتویترسوبهت
گریهات حیاطمیرفتبهخیابان،وقتیصدای خودشمیچرخیدواز یکتکهجهنمدور

کهبایدمیرفتم... کردم  گممیشد،فکر آتشوجیغهایازنفسافتادهام ِر
ُ
رگ

ُ
گ توی

آن داردتویجهنمچشمهاتمیسوزدبچه.آواِتمن!چرااشکهایتو مامانشهناز هنوز
آتِشلعنتیراخاموشنکرد؟…
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سودابه رضابیک

کتوسرده رفتیوخونهسا
هیچکیتووآینهپیدانیست تو جز

کردیخونهرو،حتی  بسکهپر
دیگهواسهخوِدمنمجانیست

کههمآغوشم  باخیاِلتو
نفسمروشرابمیگیره

میخورم مستمیشم،تلوتلو
حتیساعتروخوابمیگیره

خونهمیزنمبیرون امشباز
پامیشماماِهیزمینمیخورم

خیلیآهستهرامیرمبسکه
یهبغِضهزارسالهُپرم از

میبره خاطراتتدارهمنو
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شهرودارمواسهتقدممیزنم
کافهها،خیابونا... کوچهها،

بوسهتمیپیچهتوودهنم عطِر

کوچهتونمیشم وقتینزدیک
پابهپاییهسایهرامیری

دستت؟! گرفتیتو  کیو دست
کجامیری؟ اونغریبهس!باهاش

میبرهوحرفبهحرف اسمتو
مثلنبضدارهمیزنهتووسرم

زانوهامخالیمیشه،جامیخورم
کجاببرم؟  اینهمهحسرتو

کهمیام،میبینم بهخودم
کرده  چراغپر کوچهتونو

هوامیگیرهاماباروننیست
کرده  کالغُپر  آسمونو
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سودابه رضابیک

عشق
یهاتفاِقسادهس

یهحرِفراسمیوِناینهمهدروغه
عشق

ادامهمیده
کهسرششلوغه کارمنِدخسته مثِلیه

عشق
کشیدن سادهس،مِثنفس

کشیدن سخته،مِثنقشهیآزادیروتووقفس
عشق

شکستِندرایبستهس
قواعِدشکستهس از ُپر

عشق
وایسادنهبااینکهمیترسیبیفتی

کهمیفهمه،بااینکهنگفتی حرفیه
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عشق
دلیِلبودنه

عشق
شبیِهیهزنه

کردهموهاشو کهوا یهزن
گرفته راحت دسِتشبو

کهآرومه،ولیخب یهزن
گرفته... ازت آرامشو

عشق
آغوشوبوسهبعِدیهدعوایسخته

مالفهیسفیِدآمادهروتخته

عشق
کهبودنتعذابه جداییه،وقتی

بودنهبایادش،وقتیخوابه بیدار

عشق
آتیشه،میسوزوندتامانمیبازی
کوتاهباشه،قدیهبوسه  گر حتیا

عشق
کهقشنگمیسازی کوتاهه یهلحظهی

کهتازندهای،نمیپوسه باخاطراتی

عشق
یهاتفاِقسادهس

یهحرِفراسمیوِناینهمهدروغه...
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سودابه رضابیک

کلتتوودستایعشق
تیغتوودستایمرگ

تویرگامخوننیست

شکوفههایتنم
توورختخواِبتگرگ

زندگیآسوننیست

واژهبهواژهمسکوت
بغضخفهممیکنه
کن! پاره خرخرهمو

تنبهتنآوارهام
بیوطنمشببهشب
کن چاره خستگیمو
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صورِتغمگینمو
تووتِبفندکببین
باش مثِلیهسیگار

منبسوز از گرمشو
کنو  َبر از اسممو
باش تکرار ُدوِر رو

صبحشدهلعنتی!
کجاست؟ عشقزپامم

میخوامبهخوابمبیای

بغِضسیاِهشبی
میخوامبراتماهشم

بایدبتابم،بیای...
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ابوالفضل رنجبر

عکسترا
کردمرویمالفهام چاپ

شببامنبهخواببروی تاهر

مالفهایباطرحدریا
روز کههر

تختمراخیسمیکرد
گوشهامان  واز

ماهیو
موجهایمردهبیرونمیریخت

گفتی
بیارم برایتسیگار

کنزنی تابیخودیمسوا
کهمادرم

دریا
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گوشهیتختمرابرداشتو وصدفهای
را داردتو

باماشینلباسشوییمیشوید

چنگزدیبهدر
کردبهلوال  گیر کهبالههات

آمدمبالههاترابگیرم
رابگیرم آمدمتمامبودنهایباتو

کهپولکهات
خوردی مالفهُسر بودودر لیز

میانهیسبِدرخت از و
تکه...تکه...

پولکهات
ولحظه...هات...

کاشیهایآشپزخانهو میریختروی
روزنهیماشینلباسشویی از

خندههاتبیرونمیزد

حتیخندهاتهم
بودوتو لیز

پشتشیشه از
باآنهمهخون

چنگمیزدیبهمن

اتفاقبودمو درونهزار کهاز
تماملحظههام

زخمیشدهبودهبود
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ابوالفضل رنجبر
»برای بکتاش«

هم حتینور
پشتمیلههازندانیبود

اما تو
قلهیآلپ مثلوایکینگایستادهبر

میزدی شیپور

گوزنها و
پشتشاخههایقالی از

بیرونآمدندو
هیچتفنگیرویدیوار از

نمیترسیدند

چراغقرمزها از
خیابانها
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جنگل
کردندو  وسدهاعبور

حتی
گوزنهایتابلویراهنمایی

آمدند بهحرکتدر



همیشهدیدهبودم
گوزنی

باشاخهایشبزندبهسد
تاآببیاید

یا
ماهیمردهای

خاطراتخونینخیابانیرا
کند  کردنجویآبتکرار گلآلود با

اما تو
شاخهایترا

میساباندیبهدرختانفلزی
تاباشاخهایتیزتریقدمبرداری

کههیچکسنمیدانست
گوزنپیر خشمیک

جنگلیرا
کرد! خواهد بیدار
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ابوالفضل رنجبر

مانکنی آنقدر
کرده  آستینهاتعبور کهخیاباناز
کهخشکشده وسایهیدرختی

یقهاتمیزندبیرونو از
شکوفهمیدهد

ودرواقعاینرا
فقطمنمیدانموتو

کهسورتمهسواریرویآسفالت
شبیهبهراهرفتن چقدر

بود پشتلباسراهراهتو



باخاموششدنآخرینلوستر
پشتشیشهیویترینبیرونآمدو از
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باعجلهبهخانهاشرسید

اتاقرا چراغقرمز
کرد کهروشن

بهخونآلودهبود باراِنپشتشیشهانگار

هرچهرویسایهاش
کهافتادهبودرویدیوار

آبمیریخت
کنمیشد! پا

هرچهآیینهرا
رنگمیزدهنوز

گریههاش صدایهقهق
پشتجیوههامیآمد!

واو
کهمیخواستبمیرد

یادشرفتهبود
کردهاستو گم کجایخانه تیغرا

یادشرفتهبود
کهمرده سالهاست

سرنگرابرداشتو
کودکیاشپیشرفت تااعماق

کهسوزنسرنگشکست
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رابرداشتو چاقو
پوستشرابرید

رگشرابرید
کنارزد گوشتشرا

وسطبرید ودستشرااز
امانمرد!

لبهیپنجره ایستادبر
باماتیکقرمزی

لبهاشمیچکید کهاز

بادستنداشتهاش
میکشیدو سیگار
خوبمیدانست

کهمیکشد سیگاری
خودشرادودمیکند تکههاییاز

خوبمیدانست
پارکبود گر حتیا

آدمهایزیادی
درختها خودشانرازیر

میزدند دار

واو
کهمیخواست

خودشرابیندازدپایین
ا
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ن
د
ا

خ
ت

امانمرد

کهمانکناستو... یادشرفتهبود
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محمد زاهدی

که گنجشکنیمهجانی مثل
عاشقانهنبود اهلآواز

پنجرهی کنار کردم گریه
کهخانهنبود کوچکی کلبهی

کردمولینفهمیدی گریه
دردمندردآبودانهنبود

کهمیشمارمبا غصههارا
چوبخطزدنم↓ رویدیوار

کبودیها آن شب،از از تو از
بدنم هیچرّدینماندهبر

ماندهامدیگر بیتو آنَقَدر
بغلتهمنمیشودوطنم

شب گرممیکندهر خانهرا
کهپشتپنجرهاند اشکهایی
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سمفونیهستند بهترینساز
کهتویحنجرهاند بغضهایی
توخودتچندقرنخاطرهای

مسخرهاند! خاطراتمچقدر

که گنجشکنیمهجانی مثل
کالغخواهدداد دلبهصدها

مژدهیمردنمترسکرا
بهملخهایباغخواهدداد

دوستخوبجغدخواهدشد
خوابشبراطالقخواهدداد

درگیرم بازمستانبیتو
کجاماندی؟ پنجمینفصلمن،

کرده منمهاجرت وطناز
کجاماندی؟ ایبیوطن، آخر
خانهامبیتوجایارواحاست
کجاماندی؟ ترس؛زن! مردماز



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 221

سعید ساالری

کاسهآندستت یک بااوفرومیرفتدر
شامهمدستت گوشتممصرفشوددر تا

کهبرگردیبهبنبستت میماَند بیدار
میرفتی سرگرممیشدباعروسکتاتو

یکطرفقولاستوقانوِنشکستنها در
قصهیشومیبهپایهمنشستنها در

باهیچکسحرفینمیزد؛شوقاوتنها
میرفتی کودکتاتو کارتونهابود  در

کفشپایشرا گرفته او اینزندگیاز
کردهجایشرا گم کهاو یکپازِلدرهم

گریههایشرا  ندیدمقطرهایاز هرگز
میرفتی بودطفلک،تاتو اوباادبتر

سرمشیطانخدامیشد کهدر لعنتبهمن
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منفیهمصدامیشد باافکار اینمغز
منجدامیشد؟! باآزمایشخوناواز
میرفتی شکتاتو پدر کمکمبر میکرد
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سارا سلماسی

اتفاقینیست ببین!شباهتمنباتو
باقینیست گریز بهمنبیاوبماَنم،

کهمیخندم کههمهمههستم،نبین نبین
گریهشدن،دوِشهماتاقینیست برای

کردم سایهایخطا کشهر کشا  مناز
کردم؟ کجارها راچهدیده،ندیده تو
گمشدنم،پشِتسایهروشنها کهبعِد

کردم راصدا گوشهدویده،تو  هزار

شدتجنونهستم دهاِنیخزدهاز
شسَتم کشیدهاز کهاضطراب،لبمرا

مرتبهجنگروانیامدادند هزار
نشکستم کهبیتو کبودی سکوتهای

بیاببین،شبوخونگریههادقمدادند
گوشهیچشماِنعاشقمدادند گلیبه
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تابرهنهشدند تو مرا،از شبانهروِز
بههرزگی،بههراِسدقایقمدادند

کهتوام،سایهاممشخصنیست؟ واینمنم
گفتمواصًالنخواندنم،بسنیست؟  کهشعر

زدندارم کهشاعرمودردپر منی
هرکسنیست کار پرندهبودِنباواژه،

هرچهزخمبردارم گرچهپرپرماز ا
شاعرانبیکارم بهچشممردمماز

کوسهداشت،زادهشدم کهدوتا شبی مناز
زخمیام،هارم بهچشمهمه،مار گر ا

بکشپتویمرا بیاشباهتمن!سر
گلویمرا بیابهشانهیمن،ُتکبزن

بهشاخوبرگَترم،دسِتهماتاقیباش
دوتاپرندهبزن،البهالیمویمرا

،آخرشجنونباشد مراپیادهببر
پامخونباشد ،زیِر بنابهرسِمجگر
چشمهبزن بیابهقطرهیخونم،هزار

سرنگونباشد تو بکشد،در کهماهسر

بیاشباهتمن،انتهایباراناست
گوشهیخیاباناست بریدهیمن، سِر

بلندینامم بهمنبیاوبماندر
گمنامسربهدارانم کوچهی گرچه ا
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فاطمه سلیم پور
»شفا«

که کوچکی  میز روی را سینی میشود. تمام بریده.صبرش را امانش بچه گریهی صدای
دانههای میلرزد. دستهایش بردارد. را بچه تا میشود خم و میگذارد دارد  قرار کنارش
کمیکند ورویشپا سر ،عرقرااز گوشهیچادر درشتعرقرویپیشانیاشمینشینند.با
کند. امتحان  دیگر  رایکبار آغوشمیگیرد.سعیمیکندشانسش  در را بچه ، آخرسر و
کودکجمعشدهاندو چشمهای تمامابرهایجهاندر بیفایدهاست،آرامنمیشود.انگار
بزندامافقط کودکشزار همهباهمدرحالباریدنند.دوستداردهمانجابنشیندوپابهپای

میدهد. چشمهایشرامیبنددودندانهایشرارویهمفشار
،همهبهیکسمتمیروند.سعیمیکندتن کهمثلسیلیویرانگر بهجمعیتنگاهمیکند
چروکیدهاشرابایکدسترویسینهاش دهد.چادر میانجمعیتعبور بیجانشرااز
قاصدکی مثل میدهد.  فشار آغوشش به محکم را بچه دیگرش دست با و میکند جمع
تکانجمعیتبهیکسمت یکجهتبهرقصدرمیآید،باهر وزشباددر کهباهر سبک
چشمهایش میشود،  بیشتر و  بیشتر لحظه  هر سرگیجهاش احساس میشود. داده حرکت
شقیقههایش از را گرفتهاست کهحاالریتمتندتریهم سیاهیمیروند،وصداینبضش
کند. بزندوراهیبهبیرونپیدا کنار میشنود.باشانههاینحیفشسعیمیکندجمعیترا



226 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

بینجمعیتدستوپامیزند،اماحاالمثلیکفاتح طولمیکشدوچقدر نمیداندچقدر
جمعیتمیبیند. ازجنگبرگشته،خودرابیروناز

همآمیخته.حسمیکندهرآنممکن گریهیبچهدر صدایخسخسسینهاشباصدای
پیِشرویشنگاهمیکند؛چیزینمانده. چشمودهانشبیرونبریزد.بهمسیر استمغزشاز
میرسد. درمانگاه به کهشده، جانکندنی هر به و میکشد زمین روی را بیرمقش پاهای

کهمیبیندمیاندازدوچشمهایشرامیبندد. خودشرارویاولینصندلیای
همهجای از مراجعهکنندگان و کارکنان پای وحاالصدای گریهیبچهقطعشده صدای

میکند. گوشمیرسد.دستیتکانشمیدهد.چشمهایشراباز سالنبه
:»خانمحالتونخوبه؟«

-»نه…بچهم.حالبچهمخوبنیست.«
:»دنبالمبیاین.«

میکندوزنرابهداخلاتاقراهنماییمیکند. میزندوآنراباز چندضربهبهدر
:»بفرمایینبشینین.چیشده؟«

گریهمیکنه. داره صبحیهریز بهدادمبرسین…حالبچهمخوبنیست.از -»آقایدکتر
االنمبیحالافتاده...«

کوچکاومیکند. کردنتن بغلشمیگیردوشروعبهمعاینه بچهرااز دکتر
کیه؟« وصورتشخا سر کجابوده؟چرااینقدر :»اینبچه

براش نتونستن که نمیدونمچیداشت متابولیک مریضی یه قبلیم بچهی  دکتر »آقای -
آقا زائرای پای ک خا که گفتن داره… رو مریضی همون هم بچه این حاال بکنن. کاری
کههرازگاهییهپاییهمبهاینبچهبزننبلکهشفاپیدا گذاشتمشجلویراهزائرا شفاس…

کنه!«
سرشرابیندستهایشمیگیردوبعدنفسعمیقیمیکشدوروبهزنمیگوید: دکتر

به دیگهای ضربههای چه  کار این با میدونید کودکآزاریه! نوع یه شما  کار این »خانم
کهبچهیدیگهایبااینشرایطداشتین،پسبایدبدونیدچقدر بچهواردمیکنید؟شما
گرمازدهشد،هقندشهمافتاده…براش اینکه مراقبتهایویژهایالزمه…اینبچهعالوهبر

کنید.« دارومینویسمایننسخهروسریعتهیه
سالن در داروها گرفتن برای خارجمیشود. دکتر اتاق  از  و دستمیگیرد در را زننسخه
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زنمیپرسد: کهسالنراتیمیکشد،از مینشیند.مردی انتظار
»بچهتمریضه؟«

دستدادم،همینیکیبراممونده...« -»آرهقبلیرواز
گهبودهمونقبلیخوبمیشد. دستایندکتراساختهنیست.ا کاریاز منمیشنوی :»از

خوبشد؟«
کنم؟«  -»خوبنشد،ولیمیگیچیکار

کنه؟« کهشفاپیدا :»چرانمیبریشپابوسامام
راهشون…ولیخوبنشد…« گذاشتمسر کپایزائراشفاس،بچهرو گفتنخا «-

نمیشه، اصل مث هیچچی اصل! پیش میرن دارن فرعن که اونا امام، زائرای »قربون :
میشه؟«

-»نه،نمیشه.«
کاری.حتمًاخوبمیشه.شکنکن.« پیشاصل ببر :»پسبردار

از چندلحظهنسخهرارویصندلیمیگذارد،بلندمیشودو فرومیرود.بعداز زنبهفکر
درمانگاهبیرونمیرود.

،همهبهیکسمتمیروند.سعیمیکندتن کهمثلسیلیویرانگر بهجمعیتنگاهمیکند
چروکیدهاشرابایکدسترویسینهجمع بیجانشرامیانانبوهآدمهاجابدهد.چادر

،بچهرامحکمبهآغوششمیچسباند. میکندوبادستدیگر
تا است  آسانتر کردن حرکت جمعیت با همجهت میاندازد. جمعیت میان را خودش

خالفآن.
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عرفانه شمسی

پنجرهپیدانمیکنی کنار خودرا
برایمنغزلیوانمیکنی دیگر

بالشم منپارهبغِضلهشدهایزیر
خودتجانمیکنی کنار اشکمرا

اینجاتمامپنجرههاضجهمیزنند
سکوت،تماشانمیکنی چیزیبهجز

تابوتمندرونشبانگاهچشمتوست
ستارهیشیدانمیکنی از شبراپر

سرمایمردهخانه...نه!خاورمیانهام
ایمن!چراتودستمرا»ها«نمیکنی؟



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 229

عرفانه شمسی

منهستهییکنقشهیجنگم
میآورمجاسوسهایمرا

سایهیثروت باقدرتودر
میدهمافسوسهایمرا پر

باصددسیسهقرضمیگیرم
دنیانبایدداشت کهدر چیزی

محصولچندینقدرتبرتر
کهپسدادننخواهدداشت قرضی

یکمیلیونوخردهایترکش
بمبهاییباهمینمقدار از
کلزمینراصافمیکردند

آوار باقینمیماَندبهجز
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آیاهمین،لطفبزرگینیست؟
اصًالچرارویزمینباشیم؟

کلدورانها  بایدچرادر
کمینباشیم؟  فوارههاییدر
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سمیه شیخی

ارتفاعخودخواهیت شباز هر
بهتِهغمسقوطمیکردم

گوِشخوشبختی میزدیتوی
منولیهیسکوتمیکردم!

گوشدنیایم میزدیتوی
گیجبودممیانیکبرزخ

من،خودمراتماممیکردم
گذرگاهتختتامطبخ!  در

آشپزخانه صبحتاشبدر
کبابمیکردم لحظههارا
منبرایتصاحبقلبت
داشتمانقالبمیکردم!
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میسپردمتمامجانمرا
وتخت،وقتخودسوزی بهتو

باشم تازِنایدهآِلتو
یکزِنسربهراهامروزی!

ردعطریغریبهمیپیچید
سرموقتعشقبازیها در

نفستبویتنداوراداشت
کتکمیزدیغرورمرا! هی

اجاقمیجوشید اشکمنبر
میرفت اجاقسر منبر صبر
کهعشقبرگردد ، در چشمبر
میرفت! در انتظار جانماز

تَرکهایسقفامیدم از
تویاینخانهبرفمیبارید

انگشتشوقیخمیزد سِر
اینبرف،عشقمیخشکید! زیر

ردماتیکجیغپیدابود
لبزخمهایپنهانم بر

کتکخورده قدصدهازِن
دردشدابتدایعصیانم!

بیصداسایههایبیداری
منقیاممیکردند سِر در
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نبردحقیقتوانکار در
هیمراقتلعاممیکردند!

زندگیباتمامابعادش
من ذرهذرهتمامشددر

سنگیناست رویدوشتچقدر
آرزوهایمردهیاینزن؟

کوچکتبودم گروگان من
ویرانی تابفهمیچقدر

تاآخر کهرفتم،ولیتو من
تویایناتفاقمیمانی!
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فرشاد صحرایی

...ولی جابز دادهاند.سیبآدم،سیبنیوتون،سیباستیو میگویندسهسیبدنیاراتغییر
گالبیمثلمنتوانسته/خواهدتوانست/میتوانستدنیارا تا.چونیک منمیگویمچهار

نجاتبدهد.
که...موبایلمزنگ بود سبز یکمار میکردم.تصویر کار داشتمرویطراحیبافتجدیدم

دارد؟ خورد.اسممحمدرویصفحهمیدرخشد.یعنیاینوقتشبچهکار
:»سالمنگینخوبی؟«

-»سالمقربونتمنخوبم.توخوبی؟«
کردم.« :»فدات.میگمپیداش

-»چیو؟«
کهبهش گفتمیهخونهیقدیمیطرفایِهَرویهست کافهبهت  :»یادتنیسدوماهپیشتو
کردیو همخیلیحال میگنخونهیشیطانیاخونهیآدموحوایایههمچینچیزی؟تو

کن.منماالنزنگزدم.« کردیخبرم پیدا گهآدرسشو گفتیا
که میآورم.امشبحوصلهنداشتم،دلممیخواستطراحیامراادامهبدهم کمکمبهخاطر
آینهنگاهیبهخودم کتانپوشیدم.در خونهتونم.«یکهودیهرمسبااورکت گفت»دمدر
بیخوابیزردشدهبودندوموهامشبیهبه انداختم.صورتمداغونبود،چشمهایسبزماز

موهایجادوگرهابود.
کردموبهطرفماشینش کالهمراسرم شد. سرمامورمور گذاشتم،تنماز همینکهپایمرابیرون
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وادکلن کردمونشستم.ماشینشبویسیگار  راباز شیشهاشراپوشاندهبود.در رفتم.بخار
گفت: شدهبودند.لبخندپهنیزدو کهدیدمشریشهایشبلندتر آخرینباری میداد.از
تازه کودکانفلسطینیبود،خبر  کشتار تازه ؟خبر ؟«راستمیگفت؛واقعًاچهخبر »چهخبر
تازهشورش کابلبود،خبر  در تازهانفجار افتقیمتبشکههاینفتدریایبرنتبود،خبر

پاریسبود. در
بودمداشتمیهچیزیمیکشیدم.« :»هیچچیبیکار

-»چیمیکشیدی؟«
گفتم:»حدسبزن.« گرفتمو دستمرارویدریچهیبخاری

؟« گفت:»یهمار ماشینرابهحرکتدرآوردو
یهنابغهای.« -»آفرینتو

میکشی؟« :»نهخداییچراهمیشهمار
کنار مامانماینا بود. االن  از  مرطوبتر و  سردتر هوا  عصر رفتیمجنگل. بودم بچه »وقتی -
ماشیننشستهبودن،منداشتمروتنهییهدرختخطمینداختم.صدایخشخشیرو
کردم.یهجوراییاحساس بیروناومد.نترسیدم،فقطنگاهش یهمار الیعلفهاشنیدم.یهو

کهازممیخواددنبالشبرم.منمدنبالشرفتم.« کردم
:»خببعدشچیشد؟«

-»دیگههیچچییادمنمیاد.فقطیهصفحهیسیاه.وقتیبامامانوبابامراجعبهاونروز
حرفمیزنممیگناصنتاحاالجنگلنرفتیم.«

:»شایدوقتیبچهبودییهفیلمدیدیوصحنههاشباخاطراتواقعیاتقاطیشدهن.«
نمیاره،آخرین میاره،اونخاطرهروبهخاطر -»یهجاخوندهموقتیآدمیهخاطرهروبهخاطر

میاره.« آوردهروبهخاطر کهاونخاطرهروبهخاطر باری
:»مطمئنیخیاالتینشدهبودی؟«

اینکهاالندیروزهیاامروزهشرط باهامسر گهاالنیهنفر هیچچیمطمئننیستم.ا -»مناز
چیز دو  از ولی امروزه.  امروز که نیستم مطمئن چون ببندم شرط باهاش نمیتونم ببنده،
گهتاپنجثانیهیدیگهفرمونو رودیدم.دوماینکه...ا ،اونمار مطمئنم.اولاینکهمناونروز

زندگیبعدیمونتبدیلبهپونهمیشیم.« سمتراستنپیچونی،جفتمونتو
روبهرویی... ماشین باال... چراغ  نور میگیرد. جاده به رو من  از را نگاهش محمد گهان نا
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سایباندستم...صدایچرخ...
فقطیکثانیهماندهبود.

چی،ولی رونمیدونم،پونه،نعنایاهر چشمهایمحمدبرقمیزند،هیجانزدهمیگوید:»تو
گهمیشدم.« زندگیبعدیتبدیلبه جنبیدهبودمتو گهدیر ا

گهی.« همیناالنهم لبخندمیزنم:»عزیزم،تو
-»جوابهممثطراحیهاتتکراریه.«

شده.دکترهابهجایحدسزدنعکسمیگیرن،وبیمارها :»االنزندگیواسههمهآسونتر
شده.دسترویهر کشیدنمسکنمیزننولیاوضاعبرایهنرمنداسختتر بهجایدرد

کرده.« دیگهازشاستفاده ایدهایبذاریقبًالیهنفر
چهمعناییداره؟« کنی.بافتنمار دیگهروطراحی یهجونور بار میتونیهر -»بهجایمار

میزنی ک مسوا میری و میشی پا صبح تو باشه. داشته معنایی چیزی  هر نیس  »قرار :
معناییداره؟«

کهبهبهداشتماهمیتمیدم.« -»آرهمعنیشاینه
:»همیناهمیتدادنهچهمعناییداره؟«

کهمعناییداره.« -»معناشاینه
:»اینمشکلمنه.«

توضیحبدی؟« -»میتونیبیشتر
سالیهفیلمجدیدبایهفرمولتکراریموفق کههر فرهادی کیهنرمندتره،اصغر :»بهنظرت

جدیدبره؟« پروژهسراغیهژانر کهسعیمیکردتویهر کوبریک رومیسازهیا
گه فرهادیبودنشدوسدارن،ا فرهادیروبرایاصغر میفهمم.ولیمردماصغر -»منظورتو

رومیساخت؟« کیبهجاشفیلمهایاصغرفرهادیطور کمدیمیساخت، میرفت
میرفت جدید ژانر یه سراغ فیلم  هر توی کوبریک اینکه با ببین دیوونه. نفهمیدی »نه :
کوبریکه.میدونی؟مثًالهمونتکنیک  کار ولیمخاطببادیدنشمیتونستحدسبزنه

کاراش.« تکنقطهایدوربینوتمفلسفی پرسپکتیو
ببافی؟« عمرتمیخوایمار -»خباالنتاآخر

جدیدرومیبافم.« یهمار :»آرهولیهربار
؟« دکترییابیمار -»حاالتو
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:»چی؟«
گفتیدکترا...« -»همینچنددقیقهپیش

کنه.« درمون کهمیخواددردخودشو :»آهان.اممممم...یهدکترم
آنطرفخیاباناشارهمیکندومیگوید: ماشینرامتوقفمیکند.بهساختمانسفیدیدر

»همینه.«
تا دو بلندش دروازهی باالیی گوشهی  در ویکتوریایی. معماری با سهطبقه ساختمانی
دو یا هستند بچه تا دو مجسمهی زد. نمیشودحدس نما این  از میشود. دیده مجسمه
طبقهیباالیینشستهاست. ببینم.دودهیسیاهیرویدیوار تافرشته؟نمیتوانمدرست
را خانه این  گر ا شاید است. نکرده تعمیرش کسی و سوخته پیش سالها طبقه آن  انگار
فیلمهایتیمبرتونمیدیدم،توجهمراجلبنمیکرد.ولیاینجاوسطاینهمه یکیاز در
کبرجوجهبود؛دوستداشتی ا منویغذاخوری اروپاییدر ساختمانمعمولی،مثلاسمی

گرانتمامشود. سفارشبدهی،ولیمیترسیدیبرایت
کنجکاوموهممیترسم. حسعجیبیدارم.همهیجاندارموهم

کسیتوشزندگیمیکنه؟« :»بهنظرت
باشیطنتمیگوید:»میتونیمبفهمیم.«

گندگیحتمًادوربینهمداره.یههفتهپیشمامانمیهَپک -»چیمیگی؟ساختمونیبهاین
خونهیمردمباالرفتم...« در گهبفهمهاز کرد،حاالا لروتوجیبمپیدا

ُ
گ

گفتهمیخوایمباالبریم؟« کی «:
-»پسچی؟«

بزنیم.« :»میتونیمپایین...نهمیگم،میتونیمدر
بزنیمبگیمسالمخونهتونخیلیخفنهخواستیمببینیمچه بزنیم؟!ساعت3شبدر -»در

اسکلهاییاینجازندگیمیکنن؟«
بزنیمبگیمتوپمونافتادهتوحیاط...« :»میتونیمدر

همدیدیش؟« گهانحرفشراقطعمیکنم:»تو نا
سرماست،شایدهمدلیلدیگریدارد. صدایممیلرزد،شایدبهخاطر

-»چیو؟«
یهچیزیپیشاونپنجرهیباالییبود.« ...انگار :»نمیدونم.انگار
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-»پشتشیاپیشش؟«
:»نمیدونم،نمیدونم.«

گربهسبابا.« اشارهمیکند:» گربهیسیاهرویدیوار به
-»منمیترسم.حسخوبیندارم.«

دستمرامیگیردوباچشمهاییسیاهشخیرهنگاهممیکند:»نترسمنپیشتم.«
میشود. کمتر گرمایدستهایشترسم کردن باحس

:»بیابریمیهنگاهبندازیم.«
بهطرز منطقه این میکند. نفوذ اورکتم البهالی  در دوباره سرما میشویم. پیاده ماشین  از
میکنند، کناریعبور خیابانهای کهاز ماشینهایی صدایموتور کتاست.غیر عجیبیسا
آپارتمانهایمحلهروشناست.احتماًالآپارتمانها صداییشنیدهنمیشود.چراغچندتااز
دارد. آنجاحضور کسیدر که کنند کردنچراغهاخواستهاندوانمود خالیهستند.باروشن
یکی کهزیر کهبهصورتنامنظمقطعووصلمیشود،بهنوشتهای چراغبرقی تیر محمدزیر

کیشدهخیرهشدهاست. مجسمههاحکا از
»حقالشکفیهصحیح

إناألعلیمناألسفلواألسفلمناألعلی
واحد« کلهامنواحدبتدبیر کانتاألشیاء کما عملالعجائبمنواحد

:»اینیعنیچیمحمد؟«
-»بابامعرببودهیامامانم؟«

:»لوس.«
کنممعنیشاینه:مندارمحقیقترومیگموالغیر گوگلترنسلیتنوشتمش.فک  -»االنتو

کهپایینهباالست کهباالست،پایینهوهرچی هرچیزی
کنه.« کنهمیتونهیکتایابدیرودرک درک کهاینو کسی

:»یعنیچی؟«
کهمعناییداره.« -»معنیشاینه

مهندسیچیزیشدهبودی.« مثحرفامیادمیگرفتیاالندکتر :»درساتو
»بازه. آراممیگوید:  و برمیگرداند را گرفتهاست،سرش دست در را دروازه میلهی محمد

بریمتو؟«
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یاومیگویم:»بریم.« دلمرامیزنمبهدر
آرامپابهحیاطمیگذاریم.موزاییکهاپوشیده میشود. خفیفیباز باصدایجیرجیر در
پارکینگپارکشدهاست.چندیندرخت کثیفزیر کندویکماشینقدیمی گردوخا  از
گلخانهبوده، میرسدباغیاباغچهیا کهبهنظر فضایی گیاهدر گلدانو گلو وپیچکو
میرویم،  جلوتر آرامآرام است. زده زل ما به باغچه  در میکنمچیزی خشکیدهاند.حس
با محکم چوبی  در یک میرسیم. ساختمان  در به است. باغچه به حواسم زیرچشمی
طرحهاییبهشکلماهوستاره.هیچچیزینمیگویم،فقطمحمدرادنبالمیکنم.نگاهم
رامیچرخاند.تاریک تکانمیدهم.دستگیرهیدر میکند.چشمهایشبرقمیزنند.سر
جیبدرمیآورم میرویم.موبایلمرااز تاریکاست.هیچچیزینمیبینیم.چندقدمجلوتر
ساختمانمیپیچد.محمددستمرامحکممیگیرد. کهصداییدر کنم تاچراغشراروشن
یاشایدهمصدای کردن ُخرد یاصدای راهپله روی رفتن راه بهصدای صداچیزیشبیه
رادر میشود.نفسم ونزدیکتر خراشیدنچیزیاست.تق...چق...تق...پق...نزدیک
کهدر گوشمانمیپیچد.میخواهیمبرگردیم  کردهام.یکهوجییییغبلندیدر سینهحبس
بهتنمسیخمیشود،بهنفسنفسمیافتم.میخواهمداد باصدایبلندیبستهمیشود.مو
موبایلراروبهاطراف نمیآید.بادستپاچگیباالخرهموفقمیشومنور بزنمولیصدایمدر
تاریکیبرقمیزنند.موبایلرابادستهایلرزانمروبه کهدر بگیرم.دوچشمرامیبینم

کتابخانهایقدیمیرامیبینم. کهنهو آنجاثابتنگهمیدارمولیفقطاسبابواثاثیهی
ساختمانمیپیچد.پچپچاول کردهاست.صدایپچپچیدر دستمیخ دستمحمددر

کلماتیراتشخیصمیدهم. کمکم نامفهوماستاما
کتیبه...حیان...یاقوت...« ...الفالسفه... :»هرمس...حجر

موبایلرابهصورتشمیگیرم.رنگپوستشسفید محمددستمرامحکمچنگمیزند.نور
نوار چشمهایش از و میکشد نفس عمیق میکند. نگاهم بزند، پلک اینکه بدون و شده
خونجاریمیشود.صدایشمیزنمولیجوابنمیدهد.چشمهایشطوری باریکیاز
که کنم دستشجدا خودمرانه،درونمرامیبیند.میخواهمدستمرااز کهانگار شدهاند باز
کهناخنهایش گرفته گوشممیزند.طوریمچمرامحکمچنگ گهانسیلیمحکمیبه نا
گوشتمفرورفتهاند.تندتندقدممیزندومنرادنبالخودشمیکشد.التماسشمیکنم  در
راهپلههاباال میزندوخونواشکمیریزد.درحالیکهاز زار ولینمیشنود،فقطدیوانهوار
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رابهطرفممیچرخاند. صورتش اینبار وتقالمیکنم. میزنم زار او میرویممنهمهمراه
بریدهبریدهمیگوید:»همهچی...درست... رامیشنوم. گردنش صدایچرخشمهرههای
میگیردوبهراه .«دوبارهنگاهشراروبهجلو بمیر بهدنیابیا...یکبار میشهنگین...سهبار

رفتنادامهمیدهد.
قیچیو مینشاند.رویمیز واردیکاتاقتاریکمیشویم.منرارویصندلیپشتمیز
تهحلقشمیگوید:»بباف.« کامواوقالبوسوزنهست.محمدباصداییخشکاز کالف

باتمامتوانمسعیمیکنمزبانمرابچرخانم:»چیببافم؟«
یکهوجیغمیزند:»ببااااااف.«

کنمولیتوانی میکند.میخواهمتقال میشود.بادستچپشدهانمراباز تمامتنممورمور
گهانزبانمرامیکشد،قیچیرابرمیداردو تهدلممیخواهمتمامبشود.نا برایمنمانده.از
زبانمراقیچیمیکند.طعمخونراحسنمیکنمچونزبانیندارم.احساسمیکنمخواب
میبینم.احساسمیکنمحقیقتنداردولیوقتیباصدایخشکشمیگوید:»حقالشک
کهتمامعمرمخواببودهامو مشتممیگذارد،میفهمم رادر فیهصحیح«وزبانبریدهام
شدهام.خونهمهجافوارهمیکند.رویلبم،رویدستهایم،رویاورکتم،روی حاالبیدار

کاموا. ،روی میز
کردن ثابت با که گفت »اسحاق میگوید: میآید. پایین طبقههای  از همهمهای صدای

کنی.« ثابت بایدباچرخوندنقالبتحرفشو جاذبهمامیتونیمدنیاروبچرخونیم.تو
کفاتاقورویمنبنزینمیریزد. ، ،رویدیوار محمدرویخودش،رویمیز

پشتدستهایشرارویشانههایممیگذارد. کسیاز
کالفرابرمیدارم. قالبو



میان کاپشنسبزیبهتندارد.بهچیزیدر جنگلبیرونمیآید. غاریدر دختربچهایاز
»نگیییییین... میپیچد: جنگل  در زنانهای و مردانه صدای است. شده خیره علفها

کجایییی؟...دیرهبایدبریم.« نگییییین...
کنارشمیگذرد.  گربهیسیاهیاز

میکند.صداییشنیدهنمیشود. دهانشراباز دختر
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مهرناز صفوی

زنیتنها،نشستهبودوبزکمیکرد درونشعر
،بهعمقفاجعهشکمیکرد زنیانگار درونشعر

بهدستداشتوپکمیزد زنیسیگار درونشعر
کمکمیکرد بهخلقصحنهیدردآلود،دوبارهاشک

گوشهیشعرمبود،همیشهمشتولگدمیخورد همیشه
کبودِیَچکمیکرد بعدقصهنمیدانم،چهبا َو

کردتنخودرا ستارهیغزلمیکشب،برهنه
،مرازمانهفلکمیکرد شبانهدیدمشوانگار

کهوزنغزلهایت گفت،ببین کالمی وزنبدون
منمتلکمیکرد همیشهرویمنافتاده،وبار

کهفهمیدم نهیببود
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بهجایبغِضغزلهایم
بهجایراویغمباید

شعر زنیدر کمیبهفکر
خودمباشم کمیبهفکر
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محمدرضا عبادی صوفلو
»زرورق«

چهلسالبزرگترم از بیشتر
کهپدربزرگمداشتبرایپدرم روزی از

بادستهایبزرگتریننامادرم
ناپدریمیکرد

منبیستسالقبل
رویزرورقهایمادرمباریدم
سرنگمکیدم کهاز باشیری

بینحلقههایدود
تابخوردم

کهنیفتم دعادعا
کهسرنگفرورفتهبود همانجا از

افتادهام
کسیبلندمنکردهاست  هنوز

آخرینتیشهبهریشهیبیستسالهام چهلسالاز
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سرنگمنکردهاست کسیآبدر  دیگر

پدرم
پدربزرگم

شماُمردم از منقبلتر
زندهمیماندید گر کها

رگهایمادرم
تویخودشچرکنمیکرد از

تف فرزندتانعینهو
نمیکرد باالیسرشِسیر از

دارماندازهیمرگقدممیزنم هنوز
اندازهیزندگیممیخوابم

کهشانهبهشانهیسنگقبرتانمیایستم چهلسالاست
نطفهیمنرازرورقها

تویسرنگپاشیدهاندبیرون از
بامرگبرادرم آنقدر دیگر

مرگاست حتیدوستدخترمهمخواهر
میکند کهداردپیکبعدیرابرایسالمتیشماپر
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محمدرضا عبادی صوفلو
»لحظه«

کنارممیرود  کهاز لحظهای هر
استبگیردم قرار انگار

کند دستبندم
کهآمدهامبروم تادوبارهراهیرا

مهمنیست
بروی امروز

یافردا
بمانی هرچقدر

مرگتابنمیآورد
راهمیرسد خودبهخوداز
فراموششدنآساناست

کردهجوانیام  کهپیر کردناست فراموش
برهیاینشعر از و

کبابیلذیذبهدندانشمارسیده
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سردسِتاینبازیمنم
دست کهآخر میخورم دسِتشماُبر ودر

منمیگریزند حتیورقهااز
میمها منمتنفرماز
مصدرم گر حتیا

کلماتدنیابنشیند تمام آخر در
منمرگرامالخودممیدانم

باقیشمالشما
هروقتخستهشدید

بگوییدمرگمراخودمبنویسم
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محمدرضا عبادی صوفلو
A

کهتنهاییرویمیز میکنمهفتهشتماهیمیشد موفقیبود.فکر گرفت؛قرار دستشرا
میکشیدومیرفت.هیچوقتلبخندی کافهمینشستوچندنخسیگار کنجیسمِتچپ
کهمقابلشنشستهبودمیزدرارویصورتشندیدهبودم. درحالصحبتباآقایی کهامروز
سریعتر هرچه و میکرد منقبض کمی تسویهحساب موقع را صورتش ماهیچههای نهایتًا
کهچهمردیمیتواندپوسِتسی میکردم کافهخارجمیشد.همیشهتصور  میتوانست،از
بهمیزشبنشینم کردهبودمنزدیکتر کهسعی آخرینباری کند. رالمس وچندسالهاش
کنم،افتادگِیدوسهسالاخیر درحالمکاشفهیاتمهستمخودمرابازنمایی ومثًالانگار
چشمش گونههاشوچروکزیِر  از گر گرفتهبود.ا هرچیزیچشممرا از پوستدستشبیشتر
کهپوستیاحتماًال رگهایدستششدهبودم جذبخطوطآبِیمایلبهسبِز بگذرم،بیشتر
اشتباهنکنمدویاسهخط گر مچدست،ا سالهمحافظتشانمیکرد.از سیوسهیاچهار
کردهبودواواسطاستخوانپشتدستش،یکبرآمدگی ناموزونبهسمتانگشتهاحرکت
که رادنبالمیکردم؛یکیدورشتهای کردهبود.امیدوارانهاینخطوط لمسکردنیایجاد
بودمتاسرانگشتانش امیدوار متصلمیشدند.هنوز کمکمبهچندرشتهیدیگر دیدهبودم،

کافینبودهتااینجاهاراهمتراشیدهباشند. گلوالی بتوانمخودمرابکشانم.حیف!ظاهرًا
انتهایسالنتعبیهشدهواغلباستفادهایندارد،بهغیر کهیکیدر کافه  هفتمیِز از امروز
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نقطهنظر میتوانست نقاط همهی  از تقریبًا که میانی میزهای  از یکی کنجی، میزهای  از
راهم دختریدرشتاندامتر کردهبود.البتهاینبار کندانتخاب شخصیمثلمنراجلب
جاداده کنجِیمجاور  کهپشتبهمن،دستراستشرارویمیِز برایتماشاترجیحدادم
از خالی هم اینصحنه تماشای ولی بود نرسیده اصلی مرحلهی به  هنوز  مدنظر  میز بود.
کمیهمدرشتشنظرمراجلبمیکرد.خصوصًاوقتی کشیدهو لطفنبود.همیشهانداِم
جانمیشدندومجبور میز دورویهم،زیر پایراستشرارویپایچپشمیانداختوهر

کند. هدایت میشدپایچپشرابهسمتبیرونمیز
اینبار بردارند. پوستشان روی میتوانستند زخمهایجالبی که بود آندستهدخترهایی  از
کند،چند کهچندباریباعثشدهبودسیگارشرابرعکسروشن حواسپرتیاش انگار
قوزک از باالتر کوبیده.تقریبًاسهسانتیمتر قوزکپایچپشرابهجایی از انگشتباالتر
طرف، هر از یکبندانگشتنمیشدو از ضلعشبیشتر کههر پایچپش،بهشکلمثلثی
کوفتگیاش،چشممرامیزد. محیطرنگپسدادهبود،ترکیبقرمزیوسیاهی بهبیروناز
هرچیزیعادتدارد؛مثًالهمیندومین از بهدردهایشبیشتر آدموقتیزخممیخوردانگار
مریضمیشوم، که رامیخاراند.منهموقتهایی کوفتگی هرازگاهیجایهمین که زن
کهعالمتسؤالپایانشداشتهباشد،بگویم:»ببین، جملهای جوابهر استدر همیشهقرار
کهتجربهنکردهباشیمرضیعنیچی، کیه.تاوقتی منمریضمواینواقعًامسئلهیدردنا
کشیدم،میگذارمطرفجملهی اینکهنفسراحتی نمیتونیدربارهشحرفبزنی«وبعداز
کنمدربارهیچی کهعمومًاهمتأسفمیخورندوبا»سعیمیکنمدرک بعدیرابگوید

حرفمیزنی«،ادامهمیدهند.
نشسته  گر ا میگیرد. درد راستم پهلوی میکنم، اینصحنهها مشاهدهی به شروع که  هربار
راسِت راسمت خودم بیشتر باشم، ایستاده  گر ا کمیخمیدهبهراستجلوهمیکنم. باشم،
کشیدهباشمقضیهفرقدارد؛چیزیرابغلمیکنم.اینمسئولیت  دراز گر بدنمخممیکنموا
جهیزیهاشبهمنبخشیدهروی کهمدتهاپیش،نامادریاماز راسالهاستبالشتم خطیر

استتامنسراغشرابگیرم. گوشههایتختولو گرفتهوهمیشههمیکجاهایی دوش
امانه؛ استبگویماجازهمیدهیمبشوند.بعضیها یابهتر بعضیزخمهاخوبمیشوند
احتماًال بشوم خوب  گر ا بهترم. اینطوری بشوم. خوب نباید است. من هویت اینیکی،
کهمیبینم جلویاینوآنرابگیرموبگویمببین!منفالنمرضراداشتم،ولیفعًالهمین
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کفایتمیکند. گرفت،برایمن دستشرا
از  ،رگهایدستشاننمایانتر تاییقبلتر زِنقبلیوچند که شد باز آنجایی  از زخِممن
رادربیاورمو اینیکیبودومنداشتمسعیمیکردمبهجایاینکهبنویسم،اداینقاشها
رابههموصلمیکردم.فاصلهیانگشتانشانچیزیحدودیک نشستهبودماینخطوط
میشدو کدام،یکیدورشتهداشتبهسمتهمانانگشتمحو  هر از بندانگشتبودو
انتهایک  میرفت.در باالتر و رابهسمتمنمیکشاند خودش بیشتر سمِتمخالف، از
توصیفشان افتخار رشتهیبزرگیااغلبدوتامیشدندوادامهپیدامیکردندومندیگر

رانداشتم.
باقی  از  پاها،خردتر میانهیبدنبهسمِت از اولی باقبلیهافرقداشتند. کمی تا ایندو
میگذاشتولبهایشرادور اندامشجلوهمیکردولیهمچنانوقتیآرنجهایشرارویمیز
گوشاطرافیانبرسد،فضایی قفلمیکردتاصدایسوختهشدنممتدسیگارشبه سیگار
ماهیچههای انقباض با داشت سعی و میکرد اشغال را صندلی پشتی عرض  از  بزرگتر
کهچندلحظهپیشقفلشانراباز لبهایش صورتش،تمرکزشراروینحوهیخروجدوداز

کند.  کردهبود،بیشتر
مالقاتشمیکردم،روییکیاز کمیدیرتر  گر کها Aووقتهاییبود اغلبحرکاتشیادآور
کهچشماز کند ترغیب گرفتنشمرابیشتر کام کنجی،درحالتمرینبودتابا همینمیزهای

اجزایصورتشبرندارم.
کمی و کردهبود،سفیدروتر  بهبیرونتجاوز گردمیز محیط کهپایچپشهمچناناز دومی
نوک  از که کفشهایی امتداد تا رانهاش، کشیدهی واستخوانهای بلند قِد بود.  جوانتر
کِف کاشیهایسیاِه انگشتانتاهالِلمتصلکنندهیانگشتانپارامیپوشانند،ُاریبروی

کافهپخششدهبود.



بودم، فشرده راستم پهلوی روی که دستی میکند. خودنمایی ذهنم  در  بیشتر A  تصویر
A ابعادبیشتریاز کرده.اینبار کشدهوجایزخممدوبارهشروعبهخونریزی کمینمنا
کردهاند.بااینکهمدتهاستبهصندلِیهیچمیزیوصلهنمیشوم،یکچشمم احاطهام



250 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

کافهوبادودستم،پهلوی میانی زیرسیگاریمیز کناِر کاشیهاوآنیکیرا راریختهامروی
راستمرامیفشارم.



کیهوتاوقتیمریضنشی،نمیفهمی!اینخونریزی :»میبینی؟مریضیواقعًامسئلهیدردنا
منبرنمیداره.« سر دستاز
کنم!« -»سعیمیکنمدرک
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پویا عباسیان

گندالکلمینشینمپشتماشینم با
امشببروزشمیدهم،یکجوشچرکینم

شدانگار پایمسبز پشتخطتزیر در
کهامشبواقعًا،اینم کن بامنمدارا

ومیکنمهیسکسباسیگار گاز پاروی
کنمانکار تااتفاقاتاخیرترا

عشقمیگویی همبابچهاتاز روزیتو
کهانتهایشقصهیتلخیشدهانگار

تماسمرا داریمراردمیکنی،هیهر
ُکشتیهراسمرا یکجنون، غرقمدچار

کفنپوشیدیورفتی روزیمرازنده،
اینحقتقاصمرا منتو از حاالنگیر

پستت شوهر تنتاز کبودیبر رد
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دستت؟ اینقرعهینحسچهبودافتاددر
تاانتهایاینخیابانتاتهمستی

کویبنبستت گممیکنمخودرادرون
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احمد عزیززاده

منآخرینجاماندهیعشقم
کهدارهمنقرضمیشه نسلی

شب کابوسششدههر که نسلی
ساقههایبیریشه تصویر

صبرم منآخرینجاماندهاز
دود نسلتنفستویابر
خطفقر نسلیمقاومزیر

کمبود  میشداز نفسپر باهر

کهزندهستویدستمرگ نسلی
میمیره تووزندگیشهربار

بجنبونه جنگوموشکسر از
تویسقوطشاوجمیگیره

بیتکرار تکرار تاریخدر
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تقویمباروزایبیروزن
خودسوزی فکر خورشیدمندر

تاریکیروشن فانوستو

کهلبخندش نسلی
بویجنونمیده
نونیتوودستاشه

کهطعمخونمیده

شبتوواینخونه هر
میشه دلتنگتر

تووایندنیا روز هر
غصهجونمیده از

نسلپرندههایبیپرواز
بیآسمونتوودستهایباد

خاموشیامواجبیساحل
حسرتامیدیکفریاد در

پروانههابابالهایخشک
بغضحبسپیلههایپوچ در

تقدیر بستر خوابیعمیقدر
کوچ  مسیر جاماندههاییدر

دنیایاونبیپنجرهبازه
نرده دخیلهپشتهر انگار

دستنوازشهایپیدرپی
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آزادولیزیردستیکبرده
تووبیداریخوابیده انقدر

استرستووخواببیداره از
گممیشه پیداستاماداره

کوچهیهدیواره  پایانهر

کهلبخندش نسلی
بویجنونمیده
نونیتوودستاشه

کهطعمخونمیده

شبتوواینخونه هر
میشه دلتنگتر

تووایندنیا روز هر
غصهجونمیده از
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احمد عزیززاده

بیکمرابدوندود پکمیزنمخودکار
همآغوشی کاغذمفکر لمدادهروی
باچسبرویزخمهایدفترمرفتم

مردنچهفرقیمیکندباحالبیهوشی؟

انبار کهنهاییخکردهدر مثلاجاق
سینی مثلنگاهماهِیتبکردهدر

غرقمشدهدنیابرایمتویلیوانم
بیمنرانمیبینی کهتو کشتمجهانی

خوابهایمنفراریباش زجرمنده!از
گوشم  در بویتعفنمیدهداسمتو
گلوگاهی  میبنددصدایمدر زنجیر

آغوشم کردهراهشرادر گم شایدخدا
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بودم تیرگیهایشبمتاریکتر از
کابوسمیخوردمبهجایقرصهایخواب

زخمهارفتم باناخنمرویشیار
آب گونههایمرویشیر  خونمیچکیداز

کجا؟حالم کجا؟»احسن« کجا؟»حالن« »حّول«
بااشتهاقرصبرنجیباولعخوردن

کردندرونخود کف فرطتنهاییو از
البهالیموشهایسرمهایمردن در

امتدادخودکشیتابیخانباری در
کنجخیالمن  حسرتجاماندهدر از
نشدهرگز کهنازکتر باوحشتسردی
جابهجامردن زندگیاز شرمندهامدر

الکپشتمتاشدم،بیروننمیآیم در
تنزمینگیرم خودمدر از منجایپرواز

شد جعبهایپوسیدهوزنمنسبکتر در
نطفهمیمیرم تخممرغلقشدهاز در

شد کردهچشمانمبهیکجاخیرهاشپر دم
کنارمردپوچیبود گمشد؟ کجا علت

ک کتابشعرهایمرابرایمخا بسته
بیکمرابدوندود پکمیزنمخودکار
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احمد عزیززاده

ترسیدیم روز ماپشتهماز
درآوردیم تارِیشبسر از

رفتیم کهبااینعشقلو هرجا
کتکخوردیم توینگاههم

ترسرؤیاهایهرجایی از
کردیم بغل کابوسهامونو

درداینتبهایوارونه از
یخمیزدیموهمچنانسردیم

بادستهایهم،قدمخوردیم
کهمخونا تاپشتاستهال

ازبسکهباسایهتهمآغوشم
ارضاشدمتوواینخیابونا
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جاریشدیمازاینلجنتاخون
بود پایانعشقامونتنفر

کشتیموبرگشتیموهیچوپوچ
بود کجتظاهر اینخندههای

عرقمیریزیمواما شرشر
خوابخوشچیزینمیفهمیم از
باچسبخوردنرویچشمامون

هیزینمیفهمیم ماچیزیاز

میخوریمتویلباسامون ُسر
روعقدههادرپوشمیذاریم

داغِیمفرطسرازیریم از
کمنمیاریم توواوجسرما

روزهایهم خالیشدیماز
بادستهایهمفرومیریم

محکمتقالمیکنیماما
میمیریم نفسهربار تووهر

میریزیم کفتارهارودور
گرگمیسازیم برههامون از
ماتویقانوندستبردیمو

تووبازیایُبرده،میبازیم
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احمد عزیززاده

غرقجهانی سقطجنینی،بهفکر بهفکر
زمانی کفر لنینی،دلیل کفر شبیه

بهطعمتندیبنزین گزوز صدایزوزهیا
کامتلخدهانی برایدفننگاهتبه

بریدنبالت شکستهدستهیقیچینهدر
گمشدهجانی  تو کهدر براینافجنینی

کمرشکستهیبازیبهجرمعشقخیالی
عقبنشستهسکانسیبریدهدستپالنی

مندلیلتازهنداری برایردشدناز
زنیشکستهدرونتنبریدهزبانی

شکستهاوجصدایتمیانبغضنگاهت
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شدهدستتبرایلقمهینانی درازتر
خودتدوبارهخودتشد خودوبعداز گذشتیاز

کهبهپیریرسیدهقبلجوانی زنیشدی

کوچه بیندو بهعنکبوتنشستهبهتار
سالمخودنگرانی کردیوبعداز سالم

واژهرسیدن کشتنشعرتبهزجر بهجرم
گرمسکوتیبرایفاتحهخوانی صدای

هوایخداشد از کهنگاهتپر زنیشدی
کههمانی هوایخداییهمانشدی از پر
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احمد عزیززاده

اوجترسوجنگوویرانی در
باصحنههایخونوعریانی

بطنزنهایلهستانی در
تخمحرامیهایآلمانی

سقوطشرطانسانی پادر
دیده کهمارازودتر خوابی

میانبردن بویجهانرااز
زنجیرهارایکبهیکخوردن

بیانتهایجنگهامردن
افسردن کوچههایشهر  در

پلهاپلهنشمردن زیر در
ترسیده سقوطشهر شاهاز

کودک کنسروهایخالیو
انعکاسشعلهیفندک در
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ناموسهایرفتهجفتوتک
پشتشانمالیدهشدمدرک بر

کک جانشانافتادهُمشتی در
موشکهایپوسیده افکار

عروسکهایغمگینی فاز
میبینی آوار کهرویهر

سینی کندهدر انگشتهای
بینی شکنجهتویهر عطر

جامخونیکخوشهمیچینی از
رقصندهایبیبالهمیرقصم

گوشم  چکافسریخوابیدهدر
پیچیدهدنیاتویآغوشم

بالولههایتانکمیجوشم
موشم گردانیاز همخوابهی
کهبیهوشم زجرمندهوقتی
اینسکوتخانهمیترسم از

دیدارم روز چشمانتظار
پوسیدهمیشدچوبهیدارم

کابوسبیدارم ترساین از
جوخهیبیمرگبیزارم از
رویافکارم تیغیبزندر

اینسکوتمحضبینقصم در

جرماست آثاریاز اینجاهنوز
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رویجارختییونیفرماست بر
حالتُنرماست مادریدر هر

خوابمیترسد از اماپدر
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سروش علی نژاد

اتاق نشانهگیرِیچندینپرندهامدر
کهخیرهاندبهخونسردِیتفنگُپرم
گلو گلولهحرفزدهجایجیغ،توی
خودم،نفسبُبرم کهدردرابکشمدر

کنده سرمپرا پرندههاهمگیدر
...بهپنجره...دیوارها...بههمخوردند بهدر

کردم نگاهشان برایلحظهیآخر
کوچکمُمردند پرندههاوسطقلب

پرندههایپریدهمدامترسیدند
زدِن... صدایدر شبیهبچگیاماز

کبود شدند پرندههایپریدهپدر
بدِن... کمربندوردبر بهضربههای
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همخوشحال کنار پرندههایپریده
سیمند درخت!بر کهجایشاخهیسبز

پرندههایپریدهنمیدهندآنتن
خطهاسکوت...تسلیمند صدایآنور

حمام پرندههایپریدهصدایدر
سردِیآبیخندقاطِیخون کهزیر

پرندههایپریدهدرونمستندند
گلولهخوردنشانپخششدبهتلویزیون

کله،بهصف! پرندههایپریدهبدون
،بیحس،تویخطتولیدند بدونپر

انتهایمسیر پرندههایپریدهدر
درونبستهیخودهیچچینمیدیدند

کهغرقروغنداغ پرندههایپریده
کمیلذیذشدند! سیبزمینی، کنار

پرندههایپریدهپرندهاندفقط
شدند ریز ریِز کهالیدندانهاریِز

مرزند آنور پرندههایپریدهدر
روِیسیمخاردارممن! کهچندپر

آتشندهمه پرندههایپریدهدر
کسترهایشانببارممن! کهرویخا

کنده سرمپرا پرندههاهمگیدر
هرجا گلولهدر  هر گلولهمیزنماز
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دوبارهزلزدهام برایلحظهیآخر
که:چرا؟!... اینپرندهها سؤالمیکنماز

پرندههاوسطانفرادیامبودند!
شبوشباتفاقافتادند شبیِههر

کردهاندبهمرگ کوچ پرندههاهمگی
کفسرِداتاقافتادند... پرندهها
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سعید علی زاده

علفایهرزودادم
مردتنهاروخریدم

کوچههامونانگار توی
میدیدم گندمو بوی

قلبپرنده قلبتو
همهیراهمیشنیدم
کالغامیخوندناما

سگولگردوخریدم

کهاینجام؟ کیام من بگو
کجارسیدم؟  از بگو

نشونمبدهمسیرو
کهشدیدًاناامیدم...
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سعید علی زاده

مادرمبلدبود
کند باسنگهمغذادرست

تمامپارگیهایلباسمرابدوزد
اولبکند رامثلروز وهمهچیز

کند استکانچایحل بلدبودهمهیدردهارادر
وحلقهیازدواجشرابهمرگبدهد

کند تااوراشرمنده
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سعید علی زاده
»پاییز«

امیر بهدوستم که بودم پلهها توی بیرون.هنوز باعصبانیتزدم خانه از کردم! زنمدعوا با
رفتم نداد. میکرد.جواب زندگی تنها و بود زنشجداشده  از بود زدم.یکسالی زنگ
قیافهتمعلومهیه گفت:»از میکشید.تامرادید بالکنسیگار جلویخانهشان.داشتدر

کهمیخوری؟« !چای چیزیشده.بیاباال
نشست و آورد را چای است!  امیر میفهمد مرا حرفهای که کسی تنها گفتم خودم با
فصل گفت:»پاییز کهخودشبیمقدمه کنم کجاشروع  کهاز بودم اینفکر روبهرویم.در
شعر میکشه،بیشتر سیگار خونهمیمونه،بیشتر دلشتنگمیشه،بیشتر عجیبیه!آدمبیشتر

گوشمیده.« ترانه میخونه.بیشتر
کههدیهیسارازنسابقشبود، گرفتوباهمانفندکهمیشگیاش من بعدسیگاریاز

کرد. آنراروشن
حالتخوبه؟!« گفتم:»امیر

گفت:»یهچایدیگهبیارم...«
مندیگهبایدبرم،دیرمشده...« گفتم:»امیر

بکشیموحرفبزنیم.« بالکنسیگار گفت:»بمونبریمتو
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گفتم:»باشهیهموقعدیگه...«
گفت: کردو  راباز گرفتموبهخانهبرگشتم.زنمدر کسیرا زدمبیرون.اولینتا خانهیامیر از

کردم.یهاستکانمیخوری؟« »سالم!چایروتازهدم
گفتم:»آره...«
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محبوبه عموشاهی
»دود عود«

همهجامیآمد.نمیدانماینمهمانی طبقهیباالعروسیبودوصدایموزیکبلندشاناز
مینشینندو کههمهمیآیندروبهرویهمدیگر چهصیغهایاست مردنآدمهادیگر بعداز
میشوند.تویدلمداشتمصدتافحشبهخودمومامانمیدادم بعدهمبهغذاهاحملهور
کهتویفامیلخوبیت برداشتهوباخودشآوردهبود.استداللشهماینبود کهمنرابهزور
شانسبدمنهمداییمحمودهمهیسالرا آنهااست.از نداردوچشممانتویچشم
از بود،بمیرد! کرده آناستادعقدهایردم  بار کهچند امتحانی تاصافدم بود کرده ول
همینطبقهیدوم بهجز بود تمامطبقاتهتلعروسی توی که بود آنهمهسروصدامعلوم
همهجا رویش، اریب مشکی  نوار و اخمهایش آن با را محمود دایی قابعکسهای که
طوری چشمهایش آن با بود. ما روبهروی  میز روی دقیقًا هم عکس یک بودند. گذاشته
که میخورد حرص داشت هم شاید بودم. گرفته را جانش من  انگار که میکرد نگاهم
بچههایشتمامپولهایشرادارندبریزوبپاشمیکنندومیریزندتویحلقوماینجماعت
دهانداییمحمودنمیافتاد. کههیچوقتاز غربتی.»اینجماعتغربتی«اصطالحیبود
جملهاشحداقلیکجماعتغربتیمیآمدوبهقولخودشهمآدمهاهیچوقت تویهر
کردهبودوداشتمخفهمیشدم.مامانهممیان  آدمنمیشدند.دودعودهمهیسالنراپر
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آنسالن کهتوی مورددودعودهایمخصوصی کردهبودبهبحثدر سرفههایمنشروع
روشنمیکردندوفوایدشبرایآمرزشروحمرده.

گفتم.ببینشاونجاوایستاده.دارهعودایتهسالنروروشنمیکنه.همونه که :»اونه!همونه
گفتمعوددرستمیکنهواسهمردهها.« که

جهان سرفهامقطعنمیشدوتویدلمداشتمبههفتجدوآبادهرچهدرستکنندهیعوددر
بود،لعنتمیفرستادم.

کرده،بعدشهمون مردهایعوددود گوشمیدیچیمیگم؟میگماینیاروواسههر «:
گفتهمنآمرزیدهشدم.« مردهاومدهبهخوابفامیالشو

-»مزخرفه.«
:»چیمزخرفه؟هرچیرونمیفهمیمزخرفه؟پسچییادمیدنبهشماتویاوندانشگاه؟

». ِگلبگیرندرشو
مهمانها مردقدبلندوخیلیالغریبود.عودهایدرحالدودکردنرامیبردبهسمتهرکداماز
تعارفمیکردوآنهاهمدستشانرارویدودمیگرفتندوبعدبهصورتشانمیمالیدند.بعد
وفاتحهخواندنتویصدایموزیک قرآن بهفاتحهخواندن.صدای همشروعمیکردند
کردهبود.هرچهمردبه گمشدهوریتمعجیبیدرست طبقهیباالمیآمد، کهاز ششوهشتی
قبلمیشدوباآبوتاببیشتریحرفمیزد. از میشد،مامانهیجانزدهتر سمتمانزدیکتر
کهروحش آرومیهمداره.اماحیفاونمحمود کارشدرسته.ببینچهقیافهی :»خیلی
لحظهی تا  همهمونو خون که نشه آمرزیده روحش سیاه سال صد میخوام بشه. آمرزیده
کشیدوریختتوحلقوم باال کهارثهمهمونو کردهبود.خداازشنگذره شیشه مردنشتو

اونزنپتیارهوبچههایتازهبهدورونرسیدهش.«
آمدهبود.مردبهروبهروی کمکمعادتمیکردموسرفهامبند آنجاداشتم بههوایخفهی
نگاه بهمن ومشکیاشداشت نافذ آنچشمهای با گرفت. بهسمتم را دود و رسید من
بقیهی مثل و ادب رسم به را دود بود. بسته نقش لبهایش روی آرامی لبخند و میکرد
درحالیکه کشیدم. صورتم روی را دستهایم و صورتم سمت به دادم هل مهمانها
مامان میشد،  دور ما  از داشت بود، تنش که سفیدی و بلند لباس آن با الغراندام مرد
گندتو اخالق این ُمردم، منم وقتی بده »قول گفت: و شد اشک  از  پر چشمهایش
شه.« بخشیده گناهام بلکه کنه. دود عوداش این  از تا بیاری رو یارو این و  کنار بذاری
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کردم. گفت:»خدایاغلط بزند، باخودشحرف  انگار بعد و کتشد چندلحظهایسا
کهبخوامببخشمیانبخشم؟« کارهام کردهدیگه.اصًالمنچه حاالمحمودهمیهبچگیای
میآمد باال طبقهی  از که موزیکی باصدای داشتند ، در دم مهمانها بچههای  از تا چند
همردمیشدمو باز که بودم امتحانفردا  بلندبلندمیخندیدند.تویفکر و میدادند قر

مشروطشدنرویشاخشبود.
استرسامتحانخوابمنبرد.صبحهمدرحالیکهداشتملباسمیپوشیدم آنشبتاصبحاز
اتاقمشد. وارد باچشمهایخیس مامان برگردم، و بزنم گند لعنتی امتحان آن به بروم تا
نمیکردی؟دیشبمحمود باور کارشدرسته؟دیدیهیتو گفتم گفتم؟دیدی :»دیدی
گفت بهم بود، میخندید.خیلیخوشحال و بود پوشیده لباسسفید یه بهخوابم. اومد

آرامشه.« آمرزیدهشدهوروحشحاالدر
را نتوانستمجلویخندهام کردم کاری  راداشتم،هر درحالیکهمثلسگاسترسامتحان

بگیرم.
میکردمحتمًاخوابشو بهشفکر کردی.واالمنماینقدر  -»حتمًادیشبخیلیبهشفکر

میدیدم.«
هیچوقتآدمنمیشی.« :»تو

کشیدموسعی دانشگاهبیرونزدموآمدمخانه،پردههایاتاقرا کهدادم،از امتحانرا
کردمبخوابم.



همبااونجماعتغربتیهیچفرقینداری!« :»تو
-»چرا؟«

وا گشادتو اوندهن کهدلخوشیامازشندارم،اونوقتتو :»مناومدمبهخوابمامانت
کهفقطبهزمینوزمان کردیراحتبودبیامبهخواباونعفریته  میکنیومیخندی؟فکر
که کنم وا حرفو کهسر فحشمیدهوتمامعمرشمنوحرصداده؟مناومدمبهخوابش
کهمندیگهاینجاهیچحسی گهتوینفهمبذاری.باالخرهدرسته کدورتابرطرفبشه.البتها
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ندارمولیاونمبرامآبرونذاشته.هرجامیشینهوپامیشه،میگهمحمودارثمنوخورده.«
کرده؟«  -»پسیعنیمیخوایبگیدودعوداثر

خوابپریدم. باصدایزنگساعتاز



کهواردمیشدند، ورودیرفتمتابهمهمانهایی کردهبود.بهطرفدر  دودعودسالنراپر
گمشده دودعود غباریاز خوشآمدبگویم.عکسبزرگمامانباروبانمشکیرویشدر

بود.
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محبوبه عموشاهی
»شب آخر« 

کهداشترویسرامیک کوبیدمرویسوسکی پایمدرآوردمومحکم لنگهیدمپاییرااز
بدن و کندم ، دیوار به آویزانشده دستمال  از تکه یک میرفت. راه توالت کف سفید
کشیدموفقطبرای لهشدهیسوسکرابرداشتموتویچاهفاضالبانداختم.سیفونرا
گمشد.باصدایدست آب چندلحظه،صدایدادوبیدادآزادهتویصدایشدیدفشار

جاپریدم. کوبیدهشد،از توالت کهمحکمبهدر سنگینمجید
نمیاریبیرون؟« گذاشتی؟چراتنلشتو  اونتو کپهیمرگتو :»رفتی

که گرفتوهلمدادبیرون.بارفتنمجیدتویتوالت،آزاده کردم،یقهامرامحکم  کهباز را در
توالتایستاد.شاید آمدوپشتدر وسطهالایستادهبودونعرهمیکشید،چندقدمجلوتر
حرفهایشتویهوارهانمیشودوهمگیبه کلمهایاز که فقطبرایاینکهمطمئنشود
گر کردهبودم.اصًالا گوشمجیدهجوممیآورند.بهجروبحثودعواهایشانعادت داخل
میلنگدیایکچیزی کار دعوانمیکردند،احساسمیکردمیکجای باهمدیگر یکروز
دستمدررفتهبود.اما حسابشاز کهدیگر کردهبودیم زندگی باهمدیگر کردهام.آنقدر گم
یادمبرود،حتیبااینکهآن نکنمهرگز طوالنیترینشبعمرمبودرافکر کهانگار آنشب
کهروی دستهایبزرگاحمد زیر کهاز نبودم.همانشب کوچکبیشتر موقعیکبچهی
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مردنباباتویزندان،بامامانعروسی کردم.احمدبعداز  همهجایبدنمفرودمیآمدند،فرار
کهروینیمکتپارک هیچوقتبرنگشتم؛همانشب خانهبیرونزدمودیگر کردهبود.از

سگلرزهمیزدمومجیدمنراباخودشبهاینخانهآورد.
بودندوهردوتایشانسالها وبرادر میکردم.خواهر کار آزاده منهمبایدپابهپایمجیدو
گندمیزدمودستوپاچلفتی کههمهاش کردهبودند.اوایل  خانهشانفرار از قبلباهمدیگر
کتکم هیچوقت آزاده و مجید نبود. خبری غذا  از میکرد، خراب را کارها همهی بودنم
میکردم نمیزدند.امابعضیشبهارابایدتاصبحبایکالیهپتوینازکتویبالکنسر
کهآرامممیکرد، کنم.تمامآنشبهاتنهاچیزی  کار کهچطوری تابهقولمجید،یادبگیرم
شببرایمتعریفمیکرد.باآنکههر زندانرفتنش،هر کهباباقبلاز کردنقصهایبود  مرور
آنخستهنمیشدم.صدایشرامیتوانستمحس شبهمانقصهیتکراریرامیگفتامااز

کنموبویتنشرا،وقتیمحکمبغلممیکرد.
قبولمیکنی.« کاریو :»دفعهیآخرتباشهبدونمشورتمن

گهبراش گهمحسابنمیکنه.ا -»توچندوقتهچهمرگتشده؟اوننصرتدیوثمنوجای
گوشهیخیابون گوشمونهوباید کهتیکهبزرگهیهمهمون کنموبگماینکارونمیکنم  ناز

بخوابیم!«
سگدوبزنیم. :»ِدهمینهکههیچوقتبههیچجانمیرسیموهمهشبایدبرایاینالشخور
عین باشیم. خودمون رئیس خودمون کنیم.  کار خودمون واسهی بیا گفتم بهت  صدبار

میندازیپایینومیگیچشم.« کلهتو گوسفندهرچیمیگن
گندی وحتمًایک انجامبدهد نمیتوانست باجانودل را نبود بهدلش که کاری آزاده
کهآزادهمیگفت،دیوثنبودوهمیشههوایما میخورد.البتهنصرتآنقدرهاهم کار توی
بهدلشنبود.شایدباز کار راپیشرئیسورؤسایشداشت.ایندفعههمنمیدانستمچرا
همانموقعهاهماعتقادعجیبیبهفالقهوه گرفتهبودوخوبنیامدهبود.از همفالقهوه
و دعوا آنهمه با که میدانستم البتهخوب میکرد. ومجیدهمهمیشهمسخرهاش داشت
میتوانستنداینهمهسالتوییکخانه رادوستداشتند.وگرنهچطور دادوبیداد،همدیگر

دوامبیاورند؟
برایمجیدخطونشانمیکشید، و بود گذاشته رارویسرش آزادهصدایش که  همانطور
هر از همیشگیشانبعد کار این البته برد. اتاقشان به باخودش و گرفت را مجیددستش
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دعوابود.تاچنددقیقهسکوتبودوبعدهمباالوپایینرفتنتندتندتختفنریشانوآخ
که  اتاقبیرونمیآمدند؛انگارنهانگار ووایهردویشانبلندمیشد.بعدهمشادوشنگولاز

اصًالدعواییبوده.
همیشه را نقشهها میزدیم. بیرون خانه  از نقشه طبق باید شد، که 12شب تقریبًا ساعت
همپولبینمانتقسیممیشد.البتهاوایلبه کار تمامشدن نصرتبهمجیدمیدادوبعداز
کار  گرفتهبودمومسئولیتهایبیشتریتویهر کارهایاد وقتی منچیزینمیدادندولیاز
نبودمخیلیشبها مجبور کمیهمبهمنمیدادند.حداقلدیگر بهمندادهمیشد،سهم

گرسنهبخوابم. کنموباشکم  راتویبالکنسر
که  آنطور بود. گاوصندوق که همانجایی رفتیم یکراست بود. بزرگی تقریبًا خانهی
نبودوفقطبایدیکسریمدارکبرمیداشتیم.آزادهبهسمت کار  گفتهبود،پولیدر نصرت
مجیدتویباز کشتنهمیشهبهعهدهیآزادهبود.منهمدستیار اتاقخوابرفت.مسئولیت
کهمن دادهبود آنشبنقشهعوضشدهبودونصرتدستور گاوصندوقبودم.اما کردن
که ترسبرشداشتهبود کهانگار همراهآزادهبهاتاقخواببروموراهوچاهرایادبگیرم.آزاده
کرد.منهم راتمام کار کنند،منراتویاتاقراهندادو نکندمیخواهندمنراجانشیناو
کنم.مسئولیتهمیشگی کهنگاه ازخداخواسته،تویدلمعروسیبود،چوندلشرانداشتم
کنم.درحالیکه ک همهجابادقتپا ،اثرانگشتهارااز کار تمامشدن کهبعداز مناینبود
کردنبودم،چشممبه ک گرفتهبودموبادستدیگرممشغولپا بایکدستمچراغقوهرا
جلویچشمهایمردشد. مثلفیلماز دستمافتادوهمهچیز عکسیآشناخورد.چراغقوهاز
کهوسط تویتمامسرمپخشمیشد.همانصدایی بلندگو داشتاز صدایمامانانگار
کهبچهبودمودلم گفتبابامرده؛همانموقعی کورهدررفتو  نبودنبابا،از غرغرهایماز
رابرداشتمورویعکس باباتنگشدهبود.دوبارهچراغقوه شب برایقصهگفتنهایهر
رویعکسمندرحالیکهدست کوچکداشتبهصورتاریباز انداختم.یکسوسک

کوچکمتویدستبابابود،ردمیشد.
گفت:»چهغلطیداریمیکنی؟چرااینقدلفتشمیدی؟نکنهباز آزادهباصداییخفه

کردیبریهواخوری؟« هوس
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محبوبه عموشاهی
»به سرعت باد«

کردهبودم،درآوردمتاوارسیاش کمدقایم رختخوابهایتوی کهزیر کیسهای  کیفپولرااز
سرورویشمیبارید.تاآمدمدر کهنگیاز که کوچکمشکیبود کیفچرمیو کنم.یک
کیفرا تویحیاطواردمیشد.سریع کهداشتاز کنم،سایهیمحمدرادیدم  کیفراباز
گرفتودر بغلش دوبارهالیرختخوابهاچپاندم.ضبطِصوتقدیمیوفکستنیمانرازیر
کف کهنه،پول کردهبودبابتآنضبط  خانهرامحکمپشتسرشبستورفت.البدفکر
همیک کهنهرادوستدارد.هنوز آنضبطِصوت کهچقدر دستشمیگذارند.میدانستم
گونیبودند کردهبودیم،تویزیرزمین،داخلیک آنهاراجمع کهیکییکی کوهنوارکاست
که  کمیخوردند.نوارهایصدسالموسیقی،همخوانیبنانومرضیهوجشنرادیو وخا
گونیبیرون داخل کهحتیاز یادم«رامیخواند،سالهابود تویشدلکشآنآهنگ»بردیاز
کیفرا کشیدم. کیفپولرابیرون همنیامدهبودند.دستمرابردمالیرختخوابهاودوباره
گشتموباالخرهچند کیفرا گواهینامههایمختلفبود.همهجای مدارکو از کردم.پر  باز
کیفبرشاندارم،شروعبهپرواز داخل کهآمدماز کردم.همین تاتراولصدهزارتومانیپیدا
ترسداشتمسکتهمیکردم.مثلدیوانههادنبالشان اتاقچرخیدند.از کردندودور هوا در
بهسمت تراولها کیفبگذارمشان. وتوی برسد،بگیرم اینکهمحمد  از قبل تا میدویدم
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گیرشانبیندازم، کهشاید هوامیچرخاندم درآمدندومندوتادستهایمرادر حیاطبهپرواز
هوامحوشدند.محمدبا در کهانگار کردند  سریعپرواز حیاطردشدندوآنقدر امادیوار
کردوبهقیافهیمبهوتوچشمهایوحشتزدهام،خیرهشد.  راباز بغلشدر ضبطِصوتزیر

:»توحالتخوبه؟«
-»آره.«

:»پسچراقیافهتمثلجنزدههاشده؟«
بود. شده  سرازیر همهجایم  از عرق نبود. تراولها  از اثری هیچ ولی کردم نگاه آسمان به

کنم.« آبش :»نتونستماینآشغالو
کشیدمبیرونوبهسمتزیرزمینرفتم. بغلش زیر ضبطِصوترااز

دیوارمنمیخوره.« کنیعتیقهرو؟نترسبابااوندیگهبهدردالیجرز کجامیبریقایمش «:
باال زیرزمین پلههای  از میشدند. دهانشخارج  از بهسختی کلمهها که بود  خمار آنقدر
شدهبودردشدموبهسمتاتاق کهرویپلههایایوانولو محمد کنار حیاطو رفتم،از
گوشوارهبرایمماندهبود. کردم.فقطیکجفت  گوشهیاتاقراباز کوچک کمدچوبی رفتم.
شوق کهآنقدر کهمحمدبااولینحقوقشبرایمخریدهبود.همانهایی گوشوارههایی همان
کهتمامحقوقآنماهشرادادهبودوحتیپولبرایاجارهخانهیآن خریدنشانراداشت
خانهبیرونزدم.تماممسیر گذاشتمواز کیفم گوشوارههاراتوی ماههمبرایماننماندهبود.
راپیدا خانهتاطالفروشیچشممبهآسمانبود،بهامیداینکهشایدپولهایدرحالپرواز از

کنم.



زمین روی  از بود. شده ولو ایوان پلههای روی همچنان محمد کردم،  باز که را حیاط در
کردمو کبودشدهاشتزریق رگهای کردمورویتختخواباندمش.هروئینرادر بلندش
ودوباره راپوشیدم لباسکارم بود.سریع گذشته  پنجعصر از کشیدم.ساعت رارویش  پتو
رسیدهبودم.آقایافضلیوسط همدیر خانهبیرونزدم.تماممهمانهاآمدهبودندوباز از
که کارگرهاامرونهیمیکرد.داشتمبدنمراچربمیکردم آشپزخانهایستادهبودوداشتبه
آشپزخانهبیرونرفت.نفسراحتی از غرولندهایشرابشنوم.همانلحظهموبایلشزنگزدو
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گذاشتمو عروسیبردم.شربتهاراجلویمهمانها کشیدموسینیشربترابهداخلتاالر
کردم.همیشهنزدیکهایموقعشام،قبل  پوستمیوهیجلویشانراتمیز از بشقابهایپر
میشد.بایکدستمالویکشیشهشویبه کارهاسبکتر کمی رابچینیم، اینکهمیز از
کردم  مهمانهاروبهرویآینهداشترژلبمیزد.صبر سمتمحلرختکنراهافتادم.یکیاز
کیفهایتوی  کارشتمامشودوشیشهشویرارویآینهپاشیدم.سریعبهسمتیکیاز تا
گشتمتاشایدیکتکهطالیی، کهبهذهنممیرسیدرا رختکنرفتم.جیبپالتوهاوهرجایی
کردموداخل گوشیموبایلپیدا پالتوهایک از بیاورم.تویجیبیکی گیر پولی،چیزی
کردنآینه  جیبمهلشاندادمومشغولتمیز همچندتاپنجهزارتومانی.سریعدر یکیدیگر
همان کردمجیبمانتویمسبکشدهودر میکردم،احساس کهآینهراتمیز  شدم.همینطور
میکنند.داشتمدیوانهمیشدم.در پرواز هوا وپولهادارنددر موبایل گوشی لحظهدیدم
سرعتشانزیاد کردم.بههوامیپریدمتابگیرمشانولیآنقدر داخلقفل اتاقرختکنرااز
اتاقرختکنمیکوبیدند.تمامبدنم مهمانهاداشتندبهدر از کهنمیتوانستم.چندنفر بود
گوشیموبایلرابا کردهبودمونزدیکبود  ترسمیلرزید.درحالیکهدستمرادراز داشتاز
رختکنبهسمتبیرونپرواز پنجرهیباز گوشیبههمراهپولهااز هوابگیرم، یکپرشدر
بودند،باغرولندوارد منتظر کهپشتدر مهمانها کردم.چندتااز  رختکنراباز کردند.در

رختکنبیرونآمدم. شدند.شیشهشویودستمالرابرداشتمواز
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آریا عینی

مرگ النهیبوگرفتهدر از
پرندههاپریدند مرداِر

قلهیآسماِنغمگین بر
مرگبهانزوارسیدند از

کشیدمرِغباران«14 »فریاد
کردسکوتعمقشبرا  کر

آنسویفلکستارهایسوخت
آتِشبازتاِبدریا در

النهصدایخشِمپرواز از
آمدوجوجهمرِغفریاد باز

زد آرامبهسویمرگپر
آرامبهرویبادجانداد

:مرِغبارانمیکشدفریاِدخشمآمیز 14-شاملو
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خورشیددوبارهنحِسشبرا
کرددروِنجاِمباران قی

مستِیبیستارهایماند در
یاتِهموجهایلرزان در

امواِجنمکخزیدآرام
پرنده گلویهر زخِم بر

آرامدوبارهمرگآمد
آرامبهشکِلیکخزنده
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آریا عینی

دلمبراینگاهمعجیبمیسوزد
برایاینهمهآهمعجیبمیسوزد

درونمنریههاییدروِنسیگارند
درونقلبمناینسکتههاچهبیمارند!

گاهی«15 »دلمبرایخودمتنگمیشود
برایهمراهی کهمرگآمدهدیگر

شب دِلبالشتمیکنمهر گریهدر که
تختیکعقرب کهمیدودپِیمنزیر

↓ ترسزندهبودندر وخوابمیشوماز
بدتر میاِناینهمهبدهایتویهر

15-محمدعلیبهمنی
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کهالیخندهیهرکسبلندمیمیرم
کهالیمردنمنهم،بخندمیمیرم

کافیست برایزندهنبودندلیلها
برایمنجانیست کهبیِناینبدوبدتر
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حامد فدایی

اپیزودیک:

دوماههیابگمخیلیشباباقرصمیخوابی
کتبهمن پا کنار رویدفترچهیقسطا،

دوماههبیصداتویاتاقتاشکمیریزی
مبادا...دختراباباییهستن،زودمیفهمن

کلدیواراس کهمرزت بیشهیخالی یهشیر
گوشهیقابه کفشوجارختیوعکست قلمروت

کهنمیخوادت،نمیفهمی قلمروتمثلعشقی
کاناپهمیخوابه روییه چراچنسالهبیتو

زنتیاهمسرت؟مثلهمیشهفرقمیذاری
کردی کلعمرتهمسری خودتتامردبودی،

بایهبوسهپایزندگیدادی رؤیاهاتو تو
کردی کسنوکری واسهاندازهیهرکسونا
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مثلبازیچرخوفلکدنبالتقدیری تو
تنها»زندگی«داریومردم»زندگی«دارن تو

کفافتنیس کهاینروزا دوماههشیفتشببودی
کارن  باشیوقتینامرداسِر بایدُپرکار

اپیزوددو:

تووفکریچندساعت،تامیفهمیُمْرخصیداری
شه یهفرصتواسهیاینرابطهتابلکهبهتر

یهچنتاشاخهگل،یهروسری،یهجعبهشیرینی
شه کههمخوشحالشه،همخستگیتدر میریخونه

کردی تازهحس کردیوتووخونهعطر درووا
کلیدیبایهجاسوئیچِیتازهرویمیزه

تخت تویاتاقوجیرجیر صداینالهاز
گلباهرچیدستتهروفرشمیریزه دلتبا

میشینیرویپاهات،جونندارنتابریداخل
ترسیده گرفتن،خونهیخ،دیوار رو پاهاتدر

نمیدونیبری،یادادشییااینکهبرگردی
ترسیده رنگخونانگار یهبچهستووتنتاز

آزادم یهبچهستووتنتشایدمیگهاینبار
عمدبیرحمه کهحتیباخودت،باعشقهماز

باور از ،پر یهبچهسمثلاونروزایبامادر
بزرگی،مالکیت،سهم،هیچچیرونمیفهمه
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خدمتحاله! دیوونهایدر یهبچهسمثلهر
فرداشه نهدیروزیرومیشناسه،نهاصًالفکر

زندگیداره روسینهشنقشهاییحکشدهاز
میخوادیهمدتیتنهافقطجایخودشباشه

گرمش بلندتمیکنهبادستهایآبیو
مسیرتخستهبرگرده بلندتمیکنهتااز

درومیبندیوواسههمیشهمیزنیبیرون
هواسرده،هواسرده،هواسرده،هواسرده...
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حامد فدایی

روحتازهتو بریز
دروناینشکستنی

برایبچهبازیام
پارکباشوبستنی! تو

گریهمیکنم ببخش
مادرانهشو باز تو

کهسوختم برایمن
وروشنی امیدوار

بههیچجا! منو ببر
گیجگاه بهخلسههای

دستبستهمو بگیر
شکستمنشکستتوست
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یهبادبادکرهام
بهبادتکیهمیکنم

میشمو دور تو کهاز
نخمهمیشهدستتوست

پلنگماهدیدهام
ناامیدنیست هنوز
کنم راحتت بذار

گرفتنتبعیدنیست

کهسیبخوردهرو منی
بهباغدعوتمنکن
سالهعاشقم هزار

ترانهامجدیدنیست

بهدورها منو ببر
کورها! بهنقطههای
گورها کهحاضرمبه
همه باشماز کهدور

بهاونجدیدها ببر
ناپدیدها بهشهر

میانناامیدها
کمه فضایآرزو
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حامد فدایی

گهباشهبهاندازه یهوقتادردهمخوبها
گریهمیندازه روبه یهوقتامردهمباشیتو

یهوقتازندگیباریرورویسینهمیذاره
کهآدممتازه کوهمباشهلهمیشه،منی که

کالغابامترسکهان گهبودی، طاووسما تو
تمومخوشهگندمهابهتشلیکمیکردن
امامثلمنترجیحدادیپیچوخمهارو تو
بهتنزدیکمیکردن تادیدیدّرههاراهو

یهوقتاانفرادیمثلیههمخونهباهاته
تنهاشی کهباشی،باز جمعی میتونیتویهر

روضعفآدمنیست کندناز همیشهرفتنودل
خودکشیباشی نهنگمباشیمیتونیبهفکر
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بیزاره شهر هوابسته،تنتخسته،چشاتاز
داره سر نارفیقیزیر هر واسهتو یهخنجر

تاوقتیجنگونفرتخوبتصویرینشونمیده
رویسیمعشقبرداره؟! چرااز خداپاشو

آدمها!دردبیدرمونعاشقپیشههابسنیست؟
روریشههابسنیست؟ واسهخشکوندنجنگل،تبر

میفهمه یهسنگممعنیبیهودهبودنهاشو
کهمیچرخه؟مشخصنیست چهفازیدارهایندنیا

یهوقتاانفرادیمثلیههمخونهباهاته
تنهاشی کهباشی،باز جمعی میتونیتویهر

روضعفآدمنیست کندناز همیشهرفتنودل
خودکشیباشی نهنگمباشیمیتونیبهفکر
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حامد فدایی

جمعلمسی،نشستهسطحزمین!
سن! ،خداشودبر کهشاعر تا

،دوربینوصدا ،تصویر نور
َفَعالُتنمفاِعُلن

کشن! ا

الیکمیخوردچشمرنگیشان
کهبیجوابشده عاشقانی

پیام: در یکنفر
»استادم...«

پشتاستادوقنِدآبشده!

نه!
،پالنوسط کمیقبلتر

!«میشودآپدیت »نرمابزار
نخبهنخ،رشتهرشته،تودرتو
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»بیت«! کیسه!میروددر میشود
مناصبیباال از اعتبار

مالزمیپایین! از ابتکار
وسطبیتوفعلمیرقصد
همخدا،همفوایدداروین!

فکرش هوسناموننگدر
همباشد! مرغهمسایهغاز
کمندارد،حریصمیبازد
همباشد کهپشتشنیاز تا

کهپاندادچهشد؟! پاییوسف
کیرفت! دل کهدر یازلیخا

فرم،باتلمیح میشودغیر
اسکیرفت تاابدرویشعر

کهراضیوخلقهمراضی او
پسبهدنداِنلقناراضی!
کجا؟  کجا؟آبرویشعر ما

کجاست؟باقاضی! سوتپایان

بیقضاوتنشستهایمهنوز
کهفقطحالوروزمانایناست

بکارتشعریم همقسمدر
پاییناست! گرچهشورتشهنوز

گر کجاایستادهایما ما
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نانخانزادههاسهمشود؟
کمبودیم  اعتبار کهدر ما

کهرحمشود کردیمتا رحم

گزینهایدارد جهلمردم
باشد کهیکنام،پرخطر تا
مزیدمیشدتا حفظظاهر
باشد عقدهیغول،بیشتر

فیلم،موضوعناخوشیدارد
کران! تاابدمیشودبهماا

دستم! کجاست؟در سوتپایان
فاضالتنمفاعلن...

پایان!
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حامد فدایی

هرکسیتویذهنخود/بهخودش
است فحشهمدادهاغتشاشگر

کهپرسیدید  گر تفنگما از
است آمادهاغتشاشگر تیر

کن!  کالچترمز و گاز بین
تندرومیشوی،مواظبباش

گاردریلهامردم! همهی
است وسطجادهاغتشاشگر

مشتوخشموحریقمردانهست!
علتهرچهجیغمردانهست

کنیم کهعمقیبهایننگاه تا
است! پسرزادهاغتشاشگر هر
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نوعایزوتوپ غشاهایهر در
میکروسکوپ کهباشدبهزیر تا

اتماحتمالبمباتم هر
است! مادهاغتشاشگر جرمهر

خطاقلیدسیشباهتهاش
بازوایایدستهیباتوم!

تواِنزیاد! ایکسباوایدر
است جمعایندادهاغتشاشگر

است کمخوردهاغتشاشگر ماْل
است! سمخوردهاغتشاشگر ماِر

رابترستاحتی دوروبر
است آدمسادهاغتشاشگر

آنکهمیماَنداصل،ماهستیم
چهارفصلماهستیم سبز

میپرسید؟ علفهایهرز از
است سروآزادهاغتشاشگر
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حامد فدایی

منتبسموماتمفروشیاست شعر در
دم،فروشیاست لطفًاسوانکن!همهاز

همفلسفیمآبهماسطورهپروری
رستمفروشیاست! مرغتاخر شیر از

هست حقمشتریانمعزیز آنقدر
کمفروشیاست! فحششانندهم، باشعر

کنم! زندگی منزندگینکردهمگر
گرانتمامشداینغم،فروشیاست من بر

را خودشمیخردتو هرکسبهنرخروز
کهمیخردهمهراهم،فروشیاست آنکس
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سگکشی،ولی از میدهدخبر اخبار
منظمفروشیاست قالدههابهطور

دنیافروشگاهبزرگیستبینراه
آنخدا،بهشت،جهنم...فروشیاست در

فروش،پس وقتینمیرسمبهشمااز
کهمننکردهامآدمفروشیاست کاری
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غ افکن محسن فرو

مثلهمینروزا یهروز
کهدلگیرم همینروزا
همینروزایتکراری
تکرارشونسیرم کهاز

دوریم کهاز  میرمِانقدر
دلتتنهاییمیگیره

میفهمیتلخهتنهایی
رولبهاتخندهمیمیره

چهفایدهدارهدلوقتی
نهمیگیره،نهمیسوزه؟

کهافتاده واسهبرگی
تمِامفصالپائیزه
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مثِلهمینروزا یهروز
اینزندگیخستهم کهاز
کندن همینروزایدل

کهبیخوددلبهشبستم

میبینیرفتمودنیات
کتوسرده چهبیمنسا
توخونهتجایخالیمو

کرده  یهقابعکسپر

چهفایدهدارهدلوقتی
نهمیگیره،نهمیسوزه؟

کهافتاده واسهبرگی
تمامفصالپائیزه

مثِلهمینروزا یهروز
درگیرم کهبادردتو

کهبادردت همینروزا
رقممیخوردهتقدیرم

کمکم میبینیدوریمو
همنمیگیریم سراغاز
باهمبودیماما یهعمر

داریمتنهاییمیمیریم
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غ افکن محسن فرو

کوچیکجنوبایشهر یهخونهی
وقتییادممیاد کهاز همونجا

بارونشبا پسکوچههاشزیر تو
کهیارمبخواد میموندمتاوقتی

گلخونهبود شماخونهتونمثل
کهیادشنرفتهمنو همونجا

کهآتیشبهجونمزدی همونجا
گرفتهمنو کهبغضش همونجا

کهوقتیمیاومدی همونخونه
گلدوناش خندهتمیشد عطر از پر

میرفتییواشپشتاونپنجره
کهروشنمیکردچهرهتوشمعدوناش
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خواهشم از منپر هنوز اونروز از
هنوزمشباخیسهروبالشم
گریهیادممیاد هنوزمتوی

نفسمیکشم دارمخندههاتو
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غ افکن محسن فرو

کرد خواهم اقرار
بااینکهآساننیست
گفت دردخواهم از

بااینکهدرماننیست

آریمنآنمرَدم
مشت باخنجریدر
کهعشقشرا مردی

بادستخودمیکشت

گوشهیقلبم  هر
کشتم یکعشقرا

پیش حمامخوندر
دریایغمپشتم
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امانشدحاصل
درد از ناله،غیر جز

دیدنندارددرد
چهرهییکمرد در

حاالندارمهیچ!
میلیکفریاد جز

کهحسینیست وقتی
پسهرچهباداباد!

منچهمیخواهی از
ایحسویرانی؟
همشعری تو دیگر
مننمیخوانی از
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غ افکن محسن فرو

بارانیست مناینروزهابسیار تصویر
مردیروبهویرانیست تصویر یکشاتاز

میبارد فضایسینهامیکریز ابر
طوفانیست تااشکمیریزمهوایشهر

نداردطاقتتکسرفههایمرا تندر
طوالنیست اینتکسرفههارگبار تکرار

گرمفریاداست گوشهیدردمسکوتی  هر
کهانسانیست فریاددردیمشترک،دردی

کرد؟ بادردبیدرمانبیدردیچهباید
کرگدناینخویحیوانیست جناب از دور
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غممامیخوردچونمنصبیدارد ناناز
شیطانیست افکار از اندیشهاشهممملو

بامالمردممیدهدخمسوزکاتشرا
کهمیدانیست! رزقحاللشهمهمانطوری

کردهایاوقاتتلخمرا شیرین تنهاتو
ایرانیست شیرینیوشهدشعورت،شعر
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فرناز فرید

بشکنندمراسنگهایشان بگذار
اینروزهامنم از فرداولیقویتر

چکمهها تالهیدهشومزیر بگذار
تابهطعنهبگویندمنزنم! بگذار

کردهاند گریه کهرویشانهیمن آنها
کهبشکنم میکنندمراتا تحقیر

دلمنانتقامنیست بااینوجوددر

غمگینترینفرشتهیرویزمینمنم
گریهشدهتویدستمال باچشمهای

روسری باموبهمویحبسشدهزیر
واحتمال وسطجبر باترسهامدر

دستهایتوست از زندانمنبزرگتر
کهتنگشوداینسیاهچال  چیزینگو
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تابرایخودمباشموشدم! بگذار

گر اطرافمنا تنهاسیاهیاستدر
کسیتویخانهاست که احساسمیکنم

گوشمیکنم آرامرامرامبهشب
استخوانمننفسموریانهاست در

شببهآسمانوزمینفحشمیدهم هر
هرچندحرفهایدلمعاشقانهاست

کهدلمخردشد،شکست  گر شیشهبودا از

کهنیستم! لعنتبهمنفرشتهیخوبی،
بالوپریبرایپریدننداشتم

کردهام  گیر گلویخودم  کهدر بغضم،
کشیدننداشتم حتینفسبرای

کهبود  گر اینجاا جاییبرایرفتناز
اشتیاقدویدننداشتم پاییدر

درون،خورهیروحمنشده اینزخماز

نهراهپیشدارمونهرویبازگشت
بینبرزخوبرزخنشستهام انگار

نهنایایستادنونهنایمردناست
آتشیبهوسعتدوزخنشستهام در

کشتهام،ببین! را را…وتو خودغرور در
داخلمسلخنشستهام جالدوار
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نیستم گذشتهبرایتو آنآدم

گر باسنگنسبتیستدلسنگشانا
کردهاند گریه عاشقانهیمن باشعر

بادشمنانخونیمنشادوسرخوشند
کردهاند! گریه امادرونخانهیمن

یادتاابد بخشیدمونمیبرماز
کردهاند گریه کهرویشانهیمن آنها

اینروزهامنم از فردامنم،قویتر
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آرسن فالح

دود بیزمانوبیمکاِنشعرهادر در
بهمنانقالبیشد سیگاِر تاریخدر

لبدادم سیگار بر پیداشدی،جایتو
لبهامآبیشد در شبهایلبهایتو

منطق،عطایخویشرابخشیدوعاشقشد
گرماینبیحاصلیباشد  تاپیشواِز

خودشبستو مقصدخودشراهخودشرابر
همدلیباشد اینشدمسیر ترجیحبر

قوانینشدگرگونشد دنیایمنباتو
منباشد منسیگار تاواحدمتراژ

لبهایمنرادوختی؛شعرینمیآید
منباشد بیماِر تاشارحشرحسِر



312 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

کالممرا اینشعرها،اینشعرهاحق
تاریخوزنوخلسهیخالص کردهدر گم

لبهایتوجمهوریاسالمیخوباست!
کفمجلس  منیک»طالقانی«بر سیگار

بیت،مالماست بیتتاهر هر اینخانهاز
دلمنبود اولدر روز اینموهبتاز
کرد خواهی راتکرار ابداینشعر روز
دود بیزمانوبیمکانشعرهادر در
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علی قربانی
»تصمیم برای کبری۱۱«

کردتادوبارهبه ماشینپلیسدریفتکشانبهچپپیچیدوباتمامسرعتبهجلوحرکت
کنترل سمتچپبپیچد.بعددوبارهوسطجادهبهچپپیچیدوجادهیبنفشرابرای
هواچرخید. در کوبیدوهشتادبار کنترلتلویزیونباسرعتبهماشینپلیس کرد. تلویزیونسد
کنترلفشردهشد  کنترلبهزمین،دکمهیپاور سقوطواصابت کامًالتصادفیبعداز  بهطور
گیرندهیتلویزیونشلیک کنترلبهسمت فرستندهی از باسرعتنور واشعهیمادونقرمز
کرد.  پر را ماشینفضایخانه انفجار ثانیه،صدای  از کسری  ودر کرد روشن را آن و شد

]محدودهیعملیاتآنهاجادههاوبزرگراههاست.
؛ سرعتشانسرسامآور

میبندند. بیگناهان روی  بر را راه که باجگیرانند و قاتلین سارقین، دشمنانشان
حالفعالیتند در کبری11شبانهروز مردان

وظیفهیآنهاتأمینامنیتجادههاوحتیخانههاست.[

با درشتهیکل مردی آن  زیر  از  و رفت  کنار گلبافت پلنگی پتوی یک مبل روی  از
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اسپیکرهای و زد شیرجه تلویزیون سمت به سفید  عرقگیر و راهراه سفید و سیاه شلوارک
کرد. خاموش پا با را  سیار سیم دکمهی فراوان، تقالی و تالش با و کرد بغل را تلویزیون

میشنفکمیکنندزدیچیزیاومده!« :»بچهنمیدونیاالنساعتچنده؟همسایههابیدار

کنترلخودبهخودعمل کهدرحالبازیبودهودکمهی کردبهپدرشتوضیحدهد بچهسعی
کنتور کلید نبود؛چشمغرهایرفتوبافشردن گوششبهاینحرفهابدهکار  کردهاماپدر
هوا داخلشانچشمکمیزد،در کهبرقدر کرد.ردچشمانش راخاموش مرکزیچراغها

ماندهبود.صداییخچالقطعشد.
گه…« اینخونهفقطمنحرفمیزنم؛دوماینکهوایبهحالت...وایبهحالتا :»اولاینکهتو
کرد. زدوبیرونرانگاه کنار کرکرهرا پنجرهرفت،بادوانگشتش کنار بدونوقفه،مستقیمبه

کسیشنیدهباشه.« کهخبرینیستولیممکنه :»فعًال
میکرد. بدنشپمپاژ دهانشمیتپیدوخونآغشتهبهترسرابهاجزایدیگر قلببچهدر
پلنگپتویمچالهشدهیروی میداد.از دستشبودرویفرشفشار کهدر ماشینپلیسرا
هم خاموش تلویزیوِن میرسید.  بنظر کج و تاخورده که میشد دیده پنجهاش فقط مبل

کنترلنبود.  کبری11بود؛خبریاز برای درحالپخشنکردنقسمتجدیدهشدار

یخچال لیوانآبیرااز مثلروحاینطرفوآنطرفمیرفت.بویتندتنماهیآمد.پدر پدر
نهایتصدایآشنای آمدوصدایسیفونودر کشید،وبعدصدایبازوبستهشدندر  سر

کشیدنزیپ. پوشیدنلباس،وباال

دهانشآبرفتهبود،میمکیدوبازبانشاینطرفوآنطرفمیکرد. کهدر بچهقلبشرا
آنجریانداشت. وپنجرهوموتور داخلدر بدنشتبدیلشدهبودوخوندر ماشینبهبخشیاز
کهمحکمبهزمینچسبیدهبودندالیتاروپودفرشدر راهچرخهایماشین رگهایخونیاز
ورودیبشنود. در کنار رویمیز حالگسترشبودند.میتوانستصدایجمعشدنسکههارااز

کن.« بهدردبخوریدیدیجمع هرچیز :»چرااونجانشستی؟برویهمشماوردار
.جعبهیسنگی کشو گذاشتورفتسراغ کهپوشیدهبود کتش جیب سکههارادر پدر
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باز و کشید بیرون بودند، گرهخورده هم کهدر بهدردنخوری الیسیمهای از را جواهرات
پشتدر رویُلختیدستانشبرقمیزد.صداییاز طالیی،بر کرد.سردیوسنگینیزنجیر
پشتابر کهتازهاز ماهی نور کردوتنشرابهلرزهانداخت.زیر رامشت ورودیدستانپدر
ورودیچسبیده کناریدر  کهبهدیوار  پنجرهبهداخلمیتابید،سایهیپدر از درآمدهبودو
مگنومرابهجاییکه چسبیدهبودوبادستراستشهفتتیر بوددیدهمیشد.پشتشبهدیوار
این گرفتهبود.در بگیرد،نشانه آنجاقرار کسیواردخانهمیشد،سرشدر  گر احتمالداشتا
کتبود. جریانخونبینصیبنمانداماهمچنانسا ،یخچالهماز مبلوپتو میانعالوهبر
کمرابشکند،بااشارهینامفهومدستبه حا چنددقیقهبدوناینکهسکوتمرگبار بعداز پدر
سروصدایاندکیکهبچه برود.کمیاز رویفرشکنار بچهکهقلبشراقورتدادهبود،فهماندکهاز
گوششگفت: اورفتوباکنایهدر راهانداختهبودبافشردنلبهایشبههمحرصخوردوکنار

کنیم.« کنوسایلوجمع کمک گهاذیتنمیشیزحمتبکش »حداقلا
فرش و میشد  بزرگتر لوله کردن. لوله به کردند شروع آن  کمعرضتر قسمت  از را فرش
از که کلفت و سنگین لولهی یک  جز چیزی  گلدار بنفش فرش  از کمکم . کوچکتر

ماشینپلیسخبرینبود. خونریزیداخلیرنجمیبردنماند.از
کنیم.« بلند کناینو کمک :»توجوونی،زورتبیشتره.بیا

بهآرامی کند.پدر آنرفتوتاتمامآنرابلند کشیدوبعدبهزیر جوانیکطرففرشراباال
کهفرشرا گفت گوشیبهآبدادوبااشارهیدستبهجوان و کردوسر  ورودیراباز در
گذاشتنیخچال،  گذاشتنفرشتغییرینکردامابعداز پشتوانتبگذارد.پشتوانتبا
گرفتهبودتاحدنسبتًازیادی آغوش کهپتویتاشدهایباطرحراهراهرادر تلویزیونومبلی
کرد  باز را باقوطیتنماهیبازیمیکرد.جوانقفلماشین خانه کنار گربهای فرونشست.
تلفنصحبتمیکرد،نشست. با خانه در بود کهمدتی  پدر تماشای به فرمان پشت از و

■ 

حالحرکتبودند. کمیبعددومردداخلماشیندر
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خونهنیستیم؛منمیتونماینجاحرفبزنم؟« کهتو :»االن
-»میشنوم.«

کردیم؟« کارو :»چرااین
کاریمنظورته؟« -»چه

گفت: کردو کردهبودفشرد،نفسیتازه دستشمشت کهدر قلبشرا
خونهیخودمون از کهیهو اونخونهزندگیمیکردیم؛چیشد کهیادممیادتو وقتی »مااز

میکنیم؟« کردیموچرااالنداریمفرار دزدی
لحظهممکنهپلیسبیاددنبالمون.« میکنیمچونهر -»منظورتچیه؟فرار

کهمیخوایمروورداریمو اونخونهمالمابود.میتونستیمهرچیزی :»نمیفهمم،همهچیز
چهمیدونم،بفروشیم،یابریمیهجایدیگه.«

-»خب؛چرااالنداریاینارومیگی؟«

داد،فرشبهسمتدیوارهیپشتیوانتقلخورد. فشار گاز کهمیتپیدبهپدال پایشرا
میکنینفهمیدمزنگزدیپلیسو گذاشتیمنمچیزیبگم؟تازهفکر :»نمیدونم،مگه

دادی؟« خودمونرولو
کردهبودند. معلومبود.جادهراسد دور هوامیرقصیدند،از کهدر ماشینهایپلیس آژیر نور

بایدمیکردیم؟« توچیکار -»پسبهنظر
کارایهمیشگیمونروبکنیموبهزندگیمون کارینکنیم،یا :»چیبگم…میتونستیمهیچ

ادامهبدیم.«
کهچیبشه؟« «-

هواچرخید.چیزی در کرد.ماشینهشتادبار فرمانماشینتاانتهابهراستچرخیدوچپ
روشننشد.
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مهتاب قربانی
»بانو«

کهبهدستتانمیرسدیانه؟نمیدانم خانمجانایننامهرابرایشمامینویسم.نمیدانم
کردیانه؟نمیدانماصًالنوشتناینچیزهابرایدختری آنچیزیفهمخواهید کهاصًالاز
از کردهامبهناممحسنشریفی، آقاییرااینجاپیدا بهسالشمادرستاستیانه؟یک
نگهبانهایماست،صبحهابااتوبوسمیآورندش زندانیهایحبسابدیمشهداست،از
کهنامهرابهآدرسمغازهیپدرتان وشبهاهمبرشمیگردانندزندان.بهمنقولدادهاست
کنیم.خانمجان!سعیمیکنم کسییاجایینامهپست بفرستد.بهمااجازهنمیدهندبرای
اما تاشماراحتحرفمرابفهمید، افغانستانیاستفادهنکنم کلمات  از که مواظبباشم
بودبرای یامادرتانمعنیاشرابپرسید.اینهاراشایدبهتر پدر دستمدررفتاز چیزیاز گر ا
کنم،برایمنفقطشمامهمهستید یامادرتانبنویسم،امامنبایدباشماخداحافظی پدر

خانمجانم.
مشهد.اسمشاردوگاهسفیدسنگ نزدیکیشهر کهمنهستمیکاردوگاهاست،در اینجا
جاییستیااصًالچیهست.خب،یکدختر است.شماحتمًانمیدانیداردوگاهچهجور
نیستبداند دهسالهیمعمولیقرار نیستاینچیزهارابداند.یعنییکدختر دهسالهقرار
است،خیلی آویزه اسمیکیشان بچههایهمسنشما. و دخترها از است  پر اینجا وگرنه
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مثلشما را کهدستهایش ترسیدنش ومدل بهخصوصخندههایش همشبیهشماست،
کردنشهم. جمعمیکندتویبغلشوچپکینگاهمیکندبهآسمان.مدلعروسکبازی
کهدیدمشتکیهدادهبودبهیکی مثلشماباعروسکشحرفمیزند.اولینباری همانطور
دودمیکرد.بعدتر سیگار آنطرفتر گریهمیکرد.پدرشهم دیوارهایبلندهواخوریو از
فهمیدممادرشراطالبهاغنیمتیبردهاندوخبریهمازشنیست.برایاینکهعروسکش
کهنشد، کردم.قشنگ گریهمیکرد.منبرایشبایکتکهچوبپادرست یکپانداشت
حیاطاردوگاهراهبرود.یکبار ولیحاالحداقلعروسکشهممیتوانستمثلخودشدور
اینجاانتقالشدادند،به پیشاز دخترکخودم.چندروز شماحرفزدمواز همبرایشاز
زنبردندش،عروسکشهمجاماند کجا؟منهممثلپدرشچیزینمیدانم.چندتامأمور
تویسرممیچرخد.همهیدخترهارابردند،هر گریههایشوقترفتنهنوز اینجا.صدای
شدهبود.همهیدخترهارابردند، کهباپدرشاینجابود،یعنیبدونمادرشدستگیر دختری

همهیآناسمهایقشنگرا،آنخندههایرنگیرا،فقطمردهاماندندوبچهها.
تاییسولهیسمنتیداخلیک وچند دارد بزرگ برقی  دِر زنداناست.یک مثل اینجا
محوطهیخیلیبزرگ.دیوارهایاینجاخیلیبلنداستندوباالیهمهیدیوارهاسیمخاردار
اینجاخارجبشویم،اماحقمالقاتیوماهییک گذاشتهاند.مااجازهنداریماز  کار  برقدار

تلفنزدنراداریم. بار
مغازههایمجتمعو از همانماجرایدزدی بعداز آوردند،دهروز کهمرابهاینجا اول روز
سولهها، شدنمنبود.خانمجان!موهایمراتراشیدندومرافرستادندتوییکیاز دستگیر
کردند.پنجاهتاییبودیم،دوتابچههم کهنوشتم.اولمارابازرسی امانهبههمینراحتی
وتنمان کیسهبوکسرویسر بینمابود.بازرسیبالتوکوببود،شدیدمیزدندمان،مثل
طاقت پدرش میکردند لتوکوب را بچهها  از یکی داشتند وقتی میزدند. لگد و مشت
همان کردند. لتوکوبش بدجوری سربازهاجریشدند، کرد، بچه  سپر را نیاورد،خودش
قرنطینه،سه بردند را ما بازرسی  از بعد بچهاش. مرد.جلویچشمهای قرنطینه توی شب
هرکسی سهتانانخشکدادند.تویقرنطینهمیخواستنداز روز نگهمانداشتندوهر روز
تومانپولمیداد.من عکسقانونیبگیرندبرایدوسیه.برایعکسهرکسبایدپانزدههزار
ماندمتا ،پنجروز گرفتهبودند.بهجایسهروز کالنتریازم نداشتم.پولهایمراتویهمان
گفتن کهآمدتویقرنطینهبهمنپولعکسراقرضداد.نمیخواهمبا هموالیتیها یکیاز
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کهبزرگشدیدیک گرفتید،وقتی نامهرا گر کوچکشمارابهدردبیاورم،اماا اینجادِل از
سریبهاینجابزنید.

کهمیخواهیدمثلمادرتانداستاننویسبشوید.یکنویسندهبایدبداندتوی گفتهبودید
کهبیرونآمدم،بایدمیرفتم قرنطینه اینزمانودوره.از کشورشاردوگاهوجوددارد،آنهمدر
قرنطینههماوضاع دستگیریحمامنکردهبودم.آنپنجروز روز حمام.خوشحالبودم.از
کهبیجاخوشحالبودم، برمرفتهبود،امازودفهمیدم کردهبود.بویآدمیزاداز  راخرابتر
میخورد،آبچنان کفشُسر کثافت کهپایآدمرویلجنو حمامیکسالنبزرگبود
توییخحماممیکنی.مردهاوبچههاهمهعورولختبودند.تویحمام کهانگار سردبود
انساناست«افتادم.خیلیسالپیشخواندهبودمش. ایننیز گر کتاب»ا یاد وآنبلبشو
اینزمانهنمیشوداردوگاهیمثلاردوگاهنازیها در گفتمنه؛دیگر شماهمحتمًابخوانیدش.
مازهرچشمبگیرند،بترسانند،امابعدًادیدم گفتماینهافقطمیخواهنداز وجودداشتهباشد،
است، کردنآدمیدشوار کتابمیگوید:»ویران کههست.یکجاییتویهمان کهشده،
ودو یکروز کار کردنآدمینهآساناستونه کمابیشبهدشواریآفریدنآدمی.ویران
کهچیمیگفته.ایرانیها شدید.«حاالخوبمیفهمم پیروز کار این ،اماشمانازیهادر روز
شدند.هیچکسجرئت کردنآدمیپیروز ویران شدند،در کردنماپیروز ویران هماینجادر
اعتراضندارد،هیچکسبههیچکسرحمنمیکند،نهسربازهاومأمورهایایرانیبهما،نه
خودمانمیگیرند هماینجاممنوعاست،البتهاز وِنسوار خودمانبهخودمان.حتیسیگار
کهخواندهبودم کتابهاییرا بهخودمانمیفروشند.منداشتمزندگیمیکردم، ودهبرابر
قسمتهای بهشباهتزندگیاینجابابعضیاز آنقدر میکردم،یکشب تویسرممرور
کردندخلشدهام.مثًال گمان کههموالیتیها پاریسولندن«خندیدم کتاب»آسوپاسدر
راداشته. کهتجربهاش نوشته،حتمًا خوب ودیدمچقدر افتادم گرسنگی  از تعریفش یاد
تومانبخرند.  بادویستهزار را نامه  هر بودند توانسته بودم.بعضیها آزادی نامهی دنبال
کهعبدالعظم وصبریهبفرستم.تاهفتهیپیش کهبتوانمپیغامیبرایبانو دنبالراهیبودم
کار رادیدم.تویصفصبحانهایستادهبودمتانانوچایصبحمرابگیرموبعدبرویمبرای
کاشسختی کاشندیدهبودمش، مزرعههایاطراف. کردناز اجباری،برایسنگجمع

کهبرایماتمامیندارد. اجباریبودواینهمهتحقیری کار زندگیهمین
است، صبریه  برادر عبدالعظم ببینیم. را جدید اعزامیهای میتوانیم تویصفصبحانه
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یادتانمانده؟عکسشرانشانتاندادهبودم،همان هواباز16بودتویافغانستان.صبریهدر
که دخترکُخردم همتویبغلشبود.بانو کهرویپلههایحیاطنشستهبودوبانو عکس
اندازهی موهایتان  روز کاشیک گفتید یادتانهست بودخانمجان. همسنشما درست
بود؟ آمده حیاط پلههای روی تا صبریه موهای که هست یادتان بشود؟ صبریه موهای
وریختشَچَتل17بود، پا،سر تامرادیدنشسترویدوپا،چنبرکزدرویدو عبدالعظم
کردهباشدبینسیمهایبرقدودو  گیر کوچ کهوقت چشمهایشمثلچشمهاییکُغچی18
کوچکشی21 گفتخانهنگهدارت20نبودمتنی، گفتمَتنی19چیشده؟چراافتادهای؟ میزد.
گفتنفیسه بود.نفیسهزنشرامیگفت. ونفیسه.نفیسهحاملهدار میکردیمباصبریهوبانو
بهمامیرسیدندصبریهراغنیمتی گر بود،طالبهانزدیکهراتبودند،ا ششماههحاملهدار
الریبگیرمبرایبردناسبابزنها.برگشتنی بازار سِر میبردند،بایدمیرفتیم.منرفتمتااز
بغلتوبغلجاندادهبودند،امانفیسهنبودتنی همانطور دیدمانتحاریشده.صبریهوبانو

شدهبودتویآسمان... جان.نفیسهتکهتکهابر
اینجادربیایموبرگردمافغانستان،ببرمشان نیست،میخواستماز خانمجانبانویمندیگر
احمدافغانیباشم،اما ایندنیازندگیمانرابکنیم،نمیخواستمدیگر یکگوشهیآراماز
رامیبینم،صورتش نشد.منباختمخانمجان.شبهاخوابندارم.همهاشصورتبانو
باصورتخونیَحراَره22میخواندومیرقصد.همانی کمالاستوهمانطور خونیوخا
دوباره  عمر بیایی  گر ا جانا میخواند.  باِبر باغ توی عروسشدن  از پیش که میخواند را
یابم.حکیمدردمتوییبراتحولی23مسازم...همهاشصدایصبریهمیچرخدتویسرم
وقتی  بانو ترسیده؟ کشیده؟ درد  بانو میپرسم خودم  از همهاش میزند. راصدا اسمم که

زباندریخلبان 16-در
17-آلوده
18-پرستو
19-برادر

است. زباندریبهمعنایامانتدار 20-در
21-اسبابکشی

کهجمعیخواندهمیشود. 22-ترانهای
23-خانه
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میترسیدمیافتادبهُهکُهک24،مراصدازده؟حاالاینهارابرایشمامینویسمچوندیگر
یادچشمهای مناستندوبهجز کهآندنیامنتظر  یادصبریهوبانو هیَله25بهدنیاندارم.بهجز
شرمندهی من خانمجان! ندارم. کردندچیزی  دستگیر شما مراجلوی که  روز آن  در شما
کشانکشانبردند. آناتاقکتهپارکینگومرا کهمأمورهاریختندجلوی آنجا شماشدم،
خوِد کار زد وداد کرد  باز را کثیفش کبریدهان ا آقای شماوقتی از کشیدم منخجالت
کبرییقهامرا کهآقایا خوِدافغانیمادرقحبهاشاست!همانجا کار پدرسوختهاشاست!
کنیدحرومزادهها!«وشماپشتپدرتانقایم گم اینمملکت گورتانرااز گفت:» چسبیدو
گریه،میخواستمبزنمتویدهانش.میتوانستم،اماچشمهایشمارادیدم  شدیدوزدیدزیر
دعوامیترسید،از آویزانماندند.بانویمنهماز  کهترسیدهبودیدودستهایمهمانطور
صدایبلندمیترسید.خانمجانبهشمانگفتهبودم،امامنتویافغانستانمعلمبودم،شاعر
کوچکاحمدافغانیبودم آنمجتمع کنم،امااینجادر  شدمفرار بودم،آدمبودم،امامجبور
راهدور از وشوهر بانو بودوبهشماشکالتمیدادوتمامشدهبود.اینجاپدر کهسرایدار
افغانستان.  از بیرون بکشمشان و بکنم پولیجمع میخواستم بودم، تمامشده که صبریه
گوشداده کاشبهحرفش مکتوبمیفرستاد،التماسمیکردبیاورمشانتهران. بار صبریههر
بانوافغانی.میخواستممثلشماخانمباشد، همبگویند بانو امامننمیخواستمبه بودم،
کردهبود،جایزهبردهبود. کتابچاپ شماقصهمینوشت، مدرسهبرود.صبریههممثلمادر
میرفتیم،صبریهمینشست ماآدمبودیمخانمجان.برایخودمانزندگیداشتیم.باهمسفر
کت سا همعقبماشین.سهتاییحرارهمیخواندیم.صبریهیکهو منوبانو کنار صندلی
را  تو ومیگفتیکوقت پایمن روی رامیگذاشت یواشدستهایظریفش و میشد

کردنت... مینویسم،قصهیعشقمانرامینویسم،اولینتصویرشهمهمینوقترانندگی
تلفن نوبت اولین  کهدزدمجتمعپیداشد،در اینجا.میدانم آوردهاند مرا حاالچیشد؟
که گفتم عبدالعظمراندیدهبودم.بهش ماهیانهامزنگزدمبهپدرتانبرایحالپرسی.هنوز
آزادیام،امامندیگر کار کهمیآیددنبال گفت اینجاهستم،اسماینجاراهمنشنیدهبود.
نهمیخواهمآزادبشومونهمیخواهمبرگردمافغانستان.خستهامخانمجان،سیوپنجسال

24-سکسکه
25-امید
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گذاشتمتویبغلصبریه را کهبانو روزی کردهام.از همهیایندنیارازندگی دارم،اماانگار
یککسمراصدانزداحمدیااحمدجانیا سالیکبار تماماینچهار وآمدمایران،در
طالبها آزادبشومبقیهیزندگیرابرایچیمیخواهم؟نهزورشرادارماز گر احمدآقا.ا

مأمورهایایرانی.جانشراندارم.جانمتمامشده. انتقامبگیرم،نهاز
کنمتمامشدم.  شدمفرار کهمجبور ایرانتمامشدم.همانروزی خانمجانمنپشتمرز
.احمدافغانیدوستوخاطرهورؤیانداشت. احمدافغانینهَمردصبریهبودنهبابایبانو
احمدافغانیزندهنبود.خانمجاناآلنبهیاددستپختمادرتانهستموبهیادچشمهای
ایناحوالناخوش،دلمغذایمادرتان کهدر است وصبریه.خندهدار ترسیدهیشماوبانو
کهشمابرایممیآوردید.خانمجان!احمدافغانی آنلوبیاپلوها رامیخواهد.یکبشقاباز
تماماین کهتمامیندارد.خانمجان!در تسلیمشده،خودشراسپردهاستبهچیزی دیگر
آقای که  روز آن آندهسالگیقشنگتان. با آقا.شما گفتیداحمد سالهافقطشمابهمن
دارمبرایبریدن کهمنیکچاقویتیز گفت کهطرفاتاقمننیاییدو گفت کبریبهشما ا
داردهمسن گفتیداحمدآقاخودشیکدختر که دختربچهها،منصدایتانراشنیدم سِر

ندارد. باهمدوستبشویم،احمدآقاچاقو من،احمدآقامیخواهدمنوبانو
گوشیخریدهبودمتابفرستیمافغانستانوبانو خانمجان!یادتانهستبرایتولدبانویک
باشمارویواتسآپحرفبزند؟فرداتولدبانوست،وقتیشماایننامهرامیخوانیدمن
قرض گفتهامدوتابالقرمز کهبرایتانقصهشانرا همانفرشتهها هستم،امشباز پیشبانو

وصبریه. میگیرمومیرومپیشبانو
کهقصهاشرابرایتان  کابل،بهباغبابر خانمجانوقتیبزرگشدیدبیاییدبهافغانستان،به
رانفسبکشید،قصهی ارغوانهایبابر وصبریههمبویبهاْر گفتهاموبهجایمنوبانو
پردیسشماراتماشامیکنیم.خانمجان! آنباال،از وصبریهرابنویسید،ماهماز احمدوبانو

نبود،شایدطالبهارفتهبودند. کار  اصًالمرزیهمدر دیگر شایدآنروز
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پوریا قنبری

کوتاهیدارم دست گر مالمتمنکنیدا
کند کامًال ودهانی

تماماندکهاجرعهاینوشیدم مناز
جشنتولدم در گر پسحقبدهیدا

گریههدیهمیدهم بهخودم
کنید بهساعتهایتاننگاه

کهزمانداردشمارامیخنداند
ومراباخودشبهعمقتاریخمیبرد

زندانخودش کهمردیدر میبردآنجا
بهخودشتنهاییتعارفمیکند

منمیدانید از چهچیز
کهحتیخودمهمنمیدانم؟

کامًالتهی کهاینانسان
کوهیرا درونخودش در

مجابمیکند
کهزمانیپرندهایعاشقآسمانبوده

تهوعآتشفشانبهوجودنمیآید وگرنهآنهمهارتفاعاز
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منمیدانید از چهچیز
گرمتان کهبادستهای

اندوهم براییکسالدیگر
کفمیزنید

منهمینجاهستم،
اسبیپاشکسته

دشتهارا کهدویدندر
یادبردهو از

شلیک شبباشنیدنصدایهر هر
شیههمیکشد

کوهیخ کهاین مالمتمنکنید
گریزاناست  روبهروشدنبانور از

کنید بهساعتهایتاننگاه
جاماندهام کهمنچقدر

کهحتیخورشیدتالشنمیکند
بهرگهایمنجمدمبتابد
کهتاریکی مالمتمنکنید

مردمکهایم مدتهاستاز
کهدلشمیخواهدمیبیند  جهانراآنطور

مندورموآنچنانمرتفع
کههیچقلبیبرایفتحاینناممکن

نمیکند خطر
کنید بهساعتهایتاننگاه

منایستاده زماندر
کنید اینمردهرارها

وبهرسمادب
برایمفاتحهبخوانید... دور از
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پوریا قنبری

بهضیافتمن
خودرادعوتمیکنند

صاحبیندارند کههنوز غمهایی
که مثلسگهایولگردی

گرگ ترس نهاز
غریزه ونهاز

تملکبودن فقطبرایحسدر
روبهرویخانهامواقمیزنند
کتفمرا امامناستخوانهای
کردهام برایپذیراییآماده

بااندوهیسیساله
کهزبانخاممن

میزند باز تکلمآنسر از
دنیایآرامینبود

ومننمیدانماینچهحکمتیست
کهشکمهایورمکردهشانرادوستدارند برایمادرانی
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شایدتنهاجنینهایسقطشده
اینبازیرابردهاند

بیحوصلههستم آنقدر
راهمیرود ترستکرار کهسایهاماز

حرفمیزند
شکلکدرمیآورد

میکشد وبهجایمنسیگار
هیچچیزیندارم

لبخندبیدلیل جز
ودائمخودمراسرزنشمیکنم
ومیپرسمچگونهممکناست

تنهاترینشکلممکن یکمردحتیدر
نتوانداشکیرابهماللزندگیهدیهدهد

برف
کهرویحقیقیزندگیسترا اینخانه

کرد خوددفنخواهد برایهمیشهدر
وخورشیدشهادتمیدهد

چنینخانهاینتابیدهاست بر کههرگز
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کاظمی شبنم 

»صداها«

که یهمعتادبالقوهام
سرشتووحسابوکتابنیس
میره باقرصایخائنفقطور

صدامیشَنوهوقتیخوابنیس

صدایعلیبندری26روِپلیمیکنه
گمبشن... صداهایتویسرش

شبایامچالهمیشهتووخودش
یاتووتخ)ت(سگشروبغلمیکنه

میگهباخودشمیگذرهاینروزا
عملمیکنه بهقولشبهدکتر

چنلبیوبیپالس 26-پادکستر
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صدایعلیبندریروِپلیمیکنه
گمبشن... صداهایتویسرش

کرمابهپاست تووخوابششباجشن
میخورن دارنتووسرشمغزشو

بلندمیکنن رودستاشوناونو
میُبرن کیکاونو باچاقوجای

صداها،صداهایوحشیزشت
صداهایخوشحالخوشبختشاد

صداهایخودخواهبیدغدغه
صداهایدنیاییوگاتووباد

صدایعلیبندریروِپلیمیکنه
گمِبشن... صداهایتویسرش

نمیخواستتسلیمقرصابشه
نمیخواستبهاینزودیاوابده

کنهتووخودش میخواستبمبوخنثی
خودشروتووجمعشماجابده

ولیاونصداهایوحشیزشت...

ولیاونصداهایوحشیزشت...

ولیاونصداهایوحشیزشت...

ولیاونصداهایوحشیزشت...
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کاظمی شبنم 
»چای تازه دم«

میکنند؟ باچایتازهدمیخکردهچهکار
پایانراهزیباترند آدمهادر

وبهجهانشبیهتر
راخاموشمیکنند، گاز اجاق

غذایسگرامیدهند،
کنند کهچراغهاراخاموش یادشانهست

وبهخوابمیروند
کسیمیزند خالصرا همیشهتیر

ایستادهاست کهنزدیکتر
میکنید؟ باچایتازهدمیخکردهچهکار
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کاظمی شبنم 
»یا ستارالعیوب«

با گرفتهو گریانوصداییمحزونمیخواند.بایکدستمیکروفونرا پیرزنباچشمانی
سینهمیزندوباریتمروضهخودشراتکانمیدهد: دستدیگر

گونههایدخترتترکخورده «
زخمقلبمننمکخورده
کهمردمشاممیخوابن شبا

رقیهتاخودصبحبیداره
برایدیدنرویبابا

ستارههاروهیمیشماره
گونههایدخترتترکخورده
زخمقلبمننمکخورده«

رویآنمیخواند. کهاز است کوچکیمقابلشرویزمیناستودفترچهایجلویشباز  میز
گریهسرخشدهاند.روضهراادامهمیدهدو شدت گونههایشاز روسریسیاهسرشاستو

کشیدهمیخواند: کلماترا هرجاالزماست،
کاروانرفت.منماندموتاریکیویهغولبیشاخودم.آثار پشتناقهافتادم. »بابااامناز
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اونشبرومیخوایببینی؟باباییببین!
گونههایدخترتترکخورده

زخمقلبمننمکخورده
کتکزد.برایچیبهزخمتنمکزد؟باباااااونخیلیبددهنبود.خیلیبیتربیت چرا؟

بود.«
کنی.« کدمیدم.خودتبایدتفسیرش روبهجمعیتمیگوید:»مندارم

ودوبارهادامهمیدهد:
گونههایدخترتترکخورده «

زخمقلبمننمکخورده«
بهسینهاشمیکوبدوضجهمیزند:

»یازینب...یاحسین...
بهچشماممیگمنخواب

باباممیآدامشب
میگهعمهجونبخواب

رویپایزینب
گونههایدخترتترکخورده

زخمقلبمننمکخورده
یاحسین...

آزاد  رو ارادتداریخدمتعمهیسادات؟امشبمیتونیصدات  ببینمامشبچقدر
مهدیهایستاده؛ کنی،ایناحتمالروبدیدصاحبعزادمدر گریه کنیبرازینببلندبلند
کنند. گریه برازینببلندبلند کنید،دوستانمن گرم  خودشفرمود:مجلسعمهجانمنو
کوفه، کرددمدروازهی نمیشد.اراده گهزینببهمیدانجنگمیرفت،رقیهبیپدر میگنا
کسی سینههاماند.چه آمادهدیدبرایسخنرانیفرمود:اسکتوا!نفسهادر رو تاموقعیت
کوفهبابیانعلیآشنابودند.باسخنعلیانسداشتن.بعضیها میخوادحرفبزنه؟مردم
علی گفتندنکنهعلیزندهشدهدارهحرفمیزنه؟نزدیکخیمهاومدنددیدندنه!دختر

تندرش!جانمزینب...« کلماتچو  کوفهاز نشسته.لزرید
نگاهی و میکند رد را تماس »پسرم«. نوشته صفحه روی میکند. نگاه میلرزد. موبایلش



332 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

و میکشدوتکانیبهخودشمیدهد گرمراسر آب بهساعتدیواریمیاندازد.استکان
کمشده.دوسهنفریهنوز گریهیزنها کردندفترچهومیکروفون. شروعمیکندبهجمع
آنهاالتماسدعادارند.زنجوانیسینیچایمیگرداند کناریهایشاناز ضجهمیزنندو

کاسهیقندبهدستدنبالشاست. ودختربچهای
گلدانرویطاقچهمقداریپولبرمیداردو  از کمیکندو زنصاحبخانهبینیاشراپا
کمیبااوصحبتمیکندواسکناسهارارویدودست، بهسمتزنروضهخوانمیرود.
گوششمیگوید  کهپولشرابرمیدارد،زنجوانجملهایدر جلویشمیگیرد.روضهخوان
در وچیزی نوازشمیکند را زن  روضهخوانسر زنمیرود. آغوش به و وبغضشمیترکد
میانجمعزنیبا اینمنظرهراتماشامیکنند.از کتشدهاندوباتأثر گوششمیگوید.همهسا
صدایبلندمیگوید:»برایحوائجبانیمجلسصلوات.«صلواتبلندیفرستادهمیشود.
کنیصلوات.«صلواتبلندتری دوبارهمیگوید:»سالدیگههمینموقعبچهبهبغلپذیرایی
پیرزنجدامیشودونگاهحقشناسیبهجمعمیاندازد.پیرزن فرستادهمیشود.زنجواناز
همهالتماسدعادارد.همهاز ساعترانگاهمیکندوباصدایبلندخداحافظیمیکند.از

گلمیاندازد. اوالتماسدعادارند.بارفتناوهمهمهمیشودوحرفهایعادی
کهبرایبدرقهاشآمده،راهیمیکند. پلههارابهسختیپایینمیآیدوزنصاحبخانهرا
شیشهیدودیرانندهراببیند.در منتظرشاست.سرشراخممیکندتااز ماشینجلویدر

میشود. میکندوسوار راباز
:»سالم«

». -»سالممادر
آدموخسته آهمیکشدومیگوید:»اینجلساتخستگینمیذارهبهتنآدمبمونه.روزگار

نکنه.«
». کمدیگهمیرم.سختنگیر کنیمامان؟یه -»دوبارهمیخوایشروع

روسرت؟یادستکماونواموندههارواز کهمیگمیهتیکهپارچهبنداز :»اینسختگرفتنه
؟« گوشتدربیار

میکند کالهیبرمیداردورویسرشمیگذارد.تویآینهخودشرابرانداز صندلیعقب از
با ماشین و ستارالعیوب« »یا میگوید: زن میزند. گوشش راپشت موهایش  از تکه ویک

میشود. سرعتدور
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کفامنش غزاله 

خودشبیوقفهمیچرخه؟! ساعتچرادور
آِنواحدپنجودومیشه هشتهولیدر

وهفتو...برمیگردهسمتتو یک،سه،چهار
میشه ]میخوابی[ولو روشیشـ)ـه(هایتیز

کرده  تاریکتر چشمایمنو ِمهزیِر
کمحرفیت! اوج حرفایبعداز میترسماز

خطریشتمیچکمپایینومی...چکچک از
گولهبرفیباشومنچی؟آدِمبرفیت؟  تو

برفه از تویحیاطروبهروامشبپر
تنتتااستخونمن! سرمارسیدهاز

خوابیدهبودم،چکهمیکردم پتو زیر
بافندکتافتادهبودیتویجونمن

،زدبیرون تاریکِیدیوار شومینهاز
اتاقا،البهالیپردهپیچیدو... ِمهتوو
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گولهبرفیتویقلبمخوردیورفتی با
ترسیدو تو کهشاهدبودخیلیاز روحی

کردن ُقُرق ارواحسرگردونلباساتو
میشن کهچکچکمیکنمبیخوابتر وقتی

دارنتمومممیکنن...داریتمومممی...
میشن کهحتیاستخونامآبتر جوری

میشی کهعینکمیزنیجذابتر وقتی
که↓ کتابی خطِریشتمیچکمروی از
کردم  کردم،چکهتر اصًالنخوندی،چکه

که... کردمتابخوابی کردم...چکه هیچکه

باشن گولهبرفانرمتر تووخوابشاید
شایدبفهمیشیشوهشِتمنتوهمنیست

شایدبفهمیحجمآدمبرفِیتنهات
گمنیست! کهچکچکمیکنه، تووحجمدنیایی

سایهتتاهمیشهپشتپلکامه انگار
کرده  تاریکتر چشممو زیر ِمهباز
میشی خاطراتممحوتر واقعًااز تو

کرده؟  باریکتر یاخطچشممسایهتو

ساعت هرچیزیبهجز گرفتیزیر فندک
میچکـ...چکمرویزمین...آیندهبرگشته
کسترمپاشیدهتویهـ)حـ(ـالومیبینم خا
ساعتهنوزمرأِسشیـ...شیشه،ولیهشته!
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کفامنش غزاله 

آشپزخانهصدایچکچکساعت... از
دائمصدایجیغمیآید زودپز از

همصرفًابهمنظوِر گاز ]بویشدید
ایجادحسترسیاتعلیقمیآید[

پوچی از چالههایمملو افتادهایدر
کرده! گونهامرامنقبض یخچال،چاِل
سرداست،تویاستکانهابادمیآید

کرده  کز گوشه جامیوهاییک در پاییز

تمامفصلهایسالغمگینم مندر
اماساالدفصلحتمًارویمیزمهست

کهخیارینیست!« :»پیدانکردمعشقم،اینجا
-»جامیوهایراخوبمیگردیعزیزم؟هست!«
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دستم در سبز برگشتهبودمباخیار
میکردی گوجههاراریز داشتیهی تو

مسیرتپوستمیکندی خیاریدر هر از
میکردی دندانبرایدندههایمتیز

کرد گرفتوساعتتیکفصلراطی باران
سرداست،تویاستکانهابرفمیآید

چیزینمیخواهمبگویملعنتی،اما
پیشتوحتیروحمن،بهحرفمیآید

میرقصد بارانباتو داردزیر پاییز
میرقصم گاز منبادهانیبستهروی

گرفتیو گازمرا  بادهانیباز تو
میرقصم گازهایتُمردم،اماباز با

■

صداییدرنمیآمد دیگر زودپز از
:»پیدانکردمواقعًا!اینجاخیارینیست«

کیساالدفصلمیخواهد؟!« کن! -»اصًالولش
هرچنداغلبعشقبازی،اختیارینیست↓

لباسمپنهانمیکنم رازیر ،خیار امامنفقطهمینیکبار
آشپزخانهبیرونمیروم. از یخچالرامیبندمو در
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کولیوندزاده پویا 

بودم منیهدرختسبز
کردی اّره کهشاخههامو

گرگوحشیتویمنبود یه
کردی شبیهبّره اونو
کلزندگیمو فرمون

دادم اولشدستتو از
منغرقعشقوجادهبودم

کردی فرمونوسمتدّره

عاشقمننیستی تو
یهآدمسادیستی

کردهبودی هرچیعقدهداشتیرو
کارماطاعتبود من
کهاوجحماقتبود

کردهبودی اصًالمنوجادو انگار
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دادهبودی تغییر من،مننبودم،منو
براینابودیمنآمادهبودی

که هم کهخودمبدبختبودموتو من
مثلیهبختکرویمنافتادهبودی

عاشقمننیستی تو
یهآدمسادیستی

کردهبودی هرچیعقدهداشتیرو
کارماطاعتبود من
کهاوجحماقتبود

کردهبودی اصًالمنوجادو انگار
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کولیوندزاده پویا 

یهجاییبهبعدچشماتو از
رویدنیایزشتمیبندی

میگیاصًالبهمنچهچیمیشه؟
میخندی آدمامیمیرن،تو

یهجاییبهبعدمیخندی از
خندههایمرتِبعصبی

تویمغزتسروصداستمدام
خوابراحتنداریهیچشبی

یهجاییبهبعدمیخوابی از
کهدستوپانزنی دیگهمیخوای

شه راضیمیشیبهتتجاوز
دستهجمعی،تکی،خشن،علنی
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یهجاییبهبعدتکبهتِک از
↓ ثانیههابراتتکراِر

تیکههایسیاهوتاریِک
کشداره  شببیحدومرز

یهجاییبهبعدتاریکی از
میشی کدر مثلیهشیشهی
دردیوحسنمیکنیدیگه

میشی یهجاییبهبعدِسر از

یهجاییبهبعدواژهی»فرق« از
دیگهمعنیندارهتوودنیات

یهجاییبهبعدچارهی»مرگ« از
وشبات میشهتنهاامیدروز

یهجاییبهبعدمیمیری از
بعد،مردهتبهراهمیافته
میرهسمتجهنمبعدی
پذیرفته اوندیگهقسمتو

یهجاییبهبعددیواره از
توسدشه کهراهعبور تا

حتیروحتنمیتونهمثِل
تویدیواراردشه فیلمااز

یهجاییبهبعدهیچچینیست... از
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کولیوندزاده پویا 

کهنهایهستم هواپیمای
کهپریشونم ساله کههزار

آدمارومیارمومیبرم
برایچی؟خودمنمیدونم!

منمیشن وقتیدارنسوار
اشکه از بعضیاچشماشونپر

شایداوناممیدوننمقصد
کشکه مثلمبدأمزخرفه،

گاهی چرخهامدردمیکنه،
نفسمدرمیآدتاواشه

آرزویهمیشگیمن
آخرمباشه اینهپرواز
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تکراِر زندگیمروِیدوِر
مختلفه تامسیر سهچهار

بازنشستهمنمیکننهیچوقت
سرنوشتمشبیهسیزیفه

کلدوربینایجهانیکروز
کنه کهرومزوم آرزومه

کنم دلندارمخودمسقوط
کنه تموم کاشیهموشکمنو
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گشتیل ساسان 

آرزوهارویمین
آرزوهایقشنگ

وعدهغذا جایهر
کردِنفشنگ میل

بادمیخوردبهجان
پردههایبیَعَلم
اتاقکیشلوغ در
بختکیرویقلم

منزِلبیوهیمن
بیخانمان همسِر

اشکآجرهایرنج
بیجانمان بستِر

انتظار پایمندر
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قرار شاخهگلروِز
طعِمتلِخانتظار

بوسههاروبهفرار

مرگ شعر تیغتیز
رگتو خونمندر
گلو  گریههایتدر
شیونواشهِدتو

بستهبندیسفید
رهسپاریباطلوع

بویتابوتهایپیر
مردههاروبهرکوع

دسِتبیل سایههادر
نه،آپارتمان قبر

کودکیخیرهبهمن
زایمان قتلبعداز

چشمهایتمیچکد
چهرهاترارویسنگ
ماندهفقط چندشعار

سرگذشتمستجنگ
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احمد محبی

ودلیپردردوزهرابی منویکعشقجانسوز
وآرامشمطلقبهسانآسمان،آبی تو

،حدیثتلخبیتابی منوَهردمهوایتو
مرغابی آواز از وتسکینویکبرکه،پر تو

،شرابتلخبیخوابی شبندایتو منوهر
وآرامشوخلوتبهسانشاممهتابی تو

آزادیومندربندوزندانی! تو
ایتنهاشفایمن،دوایدردتنهایی تو

گوشهیچشمت،دلمجنونبیاسایی! با مگر
خوانی باچشمتر کهتو هزارانقصهمیگویم

عشقعمیقمرونگردانی یکلحظهاز گر ا
کهمیدانی کهمیدانم میگویمآنرازی بهتو
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هستی محمودوند

میبارندابرهایسفیِدرندهشده رویمخلوِطشهر
کندهشده  وسطفستفودِینوکبرج،پوستیکپیاز

یخزدهلیمونادداخلپارچ]بویاسالیسهایمردهیقارچ[
،زندهشده! برگهیسررسیدهشتمMarch،رویتابوتمیز

، [رندهیتویسینک...بغضپنیر گریهی]چکوچکبینیشیر
/خندهشده:( یخچالباز :در وخوابخمیر سیر سسبـ)ـیـ/ـو(داِر

ولو کاردویادداشِترویمیز ـفلو کنار نصفازوسط فلـِ
کهنوشته:»uccellounsono«27؛آشپزخانهیدرندهشده...

؛پیتزامخلوطسوختهتهفر یخزدهزنِگممتِدتایمر
کندهشده ؛ گاز کردهبه  گیر پیشبندزنانهیِویتر28،

27-بهزبانایتالیایییعنی:»منیکپرندههستم«.
پایینتنهراپوششمیدهدوبانامwaiterمعروفاست. کهبخشیاز 28-نوعیپیشبند
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پنجره؛بیحرف برف،دهنباِز شدهاز آشپزخانهپر
»Pizzaiolo«29پریدهبیرونووسطآسمانپرندهشده...

میگویند. کهاختصاصًاپیتزامیپزد،پیتزایولو 29-ایتالیاییهابهآشپزی
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هستی محمودوند

گرفتیم رودخونهعکس از
جریاِنآببیحرکتشد

وایسادباد؛خیرهبهدوربین!
قورباغههاقطـ)ـع(شد قورقوِر

پرت...]رویهواموند![ قالبو
کهداشتتووقایق... ماهیگیری

»ازشیهعکسبگیریم« قبلاز
کردشقایق سرخ لپاشو

درختایمیوه چندتااز از
گوشه؛بهترتیب کهجمـ)ـع(شدن،یه

گرفتیم یهعکسدستهجمعی
سه،دو،یـ...]قبِلاینکهبگن:سیب![

گیجِیطنابویهچوپون  از
کتقدیمِیراهراه... بایه
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سرنوشتخالِیسطلی از
کهموند،تاهمیشه،لبچاه

کالِغخستهیتوومه یه از
کهخواببهخوابرفترویسیم

نمیکرد؛ کار تاهرجاچشم
گرفتیم: رفتیموباهمعکس

چنارا روشاخههایسبز
بیصداخوندن چنتاپرستو

کن گوسفندایسا روتپه؛
توویهچرا؟یدائمیموندن!

تاابدموند کارگر تووده؛یه
حاِل،روزمین،زدِنشخم... در

گنجشک توولونه؛جوجههاییه
تخم بیروندیگهنیومدناز

ُتنِدفالشو تابیدنوِر
آفتابگردوناینوریچرخید!

گرفتیم: سمِتباال دوربینو
دزدیدوبستچشماشوخورشید

شدشکِلرفتهرفتهیهدوربین
تصمیمدستهجمعِیابرا

گرفتاز زدرعدوبرقوعکس
بیحرکتِیتاابِدما
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هستی محمودوند

سرمبیرونمیرود کهاز دودی
کرده! دودکشترم

همینسیاهِینامرئی
کهبادرابهسرفهانداخته

بادرا
قاصدکهایمرده... از کههیچیستپر

چرااینسرخِیقبًالآبی
همیشگیاش از

نیست؟ آسمانتر

مناما
دودکشم آنقدر

کارتونی کهلکلکهای
رویفکرمالنهمیسازند

میکنم فکر
اینشومینهیمردهراهم
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خاطراتسوختهام
کرد خواهد شومینهتر

وسفیدِیموهام
شاید

که: آمدِنبرفیباشد
کند راصورتی شکوفههایسرخانار

بدهد ردپایلکلکهایقایمکیرالو
،خالخالیهایسفیدبگذاردو رویچترهایعزادار

کند تاریکِیَلختتراجوگندمی
یادستکم؛

پنجسالگی برفکتلویزیونیباشددر
کهباچرخاندنآنتنیبندبیاید!

چراهیچوقت
آلبومسوختهنپرسیدی؛ از

حافظهاش در
منبرِفشادیترمیاتو؟

لباسعروسی کهدر تویی
همیشگیات از

بودی... آدمبرفیتر

سایهاتراپوشیدهایحاال
سفیدِیبهمن نشستهایدر

کنی؟ کداممنشمعروشن تاروی
کهبینقاصدکها،باد منرا

بردهاست... وآنسو باخودبهاینسو



352 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

برفیبزن
بادهانیخزده!

وقتیسکوتلهجهیآدمبرفیهاست

همیشهسایهایهست
کهبهچوبرختیآویزانشودو
کندمانتومشکیِتوست! وانمود

یا
که کالغیشود
سیاهش قارقار

کند... کستری برفهایزمینراخا

ایستادهام-افقی-روبهروت؛افقی/تر
بارشصورتِیشکوفهها زیر

چراچشمهایدگمهایت
دوِدمراترجمهنمیکنند؟ تصویِر

زغالی کتوشلوار کهبا منی
تولدشومینهبرمیگردم از

عود چرااز
کهآهستهمیمیردوعمود

نمیپرسی؛
تنشبیرونمیرود کهاز هیچی

روحاست
یا

دود؟
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سیامک مسیح پور
»کاموا«

تنبّره از ریسیدهشدسلولبدبو
میلهپیچیدم همراهرقاصانبهدور

کودک گونهی خوشبوشدم؛رنگمشبیه
خوابمیدیدم پشمینهتنآیندهرادر

کنجخرازی خوابیدهبودممنگوسرخوش،
کردوخندیدم کاممراوا  چنگپدر

شدتماممن کیسهایتحویلمادر  در
دستشمرامیلیزدومیلمبهعشقافتاد

کردم گره کتشخودرا تاانتهایژا
کودک،حیاتمداد سرماوبازیگوشی
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کوچههابازیجنگیوتفنگیبود  در
مارشآنجالد شداز شیپور رادیو هر

سقفخرمشهرمانخمپارهمیبارید بر
هان؟صادراتانقالبووارداتبنگ

دوستانپشمیامبدرود فرصتنشداز
وسط،پایفرارملنگ تانکآنطرف،شطدر

فراریهاعقبماندو رؤیایپیکاناز
جنگ مشتیجسدمشغولبحثروحبعداز

آنسویشطموشکترینقایمشدنها،داغ
جایجایخانهمیبارید لولههابر از

،میلبافیدن میانبطنمادر دختر
دردمینالید آنرحم،از بهدور مادر

قفسموشی پستانشیرشباغوحشودر
کمیمالید ژنهایپاالیششدهراخا

کنجزایشگاه  در نقاشیلوسپسر
جنینشبود خوابوطوفاندر معصومیتدر

حوضنقاشی کهسرخوصورتی،هر خوابی
کمینشبود  پرمعنایپوچیدر یکعمر

پلهغلتیدم پلهافتادم،بهزیر از
کتبیآستینشبود نصفمتمامژا
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سیامک مسیح پور
»ناله«

گهنصفهشبنالهایمیشنفی ا
گوشهیپردهُجممیخوره گه ا

گهشببهشبتویخوابتمنم ا
کهبادستخالی،سرومیُبره

الیابر ببینیسقوطترواز
کهشکلشهابیزمینمیخوری
تمامتنتمیشهدردیعجیب

میَدری رگوتاندونو خودتهر

کسیپشتته گهلحظهلحظهت ا
کمر میون خیالیهخنجر

دودستقوی فشار هراساز
تننازکتالیسنگادَمر
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بادوتوهم،منم! نروفکر
منمشوهرت؛اینجوونمرگپیر

ولیجیکنزد کهدیدهرزگیتو
! میترسیدتمومشی،خرابحقیر

کهاینمیگذره گفتم مِنساده
رقیبمولتمیکنهزودزود

ولیجدیبودقصهیحذفمن
مگهفاسقممیشهاینقدرحسود؟!

کهقتلیفجیع تصادفنهجونم،
بمیریهمهپردههاوامیشه
بود تو ،نقشههااز تبانینگو
وپتیارهرسوامیشه دروغگو

ولیدیگهدیره،زرنگیبسه
کنه بایدنالههامشبهاخوابت

یهجوریمیچسبمبهذهنت،خبیث!
کنه کهوحشتتووبیداریآبت
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سیامک مسیح پور
»پرسه زار«

گرده پرسهزارمسروتهش
کهمیرسمخونه دِهشب هر
غرِققرصایخواِبعالیشه

منکهبیکارمونمیدونه

بستن کارگاِهشهرکو شیشتا
شیشتاپنجاهتاخونهویرونشد

سیصدمرد آبونونوغرور
الیچرِخزمونهداغونشد

که خونهمونتکاتاقسردی
سقفخیسشخجالتودرده

یاغیها تبار زن،یخیاز
کرده گلی  سقفهچیکهشیخو
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گنگیم ومادوتا جمعهشدباز
سقموندوختهبازبونمالل

چشتوچشغرقدوِدسیگاریم
وساعِتسریال کعمر تیکتا

زمانسیره کهاز توواتاقی
قیافهممیخونهبیکارم از

کهمیزنم،درده زلتووچشماش
تاحقوقمیههفتهوقتدارم

گیجم کهمیزنه، زلتووچشمام
آلوده شک،روحوجسمو زهر

گریهس پوستممگسمگس زیر
کرموسوزن،توومعدهوروده

طرحاندامنیمهلختشباز
بعدهف)ت(سالمیلرزونهجونم

کثافتماهی بمبسکسه
برقلبهاشمیجوشونهخونم

،سکوتراهپلهس پشتایندر
تووهیاهویمردمیخوشبخت

کردیم قایم جیغایتیزشو
پشتموزیکوجیرجیرایتخت

! نمک،تمامًاراز کوهنوِر
یابارونه پشتماسکت،یهدر
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خیرهتویچشات،چیمیخونه؟
چشمایایناتاِقدیوونه

شنبهشروعوحشتهاس روز
بادروغتکراری هفتهپر
کردم  گز باالپاییِنشهرو

گهیهایپرتوسرکاری آ

واریزیه،حقوقینیست روِز
گیِجقرصایخوابعالیشم
خستهخستهقوطیروبلعیدم

پیشم کهرفتهاز دیگهرفته

کهانداختیم نطفهیبچهای
باجنیِنخودمیکیمیشه

بندنافسکوِتدیوارا
گردنمیپیچهتاریشه  دوِر

اشکامم منبخارم،بخاِر
بوینمالبهالیسیگارت

کوتاه وجهان تو دستوپاماز
گمشدمالیدودافکارت
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محمدعلی معماری

داردنگاهمیکندم،غرقخستگیست
گسستگیست مناینطرفنشستهامواین

دارینگاهمیکنیودادمیکشی
برعکسخندهصورتفرهادمیکشی

کوهفقطدردمیشوم دارمشبیه
کهفریادمیکشی محضدوایهرچه

شدنقرصماهها قرصزیاد/تر
اجیمجیشدنوسطاشتباهها

کشید چیزینگفتاووفقطخطخطی
اینتباهها از کهبود؟یکنفر  دکتر

کهنبود رفتمخریدپارچهیخوب
کنمراهراهها... طرفنگاه هیهر
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که قدم...قدمبهقدم...جمعهبود هر در
سیاهها شدهبوداز پر تویمسیر

نمیخورد اومیرودبههیچکسیبر
نگاهها استاز پر اماهمیشهشهر

کهریخته آبی منقرصمیخورمپساز
نفرینبهعشقتویدلمهرماهها

■

کشید دارویعشقرویمالفهوطن
کشید خویشتن یواشکیتریاز چیز

آقایایکس،خانمایگرگ،مکانزد
پخشسهبعدیهمهیترسهام،ِدد!
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محمد مهدی زاده

یکپرگار دور چرخیدهامسرگیجهرابر
طوطیوار اینتکراِر اینجادر هستمهنوز

تادیوار ،باچار منزندهاممابیِندر
انفرادیهایحتیبیمالقاتی![ ]در

لبریز امیدیسمِتدر کاناز کما هستم
دلشورهایناچیز مردناز بازندگیدر

... دنباِلیکفحشمبهخیلیهاولی...ایننیز
]بایدقویباشیچراهیمیکنیقاطی؟![

باشی ]بدنیستمیفهمی،ولیخوباستخر
باشی اتفاقیبیخبر هر کهاز باید

باشی...[ کر که اینجا برایتهستدر بهتر
بایدبهشوخیهایدنیاواقعًاخندید
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منزندهاماما...
... گر ا

شاید...
ولی...

هرچند↓
بند ممنوعباشدزندگیدر گر حتیا

کلآدمهایدنیادشمنمباشند یا
خودنخواهمدید یکلحظههمتردیدرادر

! هرگز
کهمباشم کمیغمنا نمیخواهم

کهمباشم اصًالدلیلینیستتاشکا
کهمباشم... خا بکن،در منزندهام!باور

میافتی[ کار  اینحرفهااز از ]آخرسر

منهست...میدانم...]ویا»یک«نیم![ در »یک«چیز
کندیکدفعهایتقویم شایدمراپیدا
بودبرگردیم... کهبهتر بایدبهاوقاتی

که...]میگفتی[↓ بودتاریخی چنِدآذر در

هرکسنیست کاِر زندگیمردن«عزیزم »در
اصًالبرایمذرهایچیزیمقدسنیست

منزندهامیا...
]صبرکن...

فعًالمشخصنیست![
یکبختکبهرویمهست]بایکبیل[ انگار
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ته تلخاستباالرانبینیواقعًااز
،دائممیزندَلهَله یکشعر قبریستدر

کمنکنابله!! ها!!خا منزندهامانگار
سالهافامیل... دارندمیآیندبعداز

گناهمرا گردننمیگیرم بکن باور
چونواقعًاپیدانکردماشتباهمرا

کالهمرا این،محکم بایدبچسبمبعداز
»هیچ«امکانی... ماننِدبودن،زندگی؛در

رادنباِلچیزیبودهای...شاید! ]یکعمر
اینمحدودهای...شاید! تنهاترینتنها،در

عمدمیدانمبهمنآلودهای...شاید از
خودتحتمًابمیرانی...[ بایدمرابعداز

یادبردیها... مرااز فهمیدهامآخر
کمراقسمخوردی،نخوردیها! ارواِحخا

]احمق!
ُمردیها![ دهانتراببندانگار

یابنبست؟ «را،دیوار »باز میچرخدایندر

امید از نمیخوانمبرایتشعر دیگر
دید مماز

ُ
گ انفرادیها منسالهادر

منزندهام...
نمیفهمید... اینراشماهرگز

تنمبیروِنمنزندهست... چیزیمجزااز
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عمران موحد

» »همینیکبار
دمغروبیسرد نشستهبوددوزانو
گرد کتوتنهامقابِلپا جواِنسا

شکستهایمیماند نحیفبود،بهپیر
شبیهغنچهیپژمردهایتکیدهوزرد

سرنگ،قاشقوچیزیشبیهیکبسته
رد

َ
گ سیاهِی در گرفتار روح کنار

شروِعصحنهیخاموشِیرگیتازه
وقوِعبازِیخونیِنسوزنیخونسرد

نفوذلذِتتندیبهبندبندوجود
درد کشور ک ورودارتشتسکینبهخا



366 کارگاهادبیچهارشنبهها هنرجویاندورهسوم آثار منتخبیاز

الیانگشتان سکوتیکنخسیگار
سکونحرکتچرخزمانهینامرد

بهاوجالیتناهیرسیدهبودوخیال
کجمیکرد کهدلشخواست،راه بههرکجا

کفتریاورا زدننرم صدایپر
کمیبهخودآورد بدوناینکهبفهمد

وداشتمیپژمرد نشستهبوددوزانو
برایثانیهایحینُچرتخوابشبرد

باراناست کهخوابیدهزیر بهخوابدید
تویخوابخودمیمرد( گر )چهخوبمیشدا

چگونهزندگیاشروبهاینتباهیرفت؟
کجایجادهراسمتاشتباهیرفت؟
کدامجرمنکردهتقاصشآتشبود؟

دامنسیاهیرفت؟ کهدر کیست آه از

وآرزوهاداشت نشستهبوددوزانو
زمینمیکاشت کاش...«در  گر نشستهبودو»ا

میانفانتزِیفکرهایسرخوسفید
نصفهرابرداشت! بهپیشخمشدوسیگار

نگاهبستهیخالیخزیدرویتنش
وطنش نسیمنشئهیبعدیوزیددر
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سالِمملتمِسدستوشرمسارِیجیب!
دهنش( )بزاقماندهیتلخیدویددر

قصه:هبوطاجباری وبندآخر
کشیدنمورفین!هجومهشیاری بهته

قماربازِیبامرگوجانبهدربردن
کروبهبیداری اژدهایغضبنا از

دوا دوبارهدردخماری،دوبارهفکِر
دوبارهسوزشزخمیبهنامبیکاری

فرود...نه!چهفرودی؟سقوطآزادی
ونکبتوخواری درونحوضچهیفقر

جنوندوپارگیشدهاست کسیدچار
برزِخمابینعشقوبیزاری دچار

کهدائمنیست↓ آینهفریادزد یکیدر
کاری! کاریبکنجوان... فرصتو بهاِر

واوشکست...نهخودرا،صدایآینهرا
میانوسوسهوترسونفیبیماری

»! :»فقطهمینیکبار نشستهبوددوزانو
چرخهییکبارهایتکراری اسیر
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خبات نادری

،دوبارهدیگری دوبارهمن،دوبارهتو
دوبارهبغضیادوبارهچندبیتسرسری!

میانواژهها در دوبارهمنپیتو
برایهمسرتدوبارهچایمیبری!

کهدردرادوانمیکنند وشعرها
:خودکشی،تمامروح:بستری تمامفکر

گریهمیکنم! کهمردمیشوم...و منی
روسری کهدفنمیشویبهزیر  وتو

میشویم دور وفیلممیرودعقب...منوتو
میانخوابمیپری! از وجیغمیکشم...تو
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خبات نادری

تنهاخاطرهیپنجرهیخانههایمان
کاشتیم کهبچگیهایمان درختیبود

کهبعدها درختی
جایشرابهسرعتگیریداد

شکوفهنمیدهد کههرگز

رویپشتبام حاالتو
ومندرحالجنگباتمامدنیا

اینمنصفانهنیست!
بایدراهدیگریبهپشتبامتانباشد

تادوبارهدستهایترابگیرم
کوبیدن کلهتویشیشهها وبهجای

کنیمرویسرعتگیر سقوط باسر
وانتقامدرختبچگیهایمانرابگیریم!
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افسانه نادری
»چشم به راه« 

:»دوستشدارم!«
کردرویصورتم. گوشم.سیلیمحکمیبود.بعدآبدهانشراپرت  صدایبلندیپیچیددر
کتکهاییک  بار همهیسیسالعمرمرازیر گرفت.انگار دردتماموجودمرا موجیاز
.نگاهمنمیکرد.صدایشمصمموجدیبود. بودم.سرممیلرزیدوقلبمبیشتر مشتقلدر

کرد،مهریپای کهمعطل اولهمدلشبابرادرزادهامبود.ابراهیم -»مهریبچگینکرد.از
کجا،دامادخاندانزمانیبودن  کند،وگرنهتو کشیدتاغیرتابراهیمراانگولک راوسط تو
ایندنیابروی!اطراف کاریمیکنماز برو،وگرنه اینشهر از کنو کجا!جلوپالستراجمع

دخترمآفتابیشوی،خونتپایخودتاست.«
کاش کوبیدورفت! را کردمتاچیزیبگویمامادر کشیدم.تمامزورمراجمع نفسعمیقی
دارد. کهدوستم است این است.حقیقت دروغ میآمدچیزیمیگفت.میگفت خودش
اینطوری. میشوم دیوانه میزدم. بخیه برایش را آسمان و زمین میدید،چگونه آنوقت

کهباورمشود... کاشنمیگذاشت کاشمیآمدحرفمیزد.
کنم!فهمیدم کهبایدحرکت چسبیدهبهبوق.احمقها،فهمیدم دستهایلعنتیشانانگار
یادم کاش بیایم. بیرون گذشته کابوسهای  از باید که فهمیدم شد!  سبز لعنتی چراغ که
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کردهاند تبعیدم که  انگار نمیکند. رها مرا کابوسش کهمیروم، را.هرجا  میرفتهمهچیز
نشان انگشت با مرا آدمها میکنم احساس کنم. پنهان را چیزی نمیتوانم  دیگر آنجا. به
کههستهیشلیل کهبازیاشدادند.همانبیچارهای کن،همان میدهندومیگویند:نگاه

بود!تلخ.نخواستنی.دوستنداشتنی!
خب، اما است  خندهدار خداست! شریک میگویند که است پیربابایی یک یزد توی
میگفت.میگفت میگویند.یعنیراستش،امیر کردهاست.اینجور خوبخودشراثابت
رفتم گرفتم. را وشمارهتماسش آدرس کند!  باور بود محال نمیدید، باچشمخودش  گر ا
خودم تماماینسالها،دوقلویچسبانمنبوده.از دیدنش.نگذاشتحرفبزنم.انگار
کردم. همیشهبود،نگاهش از گردتر تعجب، کهاز ،زندگیامراشرحداد!باچشمهایی بهتر
بمانم. گفتمنتظر کردو اتاقبیرونم کنبمیرم!از کاری گفتمشجاعتخودکشیراندارم.
کشیدتادوبارهصدایمزد.نشستمروبهرویش.یکچیزیمثلدانههای یکساعتیطول
کاغذراهمُمهرومومشدهبهدستمداد کرد.یک اسپندراسوزاندودودشرابهسمتمفوت
گفت:»اینراهمیشههمراهتداشتهباش،بهزودیمرگبهتودستخواهدداد!عجله و

نباش.« نکنومنتظر
است. من با اینطلسم که است، ماه یک از  بیشتر بودم. انتظارش  در لحظه،  هر من اما
زدم، چرخ خیابانها این توی ازبس نمیگیرد! را جانم که است،  سیر من  از هم عزرائیل
است،امادلمقدمزدن پارکمیکنم.هوااستخوانسوز بلوار کنار خستهشدهام.ماشینرا
،نمیدانم!دیوانهاند. جانشهر از میخواهد.خیابانهاشلوغاست.مردمچهمیخواهند
وقتشب، این کسی است.چه دیوانه هم ساعتفروش پیرمرد این دیوانهاند. ازَدم همه
منتظر کهچقدر کهببنددبهمچشتالحظههایادشبیاورند میخواهد دلشیکساعتنو
کهدستتویدستهمدارنددلمیدهندوقلوه وپسری جنابعزرائیلاست!ایندختر
رادرمیآورند.چه گندماجرا عشقشانبگذرد، از که  دیگر روز میگیرندهمدیوانهاند!دو
زمین تا افتادهاند تا ایندو و پارهشده آسمان  انگار نگاههایحالبههمزنیهممیکنند.

کهآدمیادنداشتههایشمیافتد. گهبگیردعشقتانرا، کنندباعشقنکبتیشان. رابهشت
کنم.تویپاساژ گرم کمی شدهام.سرماقابلتحملنیست.بایدخودمرا ماشینخیلیدور از
رانگاهمیکنم.به کمکممیبندند.ویترینها خیابانسرکمیکشم.مغازههایشدارند سر
کهزورینیست« نوشتهیپشتشیشهیبوتیکیزنانهخیرهمیشوم:»قربانغمت،خواستن
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رابرایمنسرودهاند!راستمیگفت؛خواستنزورینیست.مهریمرا ایننیمبیت انگار
نخواست.فدایسرش.فدایچشمهایبینظیرش.سرشسالمت.نخواست...

تویمغازهرانگاهمیکنم.فروشندهاشیکزناست.البداوراهممثلمننخواستندوگرنهچه
مغازهاشبچسباند؟شایدمیخواستهحالامثال دلیلیداردایننیمبیتغمگینراپشتدر
کهبگویدهیآقا!هیخانوم!شماتنهانیستید.مراهمنخواستند. کند،  خودشومنرابهتر
خودشبپرسم.از منهمهستهیشلیلبودم.مراهمبهرسمیتبشناسید!دلممیخواهداز
کار تااینوقتشب راجمعمیکند.زنبیچاره... مشخصاست،داردوسایلش پشتدر

کند؟نمیدانم!  زندگیاشفرار میکندتااز کار میکندتاپولدربیاورد،یا کار میکند.
که اولی  بار مثل میکنم. گم را دستوپایم میکند. بلند را سرش میکنم.  باز را مغازه  در
که زمانی چشمهایش،  کنار چینوچروک لبهایش. گونههایش. چشمهایش. دیدمش.

همزیباست! گرههایپیشانیاش،وقتیاخممیکند.هنوز لبخندمیزند.
جانم... از کردم.مهریعزیزتر سالهاپیدا مرگنیستم.فرشتهینجاتمراپساز منتظر دیگر
را خیرهات نگاه میشوم. همقدم ، تو با رؤیا  در میکنم. فراموش را کابوسهایم همهی
کهمادرمداشتاز یکچیزیترسیدم.مثلوقتی از چسباندیبهچشمهایم.ترسیدم.انگار
سرطانمیمرد.بهسقفاتاقنگاهمیکردودردمیکشید.میپرسیدمخوبی؟دندانهایش
میدادونالههایشرامیخوردومیگفتخوبم.میترسیدموهمهاشفرار رارویهمفشار

کهنکندمردنشراببینم. میکردم
انگار بایستم. نمیتوانستم میزدی. صدایم میدویدی. دنبالم چشمهایت.  از کردم  فرار
هلممیداد.خیلیماندهبودبهماشینبرسم.خیابانراباسرعتمیدویدم. نیروییبهجلو

یکدفعهبوقممتدماشینجلویی،سرمرابرد!...
پرتشدهبودمرویآسفالتخیابان.مردمدورمجمعشدهبودند.داشتمجانمیدادم.من
کردی.نگاهت منبود.رسیدیباالیسرم.نگاهم مرگنبودم،امامرگمنتظر منتظر دیگر

رفتم. تو کشیدموبرایهمیشه،از عمیق هوایتو رادر کردم.نفسآخر
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محمد نادری
»سرد پاییزی«

سرد،آنهمجمعهایوسط کهیکروز است عذابآور کنیچقدر  اصًالنمیتوانیتصور
باشیصبحزود بخاریمجبور کنار یکهفتهسگدوزدن،بهجایخواب ،بعداز پاییز
کهچه؟حضرات مادربزرگ، بیفتیسمتخانهی راه سرما در و بکنی رختخوابدل از

کنند. گم گورشانرا مفتراناشتابهخوردتبدهندو تشریفبیاورندویکمشتزر
تومان تومانناقابل.بیستهزار میخرمبهبیستهزار خرمالو کیلو میوهفروشییک راهاز سر
پدرومادرتان،منامسال لعنتبر ساعتسروکلهزدنباآهِنسرد.آخر برایمنیعنیچهار
هفتموتورهبخرم مفتخوِر نخریدهام؛بعدبایدبرایچندنفر برایزنوبچهامخرمالو هنوز

هبزنندبهاینآبرووزندگی.
ُ
گ کهحفظآبروبشود؟

با را سرباالیی اینهمه سرم، روی میشود خراب دنیا میشوم کوچه وارد که خیابان  از
قدمبهقدم عجیبوغریبیست. جای مادربزرگ محلهی بروم؟ باال  چطور کمردرد این
مادرفالنها آخر بانگاهشانقورتتبدهند. خردهفروشهایموادایستادهاندومیخواهند
خواب  از که دارند مشتری البد البته بخرد؟! میآیدجنس جمعهسگ ُنهصبح ساعت

گذشتهاند. جمعه
میخوردونزدیکمیشود؛داخل کهاصًالبهحالخودشنیستتلوتلو بیدندانی دختر
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خانههای  از است  پر کوچه نکنیم. برخورد هم به تا میکشم  کنار را خودم کوچه َتنگی
هم روی پلکانی بهشکل ری«

َ
گ « آجر با بعضیها و وحلبی الشهیسنگ با که کوچکی

هر پایینیست.جلوی پشتبامخانهی باالیی کهحیاطخانهی طوری ساختهشدهاند؛
همهجایشمیبارد. کتاز کوچهمیلولند.فال کف خانههمچندتابچهیقدونیمقد

استوبوی مستراحباز میزنم.دِر کنار را است.پردهیجلویدر خانهیمادربزرگباز در
کاستبایکالیهموکت گچوخا کهدیوارش کفاتاقی گندشحالترابههممیزند.
کهرویشنوشته»شهیدانزندهاند«روی  پوشیدهشدهاست.یکاعالمیهباحاشیهیقرمز

برنگشته. کربالیچهار  از کههنوز دیوارشچسبیدهاست.اعالمیهیداییمصطفی
:»سالمننه!«

کهرقیهآورده روهم کنماینچندتاانار -»سالمباالم...خداخیرتبدهبیاتامنچاییدم
گرفتی.« که اینچیزا کنار کاسه  تو بذار

راهمنمیداند. ننهحتیاسمخرمالو
؟« :»میخوانبیانچیکار

خانوادهشهیدافیلمبگیرنواسهتلویزیون،حکمًا...« گفتنمیخوانبیاناز -»نمیدونمننه،
دنیا بار کهزیر کهیکمشتاستخواناست بقیهیحرفشرانمیشنوم.ننهرانگاهمیکنم
کلیدخانه لباسیکتکهیسیاهشمعلوماستو زیر کهاز خمشده؛باسینههایآویزان
آوردهاند؛حتمًامیخواهندفیلم گیر کردهاست.ننهراساده راباسنجاقبهلباسشآویزان
بنیاد کههیچهدیهوپولیاز شهید»مصطفیقرهباغی«هستند بگیرندوبگویند:ایشانمادر
برسد؛ کهدیگرانهمیادبگیرندتابهخودشانبیشتر وتبلیغ قبولنمیکنند!بعدهمتشکر

مثلهمیشه.
کن.« روشن کبریتبزنچراغو -»باالمجانمخونهسردهشایدسردشونبشه،خداخیرتبده
عصبانیتدستهایممیلرزد؛فتیلهیچراغراباالمیکشماماروشننمیشود؛نفتچراغ از
کبریترافوتنمیکنم؛شعلهبهانگشتهایممیرسدودستمرامیسوزاند. تمامشدهاست.

دهانممیپیچد. گسشاندر میکنموطعم بهخرمالوهافکر
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حسین نجفی

دوبارهنفرتمنبهتمامثانیهها
زندگیبهقافیهها پناهبردنماز

گیجسرممیرودبهبیحالی دوباره
توخالی منمدوبارهویکمشتفکر

گرهخورده نگاهخیرهبهدیوارها
کهبودونبودرابرده زنمهرآنچه

وجایخالییکعکسروییکدیوار
باطِلتکرار دوبارهمنوسِطدوِر
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عادل نریمانی

مسافر سفربهخیر
برایخاطرههامان

کیفخستهاتبگذار دوجعبهداخلآن
وبعدخوبوبدشرا

کهنماند جدابکن
نشانههایبدیها

بهرویخندهیماهت
بهرویعکسنگاهمدرونآنشببرفی

کهدوباره میانچشمهیبارانقرمزم
نشستهچشمبهراهت

مسافر سفربهخیر
بهثانیههامان بگو

کنباشند کهطعمبادنگیرندورنگخا
مقابلدوران کهدر

کنباشند کمیهال
ورویپنجرههاشان
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گامصداشان وپشت
کنپاشند حروفپا

کهخستهیراهی  گر ا
خیالم کنار بمان

کنباشدلبانبوسهنخورده کچا کهچا
کهاضطرابنبودت

کهقویبودهوشکستنخورده آسمان بر
کنباشد صدایچا

بهلطفرنگنگاهت
کهخوابنبودم ببین
تماملحظهیبودت

مننکردهنگاهی کهخوابپریدودوبارهپلکخبردار ببین
وجودت بهناحضور

کهسؤالت بپرستا پرندههایمسافر دوبارهناممرااز
نبودن کوهسار شبیهنعرهیخاموش

سکوتمساویباجوابنباشد از پر

سفربهخیر
نرسیدی کهبهپشتِسر  گر ا

کهندیدی مجعد،محدبی مسیر ودر
کرسیده کستریبهخا کهخا نشاننداد

کهنبوده وآتشی
کرسیده بهجسمپا

کرسیده کوجودیبهرنگال کچا وچا
کهدستهیچمدانراجواهریستمقدر
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داخلسطلی وخاطراتبدترابریز
بخندمرثیهام

ولینباشمکدر
کهنیستداخلخورشید

است سایهایومسیر
چونتاریمنظر

سیاهنشستم گر ا
ادامهندادم گر ا

بهراهباشسپیدو
بهخوابهایعزیزت

کهزمزمهایرا  بگو
بهناممنبسپارند
گوشت الیاللهی
برایهرچهطلوعو
برایهرچهغروبت

و بهجایصبحبهخیر
بهجایبوسهیشبها

گریه بهجایشوری
بهرویسرخیلبها

بهجایبحثوبهجایسکوتهامشوش
بهجایهمقدمیها

بهجایبچهوخوابش

عزیزم سفربهخیر
عزیزم سفربهخیر
عزیزم سفربهخیر
عزیزم سفربهخیر
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عادل نریمانی

ایناتفاقبرگرد از
ایناتفاقبرگرد از

کهبودهای کسی به
بهاولینلحظههایبودن

بهاولینلحظههایسقوطسریعقلبت
میانسینه

وپایین
وپایین
وپایین

ایناتفاقبرگرد از
کههنوز کهایی بهخا

رنگشان
سرفهآوریشان

آنهامیپوشاند کهصورتترااز وچادری
رنگهاینئونیوچشمکزنروبهرویت از واضحتر

خاطرتهست در
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کهصورتمرغابیهانزدیکصورتتبود برگردبهزمانی
درختیارتفاعیبلند وهر

دور
سخت

ایناتفاقبرگردبهراهروهایمبهمآینده از
کالسهاوصورتهایغریبه به

بهصورتزنانیهمسنمادر
رانگاهنمیکنند کهتو
زمانمیگذرد هرقدر

میآید زنگهابهصدادر هرقدر
نزدیکنمیشوند کهبهتو وبچههایی

کنی آجریبیرنگیتکیه تنهاییبهدیوار در تاتو
وبهاتفاقبیندیشی

کمیبعدمیافتد کههمیشه اتفاقی
حاال از کمیبعدتر

کوچکبودن  از کمیبعدتر
خیلیبودن یکیاز از کمیبعدتر

ایناتفاقبرگرد از
اتصالنگاهمیترسند کهاز برگردبهچشمهایی

کیف بیهوایی گرمشدهدر برگردبهظرفنارنگیهای
بهلقمههایپالسیده

رامرتبنگهمیدارند کهتو کشهایی کتمام وجایدردنا
ایناتفاقبرگردبهمردهایقدبلندی از

ردمیشدند مقابلتو کههمیشهباخطکشاز
کودکانهات صورت برابر وبیحسیچشمهایشاندر

شادیمردبودنیرابهقلبهایشانمیتپید
کمتحمل ایناتفاقبرگردبهخیابانهایطوالنیوپاهای از
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بهماشینسفیدهایرنگپریده
بهرانندههایمریضوبدوندست

کمصبر بهاتوبوسهایخشمگین
ترِسپرسیدن گمشدنهایاز به

بهدوست
گوشی  بلههایآنسر ترسبعداز از بهسالمهایپر

رانه کههمرامیشناسندوتو بهحسرتفاصلهیبچههایی
ایناتفاقبرگرد از

ترسبابا بهخودرابهخوابزدناز
ترسهمکالسی بهخودرابهمرگزدناز

دردنشنیدهشدن بهخودرازدناز
ایناتفاقبرگرد از

نهسالگی شدندر بهترسهایپیر
خطوطعمیقشوندهرویصورتت کردنسرآغاز بهنگاه

که ونگاهبهنگاههایپیرمردی
رویتختیفلزی از

شناختیرافریادمیکند انگار
دهانهمیشهنیمهبازش امازبانبیحرکتدر

شنیدنتراتمامنمیکند انتظار
گفتیبرگرد گوشپیرمرد  کهیواشکیدر بهحرفهایی

گیجوهمدردشاتفاقافتاد کهمقابلچشمهای گریههایی به
دهانمعصومانهاشبگذاری کهنمیخواستیدر بهغذاهایلهشده

ترسشکستنهردویتان از
ایناتفاقبرگرد از

بهحیاط
کهبویسنگخیسمیدادند گردووسایههایخنکی و بهانجیر

بهسنگانداختنهمسایهبرگرد
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کزیرزمین بهبویخا
ونبایدپشتبام

کآبگرمکن وهیبتترسنا
ایناتفاقبرگرد از

کردنردتایرهایناشناس بهدنبال
رویآسفالتهایرنگورورفته

سنگریزهوتهسرنگ از کیهایپر رویخا
گلگلیدورافتاده رویپارچههای

ایناتفاقبرگرد از
بهنیمدیوارهایشکسته

بهدرختخشکهاینقاشیشده
سیاهمادرت گردگرفتهیچادر بهدنبالهی

ایناتفاقبرگرد از
بهشیشههایپسدادنینوشابه

بهشیشههایپسدادنیشیر
وبهراهرفتنهایهمیشگی

بهراهرفتنهایطوالتی
ترس از بهراهرفتنهایپر

رویصدایپلهها
سوراخپیاده از رویلرزشپلهایپر

بهآرامشآخرینپلهها
کهدوبارهشبیهواقعیتمیشود وزمینی

ایناتفاقبرگرد از
کوچههایبیاسِمشناس به
بهمغازههایبیاسِمشناس

میکنند گمشدنراتکرار ترسبرایهمیشه کههربار تمامیناشناختههایی از وترسعبور
ایناتفاقبرگرد از
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نگرانی از کندنپر گل لحظههای ودر
کمد طبقهیوسطی لحظههایقایمشدندر در

خوابیدنرویتخت لحظههاینفرتاز در
وعشقبهایستادنرویصندلی

پنجره لحظههایاجتنابناپذیریتالشدیدنپشتهر در
وروزنامهپوشیده کدر شیشهی پشتهر

در پشتهر
چادر پشتهر
هیس پشتهر

صبر هر
اضطراب هر

فرار هر
نه هر

کن چیزیپیدا
ایناتفاق رااز کهتو

اینمن از
کمتصویر کلمهو کم اینبودن از

بیرونببرد
ُپردردی هنوز گر ا
میباری هنوز گر ا
میترسی هنوز گر ا
ایناتفاقبرگرد از
ایناتفاقبرگرد از
ایناتفاقبرگرد از
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عادل نریمانی

گرفتهاست بویجسدتمامتنمرا
گرفتهاست کهدستزنمرا آنکسی از

کنی؟« گریهمی که»چرا  پرسیدیکنفر
گرفتهاست کفنمرا گوشهی مشت در

گریهمیکند زنخمشدهسترویمنو
لبهاشرویصورتسردمنشستهاست

حاالشبیهاولقصهدوچشِمتر
استیکنمهاماشکستهاست زیباتر

قصهاست آغاز از موهاشنقرهایتر
میرسمبهسیاهِیانتها انگار

کمیشود حبسمیشوموپا انگار
گرمِیصدا لبخند،اشک،لمِستنش،
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حاالصدایپاستوحاالصدایپا
گریهها اینجاشباستوساعتپایان
کنارم...وخیرهاست حاالنشستهاست
انگشتمیکشدبهحروفودلشرها

میاِنجهانیبدوِننور شدرفتدر
بیوزنشدتمامتنشقطعشدزمان

یکبچهبودوصلبهیکبندنرموداغ
یکبچهبودوبیکسیاشتویاینجهان

یکبچهبودودیدزمانمیرودجلو
ونور ونور وبعدتابهابدنور یکنور

گنگ یکجهان گمشدهدر یکبچهبود
اومیکندعبور حاالزماندوبارهاز

یکمردمیشود...ومراتویآینه
نبودها استدلشاز میبیندوپر

گریهمیکند کهچرا خیرهستسمتخود
زمانمثلرودها↓ امادوبارهسیر

کهاو بهآیندهای کردهیکمسیر وا
خیرهستتویتختبهچشماندختری

شبیهاوست،زناوست،جاناوست دختر
امادوبارهدستزمانشکلبستری↓

کردهستتختراوزنشروبهرویاوست
موِجزندگی از دریاستصورتش...وپر
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قصهاست آغاز از موهاشنقرهایتر
لبخنداوستخاتمهواوجزندگی

شدن،رفتنزمان یکدرد،درددور
کردنچشمشبهرویقبر  یکایست،باز

دستشنشستهاستبهروینوشتهها
کنارشبدونصبر امازماننشسته

یکتوپمیخوردبهتمامیپلهها
یکطلوع برگشتجاذبهبهسرآغاِز
خالیام قبِر از توپایستادهپیشتر

سرخمیکشدمسمتیکشروع یکنوِر
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عادل نریمانی

منبهزمینخیرهبودهام اینچندروز
کردهبود چیزیمرابهعمِقزمینوصل

کوچکاست است، کهنازکاست،حقیر چیزی
کردهبود منراهمیشهبندهیاینفصل

زمین اینفصل،فصِلبودِنمنبودبر
گمشدموسِطچشمهایتان که فصلی

میشوند وپدرمپیر کهمادر فصلی
خدایتان کهخیرهامبهحضوِر فصلی

هرکسی کهسنگمیشودانگار فصلی
کهقلبمنهمیشهبهآیینهمیگرفت

میشوداحساسهایخوب کهدور فصلی
کینهمیگرفت قلبمرا وقتیشیاِر
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کسی وسطشهرتان کهنیستدر وقتی
دیوانهتابهخاطرتانآوردجنون

یکراهواقعیستبرایرهاییاز
کنون لحظهی دیوانگیحلشدهدر

کهنیستخانهیپیریمیاِنشهر وقتی
قایماست شهر گوشهیهر وقتیزوال
کسیراندیدهام کهسالهاست وقتی

کهحسحرفهایزبانشمالیماست

کهترسدیدنتانحبسمیکند وقتی
منرادرونخانهیتاریکوخالیام

گریهصداییدروِنمن وقتیمیان
وقوعمرگبِداحتمالیام گفتاز

منداخِلاتاقسیاهینشستهام
کردهاست  کور یکپردهیسیاهمرا
کهدرد شد تنمباز دریاچهایبهزیر
کردهاست  قطرهرامیانتنششور هر

آب شد...وجهانرفتزیر دریاچهباز
شد...وسیاهیبزرگشد دریاچهباز

کهتمامینورها رفتتا آنقدر
خاموششدوثانیهآهیبزرگشد

منماندهاممیانهیاینلحظهیابد
منماندهاممیانهیاینبودِنغمین
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آراممیرسدبهدهانمصدایآب
کمین اینمصرعم کردهدر  پایاِنشعر

کسیستآنطرفآبهاهنوز اما
همهیرنگهاینور استاز چشمشپر

خیرهاستبهمن،راهمیرود بامهر
کزمانمیکندعبور چسبنا مرز از

گرمایمطلقاستوجودش...واینجهان
گرممیشود تنش کنار  در انگار

دلم هرچهسنگنشستهستدر انگار
کوچکاونرممیشود دستهای در

قلباودمیدصداییشبیِهبنگ از
بدنشپخششدزمان موجیتپیداز

منراهمیرومطرفش،خلقمیشود
کلاینجهان بوسههایمنبهتنش در
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عادل نریمانی

ترسم ترسیدیومیترسمومیترسیاز
مرزم آنور رویخطوطنقطهچین...در

اینترستبههممیخورد میترسیوحالماز
قرصبرنجیمیدهدعطاریاتقرضم
فرضعمقفاجعه:چشمانخونینت در

میلرزم کفن...ِاناِل...منبدجور غسلو

کهجیغمردیبود کودکی  حالمبداستاز
ولگردییکسگمیانخوابلوطیها

گوشم  کهمیگیردزبانحلقهدر گازی
طوطیها درونتخمهیبیمغز مغز
جستجویقرصدرِدبعدآرامش در

نعرهدرونخالیاعماققوطیها

رنگارنگماشینی کردنتقدیر تف
عمقدهاندندانشیریداشت کهدر ذهنی
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کودکشاید یکپیرمرِدواقعًا،یک
ذهنمریضشاعرتایکاشسیریداشت

گمشده،یکنیمکت،یکسگ یکماجرای
کهشکلخمیریداشت یکآلتقتاله

ویکقالدهیبیسر یکزنزدهزنجیر
کسیتویبیابانت شوریچشمان

بازِیبطریرویلبهایترکخورده
کسیجانت باالمیآیدرویقرآن

گشنگیودرد ودروغو تبعیدوتحقیر
حکموتقاصوجرموتوبهتویزندانت

کههرشبپکبهپکُمردی خاموشی سیگار
همه،هی...فحشمیخوردی خودت،هیاز هیاز

کسی،شمساستیامرگت  رقصغمانگیز
درونذهنابزوردی تصنیفماشهدر

مهتابی حستشنجحینمرگنور
کردی آینهبالهجهی ضجهزدندر

■

کرِمشبتابی استوبودم اینزندگیروز
رابستیومیخوابی شعر منمردهام،تو
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هانی نژادمقدم

اینتردید تمامجهانبرترمدر مناز
گلهدارمچرانمیفهمید؟ اوفقط از

جوابخوبیمنرابهلعنونفرینی
مرابهحکمعجیبیبهسوییکتبعید

دنیاشد کوتعفنعزیز بهجنسخا
رافقطقسمتمیدهمبهیکتجدید تو

آتش کوزهدر بهپختگیبرسدمثل
کید کندپایمنفقطتأ کهسجده  گر ا

خونوخشمواستبداد از تمامقصهپر
بهانتخابغلطحاصلشنمیارزید
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گردنمانداخت کردهیخودرابه گناِه
همیشهوسوسههایشبهنقشهیاتمهید

دنیاقیامحقباشد کهآخر بدان
جهانبیخورشید کهشعلهورمدر منم
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هانی نژادمقدم

کیم کوال دِل یکخشمنهفتهدر
کیم سوگعزیزانوطنغمنا در
شکنجهیادتباشد از آبانپر
کیم دروِنخا ماآتشخفتهدر
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هانی نژادمقدم

کن کم -! اینفاصلهرا-بیاجلوتر
کن مرادرکم منتشنهیآنمتو

فاصلههاسودینیست کهدر هرچند
کن مراترکم تو بابوسهیآخر
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پدیده نیشابوری

کهترافیکبود گفتم اومدمخونهو دیر
میباریدوَسردمبود درودیوار برفاز

یکآن؛ اینجملههارویلبامماسیددر
مشتولگدهایباباچاشنیدردمبود

بابا چشاِیقرمز ترسیدهبودماز
کهمیدیدمتوِیدستش برقچاقویی از

کهرسیدمخونهموناما خوشحالبودم
صاحِبمستش ترسیدهبودممثِلسگاز

کجابودم  کهبگماونروز حتینمیشد
! میشدمهربار کهمنمقصر خونهای تو

رویبازوهام کهجاِیدندوناشو باید
گلدار یهپیراهن قایممیکردمزیر
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کهوحشتوتهدیدمرسومه خونهای تو
دوشیزهبودنحکممرگوزندگیداره

بایدخودممرهممیذاشتمروِیتاولهام
رومقعدیِجرخوردهوروواژنیپاره

روتنممیدید هیشکینبایدجایچنگو
کمیکردم اشکمپا از کهچشمامو باید
گهمیدیدزخماموخفهممیکرد باباما

کمیکردم کهرازمروهمونجاخا باید

رگوریشهشترکبرداشت دنیاماز اونروز
چیزیرونمیشهساخت کهتاامروز جوری

بیخبرگشته کههمهشاز باناخونایی
دیگهنمیشهچنگبهاینزندگیانداخت

کابوس کهدرگیرمبااین منسیزدهساله
باباِیسّنِتپوسیدهوبیخود گور

کهپارهسهیچ اونشورِتخونیولباسایی
شد بهاعتمادمتوِیاونلحظهتجاوز
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پدیده نیشابوری

کهتویآینه خودم میترسماز
زندگیعوضمیکنهجامو از

میخندموشبیِهخودمنیستم
میکنهیکیحرفامو تکرار

کردم م
ُ
گ  مم،نگاهتو

ُ
سردرگ

دیواره اینخونه،خونهنیس!ُپِر
کابوس لبهی منپرتمیشماز

کهواقعیتداره هذیونایی

بدوِنمنمخوبه روزایتو
روزایمنبدوِنچشاتمبهم

پامواشه بهخوابتو الاقلبذار
ردشم شبتو کهاز  الاقلبذار
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اینعکسلعنتیچشاتاینجاس
خونتووچشامدویدهوتبدارم

توورگهامه ترِسنداشتِنتو
کهتمومبشهبیزارم عشقی از

جاییبرایمنتووخیالتنیست
کرده بد کهحالتو حِسمنه

شبیهخودتزیباس دنیایتو
دنیایمنشبیهخودمسرده

بدوِنمنمخوبه روزایتو
روزایمنبدوِنچشاتمبهم

پامواشه بهخواِبتو الاقلبذار
ردشم شبتو کهاز  الاقلبذار
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پدیده نیشابوری

کهدارمبدجوریمیترسم بااینجنونی
بابیقراریهامتویخونههمپرسهم

گریههامغشمیکنمبابغضمیرقصم توو

من؟حقداری!دیوونهتمدختر میترسیاز

تووهالمیشینمحواسمتویِآیندهس
منجوکبودوحاالسوژهیخندهس دیروِز

میکنن،اعصابممرندهس ِگزِگز موهام

وشبابایدفقطشاشید اینروز تووقبِر

کابوسمیبینمفقطباموِیتووبادو...
گشِتارشادو... ،نفرینیشدهبا اینشهر
میگادو... کهدمبهساعتمغز همسایهای
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تویاتاقخوابم! آقابیادوربینبذار
... بازمپریشونممیخواماونبوسهینابو

آغوشتبازمبیتاببیتابو... گمشمتو
بالکنمیبینمتتویاتاقخوابو... از

کهمنبدجوریدلتنگم؟! نمیفهمی دختر
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ماهان هنرمند
»درد رنگی«

تویدستاش میذارمدستامو
تهدلمخنده میکنماز

بغلممیکنهتووآغوشش
دوبارهجسممنمیشهزنده

موهایخوشگلشرومیبافم
شونهمیزنهبادست موهامو

همیشهتاابددلمقرصه
قلبمهست کنار  تاابددر

مادوتادختریمتوواینخونه
گرهخورده روحمونتویهم

گرممنبهاونمیخورد نفس
کهاونخوابشبرده دیدم یهو
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خودکشیمیشدمتویایندرد
مردی شهوِتتوونگاههر

میتونیبفهمیچیمیگم تو
کهرنگینکمونهمدردی!  تو
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ندا یاسمی

وقتیعزایچشمهایمنتماشاییست
کن لطفًابهچشممچندقطرهرنگخالی

آسمانویکصدمخورشید بایکصدماز
کن احتمالی سبز رنگنگاهمراتو

باش منقلبقرمز گوشههایدفتر  در
کن بااولاسمتبهرنگآبیامها

،آهستهحاشا...هیس! هیدوستتدارمبگو
کن حستراسؤالی گوشمنصدبار  در

!هیآشتی،تامثلهردفعه وتو منقهر
بادستهگلهایسفیدت،فاتحمباشی
هملطفًا منشالمیبافمبرایتپستو

کن کلبهایبرفیجهانمراخیالی با



ه ۳ هم ݡساݠىݔ 405

کردی  باخندههایتزندگیرازندهتر
«میچینم آسمانتبا»تو منماهرااز

صورتماهتبکشلبخندهایترا بر
کن ماهشبمن!چاردهراهمهاللی

آبمیامذابمیا... تو منشعلهشعلهاز
تکتکسلولهایمنامتوجاریست از

منشعلهشعله،قطرهقطرهمیرسمتاتو
کن!! فکریبهحالعشقهایانفعالی
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ندا یاسمی

میشود؟! کسیسبز جایخالیام،چه در
کهانارم!ترکترک میشوم پاییز

گردناوحلقهمیشود  دستتبهدور
کشیدهبهعشقشماسرک؟ کیستم؟! من

گرفتهایش  باحرفهایتازهبغلتر
خندیدهایبهمن،بهتماممبهباورم

هلدادهایمرابهخودمنه!بهخاطرات
کیستم؟میاندوعاشقدوشاپرک! من

آغوشمیکشیشتنمدردمیکند
،بهعشق،مرامردمیکند! حسمبهتو

گریهمیکنم؟! آغوشمیکشیش،منم!
که:»بهدرک!« گفتی عشقمینوشتمو از
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دلواپسمبرایخودتبعدرفتنت
دلواپسمبرایخودمبعدزندگی
میزند دلواپسمبرای...دلمشور

کیستم؟نداشتهدستدلمنمک! من

انتظارهام سردمشبیهفاصلهدر
گرمیمیاندستخودتتویدستهاش

کهنماندهاست کسی دیوانهامبهپای
،شما،او...یکآدمک تو کیستم؟بهجز من
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ندا یاسمی

کهدلواپسشدی؟اصًالنترساصًال گفتی
کندی عاشقانهپوستزخممرا تو

ایکاشزخممرانمکسودشنمیکردی!
تاعاشقانهتویزخممچرکمیبندی

اصًالچراباعشقزخممرانمیدوزی؟
شدم،ایندردرااصًالنمیفهمم! منِسر

-»سوزن؟«
»! -»نه؛چاقو

قلبمرابشکاف!« -»خوبتر
-»منقلبدارم؟!«

-»نه؛فقطیکاستخوانبندی!«

تویتمامزخمهایمخاطراتترا
بادستهایباورمآهستهمیکارم

خواهیشد کهروزیسبز کردم منباورت
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اماخوبمیگندی! کردمتو منباورت

احساسمیریزمبهپایتبیتفاوتتر
بار رویحسپرپرمردمیشویهر از

منحسنمیگیری؟!طبیعیبود کهاز گفتی
پیوندی پسمیزنداحساسرایکعضو

کهدلواپسشدی؟اصًالنترساصًال گفتی
عاشقانهپوستزخممرابکن تو

خواهمشد زخمهایمسبز امانترساز
نمیخندی؟!... دیگر اصًالحواسمنیست!تو




