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سیتوپالسم

ایران کویرِ ـمـرکزیِ  «آیران» از ـتـوابعِ  نامِ  به  روستایی  اهلِ   من 
 هستم. این که کسی منیتواند این نام و نشان را در هیچنقشه
ارزشهایِ آن گوگلی پــــیدا کــــند چــــیزی از   و ایــــنترنت و 

منیکاهد.
کویر اما حقیقـتاً  دارودرخت دارد  ما اگـرچه چهـارتا   روستایِ    
 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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آنوسط که  اول  بوده و هــــست   کویر همیــــشه ایــــنطور 
ــــیدارودرخت  ـمــــیشود و ـحــــاشیهای ـســــرسبز در اـطــــرافش  ـب
به ـبـعد ـهـرچه بُــگذرد ـمـرزها الـغـرتر و آن این   باقیمیـمـاند، از 

تُنُکی و خلوتیِ میانی پهناورترمیگردد.
  اسمش البته فرق منیکند، شما بگو «تاس!»،  بگو«کویر!»،
با مــردمی است  آیران   بــگو «تُنُــکیِ مــیانی!»، هــرچه بــاشد  

مخصوص ْ که با همهیِ مردمانِ عالم فرقدارند . 
نخست این که همهچیز را میدانند. 

شما را ـنـداند. سؤالِ  جوابِ  است  ـکـسی  آیران غیرمـمـکن   در 
به همهیِ سؤال کـنـید، پـیـشاپیش همهیِ ـپـاسخها   الزم نـیـست 
 پرسشهایِ ذهنیِ امروز ، دیروز و فردایِتان معلوم است.  گاه
ـنده نزده، راـن تویِ تاکــسی ننشــسته و حــرفی   مــیشود  هــنوز 
«چه چـــشمی؟» میگـــوید  میگـــوید «چـــشم». میپـــرسید 
بازار» میروم. ــید خـــیر «دهنهی ِ  آسیاب»، میگوـی ــیدانِ   «ـم
ــیاده آسیاب ـپ ــاید  است! ـب ــسته  اما راه ـب ــیدامن   میگـــوید «ـم

شوید».  
 این را البته یک غیرِ آیرانی ممکن است ببیند و شگفتزده هم
 بشود اما هرگز درک منیکند. همینکه 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
روستا کمین میگـیرند و دورتادورِ   آیراـنیها را کـشفکردهاند، 
شکار میکنــند. که بتوانــند،   هر آیــرانیِ تنــها و بیخــیالی را 
آنآیران به   که «آـیــرانیِ همهـچــیزدان» را  است   هدـفــشان این 
عرض چه  که   ببـرند و پُـست و مـقام  بدهـند،  (پُـست و مـقام 
وزیری ، وکیـلی و از ایـنجور استادِ دانـشگاهی ،   کـنم، مثالً: 
خود منیآورد- به رویِ  ـرانی -اگــرچه  یک آـی برایِ  که   کــارها 

ننگ است.)
 این در خونِ ماست که بهپستومقام  بیاعتنا باشیم،  بیرون از
آیران ـبشو آبدار، ـبشو فرـماندار،  روستا که ـهیچ، شما در خودِ 
به ـبـــعـــد-با حتقـــیر  ـنـــگاهت مردم -از آن   بـــشو هرچـــیزی، 
 میکـنند. به همـین ـقیاس -و صدبار بـیشتر از این-  ـنسبت به
که شما  هرچـیزی را  ند.  آیران  بیاعتناـی خارج از   پیـشرفت در 
مال و آبرو،  عزت و  است.  آنآیران داشتهبــاشی بیمــقدار   در 

منال، خانه و ماشین و هرچیزی که فکرش را بکنی.
آیران حـمل میکنـند که بـادهایِ  شنی را  هر دانهیِ     باورکنـید 
این «تویــوتایِ درجات از  به  صاحبِ چنــین روحیهای    برایِ 

ماهی  من  اینـــجا دارم و  که  بابتش۷۰۰هایلَـــندری»    دالر 
شنها که  آن  شما فـکر نکنـید  است.  باارزشتر   هزینهمیکـنم 
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همینطور شنِ خالی هستند.
زیرِ آیران را  شنِ  یک  دانهیِ  تاکنون  خدا وکیـــــلی    
است ـپـورشهیِ سهل  که   میـکـروسکوپ دـیـدهاید؟ «هایلَــندر» 
 «کارهرا» هم اینقدر آیرودینامیک نیست. رنگش را که دقت
دریا گویی همهیِ  خود پنـهان دارد.  دریایی را در  گویی   کنـید 
بر سال   کرده و ـهــزارها  رسوب  شن  این دانهیِ   یـکــباره در 
ــخهایِ مور و مـل چه ماهـــیها و  ــهاست.   رسوباتِ آن  گذشـت
 رنگارنگی که در دلِ این رسوبات تخم نگذاشتهاند و چه دُرّ و
 مرجـانهایی که بر پـیکرِ آن نروییدهاند. هنوز تهمزهیِ شوری از
که از آن شن  فهمیدهمـــیشود. نـــسیمی   اطرافِ این دانهی 
کویر دریا و تفـتیدگیِ  ناقض از عُـصارهیِ   برمیخـیزد ترکـیبی مـت
 را باخود دارد.  این دیریـنگی و چـند بُـعدیبودن  در ذره ذرهیِ
آگاهی سلولهایِ  ـمـردمانش  امِ  به مت که   است  آیران   خاکِ  
 میبخشد. کوچکترین اغراقی  منیـکنم « آگاهی»  به مـعنایِ
ــید شما میتواـن ــیگویم. در «حیطهیِ مطـــلق»   مطـــلقِ آن را ـم

«بینهایت»  را ملس کنید.
شما کـجا مـیروید، ندهیِ تاکـسی پـیشاپیش مـیداند  که راـن  آن 
است. همهچـیز «آگاهی در حیطهیِ مطـلق»   محـصولِ  همـین 
آنچه بدانی  که  این  دشدن-.  بودن و پدـی  را داـنسنت -ـپیش از 
 را که ـهنوز نـیست زمانی خواـهدآمد، این یـعنی پردهی کـلفتِ
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زمان را کنار زدن و از سجافِ آن به درون تابیدن. 
شد ـحـریمِ خصــوصی از ـبـین میرود. آگاهی  بیـنـهایت   وقتی 
 وقتی همگان همهچیز را بدانند دیگر   خلوتْ  معنایِ خود را
خوبش مقایـــسهیِ انسانشنـــاسی ِ دست مـــیدهد. مـــثالِ   از 

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 

آخر نخواهــیرسید. به  بروی  رشته را ـهـرچه بگــیری و  این   و 
قرار نـیـست ـغـیر از که  عاتی  خصــوصیاند   همهیِ اـیـنها اطال
 دکتر و شخصِ ـمریض کسِ دـیگری ـبداند،  حـتا گاهی دادگاه
ـیب حــریمِ این ترـت به  هم از دانستنــشان محــروماند.   و پلــیس 
دوباره همــین حــریمِ خصــوصی  خصــوصی معنیدار مــیشود. 
 آدمها را به انزوامیکـشد و  دیـپرشن را ـتشدید میکـند. بقیهی
 این درد و مرضها هم همینطور، «انگزایتی» مالِ کسی است
ـارسیزم» خودش را در خــطر احــساس میـکـند، «ـن  که حیطهی 
 کسی دارد که خودش را تافتهی جدابافته میداند، خداوکیلی
آیا کــــسی در رابطهی  اگر هــــمه همهچــــیز را میدانــــستند 
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 «ابیوسیو» قرار میگرفت؟همهی اینها به نحوی زادهی دنیایی
 است که پر از حریمهای خصوصیست. در مقابل در روستای
ندارد- وجود  که حــریمِ خصــوصی  ـیل  -به همــین دـل آیران    ِ
 هیچکس هیچ ایرادی هم ندارد و اگر کسی بخواهد از اینجور
ـرباد سرش را ـب است  این و آن ـبـزند مـمـکن  سرِ   حــرفها ـپـشتِ 

دهد. 
گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند 

 جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد  
 در آیران هـیچکس ـهیچ ـکوفتی ندارد ، حـتا اگر خودش بگـوید
ساخته» و «در ـــضول   «دارم»   دروغمیـگـــوید،  «ـعـــمارتِ ـف

کلّهیِ پدرش خندیده است.» 
دکتری نرـفـته و ـچـیزی به ـهـیچ  فرد ـهـنوز  احوال  این  باهمهی    
روانیِ او را روحی و  موقعیتِ   ـنــــشنیده هـمــــگان  نهتنــــها 
تکِ عکسالعـمــلهایش را پیشبـیــنی تک   میداـنــند ، بـلــکه 
امراضِ نــــاداشتهاش را میدانــــند و از  میکنــــند و ریــــشههایِ 
 همهمهمتر راهِ مواجهه با آن را تشخیص میدهند. من تا کنون
 در آیران چـیزی راجـعبه ـمسائلِ جـسمی و روحیِ خود به ـکسی
با ـاشد.  ـشنیده ـب ـیاتِ آن را ـن ـشتر جزـئ خودش پـی که   نگفتهام 
 اـینحال با تواضع به سخنم گوش داده و تنها در ـپایانْ 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

دستهیِ کـــلّی تقـــسیم مـــیشوند : به دو  آدمها  آنآیران    در  
«معمولی و خاص»

زنان مردان «معـمولی» و  آنآیرانی همهی ِ  مردِ   هر  به ـنظرِ    مثالً 
 «خاص»اند. درمقابل زنان هم خودشان را معمولی و مردان را

خاص تصوّر میکنند .
یا آدمها  هر  بچهیِ ـیـازدهسالهای ـفـکر میـکـند   ـمـثالِ دـیـگرش؛ 
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 بچهیِ یازدهسالهاند و یا بچهیِ یازدهساله نیستند . اینکه بقّیه
ناگزیر آدمها  که  این است  دارند ـمهم نـیست. ـمهم   چـند سال 
که درواقع مدتـهــاست  دودسته تقـلــیل ـپــیدا میکـنــند.   به 
یا پـسر  و هـرطرف فـقط یا پـدرند و  آدمها  مُرده  و   روحالـقدس 

زبانِ خودش را میفهمد. 
تا دنـیا اما چنـین نیـست، هـمه فـرزندانِ فریـدوناند و  آیران   در 
تابعِ هـمـین سه ـقـسمت تـقـسیم ـمـیشود.  به   دنـیـاست ـجـهان 

قانون انسانها نیز  از سه دسته تشکیل شدهاند:
 معمولی ، خاص و خاصالخاص.

که بازار  کوچه و  روزمرهی  آدمهایِ   مـعــمولی یـعــنی هـمــین 
به که نـسبت  خاص یعـنی کـسانی  بر کـسی نـدارند،   امتـیازی 
دارند که  به امـتـــیازی   بـقـــیه ممـتـــازند و هـمـــگان اـیـــشان را 
ــاسند و خـــاصالخاص یعـــنی کـــسانیکه مثلِ خـــاصها  میشـن
آنها را اما ـکــسی  هم  باالـتــرند-  ــشان   ـهــستند -بـلــکه ازاـی

منیشناسد.
ـیها ـعـادتا این مرـحـله راً آیراـن قدرِ  اما  ـیا میآـیـند  به دـن خاص    

ـیام میکـنـند. ـشان ـق ـیهِ خــودشان و خاصبودـن بر عـل ـند.   منیداـن
با بقیهیِ شدن  خاص  برایِ  ند و   خود را معـمولی تـصوّر میمناـی
امروز تا  که میفهمــند   آیرانــیها میجنگــند. طولیمنیکــشد 
مدتی ــگانه متـــنا کـــردهاند» و  داشتهاند را از بـی خود  ــچه   «آـن
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مبهوت و متحیّر میمانند.
 به این مرحله «وادیِ حیرت» میگویند. 

خاصبودن بودن و  فرد میفهــمد؛ معــمولی   در وادیِ حــیرت 
است -نداـنسته و نفهمـیده-  اموری ذهنـیاند و هـرکس ممـکن 
که -در این  قدرِ مـسلم  به دیـگری منتقـلشود.   بـارها از یـکی 
«ایرجِ ـفـریدون» به ـمـقامِ    این ـتـبدیل و ـتـبدّلها- آـیـرانی ـهـنوز 
 نرسیدهاست. گیرم سلم بوده جایِ خود را به تور  یا تور بوده
خاصبودن و معمولـیبودن دادهاست.  سلم  به  خود را  جایِ   و 
 حُکمِ همین سلم و تور را دارد و خاصالخاص البته مقامِ ایرج

است. 
وقتی خاصالخاصی در انتظارِ آدم باشد چه فرق میکند  واقعاً 
یا مـعـمولی ـبـاشد و در بدنیا بـیـاید و  خاص  فرد ـهـماناول   که 
با شغالند،   برادرانِ  سگانِ زرد و  نها  شود؟  اـی خاص   مـسیرش 
اصل یـعـنی سلم در  بدانیم؛  ـشان را  ـنحال بدنـیـست  تفاوـت  اـی
افرادی در خاص». ـتـعدادِ چـنـین  این یـعـنی «مـعـمولیِ   ـعـاقل و 
ـاشد داشته ـب ربهای  ـین جت که چـن به کــسی  است  و  کم   آیران 
 «سالکِ ـمجذوب» میگوـیند، یـعنی ـکسی که راهی را رـفته و
یا تور  یعــنی مجــنون   مــجذوبِ آن راه شــدهاست. در مقــابلْ 
به آن که اـغـــلبِ آیراـنـــیها چنـیـــناند و   «خاصِ مـعـــمولی» 
شیفتهی ین کـسی نخـست  ند. چـن سالک» میگوـی  «مـجذوبِ 
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راه میشود و بعد تصمیم میگیرد آن را جتربهکند.
درکار آخرِ ـخـطی  اگر ـخـطی و  سلوکی ـبـاشد،  اگر    بهـهـرحال 
ترهای این تـفـاوتها  برایِ  -که ـهـست- آیرانیـجـماعت   ـبـاشد 
زنده مـیشد و اگر ویلـیام شکـسپیر  بود   خوردمنیکنـند. ممـکن 

توصیفی به ذهنش میرسید میگفت:  
 «در ـمسیرْ شیفتهیِ رـفنت شدن» یا «از ـهمان اول

شیفته بهدنیا آمدن» ، مسأله این است! 
درنگ و عـنایت است و ـهرچه در بارهیِ ایرج اما جاـیگاهِ   ـمقامِ 
 آن بگوییم کم گفتهایم. خاصالخاص یعنی آیرانیبودنِ به متامِ
رسیدن -بیراه و بـیقدم-  معـنی،  ـگـذشنت از وادی ِ حـیرت و 

به «فقر و فنا».
هم «کارهرا»  ـورشهیِ  اگر ـپ که در آن  کویر    فــقری از جــنسِ 
 ورودـکند شنها سوراخ سوراخش میکنند. اسب بوده که در
ماه رفـتـــهاند و ـجـــنازهیِ شش  کشده ـبـــعد از   آنکویر هال
سالم ـوستش  ـیدا ـکـردهاند ـهـنوز گــوشت و ـپ  خــشکیدهاش را ـپ
چه؟ این میداـنـید یـعـنی  برق ـمـیزدهاست.   بوده و ـچـشمانش 

یعنی فقرِ مطلق. یعنی فقدانِ باکتری و قارچ.
چه! چه میفهمـند  خـاصالخاص  یعـنی    بـهراستی آنآیرانـیها 

بینهایت یعنیچه؟
 میانِ ماهِ من تا ماهِ گردون 
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 تفاوت از زمین تا آسمان است. 

پارادوکس
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کویرِ ـمـرکزیِ روستایی از  اهلِ  من  که  عرض ـمـیکردم   داشتم 
 ایران به نامِ آیران هستم. مردمِ روستایِ ما همهچیز را میدانند.
ــاصله شود و بالـف ساختمانی  ما واردِ  ندارد ـیــکی از   اـمــکان 
شما  ایـــــرادهایِ مهنـــــدسیِ بـــــنا را تـــــشخیص نـــــدهد. اوّل 
که که میگـوید و تغیـیری را  که فالن عـیبی را   گمانمیکنـید 
انا- پـیشِپا اـفتاده است. اگر کمـیدقت  پـیشنهاد میکـند -احـی
 کنید -یا بهخودتان زحمت دهید و بپرسید- خواهید دانست
 که نهتـنها پـیشِپاافتاده نـیست بـلکه آن عیب و آن اصالح ریز و
نور ، برودت ،  قرار ـمـیدهد.  تأثیر  تِ   درشتِ جزـئـیات را حت

گردشِ هوا و هرچیز و چیزهای دیگری که فکرش را بکنید.
که مـعـنایِ  «ـخـاصالخاص»  مـعـلوم ـمـیشود .  همینـجـاست 

خاصالخاصبودن یعنی از باال نگاه کردن.
  من تا به امروز که بیش از نیمقرن از عمرم گذشته ،  حتا یک
 -بهجرأت  میگویم حتا یک- آیرانی  ندیدهام که  دارویِ دردِ
 خودش و دـیگران را ـنداند و ـعلتِ بـیماری را ـتشخیص ـندهد.
 شما برایِ  آزمایش یک سفری به آیران بکن و پهلویت را الکی
باور چه اـتــفاقی میاـفــتد.  ببین  -که مثالً درد داری-   بـگــیر 
که بــگویی ، نبــضت را میـگــیرد و به اوـلــین ـنــفری   منیکــنی 

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  

 
ند «تویِ که میگوـی این را هم  کن .  برو امـتحان   باور منیکـنی 
که است  ندارد»  مــثلِ آن  وجود  روستایی   نقــشه  همـچــین 
خودش نه عـــضوِ  امِ مجموعـــهها   میگویـــند «مجـــموعهیِ مت
نه  منـــیشود!» ایـــنها منـــکرِ جامعیـــتاند ، منـــکرِ  مـــیشود 
هم میگـــــذارند اسمش را  ــــحدودی و بیکرانگـــــیاند،   ناـم
کوچکترین ــنها میگـــذارند  که اـی اسمی   «پارادوکس» . 
 اهمـیتی ندارد. من که آـیرانی ـهستم به مُـسمّایِ خودم اهـمیت
 میدهم نه اسمی که کسی بخواهد رویِ من بگذارد. سرزمینِ
که از امِ مجموعههاـیـند  عالم و ـمـردمش مجــموعهیِ مت  من دلِ 
که گو  نقـشهای نبـاشد   فرطِ تـواضع عـضوِ خـودشان نیـستند. 
 بخواهد جایِ مرا و مجموعهیی نباشد که بخواهد عضویتِ مرا

بهرسمیّت بشناسد.
  این که میگویم آگاهی یعنی نوعی دانسنت که برفرازِ اسمها ،
 مجموـعهها، قاـنونها و نـقشهها اـیستاده است، حقـیقت دارد و
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آگاهی شدنِ  «آگاهیِ مطـلق» گـذاشت. مطـلق  نامش را   بـاید 
بر ـمـشاهده بر جـتـربه نـبـاشد، مبـتـنی  که مبـتـنی   یـعـنی اطالعی 
دستهبندی ـهـمه محــصوالتِ اسم و  قانون و   نـبـاشد. نـقـشه و 
آگاهیِ مـطـلق با  به هـمـین دـلـیل ـنـسبتی   ـمـشاهده و جترـبـهاند، 
ما روستایِ  است: در  سادهاش همـین رانـندگی   نـدارند. مـثالِ 
 هیچکس هیچ قانونِ نوشته و نانوشتهای را در رانندگی رعایت
تا روستا  سابقم در ـحـاشیهیِ  کارِ   منیـکـند.  یکـقـلم از ـمـحلِ 

ان  این ـمـسیر۱۵منزمل امِ  بود و در مت آسفالت    کیـلـومتر خـیـابانِ 
یا سفید ، مُقــطّع  یا  -اعم از زرد  ـکوجب خطکــشی   حــتا ـی
حقِِ اصوالً  وجود ـنـداشت.  هـیـچکس راهـنـما منیزد و   ممُــتد- 
مردم این  که ـنـداند فکرمیکـند   ـتـقدُّمی معـنی منیداد.  ـکـسی 
 چـیزی منیفهمـند. دلم میخـواست ـموقعِ ـتصادف آجنا ـبودید و
 خودتان با چشمهایِ خودتان میدیدید که  پیاده و سوار ، مرد
 و زن ، صغیر و کبیر   با  یک وَرانداز و قدمکردنِ ساده  فرعی
اصلی  معــلوم میکنــند و مقــصّر را از بیگــناه تــشخیص  را از 
خط تــرمز و نــحوهیِ قرارگرفــنتِ  میدهــند و میتوانــند از رویِ 
یک را مـحـاسبه کـنـند. هر  سرعتِ   ـمـاشینها ـبـعد از ـتـصادف 
ـیل و سنِ اتومـب ـرهها  است؛  از رویِ خــواندنِ مـن سهل  که   این 
کرده که تـرمز و فـرمان را مـیزان  رکاری   صاحبش و آخـرین تعمـی
 شناسایی کنند! به این میگویند «آگاهی»  و آن یعنی دانشی
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این است.  اسمها و خطکشیهااـیـستاده  قوانین و  فرازِ  بر   که 
کردن. یـعـنی سیر  بودن و در بیکراـنـگی   یـعـنی ـخـاصالخاص 

وجود داشنت و در نقشه نبودن. 
 از نـــظرِ آنایرانـــیها هرچـــیزی از ترکـــیبِ یکمـــشت جزئـــیات
 تشکیلشدهاست. قوانینِ حاکم بر آن نیز بهخودیِ خود جزئی
چرخ، است. مثالً راـنـندگی یـعـنی: ـمـاشین ،  اجزاء   از ـهـمان 
ـیوانِ پدال ـفـشاردادن، ـل پا را رویِ  جاده، راهـنـمازدن،   ـفـرمان، 
ـکه صدها بـل ـهوه گــذاشنت و  جایِ مخــصوصِ ـق تویِ  ـهوه را   ـق
ــندگی را مـــیسازد. رویهم راـن که  ــگر  ــیاتِ دـی  هزاران جزـئ
که همهی جزـئــیات را بــداند و خوب یـعــنی کــسی   راـنــندهی 
 رعایتکند. رانندهی بد یعنی کسیکه همواره تعدادی از این

جزئیات را نادیده میگیرد.
 در ـنگاهِ آـیرانی اما هرچیزی یک کـلیّت ـبیش نـیست. جزـئیاتی
که است ـهــرکدام را  ــهتر  بر آن کلیّـــتاند و ـب زاید   که دارد 
 میشود زدود تا ساحَتِ آن کلیّت ملوّث نشود. مثالً رانندگی
رسیدن این  «رسیدن». در ـحــینِ  کل یـعــنی  یک   بهـعــنوانِ 
چه ـعاً  یا نکــند. واـق هم پیشآمدکــند  ـمازدن   ممکــناست راهـن

اهمیتی دارد!   
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نوستالژی
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که بخواـهــند  ـجــوانهای ِ از  برایِ ـیــکروستایِ در محـــاصره 
آنکه در هتر از  چه ـب یخبرش را غفلـتاً بـدزدند، واقـعاً   همـهجا ـب

نقشه نباشد و تا ممکن است کسی از آن خبردار نشود. 
آیران یـعنی شنیدن و ـبازشنیدنِ اخـبارِ بد  زندگی در چارچوبِ 
دلها به مخفیمــاندن را در  که مــیل  حالی  ـیرونِ مــرزها،   از ـب
 دامنمیزند . درست است که آجنا کویر است و دورتادورش را
سوخته چوبِ  بویِ  وقتیکه  اما  ــــهاند   جنگـــــلها گرفـت
 گوشهگوشهیِ دنیا را فراگرفتهباشد، وقتی  آتشسوزیها دیگر
کویرِ خلُت و یک  جایی مـبارکتر از   مهـارشدنی نیـست هـیچ 
شما حاال  بوزد.  سویی  هر  باد میخـواهد از   عور نخـواهدبود. 

اسمش را بگذار تاسی  یا هرچیزی که دلت خواست. 
رانی اندازهیِ «یک آـی به  برایِ هیـچکس  آتش  این   درک و ملسِ 
 که مدتی  در آنآیران زندگی میکند» قابلِ فهم نیست. وگرنه
 « هر آنآیرانی که تا ـکنون آیران را ـندیده»  اصالً نه شکّی دارد
آنآیران را ـنـدیده » فـهـمش از که  هم  «هر آـیـرانی  نه یقـیـنی،   و 
ــگر ؛ دوگونهیِ مـــهمِ دـی است. میمـــاند   جـــنسِ علمالیقـــین 
اشد اگر فهمیداشتهـب که  دیده»  آیران را  که   نخـست «آنآیرانی 
که ـــرانی  سراجنام  «آـی ـــیرسد .   ـــین ـم به عینالیـق  حّدِاکثر 
ند این میگوـی به  زندگی میکـند »  آنآیران  آتشِ   سمندروار در 
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حقالیقین که امکانِ فهمش در اندازههایِ هر کسی نیست.
آتشخورَکانیم ، مترسان مارا

ای زاهد از آتش، که  - بهحق- باک نداریم
سیاوش خودِ  است ؛  سهل  که  ـیل»  ـاید «ابراهــیمِ خـل شما ـب   
باتِ باوجودِ اـث یایی و  یرون ـب شعلهها ـب اسبت از دلِ  با  که   ـباشی 
ــاشد. هم در انـتــظارت نـب سالمی»  «بَرد و   بیـگــناهی ـهــنوز 

درست است که ابراهیم در دلِ آتشها رفت اما آیرانی نبود.
  آن آتشی که بَرد و سالمت شود که آتش نیست . اینجاست
که بـاشد- هم  آنآیرانی- ابراهـیمِ خلـیل   که مـیگویم؛ یکنـفر 

از مرحلهیِ علمالیقین منیگذرد. 
که ـهـرگز روستا در آـتـشی ـمـیسوزیم  خارج از  ـیهای   ما آیراـن
«سیاوشگردِ» مـاست آنآیران  شد.  سالمت» نـخـواهد   «بَرد و 
دکترش مدیر و مهــندس و  وزیر و وکــیل و   که مــیسازیمش، 

میشویم  با اینحال سرمان را خواهدخورد. 
 میگوـیید گُـهخوردی خـارجشدی ! حرـفتان حـساب. آدمی که
ما را اما  ترک منیـکـند.  کویر را  آتش گرـفـته   ـمـیداند جـنـگل 

دزدیدند و چشمبسته آوردند.
باال دیوارت  که از  آدمی  به نـردبان و کمـند و  که فـقط    دزدی 
روشن خانهات نشــستی و روزِ  تویِ  امروزه   میرود نیــست. 
هزار -زبامب الل- دو  چک میـکـنی میبـیـنی   داری ـحـسابت را 
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 دالر کردیتکارتت را خالی کردهاند. این آنآیرانیها «طرّاّر» با
جوری  دوتا ـتـشدیداند ، خـودشان میگوـیـند «کانآرتـیـست» 
 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
ماهواره ـنـشان میدـهـند، از تویِ  شاد و آزاد را  ـبا و ـمـردمانِ   زـی
شما ـبـاشید ویزا منیدـهـیم.  به آیرانیـجـماعت   آنوَر میگوـیـند 
هم هـیچ تو  تهِ وجـودتان منیگویـید «مـیآیم و  تهِ   لجمنیکنـید. 

غلطی منیتوانی بکنی». 
دیدار میمنایی و پرهیز میکنی

بازار ِ خویش و آتش ِ ما تیز میکنی
 بود که۱۹۹۸ اکتبرِ سالِ ۲۲هیچوقت یادم منیرود عصرِ 

 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.
برف سوزِ استخــوانسوزی ـمـیآمد.  بود،  سرد  بدجوری   هوا 

همهجا را گرفتهبود.
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تو را ز کنگرهی عرش میزنند صفیر
ندامنت که درین دامگه چه افتادست

ـــکری که ـف وارسیمیکردم  ـــرودگاه را  دیوارِ ـف  داشتم در و 
سنتی یک چاـیـیخانهیِ  که  خودم گـفـتم  با  رسید.   ـبـهخاطرم 
که است  خوب میگــیرد! واقــعا عجــیب  این فــرودگاه   تویِ 
 آنآیرانیها  عمری وقتشان تلف شده و  به این فکر نیافتادهاند.
که سادگی و بالهتی را مـیدیدم  آثارِ  گاه مـیکردم  که ـن  خوب 
ــــــریده- در چـــــــشمهایِ یک روزِ ـمــــــهآلود ِ رنگـپ  -ـمــــــثلِ 

آنآیرانیجماعت برق میزد.
  در آن عصرِ آغازین که سنگفرشِ سالنهایِ فرودگاهِ آنآیران را
بار جـتـربه ـمـیکردم. ـپـردهها ـیـکی ـیـکی از ـپـیشِ  برایِ نـخـستین 
به که بـعدها  آغاز مـیشد   چـشمم کـنار مـیرفت و مکـاشفهای 
هر که الزمهیِ  دریافتم  رسید. بهزودی  هم   مـعاینه و مـشاهده 
که آنآیرانــیها از آن است، چــیزی  یک حتلــیلِ عمــیق   عمــلی 
درحالِ آتشسوزی  محرومند. اصوالً ـکسی که در یک جنگلِ 
دایم ندارد. بـاید  برایِ جتـزیه و حتلـیل   زندگی میکـند فـرصتی 
با کـسی به عـمل بـزند بیآنـکه بتـواند راجـعبه آن عـمل   دست 
که است  ـستههایی  به ـپ شبیه  ـلی  حالتش خـی  رایزنی کــند. 
حاال داغاند.  تابهی ِ  آتش و   پساز غـرقشدن در آبْمنک رویِ 
خارج دهانش  صدایی از  شود و  شکُفته  هم  است ـیکی   ممـکن 
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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.
برمیدارد اگر نیــمقدم  اما  کاری نکــند،  است کــسی   ممــکن 
ــررسی پُـــشتِ آن ــیل و ـب ــهها حتـل روزها و هفـت که  ــید   البُدبداـن

خوابیدهاست. 
 میگویند روزی باـیزیدِ بسطامی میلرزیده ـکسی میپُرسد چرا
 میلرزی؟ میگوید سیسال باید کسبِ معرفت کنی تا حترُّکِ

مردان را دریابی!  
دستمان ممکـناست سـیسال  یـعنی ما کوـیریها برایِ ـیکلرزشِ 
یک عـصرِ است  کافی  شما  شده بـاشد.   جتـرُبه و حتلـیل ذخـیره 
ید، ممـکن گپ بزـن رانی بـنشینید و  یک آـی خانهیِ  روید   پاییزی ـب
پاکتْ سیگار و دو فنجانْ چایی با پذیرایی به نصفِ   است کُلِّ 
سیگارش از آمده و  چاییاش از ـهـند  که  شود  صه   خــرما خال
 دُبی، اما همان خرما  -که سهل است- قطمیری که مثلِ کفن
به شما را  ـگویِ  دوساعت گفـت ـته  استخوانِ خــرما را گرـف  دورِ 
 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؟ 
ــیلِ آن ــقد و حتـل به ـن کار  امِ  ــیش از امت ــرانی ـب ــنکه آـی  یعـــنی اـی
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میاندیشد. هرکه را میبینی یا 
رسیده و پدرش  که از  ــنویی» دارد   «یه زمـی

هنوز تویِ «وارث» است 
و یا 

داشت- -اگر آب  که  باغچویی» دارد   «یه 
سالی چهقدْر یوجنه میداد. 

پدر-  مِلکـشان را ثـبت که سهـنسل -پدر در   خانواده هـست  
 ـندادهاند. نه این که به ـفکر نـباشند، نه  اـینطور نـیست -ابداً
صحبتِ مِــلک و که  ـنطور نـیـست- هفتهای سپریمـنـیشود   اـی
آنقدْر داستانِ ـفـروشش ـمـطرح نـبـاشد.    سند و ـفـوایدِ ـثـبت و 
 اشتیاقِ حتلیل و تبیینِ مسایل در آیران نیرومند است که بعد از
یک نــفر فروشِ مــلک  شدنِ   ساعتها تــبادلِ نــظر و قطــعی 
 میپرسد: حاال فروختید با پولش میخواهید چهکار بکنید؟ با
افراد خط و ـگـیرم  دوباره همهـچـیز برـمـیگردد اولِ   این ـپـرسش 
 خستهباشند موکول به بعد از شام میشود. میدانید اصوالً در

فلسفهیِ آیرانی سخن یعنی «عشق»!
ــگر ـعــشق ــند، ـم هم منیگوـی پُر بیراه  ــید  که نگاهکـن  خوب 
که رسد»،«تـعـهدی  به ذروهیِ ـکـمال  که   چـیـست: «تـعـهدی 
هم یـعـنی ـاشند». تـعـهّد  به آن پایـبـند ـب سُویدایِ دل   افراد از 
 «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».
-اگر تو  تو و ـعـهدِ  -اگر دروغ نـبـاشد- ـعـهدِ  تو  سخنِ   پس 
سطحی نـبـاشد- -اگر  تو  تو و تـعـهدِ  سُــست نـبـاشد- تـعـهدِ 

عشقِ تورا میسازد.
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مُدرنیسم

رسیدنِ تا  قدم ـمــیزمن و  آنآیران  من در ـفــرودگاهِ  که   حاال 
 چمدانها  باید صبر کنم به خوبی میفهمم که چرا ما در آیران
آدمها را که  ـرودگاهی  کن  ـف شما ـقـضاوت  نداریم.  ـرودگاه   ـف
یک آنطرفِ دنـیا جذبکـند و نتـواند   بکِـشد و از ایـنطرف و 
 استکانْ چایِ دمکـشیده باخـرما جلوـیشان ـبگذارد واـقعاً به چه
 درد میخورد. فرودگاه جایی است که بیش از هرجایِ دیگری
 مظـهرِ آنآیرانیّت است. شما ـهرجور ـنگاه ـکنی این را میبـینی:
 اول این که ساختمانش شبیه به هیچ ساختمانی نیست. ممکن
یا به بیـمـارستان ـبـاشد  شبیه  که  ببینی  شما کلـیـسایی   است 
اما مـنـیشود ـفـرودگاهی که ـمـثلِ ـقـصر ـبـاشد  ببینی   داـنـشگاهی 
درست ـمـثلِ مـفـهومِ جای ِ دـیـگری ـبـاشد.  به  شبیه  که   ببینی 
ــیش از خودش و ـپ خودش را ازهـــرچه غـــیر از  که   آنآیرانیَت 
 خودش مـتمایز میکـند. ـیکجور افادهیِ طبَقطـبَق، سگها به
بوده» میگـوید قدیم  که هـرچه را ـبگویی «از   دورش وَقّ و وَقّ 
این حــقوقِ ماهِوی دارد». مثالً مــیگویی  فرقِ   «نه اینیــکی 
 بشری که میگویید همان اخالق است که هردورهای تغییراتی
 و مقـتضایی داشته. میگـوید خـیر این یک مـفهومِ خاص است
 که تا به خاص بودنش توجه نشود فهمیده منیشود. میگویی
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شما میخــــــورید، هــــــمان که  «اسالپیجــــــو»یی   این 
 «چُغوکبریزو»یِ ماست ! میگوید خیر  سیبزمینی ندارد ،

فرق میکند. 
هم کارِ  به  کاری  آدمها  که  است  این   جنبهیِ دـیـگرِ ـفـرودگاه 
به شمال  غرب میرود و یــکی از  به  شرق   نــدارند. یــکی از 
کار و اما جمـعـیتْ درآن تکـتـکاند و  است  شلوغ   ـجـنوب. 
شمارهای هر ـکـــسی  دـنـــبالِ   دغدغهیِ ـمـــشترکی ـنـــدارند. 
سالمی نه  به کــسی مــیدهد و  نه کــسی فحــشی   مــیگردد. 
 میکند. این هم یک جلوهیِ دیگری از آنآیرانیّت است، آدمها
بارِ خودش،  کارِ  آنآیران راهِ خـودشان را مـیروند «هرکـسی   در 
خودش» آخـرِسَر  نـگاه میکـنی میبیـنی به انـبارِ  آتش   خودش، 
سکونتت ،  دو سهتا شماره تو را ـمشخص میـکند. کُدِ ـمحلِ 
 پالکِ ماشینت و شمارهیِ کردیتکارتت. بقیهیِ  روابطی که
روابطِ مردم تویِ که   با این و آن داری  به ـهمان اندازه مهـماند 
کُدِ یک  است و  پرواز  شمارهیِ  یک   ـفــرودگاه مـهــماست. 
چی بـخوری و وقـتت را چـهگونه  گِـیت،   باقیمیمـاند ایـنکه 

سپری کنی؟
 سومین جـلوهیِ آنآیرانیّت در ـفرودگاه  اـیناست که هرچـیزی را
خوراک و ـپـــوشاک و  ـبـــخواهی ـبـــرایت ـفـــراهم ـکـــردهاند، از 
تا تا واکسزدن ، منازخـــواندن  استراحت بگـــیر   ــوسیقی و   ـم
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 صندلیِ چرخدار. این هم درست مثلِ خودِ آنآیران است که به
ـسانی» لقــمه را حوائجِ اـن ـسان و  شناخنتِ اـن  اسمِ «بــهرسمیّت 
 میجُـوَند و در دهانت میگـذارند. این که ـمیگویم «اـنسان را
مال بازار و  شناخنت» مــثالِ دیــگرش مقایــسهی  رسمیّت   به 
رنگ و کاال را بـاید  است.  کاال ـمـهم  بازار  یک  تویِ   است. 
آدمها ـخــودشان به قـیــمتِ مـنــاسب ـعــرضهکرد.   ـلــعاب داد و 
یک درحالیکه در  ند.  ند و هـرچه بخواهـند ـپسند میکـن  میآـی
مال از که مـــستراحِ  است  این  است،   مال مـــشتری مـــهم 
 مغازههایش شیکتر است. درها خودشان باز و بسته میشوند
عوض میکـنــند، سال ـیــکبار دـکــوراسیونش را  دوسه  هر   و 
استراحت و جایِ  احاطهاش کـــردهاند و  نورگیر   پنجـــرههای 
هاکی که زمـینِ  دیدم  مالی  من  آنآیران  تویِ   مـهدِکودک دارد. 
است، هم هـمــین  داشت. حاالـحــکایتِ ـفــرودگاه  یخ   رویِ 
ــند مـــبادا ــواند هواپیمـــاها را ببـی که آدم بـت بزرگ   پنجـــرههایِ 
 خدمتی که ارائهـمیشود ـفراموش شود. تویِ این راـهروها پلهیِ
که ــصبکردهاند  ــرقی»  ـن ــیادهروِ ـب است «ـپ سهل  که  ــرقی   ـب
 هرکس شتابدارد  سرعتش بیشتر شود. با همهیِ اینها آدمها
ـقایی ـکی آفرـی ـفر اسکیمــوست، ـی یک ـن ـگانه و رهگــذراند،   بـی
یک فـنجان بالِ  که سرگـشته دـن رانی  استرالیایی و ـیکی آـی  ـیکی 

چاییِ دمکشیده میگردد -با خرما- و پیدا منیکند.
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 همینطور که در سالنها چرخ میزدیم -به دوسه دلیل-  فکرِ
که خاـمــسه و این  سنتی را ـکــنار گــذاشتم اول   چاـیــیخانهیِ 
که گربهای  ـــثلِ  ـــودند و ـم ـــرداشته ـب ـــشان را ـب ـــوپک حجاـب  ـپ
نه ـیـکجا شدهبودند.   سبیلهایش را چــیده ـبـاشند بیـتـعادل 
شرکت نه در جتـزیه و حتلیـلها و تـبادلِ نظـرها   بـند مـیشدند و 
دوکار را ما آیراـنـیها  رسید و  که اثاـثـمان  این   میـکـردند. دوم 

تا چـمدانِ  من! دوازده  جایِ  شما   ۳۴باهم منـیتوانیم بکنـیم. 
کیلویی داشتهباش چاییخانههم بزن، ببینیم چهکارهای! 

  سومین دلیل هم پذیرفنتِ واقعیتی بود که هرروز بیشتر از روزِ
زبانِ ما حتمــیل ـمــیشد و همچــنان ـمــیشود.  برهمهیِ   پــیش 
توانی -ـمثلِ آدم- با ندارد، که شما ـب  آنآیرانی حـساب و کـتاب 

مشتریهای چایخانه تاکنی.
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مالتیکالچرالیسم
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 نشسنتِ سرِ کالسِ زبان و سوادآموزی با شقیقههایِ سفید برایِ
باغیرتی ـرانیِ  هر آـی ـرانی ِ آذرگشــسپی و  سّید مــصدّقِ آـی  یک 
 خوردکـنندهترین کارهـاست . ـپوپک که از هـمان روزِ نخـست

مجبور شد اسمش را عوض کند.
به «پَک»  «گُه» و  به معـنایِ  «پو»  که    در کالس گفتهبـودند 
زبانِ نتیجه پـوپک در  است، در   معـنایِ «بـسته و بـستهبندی» 
پدرِ به روحِ  تُف  گُه» مـعـنی ـمـیدهد. ای   آنآیرانی  «کـیـسهیِ 
دوندگی آیران  ما در  زبان!  ـچـهقدْر  شد  هم  این   دَیّوـسـشان ، 
 کردیم که اسمِ دخترمان را پوپکِ تنها  (به جایِ سیده پوپک
سرمان مـیآمد.در این بال  حاال   یا ـپـوپک الـسادات) بـگذاریم 

 تغییر دادیم. اسمهایِ بقیه Hoopoeنتیجه اسمش را به هوپُ 
به رویِ که ـکـسی  این   هم الـبـته تعرـیـفی ـنـداشت. ـبـگذریم از 
 خودش منیآوَرْد اما اسمِ من هم خـیلی خراب بود. البُد بدانید
که یادم منیرود  من خندـیــدهاند.  به  تویِ دـلــشان   خیـلــیها 
با تعـجب تـکرار کـردند: «مـوسا اسمم را   بار کـسانی   چـندین 
اوایل خوب آن  دیک»؟  عاً «مـوسا  دیک» واـق  دیک» ، «مـوسا 
 که من منیفهـمیدم ، تأـیید ـمیکردم اما ـیواشیواش فهـمیدم چه
کردم. چـــیزی صرفِنظر  ــکَش»   بدی دارد و از «دـی  معـــنایِ 
شد. مـشکلِ «آیت»  «کَتی» و آیتاهلل  که خاـمـسه   نگـذشت 



                        ۳۶

 اصلی اما همچنان باقی ماند. نامِ خانوادگیِ خامسه به صورتِ
من و بچــهها اـغـلب در اما  بد ـنـبود  که  با» تـلـفظ ـمـیشد   «آال

فُرمها جا کم میآوردیم. 
Seyyedmosaddegh–aayraniaazargoshaspi
 در همهیِ آنآیران حتا یک نفر پیدا منیشدکه بتواند از نوشتهیِ
به -برایِ ورود  بار  یک  سر درآورد.   من  خانوادگیِ  نامِ   نام و 
کی تایپکردهـبــودند. پالک را اسمم را رویِ  پال  ـمــراسمی- 
حرفِ شش  جا  یلِ کمـبودِ  به دـل به گردمنان میآوـیختیم،    بـاید 
ـرانی «سید ـمـصدق آـی نامم :  نتیجه  ـتادهبود، در  فامیلم اـف  آخرِ 
اگر کردم گفـتــند  اعتراض   آذرگُ»  ـخــوانده ـمــیشد. رـفــتم 
حذف «سید» را   ـبـخواهیم ـبـعد از «گُ»را  نـگـهداریم ،  ـبـاید 
که درست ـمـساویاند- ـقـبول ـنـکردم. ـبـگذریم  -چون   کـنـیم 
 ـبعداً  عکـسهایِ آن ـمراسم مایهی ِ مـتسخر و سرکوفتِ دوستان

در آیران شد.
خانوادگی ـنداشتیم. کن ما اصالً ـمشکلِ نام و نامِ   شما خـیال 
ـته آیت الـب هوپُ و  است.  سادهای  کارِ  یادگرفنت  زبان   مــگر 
 ـنوجوان ـبودند و خـیلی زود در فرـهنگِ آنآیران غرق شدند، اما
برایِ من و کَتی جورِ دـیگری رقم خورْد. یک روز من  داستانْ 
یک صحبت ـمــیکردم،  با رـفــیقِ ـفــارسیزبامن   اـیــستادهبودم و 
کرد وجملهای گـفت که نفهمـیدم چـیست،  آنآیرانی رو به من 
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 برایِ این که رفعِرجوعی کردهباشم گفتم «یِس» ، ولکن نبود
«سامتینگ لَــیک دَت» ـگـفت: «یِس وات؟» گفـتم:   ـگـفت: 
شانهام زد و گـفت: به  دستی   «ریـهلی؟» گفـتم: «آفکُرس!» 
 «گودمَن ،گودمَن...» و رفت. شما فکر کن که من هنوز که
ما گــذشت. ـینِ  چه ـمـکاملهای  ـب که   است نفهمــیدهام   ـهـنوز 
خوبی تو آدمِ  چی ـگــفت؟ گـفــتم: ـگــفت   رفـیــقم ـپــرسید:  
خوبی برایِ چی آدمِ  این را فهمـیدم، نفهمـیدم    هـستی. گـفت 
سر و خوبی از  ما آیراـنـیها  چی ـبـگم ، گـفـتم  دیدم   ـهـستی؟  

کوملان باال میروَد. همینجوری معلوم است که خوبیم. 
 الـبته این را که راست میگـفتم. خوبی اصوالً در آیران ـنهادینه
خوب ذاتاً  خودش نـیست ،  دستِ  رانی  فر آـی است. یکـن  شده 
ما یعنی کویر است. به ـنظرِ  است. عـلتش هم مادرِ جعراـفیاییِ 
 من مادرترین مادرهایِ عالم زنانِ افلیجیاند که مادر میشوند.
برایِ ــنها غـــیر از مادریکـــردنهایِ معـــمولی، خـــودشان را   اـی
به مادرِ  نها  زبانِ ریـاضی اـی به  خاک میکـشند.  به  دشان   فرزـن
که چـنــین مادرِ افـلــیج و بچهای  کویر یـعــنی   ـتــوانرسیدهاند. 
 مادری داشته باشد، بهانهای برایِ بدشدن ندارد. یادش به خیر
شما حــتا الزم نــبود زبان نــداشت.  آیران کــسی مــشکلِ   در 
 کـلمات را کـامل ـبگویی. بچه که میگـفت : «با»  «مَ»  «قَ»
 پدرش میفهـمـید ـقـند میـخـواهد. ـکـسی در خـیـابان از ـکـسی
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طرف میفهمــید «یه»  ؟  »  «اَ»  «ای» «را»   «مبَ  میپــرسید: 
 دنبالِ مسیرِ مب  میگردد و ممکن بود در جواب بگوید «چُم» و
شما میگفـتـید طرف مطمئن نـیـست.  که  اولی میفهـمـید   آن 
 «پَ» مـمکن بود «پَس» ـباشد یا «ـپنج» ـباشد یا «ـپهن» ـباشدیا
اشتباه مـنـیکرد. هم  که ـکـسی  درحالی   خداـمـیداند چیـبـاشد 
مادرتر مادرْ آموزشِ زبان است و مادری که   مهمـترین وظیفهیِ 
کاملتر آموخت.  ـرزندش خــواهد  به ـف کاملتری  زبانِ  ـاشد   ـب
زبان یـعنی خالصه و خالصهتر شدن. این که شما  شدنِ یک 
 بیشترین معنی را از کمترین اصوات بیرون بکشی چیزی است
هی ثبتمیکـنـند،  که آنآیراـنـیهایِ بـیـچاره منیفهـمـند. اـیـنها 
بر ـحـجمِ درست میکـنـند و دائم  سند  هی   هی مینوـیـسند ، 
یک که میخواهـــند  خود میافزایـــند  ــفاتِ   گـــزارهها و تعرـی
آنآیرانی زبانِ  سادهای را بگوـیـند. ـحـاصلش ـمـیشود   ـمـسئلهیِ 

که سر و ته ندارد.
خوب بده.  سفارش  یک نـیـمرو  رستوران و  برو   باور منیـکـنی 
 البد میگویی «اِگ» -یارو همچین نگاهت میکند که انگار
نوع چه  صحبت میـکـــنی-  میـپـــرسد   داری ساـنـــسکریت 
ــگویی «جَـــستْ اِگ» اگر خُـــلبازی درآوری و ـب ــرغی؟   تخمِـم
 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:

) اُوِر سافت (با زردهی شُل)۱
) اُوِر مِدیوم (با زردهی عسلی)۲
) اُوِر هارد (با زردهی سفت)۳
اِسکْرَمبُل (زرده و سفیده را قاطی کنیم)-

تبصره: این نوع خودش دو نوع دارد:
) سافت اسکرمبل۱
) هارد اسکرمبل۲
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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یک باز میکــردیم.    داشتیم اثاثِــمان را  رسیدهبودیم و   تازه 
برایِ که  اجارهکردهبودیم  ـشگاه  ـزدیکِ داـن دوخوابه ـن انِ   آپارمت
ما که گـفـتم  ـاشد. ـهـمانطور  خوب ـب آیت  هوپُ و  ـندهی ِ   آـی
این تبیین و ـعـلم و داـنـشیم و  اصوالً ـطـرفدارِ حتـلـیل و   آیراـنـیها 
هر من  که  است  خداگواه   خودش را هـمـهجا ـنـشان ـمـیدهد. 
که از جــلویِ جوری میروم  کار داشتهبــاشم  که  شهر   جایِ 
 داـنشگاه ـعبور ـکنم. کَتی حـساب میـکند که این ـقضیه سالی

  دالر ِ آنآیران فقط در مصرفِ بنزینِ ما اثردارد،۲۰۰دستِ کم 
حاال شما خودت بقیهی ِ امور را حساب کن. 

سر ِ ـچــمدانها و هرـکــسی چـــیزی بودیم   ـچــهارنفری ریخـــته 
صحرای ِ محــشر ، جــلویِ پـنـجره ، شدهبود  اتاق   میجــست. 
هر بــرآمدگی ممــلو از چیــزهایِ باالیِ  خانه و   رویِ تنــها مــیز ِ 
قابلمه ، آبــکش، دمکــنی، کــشک، دمپایی ،  بود.   نامربوط 
حافظ، سبزیخشک، قرهقروت، زـغفران ، زیره، صنایعِ  دیوانِ 
 دستی، تختهنرد، قرآن، نوارِ صوتی و تصویری، آلبوم، جامناز،
 دیکشنری، ـلباس و یک تخته قالیچهیِ نـفیسِ بافتِ آیران، که
ما در مهماـنــیها صحبتهایِ  سوژهیِ  ــعد  بود ازآنبهـب  قرار 

باشد. 
برق کتی -انـگار منتـظر بـاشد- مـثلِ  زدند و   همـین مـوقع  در 
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شنیدیم و «یِس»  «یِس» ،  تا  ما ـچـند   ـجـلوی در حاضــرشد. 
من را کتی  شد و   سخنگفنتها فـارسی  که  دیدیم   کـمی بـعد 
که هـمـسایه و کرد  جوان مـعـرفی  مرد و زنِ  یک  به   صدازد و 

ایرانی بودند.
ازهواردها بزـنند و  ببیـنند چـهکارهایم؟ ما   آمدهـبودند سری به ـت
یاد میگـیریم سریع اطالعامتان را تخـلیه نکـنیم،  در آیران الـبته  
 اول آدمها را خوب ـبسنجیم و به مقاصـدشان پی ببریم. ـغیر از
دایره خوبش را رویِ  بد و  موَقّر ـبـاشد و  ـاید  یک آـیـرانی ـب  این 
نریزد. باخوشرویی دستِ گرمی دادم و با اصرار تعارفکردم. 
خانوادهْ تکو تنــها یک  که  وقتی  جدایی  روزهایِ  اولِ   در 
ـــدازند. ـــسکُپ میاـن ـــارهایِ خــــودشان تـل ـــیشوند رویِ رفـت  ـم
من را دارند  امِ وجــودشان  هوپُ بامت آیت و  که  بودم   مطمئن 
رسومی عادات و   ورانداز میکنـند. بـاید از همهیِ تعـارفات و 

که -خوب یا بد-  میراثدارشان بودم پاسداری میکردم.  
به باوجودِ بههمریخـتگی  رِبار نرـفتم و    هـرچه مقاومتکـردند زـی

تعارفکردن و داخلنیامدن رضایتندادم.
کردم  الیِ سعی  هم  من  رفت و  چایی  سراغِ  کتی    
برایِ نخـستین مهمانهایـمان در جایِ نشـستنی   خِرتوپِـرتها 
«آریَن و ــیدا ـکــنم. ـتــازهواردها ـخــودشان را   خانهیِ ـجــدید ـپ
شنیدند ما را  اسامیِ  که   نازی» معـــرفی کـــردند و همـــین 
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خودم نـیاوردم و به رویِ  شد. چـیزی  عوض   مواضعـشان کـمی 
نازی ند؟  خوب تلـفظ میکـن شما را  اسمهایِ  نها  رسیدم ؛ اـی  ـپ
آریَن که حزبِ نازی و نژادِ  ناجور نـیست اما با   گـفت ؛ خـیلی 
اشتباه ـمــیشود و خیــلی نژاد را بــرتر میدانــستند   نــازیها آن 

جالب نیست!
زبامن زیرِ  با زرـنـگی از  دختره میـخـواهد  این  دلم گـفـتم   تویِ 
 حرف بکشد.  میخواهد نحوهی نگاه  من را به تاریخ ارزیابی

کند. 
ببین داداش ما آیرانیها مارها خوردهایم تا افعی شدهایم!

فوتِآب اروپا را  که ـتـاریخِ  این  با  که فریبـبـخورَد  این  برایِ    
حزبِ کوچهیِ علــیچپ و پــرسیدم؟  به  خودم را زدم   بودم، 
حزب ـبـودید؟ شما ـمـؤسسِ  است؟  صیغهای  چه   نازی دـیـگر 
ان... ـنــازیها... تویِ آمل نه هـمــین هیتـلــرـ اـیــنا ...   ـگــفت 

هیتلر. گفتم «اینتِرِستینگ» ، «گود تو نو»!
ــظورش من نفهمـــیدم مـن ــستید؟  شما «فَـــکالتی» ـه  گـــفت: 
جوابی ــنکه  برایِ اـی ــیاوردم و  خودم ـن به رویِ  اما  ــست   چـی

دادهباشم گفتم:
کم زوده یه  ردیف ـمــیشه. ـهــنوز  حاال  اقدام کـنــیم،   ـبــاید 

«یونو؟»
تا مــیتوانی کم نــیاری.  ابداً  کم نــیاری،  آنآیران بــاید   تویِ 
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خودت را حـــفظ کـــنی، صورت  هر  که  در  ــاشی   دوپهـــلو ـب
مخصوصاً با ایرانیها.

بود!  هـنوز هیـچی حرومزادهای   چه  که  دید  نازی، دـی   همـین 
 ـنشده میخـواست چـیک و ـپیکِ ما را در ـبیاورد. شش دانگِ
خط و ربـطی که ببیـند میتـواند  بود  وسایلمان  تویِ   حـواسش 
ـله از راستی قـب ـرسیدم؟  آخر و ـپ سیم ِ  به  من زدم  ـیدا ـکـند.   ـپ
که به همدـیـگر ـنـگاه میـکـردند  است؟  همـچـین  طرف   کدام 
تاخیرِ معنیداری رسیدهام! ـبعد از  چه ـپرسشِ الینحـلّی ـپ  اـنگار 

آقا برگشت و گفت: « ما مناز منیخوانیم...». 
شد افـتخار، مثالً اآلن که مـنیخوانی!  اـینهم   خوب مـنیخوانی 
 روشنفکر شدی؟ اـینها را که نگـفتم، اما گـمامن هر دو ـنفر از

کُنهِ دلم شنیدند و از قیافهام فهمیدند. 
 کتی پرسید شما کجایی هستید؟ باز انگار چه پرسشِ عجیبی
جدِّ که  مِن ـکــردند  مِنّ و  به  شروع  شوهر   ـکــردهایم! زن و 
چه و چه و  پدرمان بَهمـانجایی و  مادرِ   مادرـیمان فُالنجایی و 
کرد به آقا رو  تا این که خـودمان تهـرانی هـستیم. ـبعد هم   چه 

خامن که: «آره دیگه، تهرانی ؟ درسته؟». 
دلم گفتم : بهقولِ خودتون «دُرُستَهاش پیشِ اَرمنیا س  ،  تویِ 
ندارد. ـکه خــجالت  تِرونیام » ایـن ـگو   خوب تِــرونی هــستی ـب
مدنیّتی دارد. خودش  برایِ  است و  شهری  باالخره  هم   تـهران 
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آیران را ـنـداشته اصالت و عـظـمتِ مـعـنویِ   است   حاال مـمـکن 
 باشد اما بیهیچ هم نیست. چهارتا موزه و سینِما و رستوران
درخت که چهــارتا   که دارد. بــینِ خــودمان مبــاند؛ هــرجایی 
 داشتهـباشد و یک آبِ گردنکـلفتی از وسطش عبورـکند رنگِ

آنآیران بهخودمیگیرد، خواه نیویورک باشد خواه تهران.
 واقعاً  این پیشبینیِ فردوسی درست بود که میگوید:

 و از تازیانترک از ایران و از
نژادی پدید آید اندر میان

نه ترک و نه تازی بوددهقان نه 
بودسخنها به کردارِ بازی 

یک ایـرانی بپُـرسیم کـجایی هـستی، بگـوید ما ایـنجا از   نـشد 
 فالن جایی. خـندهای میـکند و ـباحالتی که یـعنی «به تو چه»

میگوید : این هم خودش  داستانی دارد!
که مالِ ـهـرجایی  خودت را  خوب  داستانی دارد؟   چه   یـعـنی 

میدانی، بگو همانجاییام! شر کنده!
پدرت پدرِ  بوده و  باکو  اهلِ  پدرت  مادرِ  که   چه اهمـیت دارد 
مادرت تبریزی میداـنـسته و  خودش را  پدرت  بوده و   بحرـیـنی 
سولوغون یک کـلـمه ـبـگو  بوده.   اصفهانی  به ـپـشت   ـپـشت 

راحتمان کن!
ــرسیدم ــتاد. ـپ غور اـف غار و  به  شکمم  که  بود  ــنجا     همـی
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شامخوردهاید؟ 
سؤالی منـتـظرِ پس از چـنـین  که  آدمهایی نـیـستیم  ما آیراـنـیها    
خِرْت و پِـرْتهایِ با کـمکِ  که  اسخ مبانیم. چـیزی نگـذشت   ـپ
خانه آورد- رفت و از  آرین  -که   مـــوجود و چـــندتخمِمرغ 
آیران پـیدا خودِ  ونهاش فـقط در  که من کردم  درست   خاگینهای 
بویِ مرزجنوش همـهجا پیچـیدهبود. بهعـنوانِ چـاشنی؛  ـمیشد. 
ــیده گردویِ کوـب با  ساییدم  به طـــرفةالعینی  که   ـکــشکی را 
باهم کاکوتی ریـخـــتم و هـمـــگی  کردم و رویِ آن   مـخـــلوط 
هم که بـخـیل نـیـستیم-  اـیـنها  -ما  نوشِ جاـنـشان   خوردیم. 

اینجا -البُد- تنهایند،گناه دارند!

بِرِین استورمینگ
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سبدِ خــریدش تویِ  دیدیم.  ـروشگاه  تویِ ـف نازی را   روزِ ـبـعد 
بود، مخصــوصاً گــذاشتهبود روی خــریدهای خوک   گــوشتِ 
من به  سالم و علیــکی کــردیم و رو  که هــمه ببینــند!   دیــگر 

گفت:
  بچههایِ دانشگاه فرداشب جمع میشیم ، راجع
رنامهریزی کـنیم. من گـفتم که با یک  به نوروز ـب
ـــــرانی (ـتـــــصحیحکردم تازهواردِ اـی  خانوادهیِ 
 «آیرانی») آشنا شدم ، بچهها گفنت دعوت کن.
بدین، دارین  صه مــیتونین بــیاین،  نــظری   خال

خوشحال میشیم.
 آدرس را گـرفتیم و از هم جـداشدیم. رو به کتی کردم که ؛ آیا
رایت اتویی ـبخر ـب یک  برو  اتو دارد؟ گـفت  من  شلوارِ   کوت و 
قدری که همیـنطور الـکی نیـست. بـاید  اتو   اتو کـنم. گفـتم 
ببریم مـنزل بـعد برمـیگردم  ـمـطالعه ـکـنم. ـبـیا فعالً ـخـریدها را  

میخرم.
اتو میگـشتم. هـرچه بودم و دنـبالِ  مال  تویِ   یـکساعت بـعد 
آنقدر هم میفهـمـید  اگر   ـتـوضیح میدادم ـکـسی منیفهـمـید و 
من متــقابالً  منیفهمــیدم. واقــعاً که  جواب میداد   نــسنجیده 
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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

که اتو را نــشان میدادم  حالتِ حــرکتِ  دست  با حــرکتِ   و 
شیرفهم شوند. دریغ از کوچکترین فهم و شعوری!

بودم و شده  هم عـصبی  من  که  حق منـیشود گـذشت  ته از    الـب
اشتباه گرفـتم و آهن  با  من  آیرون؟  که یـکی پـرسید:  وسط   آن 

گفتم:
ساممتَیز آیرون ، 
ساممتَیز آلومینیوم

 اُر سامتینگ اِلز ، 
ایت دَزنت مَتر 

شکلی هر  به  بود.  این ـحـرفها  اصلی ـبـعد از  ماجرایِ   الـبـته 
یک که  بود  باری  این اوـلــین  کردم و ـخــریدم.   اتویی ـپــیدا 
تویِ دستم ملس مـیکردم. ـنگو که وُلت را   دوشاخهیِ صدوده 
باورم فرق میکــند.  هم  با  نول  فاز و  شاخکهایِ   اندازهیِ 
کردم سعی  کردم از چشمــشان دررفتهبــاشد.   منــیشد! فــکر 
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اتو را با عـصبانیت  جا نـرفت.  تویِ پـریز بـگذارم ،   دوشاخه را 
حاال ـبـگذار که  آمد  کتی دنـبالم   ـبـرداشتم و از در ـبـیرون زدم. 
باسِ فردا. گفـتم اـمکان ندارد. گـفت سرد است، الاقل ـل  برایِ 

گرم بپوش، توجهنکردم .
اتو را رویِ   وقتی رسیدم خـوشبختانه ـهنوز مال باز بود. رـفتم 

کانترِ  مغازه گذاشتم. گفت چهشه؟
سی سی ...  تویِ چـــشمانش و گفـــتم:   دوشاخه را آوردم 

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. 

ببین تویِ پــریز فــروکرد و گــفت :   گــرفت و جــلویِ چــشمم 
همهچیز درسته. به هر حال برو یکی دیگه بردار.

خانه ـفکر مـیکردم به  رسیدن  تا  رداشتم و  تم و ـیکی دـیگر ـب  رـف
رانی منیـتواند جـلویِ زنش کم  به کتی چه ـبگویم. یک مردِ آـی
این حـــرفها ابایی از  ــسم-  کی ـق -به  من   ولی  ــیاورد.   ـب
خاطرِ او به  شود. بـاید  خراب   نـداشتم . میتـرسیدم روحیهاش 

فداکاری میکردم و به رویِ خودم منیآوردم. 
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کراوات و شلوارِ اتوـکـشیده و پـیـراهن و  کوت و  با   شبِ ـبـعد 
حرص بودم و  آماده  ودند بهمـوقع  سِت ـب که   کـفش و کمرـبندی 
یک کتی  چرا بچـهها ایـنقدر معـطل میکنـند.  که   مـیخوردم 
سرِ انـتخابِ هوپُ  با  داشت  شیک ـپوشیدهبود و   کوت و دامنِ 
آمد و من  آیت ـپـیشِ  جّر و ـبـحث ـمـیکرد.   شالگردن و کاله 
 پرسید : شما هم باید سخنرانی کنید؟ گفتم احتماالً ، حاال

ببینیم چه پیش خواهدآمد.
 تویِ راه بـیشتر سکوت ـمیکردم و میکوشیدم بـیاناتِ خودم را

در ذهنم تنظیم کنم . 
 من تنها مناـیندهیِ خودم ـنبودم. نگاهِ همهیِ آیراـنیها از اـبتدایِ
چه کـسی بیـشتر از کن  شما فـکر  بود.  من  با  تا کـنون   تـاریخ 
چه کــسی اصالً  نوروز بگــوید.  بارهیِ  حق دارد در  ـگران   دـی
یک سخن دارد ، دردِ دل دارد ، انگــیزه دارد.   بـیـشتر از ـهـمه 
انها سرمایِ استخـوانسوزِ بیاـب شنزارها و  که تفتـیدگیِ  رانی   آـی
ــهقولِ ــیچه. ـب نوروز یعـن ــیداند  ــاشد ـم حس کردهـب س و   را مل

مولوی:
آینهی هستی چه باشد نیستی
نیستی بُگزین گر ابله نیستی

کویری ، سینهیِ  کویر و  سینهکشِ  صافیتر از   ـهــیچ آینهای 
نوروز را نشان منیدهد. 
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ــبالِ به دـن ــشگاه  سالنهایِ بیانتـــهایِ داـن که در   همیـــنطور 
 شمارههایِ مربوطه میگـشتیم ، بانگِ معنیدارِ گامهایِ خودم
ــزدیک به مـقــصد ـن چه طمئنینهای  با  مرا  که   را ـمــیشنیدم 
که داشت، میـتـرسید  اضطراب  کتی الـبـته ـکـمی   میـکـردند. 

هوپُ و آیت به قدرِ کافی حوصله نکنند.
رانی جـمع ـبودند و ـتعدادی هم ـبعد  وقتی رسیدیم چـندتایی اـی
به ـرنامهریزی میـکـردند و احـتـیاج  نوروز ـب برایِ  ما آـمـدند.   از 
خوب ما را حتــویل نگــرفت!  داشتند. کــسی خـیـلی   داوطــلب 
اگر که  داریم  ـواضع  ـقدر ـت ـیها آـن ما آیراـن ـیشناختند.  ـته مـن  الـب
سخنرانییی  کـسی نـداند گـمان میکـند آدمِ معـمولی هـستیم. 
 هم البته در کار نبود. جمعی- اغلب دانشجو-  با سرووضعی
ـاشلوارهایی است ؛ ـب مُد  روزها  این  که  آنطور   داـنـشجویی و 

نخمنا دورِ هم جمعشدهبودند.
رنگ و با شلــوارْورزشیِ کیسافــتاده و  یک نــفر    در آن مــیان 
ــعداً حرف میزد. ـب ــشتر از هـــمه  بود و بـی آمده   روباختهای 

فهمیدم  استاد است. 
استادی دست چنـــین  زیرِ  که  ــشجویانی  حالِ  داـن به   وای 

فارغالتحصیل میشوند. 
صفر دوبار رفتیم و برگـشتیم تا  ما را ـبگو که تویِ سرمایِ زیرِ 
نه به بقـیه منیکـند.  که ـنگاه  رانی  یک آـی  اتو بخـریم. بههـرحال 
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در لباس پوشیدن و نه در هیچ کارِ دیگری.
دستهبندی این جـــماعت  فـــقط نـــظر مـــیدادند وکـــارها را    
این بود  نه معــلوم  نه کــسی داوطــلب مــیشد و   میکــردند. 
شش ـمـسئولیت دهد. مجـمـوعاً  ام  ـاید اجن  ـکـارهارا چهـکـسی ـب

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.



     ۵۳                              

آنآیرانیزم

زندگی کـند هـنوز آدمِ آنآیران  هم در  اگر سـیسال   یک آیـرانی 
مالِ دستمالْ  «خارجی!»  ـمــــــیداند.   کونـنــــــاشور را 
دستمال مـنیتوان متـیز با  کونِ مـبارک را  است،  هدستمالیدن   ـب
که سهتا آـفــتابهی ِ متــفاوت ـهــست  ما  تویِ مــستراحِ   کرد. 
یک همـــسایهیِ دارند.  خود را  کاربُردِ  ــیت و  ــرکدام ظرـف  ـه
 یوگوسالو داشتیم، یک بار که منزلِ ما بود، بعد از استفاده از
که هر ایـرانی  خانهیِ  تویِ  من  با تعـجب گـفت:   دسـتشویی 

رفتم چندتا آبپاش داشتند، اما گلدانی نداشتند!؟
که آن چه میفـهـمی  تو  آنآیرانی-  -بدبختِ  دلم گـفـتم   تویِ 
 آبپاشها برایِ کدام گُلدانها بهکار میروند. به هرحال نباید
رازهایی یک  دایره رـیـخت.   و مـنـیتوان همهیِ حــقایق را رویِ 

هست که آنآیرانیها  حاال و هیچوقت منیفهمند.
وقت هر  که  اما اعترافمیکنم  نها را گفـتم  بدتر از اـی نها و   اـی
خوب گـشودم خودم را   پـردههایِ ـغـضب را ـکـنار زدم و ـچـشمِ 
کار هم  که همـچــین ـپــنج ِ ـپــنج  دیدم   خدایی   مُـخــشان را 
کم چــیزی «جذبِ مغــزهایِ مُتفــکر »   منــیکرد. مثالً  همــین 

نیست.  هزارجور آموزش الزم دارد .
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برایِ به حـتـصیل  کتی و مشـغـولشدن  من و  برایِ  زبان    کالسِ 
سطحِ هـرکس را شد.  آغاز  آیت از هـمان هفتهی ِ اول   هوپُ و 
اشتباهی چه  من منــیدامن  با تــست معــلوم میکــردند.   ـتدا   اـب
من را که  حالی  شد ، در  شش قـبول  سطحِ  کتی  که   پیـشآمد 
به بودم و  ناراحت  من خـیـلی  سطحِ دو ارزیابیـکـردند.   برایِ 
به سرافکندگی ـبـاشم.  مایهیِ  یک آـیـرانی منیـخـواستم   ـعـنوانِ 
اید ببینیم چـهکار ـمیشود کرد. باالخره هرچـیزی  کتی گفـتم ـب
تویِ که  حوادث بـاشیم  اگر میخـواستیم تـسلیمِ  ما   راه دارد. 
که یــکآنآیرانیِ آیران میمــاندیم. بُــدوبُدو  نیــامدهایم   هــمان 

کونناشور بخواهد به قولِ آیرانیها «پوزمان را وجب کُنَد». 
  آمدم بیرون گشتم یک ایرانی پیدا کردم و پرسیدم؛ این جریانِ

تستها چهجوریه؟
گفت: چطور؟

من را گــذاشتهاند کالسِ شــشم خامنِ  ـیق نـیـست.   گفــتم : دـق
میترسم کشش نداشته باشد.

گفت: خودت چی؟
است ، از گـفــنتِ حقـیــقت امـتــناع یارو خـیــلی ـفــضول   دیدم 
یک حاال  پُز نـیــستیم داداش ،  اهلِ  که  ما   کردم ، گـفــتم؛ 

سطحی قبول شدیم.
 ببینم این  سطحبندیها را منیشود دور زد؟



     ۵۵                              

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
یک آـیـرانی برایِ  بود.   بـنـشینیم. دوـمـین ـمـشکل ـقـلم و کـاغذ 
خودش ـحـمل با  دفتر و ـقـلم  که ـکـیف و  است  ناگوار   ـبـسیار 
است، که الزم  اید ـبشنود و از آن مـیان هـرچه را  رانی ـب  کـند. آـی
که  ـبـــعد از به دردِ آن ـمـــیخورد  آیران   یادبگیرد. ـقـــلم در 
 پاککردنِ گوشَت، شعری را با آن رویِ کاغذی بنویسی  و آن

کاغذ را  هنوز شب نشده و برایِ کسی نخوانده، گُم کنی.
ورقهای ِ پراـکــــــندهای را اگر ـکــــــسی همتـمــــــیکرد و    
خود حـمل با  آیران  اطرافِ  انهایِ  باد در بیاـب که   جمعمیمنود، 
اما هـمصدا با ابـیاتی ناپیـوسته  دیوانی مـیشد قـطور   میکـند.  
ــست ــارسی میتواـن ــرانی در ادبِـف سبکِ آـی ــصاتِ   که از مخـت
 بهحسابآید. شوخی منیکنم! اگر بیتهایِ بربادرفتهیِ آیرانی
چه دید  ــید  ــند، خواـه ــانها ســـوسو بزـن  روزی از ظـلــمتِ بیاـن
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شما به  من  وقت   ــدیدار خواهـــدشد. آن   کهکـــشانهایی ـپ
ـــید شما گــــمان میکـن ـــیچه!  سَبک یعـن  خواهمگفتکه؛ 
 «ناپیوستگی و همصدایی» حرفِ کمی است. دو نفر در آیران
حرف بهتوافقبـرسند -این یعـنی یک  سرِ  بر  که   پـیدا منیکنـید 
صدا است.  حال صداـیـشان ـیـکی  اما در ـعـینِ   ناپـیـوستگی-  
قولِ به  صوت در گُنـبد ، یعـنی  پژواک، یعـنی پیچـیدنِ   یعـنی 

حافظ؛ «یادگاری که میمانَد».
اما زنَد  خودش را ـب حرفِ  هر کـسی  این عجـیب نیـست؟  عاً   واـق

پژواکِ همهیِ گفتارها یکی باشد!  
آیران و آـیرانی است که صدایِ    اـبیاتِ گمـشده در باد، پژواکِ 

طنینِ مُشترکی دارد.  
که نه تنـها قـلم و کـاغذ  آیران نـبود. ایـنجا  به هـرحال ایـنجا    
ـولْدِرهایِ با ـف داشت  سوری  زبان- کال -برایِ کالسِ  ــاید   ـب
دفتر و شده و اـنـبوهی از ـیـادداشتها و پُلیکُـپـیها و   تفـکـیک 
حاال خودم ـحـمل ـمـیکردم .  با  روزانه ـبـاید  که   دستکهایی 
 شما ـفکر میکـنید اینـهمه بار که ـمثلِ یک خر حمل میکردم
به روز کتی روز  کویر ـقـسم ؛  به روحِ  داشت؟   هم  ـایدهای   ـف

زبانش بهتر میشد و من روز به روز بدتر!  
آنآیرانی بود که پیشاپیش در چشمِ کتی نشستهبود و  این نگاهِ 
دستک دفتر و  هدایت مـیکرد.  سمتِ چرخـیدن  به   زبانِ او را 
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 کافی نـیست، ابداً کافی نـیست! شما ـباید اول ـنگاهت عوض
شود.

است.  سـرشار و لـبریز پُر  فرد از هـمان ابـتدا    در نـگاهِ آیـرانی 
 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
این مرـحـله  «پیش- به  تا از ـلـبریزی بیُــفتی ،  شوی  خالیتر 
آموزش مرحلهیِ  ـــعد واردِ  ـــند. ـب ـــیت» میگوـی ـــستانِ ترـب  دـب
خود است. ذره ذره و با  ـمیشوی که  همـانا روشِ خالی کردنِ 
 مشقتِ زیاد خودت را از آنچه  سرشار بودهای خالی میکنی.
که هیچچــیز از عــلوم و جایی مــیرسی  به   در آخــرین مــراحل 
 دانشها و معارف در تو منیماند. در این حال به حُفرهای شبیه
ـاشد، ناگــهان «جــهان» جذب ـب آمادهیِ  سخت  که   ـمـیشوی 
 ـهمانگونه که ـهست در تو فروـمیریزد و تو «خاص الخاص»
ـیدا ـرانی ـپ یک آـی ـید  شما منیتواـن ـیل   به همــین دـل  مــیشوی . 
مرحلهیِ «کـاسنت ، یا در  چون او  داند.  که همهچـیز را ـن  کـنید 
است و خود زدن »   از درون ـکـــاسنت، ـکـــاسه ، ـکـــاسهای در 
درخود دریا را  درشرایطِ «انـبــاشنت و  یا   بیـنــیاز از داـنــسنت و 
آنقدر مرحلهیِ ـمــیانی  باز بینــیاز از دانــسنت. و   بلـعــیدن» و 

گذرا و سریع است که انگار وجود ندارد. 
 برخالفِ این  در آنآیران ـهمه خالی بهدـنیا میآـیند و آرام آرام پُر
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بودن ، یعـنی ذرهذره  مـیشوند.  خـودشان میگوـیند «رَشنال» 
به وقتی  که  رداشت رسیدن. اـیناست  به مرحلهیِ ـب  انـباشنت و  

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
که یک آیـرانی مـصاحبه مـیکرد  با  یک روز بیبـیسی   کنـیم. 
ـهبود و وکــیلِ دادگــستری ـهران رفـت به  ـت آیران  ـیش از   سالها ـپ
سال پس از ـچـهل  که  دیدم  شگفتی  با ـکـمالِ  من  بود.   شده 

همچنان خویِ آیرانی را حفظ کرده است. خبر نگار پُرسید:
...
پس موکلِ شما شکنجه شده؟–
که منــیشه گــفت ،– شکنجه  نه،   که  شکنجه   نه ، 

باالخره زندان است و نان و حلوا قسمت منیکنند
یعنی موردِ ضرب و شتم قرار گرفته؟–
 نه «ضرب و شتم» منیشود 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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  دقیقه مصاحبه ، جملهای نبود که بگوید و با «نه»۳و  در آن 
شروع نکند! 

آموزش  آبمـیخورد. که از هـمان شیوهیِ  است   این واکـنشی 
قرار ــشُعاع  ــسان را حتتاـل که ـنــگاهِ اـن ــرانی   شیوهیِ عمـیــقاً آـی

میدهد.
زبانش برق-  بود و -مـــثلِ  ــگاهش چرخـــیده  کتی البـــته ـن   
 پیشرفت میکرد. بچهها هم که داستانشان چیزِ دیگری بود و
یا که بخـواهد بچـرخد  رانی ـنشدهبود  رانیِ آـی  هـنوز نگاهـشان آـی

نچرخد.    
عادت طورِ ناـگـهانی  به  درومن  به  به فروریـخـنتِ ـجـهان  اما   من 
 کرده بودم و همچـنان هدفم از «حتـصیل» تخـلیه بود تا شرایط
آنروزها ــته  ــنها را الـب آماده ـکــنم. اـی جذب  برایِ حلظهیِ   را 

منیفهمیدم. 
این هـمـــهسال زدودن و زدودن، پس از  که   حاال میفهـــمم 

باالخره آبی -هرچند گِلآلود- در گودالم جاری شدهاست.
خودم با  یواش کولهپُــــشتی را  یواش  ـــابها و  ـــمها و کـت  قـل
وقتِ «اَسایْنمِنتْ» حـتــویل میدادم و همچـــنان   میـکــشیدم و 

خریدنِ قهوه مثلِ خر در گِل گیر میکردم.
 قهوهخانهای که من  همیشه میرفتم، «دِرایْو تِرو» داشت  
با مــاشین میروی جــلویِ که  ـنهایی   یعــنی همـی
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سفارش ـمـــــیدهی و جزـئـــــیاتش را  میکـــــروفُن 
هم  مــــیگویی ، قیــــمت را  میگــــیری و بــــعد 
ا که آجن تا جــلویِ پنــجرهای   رانــندگی میکــنی 

هست ، جنس را میگیری .
اما است  خوب  سفارشدادنها البــته هــمه چــیزش    ایــنجور 
کارِ فهمـیدن شنید،  اید  طرف را از بلـندگو ـب صدایِ  نکه   همـی

را سخت میکند. 
هوه و نفهمـیدنِ یوان ـق یک ـل سفارش دادنِ  ارها رـفنت و   ـبعد از ـب
بودم که جملهای  که سر اجنام فهمـیده   آـنچه طرف میگـفت. 

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؟»

صورتِ ب بــاید الف بــاید میگفــتم «بــله» و در  صورتِ   در 
 میگفتم «نه».  هرچه میکوشیدم و درست گوش میکردم تا
سریع و ـقدر  آنها آـن ـند، منیفهمــیدم .   کدام جمــله را میگوـی
 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 
گو عوض بلـــند  ظاهر منـــیشد ، در  صفحه  عددی رویِ     

میگفت: 
« بالبالبال بال» میگفتم نُ 

باز بلـند ظاهر منـیشد و  عددی  هم  باز  بود و  شده  دیر    دیـگر 
گو میگفت: « بالبالبال بال». 

باز همـــین اتـــفاق ــگر سفـــارشم را تـــکرار مـــیکردم و   بارِ دـی
 میافتاد. البته آن «کیف و کتاب کشیدنها» سراجنام فایده داد
الف و ب حالتِ  هر دو  به  ــاسخ  که در ـپ یافتم   و  جملهای 

میتوانست سودمندباشد: 
دَتس ایت. «یعنی هَمَش همین»

 این پاسخِ نغزی که به درایتِ آیرانی کشف کردهبودم، هم برایِ
برایِ پُــرسشِ  «ـچـیزِ دـیـگری هم   ـپـرسشِ  «همهاش هـمـین؟» و 
ظاهر صفحه  عددی رویِ  کارمیکرد.    هم میخواهـــید؟» 
ـیراندم . بود ـم که  سمتِ دریچهای  به  باغرور  من  ـیشد و   ـم
سکهیِ دودُالری یک  پایین میـکـشیدم و   شـیـشهیِ ـمـاشین را 
شیک و ـتــویِدماغی  رویِ پـیــشخوانش میـگــذاشتم. خـیــلی 

میگفتم:
یو کَن کیپ دِ چِنج 



                        ۶۲



     ۶۳                              

اَدَپتِیشن

 آیرانیها طوری عمل میکنند که دنیایِ اطرافشان خودش را با
به ـتوافق آنآیران  من و  که کـمکم  بود  این  سازگار کـند.   اـیشان 
 رسیدیم و استقاللِ یکدیگر را به رسمیت شناختیم. مشکل
نه کتی و -بـیـشتر از او- بچـهها اداـمـهداشت، اـیـنها  برایِ   اما 
که یک مـسابقهای قـرارداشتند  آنآیرانی. در  نه   آیـرانی بـودند و 

در بهترین حالت زورشان به سرِ رقیبانشان منیرسید.
  یک روز آیت به خانه آمد و از کتی خواست که در ـنقدِ شعر
پاس داد. گفــتم من  به  هم مــوضوع را  کتی   کمکشکــند. 
 بنشین ببینم چه میگویی. معلوم شد به هر کسی شعری داده
به دـیــگران حالش را  حسّ و  سرِ کالس بـخــوانَد و  تا   بــودند 

منتقل کند. 
نوع «باد» را یک  هر ـبخش  داشت و در  سه ـبخش  آیت   شعر ِ 
شبِ یک  که در  بادی ـتــرسناک   وصف ـمــیکرد، نـخــست 
هم میکـوبد و وحـشت به  وفانی مـیآید پنجـرهها را  اریک و ـت  ـت

را بر خانه موستولی میکند.
بر بالونی را  یک روزِ آفـتابی و آرام میوزد و   که در  بادی    دوم 
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فرازِ دشتی دلانگیز به پرواز در میآورد 
زندگی را مـمـکن ما ـمـیشود و  ـههایِ  که واردِ رـی بادی  سوم   و 

میکند.
هر آیــــرانی بــــزنی، بــــیدرنگ و به  این حــــرفها را   شما 
سهجور آدم در ذـهـنش مجــسم ـمـیشود  کوچکترین ـتـردیدی 
 که یکی مثلِ چنگیزخانِ مغول حمله میکند و ترس و تاریکی
که است  خود میآورد ، دـیـگری اـنـسانِ نیکــوکاری   را ـهـمراهِ 
 اسبابِ رفاه و وسعتِ مَشرَبِ دیگران را فراهم میکند و سومی
 ـکسی است از جـنسِ مـعشوق که اگر نـباشد همهچـیز بیمـعنی

میشود.
استعارهها در ذهـنم رانی دقیـقاً همـین  یک آـی هم بهعـنوانِ  من     
هم آیت  به  سردرآوردهام  که  این  شد و ـخـوشحال از   مـجـسم 
تا «پِرِزِنتِیْــشِن َش» را بر آن کــمک دادم  کردم. عالوه  ـقل   منـت
تا معـادلهای ِ تویِ دیکـشنریها گـشتیم   آماده کـند. بهاتـفاق 
ـاید که ـب ـههایی   ـیدا کــردیم و جمـل «استعاره» را ـپ ـشبیه» و   «ـت

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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منِ مـخاطب کرد.  شاعر و نویـسنده عـبور   آن نیـست. بـاید از 
این فا میکـنم.  به مـنت اـی بر معنیبخـشیدن  خودم را  اثراتِ   هم 
اما همهچــیز است  سروده مــهم  شعری را چهکــسی  یک   که 
زبانش را ــشناختی و  شاعری را ـن ــنکه  ــست. اگـــرنه  همـی  نـی
 ندانستی دچارِ خودباختگی میشوی. شعرْ شعر است و جایی
اید «ـمخاطبمحور» ـباشی و به شاعرانگی در ـمیان است ـب  که 

خودت اعتماد کنی. به قولِ مولوی:
پس زبانِ محرمی خود دیگر است
همدلی از همزبانی خوشتر است

  روزِ ـبعد که آیت از ـمدرسه آمد ـمثلِ بُرجِ زـهرِمار بود و حـرفی
بودم . نتیجهیِ زحـــمامت  سخت کنجـــکاوِ   که  من   منیزد. 

پرسیدم چی شد؟
 تلویزیون را روشن کرد و گفت: هیچی

گفتم: یعنیچه هیچی! 
گفت: چی ، چی شد؟

 «پِرِزِنتِیْشِن»گفتم: 
انداخت و باال  شانهاش را  کرد و  ــزیون را بـلــند   صدایِ تلوـی

گفت: اِی
 دـیگر طاقتم طاق شد، با ـعصبانیت تلوـیزیون را خاموش کردم

و گفتم: میگم نتیجه چی شد؟
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هم گفــتم و هــمه استعارهها را  شعر را خــواندم و  من   گــفت 
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؟
دختر و امِ کالس،  استثناء مت -بدونِ    هــمه  ... ، هــمه ...  

پسر- دستشون را باال گرفنت. 
اشکهایِ نریخـته رویِ چـشمش را گرـفته بود  پردهای از جـنسِ 

و مدام تکرار میکرد:
حتا یک نفر... حتا یک نفر ...

من من گـــرداند.  صورتش را از  کرد و  روشن  ــزیون را   تلوـی
بارِ دـیگر داشتم  خودم اـیمان  یلِ  به حتـل که  رانی  یک آـی  بهعـنوانِ 
با معـلـمت ـیآیم ،  فردا ـم ـتم  کردم و گـف خاموش  ـزیون را   تلوـی

صحبت میکنم. 
گفت: بابا -جونِ مادرت- نیا!

دارند که  آنآیرانی  ـفر  ـنج ـن سیو ـپ ـینِ  ـتم. ـب رهام را گرـف من من   
 شعرها را به زبانِ مادریِ خودشان میخواـنند ـهفدهمین منره را
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گرفتم. خودم «هَندل» میکنم. جونِ مادرت نیا. 
که در با همهیِ عظــمتی  که  کرد  روشن   تلویــزیون را چــنان 

وجودم هست، ترسیدم دوباره خاموشش کنم!  
حاال شما بیا قضاوت کن، اینهم  شد زبان؟ 

استعاره از که  بادی  بادیم،   ما خــودمان ـنـاسالمتی متخــصصِ 
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
باد ـباشد. آیران بگـوید «باد» و مـنظورش صـددرصد   کـسی در 
بویِ عـنبر آورد» ، آمد و  «باد  سعدی بگـوید:  کن   شما فـکر 
نامهای را آورده آمده و  که   «ـقــاصدی  است   خوب مـعــلوم 
زبانِ سعدی روشنتر است. تازه این از   است» این از روز هم 
شعر  و -سوایِ  آیران  که آـیــرانی نـیــست و ـگــرنه  در   است 
 شاعری-  شما برو دکتر و ـبگو؛ «بیحرمتی است، آقایِ دکتر
چه ـــید  ـــکر میکـن ـــچد». ـف شکمم میپـی باد در   تازـگـــیها 

میگوید؟  میگوید:
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برود کــــجا خوب میخــــواستی     
بپیچد؟

 مثلِ خودتان مؤدب است،
مردم بپـیــچد دماغِ  گوش و  تویِ    

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...
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کامیونیتی

 
ـکرد» ـند ـن دستش را بـل ـفر  یک ـن ـنکه «حــتا  با اـی آمدن   کــنار 
آنآیران را ما   هیئتِ آیرانــیهایِ مقــیمِ  اگر   خیلــیسختبود. 
انزوایِ کامـلـمان منـتـهی ـمـیشد. به  شاید   ـتـأسیس منیـکـردیم 
به ما را  خانوادهیِ  ـبانه،  کارِ داوطـل ربهیِ  نوروز و جت ـرگزاریِ   ـب
یک ـنهادِ اجـتماعی یاری داد. در  ـتشکیلِ این هیئت به ـعنوانِ 
به اـتـفاقِ آرا اساسنامهای دموکراتـیک را  شدیم  ما ـمـوفق   آغاز 
که در برایِ برنامـههایی  مداوم-تـصویب  و  کارِ  دوماه   -پس از 

دستورِ کارِ خود گذاشتهبودیم پِلَتفورمهایی تهیه مناییم. 
یک ـعـضوِ  علیاـلـبدل کتی) و  (من و  ثابت   هیئتْ دو ـعـضوِ 
خودش را سوم -یـعـنی هـمـین ـعـضوِ علیاـلـبدل-   داشت. ـنـفرِ 
مادرش مادرِ  دایی و  رانی منیداـنست اما من و کتی ازـنزدیک   آـی
قولِ به  است و  که آـیـرانی   را ـمـیشناختیم و قـطـعاً میداـنـستیم 

آیرانیها «آقا کرامت دارد اما جاکش تواضع میکند!».
یک به عــنوانِ  کرد ثــبتِ نــهادِ هیئت  کتی  که  خوبی   کارِ 
به آنآیران  که ـتوسطِ ادارهیِ مـهاجرتِ  بود  رسمی   اُرگانیزِـیشِن ِ 
ما را در اختــــیارِ شناخته مــــیشد و مشخــــصاتِ   رسمیت 
که هیئت را در ـبـینِ بود   تازهواردان میـگـذاشت. اـکـنون الزم 
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صدایِ خـودمان را یغ کـنیم و  ارسیزبانان تبـل یان و ـف  همهیِ ایراـن
باً هر روز اسامیِ یان ـبرسانیم. چـند هفتهای تقرـی  به گوشِ جهاـن
زنگ ـیدا میکــردیم، به تکتکــشان  ـفن ـپ دفترِ تـل ـرانی را از   اـی
ــــرفی ــــیم» را مـع ــــیانِ مـق ــــههایِ «هیئتِ آیراـن ــــیزدیم و برناـم  ـم
درست کـردیم و مهمانـیهایی هم  وبسایتی   میکـردیم. بـعداً 

هم دادیم.  
که هــریک از اما باـعـثشد  نداد  نتیجه  ـته   این کــوششها الـب
 اعضا به یک سندِ نانوشتهیِ آسیبشناسی نائل شوند و دستِ
چراغِ راهِ دـیگران نده  تا در آـی اسند،  خوبی بشـن به   کم مـوانع را 

باشد. 
است هشد هـرگز نوشتهـنشده  که گفـت سند هـمانطور  این   اصلِ 

اما فتوکُپیِ آن از غایتِ شهرت بر هر زبانی جاری است!
اشاره زیر  مواردِ  به  سندِ آسیبشنـاسی مـیتوان  اصولِ  اهمّ ِ    از 

کرد:
ایرانیان به دردِ کارِ جمعی منیخورند–
ایرانیان معنایِ کارِ داوطلبانه را منیدانند–
کاری– برای  به هــیچ قیــمتی حــاضر نیــستند   ایرانــیان 

شرافتمندانه به دیگران مراجعه  و کمکِ مالی مطالبه منایند
شدتِ تـواضع منیخواهـند نامـشان بـردهشود–  ایرانـیان از 

اما اگر برده نشود ناراحت میشوند
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که– دوست نـدارند  اما   ایرانـیان از کـسی تـرسی نـدارند 
در عکس یا فیلم حضور داشتهباشند

درآمدِ– اما مــیزانِ  پول برایــشان مــهم نیــست   ایرانــیان 
دیگران مهم است

 ایراـنیان از ـموسیقیِ کالسیکِ ـغربی لذت میـبرند و به–
اما هـنـــگامِ سیکِ اـیـــرانی افـتـــخار میکـنـــند ،   ـمـــوسیقیِ کال

گوشکردنِ هرکدام از این دو یادِ قرضهایشان میافتند.
 ایراـنــــیان از حقکُـــــشیها و بیقانوـنــــیها و رفـتــــارهایِ–

 غیرِاـنسانی که در ایران صورت میگـیرد متنـفرند اما اگر ـکسی
بخواهد محکوم کند حال منیکنند.

ایرانیان سرودِ ملی و پرچمِ مشخصی ندارند–
 ایراـنیان یا خودشان یا پدر و ـمادرشان در جوانی حافظ–

و سعدی را حفظ بودهاند 
ــیل– به همـــین دـل با کـــسی تـــعارف نـــدارند   ایرانـــیان 

منیتوانند واژهی ِ «تعارف» را بهخوبی ترجمهکنند
ایرانیان از نژادپرستی و آسیاییهایِ بوگندو متنفرند–
ادبی–  ایرانــیان از مــسائلِ علــمی ، حتقیــقاتی، هــنری و 

ام سخنرانی مت زودتر  که ـهـرچه   خوـشـشان ـمـیآید و ـمـشتاقند 
شود تا همه بتوانند برقصند

ایرانیان از دین و سیاست خوششان منیآید–
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یک– که در  آزادیها و تـنــوعهایِ جنــسی   ایراـنــیان از 
جزیرهْ در مرکزِ اقیانوسِ آرام باشد حمایت میکنند

 ایرانیان با این که  روزِ اولْ هیچکس ایشان را راهنمایی–
نکرده، همه را راهنمایی میکنند

اصولِ تربــیتی را– پدر و مــادرشان  که  این  با   ایرانــیان 
ـــشان ـــیتِ فرزنداـن خوبی از عــــهدهیِ ترـب به  ـــستهاند،   منیداـن

برمیآیند
به همهیِ هموطناـنــشان مَحـــبت– که  این  با  ــیان   ایراـن

کردهاند، از ایشان مَحبتی ندیدهاند
ایرانیان همهچیز  غیراز  پُزدادن را حتمل میکنند–
که خـیلی باهـوشاند اما نـباید این را– یان معتقـداند   ایراـن

بگویند چون ضایع است
دارند– ـیا را  غذاهایِ دـن ـهترین  که ـب ـیان معتقــداند   ایراـن

فقط شکلِ غذاها خوب نیست
ریدینگ ،– که تلـــفّظ، گـــرامر ،   ایرانـــیان معتقـــداند 

اما است  خوب  ـــگشان  ـــسنینگ  و سپیکیـن ـــنگ، لـی  رایتـی
زبانشان جا منیافتد

کارِ ـیـکدیگر  خوـشـشان– گاهی از ـفـضولی در   ایراـنـیان 
میآید و گاهی خوششان منیآید 

راست و پـوستکنده حرفـشان–  ایرانـیان هـمواره رُک و 
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را میزنند مگر مواردی که مالحظاتی در کار باشد
انرژی رویِ ـکـــارهایِ جـمـــعی– اولش ـکـــلی  ـــیان   ایراـن

میگذارند اما بعد میفهمند فایدهای ندارد
ایرانیان بعضی وقتها دلسرد میشوند!–
تابعیتِ ایـرانی مطـلق، غـیرِ قـابلِ– که   ایرانـیان معتقـدند 

 خدشه، ازلی و ابدی است و اگر یک ایرانی بگـوید من ایرانی
نیستم، تویِ روحِ پدرش خندیدهاست.
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بیگ بنگ

به دـنـیا ـمـیآید. چـیـنخوردگیِ آیران  نوزاد در  یک  که   وقتی 
شما جاد مـیشود.  یک مـسیرِ بـیسروبُن اـی  نهچـندان مهـمّی در 
تا بیـنـهایتِ یک بیـنـهایت آـغـازشده و   ـتـصور کـنـید ـخـطی از 
کودکی از هم  یک حلـظه  این مـیان  ادامه یافتـهاست، در   دیـگر 
 شکمِ مادرش جدا ـمیشود،  به قولِ آیراـنیها «خبر به خونه!»
 یـعنی ـمیشود که ـبشود! این ـمثلِ آن است که ـیکی از ساکنانِ

خورشید کبریتی بکشد و سیگاری را روشن کند.
اسطورهها و پیشاز آن از فــسیلها شما از  زندگیِ  که   وقتی 
 آغاز شده و تا ریشهگرفنتِ دودمان و اجداد و نیاکانِ بالفَصلِتان
مدتها ـاشید و  بدنیا آمدهـب هم  شما  ـاشد، پسازآن   رسیده ـب
شناخنتِ خـودتان حـجمِ انـبوهی از تـاریخ و جغرافیـاتان  پـیش از 
تا شما و همیــنطور  هم اوالدِ  شما فروریختهبــاشد، بــعد   در 
ادامه پیداکــند، نهتنــها تــولدِ پسِ اوالد-   بینــهایت -اوالد از 
رویدادی  منیتــواند نقطهیِ عــطفِ کودک بلــکه هــیچ   یک 
ما به همـین دلـیل  شود.  زندگی محـسوب   تعیینکنـندهای در 
 در آیران نه تولّدی برایِ کسی میگیریم و نه سالگردِ ازدواجی

یا از اینجور قرتیبازیها.



     ۷۵                              

  این به این معنی نیست که روزِ تولد یا عروسی یا مُردنِ کسی
ما آیرانـیها کاری نکنـیم، خـیر چنـین نیـست،   جـمع نـشویم و 
تهِ سر و  هم جمعـمـیشویم و  مواقعی ـمـثلِ بـقـیه دورِ   در چـنـین 
سالگرد و که هــــست،  هم مــــیآوریم. چــــیزی   قــــضیه را 
زمان را پُررنـگتر از آن نداریم، یعـنی بیکرانِـگیِ   سالگردبازی 
حوادث خود را در حــصارِ  که  بــخواهیم خویــشنتِ   میدانــیم 

زندانیکنیم.
 امان از روزی که یک آیرانی به آنآیران قدمبگذارد. از آن بهبعد
یا زود دیر  «مادرمُرده»  فرق خـــواهدکرد.  ــگر ـحــسابها   دـی
تا روزِ عــبور از خط،    از  ازل  که نیمهیِ نخــستِ   میفهــمد 
است. آنــچه پشــتِسرِ او ـاکشدن  درحالِ ـپ آیران   سرحداتِ 
 قراردارد از ازل برنخاسته است ،بلکه نقطهی ِ شروعی دارد که

هرگز منیتوان آن را نادیده گرفت.
  زندگی ازاینپس هرچند  از سمتِجلو همچنان  به بینهایت
صفرِ  مـهاجرت خـتم به نقطهیِ  سمتِ دیـگر  ولی از   مـیرسد، 
خارجی وجودِ  ـــــرگز  ـــــشتر از آن ـه گویی پـی ـــــیشود و   ـم

نداشتهاست !
سرطانِ یک آـیـرانی مـعادلِ  برایِ   قرارگرفـنت در چنـین موقعـیتی 
 پـیشرفته است. هم پرتودرمانی  الزم دارد  هم شنایِ ـمستمر و
که شیمیدرمانی  هم  موزیک  و  رقص و   شرکت در کالسِ 
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یواشیواش با تعدادِ زیادی قرصِ روزانه تأمین خواهدشد.
تا همــین پــریروز که  سیّد مــصدّقِ آیــرانیِ آذرگُشــسپی   یک 
ــهاصلش ــند و ـب تاریخش نبـی ــسترِ  ــست چـــیزی را در ـب  منیتواـن
درختی را در خـیــابان ـنــشانش اگر   مـتــصل نکـــند، ـکــسیکه 
 میدادی نخست معلوممیکرد چهـکسی و به چهمـنظوری آن را
 کاشتهاست و بعد سابقهیِ چنددههزارسالهیِ اهلیکردنِ تیرهیِ
دستت میگـذاشت، همچـنین کفِ   گـیاهیاش را در هاللِسبز 
 معلوم میکرد چوبش به دردِ چه کاری میخورَد و هیزمش چه
که آـغـازشان با ـمـسائلی روـبـروست  حاال   نوع آـتـشی ـمـیدهد، 
به گـذشتههای که او را  امهایی  است، ـن دیروزِ مـهاجرت   همـین 
دیروز ــگار هـمــین  هم اـن ماه   دور منــیبَرَد ، حـــتا خـــورشید و 
 خلقشدهاند که شکل و مسیرِ دیگری در آسمان دارند، دنیا با
مادری بیدستوپـاست کودنِ  کودکِ  گویی   همهی عظمـتش 
یاموزد. وقتی همهچـیز بخـواهد  از  که ـباید همهچـیز را از اول ـب
روانی میکـــند و شود آدم را  آغاز  دیروزِ مـــهاجرت   همـــین 
 نخـستین واکـنشِ بـیمار  الـبته ـنپذیرفنتِ  بیمـاریست. هرچـیزی
درست عـینِ همـین ما   که ـنشانش مـیدهی میگـوید: «آره آره 
 را در آیران داشتیم ». یواش یواش میگـوید «داشتیم اما کـمی
 فرق داشت» تا این که پس از شکنجهیِ ـبلوغِ ـنسبی میگـوید
این تو نُ» از  گود  یاد گرفـتم ،  این را ایـنجا  من  جالب  چه   » 
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آغاز مـنــیشود بـلــکه زندگی دـیــگر از منهایِبیـنــهایت   بهـبــعد 
 شروعی دارد که میتوان تا کسرِ بسیارکوچکی از زمانِ پس از
ولی بـهطورِ فرق میکـند  تا آدم کـمی  خاطر آورد. آدم  به   آن را 

  ثانیه بعد ازرسیدن به۴۳ ـبهتوانِ منهایِ ۱۰متوسط از حدودِ 
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»
رقابتِ اسپرماتوزوئیدی در ـفــضایِ  زندگیِ  یک   این یـعــنی 
که با گَلّهای  است   سالم. همیـشه هرکـسی خـواهناخواه هـمراه 
شتابی آغاز ـکــردهاند و ـبــاید در  زندگی را  هم  با   ـکــمابیش 
 نفسگیر دستش را به یکجایی بند کند، برایِ او سال ، ماه ،
اصلهاش که ـمیگذرد اهمیّتدارد و ـف ثانیه   هفـته وهرکـسری از 
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زیر این حـــساب گـــزارههایِ  با  ــاید.  ــین میمـن ــبدأ تعـی  را از ـم
معنیدار میشوند:

  ثانیه ، حجابش را۴۲کتی در زمانِ ده به توانِ منهایِ –
در مالءِ عام از سرش برداشت.

 سید مصدِّقِ آیرانیِ آذرگُشسپی در یک سالگی -پس–
ازش را بهکــــلّی سراجنام من تدریجی-   مدتی کــــمکردنِ   از 

ترکگفت و سبیلهایش را ازبیخ تراشید.
بَبَیی– نامِ او را  سگ ـخـرید،   هوپُ در ـشـشسالگی 

هزینهیِ  گـذاشت (خودش بـابایی تلـفظ میکـند) و مراقـبت و 
مادر پدر و  به  روزمرهیِ او را   نگـهداری و ـمـسئولیَّتِ دواـنـیدنِ 

تفویضکرد.
 آیت در آستانهیِ نُه سالگی فهمید به هر دوجنسِ نَر و–

دوستِ نتِ  اندازه گـرایش دارد و میتـواند در گرـف یک  به    ماده 
دختر یا پسر مُخَیَّر باشد.

    حاال شما به این لیست میتوانی بینهایت گزاره بیافزایی که
که هـست «صفرِ اشند. چـیزی  داشته ـب یافه را   همـین شکل و ـق
به آن برمـیگردد. که همهیِ خبـرها  وجود دارد   مختـصّات»ی 
سورآل زمان مـربوط بـاشد جنبهیِ  این  به پـیش از   آنچه احیـاناً 
 دارد و مثلِ خوابی است که فرد دارد در حینِ بیداری میبیند.
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آرکیتایپ
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یک اسیرِ  ساکن ـمـیشود  آنآیران  که در  وقتی  ـرانی از   یک آـی
یک دـنــــیایِ رِآل  زندگیِ موازیخواـهــــدشد. از ـطــــرفی در 
آغاز بـیـــــشتر آغازی دارد و ـهـــــرچه از آن  که   پیشمیرود 
بر توهّــــماتِ پـیــــشاآغازی بـیــــشتر و بـیــــشتر  ـفــــاصلهمیگیرد 
طرفِ دیـگر آنها را محکـمتر پاکمیکـند.  از   قلممیکـشد و 
سفرهایِ عجــیب به  که او را  زندگیِ خــوابگونه دارد   یک 
 میبرد و با موجوداتِ اسرارآمیزی همراه میکند. مثالً وقتیکه
بَبَیی ـتـصمیم قدم ـمـیزند و  کرانهیِ ـکـانال  بَبَیی در   با 
 میگیرد شکمش را سبک کند. او را به رویِ چمنها هدایت
راستش دستِ  بر  دستکش   میکـــند و کیـــسهای را  مـــثلِ 
حال رویِ این  جانور را جمعـکــند. در  مدفوعِ  تا   میـکــشد 
چپ را -که دستِ  خود تقریـباً مینـشیند و   کـاسهیِ زانـوهایِ 
دستِ ــیاردارد-، رویِ زـمــین ـمــیگذارد.  ــیز در اخـت  قالّده را ـن
به صمیمانه  نایلون پوشیدهشــدهاست  با کـیـسهیِ  که   راست 
حال این  است، در  حالِ پیـشرفت  بَبَیی در  مدفوعِ    سمتِ 
راستش شانهیِ  اطراف را وراندازمیکـند. در   نـگاهش حلـظاتی 
یک مـاشین از آن مـیگذرد و در دوثانیه  هر  که  است  ابانی   خـی
است از پُر   شانهیِ ـچـپَش ، ـپـیادهرو و ـمـسیرِ دوچرـخـهسواران، 
 آدمهایی که در حالِ دویدناند. انبوهِ رهگذران گاه تنها و گاه
رفت و آمـدند و مـیانِ کـانال سگی ، کاـلسکهای در   با کـسی ، 
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 و محوطهیِ چـمن گذرگاهِ  پُـرازدحامی ساختهاند. آـیرانی الـبته
 کاری به این کارها ندارد و گُهِ سگِ خودش را جمع میکند و

در کیسه میگذارد و درِ آنرا گرهمیزند. 
شکل به هـمـــین  بار  یک  حداقل  هر روز  رویداد   این 
با دفعهیِ ـقـبل دارد هر دـفـعه  که   اتفاقمیاـفـتد و تـنـها ـتـفاوتی 

  به توان۱۰ِنسبتِ فاصلهیِ حادثه از مبدأ زمانِ صفر است که 
مرئی و دـنـیایِ رئال۴۳مـنـهایِ  زمان،  ـجـهانِ  پس از آن  ثانیه    

 آغاز شده است. به موازاتِ همین روندِ  مرئی، رئال و تکراری
خویش همهیِ به قـلـمروِ  حالِ برـگـشت  بَبَیی در  که   وقتی 
موازی و ـیایِ  یک دـن  درخــتها را عالـمـتگذاری میکــند در 
کویری شنهایِ  خانهای مـیانِ  جان میگـیرد از   ذهـنی ـتصویری 
 با موجودِ عجیبی به نامِ «پدر» و زنی غیرِ طبیعی به نامِ «مادر»
که هـــیچ یافته   و گـــروهی از آیرانـــیهایِ مســـخشده و تغیـــیر 
 ارتباطی با واقعیت ندارند و نسبتشان با مبدأ به کلی مخدوش
این ـمـوجوداتِ پـیـشاآغازی ماـنـندِ ـحـوریان و ـفـرشتگانِ  است. 
شکلِ ـگـستردهای  در به  اما  توهمی ـبـیش نـیـستند   ـپـساپایانی 
تارِ او را ـمثلِ فروـهرها زیرِ ـنظر رانی میپلکـند و رـف فردِ آـی  اطرافِ 
اسکایپ که اـیـشان را از ـطـریقِ  است  قادر   دارند. آـیـرانی ـحـتا 
اما شود  باخبر  صحبت ـکـند و از اخبـارِشان  با اـیـشان   ببیـند و 
 این باخبری به مثابهی حضورِ اساطیر در زندگیِ روزمره است.
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پذیرشِ فرد از مـــبدأ بیـــشتر مـــیشود  که فـــاصلهیِ    هـــرچه 
آسانتر هم  موازاتِ  به  سورئال   همزیــستیِ دو دنــیایِ رئال و 

وآسانتر خواهدشد. 
شده ـبـاشد. دـلـیلِ آن شروع  که ـتـاریخ از ـمـبدأِ مشـخـصی   این 
 منیشود که ما خاطراتِ ازلی و ماقبلِتاریخی نداشتهباشیم. این
آیران شنِ  با ـتـکتکِ داـنـههایِ  که  یک آـیـرانی  برایِ  ویژه   به 
خود ازلیِ  که بتـواند از گـذشتهی ِ  است   رابـطه دارد غیرممـکن 
مادر و خوـیـشاوندان پدر و  به همیندـلـیل  شود.  جدا   بهـکـلّی 
 بهصورتِ «اسطوره» و رفتارهایِ ایشان به صورتِ «کهنالگو»
وقتی که سرِ کار میرود  همواره در خاطرهیِ او میمانند. مثالً 
 -هر روز صبح- به همهی ِ هـمکارانش سالم میکند. حاال تو
 بیا قسم بخور که در آنآیران سالمکردن عالمتِ ناآشنایی است
 و آدمهایِ آشنا دم به ساعت به هم سالم منیکـنند! تویِ کَـتَش
سالم مـیکرد و بس  که از  یک آیـرانی میشنـاسم  من   منیرود. 
دست میداد، ـهـمه را کُــفری ـکـردهبود. با هـمـکاران   ـهـرصبح 
این تا بلــــکه از   آخــــرِسر پشــــتِسرش جلسهتــــشکیلدادند 
 دستدادنها دستبردارد. کار به جایی رسید که زنش برایش
دستهایش را ببـندد. تا  انداخت  دوخت و دورِکـمرش   کِـشی 
«سالم» را اما  شفاپیداکرد  دستدادنش   خــــــداراشکر 

منیتوانست ترککند. 
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 چرا راهِ دوری برویم  همین کتی صدبار تا حاال جتربه کرده که
که مدتی  دوباره بـعد از   آنآیرانی روبـوسی نکـند.  هایِ   با خامن
دوبار و گاهی  دستش درمیرود و  ـیار از  ـند اخـت ـکی را میبـی  ـی

گاهی سهبار آنها را میبوسد. 
این کهنالگـوهایِ با همهیِ عظـمـتم مـنـیتوامن از ـگـیرِ  من   خودِ 
 ماقبلِتـاریخ خالصشوم 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
با طاق مـیشود و از ـقضا  طاقتم  که  اما چـیزی منـیگذرد   ـنشوم 
 تأخیر بلـندشدن بدتر از ضربِاول بـلند شدن است. از همهیِ
ـیها است. آنآیراـن سخنگفنت در ـمـوقعِ شــاشیدن  بدتر  ـنها    اـی
هم در دستـشوییهای ِ اـیستاده هـمزمان بشـاشند ادرند  کـنارِ   ـق
یارو خـجالت منیکـشد تُـرتُر میشـاشد و در  و  گفتـگو کنـند. 
دفاع هم  خامنِ کلینـتون در رقابـتهای انتخـاباتی  حال از   عـینِ 
اگر به چنیـنکاری نیـستم.  قادر  به هیچعـنوانی  من   میکـند.  
خودم را شاشبند مـیشوم و  سخنبگویند  من  با   حـتا دیـگران 
سمفونیِ درحالِ شـــاشیدن  که  دیدهام  س میکـــنم.  آدم   جن

شمارهیِ پنجِ بتهون را با سوت میزد!
است خوب  جانورانی هـستندحاال شـاشیدن  چه    ایـنها دیـگر 
به وحـشیگری متـهم منـیشوی. مـبادا سکوت کـنی  اگر   الاقل 



                        ۸۴

 هنگامِ غذا خوردن ساکت باشی. این هم از آن کهنالگوهایی
 است که عرض ـمیکردم. در آیران از بچـگی به ما میگفـتند ؛
 وقتِ غذاخوردن حرف نزن. در آنآیران میگویند. حتماً حرف

بزن، مبادا سکوت کنی که خیلی ضایع است. 
هم ـــگر  درشتِ دـی ریز و  ـــنها را بگــــیر و هــــزارتا   همهیِ اـی
یک عاداتِ  آنآیران همهی ِ   سوارشکن، مـگر متام مـیشود. در 
غذایی که ـمیخوری بگـیر تا هاند. از ـتعارفکردنِ   آـیرانی واروـن
 پرسیدنِ فالن پرسش و نحوهیِ متامکردنِ جمله  و پاسخدادن به

آن.       
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ایمیونیتی

من که  بود  آنآیران  بار در  برایِ نخــستین  که   اعترافمیکنم 
آنجا جدّی نـبودم،  آیران  که در  این  نه   «جدّی» گرفتـهشدم. 
 هم باالخره آدمی که دوتابچه دارد البد ـبارها جدیگرفـتهشده
بس وجود نــداشت. از   است، چـیــزیکه هــست احســاسش 
ــــگر ــــاشم ،  دـی که زدهـب حرف میزدم  صرفاً   اینور و آنور 
ــسا چه ـب ــیشد.  گم ـم صحبتها  وسطِ  جدی   حـــرفهایِ 
که وقتی  ـست،  ـاسخ نـی ـنتِ ـپ برایِ گرـف آدمها  ـرسشِ   مــیدیدم ـپ
من فـــرصتِ به   جتـــسس مـــیکردم میفهمـــیدم «خـــواستهاند 
صحبت سرِ  تا  چه بـسا چـیزی میگفتـند   حرفزدن بدهـند». 
شود بـلـکه بتواـنـند ـچـیزِ دـیـگری بگوـیـند. اـیـنها را ـبـگذار  باز 
آیران اـحــساسِ چرا در  تا بفـهــمی  صدها ـمــثالِ دـیــگر   ـکــنارِ 

«جدیگرفتهشدن» نداشتم. 
است. جدی  یک آیـرانی همهچـیز  برایِ  حدِاقل  اما  آنآیران   در 
 کمترـینش این است که ـباید بدانی داری چه ـمیگویی و به که
 ـمیگویی و با چهحلنی ـمیگویی. این را من از اولین خـریدهایِ
توالت میخواستم و در قفسهها  آنآیرانیام یاد گرفتم. دستمالِ 
اشتباه با «کـیدنَپ»  چرا «نَپکـین» را   پـیدا منـیکردم. منـیدامن 
بود ا  که آجن جوانی  دخترِ  به   کردم، ـجـلویِ پـیـشخون رـفـتم و 
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گفتم:  
آی اَم لوکینگ فُر کیدنَپ

من چـیزی که  هم حـرفهایی زد  سرِ   دخترک تـرسید و پـشتِ 
منیفهمیدم. صدایم را بلند کردم که :

 کیدنَپ  لِیدی 
تُیلِت کیدنَپ 
اُنلی کیدنَپ

به دستمال کـشیدن  به عالمتِ  دستهایم را -ناخـودآگاه-   و 
مامورِ که  دو  بودم  وضعیت  ودم.در همــین  ـزدیک من ـاسنم ـن  ـب
من حمـله سمتِ  به  با خـشونت  شدند و  روشگاه   پلـیس واردِ ـف
با بودم و  رسیده  داشتم ـت که  رانی  شجاعتِ آـی وجودِ  با   کـردند. 

خودم میگفتم: یا حضرتِ عباس دو باره چهخبر شد؟
برایِ دوستانه پـرسید  با حلـنی غـیرِ  بود  که زن   یـکی از پلیـسها 
برایِ ـمـنزل دختر را ـکـیدنَپ ـکـنی؟ گـفـتم  این   چه ـمـیخواهی 

میخواهم. گفت برایِ چهکار میخواهی !
آمد گفـتم لِـیدیِ جوش  به  آیرانیام  که دیـگر رگِ  بود    ایـنجا 
اصالً من  برایِ ـچـهکار میخواـهـند؟  دستمال را  مردم   ـمـحترم! 
استفاده میکــنم. میخــواستم شکر مــسلمامن و از آب   خدارا 
ان ـتــشریفآوردید ـحــیران اگر منزمل شما کونـنــاشورها   اـمــثالِ 

نشوید. 
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شنید چه  چه گفـتم و او  راستش نفهمـیدم  که گفـتم  نها را   اـی
که گفت:

آی گِس یو نید تُیلِت پِیْپِر
من خوشحال شدم و فریاد زدم :

یس ، یس ،
 تُیلِت پِیْپِر ، 

یس
درسهایی من  برایِ  اما  ماجرا آن روز البـته بهخـیر گـذشت   این 
 داشت: نخـست این که «ـکیدنَپ» به مـعنایِ گـروگان است و
 زـمین تا آسمان با «نَپـکین» فرق دارد. دوم این که اگر ما در
دستمال ـمــیگوییم دـلــیل مـنــیشود در به ـچــند ـچــیز   ـفــارسی 
 زبانهایِ دیگر هم به همهیِ آنها نَپکین بگویند و سوم  - از
 همه مهمتر-  این که در آنآیران کلمه به کلمه ، جزء به جزء و
ــتوان چـــیزی را که ـب است  جدّیتر از آن  اِعراب  به   اِعراب 
واژههایِ همرـیـشه و ـهـمخانواده ـینِ  اصل ـب این  ـادیدهگرفت.   ـن
ما که  به کلمــههایِ بیــگانهای  رسد  چه  صدقمیکند،   نــیز 

باخودمان میآوریم.
اوایل ـفــکر کـنــید فالن کـلــمه ـهــمان بـهــمان است آن    مـمــکن 
که به زودی میفهمــید  اما  ما مــیگوییم  که  است   کلمهای 
ما در اَندازد. مثالً  شما را بهگـمان  اید  شبیه به هم نـب  واژههایِ 
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که به ـچـیزی  صرفهجویی در گـفـتار-   مألوفِ   آیران -بهـطـریقِ 
یا ـهــرجایی  ریخـــته ـبــاشند ـمــیگوییم یا ـحــیاط  اتاق   وسطِ 
 «ایمیون». درحالی که «ایمیون» در بعضی زبانهایِ آنآیرانی
ببین ـتـــفاوتِ ره از شما  حاال   «مَــــصون» مـعـــنی ـمـــیدهد. 

کجاست تا به کجا! 
که ازـطـرفی بودم  آنآیرانیِ ایرانیـتـباری هـمـسفر  با رـفـیقِ   روزی 
ــگر در مـــیانِ بود و ازطرفِدـی نبرده  واژگانِ آیـــرانی   بویی از 
واژههایِ بیـــگانه میپـــراند.  سخنگفنتهایِ فـــارسی گَـــهگاه 
مردم فــضوالتِ انــسانی را در که  بود   سخنش از هنــدوستان 
رها میکنـند. پـرسیدم ایـنها مـریض منـیشوند؟ گـفت  خیـابان 
 «ایمیونند» گـفتم از قضا همین که  ایمیونند ـمیگویم مردم
که  ایمیوـنـند به هـمـین دـلـیل   ـمـریض ـمـیشوند! ـگـفت اتـفـاقاً 
ماهت ، شکلِ  کردم تـصدُّقِ  عرض  عاجزانه   مـریض منـیشوند. 
 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. 
که آخر نفهـمـیدیم  شد و  سفر و آن ـمـسیرِ زـیـبا زهرِـمـارمان   آن 
 چون  ایمیونند چه اتفاقی خواهد افتاد. باز هم شما بگو که
«قدرت» و «گُردُن» هــمان  «ماهطلعت» ،  ـلدا» هــمان   «ماتـی
به خــیر یادش  است.   «آدـمـیرال» ـهـمان «امیرالبَــحرِ» خــودمان 
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ما دیدارِ  به  که بـعداز کـلی نازخـریدن   خواهرم «فـروغسادات» 
رستوران نـشـسته سرِ مـیزِ  آنآیرانی ـبـلد نـبود،  اصالً  بود.   آمده 
ساالدِ دیدیم   نکه برگـشتیم،  شد. همـی ها  مدتی تـن که   بودیم 
سفارش داده که از ـقضا خـیلی هم گران است.  ـمیوهیِ ـبزرگی 
 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»؟

هم من  کرد،  خودش را معـرفی  آمد  مؤدبی  آقایِ  یک    گـفت 
ظرف برگـشت! گفـتم: این  با  رفت و   گفـتم «فـروغْسادات»، 
بد طرف  این میگوـیند «ـفروتساالد» گـمامن   خواهرم ایـنجا به 
شما مجـبـورید اـیـنجا  فهـمـیده ـبـاشد. ـگـفت ـچـقدر خنـگـند. 
ــنزل که در ـم -تو  ــوشِجانت  حاال ـن ــید؟ گـفــتم   زندگی کـن

منیخوری- اینجا بخور الاقل.
ببرد! لذت  اجازه میداد از سـفـارشش  آیرانیاش    ـمـگر ـغـیرتِ 

سیب میخورد میگفت:
آیران را نـخـوردهاند. سیبِ گُالبِ  کاه ـمـیدهد، اـیـنها  مزهیِ    

گالبی میخورد ، میگفت:
تُرش شده، آدم  زیادرس  است مُنتـها  سیب  که هـمان  هم  این    

میکند، کاش برایت از باغِ نَنْجان گالبی آورده بودم.
 آناناس میخورد میگفت:
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برادر گرمیش میکُـــنه»  نـــخوری  » دارد «آدم  «شر این   یٰ 
«جونِت میریزه بیرون» میمیری!

سیب و گالـبـیهایِ به  که  هر آـیـرانی غـیـرتی ـهـست  وجودِ   در 
 روستایش مزهـمیدهد. خودِ آیراـنیها معتـقدند ـمربوط به آب و
سید مــصدقِ آیــرانیِ یک  به عــنوانِ  من   اما  است.   خاک 
که است  این خــاصیتِ «غــیرت»  که   آذرگُشــسپی میفهــمم 
قولِ ـخـودمان «مِیوه» میـکـند. آیراـنـیها به  آیران را   مـیـوههایِ 
آیران را چون گوسفندانــشان پــوستِهندوانهی ِ   فکرمیکنــند 
شیر و دوـغــشان هم  است  هم گوشـتــشان ـبــهتر   میـخــورند 
 گواراتر. بعد هم که پشکل میاندازند خاصیتی دارد که هیچ
زیرِ که از زمــینِ  درنتیجه محــصولی   کودی نخواهــدداشت. 
ـــیرون ـمـــیآید ـچـــیزِ دیـگـــریست.  بههـمـــین دـلـــیل  پاـیـــشان ـب
پوزش»  بهدرد آیران- همهچـیزش بـهجز «گوزش و   -گـوسفندِ 
تا کفـشکهایِ کودش  تا  شاخِ زبانبـسته گرفـته   مـیخورد، از 
سُم را میگویـــند  سُمش خـــاصیتدارد. مثالً همـــین غالفِ 
است. ایـنها هـمه از  پادزهر دارد و دوایِ نـقرس و دردِ مفـاصل 
با  هــمان پــوستِ هــندوانه برخــاستهاند. بـیــچاره فــروغْسادات 
 چنـین ذهنـیّتی نشـستهبود و میـوههایِ ناخـواستهای را مـیخورد
 که یکی بهنظرش زیادی ترش ، دیگری زیادی شیرین و سومی
شَهلیده یعــنی خودش-  قولِ  -به   زیادی آبــکی و ـچــهارمی 
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زیادی رسیده بود.
 این ـغیرتِ آـیرانی چـیزِ کوچکی نـیست، اصالت است ، جنابت
ــلوم که مـع است  این  است.  «هویت»  ــیدامن   است ، چهـم

میکند؛ «زن و مردِ آیران از زیرِ بوته بهعمل نیامدهاند». 
شما که  آنآیران همیـــــناست   خـــــودباختگی در فـــــضایِ 
قانونِ دوتا  به  تا چـشمت  اصالت نداشتهبـاشی.   خدایِنکرده 
 آنآیرانی افتاد بخواهی رعایتکنی! ژستبگیری که مثالً «تنها
بدونِ راهنــما منیپیــچی! که بــاشی  هم   اتومبــیل در خیــابان» 
به همجنسـگــــرایان آخر ـمــــیدهی!  ریالِ  تا   ماـلــــیاتت را 
بود از بار  اگر آسانـسوری مخـصوصِ حـملِ   احتراممـیگذاری! 

پله استفادهمیکنی!...
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کاتارسیس

به ـتــاریخ ـنــگاه کـنــید روزبهروز ـتــراژدیهایِ ـبــشر شما   اگر 
رانی میفهـمد که از یک آـی این را   پیچـیده و پیچـیدهتر شدهاند 
 ابتدا در آخرِ خط ایستادهاست. روزی که تاسی و تُنُکیِ میانی
 شروع به گسترش میکند و حاشیههایِ سرسبزِ پیرامونی الغر و
زندگیِ به اوجِ  که  ـیها دیرگاـهـیست   الـغـرتر ـمـیشوند، آیراـن

تراژیک خود رسیدهاند.
حافظهیِ حال ـکـسانی میآـیـند و اـیـشان را ـمـیدزدند و  این   با 
نو، تراژدی از  نو و  دوباره روز از  پاک میکنـند.   ازلـیشان را 
خودش بــرگردد و اسطورهایِ  آغازِ  به  بارِ دیــگر بــاید   آیــرانی 

همهچیز را از اول شروع کند.
ام» ، خویش نامت کارِ  آدمی میبینـــیم «در  ــعد  به ـب این    از 
به مــــبدأ ـــسبت  که رویِ نقطهای ـن ـــتاده و سرگــــشته   تکاـف

مختصات  ایستادهاست.
ـهتوانِ ـعادلِ ده ـب زمانی ـم ـراژیک  از   زندگیِ ـت یک  ـگر   بارِ دـی

ـگویِ  «تقــابلِ انــسان و۴۳منــهایِ  با اـل صفر ،  پس از  ثانیه    
که میگـیرد در بـرابرِ هر تـصمیمی  آغاز مـیشود و   سرنـوشت» 

عظمتِ حوادث به «بازیِ موش در حیطهیِ شیر» میماند. 
دستوپا که ـهـرچه  اسیر»  «روحی   به  ـرانی تقسیمـمـیشود   آـی
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 بزند دامِ خویش را تنگتر و «جسمی کباب» که هرچه بگرید
آتشِ خود را گُرّانتر میکند. 

  حـکایتِ چـنین اـنسانی ـقصهیِ ـبندهای است که از عزراـئیل 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
جانش را در ـــست  که میباـی بود  فرطِ اـعـــجاب  ـــبود،  از   ـن
با چرا  اینـهــمه  که  شگفتی ـمــیکردم   هـنــدوستان بگـــیرم. 
 هندوستان فاصله دارد! وقتی  به هندوستان رفتم دیدم تعجبم
آمده و  در ـکــــــمالِ من  زودتر از  بوده و او   بیدـلــــــیل 

سرخوشیست!
 در این مرحله انسان زندانیِ سرنوشتِ خودش میشود، جوری
 که به ـهیچ تدبیری از آن گـریز ندارد و سرِ سوزنی رخـنه در آن

ممکن نیست.
«اوضاع که  اما آدـمـیزاد ـیـواشیواش میفـهـمد  مرحلهیِ دوم   در 
تازه، خوب، فـرصتهایِ  هوایِ  هم نیـست».  بَدَکی   همچـین 
برخالفِ گــذشته که   باز   آمــوزشهایِ متــفاوت، مــیدانهایِ 
اسبِ اگر کـسی بخـواهد میتـواند  که   ایـنقدر مـیدان مـیدهد 

سرنوشت را باهمهی سرکشی رام کند. 
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شن سختجان  و مـثلِ  کویر  که مـثلِ  رانی احـساس میکـند    آـی
خود را بههــرشکل پــیدا خــواهدکرد، است راهِ   آیرودینامــیک 
تراژدیِ به   دست از  اـمـید مـنـیشویَـد،گروه ـتـشکیل ـمـیدهد و 

«بازی با سرنوشت» خامتهمیدهد.
که هم  بُز  اشتراکِ ـمـساعی ....  ـفورم، پَــنِل،   اســاسنامه، پلـَت
ــیدا خودت  ـپ  ـبــاشی ـمــیگردی چـهــارتا کَـــهْره و ـچــپُش ـمــثلِ 
با ـزغاله را  است و ـب که عــقاب  ـرانی  به آـی رسد  چه   میکــنی، 
تراژدیِ این مرحــله  هوا ـمـیبرد،  در  به   پنجــههایش میـقـاپد و 
اسیرِ سرنـوشت که  است  صنعان»  داستانِ  «شیخِ   زندگیاش  
«سرگروهیِ یا  دخترِ تــرسا»   به  اما منــیداند «عــشق   نیــست 
 صوفیان» کدام یکی را بچسبد.تا وقتی که در آیران بود چنین
تاد، عـشق و وظـیفه هـیچگاه در مقـابلِ هم قد عَـلَم  اـتفاقی منیاـف
شیخِ روزگارِ بدعـهد بالیِ  آنآیران دیر یا زود  اما  در   منیکـردند 
نازل ـخـواهدکرد و  «ـعـشق و وظـیـفه»  را در مـقـابلِ  صنعان را 

هم قرار خواهدداد و فرد باید رنِ  انتخاب  را حتمّل کند:
چرا به  بامنکش را  بَبَییِ  هوپُ رـفـنت و  ـبالِ    دـن
کویرِ سُفرههایِ آبِ زیرزمیـنی را در  یا اخـبارِ   بُردن 

مرکزیِ ایران دنبال کردن. 
گُربهیِ که  بیفــتد  «بازیِ باخــتباخت»  از هــرطرف  این   در 

بیکُنام است  و به هر کدام  که بچسبد موشِ زنده در دام.
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به نوبت  ـاصله گــرفت   صفرِ مُختــصّات ـف خوب از  ـنکه   همـی
که ـیم  این مرحــله کــسی را میبیـن سوم مــیرسد. در   تراژدیِ 
هردو را خوب  کرده و  ـــربانی  پایِ وظیفهاش ـق  عــــشقش 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 ـقصهیِ ـتراژیکِ  آـیرانی بُـعدِ تازهای  میـیابد.
خویش کر- قـهــرمان در عـظــمتِ  شیطان  -گوشِ   زبامن الل 
که است  خران»  طویلهیِ  «آهویی در   شکـکـردهاست. اـنـگار 
بودنِ آهو  خونِ دل و آرامآرام در  هم  ــیخورد و  ــگد ـم  هم ـل

خویش   -بال بهدور-  تردید میکند.
استغفر اهلل ربی و اتوب الیه

سیّد ـمـــصدّق ِ آیـــرانیِ یک  مرحلهیِ چـــهارم و پـــایانی     در 
آرزوهایِ  حتقُّق که در محـــاصرهیِ   آذرگشـــسپی را میبینـــیم 
یافتنی و  قطـعاً مـحال همـچون مـردمانِ جنگـلی در محـاصرهیِ  ـن

آتش ایستاده و به حرارتِ شعلهها خیره شده است. 
برو، باال  شما  با ذاتِ جــهان تــناقض دارد.  عدالت     آرزویِ 
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صوتی ـبکوب،  یا ، سرت را با سرعتِ نور به دیوارِ   ۹۸پایین ـب
که که نخواـهــدشد  برآورده نخواـهــدشد  آرزوهایت   درصدِ 
زرنگ که -اگر  ناست  برایِ اـی هم  درصد   نخواهـدشد. آن دو 

باشی- رفعِکوتی بگیری و بس. 
که تــولدِ به آیــرانی آموختــهبود   کویر پیــشازاین    زندگی در 
با یک ـتـراژدیاست. اـنـسانِ ـخـاصالخاص   نوزاد ـخـواهناخواه 
زندگی ـیل در ارکــسترِ  به همــین دـل ـیا مــیآید.  به دـن  تراژدی 
جزء و هـیچ است و هـیچ کلـمه ، هـیچ   ـمـسئولِ طـبلِ ـبـیعاری 

اِعرابی را جدّی منیگیرد. 
«کامترو» مرحلهی نـهایی    (مخـفّف۱ِتراژدیِ انـسانِ آیـرانی  در 

شادیروــسخُر و متپلکسِ کام برایِ  نام دارد. خــندهرا   حــیه) 
منیکند؛ 

یا دارد به ریشِ خودش میخندد
 یا به کسی  روحیه میدهد. 

مرحلهیِ اول (تقــابلِ تراژدیِ  این هــمان  ـید  شما بگوـی  شاید 
 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 ـکاشته ـمیشود و هـمین اآلن

۱Come through  , Welcome to the club  
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 ـتوسطِ خدا آـفریده شده است از زمین تا آسمان با گـندمی که
 میلیونها بار ـکاشته و کاشته شدهـباشد، فرق دارد. هردو اسیرِ
 سرنوشتاند اما آن اولی خیال میکند در هر مرحله از رشدش
ـــــوسد، جوانهمــــــیزند ،  تازهبــــــهتازه تغیــــــیر میکــــــند. میـپ
 رـیشهمیکند، ساقهیِ سبزش را از دلِ خاک باال میـکشد، باد
که آنقدر خــــودباوری دارد   و خــــورشید را جتربهمیکــــند و 
خویش را میفرـیبد. باهوشترین مخـلوقِ  به کـمکِ او   خـداوند 
به او «گــــندمِ حافظ  ـــشینند و  ـــوصیفش میـن به ـت  شاعران 
که ملیونهـاسال گـذشت، فـرزندانِ  آدمفـریب» میگـوید. بـعد 
آردکردن و اورند. از  که سرِ آن در نـی بازیای نـیست   هـمان آدم 
به کار  به ـتـنورزدن،  فِر ـگـذاشنت و  تویِ  تا  کردن بـگـیر   پَرَک 
نامیهاش را از او میگـیــرند و آن را قوهیِ  که   جایی ـمــیرسد 
 «گلوتن فری» میکـنند و اگر ـبخواهی برایِ نوروز دو مـثقالش
به فـروشگاههایِ  دوّالپهـنایِ  مخـصوص  را بـکاری  نـاچار بـاید 
 بِروی  مگر فُرمِ اصالحشدهای گیربیاوری و اگر گیرنیاوری سبز
 نشده کپکی میزند که بیا و متاشاکن. یک چنین گندمی که
اساطیری بـرخوردار شـدهاست، البـته ازلی و  حافظهی ِ  یک   از 
اسیرِ هردو  فرق میـکـــند. ـگـــیرم  ـــیه  با آن گــــندمِ اوـل  که 
سرنوشتباشند، اما زندگیِ تراژیکشان شبیه به هم نیست. 
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