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سیتوپالسم

من اهلِ روستایی به نامِ »آیران« از تــوابعِ کویرِ مــرکزیِ ایران
هستم .این که کسی منیتواند این نام و نشان را در هیچنقشه
و ایــــنترنت و گوگلی پــــیدا کــــند چــــیزی از ارزشهایِ آن
منیکاهد.
روستایِ ما اگـرچه چهـارتا دارودرخت دارد اما حقیقـتاً کویر
است ،چون کویر یعنی تاسی ،و تاسبودن با چارتا شویدِ مو
مُنقلب منیشود .این که مقداری درختِ سمج و بوتههایِ کج
و معوج ماندهباشد ،نباید مارا به توهّم اندازد.
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کویر همیــــشه ایــــنطور بوده و هــــست که اول آنوسط
بـــــیدارودرخت مـــــیشود و حـــــاشیهای ســـــرسبز در اطـــــرافش
باقیمیمــاند ،از این به بــعد هــرچه بُــگذرد مــرزها الغــرتر و آن
تُنُکی و خلوتیِ میانی پهناورترمیگردد.
اسمش البته فرق منیکند ،شما بگو »تاس!« ،بگو»کویر!«،
بــگو »تُنُــکیِ مــیانی!« ،هــرچه بــاشد آیران است با مــردمی
مخصوص ْ که با همهیِ مردمانِ عالم فرقدارند .
نخست این که همهچیز را میدانند.
در آیران غیرممــکن است کــسی جوابِ سؤالِ شما را نــداند.
الزم نیــست سؤال کنــید ،پیــشاپیش همهیِ پــاسخها به همهیِ
پرسشهایِ ذهنیِ امروز  ،دیروز و فردایِتان معلوم است .گاه
مــیشود هــنوز تویِ تاکــسی ننشــسته و حــرفی نزده ،رانــنده
میگـــوید »چـــشم« .میپـــرسید »چه چـــشمی؟« میگـــوید
»مـــیدانِ آسیاب« ،میگویـــید خـــیر »دهنهی ِ بازار« میروم.
میگـــوید »مـــیدامن اما راه بـــسته است! بـــاید آسیاب پـــیاده
شوید«.
این را البته یک غیرِ آیرانی ممکن است ببیند و شگفتزده هم
بشود اما هرگز درک منیکند .همی نکه کسی بعضیچیزها را
بداند به زودی خواهد فهمید که خیلی چیزها را منیداند برایِ
چنین آدمی تصورِ کسی که همهچیز را بداند آساننیست .رازِ
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محبوبیتِ آیرانیها در میانِ غیرِآیرانیها همین است ،ایشان در
آنسرحدات به »آنآیرانی« معروفند و چون معلوماتِ بیانتهایِ
آیرانـیها را کـشفکردهاند ،دورتادورِ روستا کمین میگیـرند و
هر آیــرانیِ تنــها و بیخــیالی را که بتوانــند ،شکار میکنــند.
هدفـــشان این است که »آیـــرانیِ همهچـــیزدان« را به آنآیران
ببـرند و پُـست و مـقام بدهـند) ،پُـست و مـقام که چه عرض
کـنم ،مثالً :استادِ دانـشگاهی  ،وزیری  ،وکیـلی و از ایـنجور
کــارها که برایِ یک آیــرانی -اگــرچه به رویِ خود منیآورد-
ننگ است(.
این در خونِ ماست که بهپستومقام بیاعتنا باشیم ،بیرون از
روستا که هـیچ ،شما در خودِ آیران بـشو آبدار ،بـشو فرمـاندار،
بـــشو هرچـــیزی ،مردم -از آن به بــــعـــد-با حتقـــیر نــــگاهت
میکنـند .به همـین قـیاس -و صدبار بیـشتر از این -نـسبت به
پیـشرفت در خارج از آیران بیاعتنایـند .شما هرچـیزی را که
در آنآیران داشتهبــاشی بیمــقدار است .عزت و آبرو ،مال و
منال ،خانه و ماشین و هرچیزی که فکرش را بکنی.
باورکنـید هر دانهیِ شنی را که بـادهایِ آیران حـمل میکنـند
برایِ صاحبِ چنــین روحیهای به درجات از این »تویــوتایِ
هایلَـــندری« که من اینـــجا دارم و ماهی  ۷۰۰دالر بابتش
هزینهمیکـنم باارزشتر است .شما فـکر نکنـید که آن شنها
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همینطور شنِ خالی هستند.
خدا وکیـــــلی تاکنون یک دانهیِ شنِ آیران را زیرِ
میکــروسکوپ دیــدهاید؟ »هایلَــندر« که سهل است پــورشهیِ
»کارهرا« هم ای نقدر آیرودینامیک نیست .رنگش را که دقت
کنـید گویی دریایی را در خود پنـهان دارد .گویی همهیِ دریا
یکـــباره در این دانهیِ شن رسوب کرده و هـــزارها سال بر
رسوباتِ آن گذشتـــهاست .چه ماهـــیها و مور و ملـــخهایِ
رنگارنگی که در دلِ این رسوبات تخم نگذاشتهاند و چه دُرّ و
مرجـانهایی که بر پیـکرِ آن نروییدهاند .هنوز ت همزهیِ شوری از
اطرافِ این دانهی شن فهمیدهمـــیشود .نـــسیمی که از آن
برمیخـیزد ترکـیبی متـناقض از عُـصارهیِ دریا و تفتـیدگیِ کویر
را باخود دارد .این دیرینـگی و چـند بُـعدیبودن در ذره ذرهیِ
خاکِ آیران است که به مت امِ سلولهایِ مــردمانش آگاهی
میبخشد .کوچکترین اغراقی منیکـنم » آگاهی« به معـنایِ
مطـــلقِ آن را مـــیگویم .در »حیطهیِ مطـــلق« شما میتوانـــید
»بینهایت« را ملس کنید.
آن که رانـندهیِ تاکـسی پیـشاپیش مـیداند شما کـجا مـیروید،
محـصولِ همـین »آگاهی در حیطهیِ مطـلق« است .همهچـیز
را دانـسنت -پـیش از بودن و پدیـدشدن .-این که بدانی آنچه
را که هـنوز نیـست زمانی خواهـدآمد ،این یعـنی پردهی کلـفتِ
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زمان را کنار زدن و از سجافِ آن به درون تابیدن.
وقتی آگاهی بینــهایت شد حــریمِ خصــوصی از بــین میرود.
وقتی همگان همهچیز را بدانند دیگر خلوتْ معنایِ خود را
از دست مـــیدهد .مـــثالِ خوبش مقایـــسهیِ انسانشنـــاسی ِ
آنآیرانی و آیرانی است؛
اینجا  -در آنآیران -هر آدمی بهظاهر یک ایرادی دارد؛
یکی »دیپرشن« دارد ،
یکی»انگزایتی« دارد،
یکی از »نارسیزم« رنمیبرد،
یکی در یک رابطهیِ »ابیوسیو« وارد شده
و این رشته را هــرچه بگــیری و بروی به آخر نخواهــیرسید.
همهیِ ایــنها اطال عاتی خصــوصیاند که قرار نیــست غــیر از
دکتر و شخصِ مـریض کسِ دیـگری بـداند ،حـتا گاهی دادگاه
و پلــیس هم از دانستنــشان محــروماند .به این ترتــیب حــریمِ
خصــوصی معنیدار مــیشود .دوباره همــین حــریمِ خصــوصی
آدمها را به انزوامیکـشد و دیپـرشن را تـشدید میکـند .بقیهی
این درد و مرضها هم همینطور» ،انگزایتی« مالِ کسی است
که حیطهی خودش را در خــطر احــساس میکــند» ،نــارسیزم«
کسی دارد که خودش را تافتهی جدابافته میداند ،خداوکیلی
اگر هــــمه همهچــــیز را میدانــــستند آیا کــــسی در رابطهی
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»ابیوسیو« قرار میگرفت؟همهی اینها به نحوی زادهی دنیایی
است که پر از حری مهای خصوص یست .در مقابل در روستای
ِ آیران -به همــین دلــیل که حــریمِ خصــوصی وجود ندارد-
هیچکس هیچ ایرادی هم ندارد و اگر کسی بخواهد از اینجور
حــرفها پــشتِ سرِ این و آن بــزند ممــکن است سرش را بــرباد
دهد.
گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
در آیران هیـچکس هـیچ کـوفتی ندارد  ،حـتا اگر خودش بگـوید
»دارم« دروغمیگــــوید» ،عــــمارتِ فــــضول ساخته« و »در
کلّهیِ پدرش خندیده است«.
باهمهی این احوال فرد هــنوز به هــیچ دکتری نرفــته و چــیزی
نـــــشنیده همـــــگان نهتنــــها موقعیتِ روحی و روانیِ او را
میدانـــند  ،بلـــکه تک تکِ عکسالعمـــلهایش را پیشبیـــنی
میکنــــند و ریــــشههایِ امراضِ نــــاداشتهاش را میدانــــند و از
همهمهمتر راهِ مواجهه با آن را تشخیص میدهند .من تا کنون
در آیران چـیزی راجـعبه مـسائلِ جـسمی و روحیِ خود به کـسی
نگفتهام که خودش پیــشتر جزئــیاتِ آن را نــشنیده بــاشد .با
ایـنحال با تواضع به سخنم گوش داده و تنها در پـایانْ مختصر
اشارهای کرده -که اگر خستهشدم -احیاناً بقیهیِ گفتار را به
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او بسپارم تا بهتر از من ادامهدهد و به آخر برساند!

آنتروپولوژی

در آنآیران آدمها به دو دستهیِ کـــلّی تقـــسیم مـــیشوند :
»معمولی و خاص«
مثالً به نـظرِ هر مردِ آنآیرانی همهی ِ مردان »معـمولی« و زنان
»خاص«اند .درمقابل زنان هم خودشان را معمولی و مردان را
خاص تصوّر میکنند .
مــثالِ دیــگرش؛ هر بچهیِ یــازدهسالهای فــکر میکــند آدمها یا
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بچهیِ یازدهسالهاند و یا بچهیِ یازدهساله نیستند  .اینکه بقّیه
چـند سال دارند مـهم نیـست .مـهم این است که آدمها ناگزیر
به دودسته تقلـــیل پـــیدا میکنـــند .درواقع مدتهـــاست که
روحالـقدس مُرده و آدمها یا پـدرند و یا پـسر و هـرطرف فـقط
زبانِ خودش را میفهمد.
در آیران اما چنـین نیـست ،هـمه فـرزندانِ فریـدوناند و تا دنـیا
دنیــاست جــهان به سه قــسمت تقــسیم مــیشود .تابعِ همــین
قانون انسانها نیز از سه دسته تشکیل شدهاند:
معمولی  ،خاص و خاصالخاص.
معـــمولی یعـــنی همـــین آدمهایِ روزمرهی کوچه و بازار که
امتـیازی بر کـسی نـدارند ،خاص یعـنی کـسانی که نـسبت به
بقــــیه ممتــــازند و همــــگان ایــــشان را به امتــــیازی که دارند
میشنـــاسند و خـــاصالخاص یعـــنی کـــسانیکه مثلِ خـــاصها
هـــستند -بلـــکه ازایـــشان هم باالتـــرند -اما کـــسی آنها را
منیشناسد.
آیرانــیها عــادتاً خاص به دنــیا میآیــند اما قدرِ این مرحــله را
منیدانــند .بر علــیهِ خــودشان و خاصبودنــشان قــیام میکنــند.
خود را معـمولی تـصوّر میمنایـند و برایِ خاص شدن با بقیهیِ
آیرانــیها میجنگــند .طولیمنیکــشد که میفهمــند تا امروز
»آنـــچه خود داشتهاند را از بیـــگانه متـــنا کـــردهاند« و مدتی
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مبهوت و متحیّر میمانند.
به این مرحله »وادیِ حیرت« میگویند.
در وادیِ حــیرت فرد میفهــمد؛ معــمولی بودن و خاصبودن
اموری ذهنـیاند و هـرکس ممـکن است -ندانـسته و نفهمـیده-
بـارها از یـکی به دیـگری منتقـلشود .قدرِ مـسلم این که -در
این تــبدیل و تــبدّلها -آیــرانی هــنوز به مــقامِ »ایرجِ فــریدون«
نرسیدهاست .گیرم سلم بوده جایِ خود را به تور یا تور بوده
و جایِ خود را به سلم دادهاست .خاصبودن و معمولـیبودن
حُکمِ همین سلم و تور را دارد و خاصالخاص البته مقامِ ایرج
است.
واقعاً وقتی خاصالخاصی در انتظارِ آدم باشد چه فرق میکند
که فرد هــماناول خاص بدنیا بیــاید و یا معــمولی بــاشد و در
مـسیرش خاص شود؟ ایـنها سگانِ زرد و برادرانِ شغالند ،با
ایــنحال بدنیــست تفاوتــشان را بدانیم؛ سلم در اصل یعــنی
عــاقل و این یعــنی »معــمولیِ خاص« .تــعدادِ چنــین افرادی در
آیران کم است و به کــسی که چنــین جت ربهای داشته بــاشد
»سالکِ مـجذوب« میگویـند ،یعـنی کـسی که راهی را رفـته و
مــجذوبِ آن راه شــدهاست .در مقــابلْ تور یعــنی مجــنون یا
»خاصِ معــــمولی« که اغــــلبِ آیرانــــیها چنیــــناند و به آن
»مـجذوبِ سالک« میگویـند .چنـین کـسی نخـست شیفتهی

۱۶

راه میشود و بعد تصمیم میگیرد آن را جتربهکند.
بههــرحال اگر سلوکی بــاشد ،اگر خــطی و آخرِ خــطی درکار
بــاشد -که هــست -آیرانیجــماعت برایِ این تفــاوتها ترهای
خوردمنیکنـند .ممـکن بود اگر ویلـیام شکـسپیر زنده مـیشد و
توصیفی به ذهنش میرسید میگفت:
»در مـسیرْ شیفتهیِ رفـنت شدن« یا »از هـمان اول
شیفته بهدنیا آمدن«  ،مسأله این است!
مـقامِ ایرج اما جایـگاهِ درنگ و عـنایت است و هـرچه در بارهیِ
آن بگوییم کم گفتهایم .خاصالخاص یعنی آیرانیبودنِ به متامِ
معـنی ،گــذشنت از وادی ِ حـیرت و رسیدن -بیراه و بـیقدم-
به »فقر و فنا«.
فــقری از جــنسِ کویر که در آن اگر پــورشهیِ »کارهرا« هم
ورودکـند شنها سوراخ سوراخش میکنند .اسب بوده که در
آنکویر هال کشده بــــعد از شش ماه رفتــــهاند و جــــنازهیِ
خــشکیدهاش را پــیدا کــردهاند هــنوز گــوشت و پــوستش سالم
بوده و چــشمانش برق مــیزدهاست .این میدانــید یعــنی چه؟
یعنی فقرِ مطلق .یعنی فقدانِ باکتری و قارچ.
بـهراستی آنآیرانـیها چه میفهمـند خـاصالخاص یعـنی چه!
بینهایت یعنیچه؟
میانِ ماهِ من تا ماهِ گردون
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تفاوت از زمین تا آسمان است.

پارادوکس
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داشتم عرض مــیکردم که من اهلِ روستایی از کویرِ مــرکزیِ
ایران به نامِ آیران هستم .مردمِ روستایِ ما همهچیز را میدانند.
امـــکان ندارد یـــکی از ما واردِ ساختمانی شود و بالفـــاصله
ایـــــرادهایِ مهنـــــدسیِ بـــــنا را تـــــشخیص نـــــدهد .اوّل شما
گمانمیکنـید که فالن عـیبی را که میگـوید و تغیـیری را که
پیـشنهاد میکـند -احیـانا -پیـشِپا افـتاده است .اگر کمـیدقت
کنید -یا بهخودتان زحمت دهید و بپرسید -خواهید دانست
که نهتنـها پیـشِپاافتاده نیـست بلـکه آن عیب و آن اصالح ریز و
درشتِ جزئــیات را حت تِ تأثیر قرار مــیدهد .برودت  ،نور ،
گردشِ هوا و هرچیز و چیزهای دیگری که فکرش را بکنید.
همینجــاست که معــنایِ »خــاصالخاص« معــلوم مــیشود .
خاصالخاصبودن یعنی از باال نگاه کردن.
من تا به امروز که بیش از نیمقرن از عمرم گذشته  ،حتا یک
بهجرأت م یگویم حتا یک -آیرانی ندیدهام که دارویِ دردِخودش و دیـگران را نـداند و عـلتِ بیـماری را تـشخیص نـدهد.
شما برایِ آزمایش یک سفری به آیران بکن و پهلویت را الکی
بگـــیر -که مثالً درد داری -ببین چه اتـــفاقی میافـــتد .باور
منیکــنی به اولـــین نـــفری که بــگویی  ،نبــضت را میگـــیرد و
میگوید :
آب به آب شدی ،
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فالوده بخور خوب میشی،
»خمیره« باشد بهتر است.
فقط بگو گالب نریزند
عرقِ نعناع بریزند،
یخ هم بگو کم بریزند
باور منیکـنی برو امتـحان کن  .این را هم که میگویـند »تویِ
نقــشه همچـــین روستایی وجود ندارد« مــثلِ آن است که
میگویـــند »مجـــموعهیِ مت امِ مجموعـــهها نه عـــضوِ خودش
مـــیشود نه منـــیشود!« ایـــنها منـــکرِ جامعیـــتاند  ،منـــکرِ
نامـــــحدودی و بیکرانگـــــیاند ،اسمش را هم میگـــــذارند
»پارادوکس«  .اسمی که ایـــنها میگـــذارند کوچکترین
اهمـیتی ندارد .من که آیـرانی هـستم به مُـسمّایِ خودم اهمـیت
میدهم نه اسمی که کسی بخواهد رویِ من بگذارد .سرزمینِ
من دلِ عالم و مــردمش مجــموعهیِ مت امِ مجموعههایــند که از
فرطِ تـواضع عـضوِ خـودشان نیـستند .گو نقـشهای نبـاشد که
بخواهد جایِ مرا و مجموعهیی نباشد که بخواهد عضویتِ مرا
بهرسمیّت بشناسد.
این که میگویم آگاهی یعنی نوعی دانسنت که برفرازِ اسمها ،
مجموعـهها ،قانـونها و نقـشهها ایـستاده است ،حقیـقت دارد و
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بـاید نامش را »آگاهیِ مطـلق« گـذاشت .مطـلق شدنِ آگاهی
یعــنی اطال عی که مبتــنی بر جتــربه نبــاشد ،مبتــنی بر مــشاهده
نبــاشد .نقــشه و قانون و اسم و دستهبندی هــمه محــصوالتِ
مــشاهده و جتربــهاند ،به همــین دلــیل نــسبتی با آگاهیِ مطــلق
نـدارند .مـثالِ سادهاش همـین رانـندگی است :در روستایِ ما
هیچکس هیچ قانونِ نوشته و نانوشتهای را در رانندگی رعایت
منیکــند .یکقــلم از مــحلِ کارِ سابقم در حــاشیهیِ روستا تا
منزمل ان  ۱۵کیلــومتر خیــابانِ آسفالت بود و در مت امِ این مــسیر
حــتا یــکوجب خطکــشی -اعم از زرد یا سفید  ،مُقــطّع یا
ممُــتد -وجود نــداشت .هیــچکس راهنــما منیزد و اصوالً حقِ
تــقدُّمی معـنی منیداد .کــسی که نــداند فکرمیکـند این مردم
چـیزی منیفهمـند .دلم میخـواست مـوقعِ تـصادف آجنا بـودید و
خودتان با چشمهایِ خودتان میدیدید که پیاده و سوار  ،مرد
و زن  ،صغیر و کبیر با یک وَرانداز و قدمکردنِ ساده فرعی
را از اصلی معــلوم میکنــند و مقــصّر را از بیگــناه تــشخیص
میدهــند و میتوانــند از رویِ خط تــرمز و نــحوهیِ قرارگرفــنتِ
مــاشینها بــعد از تــصادف سرعتِ هر یک را محــاسبه کنــند.
این که سهل است؛ از رویِ خــواندنِ منــرهها سنِ اتومبــیل و
صاحبش و آخـرین تعمیـرکاری که تـرمز و فـرمان را مـیزان کرده
شناسایی کنند! به این میگویند »آگاهی« و آن یعنی دانشی
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که بر فرازِ قوانین و اسمها و خطکشیهاایــستاده است .این
یعــنی خــاصالخاص بودن و در بیکرانــگی سیر کردن .یعــنی
وجود داشنت و در نقشه نبودن.
از نـــظرِ آنایرانـــیها هرچـــیزی از ترکـــیبِ یکمـــشت جزئـــیات
تشکیلشدهاست .قوانینِ حاکم بر آن نیز بهخودیِ خود جزئی
از هــمان اجزاء است .مثالً رانــندگی یعــنی :مــاشین  ،چرخ،
فــرمان ،جاده ،راهنــمازدن ،پا را رویِ پدال فــشاردادن ،لــیوانِ
قــهوه را تویِ جایِ مخــصوصِ قــهوه گــذاشنت و صدها بلــکه
هزاران جزئـــیاتِ دیـــگر که رویهم رانـــندگی را مـــیسازد.
رانـــندهی خوب یعـــنی کــسی که همهی جزئـــیات را بــداند و
رعایتکند .رانندهی بد یعنی کسیکه همواره تعدادی از این
جزئیات را نادیده میگیرد.
در نـگاهِ آیـرانی اما هرچیزی یک کلـیّت بـیش نیـست .جزئـیاتی
که دارد زاید بر آن کلیّـــتاند و بـــهتر است هـــرکدام را که
میشود زدود تا ساحَتِ آن کلیّت ملوّث نشود .مثالً رانندگی
بهعـــنوانِ یک کل یعـــنی »رسیدن« .در حـــینِ این رسیدن
ممکــناست راهنــمازدن هم پیشآمدکــند یا نکــند .واقــعاً چه
اهمیتی دارد!
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نوستالژی
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برایِ یـــکروستایِ در محـــاصره که بخواهـــند جـــوانهای ِ از
همـهجا بـیخبرش را غفلـتاً بـدزدند ،واقـعاً چه بـهتر از آنکه در
نقشه نباشد و تا ممکن است کسی از آن خبردار نشود.
زندگی در چارچوبِ آیران یعـنی شنیدن و بـازشنیدنِ اخـبارِ بد
از بــیرونِ مــرزها ،حالی که مــیل به مخفیمــاندن را در دلها
دامنمیزند  .درست است که آجنا کویر است و دورتادورش را
جنگـــــلها گرفتـــــهاند اما وقتیکه بویِ چوبِ سوخته
گوشهگوشهیِ دنیا را فراگرفتهباشد ،وقتی آتشسوزیها دیگر
مهـارشدنی نیـست هـیچ جایی مـبارکتر از یک کویرِ خلُت و
عور نخـواهدبود .باد میخـواهد از هر سویی بوزد .حاال شما
اسمش را بگذار تاسی یا هرچیزی که دلت خواست.
درک و مل سِ این آتش برایِ هیـچکس به اندازهیِ »یک آیـرانی
که مدتی در آنآیران زندگی میکند« قابلِ فهم نیست .وگرنه
» هر آنآیرانی که تا کـنون آیران را نـدیده« اصالً نه شکّی دارد
و نه یقیــنی» ،هر آیــرانی هم که آنآیران را نــدیده « فهــمش از
جـــنسِ علمالیقـــین است .میمـــاند دوگونهیِ مـــهمِ دیـــگر ؛
نخـست »آنآیرانی که آیران را دیده« که اگر فهمیداشتهبـاشد
حّدِاکثر به عینالیقــــین مــــیرسد  .سراجنام »آیــــرانی که
سمندروار در آتشِ آنآیران زندگی میکـند « به این میگویـند
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حقالیقین که امکانِ فهمش در اندازههایِ هر کسی نیست.
آتشخورَکانیم  ،مترسان مارا
ای زاهد از آتش ،که  -بهحق -باک نداریم
شما بــاید »ابراهــیمِ خلــیل« که سهل است ؛ خودِ سیاوش
بـاشی که با اسبت از دلِ شعلهها بـیرون بـیایی و باوجودِ اثـباتِ
بیگـــناهی هـــنوز »بَرد و سالمی« هم در انتـــظارت نبـــاشد.
درست است که ابراهیم در دلِ آتشها رفت اما آیرانی نبود.
آن آتشی که بَرد و سالمت شود که آتش نیست  .اینجاست
که مـیگویم؛ یکنـفر آنآیرانی -ابراهـیمِ خلـیل هم که بـاشد-
از مرحلهیِ علمالیقین منیگذرد.
ما آیرانــیهای خارج از روستا در آتــشی مــیسوزیم که هــرگز
»بَرد و سالمت« نخــواهد شد .آنآیران »سیاوشگردِ« مـاست
که مــیسازیمش ،وزیر و وکــیل و مدیر و مهــندس و دکترش
میشویم با اینحال سرمان را خواهدخورد.
میگویـید گُـهخوردی خـارجشدی ! حرفـتان حـساب .آدمی که
مــیداند جنــگل آتش گرفــته کویر را ترک منیکــند .اما ما را
دزدیدند و چشمبسته آوردند.
دزدی که فـقط به نـردبان و کمـند و آدمی که از دیوارت باال
میرود نیــست .امروزه تویِ خانهات نشــستی و روزِ روشن
داری حــسابت را چک میکــنی میبیــنی -زبامب الل -دو هزار
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دالر کردیتکارتت را خالی کردهاند .این آنآیرانیها »طرّاّر« با
دوتا تــشدیداند  ،خـودشان میگویــند »کانآرتیــست« جوری
مغزِ آیرانی را میدزدند که فکر میکند خودش با عِزّ و التماس
آمده است.
اولین نیرنگشان این که میگویند ما همینطور کشکی اقامت
منیدهیم .از یکطرف خیابانهایِ متیز و هوایِ پاک و طبیعتِ
زیــبا و مــردمانِ شاد و آزاد را تویِ ماهواره نــشان میدهــند ،از
آنوَر میگویــند به آیرانیجــماعت ویزا منیدهــیم .شما بــاشید
لجمنیکنـید .تهِ تهِ وجـودتان منیگویـید »مـیآیم و تو هم هـیچ
غلطی منیتوانی بکنی«.
دیدار میمنایی و پرهیز میکنی
بازار ِ خویش و آتش ِ ما تیز میکنی
هیچوقت یادم منیرود عصرِ  ۲۲اکتبرِ سالِ  ۱۹۹۸بود که
من » سید مُصدّقِ آیرانی ِ آذرگشسپی« ،
یگانه! همسرم » خامسهیِ آلِعبا«
و پسر و دخترم »آیتاهلل« و »پوپک«
با دوازده تا چمدانِ سی و چند کیلویی و دلهایی پر ازعشق و
امید واردِ فرودگاهِ آنآیران شدیم.
هوا بدجوری سرد بود ،سوزِ استخــوانسوزی مــیآمد .برف
همهجا را گرفتهبود.
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تو را ز کنگرهی عرش میزنند صفیر
ندامنت که درین دامگه چه افتادست
داشتم در و دیوارِ فــــرودگاه را وارسیمیکردم که فــــکری
بــهخاطرم رسید .با خودم گفــتم که یک چایــیخانهیِ سنتی
تویِ این فــرودگاه خوب میگــیرد! واقــعا عجــیب است که
آنآیرانیها عمری وقتشان تلف شده و به این فکر نیافتادهاند.
خوب که نـگاه مـیکردم آثارِ سادگی و بالهتی را مـیدیدم که
مـــــــثلِ یک روزِ مـــــــهآلود ِ رنگپـــــــریده -در چـــــــشمهایِآنآیرانیجماعت برق میزد.
در آن عصرِ آغازین که سنگفرشِ سالنهایِ فرودگاهِ آنآیران را
برایِ نخــستین بار جتــربه مــیکردم .پــردهها یــکی یــکی از پــیشِ
چـشمم کـنار مـیرفت و مکـاشفهای آغاز مـیشد که بـعدها به
مـعاینه و مـشاهده هم رسید .بهزودی دریافتم که الزمهیِ هر
عمــلی یک حتلــیلِ عمــیق است ،چــیزی که آنآیرانــیها از آن
محرومند .اصوالً کـسی که در یک جنگلِ درحالِ آت شسوزی
زندگی میکـند فـرصتی برایِ جتـزیه و حتلـیل ندارد .بـاید دایم
دست به عـمل بـزند بیآنـکه بتـواند راجـعبه آن عـمل با کـسی
رایزنی کــند .حالتش خیــلی شبیه به پــستههایی است که
پساز غـرقشدن در آبْمنک رویِ آتش و تابهی ِ داغاند .حاال
ممـکن است یـکی هم شکُفته شود و صدایی از دهانش خارج
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شود ،اما این گفتارها از جنسِ حتلیل و نقد نیست.
در آیرانْ جنگلی  ،آتشی و حترُّکِ فاقدِ حتلیلی در کار نیست.
ممــکن است کــسی کاری نکــند ،اما اگر نیــمقدم برمیدارد
البُدبدانـــید که روزها و هفتـــهها حتلـــیل و بـــررسی پُـــشتِ آن
خوابیدهاست.
میگویند روزی بایـزیدِ بسطامی میلرزیده کـسی میپُرسد چرا
م یلرزی؟ میگوید سیسال باید کسبِ معرفت کنی تا حترُّکِ
مردان را دریابی!
یعـنی ما کویـریها برایِ یـکلرزشِ دستمان ممکـناست سـیسال
جتـرُبه و حتلـیل ذخـیره شده بـاشد .شما کافی است یک عـصرِ
پاییزی بـروید خانهیِ یک آیـرانی بنـشینید و گپ بزنـید ،ممـکن
است کُلِّ پذیرایی به نصفِ پاکتْ سیگار و دو فنجانْ چایی با
خــرما خال صه شود که چاییاش از هــند آمده و سیگارش از
دُبی ،اما همان خرما -که سهل است -قطمیری که مثلِ کفن
دورِ استخوانِ خــرما را گرفــته دوساعت گفتــگویِ شما را به
خود معطوف خواهدکرد .این یعنی چه؟ یعنی این که پذیراییِ
اصلیِ ما سخن است.
امکان ندارد شما یک آیرانی را ببینی که یک پروندهیِ ملکیِ
نصفهکاره نداشته باشد .این یعنی چه؟
یعـــنی ایـــنکه آیـــرانی بـــیش از امت امِ کار به نـــقد و حتلـــیلِ آن
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میاندیشد .هرکه را میبینی یا
»یه زمیـــنویی« دارد که از پدرش رسیده و
هنوز تویِ »وارث« است
و یا
»یه باغچویی« دارد که -اگر آب داشت-
سالی چهقدْر یوجنه میداد.
خانواده هـست که سهنـسل -پدر در پدر -مِلکـشان را ثـبت
نـدادهاند .نه این که به فـکر نبـاشند ،نه ایـنطور نیـست -ابداً
ایــنطور نیــست -هفتهای سپریمنــیشود که صحبتِ مِــلک و
سند و فــوایدِ ثــبت و داستانِ فــروشش مــطرح نبــاشد .آنقدْر
اشتیاقِ حتلیل و تبیینِ مسایل در آیران نیرومند است که بعد از
ساعتها تــبادلِ نــظر و قطــعی شدنِ فروشِ مــلک یک نــفر
میپرسد :حاال فروختید با پولش میخواهید چهکار بکنید؟ با
این پــرسش دوباره همهچــیز برمــیگردد اولِ خط و گــیرم افراد
خستهباشند موکول به بعد از شام میشود .میدانید اصوالً در
فلسفهیِ آیرانی سخن یعنی »عشق«!
خوب که نگاهکنـــید پُر بیراه هم منیگویـــند ،مـــگر عـــشق
چیــست» :تعــهدی که به ذروهیِ کــمال رسد«»،تعــهدی که
افراد از سُویدایِ دل به آن پایبــند بــاشند« .تعــهّد هم یعــنی
»وفایِ به عهد« و عهد یعنی »سخنی که تو با خود در درونت
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میگویی یا بیرون از خود بر زبان و قلمت جاری میکنی«.
پس سخنِ تو -اگر دروغ نبــاشد -عــهدِ تو و عــهدِ تو -اگر
سُــست نبــاشد -تعــهدِ تو و تعــهدِ تو -اگر سطحی نبــاشد-
عشقِ تورا میسازد.

۳۰
مُدرنیسم

حاال که من در فـــرودگاهِ آنآیران قدم مـــیزمن و تا رسیدنِ
چمدانها باید صبر کنم به خوبی میفهمم که چرا ما در آیران
فــرودگاه نداریم .شما قــضاوت کن فــرودگاهی که آدمها را
بکِـشد و از ایـنطرف و آنطرفِ دنـیا جذبکـند و نتـواند یک
استکانْ چایِ دمکـشیده باخـرما جلویـشان بـگذارد واقـعاً به چه
درد میخورد .فرودگاه جایی است که بیش از هرجایِ دیگری
مظـهرِ آنآیرانیّت است .شما هـرجور نـگاه کـنی این را میبیـنی:
اول این که ساختمانش شبیه به هیچ ساختمانی نیست .ممکن
است شما کلیــسایی ببینی که شبیه به بیمــارستان بــاشد یا
دانــشگاهی ببینی که مــثلِ قــصر بــاشد اما منــیشود فــرودگاهی
ببینی که شبیه به جای ِ دیــگری بــاشد .درست مــثلِ مفــهومِ
آنآیرانیَت که خودش را ازهـــرچه غـــیر از خودش و پـــیش از
خودش متـمایز میکـند .یـکجور افادهیِ طبَقطـبَق ،سگها به
دورش وَقّ و وَقّ که هـرچه را بـگویی »از قدیم بوده« میگـوید
»نه اینیــکی فرقِ ماهِوی دارد« .مثالً مــیگویی این حــقوقِ
بشری که میگویید همان اخالق است که هردورهای تغییراتی
و مقتـضایی داشته .میگـوید خـیر این یک مفـهومِ خاص است
که تا به خاص بودنش توجه نشود فهمیده من یشود .میگویی
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این »اسالپیجــــــو«یی که شما میخــــــورید ،هــــــمان
»چُغوکبریزو«یِ ماست ! میگوید خیر سیبزمینی ندارد ،
فرق میکند.
جنبهیِ دیــگرِ فــرودگاه این است که آدمها کاری به کارِ هم
نــدارند .یــکی از شرق به غرب میرود و یــکی از شمال به
جــنوب .شلوغ است اما جمعــیتْ درآن تکتــکاند و کار و
دغدغهیِ مــــشترکی نــــدارند .هر کــــسی دنــــبالِ شمارهای
مــیگردد .نه کــسی فحــشی به کــسی مــیدهد و نه سالمی
میکند .این هم یک جلوهیِ دیگری از آنآیرانیّت است ،آدمها
در آنآیران راهِ خـودشان را مـیروند »هرکـسی کارِ خودش ،بارِ
خودش ،آتش به انـبارِ خودش« آخـرِسَر نـگاه میکـنی میبیـنی
دو سهتا شماره تو را مـشخص میکـند .کُدِ مـحلِ سکونتت ،
پالکِ ماشینت و شمارهیِ کردیتکارتت .بقیهیِ روابطی که
با این و آن داری به هـمان اندازه مهـماند که روابطِ مردم تویِ
فـــرودگاه مهـــماست .یک شمارهیِ پرواز است و یک کُدِ
گِـیت ،باقیمیمـاند ایـنکه چی بـخوری و وقـتت را چـهگونه
سپری کنی؟
سومین جـلوهیِ آنآیرانیّت در فـرودگاه ایـناست که هرچـیزی را
بــــخواهی بــــرایت فــــراهم کــــردهاند ،از خوراک و پــــوشاک و
مـــوسیقی و استراحت بگـــیر تا واکسزدن  ،منازخـــواندن تا
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صندلیِ چرخدار .این هم درست مثلِ خودِ آنآیران است که به
اسمِ »بــهرسمیّت شناخنتِ انــسان و حوائجِ انــسانی« لقــمه را
میجُـوَند و در دهانت میگـذارند .این که مـیگویم »انـسان را
به رسمیّت شناخنت« مــثالِ دیــگرش مقایــسهی بازار و مال
است .تویِ یک بازار کاال مــهم است .کاال را بـاید رنگ و
لـــعاب داد و به قیـــمتِ منـــاسب عـــرضهکرد .آدمها خـــودشان
میآیـند و هـرچه بخواهـند پـسند میکنـند .درحالیکه در یک
مال مـــشتری مـــهم است ،این است که مـــستراحِ مال از
مغازههایش شیکتر است .درها خودشان باز و بسته میشوند
و هر دوسه سال یـــکبار دکـــوراسیونش را عوض میکنـــند،
پنجـــرههای نورگیر احاطهاش کـــردهاند و جایِ استراحت و
مـهدِکودک دارد .تویِ آنآیران من مالی دیدم که زمـینِ هاکی
رویِ یخ داشت .حاالحـــکایتِ فـــرودگاه هم همـــین است،
پنجـــرههایِ بزرگ که آدم بتـــواند هواپیمـــاها را ببیـــند مـــبادا
خدمتی که ارائهمـیشود فـراموش شود .تویِ این راهـروها پلهیِ
بـــرقی که سهل است »پـــیادهروِ بـــرقی« نـــصبکردهاند که
هرکس شتابدارد سرعتش بیشتر شود .با همهیِ اینها آدمها
بیــگانه و رهگــذراند ،یک نــفر اسکیمــوست ،یــکی آفریــقایی
یـکی استرالیایی و یـکی آیـرانی که سرگـشته دنـبالِ یک فنـجان
چاییِ دمکشیده میگردد -با خرما -و پیدا منیکند.
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همینطور که در سالنها چرخ میزدیم -به دوسه دلیل -فک ِر
چایـــیخانهیِ سنتی را کـــنار گــذاشتم اول این که خامـــسه و
پــــوپک حجابــــشان را بــــرداشته بــــودند و مــــثلِ گربهای که
سبیلهایش را چــیده بــاشند بیتــعادل شدهبودند .نه یــکجا
بـند مـیشدند و نه در جتـزیه و حتلیـلها و تـبادلِ نظـرها شرکت
میکــردند .دوم این که اثاثــمان رسید و ما آیرانــیها دوکار را
باهم منـیتوانیم بکنـیم .شما جایِ من! دوازده تا چـمدانِ ۳۴
کیلویی داشتهباش چاییخانههم بزن ،ببینیم چهکارهای!
سومین دلیل هم پذیرفنتِ واقعیتی بود که هرروز بیشتر از روزِ
پــیش برهمهیِ ما حتمــیل مـــیشد و همچــنان مـــیشود .زبانِ
آنآیرانی حـساب و کـتاب ندارد ،که شما بـتوانی -مـثلِ آدم -با
مشتریهای چایخانه تاکنی.

۳۴

مالتیکالچرالیسم
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نشسنتِ سرِ کالسِ زبان و سوادآموزی با شقیقههایِ سفید برایِ
یک سّید مــصدّقِ آیــرانی ِ آذرگشــسپی و هر آیــرانیِ باغیرتی
خوردکنـندهترین کارهـاست  .پـوپک که از هـمان روزِ نخـست
مجبور شد اسمش را عوض کند.
در کالس گفتهبـودند که »پو« به معـنایِ »گُه« و »پَک« به
معـنایِ »بـسته و بـستهبندی« است ،در نتیجه پـوپک در زبانِ
آنآیرانی »کیــسهیِ گُه« معــنی مــیدهد .ای تُف به روحِ پدرِ
دَیّوســشان  ،این هم شد زبان! چــهقدْر ما در آیران دوندگی
کردیم که اسمِ دخترمان را پوپکِ تنها )به جایِ سیده پوپک
یا پــوپک الـسادات( بـگذاریم حاال این بال سرمان مـیآمد.در
نتیجه اسمش را به هوپُ  Hoopoeتغییر دادیم .اسمهایِ بقیه
هم البــته تعریــفی نــداشت .بــگذریم از این که کــسی به رویِ
خودش منیآوَرْد اما اسمِ من هم خیـلی خراب بود .ال بُد بدانید
خیلـــیها تویِ دلـــشان به من خندیـــدهاند .یادم منیرود که
چـندین بار کـسانی اسمم را با تعـجب تـکرار کـردند» :مـوسا
دیک« » ،مـوسا دیک« واقـعاً »مـوسا دیک«؟ خوب آن اوایل
که من منیفهمـیدم  ،تأیـید مـیکردم اما یـواشیواش فهمـیدم چه
معـــنایِ بدی دارد و از »دیـــکَش« صرفِنظر کردم .چـــیزی
نگـذشت که خامــسه »کَتی« و آیتاهلل »آیت« شد .مـشکلِ

۳۶

اصلی اما همچنان باقی ماند .نامِ خانوادگیِ خامسه به صور ِ
ت
»آال با« تلــفظ مــیشد که بد نــبود اما من و بچــهها اغــلب در
فُرمها جا کم میآوردیم.
Seyyedmosaddegh–aayraniaazargoshaspi
در همهیِ آنآیران حتا یک نفر پیدا منیشدکه بتواند از نوشتهیِ
نام و نامِ خانوادگیِ من سر درآورد .یک بار -برایِ ورود به
مـــراسمی -اسمم را رویِ پال کی تایپکردهبـــودند .پالک را
بـاید به گردمنان میآویـختیم ،به دلـیلِ کمـبودِ جا شش حرفِ
آخرِ فامیلم افــتادهبود ،در نتیجه نامم » :سید مــصدق آیــرانی
آذرگُ« خـــوانده مـــیشد .رفـــتم اعتراض کردم گفتـــند اگر
بــخواهیم بــعد از »گُ«را نگــهداریم  ،بــاید »سید« را حذف
کنــیم -چون درست مــساویاند -قــبول نــکردم .بــگذریم که
بـعداً عکـسهایِ آن مـراسم مایهی ِ متـسخر و سرکوفتِ دوستان
در آیران شد.
شما خـیال کن ما اصالً مـشکلِ نام و نامِ خانوادگی نـداشتیم.
مــگر زبان یادگرفنت کارِ سادهای است .هوپُ و آیت البــته
نـوجوان بـودند و خیـلی زود در فرهـنگِ آنآیران غرق شدند ،اما
داستانْ برایِ من و کَتی جورِ دیـگری رقم خورْد .یک روز من
ایـــستادهبودم و با رفـــیقِ فـــارسیزبامن صحبت مـــیکردم ،یک
آنآیرانی رو به من کرد وجملهای گـفت که نفهمـیدم چیـست،
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برایِ این که رفعِرجوعی کردهباشم گفتم »یِس«  ،ولکن نبود
گــفت» :یِس وات؟« گفـتم» :سامتینگ لَــیک دَت« گــفت:
»ریـهلی؟« گفـتم» :آفکُرس!« دستی به شانهام زد و گـفت:
»گودمَن ،گودمَن «...و رفت .شما فکر کن که من هنوز که
هــنوز است نفهمــیدهام که چه مــکاملهای بــینِ ما گــذشت.
رفیـــقم پـــرسید :چی گـــفت؟ گفـــتم :گـــفت تو آدمِ خوبی
هـستی .گـفت این را فهمـیدم ،نفهمـیدم برایِ چی آدمِ خوبی
هــستی؟ دیدم چی بــگم  ،گفــتم ما آیرانــیها خوبی از سر و
کوملان باال میروَد .همینجوری معلوم است که خوبیم.
البـته این را که راست میگفـتم .خوبی اصوالً در آیران نـهادینه
شده است .یکنـفر آیـرانی دستِ خودش نیـست  ،ذاتاً خوب
است .علـتش هم مادرِ جعرافـیاییِ ما یعنی کویر است .به نـظرِ
من مادرترین مادرهایِ عالم زنانِ افلیجیاند که مادر میشوند.
ایـــنها غـــیر از مادریکـــردنهایِ معـــمولی ،خـــودشان را برایِ
فرزنـدشان به خاک میکـشند .به زبانِ ریـاضی ایـنها مادرِ به
تـــوانرسیدهاند .کویر یعـــنی مادرِ افلـــیج و بچهای که چنـــین
مادری داشته باشد ،بهانهای برایِ بدشدن ندارد .یادش به خیر
در آیران کــسی مــشکلِ زبان نــداشت .شما حــتا الزم نــبود
کلـمات را کـامل بـگویی .بچه که میگـفت » :با« »مَ« »قَ«
پدرش میفهمــید قــند میخــواهد .کــسی در خیــابان از کــسی

۳۸

میپــرسید» :مبَ« »اَ« »ای« »را« »یه« ؟ طرف میفهمــید
دنبالِ مسیرِ مب میگردد و ممکن بود در جواب بگوید »چُم« و
آن اولی میفهمــید که طرف مطمئن نیــست .شما میگفتــید
»پَ« ممـکن بود »پَس« بـاشد یا »پـنج« بـاشد یا »پـهن« بـاشدیا
خدامــیداند چیبــاشد درحالی که کــسی هم اشتباه منــیکرد.
مهمتـرین وظیفهیِ مادرْ آموزشِ زبان است و مادری که مادرتر
بــاشد زبانِ کاملتری به فــرزندش خــواهد آموخت .کاملتر
شدنِ یک زبان یعـنی خالصه و خالصهتر شدن .این که شما
بیشترین معنی را از کمترین اصوات بیرون بکشی چیزی است
که آنآیرانــیهایِ بیــچاره منیفهمــند .ایــنها هی ثبتمیکنــند،
هی مینویــسند  ،هی سند درست میکنــند و دائم بر حــجمِ
گـــزارهها و تعریـــفاتِ خود میافزایـــند که میخواهـــند یک
مــسئلهیِ سادهای را بگویــند .حــاصلش مــیشود زبانِ آنآیرانی
که سر و ته ندارد.
باور منیکــنی برو رستوران و یک نیــمرو سفارش بده .خوب
البد میگویی »اِگ« -یارو همچین نگاهت میکند که انگار
داری سانــــسکریت صحبت میکــــنی -میپــــرسد چه نوع
تخمِمـــرغی؟ اگر خُـــلبازی درآوری و بـــگویی »جَـــستْ اِگ«
میرود و برایت یک تخمِمرغِ خام میآورد .ناچار میپرسی چه
نوعی دارید؟ میگوید:
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سانی ساید آپ )زرده کامالً دیده شود(
اُوِر ایزی )نیمرو را بچرخانیم تا پشت و رو برشته
شود اما زرده به حالِ خود مباند(
تبصره :این نوع خودش سه نوع دارد:
 (۱اُوِر سافت )با زردهی شُل(
 (۲اُوِر مِدیوم )با زردهی عسلی(
 (۳اُوِر هارد )با زردهی سفت(
اِسکْرَمبُل )زرده و سفیده را قاطی کنیم(
تبصره :این نوع خودش دو نوع دارد:
 (۱سافت اسکرمبل
 (۲هارد اسکرمبل
پوچد ) توی آب اشکنه کنیم(
هارد بویلد )آبپز(
فرنچ اُملت )تخمِ مرغ و شیر(
بِیکد ) کبابی (
بِیستِد )روغنش را رویش بریزی(
دِویلد ) آبپزی که زردهاش جایگزین شده باشد(
بِنِدیکت )همان پوچداِگ با مخلفات(
بروکِن یولک )نیمرویی که کفگیر را روی زردهاش
فشار داده باشند(

۴۰

...
یعنی آدم مرگ بخورد بهتر است!

نیوکامر
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تازه رسیدهبودیم و داشتیم اثاثِــمان را باز میکــردیم .یک
آپارمت انِ دوخوابه نــزدیکِ دانــشگاه اجارهکردهبودیم که برایِ
آیــندهی ِ هوپُ و آیت خوب بــاشد .هــمانطور که گفــتم ما
آیرانــیها اصوالً طــرفدارِ حتلــیل و تبیین و عــلم و دانــشیم و این
خودش را همــهجا نــشان مــیدهد .خداگواه است که من هر
جایِ شهر که کار داشتهبــاشم جوری میروم که از جــلویِ
دانـشگاه عـبور کـنم .کَتی حـساب میکـند که این قـضیه سالی
دستِ کم  ۲۰۰دالر ِ آنآیران فقط در مصرفِ بنزینِ ما اثردارد،
حاال شما خودت بقیهی ِ امور را حساب کن.
چـــهارنفری ریخـــته بودیم سر ِ چـــمدانها و هرکـــسی چـــیزی
میجــست .اتاق شدهبود صحرای ِ محــشر  ،جــلویِ پنــجره ،
رویِ تنــها مــیز ِ خانه و باالیِ هر بــرآمدگی ممــلو از چیــزهایِ
نامربوط بود .دمپایی  ،قابلمه  ،آبــکش ،دمکــنی ،کــشک،
دیوانِ حافظ ،سبزیخشک ،قرهقروت ،زغـفران  ،زیره ،صنایعِ
دستی ،تخت هنرد ،قرآن ،نوارِ صوتی و تصویری ،آلبوم ،جامناز،
دیکشنری ،لـباس و یک تخته قالیچهیِ نفـیسِ بافتِ آیران ،که
قرار بود ازآنبهبـــعد سوژهیِ صحبتهایِ ما در مهمانـــیها
باشد.
همـین مـوقع در زدند و کتی -انـگار منتـظر بـاشد -مـثلِ برق
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جــلوی در حاضــرشد .ما چــند تا »یِس« » ،یِس« شنیدیم و
کـمی بـعد دیدیم که سخنگفنتها فـارسی شد و کتی من را
صدازد و به یک مرد و زنِ جوان معــرفی کرد که همــسایه و
ایرانی بودند.
آمدهبـودند سری به تـازهواردها بزنـند و ببینـند چـهکارهایم؟ ما
در آیران البـته یاد میگیـریم سریع اطالعامتان را تخلـیه نکنـیم،
اول آدمها را خوب بـسنجیم و به مقاصـدشان پی ببریم .غـیر از
این یک آیــرانی بــاید موَقّر بــاشد و بد و خوبش را رویِ دایره
نریزد .باخوشرویی دستِ گرمی دادم و با اصرار تعارفکردم.
در روزهایِ اولِ جدایی وقتی که یک خانوادهْ تکو تنــها
مــــیشوند رویِ رفتــــارهایِ خــــودشان تلــــسکُپ میانــــدازند.
مطمئن بودم که آیت و هوپُ بامت امِ وجــودشان دارند من را
ورانداز میکنـند .بـاید از همهیِ تعـارفات و عادات و رسومی
که -خوب یا بد -میراثدارشان بودم پاسداری میکردم.
هـرچه مقاومتکـردند زیـرِبار نرفـتم و باوجودِ بههمریختـگی به
تعارفکردن و داخلنیامدن رضایتندادم.
کتی سراغِ چایی رفت و من هم سعی کردم الیِ
خِرتوپِـرتها جایِ نشـستنی برایِ نخـستین مهمانهایـمان در
خانهیِ جـــدید پـــیدا کـــنم .تـــازهواردها خـــودشان را »آریَن و
نازی« معـــرفی کـــردند و همـــین که اسامیِ ما را شنیدند
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مواضعـشان کـمی عوض شد .چـیزی به رویِ خودم نـیاوردم و
پـرسیدم ؛ ایـنها اسمهایِ شما را خوب تلـفظ میکنـند؟ نازی
گـفت ؛ خیـلی ناجور نیـست اما با حزبِ نازی و نژادِ آریَن که
نــازیها آن نژاد را بــرتر میدانــستند اشتباه مـــیشود و خیــلی
جالب نیست!
تویِ دلم گفــتم این دختره میخــواهد با زرنــگی از زیرِ زبامن
حرف بکشد .میخواهد نحوهی نگاه من را به تاریخ ارزیابی
کند.
ببین داداش ما آیرانیها مارها خوردهایم تا افعی شدهایم!
برایِ این که فریببــخورَد با این که تــاریخِ اروپا را فوتِآب
بودم ،خودم را زدم به کوچهیِ علــیچپ و پــرسیدم؟ حزبِ
نازی دیــگر چه صیغهای است؟ شما مــؤسسِ حزب بــودید؟
گـــفت نه همـــین هیتلـــرـ ایـــنا  ...تویِ آمل ان ...نـــازیها...
هیتلر .گفتم »اینتِرِستینگ« » ،گود تو نو«!
گـــفت :شما »فَـــکالتی« هـــستید؟ من نفهمـــیدم منـــظورش
چیـــست اما به رویِ خودم نـــیاوردم و برایِ ایـــنکه جوابی
دادهباشم گفتم:
بـــاید اقدام کنـــیم ،حاال ردیف مـــیشه .هـــنوز یه کم زوده
»یونو؟«
تویِ آنآیران بــاید کم نــیاری ،ابداً کم نــیاری .تا مــیتوانی
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دوپهـــلو بـــاشی که در هر صورت خودت را حـــفظ کـــنی،
مخصوصاً با ایرانیها.
همـین نازی ،دیـدید که چه حرومزادهای بود! هـنوز هیـچی
نـشده میخـواست چـیک و پـیکِ ما را در بـیاورد .شش دانگِ
حـواسش تویِ وسایلمان بود که ببیـند میتـواند خط و ربـطی
پــیدا کــند .من زدم به سیم ِ آخر و پــرسیدم؟ راستی قبــله از
کدام طرف است؟ همچــین به همدیــگر نــگاه میکــردند که
انـگار چه پـرسشِ الینحـلّی پـرسیدهام! بـعد از تاخیرِ معنیداری
آقا برگشت و گفت » :ما مناز منیخوانیم.«...
خوب منـیخوانی که منـیخوانی! ایـنهم شد افتـخار ،مثالً اآلن
روشنفکر شدی؟ ایـنها را که نگفـتم ،اما گـمامن هر دو نـفر از
کُنهِ دلم شنیدند و از قیافهام فهمیدند.
کتی پرسید شما کجایی هستید؟ باز انگار چه پرسشِ عجیبی
کـــردهایم! زن و شوهر شروع به مِنّ و مِن کـــردند که جدِّ
مادریـمان فُال نجایی و مادرِ پدرمان بَهمـانجایی و چه و چه و
چه تا این که خـودمان تهـرانی هـستیم .بـعد هم آقا رو کرد به
خامن که» :آره دیگه ،تهرانی ؟ درسته؟«.
تویِ دلم گفتم  :ب هقولِ خودتون »دُرُستَهاش پیشِ اَرمنیا س ،
خوب تِــرونی هــستی بــگو تِرونیام « اینــکه خــجالت ندارد.
تـهران هم باالخره شهری است و برایِ خودش مدنیّتی دارد.
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حاال ممــکن است اصالت و عظــمتِ معــنویِ آیران را نــداشته
باشد اما بیهیچ هم نیست .چهارتا موزه و سینِما و رستوران
که دارد .بــینِ خــودمان مبــاند؛ هــرجایی که چهــارتا درخت
داشتهبـاشد و یک آبِ گردنکلـفتی از وسطش عبورکـند رنگِ
آنآیران بهخودمیگیرد ،خواه نیویورک باشد خواه تهران.
واقعاً این پیشبینیِ فردوسی درست بود که میگوید:
از ایران و ازترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
سخنها به کردارِ بازی بود
نـشد ما ایـنجا از یک ایـرانی بپُـرسیم کـجایی هـستی ،بگـوید
فالن جایی .خـندهای میکـند و بـاحالتی که یعـنی »به تو چه«
میگوید  :این هم خودش داستانی دارد!
یعــنی چه داستانی دارد؟ خوب خودت را مالِ هــرجایی که
میدانی ،بگو همانجاییام! شر کنده!
چه اهمـیت دارد که مادرِ پدرت اهلِ باکو بوده و پدرِ پدرت
بحریــنی بوده و پدرت خودش را تبریزی میدانــسته و مادرت
پــشت به پــشت اصفهانی بوده .یک کلــمه بــگو سولوغون
راحتمان کن!
همیـــنجا بود که شکمم به غار و غور افـــتاد .پـــرسیدم
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شامخوردهاید؟
ما آیرانــیها آدمهایی نیــستیم که پس از چنــین سؤالی منتــظرِ
پـاسخ مبانیم .چـیزی نگـذشت که با کـمکِ خِرْت و پِـرْتهایِ
مـــوجود و چـــندتخمِمرغ -که آرین رفت و از خانه آورد-
خاگینهای درست کردم که من ونهاش فـقط در خودِ آیران پـیدا
مـیشد .بویِ مرزجنوش همـهجا پیچـیدهبود .بهعـنوانِ چـاشنی؛
کـــشکی را که به طـــرفةالعینی ساییدم با گردویِ کوبـــیده
مخــــلوط کردم و رویِ آن کاکوتی ریخــــتم و همــــگی باهم
خوردیم .نوشِ جانــشان -ما که بخــیل نیــستیم -ایــنها هم
اینجا -البُد -تنهایند،گناه دارند!

بِرِین استورمینگ
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روزِ بــعد نازی را تویِ فــروشگاه دیدیم .تویِ سبدِ خــریدش
گــوشتِ خوک بود ،مخصــوصاً گــذاشتهبود روی خــریدهای
دیــگر که هــمه ببینــند! سالم و علیــکی کــردیم و رو به من
گفت:
بچههایِ دانشگاه فرداشب جمع میشیم  ،راجع
به نوروز بـرنامهریزی کنـیم .من گفـتم که با یک
خانوادهیِ تازهواردِ ایــــــرانی )تــــــصحیحکردم
»آیرانی«( آشنا شدم  ،بچ هها گفنت دعوت کن.
خال صه مــیتونین بــیاین ،نــظری دارین بدین،
خوشحال میشیم.
آدرس را گـرفتیم و از هم جـداشدیم .رو به کتی کردم که ؛ آیا
کوت و شلوارِ من اتو دارد؟ گـفت برو یک اتویی بـخر بـرایت
اتو کـنم .گفـتم اتو که همیـنطور الـکی نیـست .بـاید قدری
مــطالعه کــنم .بــیا فعالً خــریدها را ببریم مـنزل بـعد برمـیگردم
میخرم.
یـکساعت بـعد تویِ مال بودم و دنـبالِ اتو میگـشتم .هـرچه
تــوضیح میدادم کــسی منیفهمــید و اگر هم میفهمــید آنقدر
نــسنجیده جواب میداد که من متــقابالً منیفهمــیدم .واقــعاً
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فهمیدنش اینقدرها هم سخت نبود:
آی اَم لوکینگ فور  /من دنبال میگردم
سامتینگ هات اَند هِوی /یک چیزِ داغ و سنگین
تو درایینگ آن کلودز /برای کشیدن روی پارچه
اَند مِیک دِم سافت  /و صاف کردن
اَند ویدوت رینکِل  /و بدونِ چروک کردن
و با حــرکتِ دست حالتِ حــرکتِ اتو را نــشان میدادم که
شیرفهم شوند .دریغ از کوچکترین فهم و شعوری!
البـته از حق منـیشود گـذشت که من هم عـصبی شده بودم و
آن وسط که یـکی پـرسید :آیرون؟ من با آهن اشتباه گرفـتم و
گفتم:
ساممتَیز آیرون ،
ساممتَیز آلومینیوم
اُر سامتینگ اِلز ،
ایت دَزنت مَتر
البــته ماجرایِ اصلی بــعد از این حــرفها بود .به هر شکلی
اتویی پـــیدا کردم و خـــریدم .این اولـــین باری بود که یک
دوشاخهیِ صدوده وُلت را تویِ دستم ملس مـیکردم .نـگو که
اندازهیِ شاخکهایِ فاز و نول با هم فرق میکــند .باورم
منــیشد! فــکر کردم از چشمــشان دررفتهبــاشد .سعی کردم
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دوشاخه را تویِ پـریز بـگذارم  ،جا نـرفت .با عـصبانیت اتو را
بــرداشتم و از در بــیرون زدم .کتی دنـبالم آمد که حاال بــگذار
برایِ فردا .گفـتم امـکان ندارد .گـفت سرد است ،الاقل لـباسِ
گرم بپوش ،توجهنکردم .
وقتی رسیدم خـوشبختانه هـنوز مال باز بود .رفـتم اتو را رویِ
کانترِ مغازه گذاشتم .گفت چهشه؟
دوشاخه را آوردم تویِ چـــشمانش و گفـــتم :سی  ...سی
دیس...
گفت  :سُ
گفتم :سُ نُ سُ  ،سی ،سی  ،دِر ایز دیفرنت .سی
گفت :سُ ایت شود بی
گفتم :شود بی  ...یو سِی  :شود بی
آی دُنت وانت.
گــرفت و جــلویِ چــشمم تویِ پــریز فــروکرد و گــفت  :ببین
همهچیز درسته .به هر حال برو یکی دیگه بردار.
رفـتم و یـکی دیـگر بـرداشتم و تا رسیدن به خانه فـکر مـیکردم
به کتی چه بـگویم .یک مردِ آیـرانی منیتـواند جـلویِ زنش کم
بـــیاورد .ولی من -به کی قـــسم -ابایی از این حـــرفها
نـداشتم  .میتـرسیدم روحیهاش خراب شود .بـاید به خاطرِ او
فداکاری میکردم و به رویِ خودم منیآوردم.
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شبِ بــعد با کوت و شلوارِ اتوکــشیده و پیــراهن و کراوات و
کـفش و کمربـندی که سِت بـودند بهمـوقع آماده بودم و حرص
مـیخوردم که چرا بچـهها ایـنقدر معـطل میکنـند .کتی یک
کوت و دامنِ شیک پـوشیدهبود و داشت با هوپُ سرِ انتـخابِ
شالگردن و کاله جّر و بــحث مــیکرد .آیت پــیشِ من آمد و
پرسید  :شما هم باید سخنرانی کنید؟ گفتم احتماالً  ،حاال
ببینیم چه پیش خواهدآمد.
تویِ راه بیـشتر سکوت مـیکردم و میکوشیدم بیـاناتِ خودم را
در ذهنم تنظیم کنم .
من تنها منایـندهیِ خودم نـبودم .نگاهِ همهیِ آیرانـیها از ابـتدایِ
تـاریخ تا کـنون با من بود .شما فـکر کن چه کـسی بیـشتر از
دیــگران حق دارد در بارهیِ نوروز بگــوید .اصالً چه کــسی
بیــشتر از هــمه سخن دارد  ،دردِ دل دارد  ،انگــیزه دارد .یک
آیـرانی که تفتـیدگیِ شنزارها و سرمایِ استخـوانسوزِ بیابـانها
را مل س و حس کردهبـــاشد مـــیداند نوروز یعنـــیچه .بـــهقولِ
مولوی:
آینهی هستی چه باشد نیستی
نیستی بُگزین گر ابله نیستی
هـــیچ آینهای صافیتر از سینهکشِ کویر و سینهیِ کویری ،
نوروز را نشان منیدهد.
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همیـــنطور که در سالنهایِ بیانتـــهایِ دانـــشگاه به دنـــبا ِل
شمارههایِ مربوطه میگـشتیم  ،بانگِ معنیدارِ گامهایِ خودم
را مـــیشنیدم که مرا با چه طمئنینهای به مقـــصد نـــزدیک
میکــردند .کتی البــته کــمی اضطراب داشت ،میتــرسید که
هوپُ و آیت به قدرِ کافی حوصله نکنند.
وقتی رسیدیم چـندتایی ایـرانی جـمع بـودند و تـعدادی هم بـعد
از ما آمــدند .برایِ نوروز بــرنامهریزی میکــردند و احتــیاج به
داوطــلب داشتند .کــسی خیــلی ما را حتــویل نگــرفت! خوب
البــته منــیشناختند .ما آیرانــیها آنــقدر تــواضع داریم که اگر
کـسی نـداند گـمان میکـند آدمِ معـمولی هـستیم .سخنرانییی
هم البته در کار نبود .جمعی -اغلب دانشجو -با سرووضعی
دانــشجویی و آنطور که این روزها مُد است ؛ بــاشلوارهایی
نخمنا دورِ هم جمعشدهبودند.
در آن مــیان یک نــفر با شلــوارْورزشیِ کیسافــتاده و رنگ و
روباختهای آمده بود و بیـــشتر از هـــمه حرف میزد .بـــعداً
فهمیدم استاد است.
وای به حالِ دانـــشجویانی که زیرِ دست چنـــین استادی
فارغالتحصیل میشوند.
ما را بـگو که تویِ سرمایِ زیرِ صفر دوبار رفتیم و برگـشتیم تا
اتو بخـریم .بههـرحال یک آیـرانی که نـگاه به بقـیه منیکـند .نه
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در لباس پوشیدن و نه در هیچ کارِ دیگری.
این جـــماعت فـــقط نـــظر مـــیدادند وکـــارها را دستهبندی
میکــردند .نه کــسی داوطــلب مــیشد و نه معــلوم بود این
کــارهارا چهکــسی بــاید اجن ام دهد .مجمــوعاً شش مــسئولیت
تعریف شد و قرار شد همهرا خانوادهی ما اجنام دهند.
هوپُ بلیت و پوسترِ مراسم را دیزاین کند و پرینت بگیرد.
آیت مسئولِ صدا و دی جی باشد.
کتی کوکو سبزی و ساالد الویه درست کند.
من هم مجری برنامه باشم.
به این ترتیب بود که آشنایی ما با جامعهیِ ایرانیانِ مقیمِ آنآیران
آغاز شد و روز به روز توسعه یافت.
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آنآیرانیزم

یک آیـرانی اگر سـیسال هم در آنآیران زندگی کـند هـنوز آد ِم
کوننـــــــاشور را »خارجی!« مـــــــیداند .دستمالْ مالِ
بـهدستمالیدن است ،کونِ مـبارک را با دستمال منـیتوان متـیز
کرد .تویِ مــستراحِ ما سهتا آفـــتابهی ِ متــفاوت هـــست که
هـــرکدام ظرفـــیت و کاربُردِ خود را دارند .یک همـــسایهیِ
یوگوسالو داشتیم ،یک بار که منزلِ ما بود ،بعد از استفاده از
دسـتشویی با تعـجب گـفت :من تویِ خانهیِ هر ایـرانی که
رفتم چندتا آبپاش داشتند ،اما گلدانی نداشتند!؟
تویِ دلم گفــتم -بدبختِ آنآیرانی -تو چه میفهــمی که آن
آبپاشها برایِ کدام گُلدانها ب هکار م یروند .به هرحال نباید
و منــیتوان همهیِ حــقایق را رویِ دایره ریــخت .یک رازهایی
هست که آنآیرانیها حاال و هیچوقت منیفهمند.
ایـنها و بدتر از ایـنها را گفـتم اما اعترافمیکنم که هر وقت
پـردههایِ غــضب را کــنار زدم و چــشمِ خودم را خوب گـشودم
خدایی مُخـــشان را دیدم که همچـــین پـــنج ِ پـــنج هم کار
منــیکرد .مثالً همــین »جذبِ مغــزهایِ مُتفــکر « کم چــیزی
نیست .هزارجور آموزش الزم دارد .
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کالسِ زبان برایِ من و کتی و مشغــولشدن به حتــصیل برا ِ
ی
هوپُ و آیت از هـمان هفتهی ِ اول آغاز شد .سطحِ هـرکس را
ابــتدا با تــست معــلوم میکــردند .من منــیدامن چه اشتباهی
پیـشآمد که کتی سطحِ شش قـبول شد  ،در حالی که من را
برایِ سطحِ دو ارزیابیکــردند .من خیــلی ناراحت بودم و به
عــنوانِ یک آیــرانی منیخــواستم مایهیِ سرافکندگی بــاشم .به
کتی گفـتم بـاید ببینیم چـهکار مـیشود کرد .باالخره هرچـیزی
راه دارد .ما اگر میخـواستیم تـسلیمِ حوادث بـاشیم که تویِ
هــمان آیران میمــاندیم .بُــدوبُدو نیــامدهایم که یــکآنآیرانیِ
کونناشور بخواهد به قولِ آیرانیها »پوزمان را وجب کُنَد«.
آمدم بیرون گشتم یک ایرانی پیدا کردم و پرسیدم؛ این جریانِ
تستها چهجوریه؟
گفت :چطور؟
گفــتم  :دقــیق نیــست .خامنِ من را گــذاشتهاند کالسِ شــشم
میترسم کشش نداشته باشد.
گفت :خودت چی؟
دیدم یارو خیـــلی فـــضول است  ،از گفـــنتِ حقیـــقت امتـــناع
کردم  ،گفـــتم؛ ما که اهلِ پُز نیـــستیم داداش  ،حاال یک
سطحی قبول شدیم.
ببینم این سطحبندیها را منیشود دور زد؟
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گفت؛ چرا که نه ،برو صحبت کن ،گوشمیکنند.
به آفیس برگشتم  ،کتی هنوز نشسته بود.
به کسی که تست میگرفت -با فصاحت -گفتم:
میستِیک ،
چِنج ایز نِسِسِری.
لِوِل تو ایز نات ایناف فُر می.
باالخره بعد از کُلّی کَل کَل قرار شد هر دو نفر سرِ کالسِ سوم
بنــشینیم .دومــین مــشکل قــلم و کـاغذ بود .برایِ یک آیــرانی
بــسیار ناگوار است که کــیف و دفتر و قــلم با خودش حــمل
کـند .آیـرانی بـاید بـشنود و از آن مـیان هـرچه را که الزم است،
یادبگیرد .قــــلم در آیران به دردِ آن مــــیخورد که بــــعد از
پاککردنِ گوشَت ،شعری را با آن رویِ کاغذی بنویسی و آن
کاغذ را هنوز شب نشده و برایِ کسی نخوانده ،گُم کنی.
اگر کـــــــسی همتمـــــــیکرد و ورقهای ِ پراکـــــــندهای را
جمعمیمنود ،که باد در بیابـانهایِ اطرافِ آیران با خود حـمل
میکـند .دیوانی مـیشد قـطور با ابـیاتی ناپیـوسته اما هـمصدا
که از مختـــصاتِ سبکِ آیـــرانی در ادبِفـــارسی میتوانـــست
بهحسابآید .شوخی منیکنم! اگر بی تهایِ بربادرفتهیِ آیرانی
روزی از ظلـــمتِ بیانـــانها ســـوسو بزنـــند ،خواهـــید دید چه
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کهکـــشانهایی پـــدیدار خواهـــدشد .آن وقت من به شما
خواهمگفتکه؛ سَبک یعنــــیچه! شما گــــمان میکنــــید
»ناپیوستگی و ه مصدایی« حرفِ کمی است .دو نفر در آیران
پـیدا منیکنـید که بر سرِ یک حرف بهتوافقبـرسند -این یعـنی
ناپیــوستگی -اما در عــینِ حال صدایــشان یــکی است .صدا
یعـنی پژواک ،یعـنی پیچـیدنِ صوت در گُنـبد  ،یعـنی به قولِ
حافظ؛ »یادگاری که میمانَد«.
واقـعاً این عجـیب نیـست؟ هر کـسی حرفِ خودش را بـزنَد اما
پژواکِ همهیِ گفتارها یکی باشد!
ابـیاتِ گمـشده در باد ،پژواکِ صدایِ آیران و آیـرانی است که
طنینِ مُشترکی دارد.
به هـرحال ایـنجا آیران نـبود .ایـنجا نه تنـها قـلم و کـاغذ که
بـــاید -برایِ کالسِ زبان -کال سوری داشت با فــولْدِرهایِ
تفکــیک شده و انــبوهی از یــادداشتها و پُلیکُپــیها و دفتر و
دستکهایی که روزانه بــاید با خودم حــمل مــیکردم  .حاال
شما فـکر میکنـید اینهـمه بار که مـثلِ یک خر حمل م یکردم
فــایدهای هم داشت؟ به روحِ کویر قــسم ؛ کتی روز به روز
زبانش بهتر میشد و من روز به روز بدتر!
این نگاهِ آنآیرانی بود که پیشاپیش در چشمِ کتی نشستهبود و
زبانِ او را به سمتِ چرخـیدن هدایت مـیکرد .دفتر و دستک
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کافی نیـست ،ابداً کافی نیـست! شما بـاید اول نـگاهت عوض
شود.
در نـگاهِ آیـرانی فرد از هـمان ابـتدا پُر است .سـرشار و لـبریز
بهدنیا میآید .این که کسی از بطنِ کویر زاده شود کافی است
که پُر از اسطوره باشد .پس از این شما یاد میگیری که کمی
خالیتر شوی تا از لــبریزی بیُــفتی  ،به این مرحــله »پیش-
دبــــستانِ تربــــیت« میگویــــند .بــــعد واردِ مرحلهیِ آموزش
مـیشوی که همـانا روشِ خالی کردنِ خود است .ذره ذره و با
مشقتِ زیاد خودت را از آنچه سرشار بودهای خالی میکنی.
در آخــرین مــراحل به جایی مــیرسی که هیچچــیز از عــلوم و
دانشها و معارف در تو منیماند .در این حال به حُفرهای شبیه
مــیشوی که سخت آمادهیِ جذب بــاشد ،ناگــهان »جــهان«
هـمانگونه که هـست در تو فرومـیریزد و تو »خاص الخاص«
مــیشوی  .به همــین دلــیل شما منیتوانــید یک آیــرانی پــیدا
کنـید که همهچـیز را نـداند .چون او یا در مرحلهیِ »کـاسنت ،
از درون کــــاسنت ،کــــاسه  ،کــــاسهای در خود زدن « است و
بینـــیاز از دانـــسنت و یا درشرایطِ »انبـــاشنت و دریا را درخود
بلعـــیدن« و باز بینــیاز از دانــسنت .و مرحلهیِ مـــیانی آنقدر
گذرا و سریع است که انگار وجود ندارد.
برخالفِ این در آنآیران هـمه خالی بهدنـیا میآیـند و آرام آرام پُر
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مـیشوند .خـودشان میگویـند »رَشنال« بودن  ،یعـنی ذرهذره
انبـاشنت و به مرحلهیِ بـرداشت رسیدن .ایـناست که وقتی به
آموزشِ آنآیرانی گوشمیکنیم مرتّب میشنویم؛
»چنین است  ،چنان است«
درحالی که در آموزشِ آیرانی میشنویم؛
»چنین نیست  ،چنان نیست«.
ما در آیران یاد میگیریم که جملههایِ خودمان را با »نه« آغاز
کنـیم .یک روز بیبـیسی با یک آیـرانی مـصاحبه مـیکرد که
سالها پــیش از آیران به تــهران رفتــهبود و وکــیلِ دادگــستری
شده بود .من با کــمالِ شگفتی دیدم که پس از چــهل سال
همچنان خویِ آیرانی را حفظ کرده است .خبر نگار پُرسید:
...
پس موکلِ شما شکنجه شده؟
–
نه  ،شکنجه که نه ،شکنجه که منــیشه گــفت ،
–
باالخره زندان است و نان و حلوا قسمت منیکنند
یعنی موردِ ضرب و شتم قرار گرفته؟
–
نه »ضرب و شتم« من یشود گفت  .ایشان تغیُّر کرده،
–
آنها هم شدتِ عمل نشان دادهاند
به هرحال آزار بوده ،درست است؟
–
نه آزار که منیشه گفت ،کُتک کاریست دیگر.
–
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و در آن  ۳دقیقه مصاحبه  ،جملهای نبود که بگوید و با »نه«
شروع نکند!
این واکنـشی است که از هـمان شیوهیِ آموزش آبمـیخورد.
شیوهیِ عمیـــقاً آیـــرانی که نـــگاهِ انـــسان را حتتالـــشُعاع قرار
میدهد.
کتی البـــته نـــگاهش چرخـــیده بود و -مـــثلِ برق -زبانش
پیشرفت م یکرد .بچ هها هم که داستانشان چیزِ دیگری بود و
هـنوز نگاهـشان آیـرانیِ آیـرانی نـشدهبود که بخـواهد بچـرخد یا
نچرخد.
من اما به فروریخــنتِ جــهان به درومن به طورِ ناگــهانی عادت
کرده بودم و همچـنان هدفم از »حتـصیل« تخلـیه بود تا شرایط
را برایِ حلظهیِ جذب آماده کـــنم .ایـــنها را البـــته آنروزها
منیفهمیدم.
حاال میفهـــمم که پس از این همــــهسال زدودن و زدودن،
باالخره آبی -هرچند گِلآلود -در گودالم جاری شدهاست.
قلــــمها و کتــــابها و یواش یواش کولهپُــــشتی را با خودم
میکـــشیدم و »اَسایْنمِنتْ« حتـــویل میدادم و همچـــنان وقتِ
خریدنِ قهوه مثلِ خر در گِل گیر میکردم.
قهوهخانهای که من همیشه میرفتم» ،دِرایْو تِرو« داشت
یعــنی همیــنهایی که با مــاشین میروی جــلویِ
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میکـــــروفُن سفارش مــــــیدهی و جزئــــــیاتش را
مــــیگویی  ،قیــــمت را میگــــیری و بــــعد هم
رانــندگی میکــنی تا جــلویِ پنــجرهای که آجن ا
هست  ،جنس را میگیری .
ایــنجور سفارشدادنها البــته هــمه چــیزش خوب است اما
همیـنکه صدایِ طرف را از بلـندگو بـاید شنید ،کارِ فهمـیدن
را سخت میکند.
بـعد از بـارها رفـنت و سفارش دادنِ یک لـیوان قـهوه و نفهمـیدنِ
آنـچه طرف میگـفت .سر اجنام فهمـیده بودم که جملهای که
میگوید ،از دو حالت خارج نیست:
من میگویم :اِکسترا الرج کافی  ،تِری شوگِرز  ،پِلیز
»یعنی لطفاً یک قهوهیِ خیلی بزرگ با سه قاشق شکر«
طرف ممکن است یکی از دو جملهی ِ زیر را بگوید:
الف( ایز دَت اِوری تینگ؟ »یعنی همهاش همین؟«
ب( اِنی تینگ اِلْز؟ »یعنی چیزِ دیگری هم میخواین؟«
در صورتِ الف بــاید میگفــتم »بــله« و در صورتِ ب بــاید
میگفتم »نه« .هرچه میکوشیدم و درست گوش میکردم تا
کدام جمــله را میگویــند ،منیفهمــیدم  .آنها آنــقدر سریع و
شکسته حرف میزدند که در هر دو حالت چیزی شبیه به این
از بلند گو پخش میشد » :بالبالبال بال«.
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بهعنوانِ یک آیرانی از پا منینشستم ،میگفتم  :یِس
عددی رویِ صفحه ظاهر منـــیشد  ،در عوض بلـــند گو
میگفت:
» بالبالبال بال« میگفتم نُ
دیـگر دیر شده بود و باز هم عددی ظاهر منـیشد و باز بلـند
گو میگفت » :بالبالبال بال«.
بارِ دیـــگر سفـــارشم را تـــکرار مـــیکردم و باز همـــین اتـــفاق
میافتاد .البته آن »کیف و کتاب کشیدنها« سراجنام فایده داد
و جملهای یافتم که در پـــاسخ به هر دو حالتِ الف و ب
میتوانست سودمندباشد:
دَتس ایت» .یعنی هَمَش همین«
این پاسخِ نغزی که به درایتِ آیرانی کشف کردهبودم ،هم برایِ
پــرسشِ »همهاش همــین؟« و هم برایِ پُــرسشِ »چــیزِ دیــگری
هم میخواهـــید؟« کارمیکرد .عددی رویِ صفحه ظاهر
مــیشد و من باغرور به سمتِ دریچهای که بود مــیراندم .
شیــشهیِ مــاشین را پایین میکــشیدم و یک سکهیِ دودُالری
رویِ پیـــشخوانش میگـــذاشتم .خیـــلی شیک و تـــویِدماغی
میگفتم:
یو کَن کیپ دِ چِنج
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اَدَپتِیشن

آیران یها طوری عمل میکنند که دنیایِ اطرافشان خودش را با
ایـشان سازگار کـند .این بود که کـمکم من و آنآیران به تـوافق
رسیدیم و استقاللِ یکدیگر را به رسمیت شناختیم .مشکل
اما برایِ کتی و -بیــشتر از او -بچـهها ادامــهداشت ،ایــنها نه
آیـرانی بـودند و نه آنآیرانی .در یک مـسابقهای قـرارداشتند که
در بهترین حالت زورشان به سرِ رقیبانشان منیرسید.
یک روز آیت به خانه آمد و از کتی خواست که در نـقدِ شعر
کمکشکــند .کتی هم مــوضوع را به من پاس داد .گفــتم
بنشین ببینم چه میگویی .معلوم شد به هر کسی شعری داده
بــودند تا سرِ کالس بخـــوانَد و حسّ و حالش را به دیـــگران
منتقل کند.
شعر ِ آیت سه بـخش داشت و در هر بـخش یک نوع »باد« را
وصف مـــیکرد ،نخـــست بادی تـــرسناک که در یک شبِ
تـاریک و تـوفانی مـیآید پنجـرهها را به هم میکـوبد و وحـشت
را بر خانه موستولی میکند.
دوم بادی که در یک روزِ آفـتابی و آرام میوزد و بالونی را بر
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فرازِ دشتی دلانگیز به پرواز در میآورد
و سوم بادی که واردِ ریــههایِ ما مــیشود و زندگی را ممــکن
میکند.
شما این حــــرفها را به هر آیــــرانی بــــزنی ،بــــیدرنگ و
کوچکترین تــردیدی سهجور آدم در ذهــنش مجــسم مــیشود
که یکی مثلِ چنگیزخانِ مغول حمله میکند و ترس و تاریکی
را هــمراهِ خود میآورد  ،دیــگری انــسانِ نیکــوکاری است که
اسبابِ رفاه و وسعتِ مَشرَبِ دیگران را فراهم میکند و سومی
کـسی است از جـنسِ معـشوق که اگر نبـاشد همهچـیز بیمعـنی
میشود.
من هم بهعـنوانِ یک آیـرانی دقیـقاً همـین استعارهها در ذهـنم
مجــسم شد و خــوشحال از این که سردرآوردهام به آیت هم
منتــقل کردم .عالوه بر آن کــمک دادم تا »پِرِزِنتِیْــشِن َش« را
آماده کـند .بهاتـفاق تویِ دیکـشنریها گـشتیم تا معـادلهای ِ
»تــشبیه« و »استعاره« را پــیدا کــردیم و جملــههایی که بــاید
بگوید را نوشتیم .
سرِ میزِ شام وقتی بچهها رفتند و خوابیدند ،من یکبار همهیِ
دستاوردهایِ نقدِ مدرنِ ادبی را بارِ دیگر با کتی مرور کردم .
سعی کردم حالیاش کنم که نباید »مؤلفمحور« عمل کرد.
همهیِ پیامها و خطّ و ربطهایِ یک کارِ ادبی در حیطهیِ خالقِ
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آن نیـست .بـاید از شاعر و نویـسنده عـبور کرد .منِ مـخاطب
هم اثراتِ خودم را بر معنیبخـشیدن به مـنت ایـفا میکـنم .این
که یک شعری را چهکــسی سروده مــهم است اما همهچــیز
نیـــست .اگـــرنه همیـــنکه شاعری را نـــشناختی و زبانش را
ندانستی دچارِ خودباختگی میشوی .شعرْ شعر است و جایی
که شاعرانگی در مـیان است بـاید »مـخاطبمحور« بـاشی و به
خودت اعتماد کنی .به قولِ مولوی:
پس زبانِ محرمی خود دیگر است
همدلی از همزبانی خوشتر است
روزِ بـعد که آیت از مـدرسه آمد مـثلِ بُرجِ زهـرِمار بود و حـرفی
منیزد .من که سخت کنجـــکاوِ نتیجهیِ زحـــمامت بودم .
پرسیدم چی شد؟
تلویزیون را روشن کرد و گفت :هیچی
گفتم :یعنیچه هیچی!
گفت :چی  ،چی شد؟
گفتم» :پِرِزِنتِیْشِن«
صدایِ تلویـــزیون را بلـــند کرد و شانهاش را باال انداخت و
گفت :اِی
دیـگر طاقتم طاق شد ،با عـصبانیت تلویـزیون را خاموش کردم
و گفتم :میگم نتیجه چی شد؟
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گــفت من شعر را خــواندم و استعارهها را هم گفــتم و هــمه
گوش کردند .گفتم  :خوب ...
گفت :بعد همه ساکت شدند و هیچکس حرفی نزد.
گفتم خوب اینها منیفهمند  ،معلمت چی گفت؟
گفت :او هم بعد از مدتی سکوت با تعجب به من نگاه کرد
و رو به کالس گفت :کی معتقده که باد استعاره از انسانه؟
حتا یک نفر دستش را باال نکرد .بعد گفت :کی معتقده که
باد در معنیِ اصلیِ خودش به کار رفته؟
هــمه  ، ...هــمه - ...بدونِ استثناء مت امِ کالس ،دختر و
پسر -دستشون را باال گرفنت.
پردهای از جـنسِ اشکهایِ نریخـته رویِ چـشمش را گرفـته بود
و مدام تکرار میکرد:
حتا یک نفر ...حتا یک نفر ...
تلویـــزیون را روشن کرد و صورتش را از من گـــرداند .من
بهعـنوانِ یک آیـرانی که به حتلـیلِ خودم ایـمان داشتم بارِ دیـگر
تلویــزیون را خاموش کردم و گفــتم فردا مــیآیم  ،با معلــمت
صحبت میکنم.
گفت :بابا -جونِ مادرت -نیا!
من من رهام را گرفــتم .بــینِ سیو پــنج نــفر آنآیرانی که دارند
شعرها را به زبانِ مادریِ خودشان میخوانـند هـفدهمین منره را
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گرفتم .خودم »هَندل« میکنم .جونِ مادرت نیا.
تلویــزیون را چــنان روشن کرد که با همهیِ عظــمتی که در
وجودم هست ،ترسیدم دوباره خاموشش کنم!
حاال شما بیا قضاوت کن ،اینهم شد زبان؟
ما خــودمان نــاسالمتی متخــصصِ بادیم ،بادی که استعاره از
چیزی نباشد اصالً وجود دارد؟
در آنآیران بادهایی داریم که در ظرفِ بیست دقیقه کنفیکون
میکنند .میزانِ شنی که به هوا میرود تناسبِ زمین و آسمان
را به هم میریزد .به قولِ فردوسی:
ز سُمّ ستوران درین پهندشت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت
ما که احلمدهلل »باد ندیده« نیستیم ،با این حال ممکن نیست
کـسی در آیران بگـوید »باد« و منـظورش صـددرصد باد بـاشد.
شما فـکر کن سعدی بگـوید» :باد آمد و بویِ عـنبر آورد« ،
خوب معـــلوم است که »قـــاصدی آمده و نامهای را آورده
است« این از روز هم روشنتر است .تازه این از زبانِ سعدی
است که آیـــرانی نیـــست و گـــرنه در آیران -سوایِ شعر و
شاعری -شما برو دکتر و بـگو؛ »بیحرمتی است ،آقایِ دکتر
تازگــــیها باد در شکمم میپیــــچد« .فــــکر میکنــــید چه
میگوید؟ میگوید:
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خوب میخــــواستی برود کــــجا
بپیچد؟
مثلِ خودتان مؤدب است،
تویِ گوش و دماغِ مردم بپیـــچد
خوب است؟
ما حتا بادِ شکم را هم آدم حساب میکنیم .بعد اینها.....
»یکنفرشان دست بلند نکرد«.
ای تُف بر این زبان ،
...حتا یک نفر...

۶۹
کامیونیتی

کــنار آمدن با ایــنکه »حــتا یک نــفر دستش را بلــند نــکرد«
خیلــیسختبود .اگر ما هیئتِ آیرانــیهایِ مقــیمِ آنآیران را
تــأسیس منیکــردیم شاید به انزوایِ کاملــمان منتــهی مــیشد.
بــرگزاریِ نوروز و جت ربهیِ کارِ داوطلــبانه ،خانوادهیِ ما را به
تـشکیلِ این هیئت به عـنوانِ یک نـهادِ اجتـماعی یاری داد .در
آغاز ما مــوفق شدیم اساسنامهای دموکراتـیک را به اتــفاقِ آرا
پس از دوماه کارِ مداوم-تـصویب و برایِ برنامـههایی که دردستورِ کارِ خود گذاشتهبودیم پِلَتفورمهایی تهیه مناییم.
هیئتْ دو عــضوِ ثابت )من و کتی( و یک عــضوِ علیالــبدل
داشت .نــفرِ سوم -یعــنی همــین عــضوِ علیالــبدل -خودش را
آیـرانی منیدانـست اما من و کتی ازنـزدیک دایی و مادرِ مادرش
را مــیشناختیم و قطــعاً میدانــستیم که آیــرانی است و به قولِ
آیرانیها »آقا کرامت دارد اما جاکش تواضع میکند!«.
کارِ خوبی که کتی کرد ثــبتِ نــهادِ هیئت به عــنوانِ یک
اُرگانیزِیـشِن ِ رسمی بود که تـوسطِ ادارهیِ مـهاجرتِ آنآیران به
رسمیت شناخته مــــیشد و مشخــــصاتِ ما را در اختــــیارِ
تازهواردان میگــذاشت .اکــنون الزم بود که هیئت را در بــینِ
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همهیِ ایرانـیان و فـارسیزبانان تبلـیغ کنـیم و صدایِ خـودمان را
به گوشِ جهانـیان بـرسانیم .چـند هفتهای تقریـباً هر روز اسامیِ
ایــرانی را از دفترِ تلــفن پــیدا میکــردیم ،به تکتکــشان زنگ
مـــــیزدیم و برنامـــــههایِ »هیئتِ آیرانـــــیانِ مقـــــیم« را معـــــرفی
میکـردیم .بـعداً وبسایتی هم درست کـردیم و مهمانـیهایی
هم دادیم.
این کــوششها البــته نتیجه نداد اما باعــثشد که هــریک از
اعضا به یک سندِ نانوشتهیِ آسیبشناسی نائل شوند و دستِ
کم مـوانع را به خوبی بشنـاسند ،تا در آیـنده چراغِ راهِ دیـگران
باشد.
اصلِ این سند هـمانطور که گفتـهشد هـرگز نوشتهنـشده است
اما فتوکُپیِ آن از غایتِ شهرت بر هر زبانی جاری است!
از اهمّ ِ اصولِ سندِ آسیبشنـاسی مـیتوان به مواردِ زیر اشاره
کرد:
ایرانیان به دردِ کارِ جمعی منیخورند
–
ایرانیان معنایِ کارِ داوطلبانه را منیدانند
–
ایرانــیان به هــیچ قیــمتی حــاضر نیــستند برای کاری
–
شرافتمندانه به دیگران مراجعه و کمکِ مالی مطالبه منایند
ایرانـیان از شدتِ تـواضع منیخواهـند نامـشان بـردهشود
–
اما اگر برده نشود ناراحت میشوند
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ایرانـیان از کـسی تـرسی نـدارند اما دوست نـدارند که
–
در عکس یا فیلم حضور داشتهباشند
ایرانــیان پول برایــشان مــهم نیــست اما مــیزانِ درآمدِ
–
دیگران مهم است
ایرانـیان از مـوسیقیِ کالسیکِ غـربی لذت میبـرند و به
–
مــــوسیقیِ کال سیکِ ایــــرانی افتــــخار میکنــــند  ،اما هنــــگامِ
گوشکردنِ هرکدام از این دو یادِ قرضهایشان میافتند.
ایرانـــــیان از حقکُـــــشیها و بیقانونـــــیها و رفتـــــارهایِ
–
غیرِانـسانی که در ایران صورت میگـیرد متنفـرند اما اگر کـسی
بخواهد محکوم کند حال منیکنند.
ایرانیان سرودِ ملی و پرچمِ مشخصی ندارند
–
ایرانـیان یا خودشان یا پدر و مـادرشان در جوانی حافظ
–
و سعدی را حفظ بودهاند
ایرانـــیان با کـــسی تـــعارف نـــدارند به همـــین دلـــیل
–
منیتوانند واژهی ِ »تعارف« را بهخوبی ترجمهکنند
ایرانیان از نژادپرستی و آسیاییهایِ بوگندو متنفرند
–
ایرانــیان از مــسائلِ علــمی  ،حتقیــقاتی ،هــنری و ادبی
–
خوشــشان مــیآید و مــشتاقند که هــرچه زودتر سخنرانی مت ام
شود تا همه بتوانند برقصند
ایرانیان از دین و سیاست خوششان منیآید
–
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ایرانـــیان از آزادیها و تنـــوعهایِ جنــسی که در یک
–
جزیرهْ در مرکزِ اقیانوسِ آرام باشد حمایت میکنند
ایرانیان با این که روزِ اولْ هیچکس ایشان را راهنمایی
–
نکرده ،همه را راهنمایی میکنند
ایرانــیان با این که پدر و مــادرشان اصولِ تربــیتی را
–
منیدانــــستهاند ،به خوبی از عــــهدهیِ تربــــیتِ فرزندانــــشان
برمیآیند
ایرانـــیان با این که به همهیِ هموطنانـــشان مَحـــبت
–
کردهاند ،از ایشان مَحبتی ندیدهاند
ایرانیان همهچیز غیراز پُزدادن را حتمل میکنند
–
ایرانـیان معتقـداند که خیـلی باهـوشاند اما نبـاید این را
–
بگویند چون ضایع است
ایرانــیان معتقــداند که بــهترین غذاهایِ دنــیا را دارند
–
فقط شکلِ غذاها خوب نیست
ایرانـــیان معتقـــداند که تلـــفّظ ،گـــرامر  ،ریدینگ ،
–
رایتیــــنگ ،لیــــسنینگ و سپیکینــــگشان خوب است اما
زبانشان جا منیافتد
ایرانــیان گاهی از فــضولی در کارِ یــکدیگر خوشــشان
–
میآید و گاهی خوششان منیآید
ایرانـیان هـمواره رُک و راست و پـوستکنده حرفـشان
–
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را میزنند مگر مواردی که مالحظاتی در کار باشد
ایرانــــیان اولش کــــلی انرژی رویِ کــــارهایِ جمــــعی
–
میگذارند اما بعد میفهمند فایدهای ندارد
ایرانیان بعضی وقتها دلسرد میشوند!
–
ایرانـیان معتقـدند که تابعیتِ ایـرانی مطـلق ،غـیرِ قـابلِ
–
خدشه ،ازلی و ابدی است و اگر یک ایرانی بگـوید من ایرانی
نیستم ،تویِ روحِ پدرش خندیدهاست.
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بیگ بنگ

وقتی که یک نوزاد در آیران به دنــیا مــیآید .چیــنخوردگیِ
نهچـندان مهـمّی در یک مـسیرِ بـیسروبُن ایـجاد مـیشود .شما
تــصور کنــید خــطی از یک بینــهایت آغــازشده و تا بینــهایتِ
دیـگر ادامه یافتـهاست ،در این مـیان یک حلـظه هم کودکی از
شکمِ مادرش جدا مـیشود ،به قولِ آیرانـیها »خبر به خونه!«
یعـنی مـیشود که بـشود! این مـثلِ آن است که یـکی از ساکنانِ
خورشید کبریتی بکشد و سیگاری را روشن کند.
وقتی که زندگیِ شما از اسطورهها و پیشاز آن از فــسیلها
آغاز شده و تا ریشهگرفنتِ دودمان و اجداد و نیاکانِ بالفَصلِتان
رسیده بــاشد ،پسازآن شما هم بدنیا آمدهبــاشید و مدتها
پـیش از شناخنتِ خـودتان حـجمِ انـبوهی از تـاریخ و جغرافیـاتان
در شما فروریختهبــاشد ،بــعد هم اوالدِ شما و همیــنطور تا
بینــهایت -اوالد از پسِ اوالد -ادامه پیداکــند ،نهتنــها تــولدِ
یک کودک بلــکه هــیچ رویدادی منیتــواند نقطهیِ عــطفِ
تعیینکنـندهای در زندگی محـسوب شود .به همـین دلـیل ما
در آیران نه تولّدی برایِ کسی میگیریم و نه سالگردِ ازدواجی
یا از اینجور قرتیبازیها.
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این به این معنی نیست که روزِ تولد یا عروسی یا مُردنِ کسی
جـمع نـشویم و کاری نکنـیم ،خـیر چنـین نیـست ،ما آیرانـیها
در چنــین مواقعی مــثلِ بقــیه دورِ هم جمعمــیشویم و سر و تهِ
قــــضیه را هم مــــیآوریم .چــــیزی که هــــست ،سالگرد و
سالگردبازی نداریم ،یعـنی بیکرانِـگیِ زمان را پُررنـگتر از آن
میدانــیم که بــخواهیم خویــشنتِ خود را در حــصارِ حوادث
زندانیکنیم.
امان از روزی که یک آیرانی به آنآیران قدمبگذارد .از آن بهبعد
دیـــگر حـــسابها فرق خـــواهدکرد» .مادرمُرده« دیر یا زود
میفهــمد که نیمهیِ نخــستِ خط ،از ازل تا روزِ عــبور از
سرحداتِ آیران درحالِ پــاکشدن است .آنــچه پشــتِسرِ او
قراردارد از ازل برنخاسته است ،بلکه نقطهی ِ شروعی دارد که
هرگز منیتوان آن را نادیده گرفت.
زندگی ازاینپس هرچند از سمتِجلو همچنان به بینهایت
مـیرسد ،ولی از سمتِ دیـگر به نقطهیِ صفرِ مـهاجرت خـتم
مــــــیشود و گویی پیــــــشتر از آن هــــــرگز وجودِ خارجی
نداشتهاست !
قرارگرفـنت در چنـین موقعـیتی برایِ یک آیــرانی مـعادلِ سرطانِ
پیـشرفته است .هم پرتودرمانی الزم دارد هم شنایِ مـستمر و
شرکت در کالسِ رقص و موزیک و هم شیمیدرمانی که
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یواشیواش با تعدادِ زیادی قرصِ روزانه تأمین خواهدشد.
یک سیّد مــصدّقِ آیــرانیِ آذرگُشــسپی که تا همــین پــریروز
منیتوانـــست چـــیزی را در بـــسترِ تاریخش نبیـــند و بـــهاصلش
متـــصل نکـــند ،کـــسیکه اگر درختی را در خیـــابان نـــشانش
میدادی نخست معلوممیکرد چهکـسی و به چهمنـظوری آن را
کاشتهاست و بعد سابقهیِ چنددههزارسالهیِ اهلیکردنِ تیرهیِ
گـیاهیاش را در هال لِسبز کفِ دستت میگـذاشت ،همچنـین
معلوم م یکرد چوبش به دردِ چه کاری م یخورَد و هیزمش چه
نوع آتــشی مــیدهد ،حاال با مــسائلی روبــروست که آغــازشان
همـین دیروزِ مـهاجرت است ،نـامهایی که او را به گـذشتههای
دور منــیبَرَد  ،حـــتا خـــورشید و ماه هم انـــگار همـــین دیروز
خلقشدهاند که شکل و مسیرِ دیگری در آسمان دارند ،دنیا با
همهی عظمـتش گویی کودکِ کودنِ مادری بیدستوپـاست
که بـاید همهچـیز را از اول بـیاموزد .وقتی همهچـیز بخـواهد از
همـــین دیروزِ مـــهاجرت آغاز شود آدم را روانی میکـــند و
نخـستین واکـنشِ بیـمار البـته نـپذیرفنتِ بیمـاریست .هرچـیزی
که نـشانش مـیدهی میگـوید» :آره آره ما درست عـینِ همـین
را در آیران داشتیم « .یواش یواش میگـوید »داشتیم اما کـمی
فرق داشت« تا این که پس از شکنجهیِ بـلوغِ نـسبی میگـوید
» چه جالب من این را ایـنجا یاد گرفـتم  ،گود تو نُ« از این
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بهبـــعد زندگی دیـــگر از منهایِبینـــهایت آغاز منـــیشود بلـــکه
شروعی دارد که م یتوان تا کسرِ بسیارکوچکی از زمانِ پس از
آن را به خاطر آورد .آدم تا آدم کـمی فرق میکـند ولی بـهطورِ
متوسط از حدودِ  ۱۰بـهتوانِ منهایِ  ۴۳ثانیه بعد ازرسیدن به
آنآیران ،در حافظهی افراد باقیمیماند.
مثالً میگوییم؛
»یکساعتی بعد« ،
»سه روز بعدش« ،
»هنوز یک ماه نگذشته« ،
»قانونَن بعد از سهسال« ،
»آدم هست که بعد از سیسال «...
و دائم از هم میپرسیم؛
»شما چند وقته »لَند« کردین؟«
بعد هم میگوییم؛
»اووَه هنوز خیلی وقت دارین«
این یعـــنی یک زندگیِ اسپرماتوزوئیدی در فـــضایِ رقابتِ
سالم .همیـشه هرکـسی خـواهناخواه هـمراه است با گَلّهای که
کـــمابیش با هم زندگی را آغاز کـــردهاند و بـــاید در شتابی
نفسگیر دستش را به یکجایی بند کند ،برایِ او سال  ،ماه ،
هفـته وهرکـسری از ثانیه که مـیگذرد اهمیّتدارد و فـاصلهاش
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را از مـــبدأ تعیـــین میمنـــاید .با این حـــساب گـــزارههایِ زیر
معنیدار میشوند:
کتی در زمانِ ده به توانِ منهایِ  ۴۲ثانیه  ،حجابش را
–
در مالءِ عام از سرش برداشت.
سید مصدِّقِ آیرانیِ آذرگُشسپی در یک سالگی -پس
–
از مدتی کــــمکردنِ تدریجی -سراجنام من ازش را بهکــــلّی
ترکگفت و سبیلهایش را ازبیخ تراشید.
هوپُ در شــشسالگی سگ خــرید ،نامِ او را بَبَیی
–
گـذاشت )خودش بـابایی تلـفظ میکـند( و مراقـبت و هزینهیِ
نگـهداری و مــسئولیَّتِ دوانــیدنِ روزمرهیِ او را به پدر و مادر
تفویضکرد.
آیت در آستانهیِ نُه سالگی فهمید به هر دوجنسِ نَر و
–
ماده به یک اندازه گـرایش دارد و میتـواند در گرفـنتِ دوستِ
دختر یا پسر مُخَیَّر باشد.
حاال شما به این لیست میتوانی بینهایت گزاره بیافزایی که
همـین شکل و قـیافه را داشته بـاشند .چـیزی که هـست »صفرِ
مختـصّات«ی وجود دارد که همهیِ خبـرها به آن برمـیگردد.
آنچه احیـاناً به پـیش از این زمان مـربوط بـاشد جنبهیِ سورآل
دارد و مثلِ خوابی است که فرد دارد در حینِ بیداری میبیند.

۷۹

آرکیتایپ

۸۰

یک آیــرانی از وقتی که در آنآیران ساکن مــیشود اسیرِ یک
زندگیِ موازیخواهـــــدشد .از طـــــرفی در یک دنـــــیایِ رِآل
پیشمیرود که آغازی دارد و هــــــرچه از آن آغاز بیــــــشتر
فـــــاصلهمیگیرد بر توهّــــماتِ پیـــــشاآغازی بیـــــشتر و بیـــــشتر
قلممیکـشد و آنها را محکـمتر پاکمیکـند .از طرفِ دیـگر
یک زندگیِ خــوابگونه دارد که او را به سفرهایِ عجــیب
م یبرد و با موجوداتِ اسرارآمیزی همراه میکند .مثالً وقتیکه
با بَبَیی در کرانهیِ کــانال قدم مــیزند و بَبَیی تــصمیم
میگیرد شکمش را سبک کند .او را به رویِ چمنها هدایت
میکـــند و کیـــسهای را مـــثلِ دستکش بر دستِ راستش
میکـــشد تا مدفوعِ جانور را جمعکـــند .در این حال رویِ
کـاسهیِ زانـوهایِ خود تقریـباً مینـشیند و دستِ چپ را -که
قالّده را نـــیز در اختـــیاردارد ،-رویِ زمـــین مـــیگذارد .دستِ
راست که با کیــسهیِ نایلون پوشیدهشــدهاست صمیمانه به
سمتِ مدفوعِ بَبَیی در حالِ پیـشرفت است ،در این حال
نـگاهش حلـظاتی اطراف را وراندازمیکـند .در شانهیِ راستش
خیـابانی است که هر دوثانیه یک مـاشین از آن مـیگذرد و در
شانهیِ چــپَش  ،پــیادهرو و مــسیرِ دوچرخــهسواران ،پُر است از
آدمهایی که در حالِ دویدناند .انبوهِ رهگذران گاه تنها و گاه
با کـسی  ،سگی  ،کالـسکهای در رفت و آمـدند و مـیانِ کـانال
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و محوطهیِ چـمن گذرگاهِ پُـرازدحامی ساختهاند .آیـرانی البـته
کاری به این کارها ندارد و گُهِ سگِ خودش را جمع میکند و
در کیسه میگذارد و درِ آنرا گرهمیزند.
این رویداد هر روز حداقل یک بار به همــــین شکل
اتفاقمیافــتد و تنــها تــفاوتی که هر دفــعه با دفعهیِ قــبل دارد
نسبتِ فاصلهیِ حادثه از مبدأ زمانِ صفر است که  ۱۰به توانِ
منــهایِ  ۴۳ثانیه پس از آن زمان ،جــهانِ مرئی و دنــیایِ رئال
آغاز شده است .به موازاتِ همین روندِ مرئی ،رئال و تکراری
وقتی که بَبَیی در حالِ برگــشت به قلــمروِ خویش همهیِ
درخــتها را عالمــتگذاری میکــند در یک دنــیایِ موازی و
ذهـنی تـصویری جان میگـیرد از خانهای مـیانِ شنهایِ کویری
با موجودِ عجیبی به نامِ »پدر« و زنی غیرِ طبیعی به نامِ »مادر«
و گـــروهی از آیرانـــیهایِ مســـخشده و تغیـــیر یافته که هـــیچ
ارتباطی با واقعیت ندارند و نسبتشان با مبدأ به کلی مخدوش
است .این مــوجوداتِ پیــشاآغازی مانــندِ حــوریان و فــرشتگانِ
پــساپایانی توهمی بــیش نیــستند اما به شکلِ گــستردهای در
اطرافِ فردِ آیـرانی میپلکـند و رفـتارِ او را مـثلِ فروهـرها زیرِ نـظر
دارند .آیــرانی حــتا قادر است که ایــشان را از طــریقِ اسکایپ
ببیـند و با ایــشان صحبت کــند و از اخبـارِشان باخبر شود اما
این باخبری به مثابهی حضورِ اساطیر در زندگیِ روزمره است.
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هـــرچه که فـــاصلهیِ فرد از مـــبدأ بیـــشتر مـــیشود پذیر ِ
ش
همزیــستیِ دو دنــیایِ رئال و سورئال به موازاتِ هم آسانتر
وآسانتر خواهدشد.
این که تــاریخ از مــبدأِ مشخــصی شروع شده بــاشد .دلــیلِ آن
منیشود که ما خاطراتِ ازلی و ماقبلِتاریخی نداشتهباشیم .این
به ویژه برایِ یک آیــرانی که با تــکتکِ دانــههایِ شنِ آیران
رابـطه دارد غیرممـکن است که بتـواند از گـذشتهی ِ ازلیِ خود
بهکــلّی جدا شود .به همیندلــیل پدر و مادر و خویــشاوندان
بهصورتِ »اسطوره« و رفتارهایِ ایشان به صورتِ »کهنالگو«
همواره در خاطرهیِ او میمانند .مثالً وقتی که سرِ کار میرود
هر روز صبح -به همهی ِ همـکارانش سالم میکند .حاال توبیا قسم بخور که در آنآیران سالمکردن عالمتِ ناآشنایی است
و آدمهایِ آشنا دم به ساعت به هم سالم منیکنـند! تویِ کَـتَش
منیرود .من یک آیـرانی میشنـاسم که از بس سالم مـیکرد و
هــرصبح با همــکاران دست میداد ،هــمه را کُــفری کــردهبود.
آخــــرِسر پشــــتِسرش جلسهتــــشکیلدادند تا بلــــکه از این
دستدادنها دستبردارد .کار به جایی رسید که زنش برایش
کِـشی دوخت و دورِکـمرش انداخت تا دستهایش را ببـندد.
خــــــداراشکر دستدادنش شفاپیداکرد اما »سالم« را
منیتوانست ترککند.
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چرا راهِ دوری برویم همین کتی صدبار تا حاال جتربه کرده که
با خامن هایِ آنآیرانی روبـوسی نکـند .دوباره بـعد از مدتی که
یــکی را میبیــند اختــیار از دستش درمیرود و گاهی دوبار و
گاهی سهبار آنها را میبوسد.
خودِ من با همهیِ عظمــتم منــیتوامن از گــیرِ این کهنالگـوهایِ
ماقبلِتـاریخ خال صشوم مثالً امکـانندارد بـتوامن نشستهبـاشم و
کسی بیاید بلندنشوم ،ردخورندارد ،حتماً بلندمیشوم .حاال
بعد از دهسال ممکن است نگاه به بقیه بکنم و ضربِ اول بلند
نـشوم اما چـیزی منـیگذرد که طاقتم طاق مـیشود و از قـضا با
تأخیر بلنـدشدن بدتر از ضربِاول بلـند شدن است .از همهیِ
ایــنها بدتر سخنگفنت در مــوقعِ شــاشیدن است .آنآیرانــیها
قـادرند کـنارِ هم در دستـشوییهای ِ ایـستاده هـمزمان بشـاشند
و گفتـگو کنـند .یارو خـجالت منیکـشد تُـرتُر میشـاشد و در
عـینِ حال از خامنِ کلینـتون در رقابـتهای انتخـاباتی هم دفاع
میکـند .من به هیچعـنوانی قادر به چنیـنکاری نیـستم .اگر
حـتا دیـگران با من سخنبگویند شاشبند مـیشوم و خودم را
جن س میکـــنم .آدم دیدهام که درحالِ شـــاشیدن سمفونیِ
شمارهیِ پنجِ بتهون را با سوت میزد!
ایـنها دیـگر چه جانورانی هـستندحاال شـاشیدن خوب است
الاقل اگر سکوت کـنی به وحـشیگری متـهم منـیشوی .مـبادا
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هنگامِ غذا خوردن ساکت باشی .این هم از آن کهنالگوهایی
است که عرض مـیکردم .در آیران از بچـگی به ما میگفتـند ؛
وقتِ غذاخوردن حرف نزن .در آنآیران میگویند .حتماً حرف
بزن ،مبادا سکوت کنی که خیلی ضایع است.
همهیِ ایــــنها را بگــــیر و هــــزارتا ریز و درشتِ دیــــگر هم
سوارشکن ،مـگر متام مـیشود .در آنآیران همهی ِ عاداتِ یک
آیـرانی وارونـهاند .از تـعارفکردنِ غذایی که مـیخوری بگـیر تا
پرسیدنِ فالن پرسش و نحوهیِ متامکردنِ جمله و پاسخدادن به
آن.

۸۵
ایمیونیتی

اعترافمیکنم که برایِ نخــستین بار در آنآیران بود که من
»جدّی« گرفتـهشدم .نه این که در آیران جدّی نـبودم ،آنجا
هم باالخره آدمی که دوتابچه دارد البد بـارها جدیگرفتـهشده
است ،چیـــزیکه هــست احســاسش وجود نــداشت .از بس
اینور و آنور صرفاً حرف میزدم که زدهبـــــاشم  ،دیـــــگر
حـــرفهایِ جدی وسطِ صحبتها گم مـــیشد .چه بـــسا
مــیدیدم پــرسشِ آدمها برایِ گرفــنتِ پــاسخ نیــست ،وقتی که
جتـــسس مـــیکردم میفهمـــیدم »خـــواستهاند به من فـــرصتِ
حرفزدن بدهـند« .چه بـسا چـیزی میگفتـند تا سرِ صحبت
باز شود بلــکه بتوانــند چــیزِ دیــگری بگویــند .ایــنها را بــگذار
کـــنارِ صدها مـــثالِ دیـــگر تا بفهـــمی چرا در آیران احـــساسِ
»جدیگرفتهشدن« نداشتم.
در آنآیران اما حدِاقل برایِ یک آیـرانی همهچـیز جدی است.
کمتریـنش این است که بـاید بدانی داری چه مـیگویی و به که
مـیگویی و با چهحلنی مـیگویی .این را من از اولین خـریدهایِ
آنآیرانیام یاد گرفتم .دستمالِ توالت میخواستم و در قفسهها
پـیدا منـیکردم .منـیدامن چرا »نَپکـین« را با »کـیدنَپ« اشتباه
کردم ،جــلویِ پیــشخون رفــتم و به دخترِ جوانی که آجن ا بود
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گفتم:
آی اَم لوکینگ فُر کیدنَپ
دخترک تـرسید و پـشتِ سرِ هم حـرفهایی زد که من چـیزی
منیفهمیدم .صدایم را بلند کردم که :
کیدنَپ لِیدی
تُیلِت کیدنَپ
اُنلی کیدنَپ
و دستهایم را -ناخـودآگاه -به عالمتِ دستمال کـشیدن به
بــاسنم نــزدیک من ودم.در همــین وضعیت بودم که دو مامورِ
پلـیس واردِ فـروشگاه شدند و با خـشونت به سمتِ من حمـله
کـردند .با وجودِ شجاعتِ آیـرانی که داشتم تـرسیده بودم و با
خودم میگفتم :یا حضرتِ عباس دو باره چهخبر شد؟
یـکی از پلیـسها که زن بود با حلـنی غـیرِ دوستانه پـرسید برایِ
چه مــیخواهی این دختر را کــیدنَپ کــنی؟ گفــتم برایِ مــنزل
میخواهم .گفت برایِ چهکار میخواهی !
ایـنجا بود که دیـگر رگِ آیرانیام به جوش آمد گفـتم لِـیدیِ
مــحترم! مردم دستمال را برایِ چــهکار میخواهــند؟ من اصالً
خدارا شکر مــسلمامن و از آب استفاده میکــنم .میخــواستم
امـــثالِ شما کوننـــاشورها اگر منزمل ان تـــشریفآوردید حـــیران
نشوید.
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ایـنها را که گفـتم راستش نفهمـیدم چه گفـتم و او چه شنید
که گفت:
آی گِس یو نید تُیلِت پِیْپِر
من خوشحال شدم و فریاد زدم :
یس  ،یس ،
تُیلِت پِیْپِر ،
یس
این ماجرا آن روز البـته بهخـیر گـذشت اما برایِ من درسهایی
داشت :نخـست این که »کـیدنَپ« به معـنایِ گـروگان است و
زمـین تا آسمان با »نَپکـین« فرق دارد .دوم این که اگر ما در
فـــارسی به چـــند چـــیز دستمال مـــیگوییم دلـــیل منـــیشود در
زبانهایِ دیگر هم به همهیِ آنها نَپکین بگویند و سوم  -از
همه مهمتر -این که در آنآیران کلمه به کلمه  ،جزء به جزء و
اِعراب به اِعراب جدّیتر از آن است که بـــتوان چـــیزی را
نــادیدهگرفت .این اصل بــینِ واژههایِ همریــشه و هــمخانواده
نــیز صدقمیکند ،چه رسد به کلمــههایِ بیــگانهای که ما
باخودمان میآوریم.
ممـــکن است آن اوایل فـــکر کنـــید فالن کلـــمه هـــمان بهـــمان
کلمهای است که ما مــیگوییم اما به زودی میفهمــید که
واژههایِ شبیه به هم نبـاید شما را بهگـمان اَندازد .مثالً ما در
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آیران -بهطــریقِ مألوفِ صرفهجویی در گفــتار -به چــیزی که
وسطِ اتاق یا حـــیاط یا هـــرجایی ریخـــته بـــاشند مـــیگوییم
»ایمیون« .درحالی که »ایمیون« در بعضی زبانهایِ آنآیرانی
»مَــــصون« معــــنی مــــیدهد .حاال شما ببین تــــفاوتِ ره از
کجاست تا به کجا!
روزی با رفــیقِ آنآیرانیِ ایرانیتــباری همــسفر بودم که ازطــرفی
بویی از واژگانِ آیـــرانی نبرده بود و ازطرفِدیـــگر در مـــیا ِن
سخنگفنتهایِ فـــارسی گَـــهگاه واژههایِ بیـــگانه میپـــراند.
سخنش از هنــدوستان بود که مردم فــضوالتِ انــسانی را در
خیـابان رها میکنـند .پـرسیدم ایـنها مـریض منـیشوند؟ گـفت
»ایمیونند« گفـتم از قضا همین که ایمیونند مـیگویم مردم
مــریض مــیشوند! گــفت اتفــاقاً به همــین دلــیل که ایمیونــند
مـریض منـیشوند .عاجزانه عرض کردم تـصدُّقِ شکلِ ماهت ،
اشتباه نکن  ،چون ایمیونند امکان مرض باال میرود .گفت
من هرگز تا اینحد گمانِ بالهت در بارهیِ تو نداشتم پُرواضح
است که چون ایمیونند احتمالِ ابتال پایین میآید.
آن سفر و آن مــسیرِ زیــبا زهرِمــارمان شد و آخر نفهمــیدیم که
چون ایمیونند چه اتفاقی خواهد افتاد .باز هم شما بگو که
»ماتیــلدا« هــمان »ماهطلعت« » ،گُردُن« هــمان »قدرت« و
»آدمــیرال« هــمان »امیرالبَــحرِ« خــودمان است .یادش به خــیر
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خواهرم »فـروغسادات« که بـعداز کـلی نازخـریدن به دیدارِ ما
آمده بود .اصالً آنآیرانی بــلد نـبود ،سرِ مـیزِ رستوران نشــسته
بودیم که مدتی تنـها شد .همیـنکه برگـشتیم ،دیدیم ساالدِ
مـیوهیِ بـزرگی سفارش داده که از قـضا خیـلی هم گران است.
گفتم :خواهر ما که در منزل کلّی میوه داریم! چرا منیخوری؟
گفت من فقط خودم را معرفی کردم!
پرسیدم یعنی چه »فقط خودم را معرفی کردم«؟
گـفت یک آقایِ مؤدبی آمد خودش را معـرفی کرد ،من هم
گفـتم »فـروغْسادات« ،رفت و با این ظرف برگـشت! گفـتم:
خواهرم اینـجا به این میگویـند »فـروتساالد« گـمامن طرف بد
فهمــیده بــاشد .گــفت چــقدر خنگــند .شما مجبــورید ایــنجا
زندگی کنـــید؟ گفـــتم حاال نـــوشِجانت -تو که در مـــنزل
منیخوری -اینجا بخور الاقل.
مــگر غــیرتِ آیرانیاش اجازه میداد از سفــارشش لذت ببرد!
سیب میخورد میگفت:
مزهیِ کاه مــیدهد ،ایــنها سیبِ گُالبِ آیران را نخــوردهاند.
گالبی میخورد  ،میگفت:
این هم که هـمان سیب است مُنتـها زیادرس شده ،آدم تُرش
میکند ،کاش برایت از باغِ نَنْجان گالبی آورده بودم.
آناناس میخورد میگفت:
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این »شریٰ« دارد »آدم گرمیش میکُـــنه« نـــخوری برادر
»جونِت میریزه بیرون« میمیری!
در وجودِ هر آیــرانی غیــرتی هــست که به سیب و گالبــیهایِ
روستایش مزهمـیدهد .خودِ آیرانـیها معتقـدند مـربوط به آب و
خاک است .اما من به عــنوانِ یک سید مــصدقِ آیــرانیِ
آذرگُشــسپی میفهــمم که این خــاصیتِ »غــیرت« است که
میــوههایِ آیران را به قولِ خــودمان »مِیوه« میکــند .آیرانــیها
فکرمیکنــند چون گوسفندانــشان پــوستِهندوانهی ِ آیران را
میخـــورند هم گوشتـــشان بـــهتر است هم شیر و دوغـــشان
گواراتر .بعد هم که پشکل میاندازند خاصیتی دارد که هیچ
کودی نخواهــدداشت .درنتیجه محــصولی که از زمــینِ زیرِ
پایــــشان بــــیرون مــــیآید چــــیزِ دیگــــریست .بههمــــین دلــــیل
گـوسفندِ آیران -همهچـیزش بـهجز »گوزش و پوزش« بهدردمـیخورد ،از شاخِ زبانبـسته گرفـته تا کودش تا کفـشکهایِ
سُمش خـــاصیتدارد .مثالً همـــین غالفِ سُم را میگویـــند
پادزهر دارد و دوایِ نـقرس و دردِ مفـاصل است .ایـنها هـمه از
هــمان پــوستِ هــندوانه برخــاستهاند .بیـــچاره فــروغْسادات با
چنـین ذهنـیّتی نشـستهبود و میـوههایِ ناخـواستهای را مـیخورد
که یکی بهنظرش زیادی ترش  ،دیگری زیادی شیرین و سومی
زیادی آبــکی و چـــهارمی -به قولِ خودش -شَهلیده یعــنی
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زیادی رسیده بود.
این غـیرتِ آیـرانی چـیزِ کوچکی نیـست ،اصالت است  ،جنابت
است  ،چهمـــیدامن »هویت« است .این است که معـــلوم
میکند؛ »زن و مردِ آیران از زیرِ بوته بهعمل نیامدهاند«.
خـــــودباختگی در فـــــضایِ آنآیران همیـــــناست که شما
خدایِنکرده اصالت نداشتهبـاشی .تا چـشمت به دوتا قانونِ
آنآیرانی افتاد بخواهی رعایتکنی! ژستبگیری که مثالً »تنها
اتومبــیل در خیــابان« هم که بــاشی بدونِ راهنــما منیپیــچی!
مالـــــیاتت را تا ریالِ آخر مـــــیدهی! به همجنسگـــــرایان
احتراممـیگذاری! اگر آسانـسوری مخـصوصِ حـملِ بار بود از
پله استفادهمیکنی!...

۹۲
کاتارسیس

اگر شما به تـــاریخ نـــگاه کنـــید روزبهروز تـــراژدیهایِ بـــشر
پیچـیده و پیچـیدهتر شدهاند این را یک آیـرانی میفهـمد که از
ابتدا در آخرِ خط ایستادهاست .روزی که تاسی و تُنُکیِ میانی
شروع به گسترش میکند و حاشیههایِ سرسبزِ پیرامونی الغر و
الغــرتر مــیشوند ،آیرانــیها دیرگاهــیست که به اوجِ زندگیِ
تراژیک خود رسیدهاند.
با این حال کــسانی میآیــند و ایــشان را مــیدزدند و حافظهیِ
ازلـیشان را پاک میکنـند .دوباره روز از نو و تراژدی از نو،
آیــرانی بارِ دیــگر بــاید به آغازِ اسطورهایِ خودش بــرگردد و
همهچیز را از اول شروع کند.
از این به بـــعد آدمی میبینـــیم »در کارِ خویش نامت ام« ،
تکافــــتاده و سرگــــشته که رویِ نقطهای نــــسبت به مــــبدأ
مختصات ایستادهاست.
بارِ دیــگر یک زندگیِ تــراژیک از زمانی مــعادلِ ده بــهتوانِ
منــهایِ  ۴۳ثانیه پس از صفر  ،با الــگویِ »تقــابلِ انــسان و
سرنـوشت« آغاز مـیشود و هر تـصمیمی که میگـیرد در بـرابرِ
عظمتِ حوادث به »بازیِ موش در حیطهیِ شیر« میماند.
آیــرانی تقسیممــیشود به »روحی اسیر« که هــرچه دستوپا
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بزند دامِ خویش را تنگتر و »جسمی کباب« که هرچه بگرید
آتشِ خود را گُرّانتر میکند.
حـکایتِ چنـین انـسانی قـصهیِ بـندهای است که از عزرائـیل به
خدا پناه بُرد و به دستورِ او به هندوستان پناهندهشد.
بعد خدا یقهیِ عزرائیل را گرفت که چرا به بندهیِ ما غضب
کردی؟
عزرائیل عرضکرد؛ نیمنگاهی که بر او انداختم از سرِ غضب
نــــبود ،از فرطِ اعــــجاب بود که میبایــــست جانش را در
هنـــدوستان بگـــیرم .شگفتی مـــیکردم که چرا اینهـــمه با
هندوستان فاصله دارد! وقتی به هندوستان رفتم دیدم تعجبم
بیدلـــــــیل بوده و او زودتر از من آمده و در کـــــــمالِ
سرخوشیست!
در این مرحله انسان زندانیِ سرنوشتِ خودش میشود ،جوری
که به هـیچ تدبیری از آن گـریز ندارد و سرِ سوزنی رخـنه در آن
ممکن نیست.
در مرحلهیِ دوم اما آدمــیزاد یــواشیواش میفهــمد که »اوضاع
همچـین بَدَکی هم نیـست« .هوایِ خوب ،فـرصتهایِ تازه،
آمــوزشهایِ متــفاوت ،مــیدانهایِ باز که برخالفِ گــذشته
ایـنقدر مـیدان مـیدهد که اگر کـسی بخـواهد میتـواند اسبِ
سرنوشت را باهمهی سرکشی رام کند.
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آیـرانی احـساس میکـند که مـثلِ کویر سختجان و مـثلِ شن
آیرودینامــیک است راهِ خود را بههــرشکل پــیدا خــواهدکرد،
دست از امــید منــیشویَـد،گروه تــشکیل مــیدهد و به تراژدیِ
»بازی با سرنوشت« خامتهمیدهد.
اســاسنامه ،پلَتــفورم ،پَــنِل ،اشتراکِ مــساعی  ....بُز هم که
بـــاشی مـــیگردی چهـــارتا کَـــهْره و چـــپُش مـــثلِ خودت پـــیدا
میکــنی ،چه رسد به آیــرانی که عــقاب است و بــزغاله را با
پنجــههایش میقــاپد و به هوا مــیبرد ،در این مرحــله تراژدیِ
زندگیاش داستانِ »شیخِ صنعان« است که اسیرِ سرنـوشت
نیــست اما منــیداند »عــشق به دخترِ تــرسا« یا »سرگروهیِ
صوفیان« کدام یکی را بچسبد.تا وقتی که در آیران بود چنین
اتـفاقی منیافـتاد ،عـشق و وظیـفه هیـچگاه در مقـابلِ هم قد عَـلَم
منیکـردند اما در آنآیران دیر یا زود روزگارِ بدعـهد بالیِ شیخِ
صنعان را نازل خــواهدکرد و »عــشق و وظیــفه« را در مقــابلِ
هم قرار خواهدداد و فرد باید رنِ انتخاب را حتمّل کند:
دنــبالِ هوپُ رفــنت و بَبَییِ بامنکش را به چرا
بُردن یا اخـبارِ سُفرههایِ آبِ زیرزمیـنی را در کویرِ
مرکزیِ ایران دنبال کردن.
در این »بازیِ باخــتباخت« از هــرطرف که بیفــتد گُربهیِ
بیکُنام است و به هر کدام که بچسبد موشِ زنده در دام.
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همیــنکه خوب از صفرِ مُختــصّات فــاصله گــرفت نوبت به
تراژدیِ سوم مــیرسد .در این مرحــله کــسی را میبینــیم که
عــــشقش را پایِ وظیفهاش قــــربانی کرده و خوب هردو را
باختهاست چنینکسی به دو عارضه مبتال میگردد:
تهوعِ روزمرّگی و توهمِ پُرمُدّعایی.
پیرِ آیران در حکایتِ روزمرّگی  ،میگوید:
بعد از امیراملؤمنین باباحلوائج پول است!
و اندر بابِ پرمدّعایی میفرماید:
توقعِ ستایشداشنت از خودستایی بدتر است!
همینجـاست که قـصهیِ تـراژیکِ آیـرانی بُـعدِ تازهای مییـابد.
زبامن الل -گوشِ شیطان کر -قهـــرمان در عظـــمتِ خویش
شککــردهاست .انــگار »آهویی در طویلهیِ خران« است که
هم لـــگد مـــیخورد و هم خونِ دل و آرامآرام در آهو بودنِ
خویش -بال بهدور -تردید میکند.
استغفر اهلل ربی و اتوب الیه
در مرحلهیِ چـــهارم و پـــایانی یک سیّد مــــصدّق ِ آیـــرانیِ
آذرگشـــسپی را میبینـــیم که در محـــاصرهیِ آرزوهایِ حتقُّق
نـیافتنی و قطـعاً مـحال همـچون مـردمانِ جنگـلی در محـاصرهیِ
آتش ایستاده و به حرارتِ شعلهها خیره شده است.
آرزویِ عدالت با ذاتِ جــهان تــناقض دارد .شما باال برو،
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پایین بـیا  ،سرت را با سرعتِ نور به دیوارِ صوتی بـکوب۹۸ ،
درصدِ آرزوهایت برآورده نخواهـــدشد که نخواهـــدشد که
نخواهـدشد .آن دو درصد هم برایِ ایـناست که -اگر زرنگ
باشی -رفعِکوتی بگیری و بس.
زندگی در کویر پیــشازاین به آیــرانی آموختــهبود که تــولدِ
نوزاد خــواهناخواه یک تــراژدیاست .انــسانِ خــاصالخاص با
تراژدی به دنــیا مــیآید .به همــین دلــیل در ارکــسترِ زندگی
مــسئولِ طـبلِ بــیعاری است و هـیچ کلـمه  ،هـیچ جزء و هـیچ
اِعرابی را جدّی منیگیرد.
تراژدیِ انـسانِ آیـرانی در مرحلهی نـهایی »کامترو«) ۱مخـفّفِ
کامپلکسِ متــسخُر و روحــیه( نام دارد .خــندهرا برایِ شادی
منیکند؛
یا دارد به ریشِ خودش میخندد
یا به کسی روحیه میدهد.
شاید شما بگویــید این هــمان تراژدیِ مرحلهیِ اول )تقــابلِ
انسان با سرنوشت( است ،تراژدیِ کسی که منیتواند چیزی
را تغییر دهد!
اما تا خاصالخاص نباشید فرقِ این دو را منیفهمید .گندمی
که -در روزِ ازل -برایِ اولین بار کـاشته مـیشود و همـین اآلن
Come through , Welcome to the club ۱
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تـوسطِ خدا آفـریده شده است از زمین تا آسمان با گـندمی که
میلیونها بار کـاشته و کاشته شدهبـاشد ،فرق دارد .هردو اسیرِ
سرنوشتاند اما آن اولی خیال میکند در هر مرحله از رشدش
تازهبــــــهتازه تغیــــــیر میکــــــند .میپــــــوسد ،جوانهمــــــیزند ،
ریـشهمیکند ،ساقهیِ سبزش را از دلِ خاک باال میکـشد ،باد
و خــــورشید را جتربهمیکــــند و آنقدر خــــودباوری دارد که
خـداوند به کـمکِ او باهوشترین مخـلوقِ خویش را میفریـبد.
شاعران به تــــوصیفش مینــــشینند و حافظ به او »گــــندمِ
آدمفـریب« میگـوید .بـعد که ملیونهـاسال گـذشت ،فـرزندانِ
هـمان آدم بازیای نیـست که سرِ آن در نیـاورند .از آردکردن و
پَرَک کردن بگــیر تا تویِ فِر گــذاشنت و به تــنورزدن ،کار به
جایی مـــیرسد که قوهیِ نامیهاش را از او میگیـــرند و آن را
»گلوتن فری« میکنـند و اگر بـخواهی برایِ نوروز دو مثـقالش
را بـکاری نـاچار بـاید به فـروشگاههایِ دوّالپهـنایِ مخـصوص
بِروی مگر فُرمِ اصالحشدهای گیربیاوری و اگر گیرنیاوری سبز
نشده کپکی م یزند که بیا و متاشاکن .یک چنین گندمی که
از یک حافظهی ِ ازلی و اساطیری بـرخوردار شـدهاست ،البـته
که با آن گــــندمِ اولــــیه فرق میکــــند .گــــیرم هردو اسیرِ
سرنوشتباشند ،اما زندگیِ تراژیکشان شبیه به هم نیست.
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