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پیش گفتار نارش

از  است.  بدهکار  خودش  به  ادبیات«  اجتامعی  »تاریخ  یک  ما  دوران 

دورانی حرف می زنیم که با جهان بعد از زلزله ی فروپاشی اتحاد جامهیر 

که هم چنان  است  این  راست  و  مواجه شده ایم  بلوک رشق  و  شوروی 

مواجه مانده ایم، هرچند طلیعه های گذر از بهت و ابهام آرام آرام پدیدار 

می شوند.

یکی از چیزهایی که زمانه ی بعد از فروپاشی را با جهان پیش از آن متامیز 

می کند، تردید و تشکیکی است که برخالف جهان پیش از آن بنا نبود به 

دنبال یافنت پاسخ و آرمان باشد، تردید و تشکیکی که سمت و سوی اصلی 

با  پسامدرن  بود. کالن روایت ها در جهان  ناامیدی  ترویج و تحکیم  آن 

تردید مواجه شدند نه برای گشودن مسیرهای جدیدی به سمت رستگاری 

جمعی، بلکه برای پذیرفنت این که دیگر هر امیدی به تغییر جهان متام 

شده است. عرص پایان آرمان بود، عرص پایان تاریخ. پرچم های پیروزی 

برافراشته بودند و هیاهو می کردند که  رسمایه و بهره کشی را همه جا 

وضعیت همین است که هست و همین باقی خواهد ماند.
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در ایران نیز این عرص شک و تردید با دوران اصالحات هم زمان شد. گشوده 

شدن راهی از درون وضعیت که کامبیش یک دهه بعد به متامی آشکار شد 

راهی به سوی تغییر یا حتا ترمیم وضعیت نیست، بلکه ماموریت تاریخی 

و طبقاتی آن متدید و تحکیم وضعیت است. در همین دوران بود که انواع 

کارگاه های شعر و داستان آرام آرام شکل گرفتند و به مرور به تولید انبوه 

رسیدند. این کارگاه ها اما تنها مبلغ نوع خاصی از ادبیات و نوع خاصی 

با  که هم ارز  پولی،  و کالس های  پرداختی  نبودند، شهریه ی  از جهان بینی 

می رفت،  پیش  جامعه  در  عمومی  دارایی های  و  امکانات  خصوصی سازی 

نه تنها ادبیات را از دسرتس طبقه ی کارگر و طبقات فرودست خارج و آن 

روندی  در  کارگاه ها،  این  در  شکل گرفته  روابط  بلکه  کرد  »خصوصی«  را 

تدریجی، بر ادبیات استیال یافت و تبدیل به جریان اصلی ادبیات شد.

آموزش  کارگاه های  در  آموزش دیده  شاگردان  از  درهم پیچیده یی  شبکه ی 

شعر و داستان در چند دقیقه، که پیشاپیش اکرثیت آنها از الیه های باالیی 

انتشاراتی  چند  توسط  بودند،  آمده  نوکیسه  بورژوازی  و  متوسط  طبقه ی 

که  نرشیاتی  شدند.  معرفی  توجه  قابل  ادبیات  تنها  عنوان  به  مشخص 

این  برای  بودند  کالس ها  هامن  مرتبطان  یا  شاگردان  آنها  ادبی  مسئوالن 

آثار در قالب نقد رپرتاژآگهی نوشتند. مسئوالن ادبی نرشیات به مشاوران 

رویید  زمین  از  »مستقل«  انواع جوایز  تبدیل شدند.  بزرگ  انتشاراتی های 

که برنده های آنها از پیش معلوم و منتخبان هامن کارگاه ها و آموزشگاه ها 

بودند. مسئوالن ادبی نرشیات که حاال کارمندان انتشاراتی های بزرگ هم 

جوایز  داوران  یا  داشتند  حضور  هم  جوایز  این  داوران  هیات  در  بودند 

دوستانشان بودند که در نرشیاتی می نوشتند که آنها مسئولیت ادبی آن را 

بر عهده داشتند. و بعد کمپین راه انداختند برای دفاع از قانون کپی رایت 

جمع آوری  برای  ساختند  قضا  دستگاه  با  و  انداختند  راه  کمپین  بعد  و 

کتاب فروش های خیابانی.

این که نویسندگان پرولرتی،  با  البته مانند هر روند دیگری مالزم بود  این 
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آنها که خاستگاه طبقاتی شان پرولتاریا بود و قهرمانان ادبیاتشان آدم هایی 

شوند.  رانده  حاشیه  به  بودند  شناخته  خودشان  طبقه ی  در  که  بودند 

انتشاراتی های کوچک یکی پس از دیگری یا ورشکسته شدند یا به لطف 

دستگاه سانسور امتیازشان لغو شد. ذهن های مستقل و شفاف که آدم های 

فقیر و مفلوک دور و برشان را به ادبیات راه می دادند چون در میان همین 

آدم ها زندگی می کردند، چنان زیر فشار و فاقه ی صدای غالب از یک سو و 

وضعیت واقعی زندگی ای که به سمت فالکت رانده می شد از سوی دیگر 

قرار گرفتند که یا هرگز شنیده نشدند یا دست به خود گشودند و در انزوا 

فرو رفتند.

چنین است که دوران ما یک »تاریخ اجتامعی ادبیات« به خودش بدهکار 

است، تاریخ اجتامعی ای که متام این رسخط ها را پی بگیرد و روشن کند 

چه  ادبیات  با  ایران  در  و  جهان  در  نولیربالی  سیاست های  استیالی  عرص 

کرد و ادبیات با آنها چه کرد. فهرست بلندی از نویسندگان و شاعرانی که 

ادبیات  قالب  در  و  کردند  تحکیم  را  مستقر  فرم های معصوم وضعیت  با 

چگونه  کند  آشکار  که  اجتامعی ای  تاریخ  دادند.  خورد جامعت  به  را  آن 

نویسندگان سلحشور پاساژگردی ها، دور دورهای جردن و شهرک غرب و 

یوسف آباد، رستوران های شیک و محله های پولدارنشین پایتخت هر صدای 

دیگری را که می توانست یا می خواست در حاشیه شکل بگیرد در هامن 

حاشیه خفه کردند و کتاب هایشان به چاپ های بیست و چندم و سی و 

چندم و چهل و چندم رسید. باید در این »تاریخ اجتامعی ادبیات« روشن 

کرد چگونه و در چه روندی صدای ادبیات پایتخت، آن هم تنها بخش های 

مشخصی از پایتخت به صدای غالب ادبیات تبدیل شد.

هر برآمد انقالبی اما ادبیات خودش را نیز تولید کرده است. این البته به 

دستور و فرمان نیست. ادبیات سفارشی هست و نیست. ادبیات سفارشی 

نیست چون دولتی، نهادی، حزبی سفارش نوشته شدن آن را به نویسنده 

نداده است و ادبیات سفارشی هست چون برآمد جنبش انقالبی، پیروزی ها 
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و شکست های آن، نوشنت را به نویسنده سفارش می دهد یا به بیان رصیح تر 

را دریافت  این »سفارش«  نویسندگانی  دیکته می کند. روشن است  او  به 

به  باشد.  نخورده  گره  موجود  وضعیت  حفظ  به  آنها  منافع  که  می کنند 

به رغم   ،98 آبان  قیام  و   96 دی ماه  خیزش  به رغم  که  است  دلیل  همین 

شکافی که از بعد از خیزش دی ماه 96 در وضعیت ایجاد شد و عاملیت 

ربوده شده و انکارشده ی فرودستان و طبقه ی کارگر و پرولتاریا را به آنها 

خود  ماجراهای  درگیر  هنوز  »رسشناس«  شعرای  و  نویسندگان  بازگرداند، 

مانده اند، درگیر جوایز و جشنواره ها و کتاب های منتخب.

نویسندگان ادبیات پرولرتی در پرتو دست اندازی ستم مستقر رسمایه دارانه 

به همه جا یا دیده منی شوند یا به بخشی از همین وضعیت تبدیل شده اند. 

مهم نیست که شاعری یا نویسنده ای در سخن از چیز دیگری حرف بزند، 

مهم سازوکاری است که شاعر و نویسنده در آن قرار می گیرد و با آن تغییر 

در  شعر  کارگاه های  برگزارکننده ی  که  شاعری  از  که  است  چنین  می کند. 

اگر  حتا  است  عبث  انتظاری  پرولرتی  انتظار رسودن شعر  باشد  پاسداران 

معده ی  معارص  باشد. رسمایه داری  کرده  حفظ  گذشته  از  را  ژستی  شاعر 

حجیم بلعنده یی دارد که هر چیزی را درون خودش می کشد و از ریخت 

که  است  شده  مستحکم  و  موسع  چنان  معارص  رسمایه داری  می اندازد. 

می تواند »شعر پرولرتی« را هم به تولید انبوه برساند، در جشنواره ی دولتی 

روز جهانی کارگر از آن تقدیر کند و از شعر پرولرتی پول دربیاورد.

اما  نیست  ناممکن  البته  طبقاتی  جایگاه  و  خاستگاه  فرمان  از  رسپیچی 

دولت آبادی  محمود  نویسندگان  این دست  سنخ منای  منونه ی  است.  دشوار 

کار  کوره پزخانه ها  در  و  بود  آمده  روستا  از  وقتی  که  نویسنده ای  است. 

می کرد، تا وقتی جهان او جهان کارگران و مطرودان و فرودستان بود، نه 

تنها داستانی که می نوشت داستان طبقه و مردم خودش بود بلکه خودش 

نیز راسن برای رستگاری همین طبقه مبارزه می کرد و به زندان می رفت 

اما جایگاه طبقاتی اش که تغییر کرد و از خاستگاه طبقاتی اش دور شد آرام 
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اسم فصل یا مقاله

آرام به مهامن ویژه ی رییس جمهور دستگاه سانسور تبدیل شد، به کسی 

است  این  حقیقت  باشند.  قهرمانانش  ظریف  جواد  و  سلیامنی  قاسم  که 

انتخاباتی  کمپین  در  حضور  یا  روحانی  مهامنی  از  دولت آبادی  تغییر  که 

خامتی  محمد  برای  رسگشاده  ستایش نامه ی  نوشنت  و  موسوی  میرحسین 

بعدتر  و  بود  گزل«  من  بخت  »آهوی  در  تغییر  این  طلیعه ی  نشد.  آغاز 

در »روزگار سپری شده ی مردم سالخورده«. آن روزها که هیچ کس باورش 

منی شد محمود دولت آبادی به اینجایی برسد که اکنون رسیده است. و آن 

طلیعه چیزی نبود غیر از این که نویسنده ی رئالیست وطنی رشوع کرد به 

قامر کردن با فرم های بی ربط یا فرم هایی که نتوانست دیگر ربطش را به 

جهانی که در آن زندگی می کرد پیدا کند. دوران مارکزخوانی بود و سلطنت 

رئالیسم جادویی که در آمریکای التین و مارکز از درون توده ها بیرون آمده 

بود و در ایران سال های پایانی دهه ی شصت به معنای اخص کلمه »بازی« 

بود، ژستی پوک و میان تهی در حرست و عرست جهانی شدن.

چنین است که فرم نه چنان که در ادبیات دستوری ژدانفی ترویج می شد 

فرهنگی  هژمونی  در  چنان که  نه  و  است  بی فایده  و  بی معنا  یک رس 

ربطی  در  محتوا  و  فرم  محتوا.  از  جدا  چیزی  شد  تبلیغ  پست مدرنیستی 

دیالکتیکی با هم و با جهان نویسنده، ادبیات را می آفرینند. الاقل روزگار ما، 

همین چند دهه ی اخیر باید به اندازه ی کافی نشان داده باشد نه می توان 

بی توجه به جامعه و پیرامون به بازی های فرمی مشغول شد و نه می توان 

بدون توجه به فرم محتوایی خالقانه آفرید. البته می توان و هر دوی اینها 

ادبیات  دست کم  یا  نیست،  ادبیات  باشد  هرچه  حاصل  اما  است  شدنی 

پرولرتی نیست. همین است که از کارگاه های داستان نویسی با شهریه های 

مفصل نویسنده ی ادبیات پرولرتی بیرون نخواهد آمد مگر زمانی که ادبیات 

پرولرتی چندان بفروش باشد که نویسنده بخواهد روی آن »رسمایه گذاری« 

کند و نارش در مقام کارآفرین ادبی بخواهد از آن پول دربیاورد.

اینک که بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از فروپاشی اتحاد شوروی، نه 
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تنها در ایران، بلکه در رستارس جهان شاهد عاملیت دوباره ی فرودستانیم 

روشن است که »ادبیات پرولرتی« بعد از چند دهه محاق دوباره بازخواهد 

گشت. نشانه های آن را دیده ایم، می بینیم و از این بیشرت خواهیم دید.

نویسنده ای است.  بوده، چنین  بلگول  ادی  نام واقعی اش  لویی، که  ادوار 

طبقاتی  جایگاه  به  که  فرانسه  تحقیرشده ی  و  فقیر  از شامل  نویسنده ای 

رویکردی  البته  طبقاتی  جایگاه  این  به  او  رویکرد  است.  وفادار  خودش 

هویتی نیست. در رمان های او فقر و فالکت تقدیس منی شود. او با متام 

اما  این فقر  از  ادوار لویی  تنفر  این فقر و فالکت متنفر است.  از  وجود 

فقرا  بورژوازی  تقدیرشده ی  نویسندگان  برخالف  او  نیست.  فقرا  از  تنفر 

را به متسخر منی گیرد یا برای آنها دل منی سوزاند. او دقیق و روشن نشان 

با سلسله ی  را  افراد  فقیر  اجتامعی  در  زندگی  و  فقر  که چگونه  می دهد 

پایان ناپذیری از انتخاب های ناگزیر روبه رو می کند و چگونه این انتخاب ها 

می شوند.  بازگشت ناپذیر  و  جربان نشدنی  پی آمدهای  و  نتایج  به  منجر 

نویسنده این حذف شده گی را یک بار به عنوان فرزند خانواده ای از طبقه ی 

کارگِر بیکار شده تجربه کرده است و یک بار به عنوان همجنسگرایی که 

در طبقه، زادگاه و خانواده ی خودش هم به حاشیه رانده شده است. او از 

این حذف شده گی اما به جای ادبیات هویت، ادبیات رهایی بخش می سازد. 

به  مستقر  نظم  سوی  از  ستم  تحت  هویت های  منی خواهد  که  ادبیاتی 

رسمیت شناخته شده و به رسمایه ی منادینی برای »قربانی بودن« تبدیل 

شوند بلکه می خواهد با نشان دادن گند و نکبت ستم بر هویت های تحت 

ستم از آنها فراتر رود.

»شامل فرانسه«، برای ادوار لویی شاملی ترین نقاط جغرافیای واقعی فرانسه 

کارخانه های  و  ذغال سنگ  متعدد  معادن  وجود  دلیل  به  که  آنجا  است. 

الیاف، سابق بر این منطقه ای کارگری محسوب می شد و در چند دهه ی 

گذشته، با تهاجم سیاست های نولیربالی و تعطیلی معادن و کارخانه جات 

انبوهی از کارگران بیکارشده را در خود جای داده است. چیزی که البته 
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هرگز در این دهه ها تغییر نکرد این بود که »شامل« در فرانسه همواره 

فقیرترین منطقه ی کشور بوده و برای همین است که برای فرانسوی های 

پولدار چنین »شامل«ی وجود ندارد مگر برای تحقیر و متسخر کسانی که 

از این »شامل« نادیده انگاشته شده می آیند: »دهاتی«ها، »شهرستانی«ها. 

برای فرانسوی های پولدار، برای آنها که در پرتو خصوصی سازی های وسیع و 

اصالحات نولیربالی قانون کار و قانون بازنشستگی در طول هفته در شهرهای 

بزرگ و شیک فرانسه مشغول چاپیدن و غارتند و آخر هفته به ویالهای 

بزرگشان در جنوب فرانسه می روند، شاملی ترین فرانسه ی موجود مناطق 

البته گفنت  خوش آب و هوای نرماندی و نیز شهر »زیبا«ی پاریس است. 

ندارد که پاریس اختصاصی خودشان. پاریسی که حومه ها و حاشیه نشین ها 

و بانلیوها از آن کرس شده باشد، خیابان خواب ها و بی خامنان ها را کسی 

نبیند و شب های آن هم چنان چراغانی و نورانی مباند.

از چنین فرانسه ای می نویسد. او گفته  ادوار لویی در چنین فرانسه ای و 

است: »در طبقه ی  دوران کودکی ام، هیچ ابزاری برای بیان عمومی و سیاسی 

خود وجود نداشت. هیچ کس به ما عالقه ای نشان منی داد و هیچ کس واقعن 

استفاده ی  از آن  این که بخواهد  عالقه ای به طبقه ی فرودست ندارد مگر 

را  جمله  این  مادرم  ادبیات.  نه  تلویزیون،  نه  روزنامه ها،  نه  کند؛  ابزاری 

چگونه  نیستیم.«  جالب  هیچ کس  برای  بدبخت ها  »ما  می گفت:  همیشه 

در  را  مدرسه  می بایست  که  فرودست  طبقه ی  از  زنی  مادرم،  مثل  کسی 

محروم  کوچک  روستای  در  را  زندگی اش  متام  و  کند  رها  سالگی  شانزده 

و دورافتاده]ای[ در شامل بگذراند، می توانست در فضای عمومی سخن 
بگوید؟«1

رابطه ی جایی که ادوار لویی از آن آمده با ادبیات روشن است. لویی در 

1. نقل قول ها از ادوار لویی مربوط است به گفت وگوی او با لیرباسیون بعد از انتشار کتاب »چه کسی پدرم 
را کشت« که ترجمه ی بابک بهرامی از آن با عنوان »رشمساری نوشنت« در رادیو زمانه منترش شده است. آنچه 
میان ]..[ قرار گرفته تصحیح های رضوری ترجمه ی منترششده است که توسط ما در منجنیق انجام گرفته. این 

گفت وگو را می توانید در اینجا ببینید.   

https://bit.ly/32utyw2
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توصیف این ارتباط می گوید: »در کودکی من هیچ کس مطالعه منی کرد، اما 

می دانستیم که ادبیات به ما عالقه ای ندارد. ادبیات گاهی از کارگران سخن 

می گفت، کمی، اما از لومپن پرولتاریا )حاشیه نشین ها( هرگز. خانواده ی من 

کارگران را به چشم افراد دارای امتیاز ویژه می نگریست، زیرا کارگران هر 

ماه حقوق داشتند و ما با کمک های اجتامعی زندگی می کردیم... وقتی من 

رشوع به نوشنت کردم، در موقعیت خشم از ادبیات قرار داشتم. کتاب ها را 

می خواندم و می فهمیدم که فقر یا خشونتی که من در کودکی با آن آشنا 

شدم در هیچ کدام ظاهر نشده اند. یا کسی مثل پدرم یا مادرم در هیچ کدام 

از کتاب ها نبودند. به همین دلیل است که می نویسم، برای این که انتقام 

از ادبیات به مثابه چیزی که  از ادبیات بگیرم. بورژوازی همیشه  خود را 

نجات می دهد یا »]سبب گشایش روح می شود[« سخن می گوید، اما در 

اغلب موارد، ادبیات شیوه ای است برای حذف کردن یا تحقیر کردن کسانی 

که تحت سلطه درآمده اند.«

وضعیت  خالف  بر  اما  است،  رشمگین کننده  ادبیاتی  لویی  ادوار  ادبیات 

مستقر نه برای رشمگین کردن فقرا و فرودستان، بلکه برای رشمگین کردن 

آنانی که چنان بی رشم بوده اند که این حجم از ستم و بهره کشی حتا اندکی 

خاطر مبارکشان را مکدر نکرده است. او اعتقاد دارد: »رشم می تواند ]چیز 

رشم  بدون  که  هستند  کسانی  می ترساند،  مرا  آنچه  باشد.  خوبی[  خیلی 

همجنسگرایانی  می میرند،  مدیرتانه  در  که  هستند  مهاجرانی  می نویسند. 

تجاوز  آنها  به  در خیابان  که  تراجنس هایی  در چچن کشته می شوند،  که 

سوی  از  که  سیاهانی  منی دهد،  انجام  آنان  برای  کاری  فرانسه  و  می شود 

از  یکی  در  که  )آفریقایی تباری  ترائوره  آداما  مثل  می شوند  کشته  پلیس 

اداره های پلیس حومه ی پاریس ]...[ کشته شد( و همزمان کسانی هستند 

که به نوشنت درباره ی مشکالت کوچک زندگی  ]بورژوایی شان[، مالل شان، 

طالق های کوچک شان، و ماجراهای ]بورژوایی[ خود ادامه می دهند و این 

کار را بدون هیچ رشمی انجام می دهند. من هرگز این را نخواهم فهمید.«
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برای او روشن است که با ادبیات، از طریق ادبیات و به میانجی ادبیات 

به اردوگاهی تعلق یافته که در برابر نظم حاکم صف بسته است. چنین 

است که در سیامی جلیقه زردهای شورشی فرانسه سیامی طبقه ی خودش 

بالفاصله  دیدم،  را  جلیقه زردها  اولین بار  برای  »وقتی  بازمی شناسد:  را 

چهره های معرتضان به نظرم آشنا آمد. کسانی که می گویند منی توانم اجاره ی 

گرم  غذای  وعده  یک  روز  هر  منی توانم  می گویند  یا  بپردازم  را  ماهانه ام 

بخورم. می گویند ۲۰ روز که از ماه می گذرد، برای هزینه ی باقی مانده ی ماه 

دیگر چیزی در بساطم منانده است.«1 او بعد از راهپیامیی شال قرمزها به 

طرفداری از ارزش های »جمهوری« فرانسه و علیه جلیقه زردها گفته بود: 

نژادپرستی  این نیست که در حرکت اعرتاضی جلیقه زردها  »بحث بر رس 

را  گرایش هایی  چنین  که  است  بدیهی  دارد.  وجود  یا همجنس گراهراسی 

می توان در جلیقه زردها رساغ گرفت. اما چرا هر موقع که بحث اعرتاضات 

طبقه ی کارگر مطرح می شود، عده ای این موضوعات را برجسته می کنند؟ 

]چون[ می خواهند با این ترفند صدای معرتضان را خاموش کنند. ]چون[ 

که  می افتد  اتفاقی  چه  اینکه  شود،  مطرح  اصلی  چالش  آن  نیستند  مایل 

برخی از انسان ها به راسیسم یا به همجنسگراهراسی گرایش پیدا می کنند.«

صدای ادوار لویی اگر هنوز از ایران به گوش ما منی رسد اما گفته های او 

البته گویای نکات  این نکته خود  برای ما به شدت آشنا و معارص است. 

هم زمان  طور  به  مشهورشده ای  اثر  هر  که  دورانی  در  که  است  بسیاری 

توسط چند مرتجم و نارش به »بازار« می آید، ادبیات پرولرتی ادوار لویی 

تاکنون نادیده گرفته شده است. از این که بگذریم اما باید انتظار ظهور 

ادوار لویی را در ایران کشید. برای ما انتشار این کتاب، که توسط مرتجم 

در اختیارمان قرار گرفته، به معنای استقبال از و انتظاری توامان است برای 

ظهور ادوار لویی، طبعن نه در خیابان های مرفه پایتخت بلکه در حاشیه ها 

1. نقل قول های ادوار لویی در ارتباط با جنبش جلیقه زردها از مطلبی با عنوان »جلیقه زردها و احیای ادبیات 
این آدرس بخوانید.  کارگری در فرانسه« منترششده در رادیو زمانه گرفته شده است. منت را می توانید در 

  

https://bit.ly/3jjlmp1
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و شهرستان ها و خیابان های جنوب شهر. در بهبهان و کنگاور و قهدریجان، 

در  نورآباد،  و  ابهر  و  خمینی شهر  در  ایذه،  و  تاکستان  و  کهریزسنگ  در 

الیگودرز و شهریار و ماهشهر، در کازرون و جهرم و شادگان، در بوکان و 

ورامین و شهرضا، در متام آن شهرهای فراموش شده و ازیادرفته ای که برای 

ایران حکم »شامل فرانسه« را دارد؛ به هامن اندازه انکار شده و به هامن 

اندازه تحقیر شده. گفتار طبقه متوسطی ای که به ویژه از دوران اصالحات 

چندین  برای  شد  تبدیل  ایران  جامعه ی  در  هژمونیک  و  مسلط  گفتار  به 

سال فرودستان و حاشیه نشینان را به عنوان پایگاه رای »محافظه کاران« و 

»اصولگرایان«، به عنوان مردمانی عقب مانده که دغدغه ی آزادی ندارند یا 

آن را به نان می فروشند تحقیر کرد و برچسب زد. در خیزش دی ماه و قیام 

آبان اما همین فرودستان با خشم به خیابان آمدند و در حالی که طبقه ی 

متوسطی که الیه های پایینی آن در دوران اعتدال روز به روز فقیرتر می شد 

و با شکست افق سیاسی اصالح طلبانه اش در مغاک ناامیدی فرو می رفت 

وصل  حاکم  دستگاه  نظام مند  غارت  به  را  خودش  آن  باالیی  الیه های  و 

و  بازگشت  سیاست  به  رهایی بخش  سوژه ی  گشود.  دیگری  راه  می کرد، 

اکنون می دانیم که در هر صورت به ادبیات نیز باز خواهد گشت. این را 

در فرانسه و »چه کسی پدرم را کشت« دیده ایم و چشم انتظار دیدن آن از 

ایران خواهیم بود.

مجموعه ی منجنیق
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اگر این منت، متنی برای تئاتر بود، می باید این طور رشوع می شد: یک پدر و 

یک پرس در فضایی وسیع و خالی به فاصله ی چندمرتی از هم ایستاده اند. 

این فضا می تواند یک مزرعه ی گندم باشد، یک کارخانه ی خالی و مرتوکه، 

زمین کف پوش شده ی سالن ورزش یک مدرسه. شاید دارد برف می آید. شاید 

برف به آرامی روی آن دو را بپوشاند، تا جایی که از نظرها ناپدید شوند. 

پدر و پرس تقرینب هرگز به هم نگاه منی کنند. پرس تنها کسی است که حرف 

می زند. در ابتدا از روی یک برگ کاغذ یا صفحه ی منایش می خواند. سعی 

دارد پدرش را خطاب قرار دهد، ولی منی دانیم چرا پدر انگار منی شنود. با 

این که نزدیک به هم ایستاده اند، دست هیچ کدامشان به دیگری منی رسد. 

بعضی مواقع همدیگر را ملس می کنند، با هم متاس بدنی دارند، ولی حتی 

در این لحظات نیز از هم جدا هستند. این واقعیت که پرس سخن می گوید، 

و فقط اوست که سخن می گوید، اعامل خشونت به هر دوی آن هاست: 

امکان حرف زدن از پدر سلب شده، در عین حال پرس خواهان پاسخی است 

که هرگز دریافت منی کند.
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یک

نژادپرستی  واژه ی  پرسیدند  آمریکایی  روشنفکر  گیلمور،1  روت  از  وقتی 

برایش چه معنایی دارد، پاسخ داد نژادپرستی یعنی قرار گرفنت بخشی از 

مردم در معرض مرگی زودهنگام.

همین تعریف در ارتباط با سلطه ی مردانه، نفرت از همجنس گرایی یا افراد 

ترنس، سلطه ی طبقاتی و متامی انواع رسکوب اجتامعی و سیاسی مصداق 

تعداد  بر  زنده  افراد  تعدادی  حکمرانی  مثابه ی  به  سیاست  به  اگر  دارد. 

دیگری افراد زنده بنگریم، و همین طور به مثابه ی موجودیت افراد درون 

اجتامعاتی که انتخاب خودشان نبوده، در این صورت سیاست کسانی که 

زندگی شان مورد حامیت، محافظت و تشویق قرار گرفته را از کسانی جدا 

می کند که در معرض مرگ قرار دارند، در معرض آزار و اذیت، در معرض 

قتل.

1. Ruth Gilmore
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ماه گذشته، برای دیدنت به شهر شاملی کوچکی آمدم که حاال آنجا زندگی 

می کنی. شهر خاکسرتی و زشتی است. با دریا تنها چند کیلومرت فاصله دارد، 

ولی تو هرگز به دریا منی روی. ماه ها بود که تو را ندیده بودم- مدت زمان 

زیادی بود. وقتی در را باز کردی، اول تو را نشناختم.

به تو نگاه کردم و سعی کردم در صورتت رد سال هایی را ببینم که دور 

بودم.

بعدتر، زنی که با او زندگی می کنی، توضیح داد که تقرینب دیگر توان راه 

رفنت نداری. این را هم گفت که موقع خوابیدن به دستگاه تنفس احتیاج 

داری وگرنه قلبت از کار می ایستد. قلبت بدون کمک، بدون کمک دستگاه 

منی زند. منی خواهد که بزند. وقتی برای توالت رفنت، از جایت بلند شدی و 

بعد دوباره برگشتی، دیدم که رصف ده مرت راه رفنت، تو را از نفس می اندازد. 

با چشم های خودم دیدم که باید بنشینی و نفس تازه کنی. معذرت خواهی 

کردی. این معذرت خواهی هایت هم چیز جدیدی است، باید به آن عادت 

رنج می بری، که هر  باال  دیابت حاد و کلسرتول  نوعی  از  که  کنم. گفتی 

را  چیزها  این  داشتی  وقتی  شوی.  قلبی  ایست  دچار  است  ممکن  لحظه 

می گفتی، نفست به شامره افتاد. قفسه ی سینه ات جوری از هوا خالی شد 

که انگار سوراخ شده باشد. حتی حرف زدنت نیازمند تالشی جانفرسا بود. 

دیدم که با بدنت مبارزه می کردی، ولی خودم را به ندیدن زدم. هفته ی 

قبلش، به خاطر چیزی که دکرتها آن را فتق برشی می نامند، عمل جراحی 

داشتی. این اصطالح را منی شناختم. بدنت برای خودش خیلی سنگین شده، 

شکمت به سمت زمین کش می آید، بیش از حد، آنقدر بد که از درون پاره 

شده. شکمت به واسطه ی وزن خودش، سنگینی خودش پاره شده.

الکل  نوشیدن  اجازه ی  است.  خطرناک  بسیار  برایت  دیگر  کردن  رانندگی 

نداری. دوش گرفنت یا رس کار رفنت برایت ریسک بسیار زیادی دارد. تازه 
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پنجاه سالگی را رد کرده ای. تو به آن دسته از انسان هایی تعلق داری که 

سیاست به مرگ زودهنگام محکومشان کرده است.

از  بعد از ظهرها، دیر  تو گذراندم.  آرزوی غیاب  با  را  متام دوران کودکی ام 

مدرسه برمی گشتم، حدود ساعت پنج. می دانستم که وقتی به خانه برسم 

و ماشین تو جلوی در پارک نشده باشد، به این معنی است که یا در کافه 

هستی یا خانه ی برادرت و دیر برمی گردی، شاید بعد از تاریک شدن هوا. 

اگر ماشینت را در پیاده روی جلوی خانه منی دیدم، می دانستم که غذا را 

باال خواهد  بی تفاوتی شانه  با  مادر  یا زود،  دیر  تو خواهیم خورد.  بدون 

انداخت و شام ما را خواهد داد، و من تو را تا صبح فردا نخواهم دید. هر 

روز، وقتی به خیابانی که خانه ی ما آنجا بود، نزدیک می شدم، به ماشین 

تو فکر می کردم و در دمل دعا می خواندم: خدا کند ماشین آنجا نباشد، خدا 

کند آنجا نباشد، خدا کند آنجا نباشد.

این که تو را بشناسم، کاملن اتفاقی بود. یا شاید هم به واسطه ی دیگران 

شناختمت. چندوقت پیش، از مادرم پرسیدم چطور با هم آشنا شدید، و چرا 

او عاشق تو شد. مادرم گفت: »عطر. به خودش عطر می زد، می دونی که 

اون وقتا مثل حاال نبود، مردا هیچ وقت عطر منی زدن، ولی پدرت چرا. اون با 

بقیه فرق داشت. خیلی بوی خوبی می داد.«

افتاد، تازه از شوهر اومل جدا  ادامه داد: »اون بود که دنبال من راه  بعد 

شده بودم، باالخره تونسته بودم از دستش خالص شم، و اونجوری، بدون 

مرد، خوشحال تر بودم. زنا همیشه بدون مرد خوشحال ترن. ولی پدرت ول 

نکرد. همه ش رس و کله اش با گل یا شکالت پیدا می شد. دیگه آخرش منم وا 

دادم، همین، وا دادم.«
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2002. آن روز مادرم در حالی غافلگیرم کرد که داشتم برای خودم در اتاقم 

می رقصیدم. تالش کرده بودم تا حد ممکن حرکاتم بی صدا باشد، تالش کرده 

بودم هیچ رس و صدایی نکنم، با صدای بلند نفس نکشم. صدای موسیقی 

هم بلند نبود، ولی او از آن طرف دیوار چیزی شنیده و آمده بود که ببیند 

در اتاق چه خرب است. من از جا پریدم، از نفس افتاده بودم و قلبم در 

گلویم بود، ریه هایم در گلویم بود. به طرف او برگشتم و منتظر ماندم- با  

قلبی در گلو، ریه هایی در گلو. انتظار داشتم رسزنشم کند، یا مسخره ام کند، 

ولی او با لبخند گفت که موقع رقصیدن، بیش از هر زمان دیگری شبیه تو 

بودم. پرسیدم: »بابا قبلن می رقصید؟« با شنیدن این که بدن تو کاری به این 

اندازه رها، این اندازه زیبا، و این اندازه در تناقض با وسواس بیامرگونه ی 

تو نسبت به مردانگی کرده، یک باره متوجه شدم که تو احتاملن زمانی آدم 

داد. »پدرت همیشه  تکان  نشان تصدیق، رس  به  مادرم  بوده ای.  متفاوتی 

نیگاش می کردن.  و وقتی می رقصید، همه  که می رفت.  می رقصید. هرجا 

تا حیاط، جایی که  را  افتخار می کردم!« متام خانه  به داشنت چنین مردی 

بدانم  می خواستم  دویدم.  می کردی،  خرد  هیزم  زمستان  برای  داشتی  تو 

واقعیت دارد یا نه. به دنبال مدرکی برای اثباتش بودم. به تو گفتم که مادر 

چه گفته. تو نگاهت را از من دزدیدی و با صدایی آرام و یکنواخت گفتی: 

باور کنی. ولی رسخ شده  نیست هر چرندی که مادرت می گه رو  »قرار 

بودی. می دانستم که دروغ می گویی.«

***

به  شام  برای  شام  همه ی  چون  بودم،  تنها  خانه  در  که  غروب  روز  یک 

خانه ی دوستان رفته بودید و من منی خواستم با شام بیایم- خاطره ی بوی 

خاکسرتی که از بخاری هیزمی در متام خانه پخش می شد و درخشش گرم 
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که  قدیمی خانوادگی  آلبوم  در یک  یاد می آورم-  به  را  آن  نارنجی رنگ  و 

مثل  آنها  در  که  کردم  پیدا  تو  از  عکس  چند  بود،  کپک زده  و  کرم خورده 

از وقتی  لباس زنانه پوشیده بودی.  زنان تشویق کننده ی تیم های ورزشی، 

می گرفتی.  استهزاء  به  را  مردها  در  زنانه گی  از  نشانی  هر  می آید،  یادم 

شنیده بودم که می گفتی یک مرد هرگز نباید مثل زن ها رفتار کند. در آن 

عکس ها حدودن سی ساله به نظر می رسیدی. من حتمن آن موقع به دنیا 

آمده بودم. متام شب را در آن عکس ها غور کردم- بدنت، بدنت در دامن، 

کاله گیسی که روی رست بود، رژلب دور دهانت، پستان های مصنوعی زیر 

از  بیش  بودی. چیزی که  پر کرده  پنبه  با  را  تی رشتت. البد توی سینه بند 

همه شگفت زده ام می کرد، این بود که خوشحال به نظر می رسیدی. لبخند 

می زدی. یکی از عکس ها را دزدیدم و چندبار در هفته، از کشویی که در 

رازش  از  بیرون می آوردمش و سعی می کردم رس  بودم،  پنهانش کرده  آن 

دربیاورم. هرگز به تو در این مورد چیزی نگفتم.

یک روز، در دفرتچه یادداشتی درباره ی تو نوشتم: »نوشنت داستان زندگی او 

به معنای نوشنت داستان غیاب من است.«

یک بار دیگر، وقتی داشتی از تلویزیون پخش زنده ی یک اپرا را می دیدی، 

غافلگیرت کردم. قبلن هرگز این کار را جلوی من نکرده بودی. وقتی صدای 

زن خواننده ی  سوپرانو اوج گرفت، دیدم که چشامنت می درخشند.

بیش از هر چیز دیگری، این موضوع غیرقابل درک است که حتی کسانی که 

منی توانند خود را وادار به محرتم شمردن هنجارها و قواعد تحمیل شده از 

سوی جهان کنند، کامکان بر احرتام گذاشنت به این هنجارها و قواعد ارصار 

می کنند، مثل تو، وقتی می گفتی که مرد هیچ وقت نباید گریه کند.

آیا این تناقض تو را رنج می داد؟ تویی که همیشه می گفتی مرد هرگز نباید 

گریه کند، از گریه کردن خجالت می کشیدی؟
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می خواستم بگویم: »من هم گریه می کنم، زیاد و اغلب اوقات.«

2001. یک غروب زمستانی دیگر. تو کلی آدم، تعداد زیادی از دوستانت، 

را برای شام دعوت کرده بودی. معمولن چنین کاری منی کردی، و من فکر 

کرده بودم که برای تو و بقیه ی آدم بزرگ ها یک شو اجرا کنم. از همه ی 

دعوت  از خودم-  غیر  دیگر  پرسبچه ی  سه  بودند-  میز  که رس  بچه هایی 

کردم که به اتاقم بیایند تا بتوانیم مترین کنیم و آماده شویم. تصمیم گرفته 

بودم به تقلید از گروه موسیقی پاپی به نام آکوا1 )که مدت هاست فراموش 

شده(، اجرای کوچکی داشته باشیم. بیش از یک ساعت روی طراحی رقص، 

روی قدم ها، حرکات و ژست ها کار کردم. به هر کدام شان گفتم چه کار 

باید بکنند. من خواننده ی اصلی بودم که اسمش لِینه۲ بود. بقیه ی پرسها 

پشتم می خواندند، نوازنده بودند و گیتارهای نامرئی می نواختند. به طرف 

اتاق غذاخوری راه افتادم. بقیه پشت رسم می آمدند. اشاره ای کردم و منایش 

رشوع شد، ولی به محض رشوع منایش تو رویت را برگرداندی. منی فهمیدم 

چرا. همه ی آدم بزرگ ها به غیر از تو داشتند ما را متاشا می کردند. بلندتر 

خواندم. با حرارت بیشرتی رقصیدم که تو را متوجه خودم کنم، ولی تو نگاه 

منی کردی. گفتم: »ببین، بابا، ببین.« داشتم دست و پا می زدم، ولی تو نگاه 

منی کردی.

وقتی رانندگی می کردی، همیشه می گفتم: »مثل فرمول یک رانندگی کن!« 

و تو پایت را روی پدال گاز فشار می دادی، با رسعت صد و پنجاه کیلومرت در 

ساعت در جاده های شهر کوچامن می راندی. این کار مادرم را می ترساند. 

جیغ می کشید، می گفت که تو دیوانه ای- و تو از آینه ی جلوی ماشین مرا 

نگاه می کردی و لبخند می زدی.

1. Aqua

2. Lene
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***

پدرت در یک  متولد شده ای.  فرزند  یا هشت  با هفت  در خانواده ای  تو 

که  بود  چیزی  آن  همه ی  فقر  منی کرد.  کار  مادرت  می کرد.  کار  کارخانه 

می شناختند. بیش از این تقرینب چیز دیگری برای گفنت از دوران کودکی 

تو ندارم.

اغلب  که  است  داستانی  این  کرد.  ترکتان  پدرت  بودی،  پنج ساله  وقتی 

به  شب  و  شد  کارخانه  راهی  کار  برای  صبح  روز  یک  می کنم.  تعریفش 

مانده  او  منتظر  که  گفته  برایم  من،  مادربزرگ  مادرت،  بازنگشت.  خانه 

بوده. در هر حال، کاری جز این نکرده بود. متام طول بخش اول زندگی اش 

را این طور گذرانده، با انتظار برای او. »براش شام درست می کردم، طبق 

معمول منتظرش می موندیم، ولی اون هیچ وقت برنگشت.« پدرت خیلی 

الکل می خورد. و بعضی شب ها به خاطر مرصف زیاد الکل، مادرت را کتک 

می زد. ظرف ها، اشیای کوچک، بعضی وقت ها حتی صندلی ها را می قاپید 

و به سمت او پرت می کرد. بعد با مشت به جانش می افتاد. منی دانم آیا 

مادرت از درد فریاد می کشید یا در سکوت درد را تحمل می کرد. تو بی آنکه 

کاری از دستت بر بیاید، متاشا می کردی، بی قدرت، گرفتار آمده در بدن یک 

کودک.

این هم از آن چیزهایی است که پیش از این گفته ام- ولی از آنجایی که 

نباید  آیا  بشنود،  تو چیزی  به  شبیه  آدم هایی  زندگی  از  کسی منی خواهد 
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نباید خودم  از زندگی تو حرف می زنم، خودم را تکرار بکنم؟  وقتی دارم 

این که  برای  کنند؟  گوش  ما  به  بخواهند  آنها  که  جایی  تا  بکنم  تکرار  را 

وادارشان کنم به ما گوش کنند؟ آیا نباید از درد فریاد بزنم؟

می نویسم،  که  چیزی  چون  ندارم،  ترسی  کنم،  تکرار  را  خودم  این که  از 

چیزی که می گویم، نه پاسخگوی معیارهای ادبی، که پاسخگوی معیارهای 

رضورت و اضطرار ا ست، پاسخگوی معیارهای حریق.

پیش از این گفته ام: وقتی پدرت مرد، تو می خواستی این خرب، خرب مردنش، 

را جشن بگیری. هرگز فراموش نکرده بودی که با مادرت چه کرده. خواهرت 

تو  از  و  بود  آمده  دهد.  آشتی  هم  با  را  شام  بود  کرده  تالش  چندین بار 

او را بخشیده بود. ولی  خواسته بود که گذشته را فراموش کنی. خودش 

هربار که به دیدنت می آمد، تو حواست را به چیزی می دادی که داشتی 

در تلویزیون می دیدی و طوری رفتار می کردی که انگار منی دانی خواهرت 

آنجاست. روزی که فهمیدی پدرت مرده، همه ی خانواده بر حسب اتفاق 

در آشپزخانه بودند. هامن روز یا هفته، تولد چهل سالگی ات بود. دوباره 

بلند،  اندازه ی کافی  به  با صدایی  تو  تلویزیون متاشا می کردیم، و  داشتیم 

که جشن  بخرم  بطری مرشوب  یه  »میرم  گفتی:  بشنوند،  که همه  جوری 

بگیریم.« حاال که دوباره به آن فکر می کنم، به نظرم تو این جمله را خیلی 

جمله ای  مصنوعی،  چیزی  بود،  لحنت  در  عادی ای  غیر  چیز  گفتی،  بلند 

مصنوعی که انگار ماه ها مترینش کرده بودی. سوار ماشین شدی که بروی 

و از مغازه ی روستا یک بطری پاستیس1 بخری. متام شب را جشن گرفتی، 

خندیدی، آواز خواندی.

وسواسی  با  همیشه  می کرد،  شام خشونت  به  پدرت  چون  است،  عجیب 

1. نوعی مرشوب فرانسوی با طعم رازیانه.
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بچه ی  هرگز  که  کرد،  نخواهی  خشونت  هرگز  تو  که  می گفتی  بیامرگونه 

تا وقتی که زنده ام، رو  خودت را نخواهی زد. می گفتی: »من هیچ وقت، 

بچه هام دست بلند منی کنم.« خشونت به چیزی جز خشونت منجر نخواهد 

شد. این جمله را در طول این سال ها مدام تکرار کرده ام، که خشونت سبب 

خشونت می شود. ولی اشتباه می کردم. خشونت ما را از خشونت نجات 

داده بود.

پدرت تنها کسی نبود که مشکل الکل داشت. الکل حتی پیش از تولدت، 

اطراف مان مدام  الکل در  به  بود. ماجراهای مربوط  تو  از زندگی  بخشی 

مرگ  به  منجر  سقوط  ماشین،  تصادف  می شدند:  ردیف  هم  رس  پشت 

روی زمین یخ زده بعد از رصف شام همراه الکل زیاد، خشونت خانگی که 

نوشیدن  دیگر.  داستان های  بسیاری  و  بود،  پاستیس  و  آن رشاب  رسمنشا 

الکل نسیان به همراه می آورد. جهان در این باره مسئول بود، ولی چطور 

می شود جهان را مقرص دانست، هامن جهانی که به انسان های اطراف ما 

زندگی ای را تحمیل کرده که در آن هیچ انتخابی جز تالش برای فراموشی 

ندارند- فراموشی با الکل، به واسطه ی الکل.

این طور بود که فراموش کن یا مبیر، یا فراموش کن و مبیر، فراموش کن یا 

مبیر، یا فراموش کن و از خشم فراموش کردن مبیر.

شبی که با بقیه ی بچه ها برایت شو اجرا کردم، عزمم را جزم کرده بودم، 

قصد متوقف کردنش را نداشتم. می خواستم تو به من نگاه کنی، رشم آرام 

آرام در متام اتاق گسرتده شد و من کامکان التامس می کردم: »ببین، بابا، 

ببین.«

1998. کریسمس است. تا جایی که بتوانم این تصویر را بازسازی می کنم، 
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ولی واقعیت مثل رویاست: هرچه سخت تر تالش می کنم به چنگش بیاورم، 

بیشرت از دستم لیز می خورد و در می رود. متام خانواده رس میز نشسته اند. 

زیادی  خیلی  چیزهای  کریسمس  شام  برای  تو  می خورم:  غذا  خیلی  من 

خریده  بودی. همیشه از این که به خاطر کم پولی متفاوت باشی، وحشت 

داشتی. همیشه می گفتی: »منی فهمم چرا باید با بقیه فرق داشته باشیم.« 

و به همین دلیل می خواستی روی میزمان پر از چیزهایی باشد که تصور 

می کردی بقیه ی مردم برای کریسمس می خورند -جگر چرب غاز، صدف، 

رولت مخصوص کریسمس- این طور بود که به شکل متناقضی هرچه فقیرتر 

بودیم، از ترس این که نکند شبیه بقیه نباشیم، برای کریسمس پول بیشرتی 

خرج می کردیم.

حرف  تو  نه.  تو  با  اما  می زنم،  حرف  برادرهایم  و  خواهر  و  مادر  با  من 

منی زنی. می گویی که از جشن متنفری. وقتی ماه دسامرب می رسد، می گویی 

ای کاش جشن همین حاال متام شده بود و آن را پشت رس گذاشته بودیم، 

خودت  به  تا  متنفری  شادی  از  می کنی  وامنود  تو  که  می کنم  فکر  من  و 

بقبوالنی که اگر زندگی ات غمگین به نظر می آید، دست کم انتخاب خودت 

تسلط  خودت  بودن  ناشاد  روی  که  کنی  وامنود  می خواستی  انگار  بوده. 

داری. انگار می خواستی این احساس را به دیگران بدهی که اگر زندگی ات 

با  و خوشی،  لذت  از  انزجار  با  خواسته ای،  این طور  بوده، خودت  سخت 

بیزاری از رسور و شادی.

فکر می کنم تو از اذعان به شکست رس باز می زنی.

پنهان می کردی.  هر سال کریسمس، کادوها را توی صندوق عقب ماشین 

صرب می کردی تا من به رختخواب بروم، بعد آنها را به خانه می آوردی و 

زیر درخت می گذاشتی تا روز بعد، وقتی از خواب بیدار می شوم، پیدایشان 

کنم.

ولی آن شب -تقرینب نیمه های شب بود، هنوز خوامبان نربده بود- صدای 
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بود، طوری  بیرون خانه شنیدم، همه مان شنیدیم. طوری شدید  انفجاری 

باید  چطور  -منی دانم  باشد  شده  منفجر  آشپزخانه  انگار  که  بود  عظیم 

پشتی مان  حیاط  یا  خانه  ورودی  روی  هواپیامیی  انگار  کنم-  توصیفش 

سقوط کرده باشد. هیچ تصویری برای بیان کردنش پیدا منی کنم. تو رفتی 

بیرون که ببینی چه خرب شده. من دنبال تو راه افتادم و دیدم: ماشینت آنجا 

بود، ولی له شده بود، مثل تکه فلزی بی شکل در  هم فرو رفته بود. متام آن 

اطراف پر از تکه های کوچک پالستیک بود و تکه پاره های کاغذکادویی که 

در هوا شناور بودند. و بعد، نهاینت، آن طرف تر از ماشینی که اثری از آن 

منانده بود، یک کامیون بزرگ مخصوص حمل ماشین با خراشی جزئی روی 

سپرش ایستاده بود. مردی که آن را می راند -مردی که مسئول همه ی این 

از آنجایی  این تراژدی را سیر متاشا کند.  اتفاقات بود- ترمز کرده بود که 

که ایستاده بودم، می توانستم بخاری که از دهانش برمی خواست را ببینم، 

حلقه های دودی که صورتش را تار می کرد. به روح می مانست. ما را که 

دید، دنده عقب گرفت و در شب ناپدید شد. تو دنبالش دویدی، که کاری 

بی معنی بود. هرگز منی توانستی به کامیون برسی. هیچ امیدی نبود، هیچ 

امیدی، ولی دویدی و در حین دویدن فریاد زدی: »می کشمت، ماد ر قحبه ی 

حروم زاده، می کشمت.« تو را متاشا می کردم که به دنبالش می دوی. بدنت 

شد،  پدیدار  دوباره  بعد  و  رفت  فرو  سایه ها  در  شد،  ناپدید  تاریکی  در 

شکست خورده و ازنفس افتاده.

کوچکرت از آنی بودم که به خاطر بیاورم، ولی نگاه تو روی صورتت که به 

الشه ی ماشین خیره شده بودی را به خاطر می آورم. دیدن آن نگاه روی 

صورتت به گریه ام انداخت، و پرسیدم حاال چطور می خواهی به کارخانه 

بروی؟ روی مبل دراز کشیدم و متام شب کریسمس را گریه کردم. چرا گریه 

می کردم؟ البد برای این گریه کرده بودم که کادوهایم از بین رفته بودند. 

سالگی  هفت  در  می کنی-  پنهان  ماشین  توی  را  آنها  که  بودم  -فهمیده 
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قاعدتن نباید برای ماشین گریه می کردم. باید به کادوهایم فکر کرده باشم- 

دسته  آن  از  ما  که  بودی  فهامنده  من  به  آن موقع  آیا  بوده.  این  منطقن 

آدم هایی هستیم که کسی به کمک مان منی آید؟ آیا آن موقع حست نسبت 

به جایی که در جهان داریم را به من انتقال داده بودی؟

اغلب به نظرم می آید که دوستت دارم.

پدرت  شدن  ناپدید  که  می گفت  می پرسیدم،  مادرم  از  تو  درباره ی  وقتی 

شام را بیچاره تر از قبل کرد. مادرت با شش یا هفت بچه تنها مانده بود. 

هاندکه1  پرت  کند.  پیدا  کاری  منی توانست  بود.  نخوانده  درس  هیچ وقت 

مرگ  چنین رشایطی خود  در  متولد شدن  زن رصف  یک  "برای  می گوید: 

است." با این حال مادرم این را هم می گفت که این طوری خوشحال تر بودید، 

چون مرد خانواده همراه با خشونتش، همراه با ترس شام از واکنش هایش، 

ترستان از جنون مردانه اش ناپدید شده بود.

آنچه ما تاریخ می نامیم، چیزی نیست جز داستان احساسات یکسان، شعف 

یکسانی که از خالل بدن ها و زمان بازتولید می شود، و مادرم وقتی تو را 

از خانه بیرون انداخت، هامن شعف را تجربه کرد. یکی از آن شب های 

وسط هفته که به خانه برنگشته بودی، چون یا پیش برادرت بودی یا توی 

کیسه ی  چند  توی  را  لباس هایت  بود،  تو  منتظر  حالی که  در  مادرم  کافه، 

زباله چپاند و آنها را از پنجره توی پیاده رو انداخت. من بزرگ شده بودم، 

هجده سامل بود، دیگر با شام زندگی منی کردم، ولی مادرم برایم تعریف کرد 

که چه اتفاقی افتاده. با رفقایت رفته بودی و به او خرب نداده بودی که 

1. Peter Handke
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کی برمی گردی.

بود،  نکرده  تو  برای  کشیدن  انتظار  جز  کاری  سال ها  این  همه ی  هم  او 

هامن طور که قبل از او مادرت انتظار پدرت را کشیده بود، ولی آن شب 

طاقتش طاق شده بود. شام بیست و پنج سال با هم زندگی کرده بودید. 

نیمه های شب به خانه برگشته بودی ولی در قفل بود. به دیوارها و پنجره ها 

کوبیده بودی. فریاد کشیده بودی. هنوز نفهمیده بودی لباس هایت توی 

کیسه های پالستیکی سیاه کف پیاده رو چه می کنند، یا وامنود می کردی که 

هنوز نفهمیده ای. مادرم از الی در رست داد زده بود که دیگر هیچ وقت 

برنگرد. تو پرسیده بودی: »هیچ وقت؟« او حرفش را تکرار کرده بود: »دیگه 

هیچ وقت.« متام شده بود، وقتی تو رفتی، هامن طور که خودش می گفت، 

او دیگر هیچ وقت آن آدم قبلی نشد. در آستانه ی پنجاه سالگی، رفت که 

کند. سفر می کرد. شور و شوق  زندگی  بزرگ  اولین بار در یک شهر  برای 

تازه ای، و خصوصن موضوعات جدیدی برای انزجار پیدا کرد. او که خودش 

متام عمرش را در روستا سپری کرده بود، رشوع کرد به گفنت این که »اَه، این 

دهاتیا!« انگار که خودش هرگز در روستا زندگی نکرده باشد.

افتاده بودم، ولی منی خواستم وا  شب آن کنرست منایشی، گرچه از نفس 

بدهم. منی دانم برای چه مدت ادامه دادم، چه مدت ارصار کردم »ببین، بابا، 

بکشم.«  یه سیگار  بیرون  »می رم  گفتی:  و  بلند شدی  تو  آخر  ببین.« رس 

احساساتت را جریحه دار کرده بودم.

تو هرگز از جدایی از مادرم گذر نکردی. این جدایی چیزی را درون تو نابود 

شد  باعث  که  بود  شدن  جدا  می افتد،  اتفاق  همیشه  که  کرد. هامن طور 

بفهمی چقدر دوستش داشتی. بعد از جدایی، نسبت به جهان حساس تر 

شدی. اغلب مریض می شدی. هر چیزی آزارت می داد. انگار درد جدایی رس 

زخمی را باز کرده بود که ناگهان به هر آنچه در اطراف تو بود، به جهان و 
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خشونتش، اجازه می داد به تو حمله ور شوند.

وقتی رس خوش بودی، مادرم را "پیشی"، "نازنازی" یا "مامانی" صدا می کردی.

او می گفت: »دستتو بکش، چقدر  و  دِر کونش می زدی  بقیه  پیش چشم 

بی کالسی!« تو می خندیدی و خنده ات او را به خنده می انداخت.

جز  چیزی  او  به  تولدش  برای  هرگز  این که  از  داشت  شکایت  همیشه 

تهش  دیگه،  »آره  بودی:  نداده  کادو  لوازم خانگی  یا  ماهیتابه  جاروبرقی، 

کلفتم.«

به من می گفت: »هر بار که دعوامون می شه، پدرت قول می ده که تغییر 

گاز  بازم  گرفته،  گاز  قبلن  که  سگی  منی شه،  عوض  هیچ وقت  ولی  کنه. 

می گیره.«

آیا آن شب کنرست منایشی احساساتت را جریحه دار کردم چون برای تقلید 

یک خواننده ی زن را انتخاب کرده بودم؟

تو درس نخواندی. برای تو، اخراج از مدرسه، در ارسع وقت، با مردانگی 

ارتباط داشت. این قاعده ی جهانی بود که تو در آن می زیستی: مرد بودن، 

مثل دخرتبچه ها رفتار نکردن، ابنه ای نبودن. فقط دخرتها، و آن بقیه، آنهایی 

که مشکوک به منحرف بودن، به غیرعادی بودن هستند، به قواعد مدرسه، 

به تنبیه، به آنچه که معلامن می خواهند یا توقع دارند، تن می دهند.

برای تو، ساخت بدنی مردانه به معنای مقاومت در برابر نظام مدرسه بود. 

به معنای تن ندادن به دستورات، به نظم غالب، حتی به معنای ایستادگی 

در مقابل مدرسه و اتوریته ای بود که در مدرسه تجسم می یافت. در دوره ی 
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معلمش  به  کالس،  همه ی  چشم  پیش  پرس عموهایم  از  یکی  راهنامیی 

سیلی زد. ما همیشه از او به عنوان قهرمان یاد می کردیم. مردانگی- مثل 

دخرتبچه ها رفتار نکردن، ابنه ای نبودن- به این معنی بود که هرچه زودتر 
هستی،  قوی  که  بدهی  نشان  همه  به  تا  شوی  اخراج  مدرسه  از  بتوانی 

تا  این ترتیب،  به  و  بدهی،  نشان  را  بودنت  رسکش  بتوانی  زودتر  هرچه 

جایی که من می فهمم، بنا کردن مردانگی ات، محروم کردن خودت از هر 

زندگی دیگری بود، از هر آینده ی دیگری، از هر افق اجتامعی ای که مدرسه 

امکان گشودنش را داشت. مردانگی تو را به فقر محکوم کرد، به بی پولی. 

]بنابراین[ نفرت از همجنس گرایی = فقر.

می خواهم تالش کنم چیزی را صورت بندی کنم: امروز که به آن می اندیشم، 

احساسم این است که موجودیت تو علی رغم خواستت -دقیقن، برخالف 

خودت- موجودیتی منفی بوده. تو پول نداشتی، نتوانستی مدرسه را متام 

ببخشی.  تحقق  را  رویاهایت  نمی توانستی  کنی،  سفر  نمی توانستی  کنی، 

سخت بتوان زندگی تو را جز با الفاظی منفی توصیف کرد.

و  انسان  هستی  میان  ارتباط  نیستی،  و  هستی  کتاب  در  سارتر،  پل  ژان 

تعریف  می دهیم،  انجام  آنچه  با  ما  آیا  می کشد.  پرسش  به  را  اعاملش 

می شویم؟ آیا با آنچه که می خواهیم به انجام برسانیم، تعریف می شویم؟ 

آیا زن و مرد رصفن آنچه هستند که انجام می دهند، یا میان حقیقت ما و 

اعامل مان تفاوتی، فاصله ای، هست؟

زندگی تو ثابت می کند که ما نه آنچه که انجام می دهیم، بلکه برعکس آن 

چیزی هستیم که انجام نمی دهیم، چون جهان، یا جامعه، مانع مان می شود. 
چون آنچه دیدیه اریبون1 احکام می نامد، بر رسمان آوار شده -ترنس، گی، 

1. Didier Eribon
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زن، سیاه، فقیر- و سبب شده به بعضی زندگی ها، بعضی تجربیات، بعضی 

رویاها دسرتسی نداشته باشیم.

2004. اولین بار در دوره ی راهنامیی در مورد جنگ رسد شنیدم، درباره ی 

این که چطور آملان به دو قسمت تقسیم شد، چطور برلین با یک دیوار دو 

قسمت شد، و چطور دیوار فرو ریخت. این واقعیت که یک شهر بزرگ و 

مهم، که فاصله ی زیادی هم با ما ندارد، تقرینب یک شبه، به واسطه ی یک 

بودم.  از رسم گذشت. مسحور شده  دیوار، دو قسمت شد، چون طوفان 

بقیه ی آن روز دیگر هر چیزی که هر کسی می گفت را منی شنیدم. فقط 

به ماجرای دیوار فکر می کردم، منی توانستم کار دیگری انجام دهم، سعی 

می کردم دیوار را تصور کنم که درست وسط یک خیابان بنا شده، یک روز 

قبلش زنان و مردان، بدون  لحظه ای تامل، می توانستند از آنجا رد شوند.

وقتی دیوار خراب شد، تو بیشرت از بیست سال سن داشتی، بنابراین متام 

رویاپردازی  بپرسم،  تو  از  که می خواستم  در مورد سواالتی  را  روز  بقیه ی 

را  مردی  یا  زن  باشد؟  دیده  را  دیوار  که  می شناسی  را  کسی  می کردم: 

می شناسی که واقعن به آن دست زده باشد، که در تخریبش رشکت کرده 

باشد؟ برایم بگو این اروپای دو پاره شده، این دیوار سیامنی بین یک اروپا و 

آن یکی اروپا، دقیقن چه بوده؟

اتوبوسی که با آن به خانه برمی گشتم، مرا در میدان اصلی روستا پیاده کرد، 

ولی آن روز برخالف همیشه، تا جای ممکن پرسه نزدم و در خیابان درنگ 

نکردم. خدا خدا نکردم که ماشینت جلوی خانه نباشد. دویدم -هرگز آنقدر 

تند ندویده ام- رسم پر از سوال بود.

متام سواالتی که در رسم جمع شده بود را از تو پرسیدم. تو گنگ و مبهم 
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حرف  بهش  راجع  تلویزیون  تو  بود.  دیواری  یه  آره،  »آره،  دادی:  جواب 

می زدن.« این همه ی چیزی بود که گفتی. منتظر ماندم، ولی تو پشتت را به 

من کردی. ارصار کردم: »خب بگو دیگه، چطوری بود؟ چی بود؟ چه شکلی 

دیگه  می کرد،  زندگی  دیوار  اون طرف  که  بود  یکی  عاشق  آدم  اگه  بود؟ 

نداشتی.  برای گفنت  تو چیزی  ببیندش؟«  هیچ وقِت هیچ وقت منی تونست 

کم کم متوجه شدم که ارصارم باعث درد و رنج توست. دوازده سامل بود، 

ولی از کلامتی استفاده می کردم که تو منی فهمیدی. با این حال، کمی بیشرت 

پافشاری کردم و تو از کوره در رفتی. یک دفعه رسم داد زدی، گفتی سوال 

کردن را متام کنم. ولی معمولن آن طور از کوره در  منی رفتی. آن طور که رسم 

داد زدی، عادی نبود. از این که با فرهنگ آموزشی ای روبرویت کرده بودم 

که حذفت کرده بود، که تو را منی خواست، رشمنده بودی. تاریخ کجاست؟ 

تاریخی که در مدرسه به ما آموزش می دادند، تاریخ تو نبود. ما تاریخ جهان 

را می آموختیم و تو از جهان بیرون گذاشته شده بودی.

پنج، شش، هفت،  انگشت هایم می شامرم: یک، دو، سه، چهار،  با   .1999

هشت. به زودی هشت ساله خواهم شد. از من پرسیدی که برای تولدم 

چه می خواهم و من گفتم: »تایتانیک.« نوار ویدیویی اش تازه آمده بود. 

تبلیغش را در تلویزیون می دیدیم، که مدام پخش می شد، چندبار در طول 

روز. منی دانم چرا آنقدر در بحر فیلم فرو رفته بودم. منی توانستم بگویم 

لئوناردو  مشرتک  رویای  آن  خاطر  به  بود،  عاشقانه اش  داستان  خاطر  به 

دی کاپریو و کیت وینسلت بود که می خواستند آدم های متفاوتی باشند؟ 

به خاطر زیبایی کیت وینسلت بود؟ منی دانم. ولی به شدت درگیر فیلمی 

که هنوز ندیده بودم، شدم و آنچه از تو خواستم این فیلم بود. تو گفتی 

شاید  یا  بخواهم.  چیزهایی  چنین  نباید  و  برای دخرتهاست  فیلم  این  که 

دارم به آخر داستان می پرم؟ -اولش التامسم کردی که چیز دیگری بخواهم: 

»منی خوای به جاش یه ماشین کنرتلی داشته باشی؟ یا لباس یه اَبَر قهرمان؟ 
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االن خوب فکراتو بکن.« ولی جواب من نه بود. »نه، تایتانیک رو می خوام«، 

و تازه بعد از پافشاری من، بعد از این که شکست خوردی بود که لحنت 

عوض شد. گفتی که در این صورت هیچ چیزی، هیچ کادویی منی گیرم. یادم 

منی آید که گریه کردم یا نه. روزها گذشت، صبح روز تولدم، پایین تختم یک 

جعبه ی بزرگ و سفید پیدا کردم که رویش با حروف طالیی نوشته شده 

بود: تایتانیک. توی جعبه، نوار ویدیو بود و همین طور آلبوم عکس هایی در 

مورد فیلم و شاید ماکتی از آن کشتی. نسخه ی کلکسیونر بود، و بی شک 

برای تو، و در نتیجه برای ما خیلی گران، ولی تو آن را خریده بودی و کنار 

تختم گذاشته بودی، کادوپیچ شده. گونه ات را بوسیدم و تو هیچ نگفتی. 

به مدت بیشرت از یک سال اجازه می دادی بیش از ده بار در هفته فیلم را 

متاشا کنم.

***

در آن شب کنرست منایشی، به این خاطر که ادای دخرت خواننده را درآوردم 

قضاوتت  برای چنین چیزی،  دوستانت  فکر می کردی  که  این خاطر  به  و 

می کنند- به خاطر این که آنها تو را مقرص دخرت بار آمدن من می دانستند، 

احساساتت را جریحه دار کردم؟

تو از موش و خفاش می ترسیدی. منی دانم چرا این دو حیوان به خصوص.

کاملن  کیسه ی  روی  را  دهانت  می خوردی،  رنده شده  پنیر  مشت  مشت 

کیسه  داخل  دوباره  پنیر  تکه های  که  می دیدم  می گرفتی.  پنیر  بازشده ی 
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می کردم:  شامتتت  و  می افتند-  کیسه  داخل  دوباره  دهانت  -از  می افتند 

»منی خوام پنیری رو بخورم که تو دهن تو بوده!«

رویایت این بود که در رسدخانه کار کنی. می گفتی: »مرده ها حداقل کون 

آدم منی ذارن.«

سیگار  پشت هم  خانه  بیرون  داری  که  دیدم  منایشی  آن کنرست  از  بعد 

می کشی. تنها بودی، با یک ال تی رشت. هوا رسد و خیابان خالی بود، و من 

آن غیاب تقرینب الیتناهی رس و صدا، آن سکوتی که دهانم و گوش هایم از 

آن پر می شد را احساس می کردم. تو زمین را نگاه می کردی. گفتم: »متاسفم 

بابا.« مرا در آغوش گرفتی و گفتی: »مهم نیست، بی خیال، مهم نیست.«

***

پنج سال متام تالش کرده بودی که جوانی کنی. وقتی دبیرستان را ترک کردی 

-فقط چند روز بعد از رشوع کردنش- در کارخانه ی روستا استخدام شدی، 

ولی آنجا هم زیاد مناندی، فوقش چند هفته. منی خواستی زندگی پدرت و 

پیش از آن، پدر پدرت را بازتولید کنی. آنها درست در لحظه ی امتام کودکی، 

هیچ  بدون  کار.  رس  بودند  رفته  مستقیمن  سالگی،  پانزده  یا  چهارده  در 

دوران گذاری از کودکی به فرسودگی و آماده ی مرگ شدن، بی آنکه حتی 

آن اندک سال های فراموشی و نسیان نسبت به جهان و واقعیت نصیب شان 

شود، سال هایی که دیگران آن را جوانی می نامند -این صورت بندی کمی 

احمقانه است، آن سا  ل های اندک نسیان که دیگران جوانی می نامند.
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به  زندگی  برای  جنگیدی.  جوانی  برای  قدرت  متام  با  سال  پنج  تو  ولی 

جنوب فرانسه رفتی، به خودت می گفتی که زندگی آنجا بهرت است، کمرت 

آدم را از پا درمی آورد، حتی اگر رصفن به خاطر نور آفتاب باشد. موتور 

گازی می دزدیدی و متام شب را بیرون می ماندی، تا جایی که می توانستی 

می کردی،  زندگی  تهاجمی  و  شور  پر  ممکن  حد  تا  می خوردی.  مرشوب 

چون احساست این بود که این تجربه ها دزدی هستند -و من می خواستم 

به اینجا برسم: آدم هایی هستند که جوانی به آنها اهدا شده و کسانی نیز 

هستند که رصفن می توانند مایوسانه برای دزدیدن آن رس و دست بشکنند.

اینها متام شد. به گامنم مسئله ی پول در میان بود،  بعد یک روز همه ی 

ولی این همه ی ماجرا نبود. از هر کاری که می کردی، دست کشیدی و به 

روستایی برگشتی که در آن متولد شده بودی -یا شاید روستای کناری آن، 

که هامن وضعیت را داشت- و به استخدام کارخانه ای درآمدی که پیش از 

تو همه ی خانواده ات در آن کار کرده بودند.

یک سازوکار کالسیک: از آنجایی که احساس می کردی تا جای ممکن جوانی 

نکرده ای، متام زندگی ات را با تالش برای جوانی کردن گذراندی. این مشکِل 

چیزهای دزدی است، مثل تو و جوانی ات: هرگز منی توانیم متام و کامل تصور 

کنیم که این چیزها از آن ما هستند، و در نتیجه باید تا ابد به دزدیدن شان 

ادامه دهیم. این رسقتی است که هرگز به پایان منی رسد. تو می خواستی 

دوباره  را  آن  بگیری،  بازپس  را  آن  بیاوری،  چنگ  به  دوباره  را  جوانی ات 

می توانند  شده،  داده  بهشان  همه چیز  همواره  که  آن هایی  فقط  بدزدی. 

حقیقنت بفهمند احساس مالکیت داشنت چیست، دیگران منی توانند. مالکیت 

چیزی نیست که آدم بتواند آن را کسب کند.

یکی از آن تالش ها برای جوانی دوباره -برای در نهایت جوان بودن- وقتی 

اتفاق افتاد که با دوستت آنتونی بودی. یادت هست؟ هر دوی شام توی 
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ماشین بودید و پلیس پشت رستان بود. هر دو خیلی مرشوب خورده بودید. 

اگر ماشین را نگه می داشتند، گواهینامه تان ضبط می شد، و دیگر هیچ وقت 

پسش منی دادند. فکر می کردید که دارند شام را تعقیب می کنند، پس پایت 

را روی گاز گذاشتی. جوری رسعت گرفتید که انگار هر لحظه دستگیرتان 

داشتی  به گامنم  گرفتید.  باز رسعت  و  کردید،  رد  را  قرمز  می کنند. چراغ 

ادای صحنه های تعقیب و گریزی را درمی آوردی که شب ها توی تلویزیون 

می دیدی، تعقیب و گریز پلیس های آمریکایی و باندهای تبهکار: حتی در 

ادای  پر تنش ترین لحظات زندگی مان، به نظرم می آید که داریم همچنان 

دیده ایم.  فیلم ها  یا  کتاب ها  در  که  را درمی آوریم  نقش هایی  و  صحنه ها 

دستگیرتان  پلیس  این که  برای  رسیدید.  رودخانه  یک  به  که  راندی  آنقدر 

نکند، از ماشین توی آب پریدید. )حتی مطمنئ نیستم که آیا پلیس واقعن 

داشت تعقیبتان می کرد یا نه(. شنا کردید -تویی که بیش از هر چیز دیگری 

دراز  از  که  بود  زیاد  آنقدر  آب  از  هراست  که  تویی  می ترسیدی،  آب  از 

کشیدن در وان حامم وحشت داشتی، آب تا این حد تو را می ترساند- در 

آن آب یخ شنا کردید و چندصد مرت آن طرف تر با هم از آب بیرون آمدید. 

مدت زیادی آنجا منتظر ماندید، تا مچ پا در گل فرو رفته بودید و بدنتان 

خیس خیس بود، به این امید که پلیس برود پی کارش، و بعد به خانه ی 

مادرم آمدی، لباس هایت خیس آبی بود که بوی گِل و ماهی می داد. آب 

از رس و رویت، از بدنت روی زمین می چکید. قطرات آب در میان تار و 

پود لباس هایت جریان داشت و بی صدا روی زمین می چکید. از آنجایی که 

خیلی اهل حرف زدن نبودی، هرگز خودت این ماجرا را تعریف منی کردی. 

ولی وقتی مادرم تعریفش می کرد -اغلب چند بار در ماه این کار را می کرد- 

توانسته  خندیدیم.«  کلی  درسته،  »آره،  می گفتی:  و  می زدی  لبخندی  تو 

بودی لحظه ای از جوانی ات را بازپس بگیری.

شیفته ی نوآوری های تکنولوژیک بودی، انگار به واسطه ی بداعتی که در 
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ببخشی  بداعتی  زندگی ات  به  می توانستی  می یافت،  تجسم  ابداعات  این 

مورد  در  توامان،  تحسین  و  غبطه  از  مملو  صدایی  با  نبود.  تو  حق  که 

تبلیغات تلفن ها، تبلت ها یا کامپیوترهای جدید، اظهار نظر می کردی. آنها 

در  دوره گرد  فروشندگان  که  ابزاری  با  بودند.  گران  خیلی  منی خریدی.  را 

بازار روستا بساط می کردند، دل خوش می کردی: ساعتی که عقربه هایش 

لیزری که  برای ساخت کوکاکوال در خانه،  برعکس می چرخید، دستگاهی 

می توانست روی دیواری چندصد مرت آن طرف تر عکس زن لختی را منایش 

دهد. اشیاء بیشرت از آدم ها در خاطره های ما جای دارند.

تو جوانی ات را از خالل جوانی این اشیاء گذراندی.

بازار مکاره، شهربازی سیاری برپا  و یک چیز دیگر: هرسال در روستا در 

می شد که در آن بازی هدف گیری با تفنگ و دستگاه های خودکار قامر هم 

بود. تو پول یک ماه مان را در عرض چهار روز خرج می کردی -پولی که قرار 

بود رصف خورد و خوراک، قبض ها و اجاره خانه مان شود. مادرم همیشه 

می گفت: »من با یه مرد عروسی نکردم، با یه پرسبچه عروسی کرد م.«

)برای حرف زدن از تو از افعال ماضی استفاده می کنم، چون دیگر تو را 

منی شناسم. افعال زمان حال دروغ خواهند بود.(

***

یک تصویر: تابستان است. وسط روز، شب شده. تاریکی بی کرانگی زمین 

را در بر می گیرد. ما را در بر می گیرد، تو، من و مزرعه ی ذرتی که در آن 

کنار تو ایستاده ام. احتاملن ظهر است، ولی هوا تاریک شده. تو می گویی 
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»خورشیدگرفتگیه.« به من می گویی: »عینکتو بر ندار، وگرنه ماه چشامت 

اون  از  »این  ببینی.« می گویی:  دیگه هیچ وقت منی تونی  و  رو می سوزنه 

چیزاییه که یه بار پیش میاد. دفعه ی بعد که چنین چیزی رو زمین اتفاق 

بیافته، همه ی ما مرد یم. همه مون، حتی تو.«

)ساعت مچی ای که عقربه هایش برعکس می چرخید را به من داده بودی، 

هامنی که از بازار مکاره خریده بودی. گمش کردم.(

***

پشتی  صندلی  روی  من  هستی.  رانندگی  حال  در  تو  دیگر:  تصویر  یک 

نشسته ام. تنهاییم، و تو می گویی: »می ریم که رو موج ها برونیم.« منی دانم 

این حرف یعنی چه. قبلن هرگز این اصطالح را نشنیده ام. دوباره می گویی: 

رسعت  دریا  طرف  به  مستقیم  بعد  و  برونیم«  موج ها  رو  که  »می ریم 

می شود.  نزدیک تر  و  نزدیک  دریا  و  می رانی  ماسه ها  روی  تا  می گیری. 

فکر  بکشی مان.  می خواهی  می کنم  فکر  می آیند.  طرف مان  به  موج ها 

می کنم می خواهی خودت را بکشی و مرا هم با خودت بربی. جیغ می زنم: 

»نه بابا، نه، خواهش می کنم!« چشم هایم را می بندم، منی خواهم مبیرم. تو 

باز هم به دریا نزدیک تر می شوی، و بعد درست لب آب، چرخش رسیع 

و تر و متیزی به فرمان می دهی -و حاال نه به سمت موج ها که به موازات 

آنها می رانی، دو چرخ ماشین روی ماسه هاست و دو چرخ دیگرش در آب 

غوطه ور  آب  در  سانت،  سی  شاید  یا  بیست  حدود  ماشین،  از  بخشی  و 

است. من روی صندلی خود را به کناری می کشم. از پنجره به بیرون نگاه 

می کنم و واقعیت این است که جز آب و ماشین تو که روی آن، روی سطح 
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آب، می راند، منی توانم چیز دیگری ببینم. هیچ چیز دیگری نیست. دوباره 

می گویی: »می بینی؟ گفتم که. داریم رو موج ها می رونیم.«

تقرینب همه ی آنچه که وقتی آخرین بار به دیدنت آمدم، گفتم را فراموش 

کرده ام، ولی همه ی آن چیزهایی که نگفتم را به یاد دارم. به طور کلی، 

وقتی به گذشته و زندگی مان با هم نگاه می کنم، بیشرت چیزهایی که به یاد 

می آورم، چیزهایی است که به تو نگفتم. خاطراتم آن چیزهایی است که 

اتفاق نیافتاده.

کردی.  -ازدواج  بودن  جوان  حق  برای  جنگیدن  سال  همه  آن  از  بعد  و 

همه چیز به ترتیب اتفاق افتاد.

بچه  دو  تو،  از  قبل  شوهر  اولش،  شوهر  از  شد،  آشنا  تو  با  وقتی  مادرم 

کنی.  رفتار  بچه های خودت  مثل  آنها  با  می خواستی  فی الفور  تو  داشت. 

بچه  هم  خیلی  گرچه  می خوابیدی،  بین شان  می ترسیدند،  شب ها  وقتی 

نبودند. پیشنهاد کردی که نام فامیل تو را داشته باشند. میل به این بود 

که به چشم بقیه پدر خوبی بیایی، یا عشقی بود ناب و خالص؟ مرز میان 

این چیزها همیشه باریک تر از آنی است که بتوان قضاوت کرد. یک بار که 

گفتی:  زدی.  گوشم  توی  است،  من  ناتنی  برادر  فقط  بزرگرتم  برادر  گفتم 

»اون برادرته. تو این خونه برادر ناتنی نداریم، هیچ کدوم از بچه های من 

ناتنی نیسنت.«

2006. حرف هایم تقرینب متام شده، دیگر تقرینب چیزی برای گفنت ندارم. 

این یکی از آخرین صحنه هاست -بعد از این چیزی جز فراموشی نخواهد 
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بود. این صحنه در اتوبوس اتفاق می افتد، روی صندلی اتوبوس رسویس 

مدرسه که روکشی شبیه به موکت سبز-آبی و کثیف دارد. من دورتر، کف 

نشسته  جلوتر پرسعمویم، جیسون،  ردیف  چهار  سه،  نشسته ام،  اتوبوس، 

داد  آواز می خواند.  است. دارد می خندد. ولی خندیدنش طبیعی نیست. 

می زند. راننده به او می گوید که ساکت شود. جیسون منی خواهد. چیزی 

که به او گفته می شود را منی فهمد. دچار یکی از آن حمله هایش شده. 

با یک جور معلولیت به دنیا آمده که باعث می شود چندبار در ماه دچار 

حمله شود، ولی پیش بینی زمان حمله ها ممکن نیست، و او منی تواند حمله 

راننده  می افتد.  اتفاقی  چه  برش  و  دور  بشنود  منی تواند  کند،  متوقف  را 

برای بار دوم به او می گوید که متامش کند، و جیسون شدیدتر می خندد، 

نتیجه،  در  می شود.  غیر قابل کنرتل تر  می گذرد،  بیشرت  هرچه  که  خنده ای 

راننده با تکان شدیدی اتوبوس را نگه می دارد. ترمزدستی را می کشد، از 

جایش بلند می شود و به طرف پرسخاله ام می آید که او را بزند. من وقتی 

می فهمم چه خرب شده، وقتی می فهمم چه اتفاقی دارد می افتد که او به 

توی صورت  که  کرده  بلند  را  دیگرش  زده. دست  تی رشت جیسون چنگ 

جیسون بزند، اما من یک دفعه می ایستم )منی دانم چه طور شد، من این کاره 

نبودم، آدم شجاعی نبودم( و به او می گویم نباید با بچه ای که معلولیت 

دارد، تندی کند. دستش در هوا متوقف می شود و به طرف من می آید. من 

تکان منی خورم. و آن کسی هستم که از او سیلی می خورد.

شب که به خانه برگشتم، ماجرا را برایت تعریف کردم. تو گوش کردی، حین 

گوش کردن، عضالتت قفل شده بود و به سختی نفس می کشیدی، و گفتی 

که تالفی خواهی کرد. از تو خواستم که این کار را نکنی. از عواقب تالفی 

تا کجا پیش می رود(، ولی خیلی  این چیزها  کردنت می ترسیدم )می دانم 

دیر شده بود. روز بعد، در میدان اصلی ده منتظر ایستادی. وقتی اتوبوس 
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به  دستش  دیگر  که  گفتی  و  گرفتی  را  راننده  گلوی  شدی،  سوار  ایستاد، 

من نخورد. به نظر می رسید بقیه ی بچه ها تحسینت می کنند. حتی به من 

لبخند می زدند: قدرت تو در من بازتاب می یافت. ولی فردایش، بچه هایی 

از  نیستم  بلد  که  گفتند  به من  تهدید کرده ای،  را  راننده  بودند  دیده  که 

خودم دفاع کنم، گفتند نیاز دارم پدرم از من دفاع کند. برای ماه ها دستم 

می انداختند و قبل از این که بتوانم جوابشان را بدهم، قبل از این که بتوانم 

عکس العملی نشان بدهم، می گفتند: »حاال می خوای چی کار کنی؟ باباتو 

خرب می کنی؟«

)گرچه من تقرینب هیچ وقت تو را خرب نکرده بودم(.

***

زندگی می کنی،  آن  به مقصد شهری که حاال در  قبل، در قطار  چند روز 

انتقام  ما  جای  به  اینکه  از  هرگز  قضا  دستگاه  جهان،  »دیگران،  نوشتم: 

بگیرند، دست برمنی دارند، بی آنکه متوجه باشند این انتقام گیری به ما کمک 

را  ما  گرفتنشان  انتقام  با  می خواهند  می سازد.  ویران  را  ما  بلکه  منی کند، 

نجات دهند، ولی ویرامنان می کنند.«
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دو

را-  -پدرم  را  او  کرد  تالش  بزرگم  برادر  در سال ۲۰۰1  نبودم.  بی گناه  من 

بکشد. چند روز بعد از حمله به مرکز تجارت جهانی بود، و برای همین 

تاریخ آن اتفاق را به یاد دارم. یا بهرت بگویم، برای همین منی توانم فراموشش 

کنم. من و برادر بزرگم آتش گرفنت برج های دوقلو، از درون منفجر شدن 

و فرو ریختنشان را متاشا کرده بودیم. برادرم جلوی تلویزیون یک شیشه ی 

و  کند  غرق  آن  در  را  اندوهش  می کرد  سعی  کرد،  متام  را  ویسکی  کامل 

همین طور اشک می ریخت. خاطرم هست که می گفت: »گه بگیرنش! حاال 

بعدش میان که همه ی ما رو بکشن.« این چیزی بود که گفت. »همه مون 

رو می کشن. ببین کی گفتم، تازه جنگ رو رشوع کردن. خودت رو آماده 

کن، چون ببین کی گفتم، همه مون می میریم. مبب بعدی رو روی رس ما 

می ندازن. رو رس فرانسویا. بعدش، ببین کِیه که دارم می گم، بعدش به گا 

را گفته، ولی  اینها  برای مدت زمانی طوالنی فکر می کردم پدرم  می ریم.« 

حاال به یاد می آورم که برادرم بود. نه سال داشتم، و من هم گریه می کردم، 
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هامن طور که یک بچه وقتی گریه ی خانواده اش را می بیند، گریه می کردم، 

ناتوانی خودم در  به خاطر  دقیقن  است،  بفهمم چه خرب  واقعن  بی آنکه 

فهمیدن، به خاطر این خالء گریه می کردم، چون از مرگ می ترسیدم و چون 

تکانه های  بیان  برادرم رصفن  حرف های  بفهمم  که  بودم  آنی  از  کوچکرت 

خشونت آمیز و پارانوییک خودش است. حرف های مردی که قرار بود دو یا 

سه سال بعد بیاموزم که از او متنفر باشم.

***

یک هفته بعد، بی هیچ ربطی به آن حمالت، به غیر از نزدیکی این تاریخ ها 

-که سبب می شود زمان اقدام به قتل را به یاد بیاورم- برادر بزرگم، درست 

وسط شام، جلوی همه ی خانواده گلوی پدرم را گرفت و او را از پشت به 

دیوار آشپزخانه کوبید. داشت او را می کشت. بار اولی نبود که دعوایشان 

می شد. پدرم نعره می زد و التامسش می کرد -قبل از آن هرگز ندیده بودم 

همین  می کشمت«،  »حروم زاده،  می کشید:  جیغ  برادرم  و  کند-  التامس 

کلامت، همین جمله ها را دوباره و دوباره تکرار می کرد. در همین حین، 

مادرم و دبورا، دخرتی که برادرم تازه با او آشنا شده بود، سعی می کردند از 

من محافظت کنند. هنوز می توانم مادرم را ببینم. به سمت برادرم لیوان های 

شیشه ای پرت می کرد تا او را متوقف کند، ولی هر بار دستش خطا می رفت 

»نکنید،  نعره می کشید:  او هم  تکه می شدند.  تکه  لیوان ها روی زمین  و 

با هردوتونم، همه چی رو به گند کشیدین، دارین همدیگه رو می کشین 

، آروم بگیرین.« او، منی دانم چطور بیانش کنم، عرعر می کرد، مثل حیوان 

می غرید: »داره باباشو می کشه، داره بابای خودشو می کشه«، بعد زیر لبی 

به من گفت: »نگاه نکن عزیزم، نگاه نکن. مامان اینجاس، نگاه نکن.«

ولی من می خواستم ببینم. چون من بودم که این دعوا را بین پدر و برادرم 
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به راه انداخته بودم. از قصد این کار را کرده بودم. انتقامم بود.

این  باید  می شود.  رشوع  زود  صبح  خیلی  روز  یک  من،  انتقام  ماجرای 

و  نشسته ام  مادرم  و  برادر  کنار  آشپزخانه  در  من  کنید:  تجسم  را  صحنه 

سیگار  دارند  شده اند،  بیدار  خواب  از  تازه  آنها  می خورم.  شیرکاکائو  دارم 

می کشند و تلویزیون می بینند. تازه بیست دقیقه است که بیدار شده اند 

ولی هرکدام تا حاال سه-چهار تا سیگار کشیده اند، و انگار اتاق از دود مات 

و غلیظ سیگارشان اشباع شده. من رسفه می کنم، مادر و برادرم دارند به 

تلویزیون پخش می شود، می خندند، خنده های خسته ای که  از  چیزی که 

انگار از درون فضایی خالی بیرون می زند و همچنان سیگار می کشند. پدر 

و خواهرهایم آنجا نیستند.

به مادرم می گویم باید بروم و یکی از دوستانم را در روستا ببینم، قرار است 

برای تعمیر دوچرخه اش به او کمک کنم. بی آنکه نگاهش را از تلویزیون 

می کنم.  ترک  را  خانه  می پوشم.  لباس  بی صدا  می دهد.  تکان  رس  بگیرد، 

به دل  دوباره صدای خندیدنش را می شنوم. در را پشت رسم می بندم و 

رسما می زنم، به جهان آجرهای قرمز و خاکسرتی، به بوی رسگین و مه، و 

بعد یادم می افتد که چیزی را جا گذاشته ام، یادم نیست چه چیزی را در 

اتاق خوابم جا گذاشته بودم، پس دوباره برمی گردم.

که  هیزمی ای  بخاری   نزدیک  می شوم،  خانه  وارد  بزنم،  در  بی آنکه  وقتی 

روشن بود، پرهیب مادر و برادرم را غرق در دود می بینم. نزدیکرت از قبل 

به هم نشسته اند. و مشخصن می توانم بفهمم چه خرب است: مادرم دارد به 

برادرم پول می دهد. از تاریکی خانه و نبود دیگران استفاده کرده که به او 

پول بدهد. و من می دانم که پدرم این کار را قدغن کرده است. به مادرم 

دستور داده که دیگر هیچ وقت پولی به برادرم ندهد، چون می داند اگر 

برادرم پول داشته باشد، الکل و مواد خواهد خرید و وقتی مست و روی 
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خط  اتوبوس  ایستگاه های  و  سوپرمارکت ها  شیشه های  روی  است،  مواد 

می اندازد یا صندلی های استادیوم روستا را آتش می زند. قبلن بارها چنین 

کاری کرده. ممکن است به زندان بیافتد، پدرم به مادرم گفته بود: »نبینم 

به این الت خالفکار پولی بدی.« در نتیجه، وقتی مادرم مرا می بیند که آنجا 

ایستاده ام، از جا می پرد. با خشم به سمت من می آید و می گوید: »بهرته 

به بابات چیزی نگی وگرنه پشیمون می شی«، بعد مردد می شود. در این 

مورد که کدام اسرتاتژی را اتخاذ کند، دچار تردید می شود. رویه ی دیگری 

را امتحان می کند و در حالی که لحنش عوض شده، نرم تر و ملتمسانه تر 

بابات که  ناهار مدرسه اش پول الزم داشت، ولی  برای  می گوید: »برادرت 

حرف تو کله ش منی ره. به مامان لطف کن و چیزی به بابات نگو. می دونی 

چی کار می کنه که.« در نتیجه من قبول کردم چیزی نگویم. قول دادم که 

یک کلمه حرف نزنم.

***

پانزده روز بعد، مادرم مرتکب خطای مهلکی شد. روحش هم خرب نداشت 

که در پایان روز چه بهایی پرداخت خواهد کرد، چه رنجی خواهد کشید. 

به  رفنت  برای  من  منی زنیم.  با هم حرفی  تنها هستم.  او  با  روز صبح  آن 

بین  او  بروم،  که  می کنم  باز  را  خانه  در  وقتی  و  می شوم،  آماده  مدرسه 

دو پکی که به سیگارش می زند، بدون هیچ دلیل واضحی، چیزی می گوید 

نه  و  زننده  و  تند  آنقدر  هرگز  نه  اما  می گفت  اغلب  هم  آن  از  قبل  که 

روستا  تو  دخرتایی؟  مثل  چرا  اینجوری ای؟  چرا  »تو  مستقیم:  آنقدر  هرگز 

همه می گن ابنه ای  هستی، مایه ی آبروریزی مونه. همه مسخره ات می کنن. 

منی فهمم چرا اینجوری می کنی.«

من جوابی منی دهم. از خانه بیرون می آیم، بی هیچ حرفی در را می بندم 
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و منی دانم چرا گریه منی کنم، ولی باقی روز طعم حرف های مادرم را دارد. 

هوا طعم حرف های او را دارد. غذا طعم خاکسرت دارد. متام روز به هیچ وجه 

گریه منی کنم.

غروب از مدرسه به خانه برمی گردم. مادرم شام می کشد و پدرم تلویزیون 

را روشن می کند.

و بعد، یک دفعه، درست وسط شام، داد می زنم. چشم هایم را بسته ام و 

بلند و تند تند داد می زنم: »مامان به ونسان پول می ده، هنوز بهش پول 

می ده، اون روز خودم دیدم که بهش پول داد و بهم گفت که به تو نگم، 

تو دروغ بگم  به  ازم خواست که  نگو،  بابات هیچی  به  گفت مخصوصن 

و«- ولی پدرم منی گذارد جمله ام متام شود. قبل این که حرف هایم متام شود، 

وسط حرفم می پرد. رو به مادرم می کند و از او می پرسد آیا واقعیت دارد 

یا نه. صدایش را باال می برد: »مسخره بازیه؟ این چه مزخرفی داره می گه؟« 

و صدایش را باال می برد. می ایستد، مشت هایش را گره می کند. به اطراف 

اتاق نگاه می کند. منی داند چه کار کند، هنوز منی داند. مطمنئ بودم چنین 

واکنشی نشان خواهد داد.

به مادرم نگاهی می اندازم. کنجکاوتر از آنم که این کار را نکنم. می خواهم 

به خاطر این که آن روز صبح تحقیرم کرده، رنج بکشد.

انداخنت بین پدر و برادرم  می خواهم رنج بکشد، و می دانم که دعوا راه 

می کند،  تالقی  هم  با  نگاهامن  وقتی  اوست.  دادن  رنج  برای  راه  بهرتین 

می گوید: »واقعن آشغال کثافتی هستی.« سعی منی کند دروغ بگوید. به 

پایین  را  رسم  من  بیاورد.  باال  انزجار  زور  از  می خواهد  که  می رسد  نظر 

می اندازم. کم کم دارم از کاری که کرده ام، خجالت می کشم، ولی در این 

لحظه لذت انتقام در ذهنم دست باال را دارد. )بعدتر، تنها رشمساری باقی 

خواهد ماند(.

وقت  هر  بگیرد.  را  خودش  جلوی  منی تواند  دیگر  می شود.  منفجر  پدرم 
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زمین  روی  را  رشابش  گیالس  می شود.  دیوانه  می گوییم،  دروغ  او  به  که 

منه،  این خونه حرف حرف  »تو  نعره می کشد:  پرت می کند و می شکند. 

هیچ کس حق نداره بدون اینکه به من بگه، هیچ گهی بخوره.« آنقدر بلند 

روز  هر  دیگری،  زمان  هر  که  -اویی  می ترساند  را  مادرم  که  می زند  داد 

منی ترسد،  مردی  هیچ  از  هیچ وجه  به  که  می گفت  زندگی اش،  در  دیگری 

می گفت که شبیه بقیه ی زن ها نیست- مرا در آغوش می گیرد و خواهرهایم 

را پشت خودش پنهان می کند. می خواهد پدرم آرام بگیرد، »باشه عزیزم، 

دیگه اینکارو منی کنم.« ولی پدرم آرام منی گیرد. می دانم که آرام نخواهد 

گرفت. کامکان نعره می کشد و بعد مادرم هم از کوره در می رود. »عقلتو از 

دست دادی؟ دارم بهت می گام، یکی از بچه های منو با اون گیالس شکسته 

دیوار مشت  به  پدرم  می کنم.«  لهت  می جوم،  رو  کنی، خرخره ت  زخمی 

خانواده ای  چنین  که مستحق  کردم  من چه  »خدایا  می گوید:  و  می کوبد 

شدم، این از اون« -منظورش من هستم- »اینم از این مردک الکلی که هیچ 

گهی منی خوره جز مرشوب خوردن، و مرشوب خوردن، و مرشوب خوردن، 

نگاش کن تو رو خدا«، با انگشت برادرم را نشان می دهد، »این مفلوک« 

برادر  که  بیرون می آید،  پدرم  از دهان  کلمه ی مفلوک  آنجاست، وقتی  و 

بزرگم می ایستد و به سمت پدرم حمله ور می شود. برای این که دهان پدرم 

را ببندد، او را می زند، او را با همه ی وزنش، همه ی سنگینی اش به دیوار 

می کوبد، بعد ناله های ناشی از درد، ناسزا، و باز ناله های ناشی از درد. پدرم 

هیچ کاری منی کند. منی خواهد پرسش را بزند. تحمل می کند. اشک های گرم 

مادرم روی رسم می چکید. با خودم فکر کردم: »حقش بود، خوبش شد.« 

آن  انگشتانش  میان  از  ولی من  بگیرد  مرا  دید  هنوز تالش می کرد جلوی 

صحنه را به دقت می دیدم. لکه های پررنگ خون روی کاشی های زرد را 

می دیدم.

چیزی منانده بود آن کسی باشم که تو را می کشد.
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سه

اتفاق می افتد،  پرت هاندکه می گوید: "به نظر می رسید در برابر هر آنچه 

مادرم آنجاست، با دهانی باز." تو آنجا نبودی. حتی دهانت باز نبود، چون 

موهبت حیرت کردن و وحشت زده شدن را از دست داده بودی، هیچ چیزی 

دیگر غیرمنتظره نبود چون تو دیگر انتظار چیزی را منی کشیدی، هیچ چیزی 

خشونت آمیز نبود، چون تو آن را نه خشونت، که زندگی می نامیدی، اصلن 

چیزی منی نامیدی اش، فقط بود، همین.

***

2004 یا شاید 2005. دوازده یا سیزده سال دارم. در خیابان های روستا با 
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بهرتین دوستم، املی، راه می رویم و موبایلی روی زمین، روی آسفالت، پیدا 

می کنیم. هامن جا روی زمین افتاده بود. املی داشت راه می رفت و پایش 

به آن گرفت. موبایل روی زمین لیز خورد. املی خم شد، برش داشت، و 

تصمیم گرفتیم آن را نگه داریم تا بازی کنیم، تا برای پرسهایی که املی در 

اینرتنت با آنها آشنا می شد، پیغام بفرستیم.

در عرض کمرت از دو روز پلیس به تو زنگ زد و خرب داد که من یک موبایل 

دزدیده ام. این اتهام به نظرم بسیار اغراق آمیز می آمد. ما چیزی ندزدیده 

صاحبش  منی دانستیم  ما  و  بود  افتاده  خیابان،  کنار  آنجا،  موبایل  بودیم، 

کیست. ولی انگار تو بیشرت حرف پلیس را باور می کردی تا حرف من. به 

اتاقم آمدی، توی گوشم زدی، مرا دزد خطاب کردی، و با خودت به ایستگاه 

پلیس بردی.

رشمنده بودی. جوری نگاهم می کردی که انگار به تو خیانت کرده ام.

نشسته  پلیس  افرس  روبروی  وقتی  ولی  نگفتی،  هیچ چیزی  ماشین  توی 

به رسعت  بود،  فهم  غیرقابل  پوسرتهای  از  پوشیده  که  دفرتی  در  بودیم، 

رشوع به دفاع از من کردی، با اقتداری که هرگز در صدایت نشنیده بودم 

یا در چشم هایت ندیده بودم.

به آنها گفتی که من هرگز موبایل را ندزدیده ام. پیدایش کرده ام، همین. 

گفتی من قرار است استاد دانشگاه شوم، یا یک دکرت مهم، یا وزیر دولت، 

هنوز منی دانی چه کاره خواهم شد، ولی بی بروبرگرد تحصیالت عالیه خواهم 

کرد و با اراذل و اوباش هیچ نسبتی ندارم )دقیقن همین کلامت را گفتی(. 

گفتی که به من افتخار می کنی. گفتی هیچ بچه ای به باهوشی من ندیده ای. 

که  )منی دانستم  می کنی  فکر  چنین  موردم  در  که  منی دانستم  اصلن  من 

دوستم داری(. چرا هیچ وقت اینها را به من نگفته بودی؟



چند سال بعد، وقتی از آن روستا فرار کردم و رفتم که در پاریس زندگی 

می کردم،  مالقات  را  مردها  بار  در  و  می رفتم  بیرون  شب ها  وقتی  کنم، 

-سوال  است  چطور  خانواده ام  با  اوضاعم  که  می پرسیدند  من  از  آنها  و 

عجیب و غریبی است، ولی می پرسند- همیشه به آنها می گفتم که از پدرم 

نفرت دارم. حقیقت نداشت. می دانستم که دوستت دارم، ولی احساس نیاز 

می کردم که به دیگران بگویم از تو متنفرم. چرا؟

اینکه از دوست داشنت رشمنده باشی، عادی است؟

وقتی خیلی مرشوب می خوردی، نگاهت را پایین می انداختی و می گفتی 

که فارغ از هر چیزی دوستم داری، که منی دانی چرا بقیه ی مواقع آنقدر 

خشن هستی. به گریه می افتادی و اعرتاف می کردی که از نیروهایی که به 

تو غلبه می کنند و باعث می شوند چیزی بگویی که در لحظه از آن پشیامن 

شوی، رس در منی آوری. به یک اندازه هم قربانی خشونتی بودی که متحمل 

می شدی و هم خشونتی که اعامل می کردی.

وقتی برج های دوقلو فرو ریختند، گریه کردی.

قبل از مادرم عاشق زنی به نام سیلوی بودی. اسمش را با جوهر چینی روی 

به سواالتم  می پرسیدم،  او  درباره ی  تو  از  وقتی  بودی.  کرده  تتو  بازویت 

تو  پیش، دوستی گفت -چون داشتم درباره ی  جواب منی دادی. چند روز 

حرف می زدم- گفت: »پدرت منی خواد بره تو گذشته اش، چون گذشته یادش 

میاره که می تونست آدم دیگه ای بشه، و نشد.« شاید حق با او باشد.

وقت هایی که با تو می آمدم تا با ماشین برای خرید سیگار، یا چیزهای دیگر 

https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/
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-ولی اغلب سیگار- برویم، سی دی کپی شده ی سلین دیون می گذاشتی -با 

ماژیک آبی رویش نوشته بودی سلین- سی دی را رسرُ می دادی توی دستگاه 

تو  با  بودی. من هم  بر  از  را  ته دل می خواندی. همه ی شعرهایش  از  و 

می خواندم، و می دانم این حرف ها کلیشه ای است، اما انگار در آن لحظات 

می توانستی چیزهایی به من بگویی که در بقیه ی اوقات منی توانستی.

همیشه قبل از این که غذا بخوری، دست هایت را بهم می مالیدی.

وقتی از نانوایی روستا آبنبات می خریدم، با نگاهی کمی گناهکار، یکی را 

از توی پاکت درمی آوردی و می گفتی: »به مادرت نگو!« یک باره هم سن 

من می شدی.

به  را  مبول،  دکرت  اسم  به  فکری  بازی  یک  محبوبم،  اسباب بازی  روز  یک 

بازی  می کردم،  بازی  آن  با  روز  هر  دادی.  دیوارمان  به  دیوار  همسایه ی 

محبوبم بود، و تو بی دلیل آن را بخشیدی. ضجه زدم، التامست کردم که 

پسش بگیری. تو فقط لبخند زدی و گفتی: »زندگی همینه.«

یک شب، در کافه ی روستا، جلوی همه گفتی که ای کاش به جای من پرس 

دیگری داشتی. هفته ها دمل می خواست مبیرم.

هنوز  جدید  هزاره ی  جشن  تزیینات  چون  هست  یادم  را  سالش   .2000

همه جای خانه بود، ریسه ها، چراغ های رنگ و وارنگ، نقاشی های رس دستی 

و  آرزوی شادی  بیانگر  که  با حروف طالیی ای  بودم  آورده  مدرسه  از  که 

خوشی در سال پیِش رو و رشوع دوران جدید بودند.

غیر از من و تو کسی در آشپزخانه نبود. من گفتم: »ببین بابا، من بلدم 

درآوردم.  شکلک  زبانم  و  انگشت ها  با  و  دربیارم!«  رو  فضاییا  آدم  ادای 



هیچ وقت ندیده بودم آن طور زیاد بخندی. خنده ات متام منی شد، نفست 

بند آمده بود. اشک شعف روی صورتت که قرمز شده بود، می غلتید. من 

که  زیاد  آنقدر  می خندیدی،  هنوز  تو  ولی  کردم  متام  را  درآوردن  شکلک 

بعد از مدتی من نگران شدم، از این خنده ای که بند منی آمد وحشت کرده 

بیابد.  پایان جهان پژواک  تا  ادامه پیدا کند و  ابد  تا  انگار قرار بود  بودم، 

پرسیدم چرا آنقدر می خندی، و، بین خنده هایت، گفتی: »تو بالگرفته ترین 

بچه ای هستی که تا االن دیدم، منی دونم چطوری تونستم بچه ای مثل تو 

درست کنم.« در نتیجه من هم تصمیم گرفتم با تو بخندم. با هم خندیدیم، 

دملان را گرفته بودیم و می خندیدیم، کنار هم، برای لحظه ای بسیار بسیار 

طوالنی.

***

مشکالت در کارخانه ای که در آن کار می کردی، رشوع شده بود. در رمان 

اومل »گسست از ادی بلگول«، آن را توضیح داده ام: یک روز بعدازظهر از 

کارخانه زنگ زدند و خرب دادند که چیز سنگینی روی تو افتاده. کمرت له 

شده بود، خرد شده بود. گفتند چند سال طول می کشد که دوباره بتوانی 

راه بروی، حتی فقط بتوانی راه بروی.

هفته های اول را بدون حرکت، کاملن در تخت  ماندی. توان حرف زدن را 

از دست داده بودی. فقط می توانستی جیغ بکشی. به خاطر درد. شب ها 

را  خودش  تحمل  دیگر  بدنت  می کشیدی.  جیغ  و  می شدی  بیدار  درد  از 

و  خرد  ماهیچه های  کوچک،  چقدر  هر  تکانی  هر  حرکتی،  هر  نداشت. 

خمیرشده را بیدار می کرد. فقط با درد نسبت به هستی بدن خودت آگاه 
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می شدی، از خالل درد.

یا  غذا  درخواست  می توانستی  فقط  اوایل  برگشت.  زدنت  حرف  بعد 

نوشیدنی کنی، بعد با گذشت زمان، می توانستی جمالت بلندتری بگویی، 

نشد.  درد  جایگزین  زدن  حرف  را.  خشمت  را،  امیالت  را،  خواسته هایت 

بگذار واضح بگویم. درد هرگز از بین نرفت.

مالل متام فضای زندگی ات را گرفت. با متاشا کردنت، متوجه شدم که مالل 

می تواند از هر چیز دیگری دشوارتر باشد. حتی در اردوگاه های کار اجباری، 

ایمره  است:  آن عجیب  به  کردن  فکر  دچار مالل شود.  آدم  است  ممکن 

کرتز1 همین را می گوید، شارلوت دلبو۲ همین را می گوید، حتی در اردوگاه، 

حتی با گرسنگی، عطش، مرگ، عذابی بدتر از مرگ، کوره ها، اتاق های گاز، 

اعدام های صحرایی، سگ هایی که همواره مرتصدند بدن زندانی را بدرند، 

در  سیامن  تکه ای  همچون  که  زبانی  گلو،  توی  خاک  و  گرد  گرما،  رسما، 

دهانی محروم از آب خشک شده، مغزی که آبش کشیده شده و دارد درون 

جمجمه جمع می شود، کار، کار بی پایان، کک، شپش، جرب، اسهال، تشنگی 

بی پایان، علی رغم همه ی اینها، و بقیه ی چیزهایی که نام نربدم، هنوز جا 

برای مالل بود -انتظار برای رخدادی که هرگز از راه منی رسد یا هنوز خیلی 

مانده که برسد.

صبح ها، زود بیدار می شدی و در حالی که اولین سیگارت را می گیراندی، 

تلویزیون را روشن می کردی )تلویزیون و اولین سیگارت را هم زمان روشن 

1. Imre Kertész

2. Charlotte Delbo



می کردی(. اتاق من هامن کنار بود. بوی تنباکو و رس و صدا، بو و صدای 

حضور تو بود که به من می رسید. غروب ها کسانی که آنها را همپالگی هایت 

می نامیدی ، به خانه مان می آمدند و پاستیس می نوشیدند. با هم تلویزیون 

متاشا می کردید. هر از گاهی تو هم به دیدنشان می رفتی، ولی اغلب، به 

خاطر درد کمرت، به خاطر این که کارخانه و زندگی ای که مجبور به گذرانش 

بودی، زندگی ای که از آن تو نبود، کمرت را خرد و خمیر کرده بودند، به 

خاطر زندگی ای که از آن تو نبود چون تو هرگز نتوانسته بودی آن طور که 

می خواهی زندگی کنی، و در حواشی زندگی ات، زندگی می کردی -به خاطر 

همه ی اینها تو اغلب در خانه می ماندی، و معمولن آنها بودند که پیش 

تو می آمدند. دیگر منی توانستی تکان بخوری. بدنت باعث دردت می شد.

یازدهم  سال  هنگام  آن  که  شیراک،  ژاک  دولت   ،2006 مارس  در 

کردند  اعالم  برتران،1  زویه  او،  بهداشت  وزیر  و  بود،  ریاست جمهوری اش 

که از این پس ده ها دارو، از جمله بسیاری از داروهای مشکالت هاضمه، 

تحت پوشش بیمه ی دولتی نخواهند بود. از آنجایی که بعد از آن سانحه، 

تو مجبور بودی متام روز دراز بکشی، و از آنجایی که تغذیه ی بدی داشتی، 

مشکل هاضمه ات همیشگی بود. خرید دارو برای تسکین آن سخت تر و 

سخت تر شد. ژاک شیراک و زویه برتران روده هایت را نابود کردند.

***

چرا هیچ وقت در زندگی نامه ها، حرفی از این اسامی به میان منی آوریم؟

1. Xavier Bertrand
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در سال 2007، نیکوال سارکوزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، کمپینی 

را مستمندی بگیر می خواند، کسانی  آنها  که  انداخت  راه  به  علیه کسانی 

که به گفته ی او چون کار منی کنند، پول جامعه ی فرانسه را باال می کشند. 

سارکوزی اعالم کرد: »کارگر ]...[ می بیند که مستمندی بگیران نسبت به او 

اوضاع بهرتی دارند و بی آنکه کار کنند، دخل و خرجشان جور می شود.« با 

این حرفش به تو فهامند که اگر کار نکنی، در دنیا زیادی هستی، دزدی، 

بی مرصف  دهان  را  آن  دوبوار  سیمون  که  چیزی هستی  باطلی،  و  عاطل 

می نامید. سارکوزی تو را منی شناخت. حق نداشت چنین فکری کند: او تو 

را منی شناخت. این شکل از تحقیر از جانب طبقه ی حاکم دوباره و دوباره 

کمرت را شکست.

هیرش،1  مارتین  همدستش  و  سارکوزی  نیکوال  دولت   ،2009 سال  در 

کمک هزینه ی "ار اس آ"۲ را جایگزین مستمری "ار ام ای"3 )مستمری پایه ی 

بیکاری که توسط دولت فرانسه تامین می شد( کردند. تو از وقتی که دیگر 

قرار  تغییر  این  ای" بودی.  ام  "ار  کار کنی، مشمول دریافت  منی توانستی 

بود، آن طور که دولت می گفت، "سبب ترغیب به بازگشت به کار شود". 

در حقیقت، از هامن لحظه به بعد، دولت تو را تحت فشار گذاشته بود 

که علی رغم وضعیت سالمت فاجعه بارت، علی رغم کاری که کارخانه با تو 

کرده بود، دوباره کار کنی. اگر شغل پیشنهادی آنها -یا بهرت بگویم، شغلی 

که به تو تحمیل می شد- را قبول منی کردی حق برخورداری از مستمری را از 

دست می دادی. شغل های پیشنهادشده به تو، همه کارهای یدی پاره وقت، 

1. Martin Hirsch

RSA )Revenu de solidarité active( .۲: عایدی همبستگی فعاالنه: کمک هزینه ی تکمیلی برای 

افراد کم درآمد. با تصویب قانون پرداخت این کمک هزینه که در عمل کمرت از مستمری “ار ام ای” 

است، دولت می تواند افراد مشمول این عایدی را وادار به انجام کارهای پاره وقت و با درآمد بسیار 

پایین کند و ما به تفاوت حقوق دریافتی با حداقل درآمد از این صندوق پرداخت می شود. 

RMI )Revenu minimum d'insertion( .3: حداقل عایدی ادغام شغلی:  مستمری  دولتی ای بود 

که تا سال ۲۰۰9 به متامی افراد کم درآمد ساکن فرانسه با حداقل سن بیست و پنج سال پرداخت 

می شد.



با جایی که زندگی  بودند که چهل کیلومرت  بزرگی  طاقت فرسا و در شهر 

می کردیم، فاصله داشت. فقط پول بنزین رفت و برگشتت سیصد یورو در 

ماه می شد. از یک جا به بعد، مجبور شدی به عنوان رفتگر خیابان در شهر 

دیگری کار کنی، که درآمدش هفتصد یورو در ماه بود و متام روز باید خم 

می شدی تا زباله های دیگران را از روی زمین جمع کنی -خم می شدی، با 

رد شده بود. نیکوال سارکوزی و مارتین هیرش داشتند کمرت  این که کمرت خرُ

را می شکستند.

می دانستی که برای تو، سیاست مسئله ی زندگی یا مرگ است.

یک روز پاییزی، کمک هزینه ی تحصیلی ای که برای خرید مایحتاج مدرسه، 

یورو  صد  حدود  می گرفت،  تعلق  خانواده ها  به  کوله پشتی،  و  دفرت  مثل 

فریاد  اتاق نشیمن  از  بودی،  از خوشحالی دیوانه شده  تو  یافت.  افزایش 

زدی: "میریم دریا!" و همه ی ما شش نفر توی ماشینی که برای پنج نفر جا 

داشت، چپیدیم )مرا مثل گروگان های توی فیلم های جاسوسی، در صندوق 

عقب گذاشتید، که البته خودم هم ترجیحش می دادم(.

متام آن روز، روز جشن بود.

برای  ندیده ام که رصفن  دارند، خانواده ای  آنهایی که همه چیز  بین  هرگز 

جشن گرفنت یک تصمیم سیاسی به ساحل بروند، چون سیاست برای آنها 

تقرینب چیزی را تغییر منی دهد.

فهمیدم:  را  چیزی  شدم،  دور  تو  از  و  رفتم  پاریس  به  زندگی  برای  وقتی 

از  یا  بزند  در مورد دولت های دست چپی غر  است طبقه ی حاکم  ممکن 

دولت های دست راستی شکایت داشته باشد، ولی هرگز هیچ دولتی باعث 
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رد منی کند،  مشکالت جهاز هاضمه ی آنها منی شود، هیچ دولتی کمرشان را خرُ

سیاست  نیست.  دریا  کنار  به  سفرهایشان  سبب ساز  حتی  دولتی  هیچ 

عجیب  هم  این  خیلی.  نه  دست کم  منی دهد،  تغییر  را  زندگی شان  هرگز 

هیچ  تقرینب  این که  با  سیاستند،  درگیر  که  هستند  کسانی  آنها  که  است 

تاثیری روی زندگی شان ندارد. برای طبقه ی حاکم سیاست اغلب مسئله ای 

برای  جهان،  دیدن  برای  خودشان،  دیدن  برای  راهی  است:  زیباشناسانه 

ساخنت شخصیت شان. برای ما مسئله ی زندگی یا مرگ بود.

در اوت 2016، مریم الخمری،1 وزیر کار دولت فرانسوا اوالند، با حامیت 

مانوئل والس نخست وزیر، قانونی را به تصویب رساند به نام "قانون کار". 

به  و  گذاشته  بازتر  را  کارمندان  اخراج  برای  رشکت  ها  دست  قانون  این 

صاحب کاران اجازه می داد ساعت کار هفتگی را بیشرت از حد فعلی کنند.

رشکتی که تو برایشان خیابان ها را جارو می کردی، حاال می توانست کاری 

کند که تو ساعت های بیشرتی جارو کنی، در هفته، مدت زمان بیشرتی خم 

شوی و خم مبانی. بخش عمده ای از وضعیت فعلی سالمت تو، این واقعیت 

که تو به سختی حرکت می کنی یا نفس می کشی، این که تو بدون کمک 

دستگاه تنفس قادر به زندگی نیستی، نتیجه ی یک عمر حرکات تکراری در 

کارخانه است، و بعد هر روز، هشت ساعت خم شدن برای جارو کردن 

خیابان ها، برای جمع کردن زباله های دیگران. اوالند، والس، و الخمری نفس 

تو را بریدند.

چرا هیچ وقت از آنها نام منی بریم؟

1. Myriam El Khomri



27 مه 2017. در شهری در فرانسه، دو عضو اتحادیه –که هر دو تی رشت 

پوشیده اند- وسط خیابان یقه ی رییس جمهور، امانوئل مکرون، را می گیرند. 

از حرف زدنشان معلوم است که عصبانی هستند. در عین حال به نظر می آید 

که دارند رنج می کشند. امانوئل مکرون با صدایی مملو از تحقیرجوابشان 

را می دهد: »منی تونین با تی رشتاتون منو برتسونین. بهرتین راه برای این که 

آدم از پس خریدن کت شلوار بر بیاد، اینه که کار کنه.« او هر کسی را که 

پول خرید کت و شلوار نداشته باشد، خجالت می دهد و با الفاظی نظیر 

بی مرصف و تنبل از رس خودش باز می کند. او مرز -مرز خشونت آمیز- میان 

از نو می سازد،  را  آنهایی که تی رشت تنشان می کنند  کت و شلواری ها و 

مرز میان سلطه گران و آنهایی که تحت سلطه اند، کسانی که پول دارند و 

آنهایی که پول ندارند، کسانی که همه چیز دارند و آنهایی که هیچ چیزی 

ندارند. این شکل تحقیر از جانب طبقه ی حاکم پشت تو را بیشرت و بیشرت 

خم می کند.

سپتامرب 2017. امانوئل مکرون "تنبل هایی" را که به زعم او جلوی اصالحات 

این  که  می دانستی  همیشه  تو  می کند.  محکوم  می گیرند،  را  فرانسه  در 

واژه مخصوص کسانی شبیه توست، کسانی که منی توانند کار کنند، چون 

بسیار دورتر از شهرهای بزرگ زندگی می کنند، کسانی که منی توانند کاری 

پیدا کنند، چون خیلی زود، قبل از این که مدرکی بگیرند، از نظام آموزشی 

بیرون گذاشته شده اند، کسانی که دیگر منی توانند کار کنند چون زندگی در 

کارخانه کمرشان را خرد و خمیر کرده. هیچ وقت برای توصیف رییسی که 

متام روز در دفرتش می نشیند و به دیگران دستور می دهد، از واژه ی تنبل 

بیامرگونه  وسواسی  با  همیشه  تو  بودم،  کوچک  وقتی  منی کنیم.  استفاده 

می گفتی: »من تنبل نیستم«، چون می دانستی که این کلمه ی توهین آمیز، 

همچون شبحی که می خواستی تطهیرش کنی، باالی رست تاب می خورد.

هر افتخاری همیشه با رشم همراه است: تو به تنبل نبودن افتخار می کردی، 
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چون از این که یکی از کسانی باشی که این واژه در موردشان صدق می کند، 

این شکل  است.  تحقیر  است،  تهدید  تو  برای  تنبل  واژه ی  بودی.  رشمنده 

تحقیر از جانب طبقه ی حاکم پشت تو را بیشرت و بیشرت خم می کند.

شاید کسانی که حرف های مرا می خوانند یا می شنوند، اسم هایی که پیش تر 

از آنها نام برده ام را به جا نیاورند. شاید این اسامی را فراموش کرده  باشند، 

یا تا به حال به گوششان نخورده باشد، ولی دقیقن به همین دلیل است که 

می خواهم اینجا از آنها نام بربم، چون جانیانی در جهان هستند که هرگز به 

خاطر جنایتشان از آنها اسم برده منی شود. جانیانی هستند که از صدقه ی 

رس ناشناس بودن یا نسیان از ننگ و رسوایی می گریزند. من می ترسم، چون 

جلوی  می خواهم  می کند.  کار  تاریکی  در  و  سایه  در  جهان  که  می دانم 

فراموش کردن این نام ها را بگیرم، می خواهم حاال و برای همیشه، در هر 

جا شناخته شوند، در الئوس، در سیربی و چین، در کنگو، در آمریکا، آن 

سوی اقیانوس ها، در اعامق هر قاره، آن سوی متامی مرزها.

آیا همیشه عاقبت هر  چیزی فراموش شدن است؟

می خواهم این اسامی به اندازه ی اسم آدولف تیر،1 ریچارد سوم شکسپیر و 

جک درنده خو۲ ماندگار شوند.

می خواهم از طریق انتقام گرفنت، نامشان را وارد تاریخ کنم.

آسیب پذیرترین  از  یورو  پنج  ماهیانه  امانوئل مکرون،  اوت 2017. دولت 

فقیرترین  به  که  اجاره بهایی  کمک هزینه ی  از  می کند،  کم  فرانسوی ها 

یورو  پنج  می دهد،  را  ماهیانه شان  اجاره ی  پرداخت  امکان  فرانسوی ها 

چندانی  اهمیتی  روز-زمانش  هامن  حوالی  یا  روز  هامن  می یابد.  کاهش 

Adolphe Thiers 1: دومین رییس جمهور فرانسه و از مهمرتین عوامل رسکوب کمون پاریس

۲. )به انگلیسی Jack l’Éventreur  )Jack the Ripper : قاتل زنجیره ای ساکن لندن در اواخر قرن 

نوزدهم. عمده ی قربانیان او زنان کارگر جنسی ساکن زاغه نشین رشق لندن بودند 



ندارد- مکرون اعالم می کند که مالیات ثرومتندترین افراد در فرانسه کاهش 

به  پولدارها  و  پولدارند،  حد  از  بیش  فقرا  می کند  فکر  او  یافت.  خواهد 

اندازه ی کافی پولدار نیستند. دولت مکرون توضیح می دهد که پنج یورو 

جمالت  این  ندارند.  تصوری  هیچ  مورد  این  در  آنها  است.  هیچ  ماه  در 

جنایت آمیز را ادا می کنند، چون هیچ تصوری در این مورد ندارند. امانوئل 

مکرون دارد نان را از دهان تو می قاپد.

***

اوالند، والس، الخمری، هیرش، سارکوزی، مکرون، برتراند، شیراک. تاریخ رنج 

تو حامل این نام هاست. تاریخ زندگی تو، تاریخ کسانی است که یکی پس 

از دیگری تو را به زمین می زنند. تاریخ بدن تو تاریخ این نام هاست که یکی 

پس از دیگری تو را نابود می کنند. تاریخ بدن انگشت اتهامش را به طرف 

تاریخ سیاسی می گیرد.

***

در چند سال اخیر، تو تغییر کرده ای. آدم دیگری شده ای. خیلی با هم حرف 

زده ایم. خودمان را برای هم توضیح داده ایم. من تو را به خاطر آنچه در 

کودکی ام بودی، رسزنش کرده ام. برای رسسختی تو، سکوتت، و صحنه هایی 

که پیش از این توضیح داده ام، رسزنشت کرده ام، و تو به من گوش داده ای. 

مشکل  که  می گفتی  عمرت  همه ی  که  تویی  داده ام.  گوش  تو  به  من  و 

فرانسه  نژادپرستی  از  حاال  هستند،  همجنسگراها  و  خارجی ها  فرانسه 
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انتقاد می کنی. از من می خواهی برایت از مردی بگویم که دوستش دارم. 

کتاب هایی که چاپ می کنم را می خری. آنها را به کسانی که می شناسی 

هدیه می دهی. یک شبه تغییر کرده ای. یکی از دوستانم می گوید این بچه ها 

هستند که پدر و مادرشان را دگرگون می کنند، نه برعکس.

ولی به خاطر بالیی که بر رس بدنت آوردند، این امکان را نخواهی داشت 

که این آدم را کشف کنی.

پرسیدی: »هنوز  از من  رفتنم  قبل  آمدم،  برای دیدنت  ماه گذشته، وقتی 

در  تحصیلم  سال  اولین  به  هنوز  کلمه ی  هستی؟«  سیاسی  کارای  تو 

با هم  و  بودم  رادیکال  که عضو یک حزب چپ  داشت،  اشاره  دبیرستان 

خیلی بحث وجدل می کردیم، چون تو فکر می کردی اگر در یک تظاهرات 

خیلی  »آره،  گفتم:  می اندازم.  دردرس  به  را  خودم  کنم،  غیرقانونی رشکت 

بیشرت از قبل.« سه، چهار ثانیه صرب کردی. نگاهم کردی و رس آخر گفتی: 

»حق داری، حق داری- فکر کنم ما یه انقالب حسابی الزم داریم.«
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

